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مركز پژوهش هاي مجلس چشم انداز تازه اقتصادي سال 97 را ترسيم كرد

توليد زير سايه ارز و تحريم
 صفحه 3 

تعادل از مراسم توديع و معارفه رييس كل بانك مركزي گزارش مي دهد

 رييس كل 6 ماموريت 
خود را اعالم كرد 

ایران صفحه 4 

تالش براي آشتي ملي

2

  رانت ارزي را برمي چينم

بنا
: اي

س
عك

ثب��ت ركورد افزايش 54 درصدي قيمت ملك 
در كنار كاهش 7 درصدي تعداد معامالت مسكن 
در تيرماه امسال در قياس با تيرماه سال گذشته، 
نش��انه يي از ورود بازار مسكن به فاز تازه است. به 
گمان برخي كارشناسان اقتصاد مسكن، اين بازار 
در پي تنفس چند م��اه در دوره رونق، هم اينك 
مس��تعد ورود به دوره ركود تورمي است. تا اوايل 
آبان ماه سال گذشته، مسكن در ركودي چهار 
ساله قرار داشت. ركودي كه ماحصل بزرگ آن 
در نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال 95 با 
وجود 2.5 ميليون خانه خالي و حدود 2 ميليون 
اقامتگاه دوم و به عبارتي ديگر حبس چند صد 

هزار ميليارد تومان از ...

امكان تغيير كاربري، پرداخت اقساطي و معافيت 
ده س��اله مالياتي براي س��رمايه گذاران فراهم شد. به 
گزارش پاد، شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در جلسه 
خود به رياس��ت رييس جمهور و با حضور س��ران قوا، 
موانع واگذاري طرح هاي نيمه تمام به بخش خصوصي 
و اختصاص مشوق هاي الزم در اين زمينه را بررسي و 
در اين باره تصميم گيري كرد. در ششمين جلسه اين 
شورا كه ديروز برگزار شد، در راستاي كنترل نقدينگي 
و سوق دادن آن به بخش توليد و بازار سرمايه، موضوع 
واگذاري شركت هاي بزرگ دولتي و نهادهاي عمومي 
ب��ه بخش خصوص��ي و عرضه آن در ب��ورس و موانع 
استقبال بخش خصوصي و سرمايه گذاران از مصوبات 
خوب��ي كه در اين زمين��ه وجود دارد، م��ورد بحث و 

بررسي قرار گرفت...

كوچ مسكن سازان

 معافيت 10 ساله مالياتي 
براي سرمايه گذاران

سرمقاله

گزارش
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نفت و انرژي
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 نفت در برابر 
كدام كاال؟

گروه انرژي| عليرضا كياني| 
هفته گذش��ته، الكس��اندر نواك، وزير انرژي 
روس��يه، اعالم ك��رد كه هن��وز ام��كان امضاي 
قراردادي ب��راي »تحويل كاال به اي��ران در برابر 
نفت« وج��ود دارد. همكاري ه��اي تهاتري ميان 
ايران و روس��يه خبر جديدي نيس��ت. در ابتداي 
س��ال 2017، نواك اعالم كرده بود كه روس��يه 
و اي��ران ممكن اس��ت همكار ي ه��ا در چارچوب 
قرارداد نفت در برابر كاالي امضا ش��ده در س��ال 
2014 را آغ��از كنن��د. ق��رارداد آخر ب��ه دوران 
تحريم هاي پيش باز مي گردد. اگرچه تعبير شدن 
صحبت هاي نواك در داخل ايران به عنوان برنامه 
»نف��ت در برابر غذا« خود داس��تاني ديگر دارد؛ 
صحب��ت از اين برنامه هم��گان را به ياد وضعيت 
عراق پس از صدور قطع نامه 986 شوراي امنيت 
در س��ال 1995 تا زم��ان حمله  نظام��ي امريكا 
به اين كش��ور درس��ال 2003 انداخت و واكنش 

عمومي را در پي داشت ...

 مجيد اعزازي   

15



 60 س�فير اي�ران ب�ه كميس�يون امنيت ملي 
دعوت شده اند؛ ايرنا|  رييس كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس از دعوت 60 سفير جمهوري 
اسللامي در كشورهاي مختلف به اين كميسيون خبر 
داد و گفت: روابط ايران با كشورها در اين جلسات مورد 
بحث و بررسي قرار مي گيرد. حشمت اهلل فاحت پيشه 
افزود: سللفيران ايران در كشللورهاي تركيه، جمهوري 
آذربايجان، تركمنستان، سللوريه، ونزوئا قرار است در 
جلسلله روز يكشنبه اين كميسلليون حضور يابند. وي 
اداملله داد: همچنين مناسللبات ايران با نروژ، سللوئد، 
اسللپانيا، چين، ژاپن، روسلليه، آفريقاي جنوبي، هلند، 
اتريش، آلمان و انگليس با حضور سفيران ايران در اين 
كشورها در جلسه روز دوشنبه كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي بررسي مي شود. او از حضور سفيران 
ايران در كشللورهاي عراق، پاكسللتان و افغانستان در 

جلسه عصر سه شنبه اين كميسيون خبر داد. 

 وزارت خارج�ه دخالت�ي درص�دور روادي�د 
س�فارتخانه هاي خارجي ندارد؛ س�خنگو| روابط 
عمومي وزارت امور خارجه با انتشللار اطاعيه يي اعام 
كللرد: اين وزارتخانه هيچ دخالتللي در صدور رواديد و 
نحوه انجام آن توسط سللفارتخانه هاي خارجي ندارد. 
اين روابللط عمومللي در اطاعيه خود افزوده اسللت: 
برون سللپاري خدمات كنسولي برخي سللفارتخانه ها 
بلله دفاتر و شللركت هاي خصوصللي امللري رايج در 
ميللان برخي كشللورها اسللت و انتخاب آنان توسللط 
سفارتخانه هاي خارجي ارتباطي با وزارت امور خارجه 
ندارد. محمدجواد كريمي قدوسللي نماينده اصولگرا و 
عضو كميسلليون امنيت ملي مجلللس از فعاليت يك 
مركز صللدور ويزا براي كشللورهاي اروپايي به صورت 
غيرقانوني خبر داده و گفته بود: چنين مساله يي وجود 
دارد و در حال بررسي ابعاد آن هستم؛ قرار است هفته 
آينده با مسللووالن وزارت خارجلله و اطاعات كه اين 
موضوع به آنها مرتبط مي شود، ماجرا را بررسي كنم و 

نتيجه را اطاع رساني خواهم كرد. 

 وزير امور خارجه به س�نگاپور م�ي رود؛ ايلنا| 
سخنگوي وزارت امور خارجه از سفر محمدجواد ظريف 
به سنگاپور براي امضاي پيمان مودت جمهوري اسامي 
ايران و اتحاديه كشللورهاي جنوب شرق آسيا خبر داد. 
بهرام قاسمي گفت: اجماع در كشورهاي جنوب شرق 
آسلليا در پذيرش ايران به عنوان عضللو پيمان مودت 
)TAC( با اتحاديه آ. سلله. آن، حاكي از اهميت روابط 
و تعامللل با ايران به عنوان يك قدرت مهم و تاثيرگذار 
در معادالت منطقه يي و بين المللي توسط تمام اعضاي 

اين اتحاديه است. 

 طرح سوال از رييس جمهور تقديم هيات رييسه 
مجلس ش�د؛ تس�نيم| زهرا سللعيدي سللخنگوي 
كميسلليون اقتصادي مجلس شوراي اسامي از تقديم 
طرح سللوال از رييس جمهور به هيات رييسلله پارلمان 
خبللر داد و گفت: پس از جلسلله روز سه شللنبه هفته 
گذشته با حضور وزرا و نمايندگان رييس جمهور گزارش 
كميسلليون اقتصادي درباره سللوال از رييس جمهور، 
تقديم هيات  رييسلله مجلس شللد. سللعيدي با اشاره 
به ارزيابي هاي كميسلليون اقتصادي درباره سللوال از 
رييس جمهللور تصريللح كرد: بللا توجه به جلسلله روز 
سه شنبه هفته گذشته، مقرر شد در صورتي كه تعداد 
امضاهاي سوال از رييس جمهور از عدد 74 بيشتر بود، 
سوال ظرف يك هفته در مجلس مطرح شود. سخنگوي 
كميسيون اقتصادي مجلس افزود: با وجود اينكه سوال 
از رييس جمهللور تقديم هيات رييسلله پارلمان شللده، 
بنابراين هيات رييسلله نيز در صورتي كه تعداد امضاها 
از 74 امضا بيشتر باشد، سوال را اعام وصول مي كند.  

 نيروه�اي مس�لح موظف به حماي�ت از توليد 
داخلي اس�ت؛ ايلنا| وزير دفاع تاكيد كرد: نيروهاي 
مسلللح نيز خود را در كنار دولت موظف به حمايت از 
توليد داخلي مي دانند.  امير سرتيپ امير حاتمي كه به 
عنوان وزير معين ستاد اقتصاد مقاومتي به استان زنجان 
سفر كرده است در جريان بازديد از واحدهاي توليدي 
مستقر در شهرك صنعتي زنجان در جمع خبرنگاران 
با اشللاره بلله برنامه هاي دولت براي رونق و شللكوفايي 
واحدهللاي توليدي اظهار داشللت: دولللت همچنان با 
جديت به دنبال تحقق فرمايشللات رهبر معظم انقاب 
)مدظله العالي( در زمينه سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
براي رونق واحدهاي توليدي و رفع مشللكات آنان در 
سطح كشللور اسللت.  وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح با اشاره به برنامه هاي دولت در اين زمينه افزود: 
در اين مسللير دولللت از ظرفيت بخللش خصوصي به 
عنوان صاحب اصلي حوزه توليد حمايت كرده و دست 

سرمايه گذاران را به گرمي مي فشارد. 

 جاي كميته حقوق بش�ر در كش�ورمان خالي 
اس�ت؛ ايس�نا| معاون حقوق بشللر و امور بين الملل 
وزارت دادگستري با بيان اينكه ما به عنوان بزرگ ترين 
قربانيللان تحريم ها الزم اسللت هماهنگي بيشللتري با 
گزارشگر تحريم ها داشته باشيم، گفت: پيشنهاد مي كنم 
كه كميته حقوق بشللر در كشورمان تشكيل شود زيرا 
جايش خالي اسللت. محمود عباسي در اين باره اظهار 
كرد: تحريم هاي يكجانبه امريكا كه نقض حقوق بشللر 
اسللت الزم اسللت كه گام هاي بلندتري برداريم. سللال 
گذشللته كه ديداري با گزارشللگر حقوق بشر داشتيم 
وي گله مند بود كه شللما موضللوع را جدي نگرفتيد و 

هماهنگي خوبي بين ما وجود ندارد.  

 مش�كالت اقتصادي اخير مشكل حادي براي 
كشور ايجاد نمي كند؛ تسنيم| مشاور رييس جمهور 
مي گويد مشللكات اقتصادي اخيري كه به وجود آمده 

مشكل حادي را براي كشور به وجود نخواهد آورد. 
مرتضي بانك در پاسخ به اين سوال كه تقابل اقتصادي 
ايران و امريكا به كجا خواهد رسيد و به نظر حضرتعالي 
وزارت امورخارجلله در ايللن زمينلله چه مسللووليتي 
دارد؟ اظهار داشللت: سياسللت خارجه ما از برنامه ها و 
تاكتيك هاي مختلفي برخوردار اسللت كه متناسب با 
تاكتيك ها، اقداماتي را انجام مي دهد.  وي افزود: هرچند 
وزارت خارجه در زمينه استراتژي ها ورود كمتري دارد 
اما تاكتيك ها و برنامه ها را مي تواند تغيير دهد. در اين 
جهت فكر نمي كنم مشكل خاصي در سياست خارجي 

جمهوري اسامي ايران به وجود بيايد.

روي موج خبر
 Sun. July   29. 2018  1160   يك شنبه7    مرداد 1397     15 ذي القعده 1439  شماره   
siasi@taadolnewspaper.ir  66420769 

ايران2

سخنگوي قوه قضاييه خبر داد

دستگيري 18 نفر در پرونده هاي ارزي و واردات خودرو
گروه ايران|

ماجللراي تخلفللات ارزي كه دامنه گسللترده آن 
بازارهاي مهمي چون بازار ارز، سكه و خودرو را در بر 
مي گيرد؛ هر روز ابعاد و زواياي تازه يي پيدا مي كند؛ در 
آخرين دست از اين نوع اخبار، سخنگوي قوه قضاييه 
گفت: در پرونده هاي اخالگران ارزي و واردات خودرو 
كه قبا 13 نفر دسللتگير شده بودند، اخيرا نيز 5 نفر 
دستگير شللدند، تعدادي دستور دسللتگيري نيز به 
تازگي صادر شللده است كه از شب گذشته تاكنون از 

آمار جديد دستگيري ها اطاعي ندارم. 
امللا در كنار بحث دسللتگيري هاي بللازار خودرو 
موضوع تخلفات بانك مركزي دولت دهم درخصوص 
اختصللاص ارز به افراد حقيقي و حمايت از اين افراد 
نيز بخشي از صحبت هاي سخنگوي دستگاه قضا را 
تشكيل مي داد؛ اژه اي ديروز پس از جلسه دادستاني 
تهران درخصوص پرونده اخالگران ارزي كه با حضور 
نمايندگان وزارت اطاعات، سللپاه، نيروي انتظامي، 
سازمان تعزيرات و ساير دستگاه هاي ذي ربط برگزار 
شد، در جمع خبرنگاران درباره دستگيرشدگان اين 
پرونده ها افزود: دستگيرشللدگان دو دسته اند؛ يك 
دسللته در تهللران و عده يي ديگر در شهرسللتان ها 
دستگير شده اند و قرار اسللت همه اين پرونده ها به 
تهران ارسال شود زيرا منشأ كار در تهران بوده است. 
به گفته محسني اژه اي دستگيري هاي مورد اشاره 
در ارتباط با پرونده هاي ارز و خودرو بوده اسللت كه 
مساله ارز ممكن است در ارتباط با واردات تلفن هاي 
همراه نيز باشد. اظهاراتي كه نشان مي دهد تخلفات 
اقتصادي ذيل يك زنجيره مشللخص اما در بازارهاي 
مختلف به وقوع پيوسته است و براي رمزگشايي آن 

بايد حلقه مشترك اين تخلفات را دنبال كرد. 

 همكاري حميد مظلومين با بانك مركزي
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوال ديگري 
درباره همكاري بانك مركزي با »حميد مظلومين« 
در سال 91 و 92 و اينكه آيا امكان دارد اين دست 
همكاري ها در مساله اخير نيز وجود داشته باشد يا 

خير گفت: در آن زمان بانك مركزي رسللما اعام 
كرد كه اين فرد با ما همكاري مي كرد و به دستور 

ما اين اقدامات را انجام داده است. 
نهايتا دادگاه اين فللرد را در آن زمان آزاد كرد. 
اين كاري كه اخيرا صورت گرفته در حال پيگيري 
است بنابراين همين فردي كه عرض كردم و همين 
فردي كه مرتبط با بانك مركزي بوده، بانك مركزي 
ادعللا دارد با آنها همكاري داشللته و از طريق آنها 

اقدامات را انجام مي داده است.«
معللاون اول قوه قضاييه افللزود: اين فرد پس از 
دسللتگيري و بعد از 5 روز به گفته بانك مركزي با 
قرار وثيقه آزاد شللد ولي با توجه به ابهاماتي كه در 
موضوع وجود داشت و اظهارات برخي از مسووالن 
عالي بانك مركزي و سواالتي كه از اين نهاد صورت 
گرفت، اين فرد مجددا دسللتگير شد و االن هم در 
بازداشت به سر مي برد و پرونده او در حال رسيدگي 
اسللت و بايد ديد كه آيا اتهاماتي متوجه مسووالن 

عالللي بانك مركزي اسللت يا خير كه اين مسللاله 
بستگي به تحقيقات آينده دارد. 

 رسيدگي سريع به پرونده اخاللگران اقتصادي
اژه اي افللزود: در اين جلسلله بازپللرس پرونده، 
دادستان و معاونان دادسللتان توصيه هايي را ارائه 
كردنللد. يكي از اين توصيه ها ايللن بود كه هر چه 
سريع تر پرونده هاي اخالگران ارزي تكميل شود و 
همچنين درخواست شد كه نظارت بيشتري وجود 
داشته باشد. البته نمي گوييم كه سرعت سبب شود 
دقت نكنند اما بللراي قوه قضاييه در اين پرونده ها 

سرعت همراه با دقت بسيار مهم است. 
معاون اول قوه قضاييه تاكيد كرد: تاكيد ما در اين 
جلسه بر سه موضوع بود؛ نخست اينكه دقت شود، 
به كسي در اين پرونده ها ظلم نشود و حقوق مردم و 
حقوق بيت المال به طور كامل و 100 درصد استيفا 
شود و به كسي اجحاف نشود. او گفت: اگر احيانا يك 

فردي در يك خانواده يي مرتكب جرم شللده، سبب 
نشود ساير اعضاي خانواده نيز در اين زمينه لطمه يي 
ببينند. همچنين تاكيد شد كه پرونده ها به شكلي 
توسللعه نيابد كه زمان بر شللود زيرا در پرونده هاي 
اينچنينللي وقتللي وارد موضوع مي شللويم مسللاله 
گسللترش مي يابد. بنابراين تاكيد كرديم كه عناصر 
اصلي فعا در دسللتور كار قرار گيللرد و پرونده آنها 
تكميل شللود و اطاعات پرونده ها توسط مسووالن 

ذي ربط مرتب به مردم گزارش شود. 
محسني اژه اي اضافه كرد: البته الزمه اين موضوع 
آن است كه رسيدگي به پرونده ها تمام شود زيرا در 
غير اين صورت از نظر قانوني معذوريت هايي داريم. 
بنابراين تاش شد پرونده هاي ارز در دو بخش ثبت 
سفارش و غير از آن و همچنين پرونده هاي خودرو 
و واردات تلفن همللراه در اولويت قرار گيرد و بين 

اينها نيز عناصر اصلي بيشتر مورد توجه باشد. 
او اضافه كرد: يكي از مسللائلي كه تاكنون حين 
رسيدگي ها مشخص شده، اين است كه افراد عادي 
ارز دريافت كرده اند اما سللود اصلي را كسان ديگري 
برده اند. به عنوان مثال با كارت ملي يك فرد معمولي 
و بي بضاعت ارز دريافت شده كه گفته ايم به شدت با 

عناصر پشت پرده اين موضوعات برخورد شود. 

 واگذاري 159 ميليون دالر به غيرصرافي ها
بلله عنوان مثللال بانك مركزي پاسللخ داده كه 
در مقطعللي 159 ميليون و 800 هللزار دالر و در 
يك فقره نيز 50 ميليللون يورو به اين افراد واگذار 
شللده است. البته هنوز به برخي سواالت نيز پاسخ 
داده نشللده زيرا به آنها گفته بوديم كه پاسخ دهند 
اين افراد ريللال ارزهاي دريافتي را چگونه به بانك 
مركزي مي دادنللد يا بانك مركزي بللراي دريافت 
ريال ها چه تضميني از اين افراد گرفته بود و چگونه 

بر اين افراد نظارت مي شده است؟
سخنگوي قوه قضاييه اضافه كرد: براساس قاعده 
اين افللراد بايد زير قيمت بازار ارزهللاي دريافتي را 
توزيللع مي كردند كه اين سللوال هللم در نامه بانك 

مركزي پاسخ داده نشده است و ما پيگير آن هستيم 
مبني بر اينكه آيا ارزهللاي دريافتي بيش از قيمت 
بازار توزيع شللده اسللت يا خير؟ خود ايللن افراد و 
اطاعات ما مي گويد كه اين ارزها بيش از قيمت بازار 
توزيع شده است و اين سللوال را پرسيده ايم كه آيا 
توزيع ارزها بيش از قيمت بازار، با اجازه بانك مركزي 
صورت گرفته يا بي اجازه آن و اگر با اجازه بوده با چه 

استدالل و توجيهي اين اقدام صورت گرفته است؟
معاون اول قوه قضاييه درباره استعام از وزارت 
صنعت درخصوص ثبت سللفارش هاي خودروهاي 
وارداتي گفت: در اين رابطه نيز پاسللخ هايي واصل 
شده است كه دادستاني تهران به دنبال آن است تا 

پاسخ ها تكميل شود. 

 آغاز تخلفات خودرويي در سال 96
او افللزود: بر اسللاس نامه هايي كه خودشللان 
نوشللته اند اعام كرده اند كه از تير سال 96 مطلع 
شللده اند كه تخلفاتي صورت گرفته و مشللخصا از 
25 بهمن 96 به يقين رسيده اند كه تخلفات انجام 
شللده و نامه نگاري هايي در اين خصوص با وزارت 
اطاعات و سللازمان تعزيرات حكومتي انجام شده 
است. سللوال اين بود كه شما كه در آن مقطع به 
تخلفات رسلليديد، غير از نامه نگاري ها آيا متوجه 
شللديد كه افراد تشللكيات خودتللان هم تخلفي 
كرده اند يا خير؟ اگر به اين موضوع رسلليده ايد با 
آنها چه برخوردي شللده است؟ آيا بركنار يا عزل 
شللده اند يا به مراجع قضايي معرفي شده اند؟ اين 
قسمت ها هنوز دقيق روشن نيست كه دادستاني 

در حال پيگيري آن است. 
اژه اي تاكيد كرد: آنچه در ابتدا به ذهن مي رسد 
اين است كه اين ميزان از تخلف نمي توانسته بدون 
همكاري برخي افراد حداقل در سللازمان توسللعه 
تجارت باشد. البته در اين خصوص افرادي دستگير 
و بازداشللت شللده اند ولي نمي دانيم كه آيا موضوع 
منحصللر به همين افرادي مي شللود كه بازداشللت 

هستند يا خير كه بايد در تحقيقات روشن شود.

الياس حضرتي از برنامه معاون روحاني براي وحدت در حاكميت پرده برداري كرد

تالش براي آشتي ملي
گروه ايران|

بللا پايان تاطم هللا در حزب اعتمللاد ملي پس از 
كنگره ماه پيللش، قائم مقام جديد دبيركل اين حزب 
در نشستي خبري آنچه پيش تر در اين حزب رخ داده 
را تشريح كرد، از آينده حزب سخن گفت و خبرهايي 
تللازه از تحوالت سياسللي در كشللور داد. خبرهايي 
كه پيش از اين در حد شللايعه مطرح شللده بود، اما 
اظهارات الياس حضرتي نشان داد اين خبرها بيش از 
يك شايعه بوده است؛ آنجا كه او از تاش جهانگيري 
معاون اول روحاني براي افزايش وحدت در كشللور با 
برگزاري جلسلله يي خبر داد كه در آن بزرگان نظام و 

سيد محمد خاتمي در كنار هم بنشينند. 

 داستان اختالف در حزب اعتماد ملي
در نشست روز گذشته الياس حضرتي، قائم مقام 
دبيركل حزب اعتماد ملي، نخستين سوال خبرنگاران 
درباره اختافات در اين حزب و اعتقاد رسول منتخب نيا 
مبني بر غيرقانوني بودن تغييرات اخير در حزب بود. 
سوالي كه حضرتي در پاسخ به آن، به داستان احزاب 
در ايللران كلله او آن را »غم انگيز« خواند، اشللاره كرد 
و گفت: متاسللفانه احزاب از ديللد حكومت ها در ادوار 
مختلف جايگاهي نداشتند و حكومت ها احزاب قوي و 
قدرتمند را به رسميت نمي شناختند و هميشه احزاب 
را كمرنگ كرده و به حاشلليه مي رانند. از سوي ديگر، 
روشللنفكران هم اين كم ظرفيتي را نسبت به احزاب 
داشتند. از اين رو، برايند اين دو موضوع موجب شده 
تا يك بي رغبتي و نگراني به احزاب وجود داشته باشد. 
 حضرتي در ادامه با اشاره به تاسيس حزب اعتماد 
ملي در سللال 84 توسللط مهدي كروبي، خاطرنشان 

كللرد: آقاي كروبللي در سللال 84 حللزب و روزنامه 
اعتماد ملللي را راه اندازي كردند. البته قصد راه اندازي 
يك شللبكه ماهواره يي نيز داشللتند كه مانع شدند و 
حتللي آقاي افخمي هم كه مسللوول ايللن راه اندازي 
بود، احضار شللد. نخستين كنگره اين حزب با حضور 
همه شخصيت هاي كشوري و 27 سفير از كشورهاي 
مختلف و تاثيرگذار برگزار شد. اما پس از حصر آقاي 
كروبي، دچار مشللكاتي شللديم؛ حزب از آن تاريخ 
تا سللال 92 پلمب شللد و ما با محدوديت هايي براي 

تشكيل جلسات مواجه شديم. 
وي با بيان اينكه »حزب اعتماد ملي در سللال 92 
با يك فضاي تنفسي روبرو و فعاليت هاي حزب از سر 
گرفته شد«، افزود: اختافاتي جزئي در حزب داشتيم 
و آن اين بود كه آيا به شوراي عالي سياست گذاري كه 
با محوريت آقاي خاتمي تشللكيل شده بود، بپيونديم 
يا خير. اصرار دوسللتان بر اين بود كه شللوراي عالي 
سياسللت گذاري برآيند اكثريللت جبهه اصاح طلبان 
اسللت و آقاي خاتمي هم محوريت آن است كه بايد 

اين محوريت تقويت شود. 
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسامي ادامه 
داد: آقاي منتجب نيا كه هميشه براي ما عزيز هستند، 
تاكنون چهار مرتبه اسللتعفا دادند. آقاي كروبي نيز دو 
بار استعفا دادند كه با اكثريت قاطع اين استعفا رد شد. 
پس از آن آقاي كروبي شللوراي اجرايي به رياست بنده 
را تشكيل دادند تا تمشيت حزب را در اختيار بگيرد. در 
كنار اين قضيه، قانون جديد احزاب، تشكل هاي سياسي 
را ملزم به برگزاري كنگره هاي خود و تطبيق شرايط شان 
با قانون جديد احزاب كرده بود. اين در حالي اسللت كه 
ما پيش از آن قصدي براي برگزاري كنگره نداشللتيم. 

حضرتي گفت: دليل اين مساله آن است كه با برگزاري 
كنگره، دبيركلي آقاي كروبي با مشللكل روبرو مي شد و 
حضور ايشان نيز براي ما بسيار مهم است. با اين وجود، 
كنگللره حزب اعتمللاد ملي برگزار شللد. در آن كنگره، 
دو نظر وجود داشللت؛ يكي برگزاري انتخابات شللوراي 
مركزي و ديگري تثبيت شوراي مركزي براساس قيام و 
قعود، زيرا اگر شوراي مركزي جديد انتخاب مي شدند، 
بايد فرآيند استعام براي اعضا انجام مي شد و امكان رد 
صاحيت آقاي كروبي توسللط برخي نهادهاي امنيتي 
نيز وجود داشللت. در واقع ما براي فرار از رد صاحيت 

دبيركل، تصميم به تثبيت شوراي مركزي گرفتيم. 
وي افزود: اين مسللاله موجب برخي اختافات شد. 
در اداملله اين موضوع، آقاي كروبي براي باز گذاشللتن 
دست شوراي مركزي استعفا دادند، ولي حزب و شوراي 
مركزي براي بار دوم، با اسللتعفا ايشان مخالفت كردند 
و در اداملله، دبيركل طي نامه يي اختيللارات خود را به 
شللوراي مركزي واگللذار كردند. من بلله عنوان رييس 
شوراي اجرايي براي دو جلسه يي كه برگزار شد از همه 
اعضا براي حضور دعوت كردم و اين جلسات نيز برگزار 
شد؛ در جلسه نخسللت نظرات اعضاي شوراي مركزي 
مطرح شللد و در جلسلله دوم نيز كه با حضور 33 نفر 
از اعضللا برگزار شللد، انتخابات شللوراي مركزي انجام 
شد و دوسللتان برخاف اصرار و التماس هايم، بنده را 
به عنوان قائم مقللام دبيركل انتخاب كردند. همچنين 
آقاي گرامي مقدم مجددا به عنوان سللخنگوي حزب و 
5 نفللر ديگر نيز به عنوان روسللاي دفاتر 5گانه در اين 
انتخابات انتخاب شدند. به گفته حضرتي هفته آينده در 
جلسه شوراي مركزي تصميم گيري راجع به شاخه ها و 

كميته هاي حزب انجام خواهد شد. 

 تالش جهانگيري براي وحدت
 وي همچنين در پاسخ به پرسشي درباره اظهارات 
اخير معاون اول رييس جمهوري مبني بر ايجاد وحدت 
ملي در كشور و در كنار هم قرار گرفتن شخصيت هاي 
برجسللته نمادين، اظهار كرد: امروز جامعه ما بيش از 
هر چيللز به وحدت نياز دارد، ايللن وحدت نيز در دو 
حوزه مورد نظر است؛ يكي وحدت در ميان حاكميت و 
مسووالن و شخصيت هاي مختلف با يكديگر و ديگري، 
وحللدت ميللان حاكميت و ملت. حضرتللي افزود: در 
بخش اول تاش آقاي جهانگيري رفع محدوديت هاي 
آقاي خاتمي اسللت تا در جلسلله يي با حضور بزرگان 
نظام ايشان نيز حضور داشته باشند و بتوانيم تجلي از 

وحدت و انسجام به نمايش بگذاريم. 
قائم مقام دبيركل حزب اعتماد ملي با بيان اينكه 
تاش دشمنان ايران ايجاد شكاف ميان دولت و ملت 
است، خاطرنشللان كرد: تاش ترامپ حمله به ايران 
نيسللت بلكه ايجاد شكاف اسللت تا اين شكاف آنقدر 
گسللترش پيدا كند تا ايران از هم بپاشد؛ اگر ما عاقل 

و اهل تدبير هسللتيم، كه هم انسجام ميان حاكميت 
و مسللووالن را فراهم كنيم و هم شللكاف ميان ملت 
و دولت را كه به دليل سللوءتدبيرهايي در دولت هاي 
مختلف ايجاد شللده، بپوشانيم. دولت بايد جديتي در 
برنامه ريزي هايش داشته باشد تا مردم متوجه آن شود. 

مردم نياز به عمل دارند و به سخنراني نياز ندارند. 

 اتصال مخالفان اصالحات از داخل و خارج
حضرتي با بيان اينكه مردم در سال 92، 94 و 96 
بلله اصاح طلبان اعتماد كردند، تصريح كرد: در نقطه 
مخالفت بللا اصاح طلبان هم در داخللل و هم خارج 
شاهد يك اتصال و ائتاف هستيم. هم بي بي سي و هم 

صداي امريكا شروع به تخريب اصاح طلبان كردند. 
وي افللزود: در داخل كشللور نيز برخي به ناداني و 
سللادگي فكر مي كنند با زدن اصاح طلبان، ميدان به 
دست آنها مي افتاد در حالي كه ممكن است كشور در 
دست آنها نيفتند بلكه در دست كساني بيفتد كه در 

خارج از كشور هستند.  

چهرهها

امكان تغيير كاربري، پرداخت اقسللاطي و معافيت ده ساله 
مالياتي براي سرمايه گذاران فراهم شد. 

به گزارش پاد، شللوراي عالي هماهنگي اقتصادي در جلسه 
خود به رياست رييس جمهور و با حضور سران قوا، موانع واگذاري 
طرح هاي نيمه تمام به بخش خصوصي و اختصاص مشوق هاي 

الزم در اين زمينه را بررسي و در اين باره تصميم گيري كرد. 
در ششمين جلسه اين شورا كه ديروز برگزار شد، در راستاي 
كنترل نقدينگي و سوق دادن آن به بخش توليد و بازار سرمايه، 
موضوع واگذاري شركت هاي بزرگ دولتي و نهادهاي عمومي به 
بخش خصوصي و عرضه آن در بورس و موانع اسللتقبال بخش 
خصوصي و سللرمايه گذاران از مصوبات خوبي كه در اين زمينه 

وجللود دارد، مورد بحث و بررسللي قرار گرفللت و مقرر گرديد 
مشللوق هايي براي جذاب و سودآور كردن طرح هاي نيمه تمام 

براي بخش خصوصي اختصاص يابد. 
شللوراي عالي هماهنگي اقتصادي بر اين اساس و با تعيين 
ضوابطي، تغيير كاربللري در برخي از طرح هاي نيمه تمام را به 
عنوان مشللوقي براي جذابيت بخشيدن و سللودآور كردن اين 
نوع طرح ها براي مشاركت سرمايه گذاران و بخش خصوصي در 

تكميل و بهره برداري از آنها در نظر گرفت. 
قيمت گذاري در پرداخت مبلغ طرح هاي نيمه تمام از ديگر 
مشللوق هايي بود كلله براي واگذاري اين نللوع طرح ها به بخش 
خصوصللي در نظر گرفته شللد و بر اين اسللاس مقللرر گرديد 

كارگروه هايي كه براي اين منظور در نظر گرفت شده، به گونه يي 
قيمت گذاري كنند كه طرح ها و پروژه ها، جذابيت بيشتري براي 
بخش خصوصي داشته باشند و سرمايه گذار بتواند بعد از تكميل 

طرح و حتي به صورت اقساط قيمت آن را بپردازد. 
مشللوق ديگري كلله در اين جلسلله براي اسللتقبال بخش 
خصوصي از تكميل طرح هاي نيمه تمام در نظر گرفته شد، اين 
بود كه اين طرح ها حداقل تا 10 سال بعد از بهره برداري، معافيت 

مالياتي داشته باشند. 
در ايللن جلسلله همچنين انجللام واگذاري هللا در چارچوب 
مقررات و مصوبات كارگروه و حمايت دستگاه قضايي از فعاليت 
سرمايه گذاران و بخش خصوصي در اين عرصه مورد تاكيد قرار 
گرفت تا به اين ترتيب بخش خصوصي بتواند با كمترين دغدغه 

به فعاليت و تكميل و سودآوري اين طرح ها بپردازد.  

معافيت 10 ساله مالياتي  براي سرمايه گذاران

سخنگوي سللازمان انرژي اتمي حدودا 10 روز پيش در جمع 
خبرنللگاران خارجي و داخلي به برخي گزارش ها در رسللانه هاي 
ايراني مبني بر اينكه نيروگاه بوشهر با ظرفيت كامل كار نمي كند، 
واكنش نشللان داد و گفت: نيروگاه بوشللهر مثل »شاخ شمشاد« 
در حال فعاليت اسللت و حتي بيشللتر از ظرفيت خود برق توليد 
مي كند. به گزارش ايسللنا، بهروز كمالوندي در پاسللخ به انتشللار 
اين گزارش ها گفت: متاسللفانه برخي به دليللل ناآگاهي مطالبي 
را مطللرح مي كنند كه موجب بروز نگراني در مردم مي شللوند. ما 
انتظار داريم رسللانه ها بيش از پيش نسبت به درج چنين مطالبي 

دقت كنند.  اكنون بعد از حدود دو هفته در يك برنامه تلويزيوني 
صبحگاهي مجري با سللابقه كشور با صراحت و اطمينان از فعال 
نبودن و راه اندازي نشللدن نيروگاه اتمي بوشللهر صحبت مي كند؛ 
اين جماتي است كه مجري اين برنامه تلويزيوني كه از شبكه سه 
سلليما هر روز منتشر مي شود گفت: »اين همه مي گوييم نيروگاه 
بوشللهر، اتمي، هسته اي، اين همه هم در كشور اتفاقات درباره اش 
رخ داده، چي شللد قرار بود اين نيروگاه برق به مدار كشللور دهد، 
دويست بار هم افتتاح شده، اما ته اش من نفهميدم اين برقه اومد، 

نيومد، چي شد؟«

تشكيك صداوسيما درباره فعاليت نيروگاه بوشهر
معللاون پارلمانللي رييس جمهللور تاكيد كرد: آنچلله قبا رخ 
داده بللود، ادغللام وزارتخانه ها با يكديگر نبود بلكلله وزارتخانه با 
يكديگر تجميع شللده بودند و اين تجميع، باعث كوچك سللازي 
وزارتخانه ها و چابك سازي ، تحرك و تاش بيشتر در دولت نشده 
بود.  حسللينعلي اميري در گفت وگو با ايلنا، درخصوص تفكيك 
وزارت تعللاون، كار و رفاه اجتماعي بلله دو وزارتخانه گفت: آنچه 
قبا رخ داده بود، ادغام وزارتخانه ها با يكديگر نبود بلكه وزارتخانه 
با يكديگر تجميع شللده بودند و اين تجميع، باعث كوچك سازي 
وزارتخانه ها و چابك سازي ، تحرك و تاش بيشتر در دولت نشده 

بللود.  او ادامه داد: در واقع، به جاي سلله وزيللر، يك وزير معرفي 
شللده و انجام وظيفه مي كرد اما ساختارها در استان ها و مناطق 
در چارچوب همان روال سابق بود. اميري با تاكيد بر اينكه ايجاد 
وزارتخانه هاي سبك، چابك و پرتاش در شرايط كنوني ضروري 
است، اظهار داشت: در جلسه روز يكشنبه هفته قبل هيات دولت، 
تفكيللك وزارت تعللاون، كار و رفاه اجتماعي بلله دو وزارتخانه به 
تصويب رسلليد و هر وقت آقاي رييس جمهور اين اليحه را امضا 
كند، من را تقديم هيات رييسه مجلس خواهم كرد.  اميري افزود: 

اين اليحه قرار است به قالبي دو فوريتي ارائه شود.

تجميع وزارتخانه ها باعث چابك سازي دولت نشده است 
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3 كالن
 فاصله تورمي دهك ها 
در تيرماه افزايش يافت

ايس�نا| محدوده تغييرات ت��ورم دوازده ماهه در 
گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« بين 
9.4 درصد براي دهك اول تا 11.2درصد براي دهك 
دهم است. مطابق با گزارش مركز آمار ايران، نرخ تورم 
كل كشور در تير ماه 1٣97 برابر 8.7درصد است كه 
در دهك ه��اي مختلف هزينه يي در ب��ازه 8.4درصد 
براي ده��ك اول ت��ا 8.9درصد براي دهك هش��تم 
نوس��ان دارد. محدوده تغييرات تورم دوازده ماهه در 
گروه عمده »خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات« 
بين 9.4 درصد براي دهك اول تا 11. 2 درصد براي 
دهك دهم اس��ت. همچنين اط��اع مذكور در مورد 
گروه عمده »كااله��اي غير خوراكي و خدمات« بين 
7.6درصد براي ده��ك دوم تا 8.٣درصد براي دهك 
دهم اس��ت. بر اس��اس اعداد مربوط به تورم در ميان 
دهك هاي مختلف هزينه اي، فاصله تورمي دهك ها در 
اين ماه به 0.5 درصد رس��يد كه نس��بت به ماه قبل 
)0.٣درصد( 0.2 واحد درصد افزايش نشان مي دهد. 
فاصله تورمي در گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها 
و دخانيات« نسبت به ماه قبل 0.1 درصد افزايش و در 
گروه عمده »كاالهاي غير خوراكي و خدمات« نسبت 

به ماه قبل 0.٣ درصد افزايش نشان مي دهد. 

توليد گرفتار تصميمات 
خلق الساعه

تسنيم| ابراهيم بهادراني گفت: آنچه از مجموعه 
سياس��ت هاي دولت در بخش اقتصاد به ويژه حوزه 
ارز به چش��م مي خ��ورد، اين ط��ور تداعي مي كند 
كه اين دولت از قبل برنامه يي براي سياس��ت هاي 
ارزي و توليدي نداش��ته و حتي نخواسته است كه 
از تجربه س��ال هاي جنگ نيز در حوزه ارز كه يكي 
از بنيان هاي اقتصاد ايران اس��ت. مشاور عالي اتاق 
بازرگاني تهران افزود: در موضوع تصميمات ارزي، 
چنانچ��ه دولت از تجربه س��ال هاي قبل اس��تفاده 
مي ك��رد، نبايد چنين تصميمات تجربه ش��ده يي را 
اتخ��اذ مي كرد؛ اين در حالي اس��ت كه س��ال هاي 
جنگ، كمبود ارزي در كشور وجود داشت و قيمت 
نفت حتي به 8 دالر نيز رس��يده بود، در حالي كه 
آن زمان بيش��تر منابع ارزي، صرف جنگ مي شد؛ 
اما هم��ان منابع مح��دود باقيمانده، ب��ه كاالهاي 
اساس��ي و ضروري تخصيص مي يافت. وي تصريح 
كرد: گاهي اوقات، تعداد كاالهاي ضروري از سوي 
دولت براي تخصيص ارز كمتر مي ش��د و بيش��تر 
ارز صرف كاالهاي اساس��ي مي شد و مابقي كاالها 
باي��د به حس��اب خريد و فروش در ب��ازار، ارز خود 
را تهيه مي كردند. در حال��ي كه مجموعه اقدامات 
دولت در ماه هاي گذشته نشان داده كه دولت فعلي 
نمي خواهد از اين تجربه درس گرفته و بيش��تر به 

روش خود عمل مي كند. 

اخبار كالن

مركز پژوهش هاي مجلس چشم انداز تازه اقتصادي سال 97 را ترسيم كرد

توليد زير سايه ارز و تحريم
گروه اقتصاد كالن|

بررس��ي  ب��ا  مرك��ز پژوهش ه��اي مجل��س 
واقعيت هاي اقتصادي كش��ور پيش بيني مي كند 
ت��ورم تك رقم��ي ب��ه زودي از اقتصاد كش��ور 
خداحافظ��ي كرد و با اعم��ال تحريم هاي امريكا 
باي��د دولت فك��ري به حال بخش توليد كش��ور 
انج��ام دهد. به ويژه آنك��ه در تجربه تحريم هاي 
آغازي��ن دهه 90 ه��م ديده ش��د، تحريم صرفا 
صادرات و درآمدهاي ارزي كش��ور را هدف قرار 
نمي ده��د، بلكه با محدود كردن واردات مي تواند 
فش��ار را براي توليد كاالهايي كه نيازمند واردات 
هس��تند افزاي��ش ده��د و از اي��ن طريق رش��د 
اقتصادي را محدود سازد. با اين همه پيش بيني 
مي ش��ود بين 500 هزار تا يك ميليون بشكه در 
روز از توليد نفت كاس��ته ش��ود كه به نظر مركز 
پژوهش ها رش��د اقتصادي امس��ال را بين نيم تا 
منفي دو درصد محدود خواهد كرد. اينها س��بب 
ش��ده تا اين موسسه تحقيقاتي دولت را به عجله 
ب��راي برنامه ري��زي اقتص��اد كش��ور در روزهاي 

تحريم دعوت كند. 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل« مرك��ز پژوهش هاي 
مجل��س در گزارش��ي با عن��وان »تحليل بخش 
واقع��ي اقتص��اد اي��ران« با اش��اره ب��ه التهابات 
ماه هاي اخير بازار، به دول��ت در زمينه مقابله با 
سياس��ت هاي مداخله جويانه امريكا توصيه هايي 
كرد. بازار ارزهاي خارجي، طا و س��كه، خودرو 
و درنهايت بورس اوراق بهادار از جمله مهم ترين 
بازارهايي هس��تند ك��ه در ماه ه��اي اخير دچار 
التهاب ش��ده و قيمت ها در اين بازارها با ش��يب 
زيادي رو به افزايش بوده اند. عاوه بر اين بازارها، 
اخي��را قيمت برخ��ي كاالها و خدم��ات مصرفي 
خانوار نيز افزايش يافته است. با اين حال نگاهي 
به روند نرخ اعام ش��ده توس��ط بانك مركزي و 
مركز آمار نشان مي دهد كه اين نرخ در خردادماه 
ب��ه ترتي��ب 9.4 و 8.2 درصد بوده اس��ت كه با 
تلقي عمومي م��ردم از تورم متفاوت اس��ت. در 
توجيه اين موضوع بايد گفت نرخ تورم، متوس��ط 
افزايش قيمت كاالها و خدمات س��بد خانوار در 
12 ماه اخير اس��ت و حتي با بروز شوك قيمتي 
در تمام كاالهاي س��بد خانوار تنها يك دوازدهم 
از اثر اين شوك قيمتي منعكس مي شود. در اين 
مواق��ع نرخ تورم نقطه به نقط��ه مي تواند تطابق 
بيش��تري با تلق��ي عمومي از نرخ تورم داش��ته 

باش��د. بررس��ي نرخ تورم نقطه به نقطه نش��ان 
مي دهد اين نرخ كه در فروردين ماه 1٣97 برابر 
7.9 درص��د بوده در خردادماه ب��ه 1٣.7 درصد 
افزايش يافته اس��ت. اين افزايش به خصوص در 
برخ��ي زيربخش ها كه اتفاقا تاثير زيادي بر تلقي 
عموم از تورم دارند بس��يار قابل توجه است. مثا 
شاخص قيمت خوراكي ها و آشاميدني ها تنها در 
خردادماه نس��بت به ماه قبل 8.8 درصد افزايش 
داش��ته است. بررسي شاخص قيمت توليد كننده 
نيز نش��ان از رش��د قابل توجه اين شاخص دارد. 
شوك عدم تاييد و خروج امريكا از برجام در كنار 
عوامل زمينه يي مثل حجم باالي نقدينگي، عدم 
تناس��ب رش��د نقدينگي و نرخ تورم، مشكات و 
ش��كنندگي سيستم بانكي و نرخ هاي باالي سود 
بانكي، رش��د باالي بدهي هاي عمومي، وابستگي 
به نفت، وابس��تگي توليد به واردات واس��طه يي 
و س��رمايه اي، ع��دم تناس��ب رواب��ط اقتصادي 
بين المللي و سياس��ت خارجي كش��ور، فس��اد و 
غيره مهم ترين داليل تحوالت اخير در بازارهاي 

كشور هستند. 
درواقع موارد گفته ش��ده از كانال هاي انتظار 
افزايش تحريم ها و تكرار تجربه قبلي و تاش براي 
حفظ ارزش دارايي ها از س��وي فعاالن اقتصادي، 
افزايش خروج سرمايه از كشور، افزايش تقاضاي 
س��فته ب��ازاي ارز و كاهش هم��كاري بانك هاي 

خارجي با ايران موجب افزايش نرخ ارز و در ادامه 
افزايش التهاب در ساير بازارهاي دارايي شده اند. 
نرخ ارز از كانال هاي مختلف مي تواند بر تورم اثر 
بگذارد كه مهم ترين آنها افزايش قيمت كاالهاي 
وارداتي مصرفي خانوار و افزايش قيمت كاالهاي 
واس��طه يي و درنتيجه افزايش هزينه هاي توليد 
است. مركز پژوهش ها برآورد مي كند به ازاي هر 
10 درص��د افزايش نرخ ارز ن��رخ تورم 2 درصد 
رش��د كن��د. تحريم هاي اقتص��ادي از كانال هاي 
كاهش ص��ادرات نفت، كاهش صادرات غيرنفتي 
و محدودي��ت واردات بر تولي��د و بخش حقيقي 
اقتص��اد ايران اثرگ��ذار خواهد ب��ود. برآوردهاي 
مركز پژوهش هاي مجلس حاكي از آن است كه 
در صورت كاهش 500 هزار بش��كه يي صادرات 
نفت، رش��د اقتصادي امس��ال با نيم درصد و در 
ص��ورت كاهش يك ميليون بش��كه يي صادرات، 
اين رقم به منفي دو خواهد رس��يد. بخش هايي 
كه وابستگي بيش��تري به واردات دارند با اعمال 
تحري��م و محدودي��ت واردات ب��ا كاه��ش توان 
توليد بيش��تري در اقتصاد مواجه مي ش��وند. در 
اي��ن خصوص آنچ��ه اهميت مي يابد اين اس��ت 
ك��ه بخش هايي در اولويت سياس��ت گذاري قرار 
گيرند كه عاوه بر وابس��تگي كمتر به واردات از 
پيوندهاي قوي تر با س��اير بخش هاي اقتصادي و 
لذا توانايي بيش��تري در ايجاد تحرك در اقتصاد 

برخوردار باشند. در صورتي كه امكان جايگزيني 
واردات و تخصيص ارز در ش��رايط تحريم ميسر 
نباشد، بايد بخش هايي در اولويت سياست گذاري 
قرار گيرند كه دو ويژگي مهم داشته باشند ابتدا 
وابس��تگي كمتري به واردات داش��ته باش��ند و 
س��پس از پيوندهاي قوي و توانايي باال در ايجاد 

تحرك در كل اقتصاد برخوردار باشند. 

 افزايش بيش از 80 درصدي قيمت طال و ارز
از پايان س��ال گذشته نشانه التهاب در برخي 
بازاره��ا چ��ون بازار خودرو مش��اهده ش��د و در 
ماه هاي ابتدايي امسال و به خصوص خرداد ماه، 
بازارها با التهاب مواجه شده اند. متوسط نرخ يورو 
در خردادماه سال جاري هفت هزار و 709 تومان 
بود كه نسبت به مدت مشابه در سال قبل حدود 
82 درصد رش��د داشته اس��ت. با اين وجود نرخ 
يورو در بازار ابتداي تيرماه نيز به رقم بي س��ابقه 

10 هزار و 200 توماني رسيد. 
متوسط قيمت سكه بهار آزادي در خرداد ماه 
امسال نسبت به خرداد ماه گذشته حدود 80.5 
درصد افزايش قيمت را تجربه كرد. سال گذشته 
ارزش يك س��كه بهار آزاد ي��ك ميليون و 176 
ه��زار تومان بود كه به دو ميلي��ون و 127 هزار 
تومان رس��يد. اين رقم در ابتداي تيرماه به رقم 

بي سابقه ٣ ميليون توماني رسيد. 
براس��اس اعام بانك مركزي متوسط قيمت 
يك متر زيربناي مس��كوني در ش��هر تهران و در 
خردادماه 97 نس��بت به خرداد 96 حدود 45.8 
درصد رشد داش��ته است. بررسي ها حاكي از آن 
است كه بيشتر اين رشد در ماه هاي انتهاي سال 
گذشته و ابتداي امسال رخ داده است، به نحوي 
ك��ه اين متغير تنها در دو م��اه منتهي به خرداد 
س��ال جاري حدود 15. 5 درصد رش��د داش��ته 
است.  عاوه بر اين بازارها كه در ايران به عنوان 
بديل هاي س��رمايه گذاري ش��ناخته مي ش��وند، 
ش��اخص برخي كاالها و خدمات مصرفي حانوار 
مثل گوش��ت گوسفند، مرغ، برنج، چاي، دارو و... 
افزايش قابل توجهي را تجربه كرده است. با اين 
حال نگاهي به روند نرخ تورم اعام ش��ده توسط 
بانك مركزي نشان مي دهد اين نرخ در فروردين 
م��اه برابر با 9.2 درصد بوده كه در خرداد به 9.4 

درصد افزايش يافته است. 
بررس��ي ش��اخص قيم��ت توليدكنن��ده كه 

مي توان��د ب��ه عنوان ش��اخصي پيش نگ��ر براي 
نرخ تورم مصرف كننده نيز اس��تفاده شود، نشان 
مي دهد اين ش��اخص در ماه هاي گذش��ته رشد 
قابل توجهي داش��ته و نرخ ت��ورم نقطه به نقطه 
توليدكننده در خردادماه به 16.9 درصد رسيده 
است. اين موارد نشان مي دهد هر چند نرخ تورم 
همچنان در كانال تك رقمي قرار دارد اما نگاهي 
به زيرش��اخص هاي ش��اخص قيمت توليدكننده 
و مصرف كننده، نش��ان از رون��د فزآينده تورم و 
خ��روج از كانال تك رقمي براي برخي گروه هاي 
كااليي و درنهايت ش��اخص كل درآينده نزديك 

دارد. 

 واردات، نفت و ارز سه هدف امريكا در تحريم 
اگر چه به طور بالقوه ممكن است بروز بحران 
ارزي را معل��ول تحريم هاي اقتصادي تلقي كنيم 
و تاثي��رات آن را بر بخش حقيق��ي را به تحريم 
مرتبط بدانيم. تحريم هاي اقتصادي جز از كانال 
افزاي��ش نرخ ارز، با كاهش ص��ادرات نفت ايران 
ه��م مي تواند به اقتصاد كش��ور ضرب��ه بزند. در 
تحريم هاي فراس��رزميني امري��كا حذف ايران از 
بازار نفت هدفگذاري ش��ده است. گرچه براساس 
واقعيات ب��ازار نفت تحقق كام��ل چنين هدفي 
دور از انتظ��ار اس��ت اما تحقق نس��بي آن كاما 
محتمل اس��ت. برآوردهاي موجود مبين كاهش 
500 هزار بش��كه يي نفت در سناريو كوتاه مدت 
و حدود يك ميليوني در چش��م انداز ميان مدت 
است. از سوي ديگر برخي از اقام صادراتي نظير 
محصوالت پتروش��يمي به طور مستقل در ليست 
تحريم ه��اي امريكا قرار دارن��د. همچنين تجربه 
تحريم ها در سال هاي 1٣90 و 1٣91 هم نشان 
از كاه��ش واردات كوتاه مدت داش��تند و اين بار 
هم پيش بيني مي ش��ود چنين شود. با وجود اين 
بخش هايي از توليد كشور كه وابستگي بيشتري 
ب��ه واردات دارند با اعمال تحري��م و محدوديت 
واردات ب��ا كاه��ش ت��وان توليدي بيش��تري در 

اقتصاد مواجه مي شوند. 
در اين خص��وص آنچه اهمي��ت مي يابد اين 
اس��ت كه بخش هايي در اولويت سياست گذاري 
ق��رار گيرند ك��ه عاوه ب��ر وابس��تگي كمتر به 
واردات، از پيوندهاي قوي تر با س��اير بخش هاي 
اقتصادي و لذا توانايي  بيش��تري در ايجاد تحرك 

در اقتصاد برخوردار باشند. 

گم��رك ايران جزيي��ات آمار تجارت خارجي چهار ماهه نخس��ت س��ال جاري 
كشورمان را منتشر كرد و بر اين اساس مازاد تراز تجاري 271 ميليون دالر شد. به 
گزارش خبرگزاري تس��نيم، تراز تجارت خارجي كشورمان در چهار ماهه نخست با 
271 ميليون دالر مازاد تراز تجاري همراه شد و صادرات غيرنفتي كشورمان 14 و 

69 صدم درصد افزايش يافت. 

 صادرات و واردات
براس��اس گزارش دفت��ر فناوري اطاع��ات و ارتباطات گمرك اي��ران، صادرات 
غيرنفت��ي ايران در اي��ن مدت به 15 ميلي��ارد و 450 ميليون دالر رس��يد كه در 
مقايس��ه با مدت مشابه س��ال قبل به ميزان 14 و 69 صدم درصد افزايش داشت. 
سال گذشته در همين مدت 1٣ ميليارد و 471 ميليون دالر كاال به خارج از كشور 
صادر ش��ده بود. براساس اين گزارش صادرات كاالهاي غيرنفتي ايراني به چين در 
چهار ماهه نخست سال جاري نسبت به سال گذشته 7 و 7٣ صدم درصد افزايش 
يافته اس��ت. ص��ادرات غيرنفتي ايران به امارات متحده عرب��ي و عراق به ترتيب با 
افزاي��ش ٣1 و 95 ص��دم درصدي و 2٣ و 19 صدم درصدي همراه ش��د و ش��اهد 
افت 40 و 48 صدم درصدي صادرات كش��ورمان به كره جنوبي بوده ايم. همچنين 
طي اين مدت ميزان صادرات غيرنفتي به افغانس��تان ٣0 و 69 صدم درصد و ساير 
كش��ورها 21 و ٣0 صدم درصد افزايش داشته اس��ت. بر اين اساس در چهار ماهه 
نخست سال جاري تشريفات گمركي 48 ميليون و 95٣ هزار تن كاال در گمركات 
كشور تماما به صورت الكترونيكي و با كنترل كامل به روش هوشمند انجام شده كه 
از اين مقدار 11 ميليون و 552 هزار تن سهم واردات و ٣7 ميليون و 401 هزار تن 
سهم كاالهاي صادراتي غيرنفتي بود. با كمك سامانه جامع گمركي و پنجره واحد 
تج��ارت فرامرزي در حال حاضر اطاعات تمامي كااله��اي وارداتي و صادراتي در 
بانك اطاعات تجارت خارجي كشور به تفكيك جزيي ترين اطاعات ثبت مي شود. 
اين گزارش مي افزايد؛ در چهار ماهه نخست سال جاري به ميزان 15 ميليارد و 
179 ميليون دالر انواع كاال وارد كشور شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 

4 و 5 صدم درصد كاهش را نشان مي دهد. 

اقام عمده صادراتي كش��ورمان در چهار ماهه نخست سال 97 به ترتيب شامل 
ميعانات گازي به ارزش يك ميليارد و 864 ميليون دالر، پروپان مايع شده به ارزش 
691 ميليون دالر، روغن هاي س��بك و فرآورده ها به جز بنزين 555 ميليون دالر، 
پلي اتيل��ن گريدفيلم به ارزش 411 ميلي��ون دالر و متانول به ارزش 407 ميليون 
دالر بوده است. اقام عمده وارداتي در چهار ماهه نخست سال جاري نيز به ترتيب 
شامل قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري با 726 ميليون دالر، ذرت دامي 
به ارزش 711 ميليون دالر، برنج به ارزش 675 ميليون دالر، لوبياي سويا به ارزش 

492 ميليون دالر و گوشي تلفن همراه به ارزش 228 ميليون دالر بوده است. 

 عمده ترين خريداران كاالهاي ايراني
عمده ترين خريداران كاالهاي ايراني در چهار ماهه نخست سال جاري به ترتيب 
شامل چين به ارزش ٣ ميليارد و 46 ميليون دالر، امارات متحده عربي با 2 ميليارد 
و 808 ميلي��ون دالر، ع��راق با 2 ميلي��ارد و 522 ميليون دالر، افغانس��تان با يك 
ميليارد و 108 ميليون دالر و جمهوري كره با 821 ميليون دالر و س��اير كش��ورها 

به ارزش 5 ميليارد و 145 ميليون دالر بوده است. 

 كشورهاي عمده صادركننده كاال به ايران
كش��ورهاي عمده صادركننده كاال به ايران در مدت يادش��ده به ترتيب ش��امل 
كشورهاي چين با ٣ ميليارد و 890 ميليون دالر، امارات متحده عربي با 2 ميليارد 
و 169 ميلي��ون دالر، جمه��وري كره ب��ا 987 ميليون دالر، هند ب��ا 912 ميليون 
دالر و آلمان با 75٣ ميليون دالر بوده اس��ت. گم��رك ايران در اين گزارش تاكيد 
كرده اس��ت كه به كمك س��امانه جامع گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي و 
س��امانه هاي هوشمند در گمرك، در حال حاضر جزئي ترين اطاعات ترخيص انواع 
كاال در تمامي گمركات، به لحظه قابل رهگيري اس��ت و ش��فاف و مش��خص است 
ك��ه چ��ه كااليي به نام چه افرادي به تفكيك ن��وع كاال، مجوزها، وزن و ارزش و از 
ك��دام گمركات ترخيص و از طريق چه كاميوني به ك��دام انبار بارگيري و در آنجا 

تخليه شده است. 

عضو كارگري شوراي عالي كار با اشاره به ارائه دو پيشنهاد »احياي ستاد بن 
در وزارت كار« و »حمايت دولت از كارفرمايان توليدي« به اين شورا، جزييات 

اين بسته پيشنهادي را تشريح كرد. 
عل��ي خدايي با اش��اره به پيش��نهادات نمايندگان كارگري در نشس��ت روز 
چهارشنبه شوراي عالي كار با دستور كار »افزايش قدرت خريد كارگران« گفت: 
بر اساس مطالعات انجام شده در كارگروه مزد كانون عالي شوراي اسامي كار، 
مقايسه قيمت رسمي اقام اساسي در هفته اول تيرماه با هفته پاياني ديماه 96 
كه ماك سنجش هزينه معيش��ت خانوار بود، نشان مي دهد كه هزينه خانوار 
در اين مدت 48.2درصد افزايش داش��ته كه به واس��طه آن ارزش دستمزد نيز 
48.2درصد كاهش پيدا كرده است؛ به همين دليل درخواست بازنگري در مزد 
و بررس��ي راهكارهاي جبران قدرت خريد از دس��ت رفته كارگران را به شوراي 

عالي كار ارائه داديم. 
نماينده كارگران در ش��وراي عالي كار ادامه داد: در پي اين درخواست، در 
نشست چهارش��نبه گذش��ته كه با حضور نمايندگان كارفرمايي و نمايندگان 
وزارتخانه هاي عضو شورا برگزار شد، بحث هاي مفصلي راجع به افزايش قدرت 
خريد كارگران مطرح ش��د؛ واقعيت اين اس��ت كه از ابتدا، برداشت نمايندگان 
دولت��ي و كارفرماي��ي اين بود كه طبق ماده 41 قانون كار در هر س��ال صرفا 
»يك بار« امكان ورود به مقوله دس��تمزد س��االنه كارگران وج��ود دارد، اما با 
توجه به اينكه در اين ماده قانون عنوان ش��ده ش��وراي عالي كار موظف است 
»همه س��اله« نس��بت به تعيين دس��تمزد اقدام كند تفس��ير ما اين است كه 
منظ��ور قانونگذار مقيد كردن به »حداقل س��الي يك بار« اس��ت؛ بنابراين به 

تناس��ب شرايط در طول س��ال امكان ورود به مقوله دستمزد در شوراي عالي 
كار وجود دارد. 

وي افزود: بعد از اين مباحث نهايتا نمايندگان دولتي و كارفرمايي حاضر در 
شوراي عالي كار، استدالل ها و محاسبات نمايندگان كارگري مبني بر كاهش 
قدرت خريد را پذيرفتند و مقرر ش��د اوال نماين��دگان وزراي اقتصادي حاضر 
در جلس��ه كه نمايندگان وزير اقتصاد و دارايي، وزير صنعت، معدن و تجارت 
و وزير كار بودند اين موضوع را به وزراي مربوطه منتقل و در نشس��ت بعدي 
ش��وراي عالي كار نظرات و موضع وزارتخانه خود را اعام كنند. خدايي ادامه 
داد: از طرف ديگر مقرر شد كارگروه مزد شوراي عالي كار به صورت سه جانبه 
تا قبل از نشس��ت بعدي شورا تشكيل جلسه دهد و راهكارهاي افزايش قدرت 
خريد كارگران را بررسي كند. عضو هيات رييسه كانون عالي شوراهاي اسامي 
كار كش��ور با بيان اينكه گروه كارگري حاضر در نشس��ت به طور مشخص دو 
پيش��نهاد براي جبران قدرت خريد از دس��ت رفته كارگران داشت كه نياز به 
تاييد و تخصيص بودجه از سوي دولت دارد، افزود: پيشنهاد اول ما اين بود كه 
طبق رويه س��ال هاي قبل ازس��ال 84، كاالهاي اساسي نيروي كار از محل  بن 
تامين ش��ود؛ با اين شيوه كه ابتدا به رقم فعلي حق بن كارگري فيش حقوقي 
از س��وي كارفرمايان اضافه ش��ود و دولت نيز معادل حق بن كارگري بودجه 
اختص��اص دهد و مجموع منابع مربوط به »رديف بن كارگري« به س��تاد بن 
اختصاص يابد تا از اين محل به صورت نظام مند و در چارچوب س��ازوكارهاي 
نظارت��ي اقام اساس��ي و ض��روري كارگران به صورت ماهيان��ه با فعال كردن 

تعاوني هاي اتحاديه هاي كارگري تامين شود. 

گمرك ايران اعالم كرد

تجارت 30 ميليارد دالري ايران در 4 ماه

پيشنهاد تامين رايگان اقالم اساسي كارگران با احياي »ستاد بن«
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 عدم استقبال بانك ها 
از افزايش نرخ سود

ريي��س كانون بانك ه��اي خصوصي با اش��اره 
ب��ه اينك��ه بازپرداخت س��پرده گذاران موسس��ه 
ثامن الحجج تا س��قف ۴۰۰ ميلي��ون تومان انجام 
ش��ده، از باز پرداخت س��قف هاي باالتر در آينده 
نزديك خبر داد. پرويزيان در واكنش به ش��ايعات 
و اخباري كه اخيرا در خصوص افزايش نرخ س��ود 
بانكي مطرح ش��ده افزود: بانك هاي خصوصي در 
ش��رايط فعل��ي مطلقا از افزايش نرخ س��ود بانكي 
اس��تقبال نخواهن��د كرد و البته ب��ا پيگيري هايي 
ك��ه ما انج��ام دادي��م، خوش��بختانه افزايش نرخ 
س��ود بانكي در مقطع كنوني در دستور كار نبوده 
است. ما معتقد هستيم كه شرايط براي بانك هاي 
خصوصي باتوجه به دوران جديد بهتر خواهد شد 
به دليل اينكه بانك هاي خصوصي ابزارهاي كار در 
فضاي بين الملل را دارند و مي توانند به كشور بيشتر 
كمك كنند. ما انتظار داريم كه سياست گذاران به 
شرايط مناس��ب بانك هاي خصوصي براي فعاليت 
در فضاي تجارت بين المللي بيش��تر توجه كنند و 
س��ازوكارهاي مناسب را براي بانك هاي خصوصي 

فراهم سازند. 

قيمت سكه از 3.5 ميليون 
تومان گذشت

گروه بانك و بيمه| روز ش��نبه 6 مرداد97 در 
بازار ته��ران در حالي كه ن��رخ اونس جهاني طال 
به 1222 دالر رس��يده قيمت سكه بهار آزادي با 
9۰ هزار تومان افزاي��ش قيمت به رقم ۳ ميليون 
و 526 هزار تومان رس��يد و از م��رز ۳.5 ميليون 
تومان گذش��ت. ب��ه گزارش »تع��ادل«، هر قطعه 
س��كه تمام به��ار آزادي طرح قدي��م نيز به ارزش 
۳ ميليون و 2۰5 هزار تومان داد و س��تد شد. نيم 
س��كه بهار آزادي با 5۰ هزار تومان افزايش قيمت 
ي��ك ميليون و 7۴۴ هزار توم��ان و هر قطعه ربع 
بهار آزادي نيز با 12 هزار و 5۰۰ تومان رش��د در 
مدت مشابه به ارزش ۸7۳ هزار تومان معامله شد. 
هر قطعه سكه گرمي بدون تغيير قيمت نسبت به 
پنجشنبه گذشته ۴61 هزار و 5۰۰ تومان معامله 
ش��د و قيمت هر گرم طالي 1۸ عيار نيز با رش��د 
6 ه��زار و ۳1۰ توماني به ارزش 277 هزار تومان 

فروخته شد. 
در ب��ازار ارز رس��مي نيز ه��ر دالر امريكا با ۸ 
تومان افزايش نسبت به پنجشنبه گذشته ۴ هزار 
و ۴۰۳ توم��ان قيمت خورد. هر يورو با 22 تومان 
اف��ت 5 ه��زار و 1۳۴ تومان و ه��ر پوند نيز با ۳2 
توم��ان افزايش 5 هزار و 769 تومان ارزش گذاري 

شد. 
از س��وي ديگ��ر، بانك مركزي اع��الم كرد كه 
تخصيص ارز براس��اس ابالغيه هاي ص��ادره براي 
بخش هاي مختلف در حال انجام اس��ت، به طوري 
كه از 21 فروردين تا 2۳ تيرماه يعني در مدت سه 
م��اه در مجموع 2۳9 ميليون دالر ارز بابت تامين 
خدم��ات مورد ني��از هموطنان همچ��ون درمان، 
دانشجويي، ماموريت، فرصت هاي مطالعاتي، حق 
عضوي��ت و حق ثبت نام��ه در مجامع بين المللي، 
محافل علمي و چاپ مقاالت تخصيص داده ش��ده 
اس��ت. حق الوكاله در دعاوي خارجي، كارمزدهاي 
اعتب��ارات اس��نادي، حواله ه��ا و ضمانتنامه هاي 
ارزي، هزين��ه دفاتر خارج از كش��ور، هزينه خريد 
امتي��از پخش فيل��م و دريافت ه��اي ماهواره يي و 
ارتباطي و هزينه شركت هاي بيمه ايراني، شركت 
در آزمون ه��اي بين الملل��ي در داخل، ثبت نام در 
امتحان��ات علم��ي و تخصصي خارج از كش��ور و 
هزينه هاي سوخت، ناوبري، هندلينگ، لندينگ و 
حقوق خدمه خارجي شركت هاي هواپيمايي، حق 
بيمه هواپيماها و حقوق و مزاياي كاركنان خارجي 
در داخل كشور از ديگر موارد ارز خدماتي به شمار 
مي رود. حجت االسالم غالمحسين محسني اژه  اي 
مع��اون اول قوه قضاييه هفته گذش��ته اعالم كرد: 
فقط در س��ه ماهه نخس��ت امس��ال 5۰ ميليارد 
دالر براي ثبت س��فارش كاال با ارز ۴2۰۰ توماني 
تخصيص يافته اس��ت. بانك مرك��زي اعالم كرده 
است اين هفته فهرست سوم دريافت كنندگان ارز 

به نرخ رسمي را منتشر خواهد كرد. 

اختصاص ۱۸ ميليارد دالر ارز ۴۲۰۰ توماني
 وزير اقتصاد توضيحاتي پيرامون اختصاص ارز 
دولت��ي ارائه كرد و از اختص��اص 1۸ ميليارد دالر 
ارز ۴2۰۰ توماني براي واردات كاالهاي اساسي به 

كشور خبر داد. 
به گ��زارش خانه ملت، مس��عود كرباس��يان با 
بيان اينكه پ��س از اين بازه زماني تقس��يم بندي 
چهارگانه كاال صورت گرفت، يادآور ش��د: براساس 
اين تقس��يم بندي برخي كاالها گروه يك هستند 
ك��ه به آنها ارز نفتي ۴ ه��زار و 2۰۰ توماني تعلق 
مي گيرد و بالغ بر 1۸ ميليارد دالر به آنها ارز تعلق 
يافته كه شامل كاالهاي اساسي، دارو و بخش هاي 
صنعت��ي كه كاالي نهايي آنه��ا همرديف با كاالي 

اساسي است، مي شود. 
وي اف��زود: گ��روه دوم ارز حاص��ل از صادرات 
پتروش��يمي و فوالد اس��ت كه بايد ارز را به بانك 
مركزي يا كس��ي كه بانك مرك��زي معرفي كرده 
در سامانه واگذار كند تا ارز ۴ هزار و 2۰۰ توماني 
تامين ش��ود كه ش��امل كاالهاي ض��روري و مواد 

اوليه كارخانه ها است. 
كرباس��يان با بي��ان اينكه گروه س��وم آنهايي 
هس��تند ك��ه در ازاي ص��ادرات مي توانند واردات 
انجام دهند كه حدود دو هفته اين موضوع مطرح 
و اجرا شده است، ادامه داد: گروه چهارم كاالهايي 
هس��تند كه فعال ضرورتي براي واردات آنها وجود 

ندارد و ليست آنها مشخص شده است. 
وزي��ر اقتص��اد با بي��ان اينك��ه م��وارد مذكور 
سياس��ت هاي اصلي دولت درب��اره ارز دولتي بوده 
و با دو قوه ديگر هماهنگ ش��ده و اجرا مي ش��ود، 
تصريح كرد: از زمان تقس��يم بندي صورت گرفته 
ب��راي كااله��ا دس��تگاه ها موظف هس��تند كه بر 

واردات كاالها با ارز دولتي نظارت كنند. 

اخبار

»تعادل« از مراسم توديع و معارفه رييس كل بانك مركزي گزارش مي دهد

رييس كل 6 ماموريت خود را اعالم كرد 

گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري| 
ريي��س كل جدي��د بان��ك مرك��زي ديروز 6 
ماموريت اصل��ي خود را اعالم كرد. همتي گفت: 
ثب��ات در مق��ررات بانكي، حذف ران��ت ارزي و 
اعتب��اري بانك��ي، پش��تيباني از تولي��د داخلي، 
حماي��ت از ص��ادرات پاي��دار، حماي��ت از بازار 
سرمايه براي جذب نقدينگي و افزايش بهره وري 
منابع مالي مهم ترين برنامه هاي پيش روي بانك 

مركزي خواهد بود. 

 ب��ه گ��زارش »تع��ادل«، روز ش��نبه شش��م 
مردادماه 97 طبقه هجدهم بانك مركزي ميزبان 
مراسم توديع و معارفه رييسان كل قديم و جديد 
بان��ك مركزي بود تا ضم��ن خداحافظي ولي اهلل 
س��يف پس از 5 سال مديريت، عبدالناصر همتي 
رييس كل جديد شروع به كار خود را اعالم كند. 
در اين مراسم، كه با حضور اسحاق جهانگيري 
معاون اول رييس جمهوري، مس��عود كرباس��يان 
وزير اقتصاد، شريعتمداري وزير صنعت، معدن و 
تجارت، آخوندي وزير راه و شهرس��ازي، تعدادي 
از اعضاي ش��وراي پول و اعتب��ار، مديران عامل 
بانك ه��ا و ش��ركت هاي بيم��ه اي، كارشناس��ان 
بانكي، بيمه يي و دولتي حضور داش��تند، ولي اهلل 
س��يف، اس��حاق جهانگيري و عبدالناصر همتي 
در س��خناني نكات قابل توجه��ي را در رابطه با 
سياست هاي پولي و ارزي و بازار ارز و طال مطرح 
كردند و نكته جالب توجه در س��خنان هر س��ه 
مسوول اقتصادي كشور، تاكيد بر اصالح ساختار 

نظام بانكي و مقابله با فساد بود. 
ولي اهلل سيف، رييس كل پيشين بانك مركزي 
به عنوان نخس��تين سخنران گفت: بانك مركزي 
در موضوع ارز مي توانست بازار را با تزريق ذخاير 
ارزي ك��ه از وضعي��ت خوب��ي برخوردار اس��ت، 
كنترل كند اما مناف��ع ملي و حفظ ذخاير ارزي 

را ترجيح داد. 
»ولي اهلل س��يف« اف��زود: باي��د عملكرد بانك 
مرك��زي در پنج س��ال اخير ب��ه دور از هياهو از 
س��وي صاحبنظران نقد ش��ود تا در ادامه مسير 
مورد توجه مس��ووالن نظام بانكي و پولي كشور 
باش��د. وي برخ��ورد با موسس��ه هاي غيرمجاز و 
ساماندهي آنها را از دستاوردهاي دوره مديريتي 
خود برش��مرد و گفت: اين موسس��ه ها از چنان 
درجه نف��وذي برخوردار بودند كه نه فقط با آنها 
برخورد نش��د بلكه بر گسترش آنها افزودند. وارد 
ش��دن بانك مركزي به اين زمينه و خارج كردن 
اين غده از نظام بانكي كش��ور رويدادي ماندگار 

است. 
س��يف مه��ار ت��ورم و بهب��ود معنادار رش��د 
اقتص��ادي را ديگر دس��تاورد بان��ك مركزي در 
اي��ن دوره عن��وان كرد كه در س��ايه همكاري و 
هماهنگي تي��م اقتصادي دولت به دس��ت آمد. 
آهنگ ثبات ارز از آغاز دولت يازدهم ش��روع شد 
و تا فصل س��وددهي پارس��ال بخوبي ادامه يافت 
اما پ��س از آن، مجموعه ي��ي از عوامل داخلي و 
خارجي اين ب��ازار را ملتهب كرد. اصرار بر ثبات 
نرخ ارز در سال هاي گذشته سبب تشديد نوسان 

اين بازار در ماه هاي اخير شد. 
رييس كل سابق بانك مركزي ارتقاي نظارت 
و افزاي��ش ش��فافيت در نظ��ام بانك��ي را ديگر 
دس��تاورد دوره مديريت خود برش��مرد و گفت: 
انتظار مي رود با اس��تقرار اس��تانداردها ش��اهد 

اثربخشي نظارت ها در آينده باشيم. 
وي ساماندهي موسسات غيرمجاز، مهار تورم 
و همچني��ن برگردان��دن ثبات به ب��ازار ارز را از 
دس��تاوردهاي مهم خود در بانك مركزي عنوان 
كرد. همچنين ارتقاي ش��فافيت در حوزه نظارت 
ديگر و حركت به سمت شفاف سازي صورت هاي 

مال��ي بانك ها ب��ه عنوان پيش ني��از اصالح نظام 
بانكي موضوعي اس��ت كه س��يف از آن به عنوان 

عملكرد مثبت بانك مركزي ياد كرد. 
س��يف همچني��ن در اظهارات��ش از ش��رايط 
موجود گله كرده و با اش��اره به اينكه اس��تقالل 
بانك مرك��زي يكي از چالش هاي آن به ش��مار 
م��ي رود گفت: در ش��رايط موجود نباي��د انتظار 
عملكرد مناسبي هم تراز بانك هاي مركزي دنيا را 
داشت. بايد اختيارات الزم به اين بانك داده شده 

و قوانين اصالح شود. 
وي به پديده فس��اد در نظام اقتصادي و پولي 
و بانكي نيز اشاره داشت و گفت: متاسفانه ريشه 
دواندن فساد به تهديدي جدي براي نظام بانكي 
تبدي��ل ش��ده كه مقابله ب��ا آن ب��ه تجديد نظر 
درقواني��ن نياز دارد كه ما گزارش هايي را در اين 
چند سال به حضور رييس جمهوري ارائه كرديم. 
وي افزود: اگر چه اينجانب بيش از دو س��ال 
اس��ت به موازات كار مس��تمر در اي��ن موضوع، 
خط��رات عدم اق��دام را در فرصت هاي مناس��ب 
به كرات گوش��زد كرده ام، اما در اين جا نيز مايلم 
يك بار ديگر بر ضرورت، فوريت و بهاي س��نگين 
عدم اقدام در زمينه اصالح س��اختار نظام بانكي 

تاكيد كنم. 
وي مش��كل نرخ س��ود بانكي و چس��بندگي 
باال را وابس��ته به انجام اصالحات در نظام بانكي 
دانست و گفت: هرگونه اقدامي براي تعديل نرخ 
س��ود بانكي، ضمن اينكه بايد با اقتضائات كالن 
اقتصادي تناس��ب داشته باشد، توفيق و استمرار 
آن در بلندم��دت، وابس��تگي قطعي به رفع عدم 

تعادل هاي موجود در نظام بانكي دارد. 
س��يف در ادامه با بيان اينكه پديده فس��اد و 
رش��د و گس��تردگي آن، واقعيت تلخي است كه 
عرصه را بر اقتصاد كش��ور در حوزه هاي مختلف 
تنگ ك��رده، تصريح كرد: يك��ي از اين حوزه ها، 
نظ��ام پولي و بانكي كش��ور اس��ت. در كنار و به 
موازات رشد موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، 
گروه هاي ذي نفع و تضاد و تعارض منافع بس��يار 
گس��ترده يي در بخش��ي از نظام بانكي نيز ريشه 
دوانيده اس��ت كه علناً به تهدي��دي جدي براي 
نظ��ام نظارت بانكي كه فاقد ق��درت قانوني الزم 
براي مقابله با آن اس��ت، تبديل شده است. امروز 
با هويت هاي مالي نامتعارف، چنداليه و پيچيده 
متصل به بانك هاي خاص مواجه هس��تيم كه با 
سوءاس��تفاده از منابع بانكي كش��ور، از قدرت و 

درجه نفوذ بااليي برخوردارند. 

 همتي: تالش من در جهت 
اعاده اعتبار بانك مركزي است

عبداالناص��ر همت��ي، در آيي��ن معارفه خود 
به عن��وان رييس كل اي��ن بانك با بي��ان اينكه 
تمام ت��الش من بر اعاده و تقوي��ت اعتبار بانك 
مرك��زي متمركز خواه��د بود، گف��ت: ثبات در 
مق��ررات بانكي، ح��ذف ران��ت ارزي و اعتباري 
بانك��ي، پش��تيباني از توليد داخل��ي، حمايت از 
ص��ادرات پاي��دار، حمايت از بازار س��رمايه براي 
جذب نقدينگي و افزاي��ش بهره وري منابع مالي 
مهم تري��ن برنامه هاي پي��ش روي بانك مركزي 

خواهد بود. 
وي اف��زود: براي اينجان��ب حفظ قدرت ارزي 
كش��ور مساوي با صيانت و تقويت منابع و ذخاير 
بانك مركزي، كنترل ت��ورم، اصالح ناترازي هاي 
موجود در ش��بكه بانكي، استقرار نظم و انضباط 
در بانك ها و به مهار كشيدن حجم نقدينگي باال 
و فزاينده حاضر و هدايت مناسب آن با ابزارهاي 

سياست پولي و اعتباري است. 
همت��ي تصريح كرد: بانك مرك��زي به  عنوان 

س��تون فقرات نظام مالي كش��ور با بهره گيري از 
اصول اقتصاد مقاومت��ي و اتخاذ رويكردي فعال 
در مبارزه با تحريم ها، همگام با ساير دستگاه هاي 
اقتصادي كش��ور برنامه ه��اي راهبردي و اجرايي 

خود را پي ريزي و عملياتي خواهد كرد. 
وي همچني��ن افزايش ت��اب آوري اقتصاد در 
برابر تالش دش��منان براي ايجاد انزواي مالي را 
بس��يار ضروري دانس��ت و گفت: دشمنان كشور 
و م��ردم عزيز ايران با اعم��ال تحريم ها در حوزه 
اقتص��اد دنب��ال از بين بردن س��رمايه اجتماعي 
دول��ت و القاي ضع��ف حاكمي��ت در اداره امور 
كشور هس��تند. ان ش��ااهلل تهديد به وجود آمده 
را ب��ه فرصتي جهت ارتقاي نظ��ام مالي، اصالح 
راهكاره��ا و ع��دم تعادل ه��اي كالن اقتص��ادي 

تبديل مي كنيم. 
همتي ب��ا تاكيد بر اينكه وضعيت كنوني بازار 
ارز، محص��ول ناترازي هاي عمي��ق ترازنامه نظام 
بانكي، بي تدبيري در استفاده از ابزارهاي سياست 
پولي و س��ردرگمي در اعمال سياست هاي ارزي 
اس��ت؛ دليل اصلي ايجاد نابس��اماني در بازار ارز 
را عدم كنت��رل و هدايت جريان نقدينگي، خلق 
نقدينگي بي ضابطه توس��ط ش��بكه بانكي و نبود 
ابزار ه��اي جايگزين مناس��ب ب��راي دارايي هايي 
مانند ارز و س��كه طال و البت��ه القاي جو بدبيني 
و انتظارات منفي توسط دشمنان با هدف ترسيم 
آينده يي تيره و نامطمئن در ذهن مردم دانست. 
رييس جديد شوراي پول و اعتبار تصريح كرد: 
در مورد سياس��ت هاي ارزي و كنت��رل بازار ارز 
برنامه يي دارم كه با مق��ام محترم رييس جمهور 
مطرح كرده ام و انش��االه پس از نهايي شدن، در 

اين زمينه اطالع رساني مناسب انجام خواهد شد. 
ريي��س كل بانك مركزي ب��ا بيان اينكه دوره 
جديد بان��ك مركزي پي��ام آور ثب��ات و آرامش 
فك��ري براي تمام اقش��ار مردم و اهالي كس��ب 
و كار و ني��ز احي��ا و تقويت اعتم��اد عمومي به 
سياس��ت گذار پول��ي خواهد بود، گف��ت: در اين 
رابطه، موضع درست و اصولي در سياست گذاري 
پولي و ارزي ش��رط الزم اس��ت، اما شرط كافي 
براي تحقق اهداف به ويژه هدف ثبات قيمت ها، 
جلب اعتماد عمومي است. لذا با توجه به اهميت 
عنصر انتظارات در تصميمات اقتصادي، تنظيم و 
اصالح انتظارات مردم امري حياتي براي پيشبرد 
موفق سياست هاي پولي، اعتباري و ارزي است. 
همتي افزود: در سياس��ت گذاري پولي، بانك 
مرك��زي حتما بر مباني علمي تكيه خواهد كرد؛ 
بهره گي��ري از اب��زار عملي��ات بازار باز اس��المي 
مهم تري��ن اب��زار سياس��ت پول��ي اس��ت براي 
جلوگيري از خلق بي قاعده و نوس��انات نامطلوب 
در پاي��ه پول��ي و نقدينگي بايد روند روبه  رش��د 
بدهي بانك ها به بانك مركزي مهار ش��ده و بازار 
بين بانكي از كارآمدي، ش��فافيت، قانون مداري و 

عمق بيشتري برخوردار شود. 
همت��ي با اش��اره به ل��زوم مبارزه با فس��اد و 
رانت خواري در نظام پولي و ارزي كش��ور گفت: 
امروز مبارزه با فساد و رانت خواران در نظام پولي 
و ارزي يك��ي از مطالبات جدي مردم اس��ت كه 
باي��د به طور جدي و مس��تمر س��رلوحه فعاليت 

همكارانم در سيستم بانكي كشور باشد. 

جهانگيري: شرايط اقتصادي كشور 
خطير است

همچني��ن مع��اون اول رييس جمه��وري در 
س��خنان خود با اش��اره به تاكي��د رييس جمهور 
براي اج��راي كامل ط��رح اصالح نظ��ام بانكي، 
گف��ت: ش��رايط اقتصادي كش��ور خطير اس��ت. 
شرايط خاصي ايجاد شده و طرف مقابل چندين 
محدودي��ت ج��دي از جمل��ه محدوديت فروش 

نف��ت براي ما ايجاد كرده، اينكه تا چه حد موفق 
ش��وند مش��خص نيس��ت اما براي صنايعي مثل 
پتروش��يمي يا صنايع فلزي اع��الم تحريم هايي 
خواهد ش��د. كش��ور در يك جن��گ و محاصره 
اقتص��ادي ق��رار دارد و البت��ه در سياس��ت هاي 
ارزي بخش نقل و انتقال پول هم مدنظر اس��ت. 
هم اكنون منابع بانك مركزي در برخي كش��ورها 
حبس شده، اما در حجم محدوديت نداريم و در 
نوع ارز محدوديت داريم كه نيازمند كمك بخش 

خصوصي است. 
معاون اول رييس جمهور با اش��اره به شرايط 
خطير اقتصادي كشور گفت: مسووالن اقتصادي 
كشور بايد شرايط را بشناسند و اقدامات مناسب 
با شرايط داشته باشند. ايران كشور بزرگي است 
و محدوديت هايي مثل محدوديت فروش نفت را 
مطرح كردند تا براي كش��ور مشكل ايجاد كنند، 
البته ش��رايط خطير به معني بن بس��ت نيست 
و باي��د از فرصت براي توس��عه اقتصادي كش��ور 
اس��تفاده كرد و در مقابل تهديدات آنها اقدامات 
مناس��ب انجام دهيم تا شرايط كشور دچار خطر 
نش��ود، عالوه ب��ر آن ب��ه تعبير آنه��ا در جنگ 

اقتصادي بتوانيم كشور را جلو ببريم. 
جهانگي��ري ادام��ه داد: امريكايي ها به كمك 
رژيم صهيونيس��تي و برخي كش��ورهاي منطقه 
بي��ش از جن��گ ج��دي، جنگ رس��انه يي براي 
اف��كار م��ردم را آغاز كردند و رس��الت ما و همه 
نخبگان كش��ور در اين جنگ رسانه يي كه هدف 
آن كاهش اميد مردم به آينده اس��ت، اين است 
كه بايد سياست هاي خوبي ر ا اجرا كنيم و تالش 
كنيم ت��ا در اين جنگ بر دش��من غلبه كنيم و 

اعتماد و سرمايه اقتصادي مردم را افزايش دهيم 
به نحوي كه بيش از حرف، عمل در اين ش��رايط 

كارساز است. 
وي ب��ا بيان اينكه يكي از مقوله هايي كه نظام 
بانك��ي به آن پرداخته، اصالح نظ��ام بانكي بوده 
است گفت: بسياري از فعالين اقتصادي نتوانستد 
در سررس��يدهاي مقرر، اقس��اط تسهيالت خود 
را پرداخ��ت كنن��د؛ در س��ال 9۴ رييس جمهور 
دس��تور داد تا طرحي براي اص��الح نظام بانكي 
كش��ور ايج��اد ش��ود و فعالي��ت وزارت اقتصاد 

و بان��ك مرك��زي در اين زمينه آغاز ش��د. اخيرا 
نيز رييس جمهور يادداش��تي درباره اصالح نظام 
بانكي داده و طرح كاملي نيز اجرا ش��ده اس��ت. 
همچنين بخش ه��اي مختلف اقتصادي كش��ور 
نس��بت به اين موضوع درخواست داشتند تا اين 
مس��اله در دس��تور كار قرار بگيرد. جهانگيري با 
بي��ان اينكه نظام بانكي در اي��ران نقش اصلي را 
در تامين نظام مالي كش��ور بر عهده دارد، اظهار 
داش��ت: تا زماني كه بازار س��رمايه تامين كننده 
مالي اقتصاد كش��ور باش��د زمان زيادي مانده و 
ما همچنان متكي به سيستم بانكي هستيم و در 
اين شرايط نمي شود بانك مركزي دستورالعملي 
ص��ادر كند و بانك ها هم به آن كم توجهي كنند، 

بانك مركزي بايد اقتدار داشته باشد. 
معاون اول رييس جمهوري افزود: با ش��ناخت 
دقيق��ي ك��ه از عبدالناص��ر همت��ي دارم، وي از 
صاح��ب نظران اقتص��ادي و دانش��گاهيان ايران 

اس��ت و كارهاي علمي خوب��ي انجام داده ضمن 
اينكه ايش��ان س��ابقه مديريت خوب��ي در بانك 
خصوص��ي، بزرگ ترين بانك دولت��ي و به عنوان 
ريي��س كل بيمه مركزي داش��تند؛ همچنين در 
ايش��ان س��ابقه اجرايي و توان علمي وجود دارد، 
وي يكي از مديران خوب اقتصادي كشور خواهد 

بود. 
مع��اون اول رييس جمه��ور ادام��ه داد: ما در 
بخش منابع كش��ور در ش��رايط ويژه يي هستيم. 
با اين شرايط در بخش ارز با تقاضاهاي جديدي 
نيز روبرو ش��ديم و بانك مركزي بايد متناس��ب 
با ش��رايط اقدام و برنامه ريزي كند و با شناختي 
ك��ه از آقاي همتي دارم وي با حمايت نخبگان و 

صاحبنظران از عهده اين شرايط بر خواهد آمد.
وي تصري��ح ك��رد: كش��ور در ي��ك جن��گ 
و محاص��ره اقتص��ادي ق��رار دارد و البت��ه در 
سياس��ت هاي ارزي بخ��ش نقل و انتق��ال پول 
هم مدنظر اس��ت. هم اكنون منابع بانك مركزي 
در برخي كش��ورها حبس ش��ده، ام��ا در حجم 
محدوديت نداريم و در نوع ارز محدوديت داريم 

كه نيازمند كمك بخش خصوصي است. 
جهانگيري با اش��اره به موضوع نقدينگي نيز 
گفت: جلس��اتي با تدبير مق��ام معظم رهبري به 
عنوان ش��وراي اقتصادي س��ه قوه شكل گرفت 
كه اين ش��ورا اختياراتي از طرف رهبري دارد و 

تصميمات فراقوه يي در آن گرفته مي شود. 
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه يكي از 
دس��توركارهاي اين شورا نقدينگي موجود كشور 
بوده كه عدد بااليي اس��ت، اف��زود: بايد اقداماتي 
انجام ش��ود كه اي��ن نقدينگي ب��ه جاي حركت 
غيركنترلي به س��مت بازار ارز، س��كه و غيره به 

سمت صحيحي اداره شود. 
جهانگي��ري ادام��ه داد: هم اكن��ون مجموعه 
سياس��ت ها و جهت گيري ه��ا تصحيح ش��ده تا 
نقدينگي به س��مت مناسبي حركت كند و اينكه 
براي نقدينگي چه سياستي در پيش گرفته شود 
موضوعي جدي و اساسي است كه بايد در دستور 
كار ق��رار گيرد؛ البته تاكن��ون برخي تصميمات 
اتخاذ و اجرايي ش��ده و ب��ه نهادهاي خصوصي و 

عمومي نيز ابالغ شده است. 
وي تصريح ك��رد: طرح هاي دولتي نيمه تمام 
با رقم ۴5۰ ه��زار ميليارد تومان ني��از به منابع 
دارد كه به بخش خصوصي واگذار مي ش��ود، اين 
سياس��ت ها اولويت هاي جدي اس��ت كه بايد در 
دستور كار قرار گيرد تا به خروج از شرايط فعلي 

بيانجامد. 
مع��اون اول رييس جمه��ور تاكي��د ك��رد: در 
ش��رايط كلي نيازمن��د حماي��ت از توليد داخل 
كش��ور و توجه به اش��تغال و بخش خصوصي و 
نيازمند توجه به معيش��ت مردم در شرايط فعلي 

كش��ور هس��تيم تا به بخش پايين جامعه آسيب 
وارد نش��ود؛ بنابراين بايد نيازهاي اساسي مردم 
مث��ل دارو و غيره تامين ش��ود البت��ه اين امر با 
وج��ود محدوديت ها در كش��ور اس��ت و تاكنون 
سياست هايي در اين زمينه در پيش گرفته شده 

است. 
جهانگيري ادامه داد: در طول 5 س��الي كه 
آقاي سيف س��كاندار بانك مركزي بود، ايشان 
با كمك دوس��تان خود در بانك و در مجموعه 
دولت سياس��ت هاي خوب��ي را پيش گرفتند و 
نتيجه اين سياست ها باعث شد تا شاخص هاي 
اصلي اقتصاد كش��ور در طول چند سال اخير 
روند مثبتي داشته باشد. رشد سرمايه گذاري، 
كاهش بيكاري، كاهش مش��كالت و همچنين 
كاه��ش تنگناهاي اقتصادي در طول 5 س��ال 
فعاليت س��يف در دولت آق��اي روحاني اتفاق 

افتاد. 

جهانگيري: شرايط اقتصادي كشور خطير است، شرايط خاصي 
ايجاد شده و طرف مقابل چندين محدوديت جدي از جمله 

محدوديت فروش نفت براي ما ايجاد كرده، اينكه تا چه حد 
موفق شوند مشخص نيست اما براي صنايعي مثل پتروشيمي 

يا صنايع فلزي اعالم تحريم هايي خواهد شد. كشور در يك 
جنگ و محاصره اقتصادي قرار دارد و البته در سياست هاي 

ارزي بخش نقل و انتقال پول هم مدنظر است

                                                                                                      

سيف: ريشه دواندن فساد به تهديدي جدي براي نظام بانكي 
تبديل شده كه مقابله با آن به تجديد نظر درقوانين نياز دارد. 

ما گزارش هايي را در اين چند سال به حضور رييس جمهوري 
ارائه كرديم. بايد عملكرد بانك مركزي در پنج سال اخير به 

دور از هياهو از سوي صاحب نظران نقد شود تا در ادامه مسير 
مورد توجه مسووالن نظام بانكي و پولي كشور باشد

                                                                                                      

همتي: در مورد سياست هاي ارزي و كنترل بازار ارز برنامه اي دارم 
كه با رييس جمهور مطرح كرده ام و ان شاءاهلل پس از نهايي شدن، 
در اين زمينه اطالع رساني مناسب انجام خواهد شد. بانك مركزي 

به  عنوان ستون فقرات نظام مالي كشور با بهره گيري از اصول 
اقتصاد مقاومتي و اتخاذ رويكردي فعال در مبارزه با تحريم ها، 

همگام با ساير دستگاه هاي اقتصادي كشور برنامه هاي راهبردي و 
اجرايي خود را پي ريزي و عملياتي خواهد كرد
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5 بورس و فرابورس
قيمت گذاري دستوري 

محكوم به شكست 
بهره گي��ري از سياس��ت قيمت گذاري دس��توري 
درمواق��ع بحراني هم��واره از س��وي دولت ها آزمون 
شده و تركش هاي تبعات آن به مرور بر پيكر اقتصاد 
وارد ش��ده اس��ت. به گزارش كاالخبر، ب��ا نگاهي به 
تجربيات گذش��ته بايد عنوان كنيم كه اقتصاد ايران 
به هيچ عنوان نمي تواند از ايس��ت دستوري قيمت ها 
بهره خاصي بگيرد و اين سياست محكوم به شكست 
اس��ت. در ح��ال حاض��ر اينگونه تلقي مي ش��ود كه 
دولت مي تواند در ش��رايط بحراني با اعمال سياست 
قيمت گ��ذاري از افزايش بي رويه قيمت ها جلوگيري 
كند، اما اين اتفاق هايي كه مورد توصيه اقتصاددانان 
نيس��ت تنها زماني مي تواند راهگش��ا باشد كه با اتكا 
به بانك اطالعاتي قوي و ش��فافيت اقتصادي، امكان 
سوءاستفاده از ايست دستوري قيمت ها وجود نداشته 
باش��د. اما در كشور ما سيس��تم هاي نظارتي ناشي از 
فعاليت هاي غيرشفاف اقتصادي داراي ضعف است و 
بدون شك به محض قيمت گذاري دستوري شاهد باز 
ش��دن مس��ير رانت خواهيم بود كه در شرايط فعلي 
ش��اهد اين اتفاق هس��تيم. كامران ندري اقتصاددان 
اظهار داش��ت: اين در حالي است كه تجربه چند ماه 
اخير در خصوص قيمت گذاري دس��توري براي ارز و 
تعيي��ن نرخ ۴۲۰۰ تومان، نش��ان مي دهد كه دولت 
نتوانس��ت به اهدافي كه تعيين كرده بود، برسد. اين 
تجربه حاكي از آن اس��ت كه از لحاظ نظارتي بسيار 
ضعيف هس��تيم و تعداد كساني كه منتظرند كنترل 
قيمت از س��وي دولت اتفاق بيفتد تا كاالي مورد نياز 
را خري��داري، احتكار و با قيمت باالت��ري به فروش 
برسانند، بسيار زياد هستند. اين افراد رانت جو، قدرت 
بسياري دارند، تا جايي كه دولت از انتشار اسامي آنها 
خودداري مي كند و عالقه يي به برخورد با آنها ندارد. 
وي ادام��ه داد: عالوه بر اين، اقتصاد كش��ور هنوز به 
وضعيت شديدا اضطراري نرسيده كه الزم باشد دولت 
برنامه هاي كنترلي مثل سهميه بندي يا قيمت گذاري 
دستوري را براي تنظيم بازارها اعمال كند كه اگر هم 
اعمال كند به دليل ذكر شده به اهداف خود نمي رسد. 
ندري تصريح كرد: با اين تفاس��ير ضعف ش��فافيت و 
سيس��تم هاي نظارتي موجب شده است تا عده يي در 
كمين ايجاد رانت و فرصتي براي بهره برداري از فضاي 
التهاب بازارها باشند كه در اين ميان تجربه نشان داده 
است، قيمت گذاري دستوري و دولتي به بهانه حمايت 
از توليد و م��ردم هيچ منفعتي را عايد مردم نكرده و 
تنها به س��ود عده يي رانت خوار بوده است. وي افزود: 
به اين ترتيب با توجه به تجربه شكس��ت خورده ارز، 
سياست قيمت گذاري و سهميه بندي كاالها به هيچ 
عنوان توصيه نمي شود در اين بين اگر دولت به جاي 
در اختيار گذاش��تن رانت ها و يارانه هاي پنهان، اجازه 
تعديل شدن قيمت را بدهد، مي تواند به درآمد برسد و 
نيازي به كنترل قيمتي نخواهد داشت. اين اقتصاددان 
اذعان داش��ت: در حوزه بازار كاالي كشور، مسووليت 
ب��ورس كاال نظارت بر معامالت كااليي و تنظيم گري 
بازار اس��ت؛ به طوريكه در اين ب��ورس همه بازيگران 
مشخص هس��تند و نظارت دقيقي بر روند معامالت 
ص��ورت مي گيرد. اگر با حمايت مس��ووالن معامالت 
كاالها در اين بورس تقويت شود، زمينه براي توسعه 
ابزارهاي معامالتي فراهم مي ش��ود و در نتيجه عمق 
بازاره��ا افزايش يافته و س��از و كار بورس كاال قطعا 
جوابگوي ش��رايط اقتصادي كشور خواهد بود. ندري 
گفت: در كشور ما همچنان نهادهاي ناظر بر معامالت 
يا ايجاد نش��ده اند ي��ا اگر ايجاد ش��ده اند، نمي توانند 
وظايف خود را به نحو احس��ن ايفا كنند؛ بنابراين، به 
جاي اينكه از فعاليت بازارهاي آزاد جلوگيري كنيم و 
به اقتصاد دهه ۶۰ بازگرديم، بهتر است نهادهايي مثل 
بورس كاال را تقويت كنيم كه نقش نظارت و تنظيم 
بر بازار را بر عهده دارند. كش��ورها در ش��رايط سخت 
مي توانند پيشرفت كرده و نهادهايي را ايجاد كنند كه 
به رشد اقتصادي آنها كمك كند. اكنون كه تحريم ها 
در انتظار اس��ت و تحت فشار هس��تم، مي توانيم به 
اين تهديدها مانند يك فرصت نگاه كرده و نهادهاي 

شفافي مثل بورس كاال را تقويت كنيم. 

 افزايش عملكرد سيمان خوزستان: شركت 
س��يمان خوزس��تان اطالعات و صورت هاي مالي 
1۲ماهه منتهي به ۲9 اسفند ماه 9۶ را حسابرسي 
نشده و با سرمايه معادل ۶5۰ ميليارد ريال منتشر 
كرد. افزون بر اين، شركت در سال مالي 9۶ مبلغ 
۲73 ميلي��ارد و 771 ميليون ريال س��ود خالص 
كسب كرد و بر اين اساس مبلغ ۴۲1 ريال سود به 
ازاي هر سهم كنار گذاشت كه در مقايسه با دوره 
مش��ابه س��ال مالي قبل معادل 5۴ درصد افزايش 
داشت. همچنين، »سخوز« در سال مالي 95 مبلغ 
۲7۴ ريال س��ود به ازاي هر سهم اختصاص داده 
بود. عالوه بر اين، به س��ود خالص دوره نيز س��ود 
انباشته ابتداي س��ال اضافه شد و در نهايت مبلغ 
587 ميليارد و ۲۰7 ميليون ريال س��ود انباش��ته 
پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 بررسي صورت هاي مالي »درازك«: شركت 
البراتواره��اي رازك اطالع��ات و صورت هاي مالي 
1۲ماهه منتهي به ۲9 اسفند ماه 9۶ را حسابرسي 
شده و با س��رمايه ثبت شده معادل ۴1۰ ميليارد 
ريال و س��رمايه ثبت نش��ده معادل 183 ميليارد 
ريال منتش��ر كرد. بر اين اساس، شركت با انتشار 
اطالعيه ي��ي اعالم كرد در دوره يكس��اله 9۶ مبلغ 
۶73 ميليارد و 79۴ ميليون ريال سود كسب كرد 
و بر اين اساس مبلغ يك هزار و ۶۴3 ريال سود به 
ازاي هر سهم كنار گذاشت كه در مقايسه با دوره 
مش��ابه س��ال مالي قبل معادل 1۴ درصد افزايش 
داش��ت. اين در حالي است كه، »درازك« در سال 
مالي 95 مبلغ يك هزار و ۴۴۰ ريال سود به ازاي 
هر س��هم اختصاص داده بود. همچنين، به س��ود 
خالص دوره نيز، س��ود انباشته ابتداي سال افزوده 
شد و در نهايت مبلغ 778 ميليارد و ۲7۲ ميليون 
ريال س��ود انباشته پايان دوره در حساب هاي اين 

شركت منظور شد. 

نگاه

رويخطشركتها

»تعادل« از جهش 3 هزار واحدي شاخص كل بورس تهران گزارش مي دهد

اقبال بلند گزارش هاي بورسي 3 ماهه
گروه بورس| سميرا ابراهيمي|

ش��اخص كل بورس و اوراق بهادار تهران در روز 
گذشته،  رشدي بالغ بر 3 هزار واحد داشت. رشدي 
ك��ه در ادامه جهش ۴۰۰ واحدي روز چهارش��نبه 
رخ داد و با مثبت سازي تمام شاخص هاي نمايانگر 
وضعي��ت بازار، خبر از بهبود در ش��رايطي متعادل 
مي دهد و اكن��ون بر رقم 111 هزار و 877 واحدي 
قرار دارد. در نخستين روز هفته جاري شاخص هاي 
قيمت )وزني- ارزشي( و )هم وزن( هر يك به ترتيب 
رشد 9۰۲ واحدي و ۴7 واحدي داشتند. همچنين 
شاخص كل هم وزن نيز رشد ۴7 واحدي را تجربه 

كرد كه خبر از رشد همگن تمام سهام مي دهد. 
در اين ميان شاخص كل فرابورس )آيفكس( نيز 
روند رو به رشد داشت. به طوري كه در پايان ساعت 
معامالتي روز گذشته،  با ۴۲ واحد رشد مواجه شد. 
اين صعود حاصل دادوس��تد بيش از 31۶ ميليون 
ورق��ه بهادار ب��ه ارزش بيش از يك ه��زار و ۴79 
ميليارد ريال در مجم��وع بازارهاي فرابورس ايران 
ب��ود. با توجه به اينكه در فصل مجامع ش��ركت ها 
هستيم، ديروز در پي برگزاري مجمع عمومي عادي 
س��االنه ش��ماري از ش��ركت هاي فرابورسي شاهد 
بازگش��ايي بالغ بر ۲۰ نماد در جري��ان بازار بوديم 
كه بس��ياري از اين نمادها با افزايش قيمت همراه 
شدند. بدين ترتيب نمادهاي معامالتي شركت هاي 
بيمه سامان، كاش��ي و صدف سرام استقالل آباده، 
ليزينگ رازي، مجتمع صنعتي آرتاويل تاير، جوش 
و اكسيژن ايران، صنعتي و معدني كيمياي زنجان 
گس��تران، پااليش نفت شيراز، توس��عه اقتصادي 
آرين، بيمه س��ينا، بيمه دي، س��يمان الر سبزوار 
و... بازگش��ايي شدند. همچنين ش��اهد بازگشايي 
نم��اد »اوان« متعلق به ش��ركت مبين وان كيش 
پس از افشاي اطالعات با اهميت و نماد معامالتي 
مهندس��ي صنعتي روان ف��ن آور »خفناور« پس از 

انتقال از بازار اول به تابلو پايه ب نيز بوديم. 

 چرا بورس روند صعودي دارد؟
انفج��ار نقدينگي س��رگردان در جامعه كه از 
ماه ه��ا پيش كليد خ��ورده و ناآرامي هاي زيادي 
را در بازاره��اي م��وازي مانن��د ب��ازار ارز و طال 
ايجاد كرده ب��ود، به زعم برخي از كارشناس��ان 
هم اكنون به مقصد بازار س��رمايه رس��يده است. 
البته فضاي ناآرام سياس��ت داخلي و خارجي نيز 
به اي��ن موضوعات دامن زدند، با اين حال به نظر 

مي رس��د كه ش��ايعات نيز بازار داغي دارند و هر 
روز يك ش��ايعه درس��ت و غلط به نوسانات بازار 
سرمايه دامن مي زند. يك روز خبر از رفتن سيف 
و جانشيني همتي مي شود، بازار مثبت مي شود، 
 ب��دون آنكه ارتباط معناداري مي��ان اين اخبار و 
رشد بازار باشد. يك روز اين شايعه مي پيچد كه 
پتروش��يمي ها مي خواهند معامالت ارزي خود را 
با ارز 88۰۰ توماني انجام بدهند كه اين موضوع 
ب��ه منزله افزاي��ش دوبرابري س��ود در اين گروه 
صنعتي دارد، اما اين ش��ايعه نيز تاييد نش��ده و 
به نظر مي رسد تنها بخشي از بار رواني بازار را به 

اشتباه بر دوش مي كشد. 
كامل ابراهيميان، مديرمعامالت كارگزاري بانك 
توس��عه صادرات در اين باره به »تعادل« گفت: در 
حال حاضر مجموعه ارزش بازار مجموعه بورس و 
فرابورس ما با احتس��اب نرخ دالر بازار آزاد، حدود 
۶۰ميليارد دالر مي شود. در سال 9۲ اين عدد حدود 
1۴۲ ميليارد دالر ب��ود. وقتي كه حجم نقدينگي 
روند رو به رش��د دارد، ارزش جايگزيني شركت ها 
براي خريداران جذاب مي ش��ود. در واقع وقتي كه 

ارزش دالري هنوز به روز نشده، انگيزه جذاب براي 
سرمايه گذاران،  به خصوص سرمايه گذاران نهادي و 
حقوقي ايجاد مي شود. بايد توجه داشته باشيم كه از 
اواخر خرداد ماه سال جاري، ورود نقدينگي جديد 
به بازار داش��تيم و پيش بيني ما اين است چنانچه 
ريس��ك هاي سياسي مرتفع شوند، بازار سرمايه در 

يك تا دو سال آينده پررونق خواهد بود. 
الزم به ذكر است كه جذابيت ارزش جايگزيني 
دالري براي سرمايه گذاران از آن جهت است كه 
گفته مي ش��ود بازار با ي��ك فاصله حدود ۶ ماهه 
پس از رشد دالر، براي همسان سازي ارزش خود 
ب��ا نرخ دالر اقدام مي كند ك��ه بالطبع با افزايش 

قيمت سهام مواجه مي شود. 

 شايعه ورود ارز پتروشيمي ها به بازار ثانويه 
سهام گروه پتروشيمي و پااليشگاهي همواره 
يكي از حاشيه سازترين گروه هاي سهامي بورس 
بوده و هس��تند، روز گذش��ته نيز ب��ه گفته چند 
تن از معامله گران، بخش��ي از رشد بازار به دليل 
اين ش��ايعه بود كه گفته مي ش��د قرار است ارز 

حاص��ل از ص��ادرات محصوالت پتروش��يمي، به 
جاي ف��روش با نرخ ۴۲۰۰ توم��ان در بورس، با 
نرخ بازار ثانويه، در همان بازار به فروش برس��د. 
اين موضوع باعث آن ش��د كه در صدر فهرس��ت 
س��هام با بيشترين تاثيرگذاري مثبت در شاخص 
كل  ب��ورس، صنايع پتروش��يمي خلي��ج فارس ، 
پتروش��يمي پ��ارس، نف��ت و گاز و پتروش��يمي 
تامين و پتروش��يمي جم به چشم بخورد. سهام 
تاثيرگ��ذار در رون��د بهبود آيفك��س نيز همين 
حال و هوا را داش��تند. به طوري كه پتروش��يمي 
مارون، پتروشيمي زاگرس، و پااليش نفت شيراز 
مثبت ساز ترين سهم هاي ديروز فرابورس بودند. 

ابراهيمي��ان نيز اي��ن عامل را يك��ي ديگر از 
داليل رش��د اخير ب��ازار برش��مرد و گفت: يكي 
ديگر از داليل مثبت شدن دو روز اخير بازار،  اين 
بود كه شركت هاي پتروش��يمي،  معدني وفلزي، 
 به خصوص صادرات محوره��ا مي توانند ارزهاي 
خود را در بازار ثانويه بفروش��ند. اين ش��ركت ها 
گزارش ه��اي 3 ماه��ه را ب��ا دالر ۴۲۰۰ توماني 
دادن��د. چنانچه فروش دالر آنه��ا در بازار ثانويه 

ش��كل بگيرد، سودس��ازي اين ش��ركت ها بهتر 
خواهد بود. 

به گفت��ه اين كارش��ناس بازار س��رمايه، اگر 
بازار ثانويه ش��كل بگيرد و اي��ن افراد ارز خود را 
ب��ه اين بازار ببرن��د، قيمت واقع��ي دالر در اين 
ب��ازار بين 75۰۰ تا 8 ه��زار خواهد بود، البته به 
دليل آنكه رش��د نقدينگي داريم، رشد نرخ دالر 
اجتناب ناپذير اس��ت و س��ال ديگر هم سوددهي 

اين بخش وجود دارد. 
اما مس��عود جبرئيلي، مديرعامل پتروشيمي 
آب��ادان در گفت وگو ب��ا »تع��ادل«، درخصوص 
وضعي��ت تس��ويه ارزي پتروش��يمي ها گفت: بر 
اساس آخرين ابالغيه بانك مركزي، ما ارز حاصل 
از صادرات محص��والت را به قيمت ۴۲۰۰تومان 
در سامانه نيما عرضه مي كنيم. تاكنون مصوبه يي 
مبني ب��ر ارائه ارز با قيمت باالت��ر و ورود به بازار 
ثانويه نداش��تيم. البته ش��نيده ايم كه شايد اين 
موض��وع اتف��اق بيفتد. پي��ش از اي��ن مهدوي، 
رييس انجمن كارفرمايان صنعت پتروشيمي نيز 
ورود ارز صادراتي پتروش��يمي ها ب��ه بازار ثانويه 
را تكذيب كرده   ب��ود. يكي ديگر از داليل مثبت 
ش��دن دو روز اخير بازار،  اين بود كه شركت هاي 
پتروشيمي،  معدني وفلزي و به خصوص صادرات 
محوره��ا مي توانند ارزهاي خود را در بازار ثانويه 
بفروشند. اين شركت ها گزارش هاي 3 ماهه را با 
دالر ۴۲۰۰ تومان��ي دادن��د. چنانچه فروش دالر 
آنها در بازار ثانويه ش��كل بگيرد، سودسازي اين 

شركت ها بهتر خواهد بود. 
اگر بازار ثانويه ش��كل بگي��رد و اين افراد ارز 
خود را به اي��ن بازار ببرند،  قيمت واقعي دالر در 
اي��ن بازار بين 75۰۰ تا 8 هزار تومان اس��ت. به 
دليل آنكه رش��د نقدينگي داريم، رشد نرخ دالر 
اجتناب ناپذير اس��ت و سال ديگر هم سوددهي 

اين بخش وجود دارد. 

 گزارش هاي 3 ماهه مثبت بود
ابراهيمي��ان، در ادامه ارائه داليل رش��د بازار 
گفت: به نظر مي رس��د ك��ه گزارش هاي 3 ماهه 
خوب ش��ركت ها به خصوص شركت هاي معدني، 
 فلزي و پااليش��ي و پتروشيمي،  اصلي ترين دليل 
رش��د بازار بود كه از بابت مق��دار فروش و مبلغ 
فروش رشد بسزايي داشتند. ضمن اينكه در كنار 

آنها، قيمت جهاني هم در نوسان معقول بود. 

ديدگاه

از دي م��اه 9۶ مطاب��ق دس��تورالعمل جدي��د توق��ف و 
بازگشايي نمادهاي معامالتي، موضوع پيگيري به موقع بودن 
گزارش��گري ناش��ران به بورس ها و اركان كه از جمله بورس 
تهران و فرابورس هس��تند، واگذار ش��د و بحث رسيدگي به 
كيفيت و قابليت اتكا به اطالعات نيز در اختيارو احد ناشران 
سازمان بورس قرار گرفت. به گزارش فارس، روح اهلل حسيني 
مقدم معاون بورس تهران با اش��اره به مطالب فوق بيان كرد: 
در گذش��ته اصطالحاتي در دس��تورالعمل به تفسير يكسري 
موارد منتج مي ش��د كه خوش��بختانه ب��ا تغييراتي كه در آن 
به وجود آمد، اين تفاس��ير از بين رفته اس��ت. در حال حاضر 
بس��ياري از موارد درج شده در دستورالعمل مذكور به همان 
شكلي كه سهامدار و سرمايه گذار تفسير و استنباط مي كند، 
نزد بورس ها نيز تفس��ير مي ش��ود كه ش��امل شفاف س��ازي 

درحوزه دستورالعمل ها و مقررات است. 
وي ابراز داش��ت: در گذشته بحث به موقع بودن اطالعات 
چن��دان ج��دي پيگيري نمي ش��د ي��ا اينكه وقتي ناش��ر با 
تاخير گزارش��ي را ارس��ال مي كرد، ش��ايد موض��وع به موقع 
بودن اطالعات در س��ازمان بورس به ط��ور 1۰۰ درصد مورد 
پيگي��ري قرار نمي گرفت، اما امروز همه گزارش ها با توجه به 
تقويمي كه در دس��تور العمل معامالت و ترتيب مورد نظر در 
س��امانه كدال مشخص شده از طريق عالمت دهي به مديران 
ش��ركت ها در زم��ان مورد نظ��ر دريافت مي ش��ود و اگر اين 
فراين��د از مقطع زماني مورد نظر عبور كند، به طور مكاتبه با 
مديران و در نهايت اعالم عمومي نتايج موجود به بازار سهام 
صورت مي گيرد تا س��هامدار بداند چه مكاتباتي بين بورس و 
ناش��ر صورت گرفته و نتيجه مكاتبات چه بوده است. معاون 
ش��ركت بورس با اش��اره به عرضه هاي اوليه نيز گفت: بورس 
تهران وظيفه پيگيري عرضه هاي اوليه س��هام ش��ركت هاي 
جدي��د را برعه��ده دارد، اما وظيفه تاييد اينكه يك ش��ركت 
در بورس پذيرفته ش��ود با هيات پذيرش بورس است. بازوي 
اجرايي هيات پذيرش در شفافيت نيز سازمان بورس بوده كه 
براس��اس الزامات دستورالعمل افشا و نكاتي كه اعضاي هيات 
پذيرش در بندهاي صورت جلس��ه هي��ات پذيرش آورده اند 

باي��د تاييد نهايي براي عرضه اوليه س��هام را به بورس تهران 
ارائه دهد تا اينكه ش��ركت جديد از امكان عرضه اوليه سهام 
در بورس برخوردار ش��ود. حس��يني مق��دم در خصوص بازار 
ثانويه ارزي عنوان كرد: تصميم س��ازان كشور در ابتدا، به اين 
جمع بندي رس��يدند كه بايد معامالت ثانويه گواهي صادراتي 
ارز در يك بازار ش��فاف و متش��كل يعني بورس اوراق بهادار 
صورت گيرد. اين تصميم درستي بود، اما به دليل مالحظات 
ديگري در حوزه باالدستي تصميم گيري ها، به اين جمع بندي 
رس��يدند كه ب��ازار ثانويه ارز در س��امانه نيما و بانك مركزي 
پيگيري ش��ود. با اين همه بازار س��رمايه آمادگي ميزباني از 

بازار ثانويه ارزي را در هرشرايطي دارد.
وي درباره اس��تراتژي سرمايه گذاران در مقابله با تحريم ها 
تصريح كرد: س��رمايه گذاري كه در بورس اس��ت بسياري از 
متغيره��اي آتي را در ارزش گذاري س��هام در ش��رايط فعلي 
در نظ��ر مي گيرد. به طور حتم بس��ياري از متغيرها از جمله 
تحريم يا حتي ركودي كه ممكن اس��ت در كشور در بخشي 
از صنايع پيش بيني شود در استراتژي هاي سرمايه گذار لحاظ 
مي ش��ود. حس��يني مقدم درخصوص تاثير ماليات بر درآمد 
ش��ركت هاي بورس��ي در ش��رايط فعلي گفت: اين منطق با 
توج��ه به برنامه ريزي كه دولت ب��راي درآمدهاي خود انجام 
مي ده��د، مي تواند تعريف ش��ود. اينكه دول��ت 1۰۰ واحد از 
محل ماليات بر درآمد شركت هاي بورسي در سال 97 درآمد 
داش��ته باشد، مي تواند در مقابل اين پيش بيني نيز قرار گيرد 
كه با كاهش ماليات بر درآمد ش��ركت هاي بورس��ي مي توان 
يكس��ري از ش��ركت ها را راغب به ورود به ب��ورس كرد. وي 
تاكيد كرد: دولت بايد انگيزه ورود ش��ركت هاي خصوصي به 
بورس را در اقتصاد ايجاد كند و براي آنها ش��رايط ويژه ايجاد 
كنند. دولت براي شركت هاي بورسي مي تواند مسيري به نام 
داالن سبز را ايجاد كند تا با خلق ارزش به عنوان يك امتياز 
براي ش��ركت هاي بورسي، مديران اين بنگاه ها را در گمرك، 
ثبت شركت ها، دارايي و تامين اجتماعي و غيره معطل نكرد 
و امور آنها نسبت به ساير شركت هاي خارج از بورس سريع تر 

انجام شود.

معاون شركت بورس تاكيد كرد

نقش دولت در ورود شركت هاي خصوصي به بورس 
يك كارشناس بازار سرمايه عنوان كرد

خيانت بانكي به بورس
يك كارش��ناس ب��ازار س��رمايه معتقد اس��ت هرگونه 
تخطي بانك ه��اي تجاري از دس��تورالعمل بانك مركزي 
در خصوص س��ود بانكي به زيان بازار سرمايه و بازار پول 
اس��ت. به گزارش س��نا، مهدي طحاني با اش��اره به اخبار 
غيررس��مي درباره س��ودهاي بيش از ۲۰ درصدي برخي 
بانك ها گفت: افزايش نرخ س��ود بانكي قطعا مضر است و 
اينكه مش��اهده مي ش��ود برخي بانك ها سود ۲1 درصد و 
بيشتر از آن مي پردازند، هم به بازار سرمايه و هم به خود 

بانك ها آسيب خواهد زد. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه بانك ه��ا ي��ك رقي��ب ديرين��ه 
س��رمايه گذاري براي بازار سرمايه به شمار مي روند، گفت: 
با افزايش نرخ سود بانكي، هزينه مالي شركت هايي كه وام 
درياف��ت كرده اند، مانند دارويي ها و برخي ديگر از صنايع 
باالتر مي رود و اين اتف��اق براي خود بانك ها هم مطلوب 
نيس��ت. چراكه بهاي تمام شده پول براي بانك ها هم باال 
مي رود و در نهايت خرج پول براي آنها دشوار خواهد شد. 
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: با اين اتفاق، جرياني 
ش��كل مي گيرد كه قطعا به ضرر بازار س��رمايه اس��ت؛ از 
طرف��ي تنه��ا راه نجات اقتصاد كش��ور، ارتباط��ات بانكي 
بين المللي و آرامش سياس��ي اس��ت. اين كارشناس بازار 
س��رمايه به بررس��ي گزارش هاي س��ه ماهه پرداخت و با 
مثبت ارزيابي كردن آن در خصوص بسياري از شركت ها 
گف��ت: اي��ن گزارش ها نش��ان مي دهد كه بازار س��رمايه 
فرصتي بس��يار مناسب براي سرمايه گذاري است، چرا كه 
اين بازار همانند س��اير بازارها در مس��ير رشد است و اين 
گونه نيست كه سكه به رقم 3 ميليون و 5۰۰ هزار تومان 
نزديك ش��ود اما قيمت سهام شركت هاي بورسي رشدي 

را تجربه نكند.
وي در خصوص وضعيت صنايع اظهار داش��ت: صنعت 
فل��زات مخصوصا ش��ركت هاي بزرگ فل��زي، ملي مس، 
فوالد مباركه، عموما گزارش هاي خوبي را نس��بت به سال 
گذش��ته منتش��ر كرده اند و به نظر مي رسد سود تحليلي 
اين ش��ركت ها با نرخ دالر ح��دودا ۴3۰۰ توماني حداقل 

بيش از 3۰ درصد نس��بت به س��ال گذش��ته باالتر باشد. 
طحان��ي گفت: در مورد پااليش��گاهي ها هم ت��ا اينجا كه 
گ��زارش داده ان��د، به همين ترتيب اس��ت. يعن��ي مانند 
فلزي ها گزارش هاي مناس��بي منتشر ش��ده؛ البته نرخ ها 
علي الحس��اب اس��ت. اما در فلزات، شركت هاي كوچك تر 
مانند »هرم��ز كاوه« گزارش عملكرد كمت��ر از انتظارات 

ظاهر شده اند. 
وي همچني��ن برآيند گزارش ش��ركت هاي روي را در 
عين برخ��ي پيچيدگي ها اميدبخش خواند و گفت: ظاهرا 
اين ش��ركت ها روي خود را داخلي فروخته ولي ماليات را 
محاسبه نكرده بودند؛ هرچند در نهايت، گزارش هاي آنها 

هم رو به جلو و اميدواركننده بود. 
اين كارش��ناس ب��ازار س��رمايه در ادامه، ب��ه وضعيت 
ش��ركت هاي پتروش��يمي اش��اره كرد و گفت: گزارش ها 
نشان مي دهد كه اين شركت ها با ظرفيت توليد مي كنند 
و تا اين مرحله يعني در سه ماهه اول سال، در فروش هم 
مشكلي نداشتند كه طبيعي هم هست، زيرا در اين مقطع 
به لحاظ سياسي اتفاق خاصي نيفتاده است. اين تحليلگر 
بازار س��رمايه اف��زود: البت��ه دالري هم كه ش��ركت هاي 
پتروش��يمي فروخته اند، دالر س��امانه نيما و در ش��رايط 
عادي بوده اس��ت. بنابراين مي توانيم بگوييم س��ودآوري 
آنها هم نسبت به سال گذشته حداقل 3۰ درصد افزايش 

يافته است. 
طحاني با اش��اره به اينكه در مجموع، برآيندها، برآيند 
مثبت و رو به جلويي اس��ت، به اتفاق��ات پيش رو در ماه 
آينده اش��اره كرد و گفت: در سه ماهه دوم منتهي به 31 
ش��هريور 97 چند اتفاق مهم در پيش است. در 15 مرداد 
تحري��م فلزات را پي��ش رو داريم، در ش��هريور ماه ديدار 
رييس جمهور در نيويورك و نشس��ت هاي سازمان ملل را 
داريم، از طرف ديگر بحث نرخ س��ود س��پرده هاي بانكي 
مطرح مي شود چون سررس��يد آنها خواهد رسيد. به طور 
كلي، مرداد و ش��هريور، ماه هاي پرخبري است كه هر روز 

آن مي تواند اتفاق جديدي را رقم بزند. 

ريي��س كل س��ازمان خصوصي س��ازي بر اين باور اس��ت 
كه ش��رايط براي واگذاري بنگاه ه��ا و دارايي هاي دولتي بايد 
بيش از گذش��ته تس��هيل و تسريع ش��ود. به گزارش تسنيم، 
پوري حس��يني با اش��اره به مطالب فوق عنوان كرد: سازمان 
خصوصي سازي در سه شنبه هفته گذشته 1۶ بنگاه اقتصادي 
را به مزايده گذاش��ت كه از اين تعداد 11 بنگاه به ارزش يك 
هزار و 9۴1 ميليارد تومان فروخته ش��د. رييس كل س��ازمان 
خصوصي س��ازي با اش��اره به اينكه تمام واگذاري هاي صورت 
گرفته به بخش خصوصي واقعي است، اظهار داشت: متاسفانه 
در برخي موارد قيمت بنگاه هاي مورد واگذاري، همچنان تند 
است؛ به همين جهت مزايده هاي سازمان خصوصي سازي غير 
از جايگاه هاي س��وخت دولتي كه بازگش��ت نقدينگي در آنها 

سريع تر اتفاق مي افتد در س��اير بخش ها خيلي پر بار نيست. 
وي گف��ت: مزايده بنگاه هاي اقتصادي ب��ا قيمت هاي پايه 5، 
1۰ و ۲۰ ميلي��ارد تومان طبق معم��ول متقاضي زيادي دارد 
ام��ا در برابر متقاضيان مزايده ب��ا قيمت هاي پايه باالي 1۰۰ 
ميليارد تومان بسيار كم است از اين رو ضرورت ايجاب مي كند 
ش��رايط به لحاظ قيمتي به نحوي تس��هيل شود تا بنگاه ها به 
بخ��ش خصوص��ي واقعي واگ��ذار ش��وند. وي در ادامه افزود: 
واگذاري هاي بزرگي كه طي اين هفته انجام ش��د هيچ يك از 
اين موارد نوبت اولي نبود بلكه نوبت هاي پنجم، ششم، هفتم، 
هش��تم و دهم بوده است. پوري حس��يني ابراز داشت: تمامي 
اين موارد بيانگر اين است كه شرايط براي واگذاري بنگاه ها و 
دارايي هاي دولتي بايد بيش از گذشته تسهيل و تسريع شود. 

قيمت سهام شركت آمازون در آخرين روز معامالتي هفته 
با افزايش چهار درصدي همراه ش��د در حالي كه با انتش��ار 
گ��زارش عملكرد مثبت خود، هيجاني جديد را در بازار ايجاد 
كرد. به گزارش س��نا، شركت غول اينترنتي آمازون با انتشار 
گزارش عملكرد مثبت خود و اعالم سود چهارماهه ۲ ميليارد 
دالري، براي نخس��تين بار، توانست بهترين عملكرد را در 13 
س��ال گذش��ته به ثبت برساند. بر اين اس��اس، تحليل گران 
وال استريت با ابراز خرسندي از عملكرد هيات مديره شركت 
آمازون چش��م انداز آتي اين شركت را مثبت ارزيابي كردند و 
پيش بيني كردند كه ميزان درآمد اين شركت با سود اعالمي 
اخير، بيش��تر و بيش��تر خواهد ش��د. اين در حالي است كه، 
تقريبا 1۶ تحليل گر برجس��ته در ب��ازار امريكا هدف قيمتي 

خود را روي س��هام اين ش��ركت، باال ارزيابي كردند و معتقد 
بودند كه اين يك پله پيش��رفت براي آم��ازون بوده و از اين 
به بعد قيمت س��هام اين شركت به پايين تر از قيمت كنوني 
ب��از نمي گردد. در اين ميان تحليل گران ش��ركت كارگزاري 
اوپن هيمر، بيش��ترين قيمت آتي را براي اين س��هم ثبت و 
اعالم كردند كه قيمت هدف براي هر س��هم اين شركت پس 
از عبور از ميانگين هر س��هم دو هزار و 1۰۰ دالر به دو هزار 
و 13۰دالر مي رس��د و نس��بت به قيمت فعلي سهم، با رشد 
38۰ دالري رو به رو خواهد شد. تحليل گر شركت تحقيقات 
مك كوئاير در اين خصوص اعالم داش��ت: انقالب آمازون كه 
س��ال ها منتظر آن بوديم رخ داد. س��ود معنادار اين شركت 

مي تواند آينده خوبي را براي بازار رقم بزند.

صعود قيمتي سهام آمازونلزوم تسهيل شرايط واگذاري هاي دولت

بينالمللخصوصيسازي
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    تغيير قيمت سيمان 
غيرقانوني است

فارس| معاون بازرس��ي و رس��يدگي به تخلفات سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان گفت: تغيير قيمت 
سيمان و محصوالت سيمان بر بدون هماهنگي با اين سازمان 
حمايت غيرقانوني و با متخلفان برخورد خواهد ش��د. شهرام 
ميرآخورلو گفت: بر اس��اس ابالغيه رياس��ت جمهوري تنها 
دستگاه متولي بررسي و كارشناسي قيمت، سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان است و دبير خانه كارگروه 
كنترل بازار در نهايت پس از بررسي نظرات كارشناسي نسبت 
به تاييد تغييرات قيم��ت اعمال خواهد كرد. او با بيان اينكه 
درخواست تغييرات قيمت س��يمان و محصوالت سيمان بر 
هنوز در سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و 
دبيرخانه كارگروه كنترل بازار مطرح نشده است، تصريح كرد: 
هر گونه تغيير قيمت اين محصوالت نس��بت به قيمت هاي 
قبل��ي غيرقانوني اس��ت و قطعا با آنها برخورد خواهد ش��د. 
ميرآخورلو همچنين در مورد نحوه افزايش قيمت بيان كرد: 
اين ش��ركت ها در صورتي كه تمايل دارند نسبت به تغييرات 
قيمت خود اقدام كنند بايد درخواس��ت خود را به س��ازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ارائه دهند، تا پس 
از بررسي در صورتي كه حايز شرايط بودند، نسبت به اعمال 
قيمت جديدشان اقدام ش��ود. معاون بازرسي و رسيدگي به 
تخلفات س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
با اش��اره به اينكه تغيير قيمت در حد 12 درصد نس��بت به 
ابالغيه هفته گذشته انجمن صنايع سيمان اتفاق افتاده است، 
گفت: هيچ هماهنگي با س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان در زمينه افزايش قيمت انجام نش��ده است و 
صنايع پايين دست صنعت سيمان نيز بر همان مبنا نسبت 
ب��ه افزايش قيمت هاي خود اقدام كردند كه مكاتبات الزم از 
طريق س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با 
انجمن مربوطه مبني بر برگش��ت قيمت ها انجام ش��ده و در 
صورتي كه واحدهاي توليدي از اين اقدام تمكين نكنند، حتما 

مشمول برخورد تعزيرات حكومتي خواهند شد. 

  افزايش روزانه لبنيات
ايس�نا| با وجود آنكه در هفته هاي گذشته كارخانه هاي 
لبني بدون مجوز قيمت محص��والت خود را افزايش داده اند 
طي هفته گذشته هم به صورت روزانه اين افزايش قيمت ها 
مجددا اعمال ش��د و نظارتي بر قيمت گذاري و برخورد با اين 
رون��د صورت نمي گيرد. در اين زمينه يك منبع آگاه با تاييد 
افزايش قيمت محصوالت لبني به ايس��نا گفت: شركت هاي 
توليدي بدون هيچگونه مجوزي از سوي دستگاه هاي نظارتي 
به ويژه س��ازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان 
اق��دام به افزايش قيمت محص��والت كرده اند. همچنين يك 
توزيع كننده محصوالت لبني گفت: شركت هاي بزرگ و به نام 
توليد محصوالت لبني، با وجود آن كه در هفته هاي گذش��ته 
قيمت همه محصوالت ش��ان را افزاي��ش داده اند، در روزهاي 
گذش��ته هم بدون كوچك ترين اطالع رس��اني، روزانه به طور 
متوسط 1۰۰ تا 2۰۰ تومان افزايش قيمت را براي محصوالتي 
همچون شير، پنير و ماست اعمال كردند. به گفته او، برخي 
از توليدكنندگان از افزايش قيمت هاي روزانه پيروي نكردند و 
در ابتداي هر هفته با ارائه بار جديد افزايش قيمت ۵۰۰ تومان 
ب��ر قيمت محصوالت خود به خصوص ش��ير لحاظ كرده اند. 
بررسي هاي ميداني در شطح شهر از واحدهاي لبنياتي سنتي 
نشان از آن دارد كه اين واحدها به صورت هماهنگ افزايش 
قيمتي را اعمال نكرده اند و تنها برخي از واحدهاي صنفي با 
كس��ب اطالع از افزايش قيمت محصول كارخانه ها، افزايش 

قيمتي را براي محصوالت خود لحاظ كرده اند. 

   بالتكليفي نانوايان
فارس| رييس اتحاديه نانوايان س��نگكي با بيان اينكه از 
چهار سال پيش تاكنون قيمت نان افزايش نيافته است، گفت: 
هيچ بس��ته حمايتي تاكنون براي نانوايان ابالغ نشده است. 
اصغر پابرجا گفت: با وجود اينكه در يك ماه اخير وعده هايي 
براي بررس��ي قيمت نان از سوي ستاد تنظيم بازار داده شده 
اس��ت، اما هنوز هيچ تصميمي براي قيمت نان گرفته نشده 
است. رييس اتحاديه نانوايان سنگكي تهران با اشاره به اينكه 
از 4 س��ال پيش تاكنون قيمت نان س��نتي و سنگك ثابت 
مانده اس��ت، گفت: با اين وضعيت نانواني ه��اي توان تامين 
هزينه هاي توليد از قبيل دس��تمزد كارگر، آب، برق و گاز را 
ندارند. او با اش��اره به اينكه چندي پيش اعالم ش��د كه قرار 
اس��ت به جاي افزايش قيمت نان، بس��ته حمايت از نانوايان 
ارائه ش��ود، گفت: تاكنون از سوي ستاد تنظيم بازار و وزارت 
صنعت هيچ گونه بسته  حمايتي به ما ابالغ نشده و در صورت 
تدوين چنين بسته يي اتحاديه از محتويات آن اطالعي ندارد. 
پابرجا با بيان اينكه براساس كار كارشناسي و همچنين اضافه 
نشدن قيمت نان در 4 سال گذشته و افزايش هزينه پيشنهاد 
اتحاديه افزايش 4۰۰ توماني قيمت نان س��نگ است، گفت: 
ب��ا توجه به مش��كالتي كه نانوايان با آن دس��ت و پنجه نرم 
مي كنند، اگر دولت اجازه افزايش 2۰۰ توماني نان سنگك را 
بدهد، باز هم بخشي از مشكالت نانوايان حل مي شود. رييس 
اتحاديه نانوايان س��نگكي اظهار كرد: وزن چانه نان سنگك 

۵6۰ گرم است. 

   لوازم خانگي ايراني 
تا ۴۰ درصد گران شد

ايس�نا| افزايش ۳۵ تا 4۰ درصدي قيمت لوازم خانگي 
توليد داخل از ابتداي س��ال تاكنون در كن��ار ادعاي مطرح 
ش��ده توس��ط واحدهاي فروش مبني بر توزيع قطره چكاني 
محصوالت توسط توليدكنندگان، به روشني گوياي بحراني 
جدي در حوزه لوازم خانگي اس��ت. سخنگوي انجمن صنفي 
توليدكنندگان ل��وازم خانگي، در ارتباط با افزايش ۳۵ تا 4۰ 
درص��دي افزايش قيمت لوازم خانگ��ي و نيز ادعاهاي مطرح 
شده توسط فروشندگان لوازم خانگي، اظهار كرد: لوازم خانگي 
توليد داخل تا ۳۵ درصد افزايش قيمت داش��ته كه ۹ درصد 
آن مرب��وط به ارزش افزوده بود كه قبال توس��ط توليدكننده 
پرداخت مي شد. سه درصد مربوط به هزينه حمل و نقل است 
و 1۰ درصد نيز س��ود عامل فروش لحاظ شده است. حميد 
رضا غزنوي ادامه داد: اينكه عنوان مي كنند توليدكننده كاال را 
به بازار نمي رساند، صحت ندارد؛ چرا كه توليدكنندگان هزينه 
روزانه دارند و بايد از پس مخارج خود بربيايد و مطمئنا به نفع 
تولد كننده نيس��ت كه توليد نكند. غزنوي همچنين در مورد 
وضعيت پيش روي قيمت لوازم خانگي توليد داخل در سال 
جاري، اعالم كرد: اگر شرايط به همين منوال ادامه يابد، بيش 
از اين قيمت لوازم خانگي افزايش نمي يابد چراكه بازار بيش 

از اين كشش افزايش قيمت را ندارد. 

اخبار

يك عضو كميته تعيين قيمت كاغذ كشور به محتكران و گران فروشان كاغذ هشدار داد

كنترل قيمت كاغذ 

امضاي تفاهم همكاري مابين اتاق اصناف ايران با دانشگاه فني و حرفه اي

36۰رسته صنفي از آموزش عالي برخوردار مي شوند

سوءاستفاده از كارت  بازرگاني اجاره اي براي تامين مالي ارزان واردات

تع�ادل| رييس اتاق اصناف ايران گفت: ۳6۰ رسته 
صنفي از آموزش عالي برخوردار خواهند شد كه با اخذ 
مدرك آن ديگر نياز به دريافت پروانه كس��ب نيست.، 
علي فاضلي در حاش��يه مراس��م روز ملي كارآفريني و 
آموزش هاي فني و حرفه يي در جمع خبرنگاران افزود: 
در راستاي به كارگيري دانشگاه و نظام آموزش و پرورش 
در حوزه اصناف با توجه به گستردگي كاري كه در اين 
حوزه است، در سه سال گذشته قدم هاي خوبي برداشته 
ش��ده اس��ت. به گزارش خبرنگار پايگاه اطالع رس��اني 
ات��اق اصناف ايران، او ادامه داد: نخس��تين قدم امضاي 
تفاهم نامه با وزارت آم��وزش پرورش بود و دومين قدم 
بحث به كارگيري دانش��گاه علمي و كاربردي در حوزه 
اصناف بود؛ امروز نيز مذاكره با دانشگاه فني و حرفه يي 
منجر به نتيجه ش��د و امروز امضاي تفاهم نامه آن را در 
دس��تور كار داشتيم كه در جهت به كارگيري نيروهاي 
دانشگاهي براي آموزش علمي بيشتر در اصناف مختلف 
شد. فاضلي گفت: امروز اصناف در بيش از 1۸۵۰ رسته 
صنفي موقعيت اش��تغال را ايجاد كرده اند و با توجه به 
س��رعتي كه علم دارد به خصوص در حوزه كارآفريني 
كمي عقب هس��تيم. در حوزه تجارت الكترونيك و در 
بخش استارت تاپ ها به مجموعه اقتصاد كشور غافل از 
موضوع بوديم و امروز احساس بر اين بود كه دانشگاه ها 

در عرصه اقتصاد بيش��تر ورود كنند و تفاهم نامه امروز 
اصن��اف با دانش��گاه فني و حرفه ي��ي در اين باب امضا 
ش��د. اين تفاهم نامه در يك برنامه ميان مدت دوس��اله 
در نظر گرفته شده است. او تاكيد كرد: بخش عظيمي 
از مجموع��ه اصناف كه ۳6۰ رس��ته صنفي را ش��امل 
مي-ش��ود، از آموزش عالي بهره مند خواهند شد كه با 
برخورداري از اين آموزش نيازي به پروانه كسب نباشد. 
بيشتر اين حوزه ها در بخش توليد و خدمات فني است 
كه اميدواريم گام خوبي براي اين بخش باش��د. فاضلي 
در خصوص اينكه چرا تاكنون اين اتفاق صورت نگرفته 
است، افزود: شايد احساس نياز در اين چندسال گذشته 
نمي ش��د؛ نه اصناف احس��اس نياز به داشتن تخصص 
علمي  مي كردند و نه دانشگاه خود را مقيد به اين پيوند 
مي دانست؛ آنچه امروز مهم است اين است كه همه خود 
را مقيد به داش��تن اين پيوند مي دانند و امروز همه ما 

احساس نياز به وجود يكديگر و تفاهم مي كنيم. 

 آموزش محوري؛ اولويت اصلي اتاق اصناف 
رييس اتاق اصناف ايران اعالم كرد: توس��عه پايدار 
از طريق توجه جدي به ثروت هاي كش��ور به خصوص 
باالتري��ن آن يعن��ي نيروي انس��اني در جامعه حاصل 
مي ش��ود. به گزارش خبرنگار پايگاه اطالع رساني اتاق 

اصناف ايران، علي فاضلي روز شنبه در مراسم روز ملي 
كارآفريني و آموزش هاي فني و حرفه يي كه در تهران 
برگزار شد، افزود: نقش بنگاه هاي كوچك و متوسط در 
دنيا و اس��تفاده از اين بنگاه ها در جهت ايجاد اشتغال 
پايدار و كارآفريني فوق العاده اس��ت. بيش از يك سوم 
ثروت جهان در اين بخش خالصه مي ش��ود و بيش از 
يك چهارم اش��تغال دنيا در اين بخش نهادينه ش��ده 
اس��ت. وي تصريح كرد: در ايران اس��المي ما هم اين 
است كه از ۳۸۰ خوشه اقتصادي نزديك به ۷۰ درصد 
در بخش صنفي فعال هس��تند كه ظرفيت فوق العاده 
اين بخش را نشان مي دهد . فاضلي با بيان اينكه بخش 
صنفي كشور بسيار متورم است، اظهار كرد: ظرفيت اين 
بخش با هيچ ي��ك از آمارهاي جهاني همخواني ندارد 
به ط��وري كه در جهان امروز به ط��ور ميانگين به ازاي 
هر ۳۵ تا 4۰ خانوار يك واحد صنفي وجود دارد اما در 
ايران اين آمار به ازاي هر 6 تا ۷ خانوار است. وي ادامه 
داد: اكن��ون حدود 2 ميليون و ۵۵۰ هزار واحد صنفي 
داراي پروان��ه كس��ب در1۸۵۰ رس��ته صنفي فعاليت 
دارن��د كه فعاليت اينها منهاي ۷۵۰ هزار واحد صنفي 
فاقد پروانه كس��ب اس��ت و به همين دليل اين حوزه 
را مت��ورم مي نامند. همچنين در كنار مجموعه عظيم 
اصن��اف، بيش از يك ميلي��ون و 2۰۰ هزار نفر نيز در 

حرفه دستفروش��ي مشغول كسب و كار هستند و اگر 
بخواهيم همه اينها را كنار هم بگذاريم، چگونه مي توان 

وضعيت كسب و كار را ساماندهي كرد. 
 رييس اتاق اصناف ايران گفت: در بحث حمايت از 
توليد داخلي سخن زياد گفته شده است؛ در هيچ كجاي 
دني��ا با كارآفرين اين برخورد را نمي كنند؛ كارآفرين به 
صاحبان س��رمايه و صاحبان فن گفته مي ش��ود كه به 
عنوان سرمايه ملي كشور محسوب مي شوند اما آيا نگاه 
واقعي به آنان حمايتي اس��ت؟ بنده به عنوان فردي كه 
4۹ سال در حوزه توليد و مديريت فعاليت دارم، عرض 

مي كنم اينگونه نيست. 
فاضلي تصريح كرد: بخشي كه بيش از 1۹ درصد از 
توليد ناخالص ملي را به خود اختصاص مي دهد، مورد 
بي مهري و بي توجهي قرار گرفته اس��ت. باور بفرماييد 
اقتصاد اي��ران اقتصاد مردم محور نيس��ت و صاحبان 
س��رمايه از موقعي��ت برخوردار نيس��ت. فاصلي افزود: 
اتاق اصناف ايران در چهار س��ال گذش��ته تالش كرده 
تا نقيصه ها و ايرادها را به نوعي كمرنگ تر كند. در اين 
مدت چندين دانشگاه تخصصي در حوزه اصناف ايجاد 
ش��ده و نظام آموزش��ي را در تمام سطوح در مجموعه 
اصناف و در هش��ت بخش نهادينه كرده ايم. مزيت در 
برخي از رسته هاي صنفي از جمله پوشاك، چرم، چوب 

و بس��ته بندي در بنگاه هاي كوچك بيش از بنگاه هاي 
بزرگ و صنعتي كش��ور است. رييس اتاق اصناف ايران 
تاكيد كرد: اشكال عمده ما نبود استراتژي معيني بين 
بنگاه هاي كوچك و بزرگ اس��ت كه به صورت تعريف 
ش��ده نداريم ضمن اينكه در بحث تامين تا توزيع نيز 
اس��تراتژي درس��تي نداريم؛ اينها اش��كاالتي است كه 
شاهد آن هستيم كه الزم است در اين زمينه دانشگاه 
به كمك اتاق اصناف بيايد.  وي افزود: ما بيشتر از همه 
به دنبال اين هس��تيم كه از دانش��گاه به عنوان مبدا و 
مرجع استفاده كنيم؛ شايد فرصت خيلي پيش نيامده 
باشد اما در چهار سال گذشته گام هاي بسيار خوبي را 
برداش��ته ايم. يك گام مثبتي كه برداشته شده تعريف 
درس��تي از مجموعه كاري و وزارت آموزش و پرورش 
تعريف كرده ايم و تفاهم ه��اي مختلفي امضا كرده ايم 
و مجموعه ما يقينا دركمك و مس��اعدت در مس��ائل 
اموزش��ي كم نخواهد گذاش��ت. وي گفت: در مباحث 
علم��ي بي��ش از ۷۰ درصد از مجموعه م��ا به صورت 
سنتي اداره مي شود كه باعث مي شود در برابر اتفاقات 
آسيب پذير باش��ند؛ اين مساله نشان مي دهد كه بايد 
در اين زمينه گام هاي موثري برداريم. وظيفه ما توسعه 
آموزش در اين بخش اس��ت كه باي��د تالش مضاعف 

صورت بگيرد. 

بررسي ها نشان مي دهد دامنه سوءاستفاده از 
كارت ه��اي اجاره يي به تامين مالي ارزان واردات 
ني��ز منتهي ش��ده و به نظر مي رس��د با دريافت 
اطالعات تراكنش هاي بزرگ بانكي ش��گردهاي 
ش��ركت هاي تضامني ش��فاف ش��ود. به گزارش 
تس��نيم، در روزهاي گذش��ته با ش��دت گرفتن 
مس��ير ش��فافيت در كش��ور مس��ووالن قضايي 
و كارشناس��ان اقتص��ادي مهم تري��ن تدبي��ر در 
پيشگيري از پولش��ويي و سوءاستفاده هاي مالي 
در بستر بانك ها را اعالم گردش هاي پولي كالن 
افراد از س��وي مس��ووالن بانك ها به دادستاني و 

مراجع نظارتي عنوان كرده اند. 
در همين راس��تا، سخنگوي قوه قضاييه اخيرا 
از برخورد قاطع با اخالل گران بازار ارز خبر داده 

بود كه تع��دادي دالل و صراف با سوءاس��تفاده 
از 1۰2۸ كارت ملي اجاره يي اش��خاص حقيقي 
ارز دولت��ي گرفت��ه و در ب��ازار آزاد فروخته ان��د. 
به نظر مي رس��د با رصد و درياف��ت اطالعات از 
بانك ها پاي بس��ياري از ش��ركت هاي صوري كه 
پشتوانه هاي سرشناس دارند وسط خواهد آمد. 

بايد در مورد اينكه چگونه حس��اب بانكي يك 
فرد روس��تايي س��اكن ش��هرهاي نزديك مرزي 
كوچ��ك و دور افت��اده كه گ��ردش پولي زيادي 
ن��دارد و اص��ال فعاليت اقتص��ادي حجيم در 1۰ 
سال گذش��ته نداشته يك ش��به صاحب شركت 
خصوصي تازه تاس��يس كمتر از 1 س��ال ش��ده، 
شفاف س��ازي صورت گي��رد. نكته يي كه معموال 
در فس��اد كارت هاي بازرگاني پنهان مي ماند اين 

اس��ت كه اين افراد كه اصوال سابقه واردات كاال 
نداشته ولي يك مرتبه و كمتر از 6۰ روز 1۰۰ ها 
فقره ثبت س��فارش و ده ها ميلي��ون يورو و دالر 
در حس��اب شركت واريز و گردش مالي در بانك 
انجام مي دهند. اين موضوعي است كه دادستاني 
ته��ران ه��م در جهت جلوگي��ري از خروج ارز و 
اس��تيفاي حقوق بيت المال و مبارزه با پولشويي 
ورود ك��رده و از بانك ه��ا خواس��ته در اين مورد 
حس��اس باشند و اطالعات الزم را بدون تعلل در 

اختيار مراجع ذي صالح قرار دهند. 
موضوع اصلي اينجاست كه در سال هاي قبل 
از ۹۷ برخ��ي ش��ركت هاي بازرگاني كه كمتر از 
يك ماه از صدور كارت بازرگاني آنها گذش��ته، به 
صورت وكالتي يا قراردادي كارت بازرگاني را در 

اختيار برخي دالل هاي سودجو با مبلغي كم قرار 
داده و با ثبت س��فارش و ب��ه نام واردات كاال ارز 
دولتي از بانك ها دريافت كرده اند. در اين بين نه 
تنها واردات كاالي ثبت ش��ده صورت نمي گيرد، 
بلكه ارز دولتي دريافتي از بانك را به قيمت آزاد 
در بازار مي فروشند وسود مابه تفاوت هنگفت به 
جيب برخي صاحبان و سهامداران شركت اصلي 
مي رود. طبق بررس��ي هاي به عم��ل آمده وجوه 
واريزي در حساب ش��ركت هاي اجاره يي توسط 
دالالن انجام مي ش��ده تا بانك بتواند حواله ارزي 
را براي شركت خريداري كند. اين درحالي است 
كه اساسا شركت اجاره يي كاغذي و فاقد سرمايه 
بوده كه ظاه��را اين موضوع توس��ط نمايندگان 
مجلس در حال بررسي است. اطالعاتي جديد از 

پرونده هاي قديمي در اين زمينه نش��ان مي دهد 
پاي ش��ركت هاي تضامني نيز به موضوع باز شده 
است. ابهام مهم در اين دست پرونده ها اين است 
ك��ه چرا براي واردات كاال ش��ركت هاي تضامني 
ش��ناخته شده به حساب ش��ركت هاي در داخل 
كش��ور وجه ريالي واريز كرده ان��د. ظاهرا قوانين 
بانك مركزي قبل از س��ال ۹۷ اش��اره نشده كه 
شركت هاي تضامني تامين كننده ارز مبادله اي يا 
دولتي هس��تند، در واقع تامين ارز براي واردات 
آنهم كاالهايي كه از طريق سيستم بانكي حواله 
ش��ده، ارتباطي به صرافي ها ن��دارد. اين موضوع 
در دس��تور كار برخي نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي نيز قرار گرفته و در روزهاي آتي اطالعات 

تازه تري در اين زمينه منتشر خواهد شد. 

گروه تشكل ها |
كاغذ گران ش��د؛ خبري ك��ه از ماه هاي پاياني 
سال گذشته بر خروجي رس��انه ها قرار گرفت وبه 
دنبال آن مطبوعات و نشريات داخلي را تحت تاثير 
قرار داد. بحران كاغذ وگراني اين محصول تا جايي 
پيش رفت كه حتي برخ��ي از مطبوعات به دليل 
ناتوان��ي در تهيه كاغذ، ب��ه تعديل نيرو پرداخته يا 
رو ب��ه تعطيلي رفتند. ام��ا بهانه گران��ي كاغذ به 
دلي��ل كمبود آن چندان پايدار نماند، به طوريكه با 
انتشار فهرست دريافت كنندگان ارز دولتي، دست 
واردكنن��دگان كاغذ و تخل��ف 1۰ ميليارد توماني 
افرادي كه تخصص��ي در اين حوزه نداش��تند، رو 
شد. چراكه بررسي هاي صورت گرفته نشان داد كه 
برخي از واردكنندگان كاغ��ذ، مقاديري ارز 42۰۰ 
توماني به بهان��ه واردات كاغذ دريافت كرده بودند، 
اما كاغذهاي وارداتي را يا به قيمت هاي باالتر عرضه 
كردنديا اينكه كاالي وارد شده را صرف امور ديگري 
غير از مسائل مربوط به حوزه تخصصي كاغذ كرده  
بودند. حتي برخي پا را از اين فراتر گذاشته و دست 
ب��ه احتكار اين محصول واردات��ي زدند. به طوريكه 
وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي صحت اين اتفاق را 
نيز تاييد مي كند و از كش��ف ۷۰۰ مورد تخلف در 
امر واردات كاغذ خبر مي دهد. او طي اظهاراتي، رقم 
اي��ن تخلفات را 1۰ ميلي��ارد تومان اعالم مي كند. 
همه اين دس��ت به دس��ت هم داد، تا قيمت كاغذ 
در يك س��ال گذش��ته 1۰۰ درصد افزايش يابد. از 
آنسو، يك عضو كميته تعيين قيمت كاغذ كشور به 
محتكران و گران فروشان كاغذ هشدار داد و عنوان 
كرد كه تمامي بنگاه ها در حال رصد هستند و تمام 
تعاوني هاي معتبر قانوني و فعال نيز راهكارشان را 
براي برخورد با متخلفين، كتباً طي نامه يي تقديم 
معاونت اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن 
و تجارت داده اند و رونوشت به وزير ارشاد و سازمان 
حمايت داده ش��ده اس��ت. ما ۷ ماه مهلت داده ايم 
تا واردكنندگان ريش��ه دار و درس��ت كار، بازار را با 
عرض��ه و تقاضا مديريت كنند. به گفته او، چنانچه 
نتوانس��تند، خ��رده فروش ه��ا و بنك��داران نگران 
نباشند؛ تفاوت قيمت كاغذ را بايد از واردكنندگان 
سودجو پس بگيرند انجمن واردكنندگان كاغذ در 
اين راس��تا با ما همكاري كرده و س��ازمان حمايت 
از مصرف كنن��دگان ه��م س��تاد ويژه برخ��ورد با 
گرانفرشان و محتكران كاغذ را تشكيل داده است و 
وزارت ارشاد هم كامال حمايت و كمك كرده است. 

***
روز ده��م تيرم��اه بان��ك مرك��زي ليس��ت 
دريافت كنن��دگان دالر 42۰۰تومان��ي را ب��راي 
واردات كاال منتش��ر كرد، ليستي كه سروصداي 
زيادي در رسانه ها به پا كرد. در اين ليست يكي 
از بخش هاي��ي كه توجهات را به خود جلب كرد، 
ارزي تخصي��ص يافته به واردات كاغذ اختصاص 
ب��ود. طبق اين ليس��ت 22 ش��ركت حدود 4۰ 
ميليون ي��ورو براي واردات كاغ��ذ روزنامه و 6۷ 
ش��ركت ح��دود ۸۰ ميليون يورو ب��راي واردات 

خمي��ر كاغذ )ماده اوليه توليد كاغذ( اقدام كرده  
بودند. اين فهرس��ت نه تنها دست واردكنندگان 
كاغذ در افزايش قيمت را رو كرد، بلكه بر اساس 
اين فهرست مشخص شد كه كاغذ هاي وارد شده 

در انبار واردكنندگان احتكار شده است. 
از ديگر سو، با وجود تخصيص ارز ارزان دولتي 
و حتي يارانه 4۰۰ تومان��ي كه به واردكنندگان 
بازگردانده مي شود )فاصله دالر 42۰۰ تا ۳۸۰۰ 
توماني( همه از نرخ كاغذ گاليه دارند. زيرا در اين 
م��دت روزنامه ها كاغذي خريداري كرده اند كه با 
نرخ دالر بازار آزاد محاس��به ش��ده است. با اين 
وجود بسياري از واردكنندگاني كه با دالر دولتي 
كاغذ وارد كرده اند، كاالي خود را نمي فروشند و 
در انبارها نگه��داري مي كنند تا قيمت آن باالتر 
برود. اين در ش��رايطي است كه در كشور ميزان 
تقاضا ب��راي كاغذ تغيير نكرده اس��ت. برخي از 
روزنامه ها و موسس��ات دولتي خريدهاي ويژه يي 
انج��ام داده اند ك��ه به نظر مي رس��د به پيگيري 
نياز داد؛ به ط��ور نمونه، اين موسس��ات كاغذ را 
تني 6۸۰ دالر خري��داري كرده اند اما ۸۸1 دالر 
فروخته اند و با اي��ن كار در هر محموله اختالف 

قيمت 1۵ ميليارد توماني به وجود آمده است. 
س��نديكاي  ريي��س  رابط��ه،  همي��ن  در 
توليدكنن��دگان كاغذ و مقوا چندي پيش با بيان 
اينك��ه حال و روز كاغذ تحري��ر و روزنامه وخيم 
اس��ت، گفت: قيمت كاغذ روزنامه در يك س��ال 
گذش��ته 1۰۰ درصد رشد داشته است. ابوالفضل 
روغني گلپايگاني در خصوص نياز س��االنه كشور 
به كاغ��ذ گفته بود: با وجود س��ه كارخانه توليد 
كاغ��ذ تحرير كه تامين كننده س��االنه 1۵۰ هزار 
تن از نياز كش��ور اس��ت، در بخش كاغذ تحرير 

و روزنام��ه س��االنه ۳۸۰ ه��زار تن كاغ��ذ مورد 
نياز است. او خاطرنش��ان كرد: نياز ساالنه كاغذ 

بسته بندي ۹۰۰ هزار تن است. 

 تعقيب محتكران و گران فروشان 
از اين رو، چندي پيش كارگروه كاغذ كش��ور 
جلس��ه يي فوق العاده ب��ا حض��ور وزارتخانه هاي 
مس��وول، تش��كل ها و مجموعه هاي مطبوعات و 
نشر، براي مقابله با گراني و احتكار كاغذ تشكيل 
داد كه خروجي اين جلسه، كشف قيمت كاغذ و 

تعيين تكليف محتكران آن بود. 
عض��و كميت��ه تعيين قيمت كاغذ كش��ور در 
مورد مصوبه جلس��ه اخير كارگروه كاغذ كش��ور 
گفت: در اين جلس��ه قيمت فروش هر بند كاغذ 
تحرير در بازار داخل��ي 12۵ هزار تومان، قيمت 
كاغ��ذ چاپ و تحري��ر و بالكي ه��ر كيلو ۵1۰۰ 
توم��ان و قيم��ت كاغذ روزنامه ه��ر كيلو 41۰۰ 
توم��ان تعيين و مقرر ش��د با فروش��ندگاني كه 
باالتر از اين قيمت ها، كاغذهايش��ان را بفروشد، 
ب��ا توج��ه ب��ه اينك��ه از ارز ۳۸۰۰ توماني براي 
واردات اين كاغذها استفاده شده است، با عنوان 
»گرانفروشي« و »احتكار« بدون استثنا، برخورد 

تعزيراتي و قضايي صورت گيرد. 
غالمرضا شجاع با بيان اينكه از شب عيد سال 
گذش��ته تاكنون به اندازه چند م��اه در بنگاه ها، 
كاغ��ذ وج��ود دارد، ب��ه خبرگزاري مه��ر گفت: 
بسياري از واردكنندگان كاغذ ارز ۳۸۰۰ توماني 
درياف��ت كرده اند. آنهايي هم ك��ه كاغذ را با ارز 
42۰۰ هزار توم��ان آورده اند، مطاب��ق اظهارات 
نماينده بانك مركزي در جلس��ه هفته گذش��ته، 
دولت 2۷۵ ميليون دالر را بابت اين مابه التفاوت 

)4۰۰ تومان��ي( پس از ورود و تس��ويه حس��اب 
مالياتي به واردكننده پرداخت مي كند. شجاع با 
بي��ان اينكه هر دالري كه ب��ه تجار براي واردات 
كاغذ داده ش��ده، ب��ا قيمت دولتي بوده اس��ت، 
گفت: از دو روز قبل، قيمت ها رو به كاهش بوده 
و تعداد فروش��ندگان كاغذ هم بيشتر شده است. 
او توصي��ه كرد: كاغذ را فقط ب��ه قيمت مصوب 
تعيين ش��ده توسط دولت، خريداري كنند و اين 

كار را هم با فاكتور قانوني انجام دهند. 
ب��ه گفته او، ب��ا توجه به اينك��ه محموله هاي 
ياد ش��ده ترخيص و در انبار و بازار موجود است 
و از آنج��ا كه كاغذهاي مزبور بر اس��اس نرخ ارز 
رس��مي دولت��ي وارد ش��ده، چنانچه بر اس��اس 
اس��ناد و مدارك كه توسط س��ازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان مورد بررس��ي 
و تعيين قيمت قرار مي گيرد، مش��مول پرداخت 
مابه التفاوت شود، اقدامات قانوني صورت گيرد. 
اين عضو كميته تعيين قيمت كاغذ كشور در 
ادام��ه اظهار كرد: تمام��ي بنگاه ها در حال رصد 
هس��تند و تمام تعاوني هاي معتبر قانوني و فعال 
نيز راهكارش��ان را ب��راي برخورد ب��ا متخلفين، 
كتبا ط��ي نامه ي��ي تقديم معاون��ت اقتصادي و 
بازرگان��ي وزارت صنعت، معدن و تجارت داده اند 
و رونوشت به وزير ارشاد و سازمان حمايت داده 
ش��ده اس��ت. او در عين حال تصريح كرد: ما ۷ 
ماه مهل��ت داده ايم تا واردكنندگان ريش��ه دار و 
درس��ت كار، بازار را با عرض��ه و تقاضا مديريت 
كنند. اگر نتوانستند، خرده فروش ها و بنكداران 
نگران نباش��ند؛ تف��اوت قيمت كاغ��ذ را بايد از 
واردكنن��دگان س��ودجو پ��س بگيرن��د انجمن 
واردكنندگان كاغذ در اين راس��تا با ما همكاري 

كرده و س��ازمان حمايت از مصرف كنندگان هم 
ستاد ويژه برخورد با گرانفرشان و محتكران كاغذ 
را تشكيل داده و وزارت ارشاد هم كامال حمايت 

و كمك كرده است. 

 تخلف ۱۰ ميليارد توماني
از ديگ��ر س��و، ب��ه دنبال انتش��ار فهرس��ت 
واردكنندگان كاال با ارز 42۰۰ توماني، مشخص 
ش��د كه افراد و ش��ركت هايي -ك��ه بعضا هويت 
ي��ا دفتر مش��خصي ه��م ندارند- مقادي��ري ارز 
42۰۰ تومان��ي ب��ه بهان��ه واردات كاغذ دريافت 
كرده اند، اما در اين امر تخلفاتي رخ داده اس��ت. 
اي��ن واردكنن��دگان كه تخصص��ي در اين حوزه 
نداش��ته اند، كاغذهاي وارداتي را يا به قيمت هاي 
باالتر عرضه كرده اند يا اينكه كاالي وارد شده را 
صرف امور ديگري غير از مسائل مربوط به حوزه 

تخصصي كاغذ كرده اند. 
چندي پيش وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي 
از كش��ف ۷۰۰ مورد تخلف در امر واردات كاغذ 
خبر داد و رقم اين تخلفات را 1۰ ميليارد تومان 
اع��الم ك��رد. س��يدعباس صالحي اظه��ار كرده 
بود: اي��ن تخلفات با همكاري و بازرس��ي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت كش��ف شده و مربوط به 
سه ماه نخست امسال اس��ت. او همچنين گفته 
بود: هنگامي كه اين مساله طرح شد، نامه يي به 
محمد شريعتمداري وزير محترم صنعت، معدن 
و تجارت نوشتم و ايشان پاسخ داد كه در سه ماه 
نخس��ت امس��ال بيش از 1۰ هزار بازرسي انجام 
ش��ده و در بخش كاغذ ۷۰۰ م��ورد تخلف يافت 
ش��د كه ارزش اين تخلفات بيش از 1۰ ميليارد 

تومان بوده است. 
صالحي در خص��وص نحوه تخلفات نيز اظهار 
كرده بود: برخي از تخلفات صورت گرفته به اين 
صورت بود كه كساني كه از پيش كارت بازرگاني 
دريافت ك��رده بودند، باوجود اينكه برخي از آنها 
حتي سابقه واردات هم نداشتند، با سوءاستفاده 
از وضعيت نابسامان كارت هاي بازرگاني اقدام به 
واردات كاغ��ذ كرده بودن��د و در حقيقت فضا را 
براي واردات كاغذ مهيا مي ديدند. او همچنين در 
خصوص تدابير اتخاذ شده براي جلوگيري از اين 
تخلف��ات نيز بيان كرده ب��ود كه اصالحيه يي كه 
در اليحه بازرگاني آم��د، ناظر بر همين تخلفات 
بود، به اين معني ك��ه مقابله با اين امر، نيازمند 
اصالح ضوابط مربوط به نظام كارت بازرگاني بود، 
ضوابطي مانند اينكه افراد در س��ال اول دريافت 
كارت، نتوانند به هر مقدار كه مي خواهند واردات 
داشته باش��ند، بلكه واردات در سال نخست بايد 
س��قف داشته باشد تا بتوان واردات آنان را پايش 
ك��رد. بنابراين، امروز دو مس��اله ب��ا هم در حال 
پيگيري اس��ت، ه��م پيگيري تخلف��ات صورت 
گرفته و هم اصالح نظ��ام كارت بازرگاني. با اين 
حال بايد ديد اين تصميمات مي تواند نياز بازاري 

كه در انتظار كاغذ است را رفع كند يا خير. 
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7  جهان

 ابراز نگراني امريكا درباره 
نحوه برگزاري انتخابات پاكستان

 وزارت بازرگاني چين: 
به امريكا باج نمي دهيم

 هشدار صندوق بين المللي پول 
درباره اقتصاد اسپانيا

گروه جهان 
 همزمان با تهديد احزاب شكست خورده به برگزاري تظاهرات خياباني در اعتراض به 
نتاي��ج انتخابات، وزارت خارج��ه امريكا ضمن اعالم آمادگي براي همكاري با دولت جديد 
پاكستان، از نحوه برگزاري انتخابات در اين كشور ابراز نگراني كرده است. در همين حال، 
شماري از احزاب پاكستان اعالم كرده اند در صورت عدم برگزاري انتخابات مجدد، تظاهرات 
سراسري برگزار مي كنند. ادعاي »تخلف« در حالي مطرح شده كه هيات ناظر اتحاديه اروپا 
نيز اعالم كرده انتخابات اخير پاكستان »به خوبي« انتخابات سال ۲۰۱۳ برگزار نشده است. 
به گفته ناظران اتحاديه اروپا احزاب شركت كننده در انتخابات از موقعيت و فرصت هاي برابر 
برخوردار نبودند. هدر نائورت س��خنگوي وزارت خارجه امريكا در بيانيه يي گفت: »اياالت 
متحده مانند كميسيون حقوق بشر پاكستان از مشكالت موجود پيش از روند راي گيري 
در انتخابات پاكس��تان ابراز نگراني مي كند. اين مش��كالت ايجاد محدوديت براي آزادي 
بيان و تجمع در جريان مبارزات انتخاباتي را ش��امل مي ش��ود كه با هدف دولت پاكستان 
براي برگزاري انتخاباتي كامال عادالنه و شفاف مغاير است. « انتخابات سراسري پاكستان 
چهارش��نبه برگزار شد و بر اساس نتايج به دست آمده، عمران خان، رهبر حزب تحريك 
انصاف، نخست وزير جديد پاكستان خواهد شد. نائورت افزود: »اياالت متحده با نتيجه گيري 
گروه ناظران انتخاباتي اتحاديه اروپا موافق اس��ت كه در گ��زارش خود آورده اند تغييرات 
مثبتي در چارچوب  قانوني انتخابات پاكستان صورت گرفته است، اما محدود كردن آزادي 
بيان و نبود فرصت هاي برابر در انتخابات براي همه احزاب باعث شدند اين تغييرات مثبت 
ديده نش��ود.«  به گزارش دويچه وله، در پي انتقاد ناظران خارجي از انتخابات پاكس��تان 
احزاب اصلي اين كشور نيز به منتقدان پيوسته اند. مشاهداهلل خان سخنگوي حزب مسلم 
ليگ شاخه نواز كه تاكنون حزب حاكم اين كشور بود، از درخواست حزبش به همراه ساير 
گرو ه ها براي برگزاري انتخابات پارلماني مجدد خبر داد. حافظ حمداهلل عضو ارشد حزب 
جمعيت علماي اس��الم هم گفت: »اين انتصاب بود، نه انتخاب.« اما يكي از س��ران حزب 
مس��لم ليگ شاخه نواز با پذيرش شكس��ت در انتخابات اعالم كرد كه حزب متبوعش در 

پارلمان آينده در جايگاه مخالف دولت قرار خواهد گرفت. 

گروه جهان 
 وزارت بازرگان��ي چين ش��نبه با انتش��ار بيانيه يي اعالم كرد اين كش��ور به 

هيچ وجه حاضر به باج دادن به امريكا در جنگ تجاري نيست. 
وزارت بازرگاني چين با انتش��ار بيانيه ي��ي از انتقادهاي فزاينده دونالد ترامپ 
رييس جمه��وري امري��كا از پكن ابراز انزجار كرد و زورگوي��ي و باج خواهي را بر 
روي چين بي تاثير دانس��ته اس��ت. در اين بيانيه همچنين هشدار داده شده كه 
امريكا در حال برهم زدن س��اختارهاي موجود اقتصادي و زير پاگذاشتن قوانين 
س��ازمان تجارت جهاني است و موجب دسته بندي ها، شكاف اقتصادي و تجاري 
ميان كشورها شده است. اين بيانيه در شرايطي منتشر شد كه امريكا قصد دارد 
در روزه��اي آينده يك بس��ته تعرفه ۱6 ميليارد دالري ب��ر كاالهاي وارداتي از 
چين اعمال كند. واش��نگتن پيشتر نيز بر كاالهاي وارداتي از چين به ارزش ۳4 
ميلي��ارد دالر، تعرفه اعمال كرده بود. وزارت بازرگاني چين در اين بيانيه افزود: 
»ما به هيچ وجه حاضر نيس��تيم به امريكا باج بدهيم و چين اعالم مي كند كه با 
قدرت در برابر واشنگتن ايستاده است و از حقوق ملت و شركت هايش حراست 
مي كند.« گائو فونگ س��خنگوي وزارت بازرگاني چين روز گذش��ته نيز در پكن 
به خبرنگاران گفته بود ش��رايط فعلي ايجاب مي كند كه سازمان تجارت جهاني 
اصالح ش��ود و چين از اصالحات ذي ربط پش��تيباني مي كن��د. او درباره توافق 
امريكا و اروپا براي پايان دادن به جنگ تجاري افزود: »پكن هرگز رويارويي در 
عرصه اقتصاد و تجارت را به كسي توصيه نكرده است و اين توافق براي طرفين 
و اقتصاد جهان مس��اعد است و پكن تحوالت را از نزديك دنبال مي كند.« گائو 
در ادام��ه گفت: »در جريان اصالحات تدريجي س��ازمان تجارت جهاني بايد به 
تقويت مديريت، رهبري و اقتدار اين سازمان در پيشبرد فرايند چندجانبه گرايي 
مس��اعدت كرد.« امريكا اعالم كرده كس��ري تجاري اين كشور در برابر چين در 
س��ال ۲۰۱7 به ۳75 ميليارد دالر رس��يده و براي جبران اين كسري بر واردات 

كاال از چين تعرفه در نظر گرفته است. 

گروه جهان 
 صندوق بين المللي پول هش��دار داده اس��ت كه اقتصاد اس��پانيا در برابر 
متغيرهاي خارجي بس��يار آس��يب پذير اس��ت. به گزارش ال پايس، جايگاه 
اسپانيا در جذب سرمايه گذاري خالص كه تفاوت بين دارايي ها و بدهي هاي 
خارجي را اندازه مي گيرد، از منفي ۹4 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 
۲۰۱7 به منفي ۸۱ درصد در سال ۲۰۱7 ميالدي رسيده است، اما با وجود 
اين بهبود، صندوق نس��بت به مخاطرات بالقوه بر س��ر راه اقتصاد اين كشور 

هشدار داده است. 
صندوق گفته اس��ت اين مساله در كنار وابستگي اقتصاد اسپانيا به منابع 
مالي خارجي باعث شده است تا جايگاه خارجي اين كشور نسبت به انتظارات 
ميان مدت ضعيف تر باشد. صندوق اعالم كرده سررسيد مناسب اوراق قرضه 
در اين كش��ور كه به طور ميانگين 7 س��اله است و هزينه پايين استقراض از 
بانك مركزي اروپا مي تواند نقاط قوت اين كشور باشد. صندوق با تمجيد از 
جهاني شدن اقتصاد اسپانيا، آن را عاملي مهم براي رشد صادرات اين كشور 
و ورود اس��پانيا به جمع صادركنندگان بزرگ جهان خوانده اس��ت. به گفته 
صن��دوق با وجود تقويت ي��ورو و افزايش بهاي نفت انتظار مي رود مازاد تراز 

حساب جاري اسپانيا در ميان مدت به رشد خود ادامه دهد. 
صندوق از اصالحات س��اختاري، كاهش كسري بودجه و بهبود بازار كار 
به عنوان پيش��نهادهاي خود براي كاستن از آس��يب پذيري اقتصاد در برابر 
شوك هاي خارجي نام برده است. س��ال گذشته اقتصاد اسپانيا رشدي ۲.۹ 
درصدي را تجربه كرد. اين كشور داراي يكي از باالترين كسري هاي بودجه 
و نرخ بيكاري در منطقه يورو و اتحاديه اروپا است و نرخ بيكاري آن تا پايان 
س��ال ۲۰۱7ميالدي معادل ۱7.۲ درصد بوده اس��ت. اسپانيا در حال حاضر 
چهاردهمين اقتصاد بزرگ جهان محس��وب مي شود و توليد ناخالص داخلي 

آن ۱.۲۳ تريليون يورو برآورد شده است. 

شهادت ده ها نفر عليه رييس 
سابق ستاد انتخاباتي ترامپ 

گروه جهان| رابرت مول��ر بازرس ويژه تحقيقات 
درب��اره دخالت احتمالي روس��يه در انتخابات امريكا، 
فهرستي ۳5 نفره را براي شهادت در دادگاه هفته آينده 
پل مانافورت رييس سابق ستاد انتخاباتي دونالد ترامپ 
به دادگاه ارائه داده اس��ت. رويترز نوشته، در فهرست 
اسامي كساني كه قرار است هفته آينده عليه مانافورت 
در دادگاه ش��هادت دهن��د نام افرادي چ��ون ريچارد 
گيتس مش��اور ارشد سابق ستاد انتخابات ترامپ، نيز 
ديده مي شود. پيشتر جان ِدين وكيل حقوقي پيشين 
امريكا در دولت ريچارد نيكس��ون كه به دليل رسوايي 
واترگيت مجبور به اس��تعفا شد، هش��دار داده بود كه 
ش��هادت گيتس مي تواند به رياست جمهوري ترامپ 
پايان دهد. ريچ��ارد گيتس پذيرفته كه در تحقيقات 
دخالت احتمالي روس��يه در انتخابات امريكا را رابرت 

مولر همكاري كند. 
در همي��ن حال فايننش��ال تايمز نوش��ته، دونالد 
ترامپ اظهارات مايكل كوهن وكيل سابق خود، مبني 
بر اطالع داشتن از ديدار اعضاي تيم ستاد انتخاباتي اش 

با روس ها را تكذيب كرده است. 
كوه��ن گفته ترام��پ پيش از دي��دار ژوئن۲۰۱6 
اعضاي ارشد كارزار انتخاباتي خود و روس ها از برنامه 
اين مالقات اطالع داشته است. گفته شده، كوهن قصد 
دارد اي��ن ادعاي خود را نزد راب��رت مولرمطرح كند. 
گروهي از اعضاي ارش��د كارزار انتخاباتي ترامپ ژوئن 
۲۰۱6 با ناتاليا وسلنيتس��كايا وكيل روس كه با كاخ 
كرملي��ن در تماس بود ديدار كردن��د. طرف روس در 
اين ديدار پيش��نهاد كرده بود كه اطالعات مفيدي در 
مورد هيالري كلينتون نامزد دموكرات ها، را در اختيار 
كارزار نامزد حزب جمهوري خواه قرار دهد. اين ديدار با 
حضور دونالد ترامپ جونيور، فرزند دونالد ترامپ و جرد 
كوشنر، داماد رييس جمهوري كنوني امريكا برگزار شد. 
دردسرهاي ترامپ به همين جا ختم نمي شود. وكيل 
استورمي دنيلز بازيگر فيلم هاي غيراخالقي كه ارتباط 
نامش��روع او با ترامپ جنجال آفرين شده، اعالم كرده 
وكالت س��ه زن ديگر را هم در پرونده هايي مش��ابه بر 
عهده گرفته اس��ت. وكيل اين افراد گفته به همه آنها 
پيش از انتخابات ۲۰۱6 از طرق مختلف حق السكوت 
داده شده بود. مايكل كوهن وكيل وقت ترامپ در آن 
زم��ان ۱۳۰ هزار دالر ه��م به دنيلز داده و يك پيمان  
عدم افش��ا با او امضا كرده بود. اكنون اما وي از ترامپ 
و كوه��ن به خاطر پايبند نماندن ب��ه اين پيمان نامه 
شكايت كرده است. فايل صوتي از گفت وگوي ترامپ با 
وكيل سابقش سند محكمي از ارتباط او با دنيلز است. 

   طالبان مذاكره با امريكا را 
سازنده خواند

طالبان تاييد كرده براي دس��تيابي به توافقي براي پايان 
بخشيدن به جنگ ۱7ساله در افغانستان مذاكرات مستقيم 
و مثبتي با امريكا برگزار كرده اس��ت. به گزارش رويترز، يك 
مقام ارشد طالبان گفته آليس ولز معاون امور آسياي مركزي 
و جنوبي وزارت خارجه امريكا در اين مذاكرات شركت كرده 
اس��ت. مذاكرات مقدماتي در راستاي يافتن چارچوبي براي 

نشست هاي آتي برگزار شده است. 

    تداوم اعتراض هاي 
ضد فساد در عراق

س��اكنان اس��تان هاي مختلف عراق بار ديگر با برگزاري 
تظاهرات گسترده خواهان از بين بردن فساد و بهبود خدمات 
شدند. به گزارش رأي اليوم، معترضان در بصره خواهان اخراج 
كارگران خارجي و آزادي معترضان بازداشت ش��ده ش��دند. 
هزاران تن در س��اير اس��تان ها نيز در اعت��راض به وضعيت 
خدمات و فساد در مراكز دولتي و قطعي آب وبرق تظاهرات 

كردند. 

    انتقاد تركيه 
از روند صلح قبرس 

وزارت خارجه تركيه با انتشار بيانيه يي از روند صلح بين 
بخش ترك نشين و رومي نشين قبرس تحت نظارت سازمان 
ملل متحد انتقاد كرد. به گزارش ايرنا، وزارت خارجه تركيه با 
اشاره به صدور حكم تمديد ماموريت حافظان صلح از سوي 
شوراي امنيت سازمان ملل متحد در قبرس، حكم صادر شده 
را از پيش تعيين شده عنوان كرده و گفته اين اقدام كمكي 
به حل مس��اله قبرس نخواهد كرد. از س��ال ۱۹74 تاكنون 
تالش ه��اي مجامع بين المللي براي وحدت مجدد دو بخش 

قبرس به بن بست خورده است. 

    حمله به مركز آموزشي 
در افغانستان 

سخنگوي استاندار ننگرهار افغانستان از حمله مهاجمان 
مس��لح به يك مركز آموزش ماما در اين استان خبر داد. به 
گزارش يورونيوز، در اين مركز بيش 55 ماما در حال آموزش 
بودند كه تعداد زيادي از آنها نجات داده شدند. تعداد دقيق 
قربانيان اين حمله تروريس��تي تا زمان تهيه اين خبر اعالم 
نش��ده اس��ت. پيش از اين، چنين حمالتي را در اين استان 

داعش به عهده گرفته بود. 

   دستگيري 28 مظنون داعشي 
در تركيه 

۲۸ تبعه خارجي به اتهام ارتباط با گروه تروريس��تي داعش 
در شهر استانبول تركيه دستگير شدند. به گزارش صباح، پليس 
امنيت و مبارزه با ترور استانبول در عملياتي محرمانه، با محاصره 
۱4 آدرس از پيش شناسايي شده در ۹ منطقه ۲۸ تبعه خارجي 
را به اتهام همكاري با داعش دستگير كردند. تركيه به علت مرز 
طوالني با عراق و س��وريه در سال هاي گذشته مهم ترين معبر 

انتقال عوامل داعش به اين دو كشور بوده است.  

دريچه

كوتاه از منطقه

رويترز: دولت امريكا به دنبال تشكيل ائتالف جديد عربي است

ناتوي عربي؛ طرحي با حفره هاي بزرگ 
گروه جهان|

 دول��ت اي��االت متحده ب��ار ديگ��ر در تالش 
براي احياي طرح موس��وم به ناتوي عربي اس��ت. 
واش��نگتن با اين طرح مي خواهد با ايجاد ائتالفي 
جديد همكاري بين 6 كش��ور عربي حاشيه خليج 
ف��ارس، مص��ر و اردن در زمينه دفاع موش��كي، 
آموزش نظامي، مقابله با تروريسم و تقويت اقتصاد 
منطقه يي و روابط ديپلماتيك، افزايش يابد. ايجاد 
يك سپر دفاع ضد موشكي مشترك يكي از اهداف 

اصلي تشكيل چنين ائتالفي خواهد بود. 
رويترز نوش��ته، مقام هاي عربس��تان سعودي 
پيش از اين هم در س��فر س��ال گذش��ته دونالد 
ترامپ به اين كش��ور، پيش��نهاد ي��ك توافقنامه 
امنيت��ي را مطرح كرده بودند، اما اين طرح در آن 
زمان س��رانجامي نيافته بود. به   نوشته اين رسانه، 
اختالف كش��ورهاي عربي با قطر، از جمله موانع 
بزرگي اس��ت كه در مس��ير اجراي ط��رح ناتوي 
عرب��ي ق��رار دارد. دولت هاي پيش��ين امريكا هم 
بارها طرح هاي مشابهي براي شكل گيري اتحادي 
رسمي ميان كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس 
كليد زدند، اما هيچگاه موفق به اجراي آنها نشدند. 
ب��ه گفته مس��ووالن كاخ س��فيد و خاورميانه 
هدف از اين طرح تش��كيل نسخه عربي از پيمان 
آتالنتيك ش��مالي )ناتو( با هم پيمانان اهل تسنن 
اس��ت كه احتماال منجر به افزايش تنش ها ميان 
امريكا و ايران خواهد شد. منابع مختلف گفته اند، 
دولت ترامپ كه در سياس��ت خارجي دستاوردي 
نداش��ته اميدوار اس��ت كه درباره اين ائتالف كه 
به طور موق��ت »ائتالف اس��تراتژيك خاورميانه« 
خوانده مي شود، در نشستي كه قرار است روزهاي 
۱۲ و ۱۳ اكتب��ر در واش��نگتن برگزار ش��ود، به 
ش��كل اوليه بحث و گفت وگو شود. منابع ديگري 
نيز اعالم كردند كه هنوز مطمئن نيس��تند كه آيا 
اين طرح امنيتي تا اواس��ط اكتبر تكميل خواهد 
ش��د يا خير. با اين حال سخنگوي شوراي امنيت 
ملي كاخ س��فيد گفته: »مس��ا مانند يك خاكريز 
در مقابل تجاوز، تروريس��م و افراط گرايي از طرف 

اي��ران خواهد بود و منجر به ثب��ات در خاورميانه 
خواهد شد«

ب��ا اين ح��ال رويت��رز با اش��اره به فهرس��ت 
كشورهايي كه مقام هاي امريكايي منتشر كرده اند 
و قرار اس��ت در اين ائتالف حضور داشته باشند، 
نوش��ته: »وجود كش��ورهايي چون قطر، عمان و 
كوي��ت در اين فهرس��ت كم��ي تعجب برانگيز به 
نظر مي رس��د چرا كه اين ۳كشور روابط خوبي با 
ايران دارند و در تنش بين عربس��تان س��عودي و 
ايران موضعي بي طرف و ميانه مي گيرند.« احتماال 
جيمز متيس وزير دف��اع امريكا، با علم به همين 
مساله بوده كه شنبه )ديروز( در تالش براي جلب 
حمايت مس��قط از ناتوي عرب��ي در ديدار با وزير 

مشاور در امور خارجي عمان گفته مسقط شريك 
منطقه يي واشنگتن در مسائل امنيتي است. 

همچنين خبر تالش دولت ترامپ براي احياي 
ناتوي عربي در شرايطي است كه انور قرقاش وزير 
خارجه امارات متحده عربي، چند روز پيش گفته 
بود كشورش آماده استقرار تعداد بيشتري نيرو در 
سراسر خاورميانه براي مقابله با دشمن است زيرا 
بر اين باور اس��ت كه ديگ��ر نمي تواند بر متحدان 

غربي تكيه كند. 
تي يري ميس��ان تحليلگر فرانسوي، مي گويد: 
»دكتري��ن ناتوي عربي طرحي اس��تراتژيك ارائه 
ش��ده توس��ط پنتاگون اس��ت كه عبارت است از 
ايجاد نسخه مدرن پيمان نامه بغداد، نوعي ناتوي 

عرب به ش��كلي كه اياالت متحده بتواند نيروهاي 
نظامي اش را از خاورميانه و آفريقاي شمالي بيرون 
بكش��د و در محور خاوردور و علي��ه چين دوباره 

مستقر كند.« 

 چالش هاي عملي شدن طرح ترامپ 
تالش هاي كاخ سفيد براي احياي ناتوي عربي 
در ش��رايطي است كه در گذش��ته هم طرح هاي 
مشابه ناكام مانده اند. اين بار نيز به اعتقاد ناظران، 
در بُعد عمليات��ي چنين طرحي، بحث هاي جدي 
مطرح است. از نظر لجستيكي اين پيمان نيازمند 
تسليحات و پول زيادي است آن هم در زمان هايي 
كه بيشتر كشورهاي موردنظر از عربستان سعودي 

گرفت��ه تا مصر و اردن خ��ود با چالش هاي جدي 
اقتصادي روبه رو هستند. همچنين سابقه نهادهاي 
عرب��ي از جمله ش��وراي هم��كاري خليج فارس 
ي��ا اتحاديه ع��رب، موفقيت چني��ن طرحي را با 
ترديدهاي ج��دي مواجه مي كند. به عنوان مثال، 
گرچه ۳ دهه از عمر شوراي همكاري خليج فارس 
مي گذرد اما جز نشس��ت هاي ساالنه و بيانيه هايي 
علي��ه ايران و تحوالت منطق��ه چيز ديگري از آن 
مش��اهده نشده اس��ت. اتحاديه عرب نيز در برابر 
تح��والت منطقه ي��ي اغلب موضع��ي منفعالنه و 
ناكارآمد داشته است. مساله ديگر كه مانع جدي بر 
سر راه تحقق طرح دونالد ترامپ به شمار مي رود، 
روابط پرتنش كشورهاي عربي از جمله عربستان 
و امارات با قطر اس��ت. رييس جمهوري امريكا در 
ش��رايطي مي خواهد رهبران ش��ش كشور عربي 
را س��ر يك ميز بنش��اند كه همين هفته گذشته 
قط��ر از امارات متحده عربي به اتهام نقض حقوق 
بشر عليه ش��هروندان قطري به ديوان بين المللي 
دادگستري شكايت كرد و اين نهاد بين المللي به 
نف��ع دوحه راي داد. همچنين وزارت حج و عمره 
عربس��تان اخيرا بار ديگر قط��ر را به جلوگيري از 
اداي فريضه حج توس��ط ش��هروندان خود متهم 
كرده است. اين وزارتخانه اعالم كرده اوقاف قطر از 
امضاي تفاهم نامه همكاري در زمينه حج و عمره 
خودداري كرده و پايگاهي اينترنتي براي ثبت نام 
ح��ج و عمره اختصاص داده كه دسترس��ي به آن 
ممكن نيست. اين ادعاي سعودي ها درحالي است 
كه قطر متقابال عربس��تان را به سياس��ي كاري در 
امور حج متهم كرده اس��ت. اختالفات عربس��تان 
و ام��ارات با قط��ر به حدي عميق و جدي اس��ت 
ك��ه عبدالب��اري عط��وان روزنامه نگار ع��رب، ماه 
گذشته نوش��ت: »آنچه در جريان است، عمليات 
خفه كردن اقتصادي، سياس��ي و اجتماعي دولت 
قطر بوده و جدا كردن اين كش��ور از جهان عرب 
و جامع��ه بين الملل و اع��الم جنگ ديپلماتيك و 
اقتصادي عليه دوحه است؛ مرحله آخر اما جنگ 

نظامي است.« 

آلمان و فرانسه با توافق تجاري بروكسلـ  واشنگتن موافق نيستند 

هنر دست نيافتن به توافق ملموس
گروه جهان| 

امانوئ��ل ماك��رون رييس جمه��وري فرانس��ه 
اگرچه مذاكرات رييس جمهوري امريكا و رييس 
كميس��يون اروپا را مفيد خواند، اما تاكيد كرد با 
يك »توافق گسترده تجاري جديد« بين بروكسل 
و واشنگتن موافق نيست. هلموت شولتز يكي از 
اعضاي پارلمان اروپا هم در انتقاد از نتيجه ديدار 
دونالد ترامپ و ژان كلود يونكر گفت آنچه بر سر 
آن توافق ش��ده نمونه ساده شده يي از مشاركت 
آتالنتي��ك  ترن��س  تج��اري  و  س��رمايه گذاري 
)تي تي آي پ��ي( بوده اس��ت. در عم��ل، ترامپ و 
يونكر بعد از همه ابراز عالقه ها و مثبت انديشي ها، 
موافقت كردند شرايط را به حال خود رها كنند. 
پس از جلسه يي سه س��اعته ترامپ وعده داد از 
اعمال تعرفه هاي جدي��د خودداري كند و يونكر 
هم گفت اروپا واردات دانه هاي س��ويا را افزايش 
مي ده��د و واردات گاز طبيعي مايع را تس��هيل 
مي كند. اما هيچ كدام از اين مسائل نشان دهنده 
تغيير در سياست گذاري دو طرف نبودند. به طور 
خالصه، اتحاديه اروپا چيزي را پيشنهاد داده كه 
اكن��ون در حال وقوع اس��ت و اياالت متحده هم 
بر س��ر انجام دادن كاري تواف��ق كرده كه حتي 
انتظار آن هم نمي رفت. به گزارش راديو فرانسه، 
ماكرون پس از ديدار با پدرو س��انچز نخست وزير 
اس��پانيا در مادريد در س��خناني درباره مذاكرات 

ترام��پ و يونك��ر  ب��ه پرس��ش ها و نگراني هاي 
فرانسه در اين زمينه اش��اره كرد و گفت: »اروپا 
و فرانس��ه هيچگاه خواستار يك جنگ اقتصادي 
نبوده اند، بنابراين مذاك��رات ديروز از اين جهت 
كه زمينه عقب نشيني از همه تنش هاي بي فايده 
و برق��راري آرام��ش را فراهم ك��رده، از نظر من 
مفيد اس��ت. اما يك مذاكره اقتصادي خوب فقط 
در ش��رايطي مت��وازن و دوطرفه ممكن اس��ت و 
نه در س��ايه تهديد. در اين زمينه ما س��واالت و 
نگراني هايي داريم كه بايد تكليف آنها مش��خص 
ش��ود. من موافق توافق گسترده تجاري به شيوه 
تي تي آي پي نيس��تم، چرا ش��رايط موجود براي 
چنين توافقي مس��اعد نيست.« اشاره ماكرون به 
توافق تجارت آزادي بود كه مذاكره درباره آن دو 

سال پيش متوقف شد. 
رييس جمه��وري فرانس��ه در ادام��ه مخالفت 
خود را با مطرح ش��دن مس��اله كشاورزي در هر 
تواف��ق احتمالي اع��الم كرد و اف��زود: »معتقدم 
مس��ائل  زمين��ه  در  اروپاي��ي  اس��تانداردهاي 
محيط زيستي، بهداشت يا مواد غذايي نبايد پايين 
بيايد.« نخست وزير اسپانيا نيز گفت كه خواستار 
هيچگونه جنگ اقتصادي نيس��ت و از سياس��ت 
مش��ترك اتحاديه اروپا در حوزه كشاورزي دفاع 

مي كند. 
ترام��پ و يونكر روز چهارش��نبه از برنامه يي 

براي خنثي كردن مناقش��ات تج��اري خبر دادند 
كه در عمل به معناي عقب نش��يني واشنگتن از 
تهدي��د اعمال تعرفه هاي بيش��تر عليه اروپا بود، 
اما جزييات توافق همچنان مبهم اس��ت. ترامپ 
اعالم ك��رد: »اگر هيچ تعرفه، هي��چ مانع و هيچ 
يارانه ي��ي وجود نداش��ته باش��د، امريكا بس��يار 
خوشحال خواهد شد... بسياري از كشورها موانع 
و تعرفه ه��اي زي��ادي وضع كرده  اند ك��ه ما بايد 
از اي��ن مقررات پيروي كني��م. مي توانيد اين كار 
را تالف��ي بناميد، اما من ترجي��ح مي دهم آن را 
رفتار متقابل بنامم. در هر حال، چه با كشورهاي 
اتحاديه اروپا و چه ديگر كشورها، اين تقابل بايد 

به حداقل برسد.«
در همين حال، هلموت ش��ولتز كه رياس��ت 
كميته تجارت بين الملل پارلمان اروپا را بر عهده 
دارد، در انتق��اد از تواف��ق يونك��ر و ترامپ براي 
پيش روي به س��مت »تعرفه صفر، موانع تجاري 
غير تعرفه يي صفر و كمك هزينه صفر در ارتباط 
با تجارت كاالهاي صنعتي به استثناي خودرو«، 
گفت آنچه دو مقام بر سر آن توافق كردند چيزي 
بيش از نمونه ساده شده تي تي آي پي نبود. مساله 
خودروهاي اروپاي��ي صادراتي به امريكا بارها در 
جريان جنگ لفظي بين امري��كا و اتحاديه اروپا 
بر س��ر تعرفه مازاد بر كاالهاي وارداتي به اياالت 
متحده مطرح ش��ده اس��ت. حت��ي اتحاديه اروپا 

تهديد كرده در پاس��خ به افزاي��ش تعرفه آهن و 
ف��والد و خودروهاي اروپايي ب��ه امريكا، عوارض 
واردات موتورسيكلت امريكايي هارلي ديويدسون 
را افزاي��ش مي دهد. اين تهدي��د بي درنگ به بار 
نشست و هارلي ديويدس��ون مجبور شد بخشي 
از خ��ط توليد خود را به خارج از كش��ور منتقل 
كند. ماكرون تاكيد كرده امريكا بايستي اقداماتي 
انجام دهد كه حاك��ي از كاهش تنش به ويژه در 
زمينه تعرفه هاي غيرقانوني بر فوالد و آلومينيوم 
باش��د. او افزود كه اين مساله را شرط اوليه براي 

هرگونه پيشرفت ملموس مي داند. 
ش��ولتز نيز به اين مساله اشاره كرد كه توافق 
ترامپ و يونكر هيچ ربطي به روابط تجاري مساوي 
ندارد و مي تواند به روابط با ديگر مناطق آس��يب 
برساند و بر ديگر مناقشات تجاري به ويژه با چين 
كه هنوز حل نش��ده اس��ت، تاثير منفي بگذارد. 

هلموت ش��ولتز در ادامه گفت: »پارلمان اروپايي 
و كميته تجارت بين الملل به وضوح احمق فرض 
شده اند. كميسيون اروپايي پا را فراتر از حد خود 
گذاشته است. كميس��يون اروپايي براي مذاكره 
بر س��ر چنين توافقي به اجازه رسمي نياز دارد. 
اظهارات س��يلويا مالمس��تروم كميس��ر تجاري 
اتحاديه اروپا و يونكر در واش��نگتن س��واالتي را 
درباره استانداردهاي اجتماعي، كار، محيط زيست 
و محافظ��ت از مصرف كننده پيش آورد. از بخش 
خدمات كه امريكا در آن برتري تجاري دارد نيز 
حرفي به ميان نيامد.« ش��ولتز همچنين منطق 
مناقش��ات تجاري ترامپ با اروپا را زير سوال برد 
و گف��ت: »ترامپ به دنبال جدايي از اقتصاد اروپا 
و همكاري تجاري با ديگر كشورهاس��ت كه اين 
مس��اله عمل به اس��تراتژي اول امريكا را برايش 

دشوار مي سازد.«
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بورس و فرابورس8
 خريد 6.7 ميليون تن گندم

از كشاورزان
يك مقام مس��وول با بيان اينكه تاكنون ۶ ميليون 
و ۷۰۰ ه��زار تن گندم از كش��اورزان خريداري ش��ده 
است، گفت: ميزان خريد به تدريج به آمار سال گذشته 
نزديك مي ش��ود. ب��ه گزارش مهر، س��يد مومن نيافر 
مديركل دفتر هماهنگي خريد داخلي شركت بازرگاني 
دولتي ايران در جريان بازديد خبرنگاران از مراكز خريد 
تضميني گندم، با اش��اره به ايجاد مراكز موقت خريد 
گندم در برخي نقاط كش��ور توس��ط سازمان مركزي 
تعاون روستايي اظهار داشت: اگر مراكز موقت را از روند 
خريد تضميني حذف كنيم به كشاورزان ظلم مي شود 
و آنها گرفتار مي ش��وند، ضمن اينكه برنامه هاي ما در 
راستاي تقويت مراكز بلندمدت نگهداري است. وي با 
بيان اينكه ظرفيت توليد آرد در كشور ۲۵ ميليون تن 
است، گفت: نياز ما در اين زمينه ۱۰ ميليون تن است 
و با وجود اين مس��اله، هن��وز متقاضياني براي احداث 
كارخانجات آرد مراجعه مي كنند كه ما به شدت با اين 
مساله مخالفت كرديم. با اين حال كساني هستند كه 

مجوز گرفته اند و در حال احداث كارخانه هستند. 
وي اف��زود: ش��ركت بازرگان��ي دولت��ي ب��ا طراحي 
سامانه هايي سعي كرده تحويل گندم توسط كشاورزان به 
دولت را آسان كند و ما به سمتي مي رويم كه سال آينده 
به كشاورزان از طريق اين سامانه ها اطالع رساني مي كنيم 
گندم خود را چه زماني و كجا تحويل دهند و در نهايت 
با اين اقدامات مي توانيم هزينه مبادله و قيمت تمام شده 
گندم را كاهش دهيم. نيافر اضافه كرد: اس��تان هايي كه 
توليد مازاد گن��دم دارند، منابع خوبي براي كارخانجات 
آرد هس��تند تا آرد موردنياز خود را ارزانتر تهيه كنند و 

نياز صنايع غير نان را تامين نمايند. 
به گفته اين مقام مس��وول، شركت بازرگاني دولتي 
با س��امانه ها و مراكز خريدي كه ايج��اد كرده، گندم را 
از كش��اورزان تحويل مي گيرد و به كارخانجات تحويل 
مي دهد و تسهيل روند در اين زمينه باعث شده ضايعات 
ما در ح��وزه مذكور به حدود دو درصد نيز نرس��د. وي 
تصري��ح ك��رد: گندمي كه م��ا تحوي��ل مي گيريم و به 
كارخانجات تحويل مي دهيم ضايعات چنداني ندارد، مگر 
اينكه آسيبي به محصول وارد شود و خسارت ببيند. نيافر 
با اش��اره به اينكه قصد داريم محصول امسال را از مراكز 
موقت خري��د به مراكز بلندمدت منتق��ل كنيم، گفت: 
شركت هاي تعاون روس��تايي متعلق به خود كشاورزان 
است و اين مراكز هيچگاه از چرخه خريد حذف نخواهد 
ش��د. وي ادامه داد: ما اعالم كرده بوديم كشاورزاني كه 
بخواهند گندم خود را به مراكز دولت يا مراكز بلندمدت 
بخش غيردولتي انتقال دهند، مي توانند تا سقف كيلويي 
۱۵ تومان كرايه حمل دريافت كنند اما متاسفانه اين امر 
به اندازه كافي اطالع رس��اني نش��ده است، چرا كه وقتي 
ما با كشاورزان صحبت مي كنيم از آن اظهار بي اطالعي 
مي كنند. مديركل دفتر هماهنگي خريد داخلي شركت 
بازرگاني دولتي ايران با اش��اره ب��ه اينكه تاكنون حدود 
۶ ميلي��ون و ۷۰۰ هزار تن گندم در سراس��ر كش��ور از 
كش��اورزان خريداري شده است، گفت: به تدريج به مرز 
خريد س��ال گذشته نزديك مي ش��ويم. وي با اشاره به 
وضعيت توليد گندم در اس��تان همدان افزود: ۶۳ مركز 
خريد در س��طح استان فعال هس��تند كه ۴۰ مركز در 
مراكز توليد قرار دارند. نيافر با بيان اينكه استان همدان 
در سال جاري از لحاظ بارندگي وضعيت مناسبي داشته 
اس��ت، گفت: تاكنون ۳۰۰ هزار تن گندم در اين استان 
از كش��اورزان خريداري شده است. وي با اشاره به اينكه 
سامانه يي طراحي شده كه ورودي روزانه گندم به مراكز 
تحويل را نظارت مي كند، تصريح كرد: در س��يلوها كار 
خاصي روي گندم صورت نمي گيرد و گندم با ناخالصي 
به كارخانجات داده مي ش��ود. سپس كارخانجات ضمن 
تفكيك ناخالصي ها، گندم را به آرد تبديل مي كنند. نيافر 
ادام��ه داد: برخي مي گويند گندم را ب��ا درصدي افت و 
خاك تحويل كارخانجات مي دهيم كه در جواب اين افراد 
باي��د گفت در همه جاي دني��ا كار به همين روند انجام 
مي شود. وي اضافه كرد: از ۳۰۰ هزار تن گندم خريداري 
ش��ده در اس��تان هم��دان، ۲۹ هزار تن در س��يلوهاي 
خودمان نگهداري مي ش��ود و مابقي ظرفيت هاي بخش 
خصوصي بوده است. اين مقام مسوول دولتي با تاكيد بر 
اينكه امسال در زمينه توليد گندم با ارتقاي كيفي مواجه 
بوده ايم، گفت: پيش بيني خريد اين محصول در استان 
همدان ۶۰۰ هزار تن است و اين استان ۲۰۰ هزار تن از 
اين محصول را مصرف مي كند و مازاد آن به استان هايي 
كه كمبود دارند مثل تهران صادر مي شود. نيافر تصريح 
كرد: چهار س��ال است كه اس��تان همدان از استان هاي 
ديگر گندم براي اختالط )جهت ارتقاي كيفي محصول( 
وارد نكرده اس��ت. وي در پاي��ان درباره آخرين وضعيت 
پرداخت مطالبات گندمكاران اس��تان گفت: ۹۰ درصد 
كشاورزاني كه گندم تحويل داده اند، ۵۰ درصد مطالبات 

خود را تاكنون دريافت كرده اند.  

واردات گوشت روسي به ايران 
۴ برابر شد

حجم صادرات گوش��ت از آستاراخان روسيه به ايران 
در نيمه اول سال ۲۰۱۸ ميالدي نسبت به مدت مشابه 

در سال گذشته چهار برابر شده است. 
به گزارش ايس��نا از تاس، الكساندر ژيلين - استاندار 
آس��تاراخان - گفت: سرعت رش��د همكاري با ايران در 
زمينه دامپروري در منطقه ما خوب اس��ت و طي شش 
ماه اول ۲۰۱۸ به كش��ور همسايه از طريق درياي خزر 
۱۵۳ تن گوشت گوسفند صادر شده كه در سال گذشته 
اين ش��اخص ۳۹ تن بوده است. ياكوف فنكوف - رييس 
منطق��ه »ليمانس��كي« به عن��وان صادركنن��ده اصلي 
گوش��ت به ايران گفت: ش��ركاي ايراني مس��اله احداث 
كارخانه فرآوري گوش��ت در منطقه »ليمانس��كي« را از 
ما درخواس��ت كرده اند كه براي آنان منطقه يي صنعتي 
آم��اده كرده ايم و زيرس��اخت هاي برق و لوله كش��ي و 
خطوط مخابرات آن انجام ش��ده و چشم اندازهاي خوبي 
براي همكاري با ايران وجود دارد. ابتداي امس��ال شمار 
گوس��فندان منطقه آستاراخان به بيش از يك ميليون و 
۴۷۷ هزار رأس رسيد كه رشدي ۳. ۷ درصدي را نشان 
مي دهد. همچنين شمار گاوهاي گوشتي اين منطقه با 
۱.۵درصد رشد به بيش از ۲۸۹ هزار رأس رسيده است. 
بيش از ۱۷۵ شركت ايراني در منطقه آستاراخان روسيه 
حضور دارند كه حجم اقتصادي اين منطقه با ايران را با 
افزايش ۱۰۳ درصدي به ۱۷۵.۸ ميليون دالر رسانده اند. 

اخبار

»تعادل« از در انداختن طرحي نو در اقتصاد كشور گزارش مي دهد

بورس؛ راهكار تحقق شعار سال

نگاه به كدام سو؛ غرب يا شرق
مقتضيات زماني و نيز تغيير محيط و رويكرد بازيگران منطقه يي 
و بين المللي از عواملي اس��ت كه بر س��مت و سوي سياست خارجي 
كشورها اثر مي گذارد. اكنون براي سياست خارجي جمهوري اسالمي 
ايران نيز شرايطي جديد پديدار شده كه مي تواند به انتخاب هايي تازه 
بينجامد. به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري، از ميانه 
ارديبهش��ت ماه كه »دونالد ترامپ« رييس جمهوري امريكا دس��تور 
خروج اين كشور را از توافق هسته يي صادر كرد، يكي از پرسش هايي 
كه جدي تر از گذشته مطرح مي شود اين است كه در شرايط تازه و در 
برابر تحريم هاي امريكايي گسترش مناسبات با شركاي غربي و اروپايي 

انتخابي درست است يا گرايش بيشتر به سمت قدرت هاي شرقي. 
برخي به اتحاديه اروپا به عنوان بازيگري توانمند در مقابل رويكرد 
خصمانه امري��كا مي نگرند و در مقابل، گروهي نظر عكس داش��ته و 
معتقدند كه روابط استراتژيك اروپا و امريكا عرصه عملي براي تهران 
باز نمي گذارد و نگاه به شرق هوشمندانه ترين راهبرد براي تهران است. 

 ديدگاه حاميان نگاه به شرق 
پ��س از ورود ترامپ به كاخ س��فيد و تش��ديد اقدامات ضدايراني، 
گس��ترش روابط با ش��رق به عنوان اهرمي در مقابل فشارهاي غرب 
اهميت يافته اس��ت. ش��ماري از تحليلگران بر اين باورن��د كه ايران 
مي توان��د از ظرفيت ه��اي موج��ود در همكاري با كش��ورهايي چون 
روس��يه و چين براي رهايي از تنگناهاي سياست خارجي بهره گيرد. 
حاميان نگاه به ش��رق، اروپا و امريكا را در يك جبهه تصور مي كنند 

كه رفتار آنها تداعي كننده همان رويكرد بلوك غرب در دوران جنگ 
سرد اس��ت. بنابراين با تداوم فشار امريكا عليه ايران، نمي توان انتظار 
گسترش همكاري هاي جمهوري اس��المي و اروپا را داشت حتي اگر 
رهبران اتحاديه خواس��تار تداوم مناسبات با تهران باشند. »سيدرضا 
صدرالحسيني« كارشناس و تحليلگر مسائل بين الملل معتقد است كه 
در سال هاي گذشته ايران توجه كمتري به رابطه با كشورهاي همسايه 
و به طور كلي كشورهاي شرقي داشته و تمام تخم مرغ  هاي ديپلماسي 
را در سبد غرب گذاشته است. با توجه به بدعهدي كشورهاي غربي به 
ويژه امريكا در سال هاي اخير، الزم است برنامه ويژه يي براي برقراري 
ارتباطات مستحكم سياس��ي و اقتصادي با كشورهاي آسياي شرقي 
از جمله هند، چين و همچنين روس��يه داشته باشيم. اين كارشناس 
مس��ائل بين المللي در ارتباط با انگاره بي اعتم��ادي تاريخي ايران به 
روس��يه كه برخي آن را مطرح مي كنند، اظهار مي دارد: كس��اني كه 
بي توجه به سياست هاي روشن روسيه، اين كشور را با اتحاد جماهير 
شوروي يا روسيه تزاري مقايسه مي كنند، يا از شرايط كنوني منطقه و 
نظام بين الملل كمترين اطالعي ندارند يا وانمود به بي اطالعي مي كنند. 
پاس��خي كه به اين گروه ه��ا مي توان داد اين اس��ت كه نه جمهوري 
اسالمي حكومتي شبيه حكومت قاجار است و نه روسيه امروز روسيه 
تزاري اس��ت و روابط امروز دو كشور روابط راهبردي و متوازن همراه 
با احترام متقابل اس��ت. »محمدحسن قديري ابيانه« ديپلمات سابق 
و كارش��ناس مسائل بين المللي هم نظر مشابهي دارد. او معتقد است 
كه ما در چهل سال گذشته به دنبال بهبود و گسترش روابط با همه 

كشورهاي دنيا مانند چين، روسيه و برخي كشورهاي اروپايي بوده ايم. 
البته روسيه و چين اخيرا مواضع بهتري به سود ما داشته اند و در مقابل 
زياده خواهي هاي امريكا ايستاده اند لذا امروز بيش از گذشته مي توان 

روابط بهتري با روسيه و چين برقرار كرد. 
وي ع��الوه بر تاكيد بر اهميت همكاري ايران و روس��يه در زمينه 
مسائل سوريه بر اين باور است: در موضوع برجام روس  ها با امريكايي  ها 
مخالف كردند در حالي كه غربي  ها فروش هواپيماي مسافربري به ايران 
را تحريم كرده بودند. روس ها فروش هواپيماي مسافربري به ايران را 
پيشنهاد دادند. يا در زماني كه ما در تحريم تسليحاتي به سر مي برديم، 
روس ها با فروش س��امانه S-۳۰۰ به ايران با وجود تاخيرهايي كه به 
وجود آوردند، موافقت كردند. همچنين تاسيسات هسته يي بوشهر را 
كه پيش از انقالب آلماني ها كار ساخت آن را شروع كرده بودند و بعد 

از انقالب آن را رها كردند، روس ها بر عهده گرفتند. 

 طرفداران گسترش روابط با غرب چه مي گويند؟ 
در مقابل ديدگاه نخس��ت، ديدگاهي وجود دارد كه نگاه مطلق به 
شرق و دوري گزيني از جهان غرب را نمي پذيرد. حاميان اين رويكرد 
معتقدند كه پيگيري چنين سياستي در چهار دهه گذشته بر تعميق 
دش��مني ايران و غرب افزوده و وابس��تگي هر چه بيش��تر تهران به 
سياس��ت هاي شرق را در پي داشته است. آنها بر اين باورند شعار »نه 
شرقي، نه غربي« كه از روزهاي شكل گيري انقالب اسالمي طرح شد، 
تنها عليه غرب به كار رفت و در قبال شرق ناديده انگاشته شد. »حسن 

هاني زاده« كارش��ناس مس��ائل بين الملل در اين باره تاكيد مي كند 
كه روس��يه در وهله نخست منافع خود را در نظر مي گيرد و هيچگاه 
حاضر نيست از منافع خود به خاطر هم پيمانانش عقب نشيني كند. 
روسيه بازيگر زيركي اس��ت كه در هرحال از برگ هاي برنده ديگران 
براي منافع خود اس��تفاده مي كند. اعتماد زياد در مورد سياست هاي 
روسيه نمي تواند يك راه حل و يك خدمت به كشور در درازمدت باشد. 
بايد با حفظ منافع ملي و درعين حال برقراري رابطه با روسيه و ساير 
كش��ورهايي كه انقالب و سياست هاي ايران را درك مي كنند، تعامل 
داشته باش��يم. تاكيد بر روسيه خيلي موثر نخواهد بود. »علي خرم« 
نماينده پيشين ايران در مقر اروپايي سازمان ملل نيز با اشاره به برخي 
كارش��كني هاي تاريخي روس ها عليه ايران، بر همكاري ايران و غرب 
تاكيد دارد. وي معتقد اس��ت كه اروپايي ها به دليل پايبندي به اصول 
و هنجارهاي بين المللي بهترين گزينه براي برقراري روابط مبتني بر 
توافقات برد- برد و پايدار هس��تند. بنابراين نبايد از فرصت گسترش 
مناسبات با تروئيكاي اروپا و ديگر بازيگران قاره سبز در موضوع برجام 
و ديگر مسائل چشم پوشيد. در اين ميان برخي بر حفظ تعادل در نگاه 
غرب و شرق تاكيد دارند؛ رويكردي كه در عين توجه به حفظ عزت، 
اقتدار و استقالل كشور، گسترش همكاري ها با دو سوي جهان را در 
نظر دارد. از اين منظر در جهاني كه وضعيت دو قطبي جنگ سرد رنگ 
باخته، ارائه نسخه گرايش عمده به غرب يا شرق در سياست خارجي 
كارايي ندارد و انتظار مي رود همكاري با نظام چند قطبي جهاني با در 

نظر گرفتن منافع ملي صورت پذيرد. 

گروه بورس| مسعود كريمي|
رهبر معظم انقالب اس��المي سال ۱۳۹۷ را 
با عنوان »حماي��ت از كاالي ايراني« نام گذاري 
كردند. بر اين اس��اس، اركان نظ��ام جمهوري 
اس��المي ايران اع��م از قواي مجري��ه، مقننه و 
قضايي��ه وظيف��ه س��نگيني را بر عه��ده دارند 
و مي بايس��ت ي��ك حركت جمعي بي��ن تمام 
نهاد ها ي زير مجموعه اين قوا در راستاي تحقق 
اين رهنمود صورت بگيرد. بر اين اس��اس، بازار 
س��رمايه كش��ور كه متش��كل از ۴ بورس، اعم 
از ب��ورس اوراق بهادار، ب��ورس كاال، فرابورس 
و ب��ورس ان��رژي اس��ت مي تواند نق��ش قابل 
مالحظه يي را در اين راستا ايفا  كند. اما در اين 
بين، نداشتن شناخت و اطالعات كافي برخي از 
تصميم گيرندگان اقتصادي در رابطه با سازوكار  
و ابزار ه��اي متنوع معامالتي در بازار س��رمايه 
ايران اي��ن روز ها به معضل بزرگ��ي در اقتصاد 
تبديل ش��ده است. به گونه يي كه عدم ثبات در 
برخي از تصميم گيري ها در سطح كالن همانند 
تش��كيل ب��ازار ثانوي��ه ارزي و م��واردي از اين 
قبيل جدا از درس��ت يا غلط بودن اين سياست 
مي تواند هزينه زيادي را به قش��ر س��رمايه گذار 
تحميل كن��د. به هر حال، با نگاهي به وضعيت 
اقتصادي كشور مش��اهده مي شود بازار سرمايه 
عزمي جدي تر نس��بت به س��اير بازار  هاي مالي 
در راستاي تحقق شعار س��ال دارد چرا كه اين 
بازار به دليل بهره مندي از صنايع و شركت هاي 
متنوع داراي مزيت  هاي بي ش��ماري اس��ت كه 
دول��ت هم به آن كامال واقف اس��ت و به تازگي 
محمدباق��ر نوبخت ريي��س س��ازمان برنامه و 
بودجه كش��ور از نقش بازار س��رمايه در برنامه 
جامع پيش��نهادي مقابله ب��ا آثار تحريم ها خبر 
داده است. اين موضوع گرچه در حال حاضر، در 
حد يك پيشنهاد قرار دارد اما مي تواند روزنه يي 
از اميد را در دل خود داشته باشد و بيانگر نگاه 

ويژه دولت به بورس باشد. 
به ه��ر روي، با توج��ه به اينكه در آس��تانه 
تحريم ه��اي احتمالي و جديد اي��االت متحده 
امري��كا ق��رار داريم نقش بورس در اس��تراتژي 
ضد تحريم ايران در پسا خروج بسيار پررنگ تر 
از گذش��ته ش��ده اس��ت و يكي از دغدغه هاي 
اصل��ي فع��االن بازار س��هام چگونگ��ي كاهش 
فشار احتمالي به اقتصاد كش��ور از طريق بازار 
س��رمايه اس��ت. بر اين اس��اس، تعديل قوانين 
دس��ت  و پا گير در راس��تاي تعمي��ق معامالت 
بازار س��هام همانند حذف حج��م مبنا و دامنه 
نوس��ان كه در دستور كار س��ازمان بورس قرار 
گرفته اس��ت، واگذاري دارايي هاي مازاد دولت 
ب��ه م��ردم در قالب س��هام و ام��الك از طريق 
س��ازمان خصوصي سازي، رعايت استانداردهاي 
گزارش��گري مالي بين المللي )IFRS(، تشكيل 
در   )Custodian( عن��وان  تح��ت  حس��ابي 
راس��تاي تضمين امنيت س��رمايه گذاري و... از 
راهكار هاي تقويت بازار س��رمايه و گام هايي رو 
به جلو در راس��تاي رس��يدن به چارچوب هاي 

بين المللي محسوب مي شوند.
 از طرفي، با توجه به اين موضوع كه سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار همانن��د بانك مركزي از 
اركان زيرمجموع��ه وزارت ام��ور اقتص��ادي و 
دارايي محس��وب مي شود پيشنهاد مي شود كه 
رييس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار همانند 
عبدالناص��ر همتي در جلس��ات هي��ات دولت  
حضور مستمر داشته باشد چرا كه بازار سرمايه 
ايران با احتس��اب س��هامداران س��هام عدالت 
دربرگيرن��ده جامعه ي��ي بي��ش از ۵۰ ميليون 
نفري سهامدار در كل كشور است و حضور يك 
نماينده از چنين جمعيتي در بدنه اصلي دولت 
امري ضروري محس��وب خواهد شد. بر همين 
اس��اس، در ص��ورت تحقق اين مه��م مي توان 
به پررنگ ش��دن نقش بازار س��رمايه در فضاي 
اقتصادي كش��ور اميدوار بود چرا ك��ه اين بازار 
نسبت به س��اير بازار هاي موازي همانند بانك، 
از مزيت ه��اي زيادي اعم از ن��رخ پايين تامين 
مالي ش��ركت هاي بزرگ و بنگاه هاي كوچك و 
متوس��ط، بروكراسي اداري س��اده ، صورت  هاي 

مال��ي ش��فاف و در دس��ترس عم��وم، وج��ود 
مش��وق هاي مالياتي براي شركت هاي بورسي، 
وجود صندوق هاي توس��عه و تثبي��ت بازار در 
راس��تاي حمايت   از روند معامالتي در ش��رايط  
خاص، كاهش هزينه تمام ش��ده براي بنگاه ها، 
نظارت مستمر و دقيق نهاد ناظر در كليت بازار، 
برخورد هاي قضايي با ناش��ران متخلف، تزريق 
مس��تقيم نقدينگي به بخش توليد و... بهره مند 
اس��ت و به طور قطع مي توان��د اهرمي موثر در 
جهت تحقق ش��عار »حمايت از كاالي ايراني« 

محسوب شود. 
از همين رو، »تعادل« در گفت وگو با ش��اپور 
محمدي رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
علي صادقين مدرس و پژوهشگر بازار سرمايه و 
ارشك مسائلي اقتصاددان به ۳ محور اصلي اعم 
از چگونگي ايفاي نقش بازار س��رمايه در تحقق 
ش��عار »حمايت از كاالي ايراني«، نقش بورس 
در اس��تراتژي ضد تحريم ايران در پس��اخروج 
و مزاي��اي تامي��ن مالي از طريق بازار س��رمايه 

پرداخته است كه آن را در ادامه مي خوانيد. 

 استراتژي هاي سازماني
در همي��ن رابطه، ش��اپور محم��دي رييس 
سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نقش 
بورس در اس��تراتژي ضد تحريم ايران در پس��ا 
خروج و برنامه بازار سرمايه در راستاي كمك به 
اقتصاد كشور در گفت وگو با »تعادل« بيان كرد: 
شفافيت و ثبات در بازار ۲پارامتر مهم و اثر گذار 
در نظر گرفته مي شوند. اين در حالي است كه، 
صندوق هاي توس��عه و تثبيت بازار سرمايه در 
ثبات بازار طي ۲ س��ال اخير همانند سال هاي 
گذش��ته تالش قابل مالحظه يي داشته اند. دبير 
ش��وراي  عالي بورس خاطرنش��ان كرد: سازمان 
ب��ورس ثبات بخش��ي به بازار س��رمايه و اينكه 
بازار س��هام بتوان��د از يك س��ودآوري معقول 
برخوردار باش��د را در دستور كار خود قرار داده 
است. از س��ويي ديگر، عرضه هاي اوليه مناسب 
ب��راي فعاالن ك��ه بتوانند به ص��ورت موفق در 
رون��د معامالتي خود گام بردارن��د نيز از ديگر 
اقدامات در حال پيگيري محسوب مي شود. به 
گفته سخنگوي س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
كاهش نرخ تامين مالي، تسهيل و تسريع تامين 
مالي شركت هاي بورسي برنامه يي است كه در 

راستاي تقويت شركت ها اجرايي خواهد شد. 
ش��اپور محم��دي تاكي��د ك��رد: برخ��ي از 
مشوق هاي مالياتي و تسهيالتي كه در سازمان 
ب��ورس در حال پيگي��ري هس��تند در نهايت 
مي توانند در تقويت ش��ركت هاي بورسي موثر 

واقع شوند.
 رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار عنوان 
كرد: با تقويت ش��ركت هاي بورسي به طور قطع 

مي توان به كليت اقتصاد كشور كمك كرد. 

 پتانسيل بورس و ظرفيت خالي بانك
عل��ي صادقي��ن م��درس و پژوهش��گر بازار 
س��رمايه در خصوص نق��ش بازار س��رمايه در 
راستاي تحقق شعار »حمايت از كاالي ايراني« 
در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد: در صورتي 
كه بپذيريم توليد نيازمند تامين مالي مس��تمر 
و مناب��ع مالي كم هزينه ب��راي بنگاه ها توام با 
بهبود بهره وري از منظر شفافيت است مشاهده 
مي ش��ود كه بازار سرمايه در جذب سرمايه هاي 
خ��رد و كالن با هزينه بس��يار پايين همگام با 
افزايش ش��فافيت و كاهش هزينه تمام ش��ده 
تم��ام بنگاه هاي بزرگ نقش بس��زايي دارد. بر 
اين اس��اس، مي توان بر اين نكته تاكيد كرد كه 
بازار سرمايه مي تواند منابع مالي مستمر را براي 
بنگاه ها در جهت توس��عه تولي��د داخل فراهم 
كند. وي خاطرنش��ان كرد: در غير اين صورت 
ظرفيت خالي ب��راي بنگاه ه��اي داخلي وجود 
خواهد داشت. از طرفي، در حال حاضر سيستم 
بانكي ن��ه از توانايي الزم برخوردار اس��ت و نه 
وضعيت و اس��تاندارد روزش اجازه تزريق حجم 
بااليي از پول را ب��ه بنگاه هاي داخلي مي دهد. 
اين كارشناس بازار سرمايه معتقد است كه بازار 
س��رمايه يك بديل بسيار كارآمد براي سيستم 
بازار پول و بانك محس��وب مي شود و در نهايت 
اين بازار با توجه به پتانس��يل هاي موجود خود 
مي تواند چنين ظرفيت خالي را در تامين منابع 
مالي در راستاي توس��عه توليد داخل كه شعار 
سال جاري است را فراهم كند. علي صادقين در 
خصوص نقش بورس در اس��تراتژي ضد تحريم 
ايران در پس��ا خروج نيز بي��ان كرد: تحريم اثر 
خود را تا حدودي خواهد گذاشت اين در حالي 
است كه برخي از صنايع كه به صورت وارداتي 
هس��تند به طور قطع در تامين ن��رخ ارز و مواد 

اوليه دچار مشكل مي شوند. 
اين اقتصاددان با اش��اره به  اينكه در شرايط 
تحري��م و در كن��ار افزايش انتظ��ارات تورمي 
چگون��ه مي توان جريان نقدينگ��ي را به بخش 
مول��د اقتص��اد هدايت كرد و در عي��ن حال از 
منظر نرخ بازدهي براي افرادي كه نقدينگي را 
در اختي��ار دارند، جذابيت ايجاد كرد نيز گفت: 
در شرايط فعلي با توجه به وضعيت كف قيمتي 
و ارزش جايگزيني شركت هاي موجود بورسي، 
كانال نقدينگي مي تواند به س��مت بورس اوراق 
بهادار تغيير جهت دهد. در نتيجه اثرات تورمي 
و همچنين ورود نقدينگي به بخش سفته بازي 
به طور قطع با كاهش همراه خواهد شد مضاف 
بر اينكه مس��تقيما نقدينگي به بخش توليدي 
و عمدت��ا بخش ه��اي مولد تزريق مي ش��ود. بر 
اين اس��اس، بازار سرمايه مي تواند در نقش يك 
ضربه گير در راس��تاي كاه��ش اثرات تحريمي 
فعاليت كن��د. اين م��درس و پژوهش��گر بازار 
س��رمايه با اشاره به مزاياي تامين مالي از كانال 

بورس نس��بت به س��اير بازار ها نيز عنوان كرد: 
تامين مالي از كانال بازار س��رمايه سهل الوصول 
و بروكراس��ي اداري آن نس��بت به بانك خيلي 
س��اده تر اس��ت. از طرفي، فرآيند نقل و انتقال 
نقدينگي در بازار س��هام از ش��فافيت بسيار باال 
توام با حسابرس��ي و در اختي��ار تمام افراد قرار 
دارد. وي تاكيد كرد: تامين مالي از طريق بازار 
پول نياز ب��ه پرداخت نرخ به��ره و هزينه هايي 
مرب��وط به كارمزد و... به ميزان��ي باالتر از بازار 
سرمايه دارد. بر اين اساس، بازار سرمايه با توجه 
به ميزان شفافيت زياد مي تواند بدون واسطه و 
كم هزينه در راس��تاي تامين مالي بنگاه ها گام 
بردارد. علي صادقين تنوع صنايع و اولويت براي 
سرمايه گذاري در بازار سرمايه را بسيار دسترس 

و سهل الوصول تر از بازار پول بيان كرد. 
اين تحليلگر بازار سرمايه در واكنش به اين 
موضوع ك��ه گفته مي ش��ود بنگاه هاي كوچك 
و متوس��ط مي بايس��ت از طري��ق بانك و فقط 
بنگاه ه��اي ب��زرگ مي توانن��د به واس��طه بازار 
س��رمايه اقدام به تامين مال��ي كنند نيز اظهار 
داش��ت: الزاما به اين شكل نيس��ت. اما ادبيات 
بنگاه هاي كوچك و متوسط يا SME ها در دنيا 
به اينگونه اس��ت كه يك خوشه صنعتي ايجاد 
مي شود و ش��ركت  هاي بزرگي به عنوان هسته 
اصلي قرار مي گيرند. بر اين اساس تامين كننده 
مواد اوليه، خدمات و بخش هاي مختلف هسته 
ب��زرگ، بنگاه هاي كوچك و متوس��ط خواهند 
بود. بنابراين در صورتي كه، سيس��تم بازار پول 
)بانك( و سيس��تم بازار سرمايه )بورس( هسته 
اصلي و به عنوان يك ش��ركت ب��زرگ در نظر 
گرفته ش��وند در نتيجه ش��ركت هاي كوچك و 
متوس��ط مي توانن��د در چنين قالب��ي از هر دو 
روش اق��دام به تامين مال��ي كنند. گرچه براي 
سيستم بانك و بازار پول تامين مالي بنگاه هاي 
كوچ��ك و متوس��ط و نظارت بر آنها س��اده تر 

خواهد بود. 

 تفاوت ميان حمايت كارا با دخالت
افزون بر اين، ارشك مس��ائلي اقتصاددان و 
كارشناس بازار س��رمايه در خصوص چگونگي 
»حمايت از كاالي ايراني« از طريق بازار سرمايه 
در گفت وگو با »تعادل« اظهار داش��ت: مسلما 
زماني كه سرمايه كشور به سمت بورس و سهام 
سوق پيدا كند شركت ها نيز سرمايه گذاري در 
بخش هاي مختلف را در دس��تور كار خود قرار 
مي دهند. بر اين اساس بجاي اينكه پول به بازار 
س��وداگري و س��فته بازي انتقال پيدا كند، در 
بازار ه��اي توليدي اعم از صنعت، خدمات، نفت 
و كشاورزي اختصاص پيدا خواهد كرد كه اين 
مهم در آينده مثمر ثمر اس��ت و مي تواند نقش 
بس��زايي را در تحقق ش��عار »حمايت از كاالي 
ايراني« ايفا كند. وي تاكيد كرد: در حال حاضر 

ح��دود يك ه��زارو ۶۰۰ هزار ميلي��ارد تومان 
نقدينگي در كش��ور وجود دارد. بر اين اس��اس 
هر اندازه كه اين ميزان از نقدينگي در بازار هاي 
س��هام جه��ت س��رمايه گذاري در بخش ه��اي 
مختل��ف از جمله زيربناي��ي و رو بنايي صورت 
بگيرد به طور قطع كارآمد خواهد بود. چرا كه در 
پي چنين اقدامي در گام نخس��ت بخش توليد 
شكل مناس��بي به خود خواهد گرفت و پس از 
آن بازار هاي س��وداگري همانند ارز، طال و... با 
كمب��ود نقدينگي مواجه مي ش��وند و در نهايت 
ت��ورم حاصل از انتظارات مردم به نوعي كاهش 
پي��دا مي كند. اين اقتصاددان معتقد اس��ت كه 
سياس��ت گذار بايد ش��رايطي را مهي��ا كند كه 
همزمان با كاهش عايدي س��اير بازار ها عايدي 
بازار س��رمايه افزايش پيدا كند تا مبالغ خردي 
كه در س��طح جامعه وجود دارند به سمت اين 
بازار س��وق پيدا كن��د و در نهايت عايدي مورد 

انتظار خرده سرمايه گذار محقق شود. 
به گفته ارش��ك مسائلي س��رمايه گذاري در 
بورس يكي از راهكار هاي حمايت از كاالي ايراني 
اس��ت اما مصرف كنندگان به دنبال مزيت هاي 
اصلي از جمله كارايي و قيمت محصول هستند. 
بر اين اساس، در صورتي كه قيمت ها در سطح 
جهاني و كيفيت ها پايين تر باش��ند به طور قطع 
كاالي داخلي خريداري نخواهد ش��د. از همين 
رو، اگر محصول از تكنولوژي روز دنيا با قيمتي 
كمتر مهيا شود مسلما از كاالي ايراني حمايت 
مي ش��ود. وي افزود: جامعه ايران با بازاري ۸۰ 
ميليوني به واس��طه تحريم ها مي تواند ش��رايط 
مناس��بي را براي توليدكنندگان فراهم كند اما 
در عين حال مي بايس��ت از تكنولوژي هاي روز 
دنيا به صورت س��رمايه گذاري هاي مشترك نيز 
استفاده كرد كه عالوه بر بازار داخلي، صادرات 
نيز بتواند پوش��ش پي��دا كند. بر اين اس��اس، 
اگر چش��م انداز مناس��بي ب��راي صنايع وجود 
داش��ته باشد و ش��ركت ها بتوانند سهمي را در 
بازار  كش��ور هاي هدف به خود اختصاص دهند 
به طور قطع سرمايه هاي داخلي به سمت توليد 
ق��دم مي گذارد و در نهاي��ت خروجي اين مهم 
به افزايش توليدات و صادرات صنايع بورس��ي، 
كاه��ش نرخ بيكاري و افزايش رش��د اقتصادي 

كشور منتهي خواهد شد. 
اين تحليلگر بازار سرمايه درباره نقش بورس 
در اس��تراتژي ضد تحريم ايران در پس��ا خروج 
نيز گف��ت: در حال حاضر س��رمايه گذاري ها و 
واحد هاي توليدي از نبود نقدينگي رنج مي برند 
بر اين اس��اس، بورس مي تواند منابع مورد نياز 
شركت ها را تامين كند. از طرفي، بورس كاالي 
اي��ران نيز براي كاال ه��ا و محصوالت داخلي در 
ش��رايط تحريم مي تواند به عن��وان قيمت گذار 
بازار ها مورد توجه ق��رار گيرد. در همين حال، 
شفافيت هاي موجود در بورس مي تواند شرايطي 
را ايجاد كند كه احتماال در تحريم هاي پيش رو 
ب��ا توجه به اينك��ه برخي از اف��راد از تحريم ها 
 س��ود مي برن��د به نوع��ي از مفس��ده هاي تازه 

جلوگيري كند. 
به گفت��ه وي، در صورتي كه حمايت كارا از 
طرف نهاد ناظر ش��كل بگيرد به طور قطع موثر 
واقع خواهد ش��د اما اين  نكته را نبايد فراموش 
ك��رد كه حمايت كارا با دخال��ت تفاوت زيادي 
دارد. ارش��ك مسائلي درخصوص مزاياي تامين 
مالي از كانال بورس نس��بت به س��اير بازار هاي 
موازي از جمله بانك ني��ز بيان كرد: زماني كه 
فرآيند تامين مالي از كانال بازار سرمايه صورت 
مي گي��رد تامي��ن مالي به صورت مس��تقيم به 
بخش هاي اصلي كه س��رمايه ها مي بايس��ت در 
آنها تجميع شوند س��وق پيدا خواهد كرد و در 
نهايت، چنين اقدامي به سرمايه گذاري و توليد 
منجر مي شود. اين اقتصاددان با اشاره به ديگر 
مزيت بازار سرمايه تصريح كرد: سرمايه گذاري 
در ب��ورس به عنوان س��رمايه گذاري به صورت 
مس��تقيم تلقي مي ش��ود به اين معني كه نهاد 
ديگ��ري همانند بان��ك وجود ن��دارد كه باعث 
شود نرخ  بهره  يا نرخ سود نگهداري پول در آن 

افزايش پيدا كند. 
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نسبت موثر سپرده قانوني 1.8 درصد است

580هزارميلياردتومانمنابعقفلشدهبانكها

»تعادل« اثربخشي بيمه سپرده ها را بررسي مي كند

انتظار تقويت بيمه سپرده با توجه به تجربه رييس كل جديد

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|
در ش��رايطي كه بازار ارز و سكه همچنان در 
حال نوس��ان است و ش��بكه بانكي بايد به دنبال 
راه��كاري جهت مان��دگاري س��پرده هاي مردم 
در حس��اب هاي بلندمدت باش��د و م��ردم را در 
مقاب��ل كاه��ش ارزش پول و همچنين ريس��ك 
س��پرده گذاري بيمه كند تا پول از س��پرده هاي 
بلندمدت به س��مت سكه و ارز و خودرو منحرف 
نش��ود، شايس��ته اس��ت كه در آس��تانه معارفه 
رييس كل جديد بانك مركزي كه اتفاقا س��وابق 
موثري در ش��بكه بانكي و شبكه بيمه يي كشور 
داش��ته اس��ت، راهكارهايي براي كاهش ريسك 

سپرده گذاري در دستور كار قرار گيرد. 

به گ��زارش »تع��ادل«، به دنبال آش��فته بازار 
پول، ارز و س��رمايه در س��ال هاي اخي��ر، انتظار 
م��ي رود سياس��ت گذاري و هدف گذاري ه��ا در 
اقتصاد ايران، از يك س��و اجازه ظهور موسسات 
غيرمجاز و س��ودهاي موهوم را ندهد و از س��وي 
ديگر، س��پرده هاي م��ردم را در مقاب��ل هر نوع 
ريس��ك ايمن نگ��ه دارد و در نتيجه الزم اس��ت 
كه با نوعي پوش��ش بيمه يي و گس��ترش دامنه 
فعالي��ت صن��دوق ضمانت س��پرده ها، م��ردم را 
به س��پرده گذاري در بانك ها تش��ويق كنند و از 
انحراف پول به س��مت طال و سكه و ارز و خودرو 
و مسكن و فعاليت هاي غيرمولد جلوگيري كنند 
و نقدينگ��ي عظيم 1700 هزار ميليارد توماني را 

به س��مت توليد و اشتغال و رفاه و رضايت مردم 
هدايت كنند. 

يك��ي از مهم ترين معضالت فعل��ي نقدينگي 
س��رگرداني اس��ت كه با هدف كس��ب س��ود در 
بانك ه��ا و موسس��ات مالي و اعتب��اري اقدام به 
س��پرده گذاري كردند اما مش��كالت س��اختاري 
و پي��ش بيني نش��ده باعث ش��د كه بخش��ي از 
س��پرده هاي مردم به خاطر سودهاي موهوم در 
برخي موسس��ات با مش��كل مواجه ش��ود و لذا 
ض��رورت پوش��ش بيمه يي س��پرده ها و صندوق 
ضمانت س��پرده ها از مدت ها پي��ش مطرح بوده 
اس��ت و لذا با توجه به تجربه بيمه يي رييس كل 
جديد بانك مركزي به نظر مي رسد موضوع بيمه 
سپرده هاي بانكي مي بايست بيش از پيش مورد 

توجه قرار گيرد. 
بانك ها و موسس��ات س��پرده پذير در سراسر 
جه��ان ب��ه داليل مختل��ف چون بح��ران مالي، 
افزاي��ش مخاطرات اقتصادي و سياس��ي و غيره 
ب��ا احتمال هجوم ناگهاني س��پرده گذاران براي 
برداش��ت س��پرده ها مواجه مي ش��وند. در حال 
حاضر در ايران نيز از تعداد 42 بانك و موسس��ه 
اعتباري داراي مجوز در كش��ور تنها 36 بانك و 

مو سسه عضو صندوق ضمانت سپرده هستند. 
از ميان بانك ها و مو سسات استاندارد چارترد، 
آينده، اقتصادنوين، انصار، ايران زمين، پارسيان، 
پاس��ارگاد، تجارت، تجارتي ايران و اروپا، توسعه 
تعاون، توس��عه صادرات ايران، حكمت ايرانيان، 
خاورميان��ه، دي، رفاه كارگران، س��امان، س��په، 
سرمايه، س��ينا، ش��هر، صادرات ايران، صنعت و 
معدن، قرض الحسنه رس��الت، قرض الحسنه مهر 

ايران، قوامين، گردش��گري، مس��كن، مش��ترك 
اي��ران – ونزوئال، ملت، ملي اي��ران، مهر اقتصاد، 
كارآفرين، كش��اورزي، پس��ت بانك ايران، تعاون 
اس��المي براي س��رمايه گذاري )مصرف التعاون 
االسالمي لالستثمار(، فيوچر بانك )المستقبل(، 
موسسه كاسپين، كوثر مركزي، ملل، توسعه، نور 
و ثام��ن )االئمه( ادغام ش��ده در بانك انصار كه 
داراي مجوز هس��تند، تنها 36 بانك و موسس��ه 
انص��ار، آينده صنعت و معدن، كش��اورزي، ملي، 
پاسارگاد، صادرات، توسعه صادرات ايران، اقتصاد 
نوي��ن، قوامين، حكمت ايراني��ان، ايران ونزوئال، 
ايران زمين، كارآفرين، دي، مس��كن، خاورميانه، 
ملت، پارس��يان، پس��ت بان��ك، رف��اه كارگران، 
س��رمايه، س��امان، سپه، ش��هر، س��ينا، تجارت، 
گردش��گري، قرض الحسنه، رسالت، توسعه ملل، 
توس��عه تعاون، مهر ايران، كوثر، نور، و كاسپين 
عضو صندوق هس��تند و بقيه هنوز عضو صندوق 

ضمانت سپرده نشده اند. 
با توجه به طوالني بودن فرآيند رس��يدگي به 
وضعيت ورشكس��تگي بانك يا موسسه اعتباري 
م��ورد نظ��ر مس��ووالن بانك��ي س��عي مي كنند 
از طري��ق صندوق ه��اي ضمان��ت، س��پرده هاي 
مشتريان نزد بانك را بيمه كنند و به آنها غرامت 

پرداخت كنند. 
با توجه به ضرورت وجود چنين سيس��تمي 
در اقتص��اد كش��ورهاي مختل��ف، در ايران نيز 
صن��دوق ضمانت س��پرده ها در اجراي ماده ۹۵ 
قانون برنامه پنج س��اله پنجم توس��عه تاسيس 
ش��د. هرچند اين قانون در سال 13۸۹ تصويب 
و ابالغ ش��د و آيين نامه صندوق به دليل برخي 

نواق��ص مورد بررس��ي مجدد ق��رار گرفت و در 
اواخر س��ال 13۹3 اصالح ش��د. بيمه س��پرده 
از س��وي دولت ها براي افزاي��ش امنيت داخلي 
سيس��تم هاي بانكي و همچنين ب��راي حمايت 
از س��پرده گذاران كوچك در زمان ورشكستگي 

بانك ها به كار گرفته مي شود. 
 بيمه س��پرده يكي از مكانيسم هايي است كه 
از س��وي دولت ه��ا براي افزاي��ش امنيت داخلي 
سيس��تم هاي بانك��ي و همچنين ب��راي حمايت 
از س��پرده گذاران كوچك در زمان ورشكس��تگي 

بانك ها به كار گرفته شده است. 
اين حمايت سبب خواهد شد در صورت وقوع 
هرگونه مشكلي در عملكرد فعاليت هاي بانك كه 
ناشي از تصميمات و اقدامات غلط يا بحران هاي 
ناش��ي ش��ده خارج از حيطه تصميم و عملكرد 
بانك، كل يا بخش��ي از سپرده كل تحت پوشش 
بيمه سپرده است به سپرده گذار پرداخت شود. 

بررس��ي تجربه جهاني تاس��يس صندوق هاي 
ضمانت س��پرده ها نش��ان مي دهد يكي از داليل 
اصل��ي تش��كيل اي��ن صندوق ها اين اس��ت كه 
در صورت ورشكس��ته ش��دن ي��ك بانك تمامي 
طلب��كاران در اولوي��ت غرامت گي��ري از بان��ك 

ورشكسته قرار مي گيرند. 
با توجه به طوالني بودن فرآيند رس��يدگي به 
وضعيت ورشكس��تگي بانك مورد نظر مسووالن 
بانكي س��عي مي كنن��د از طري��ق صندوق هاي 
ضمانت، س��پرده هاي مشتريان نزد بانك را بيمه 
كنن��د و به آنها غرامت پرداخ��ت كنند. با توجه 
به ض��رورت وجود چنين سيس��تمي در اقتصاد 
كشورهاي مختلف، در ايران نيز صندوق ضمانت 
س��پرده ها در راس��تاي اجراي م��اده ۹۵ قانون 
برنامه پنج س��اله پنجم توس��عه تاس��يس شد. 
هرچند اين قانون در سال 13۸۹ تصويب و ابالغ 
ش��د و آيين نامه صندوق به دليل برخي نواقص 
مورد بررس��ي مجدد قرار گرفت و در اواخر سال 

13۹3 اصالح شد. 

محمد ولي پور پاشا|
در برخي موارد از به روزرساني ها در تعامل ميان بانك ها و 
بانك مرك��زي، فرآيند انجام كار به كندي صورت مي گيرد و 
اين موضوع باع��ث افزايش دموراژ و باالرفتن هزينه ترخيص 

كاال توسط واردكنندگان در گمركات مي شود. 
ايجاد زيرس��اخت هاي مطمئن و كارآمد، يكي از گام هاي 
مهم در فرآيند ص��ادرات و واردات كاال در تجارت بين الملل 
ب��ه حس��اب مي آي��د و س��امانه  تخصي��ص ارز يك��ي از اين 
زيرساخت هاست. وجود اين س��امانه ها در برخي موارد حتي 
به اندازه حجم ذخاير ارزي يك كش��ور اهميت پيدا مي كند. 
يكي از سامانه هايي كه بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 
اخي��راً براي انج��ام عمليات نقل و انتق��ال ارز رونمايي كرده 
اس��ت، سامانه نيما بود و اعالم شد كه انجام هرگونه صادرات 
صرفاً بايد از طريق سيس��تم بانكي صورت گيرد. اما به دليل 
نب��ود قابليت هاي كافي در ابت��داي كار و نيز دوره يي كه نرخ 

ارز ب��ه ازاء هر دالر در 4200 تومان تك نرخي ش��د، فرآيند 
صادرات را براي صادركنندگان و واردات و مكانيزم تخصيص 

ارز را براي واردكنندگان با مشكل مواجه كرد. 
از ي��ك طرف، نرخ ارز 4200 توماني نيز طبق اعالم بانك 
مرك��زي براي گروه خاص��ي از كاالها و صرف��اً به متقاضيان 
قانون��ي تخصيص داده ش��د و س��اير متقاضي��ان را در صف 
خريد ارز نگه داش��ت. از طرف ديگر، اين موضوع باعث ش��د 
تا متقاضيان ارز به س��راغ بازار غيررسمي رفته و فشار تقاضا 
نهايت��ا  ب��ه افزايش نرخ ارز در اين بازار منتهي ش��د. در كنار 
اين مش��كالت، هزين��ه خريد و سفارش��ات خارجي به دليل 
پيچيدگي فرآيند ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت، نحوه 
پاس��خ گويي مناسب بانك ها، چگونگي تعامل با بانك مركزي 
و وجود ضع��ف در بخش نامه ها افزايش يافته و واردكنندگان 

كاال را با مشكل مواجه كرده است. 
همچني��ن بانك ها براي به روزرس��اني فيش هاي پرداختي 

و س��اير هزينه هاي ثبت س��فارش نيازمن��د دريافت تاييد از 
واحد نظارت ارز در بانك مركزي است. اگرچه تاييد از سوي 
بانك مركزي عمدتا س��ريعاً انجام مي شود اما در برخي موارد 
از به روزرس��اني ها در تعام��ل ميان بانك ه��ا و بانك مركزي، 
فرآيند انج��ام كار به كندي صورت مي گي��رد و اين موضوع 
باعث افزايش دموراژ و باالرفتن هزينه ترخيص كاال توس��ط 
واردكنندگان در گمركات كشور مي گردد. به عالوه، متاسفانه 
در ماه هاي اخير ش��اهد پديده يي هس��تيم كه در آن برخي 
از واردكنن��دگان، كااله��اي وارداتي را با قيم��ت ارز آزاد به 
فروش رس��اندند يا در حال فروش هستند در حالي كه با ارز 
مرجع اقدام به اين واردات گس��ترده كردند و آخرين حركت 
دولت اين بود كه سريعاً ورود پيدا كند و فهرست اسامي اين 
شركت ها را از طريق رسانه عمومي در معرض ديد مردم قرار 
ده��د. گروه ديگري از واردكنن��دگان كاال نيز پس از دريافت 
ارز مرجع، اقدام به ارائه اسناد حمل و پرداخت در زمان مقرر 
نكردند و اين مس��اله بر عدم شفافيت در فرآيند تخصيص ارز 
تا ترخيص كاال به ويژه در كاالهاي اساس��ي مانند دارو بيش 

از ساير كاالها افزوده است. 

همچنين، تاريخچه ابالغ بخش نامه هاي دولت به بانك 
مركزي و وزارتخانه هاي اقتصادي نش��ان مي دهد كه س��ه 
گروه مهم در چرخه واردات يعني واردكنندگان، سيس��تم 
بانك��ي و گمركات در عمل با مش��كالتي مواجه هس��تند. 
ممنوعي��ت انجام ثبت س��فارش ب��دون انتق��ال ارز براي 
واردات از كش��ورهاي چين، هند، كره و تركيه در يكي از 
بخش نامه هاي  آخر س��ال 13۹6، جزو مواردي بوده است 
كه باعث ايجاد مش��كالتي در واردات از ساير كشورها شد 
زي��را بعضاً كاالهايي وارد مي ش��وند كه س��ازنده آن چهار 
كش��ور فوق بوده در حالي كه از كانال س��اير كش��ورهاي 
مشمول اين بخش نامه وارد مي شوند و لذا ممنوعيت فوق 
عماًل س��اير كش��ورهايي كه در اين بخش نامه غيرمشمول 

بودند را نيز در بر مي گرفت. 
در پايان الزم به ذكر اس��ت كه ايجاد ش��فافيت در فرآيند 
تخصيص ارز تا ترخيص كاال و رفع موانع و مش��كالت موجود 
مستلزم تعمق بيش��تر در زمان تنظيم و ابالغ بخش نامه هاي 
جامع و مفيد و شيوه نامه هاي اجرايي شفاف و نظارت بر حسن 

اجراي آن براي جلوگيري از بروز مشكالت احتمالي است. 

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
در حال��ي كه رقم س��پرده قانون��ي در پايان 
اس��فند ۹6 به 172 هزار ميلي��ارد تومان معادل 
10.4 درصد سپرده ها رسيده، متاثر از 132 هزار 
ميلياردتوم��ان بدهي بانك ها ب��ه بانك مركزي، 
رقم موثر س��پرده قانوني معادل 30 هزار ميليارد 
تومان برآورد ش��ده كه بدين ترتيب نسبت موثر 
سپرده قانوني به 1.۸ درصد كل سپرده ها رسيد. 
البت��ه اگر رقم بدهي 202 ه��زار ميليارد توماني 
دول��ت به بانك ه��ا و همچنين رق��م 120 هزار 
ميليارد تومان��ي مطالبات معوق بانك ها را اضافه 
كنيم، كل منابع قفل ش��ده بانك ها عمال رقمي 
بيش از ۵۸0 هزار ميليارد تومان يا بيش از 3۵.3 

درصد كل سپرده هاست. 
به گزارش تعادل، در حالي كه گفته مي ش��ود 
بخش عمده يي از منابع بانك ها به خاطر س��پرده 
قانوني قفل ش��ده اما بايد به خاطر داشت كه به 
خاطر رش��د بده��ي بانك ها به دول��ت، عمال اثر 

سپرده قانوني كاهش يافته است. 
اما از س��وي ديگ��ر، بايد توجه داش��ت كه 
عالوه بر سپرده قانوني، 13.12 درصد سپرده ها 
معادل 216 ه��زار ميليارد تومان نيز بايد براي 
رفع ني��از نقدينگي روزانه مش��تريان يا اجراي 
سياس��ت س��قف اعتب��اري، در بانك ه��ا باقي 
بمان��د و بانك ها نمي توانند از آن براي پرداخت 

تسهيالت بهره ببرند. 
ل��ذا از 1646 ه��زار ميلي��ارد تومان س��پرده 
پايان س��ال ۹6، معادل 3۸۸ هزار ميليارد تومان 
يا 23.۵ درصد س��پرده ها قفل ش��ده محس��وب 
مي ش��ود كه در مقايس��ه با 132 ه��زار ميليارد 
تومان بده��ي بانك ها به بان��ك مركزي، معادل 
2۵6 ه��زار ميلي��ارد توم��ان ي��ا 1۵.۵۵ درصد 
س��پرده ها نرخ يا رقم موثر سپرده قانوني و سقف 

اعتباري است. 
البته برخي صاحب نظران معتقدند كه بايد به 
اين رقم مي��زان بدهي دولت ب��ه بانك ها و رقم 
مطالب��ات مع��وق را نيز اضافه كرد ت��ا رقم موثر 
منابع قفل ش��ده بانك ها محاسبه شود. از اين رو 
براس��اس رقم بدهي 202 ه��زار ميليارد توماني 
دول��ت به بانك ه��ا و همچنين رق��م 120 هزار 
ميلي��ارد توماني مطالبات معوق بانك ها، مي توان 
دريافت ك��ه كل منابع قفل ش��ده بانك ها عمال 
رقمي بيش از ۵۸0 هزار ميليارد تومان يا بيش از 

3۵.3 درصد كل سپرده هاس��ت. آخرين وضعيت 
صورت ه��اي مالي بانك ها از اين حكايت دارد كه 
مجموع س��پرده هايي كه در بان��ك مركز توزيع 
كرده ان��د به حدود 172 ه��زار ميليارد تومان در 
پايان سال 13۹6 مي رسد. اين رقم در مقايسه با 
سال 13۹۵ حدود 22.2درصد افزايش دارد. اين 
در حالي اس��ت كه حجم سپرده هاي بانك ها در 
بانك مركزي از س��ال 13۹2 كه حدود 7۹ هزار 
ميليارد تومان بوده تا پايان س��ال گذشته حدود 

دو برابر شده است. 
س��پرده هاي بانك ها در بان��ك مركزي گرچه 
الزامي و به عنوان يكي از ابزارهاي حمايتي بانك 
مركزي از س��پرده گذاران به شمار مي رود اما به 
هر حال حجم باالي آن در س��ال هاي گذشته با 
توجه به تنگن��اي اعتباري كه بانك ها درگير آن 
بودند موجب شد درخواس��ت هايي براي كاهش 
اين سهم وجود داش��ته باشد. از اين رو در چند 
س��ال اخير بانك مركزي تحت ش��رايطي درصد 
درياف��ت س��پرده هاي قانون��ي از بانك ه��ا را تا 
ح��دودي كاه��ش داد تا بخش��ي از منابع آزاد و 
در اختيار بانك ها قرار گي��رد تا بتواند در زمينه 

تسهيالت دهي نيز موفق تر عمل كند. 
در حالي همچنان انتقاداتي نس��بت به حجم 
س��پرده هاي بانك ه��ا در بانك مرك��زي مطرح 
مي ش��ود كه اين روزها با تغيير رييس كل بانك 
مركزي و آمدن همت��ي در آينده يي نزديك در 
اين بانك بعيد نيس��ت ك��ه تغييرات ديگري در 
اي��ن زمينه اعمال ش��ود. به هر ح��ال زماني كه 
همت��ي خ��ود مديرعام��ل بانك مل��ي و رييس 
ش��وراي هماهنگي بانك ها بود يكي از ش��روط 
كاهش نرخ س��ود بانكي را تامين منابع بانك ها 
از محل كاهش ذخاير قانوني و افزايش س��رمايه 
عنوان كرده بود.  اگر به اعداد بهمن ماه و اسفند 

و فروردين توجه كنيم، سپرده هاي استان تهران 
از رق��م ۸۹4 هزار ميليارد توم��ان به ۹4۵هزار 
ميليارد تومان در اس��فند ماه رسيده و سهم آن 
از كل سپرده هاي كشور نيز از ۵۸ درصد به ۵6 
درصد كاهش داشته است. براين اساس مشخص 
اس��ت كه با وجود رش��د س��پرده ها و نقدينگي 
كش��ور در اسفندماه، سهم اس��تان تهران و رقم 
رشد سپرده هاي تهران كمتر از رشد سپرده هاي 
كش��ور بوده است و بنابراين مي توان برآورد كرد 
كه بخشي از نقدينگي يا سپرده ها به جاي جذب 
بانك ه��ا به بازار اوراق س��پرده يا خريد وفروش 
ارز و... هدايت ش��ده اس��ت. اما در س��وي ديگر 

بازار پول، تس��هيالت در استان تهران نيز از رقم 
721 ه��زار ميليارد توم��ان در بهمن ماه ۹6 به 
۹4۵ هزار ميليارد تومان رس��يده و سهم استان 
ته��ران از 62.6 در بهم��ن ماه ب��ه 6۵.4 درصد 
در فروردين رس��يده اس��ت. اگرچه رقم دريافت 
تسهيالت در اس��فند و فروردين اندكي افزايش 
داشته اما س��هم تهران را حدود 3 درصد از كل 

تسهيالت بيشتر كرده است. 
 ب��ا توجه به رقم 12۸3 ه��زار ميليارد تومان 
سپرده، 11۵0 هزار ميليارد تومان سپرده بعد از 
كسر س��پرده قانوني، و ۹۸۵ هزار ميليارد تومان 
تسهيالت در فروردين ماه ۹7، نسبت تسهيالت 
به سپرده بعد از كسر سپرده قانوني ۸۵.1درصد، 
بوده است. اين نسبت در تهران معادل ۹7درصد 
بوده است. نسبت تس��هيالت دهي به سپرده ها، 
در كهگيلوي��ه وبويراحم��د 106.۹درص��د بوده 
اس��ت. به عب��ارت ديگ��ر در برخي اس��تان هاي 
كمتر برخ��وردار يا در اس��تان هايي كه ضرورت 
حمايت هاي اجتماعي و بانكي الزم بوده، نسبت 
تسهيالت به سپرده و سپرده بعد از كسر سپرده 
قانوني باالتر از 100درصد سپرده يا 100 درصد 

سپرده بعد از كسر سپرده قانوني بوده است. 
 سهم تسهيالت از سپرده ها نيز نشان مي دهد 
كه از رقم 1676هزار ميليارد توماني س��پرده ها 
معادل 76.3 درصد بوده اس��ت. به عبارت ديگر 
مع��ادل 23.7 از س��پرده ها را س��پرده قانوني و 
ذخيره احتياطي يا س��قف اعتب��اري براي تامين 
نقدينگي مورد نياز بانك ها تش��كيل داده اس��ت 
و بانك ه��ا معادل 173ه��زار ميلي��ارد تومان يا 
10.3درصد س��پرده ها را به عنوان سپرده قانوني 
در نظر گرفته اند و س��پرده ها بعد از كسر سپرده 
قانوني به رقم 1۵03هزار ميليارد تومان رس��يده 
اس��ت. همچنين مبلغ 223ه��زار ميليارد تومان 
مع��ادل 13.3درصد به عن��وان ذخيره احتياطي 
نقدينگي يا سياست سقف اعتباري در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت. به عبارت ديگر مع��ادل 3۹6هزار 
ميليارد تومان يا 23.7 درصد از كل سپرده ها را 
به عنوان جمع سپرده قانوني و ذخيره احتياطي 
حاصل از سياس��ت س��قف اعتب��اري و نقدينگي 
مورد نياز بانك ها براي پاس��خ به نياز مش��تريان 
تشكيل داده اس��ت تا در صورت مراجعه سپرده 
گذاران ق��ادر به تامين نيازهاي مراجعه كنندگان 

و مشتريان بانك ها باشند. 

 بانكداري پيوندي
گسستي بر چرخه فقر و بيكاري

وهاب قليچ| 
الگوي بانكداري پيوندي س��عي در پيوند مالي 
بين »بانك ها« به عنوان سازمان هاي مالي رسمي 
و »گروه هاي محلي« دارد تا با اين پيوند، مس��ير 
دستيابي گروه هاي هدف به خدمات مالي خرد را 

آسان تر نمايد. 
دس��تيابي به منابع مالي براي اقش��ار محروم و 
كم درآم��د جامعه يك آرزوي بلند اس��ت؛ چرا كه 
براي اين دس��ته از افراد جامعه تهيه وثيقه كافي 
براي اخذ تس��هيالت امري دشوار به نظر مي رسد. 
ام��روزه تامين مال��ي خرد يك اصط��الح جامع و 
چندبعدي است كه درصدد برآوردن اين آرزو براي 
طبقه محروم جامعه اس��ت. صنع��ت تامين مالي 
خرد ه��م از لحاظ تعداد مش��تريان، هم از لحاظ 
تعداد و انواع ارائه دهندگان تامين مالي خرد و هم 
از لحاظ روش ها و ش��يوه هاي تامين مالي خرد، به 
صورت فزاينده يي رش��د داش��ته  است. به سادگي 
مي توان مشاهده كرد كه طي ساليان اخير، تامين 
مالي خ��رد به كاهش فق��ر، توانمندس��ازي فقرا، 
ارتقاي س��طح درآمدها و بهب��ود كيفيت زندگي 
ميليون ها انسان ياري رسانيده است. در اين راستا 
بود كه بانك جهاني س��ال 200۵ را سال »اعتبار 
خرد« اعالم كرد تا استفاده از اين شيوه در جهان 

گسترش بيشتري داشته باشد. 
اما از مهم ترين چالش هاي پيش روي بانك ها در 
تامين مالي خرد طبقات محروم جامعه، دش��واري 
شناس��ايي وضعي��ت متقاضيان، برق��راري ارتباط، 
مراقب��ت و نظ��ارت و اطمينان ياب��ي از بازپرداخت 
تس��هيالت در بين اي��ن گروه از جامعه اس��ت. در 
اين جهت، الگوي بانكداري پيوندي سعي در پيوند 
مال��ي بين »بانك ها« به عنوان س��ازمان هاي مالي 
رس��مي و »گروه هاي محلي« دارد تا با اين پيوند، 
مس��ير دس��تيابي گروه هاي هدف به خدمات مالي 
خرد را آس��ان تر نمايد. بانك��داري پيوندي يكي از 
پركاربردترين روش ها براي مشاركت نظام بانكي در 
كاهش فقر به ش��مار مي آيد، چراكه اين تركيب در 
تالش اس��ت تا به مردم طبقه محروم جامعه كمك 
 كند تا از مسير استفاده از فرصت هاي خوداشتغالي 
و ايج��اد كس��ب  و كارهاي كوچك و متوس��ط به 
اس��تقالل معيش��تي و درآمدي دس��ت يابند و بر 

چرخه منحوس »فقر و بيكاري« غالب آيند. 
بانك��داري پيون��دي ب��ا اس��تفاده از گروه هاي 
محلي موس��وم به گروه ه��اي خوديار، به نحو بهتر 
و دقيق تري مش��تريان را شناسايي كرده و آنان را 
مورد تامين مالي قرار مي دهند. گروه هاي خوديار 
مجموعه يي از درون جامعه محلي هدف هس��تند 
كه با ايجاد پيوند با بانك تامين مالي كننده بس��تر 
اعطاي مطمئن تر تس��هيالت را به وجود مي آورند. 
در اي��ن جريان، بانك ها ب��ا بهره گيري از اطالعات 
محلي گروه هاي خوديار جهت شناس��ايي مناطق 
و مح��الت و افراد متقاضي تس��هيالت، ش��ناخت 
ظرفيت ه��اي ايجاد كس��ب  و كاره��اي كوچك و 
متوس��ط در مناطق، بازارياب��ي فروش محصوالت 
توليد ش��ده توسط اين دسته از كس��ب  و كارها، 
تامين زنجيره درون گروهي ضمانت تسهيالت و... 
فضاي بهتري را براي تبديل تس��هيالت بانكي به 

سرمايه توليد فراهم مي سازند. 
از جمل��ه اقدامات و وظاي��ف گروه هاي خوديار 
كه به نحو مس��تقل و خودگردان اداره مي ش��وند، 
مي ت��وان به جمع آوري پس اندازه��اي خرد اعضا، 
مديري��ت تقاض��اي افراد ب��راي اخذ تس��هيالت، 
بررس��ي و تصوي��ب طرح ه��اي اعض��ا بر اس��اس 
توانمن��دي و پوياي��ي گروه ه��ا، نظارت ب��ر نحوه 
دريافت و مصرف تس��هيالت، بسترسازي آموزش 
فني و مهارت آموزي به مش��تريان، مراقبت از عدم 
انحراف منابع تس��هيالتي خارج از اهداف مدنظر، 
كنت��رل ضمانت هاي زنجيره يي اعض��ا از يكديگر، 
جمع آوري اقساط تسهيالت و بازپرداخت به  موقع 
آن به بانك اش��اره كرد. الزم به اشاره است كه در 
اين الگو منابع قابل تخصيص به طبقات كم درآمد 
و مح��روم جامع��ه از منابع بانك��ي، پس اندازهاي 
خرد متقاضي��ان، كمك ها و حمايت هاي نهادهاي 
حاكميتي، بخش خصوصي و گروه هاي مردم  نهاد 

)NGO( فعال در امور خيريه حاصل مي آيد. 
به نظر مي رسد الگوي بانكداري پيوندي، منافع 
و مزايايي براي هم��ه ذينفعان و گروه هاي درگير 
به همراه دارد. در س��مت نظ��ام بانكي، بهره گيري 
از اطالع��ات و ني��روي مناب��ع انس��اني گروه هاي 
خوديار مي توان��د ضمن تضمين بازپرداخت كامل 
تس��هيالت، از هزينه هاي عملياتي نظام بانكي در 
اج��راي تامين مال��ي خرد بكاهد و اف��زون بر آن 
بانك ها را در ايفاي مسووليت هاي اجتماعي ياري 
برساند. در سوي طبقه محروم جامعه، تامين منابع 
مالي براي كارآفريني، اش��تغال زايي، مهارت افزايي 
و خ��روج از دايره فقر مهم تري��ن مزاياي اين الگو 
را تش��كيل مي ده��د. همچنين گس��ترش عدالت 
اجتماع��ي، فقرزدايي، هداي��ت منابع خرد مناطق 
مرح��وم جامعه به س��مت توليد و ايج��اد ارزش 
اف��زوده اقتصادي، كاهش رون��د مهاجرت اجباري 
روس��تاييان به س��وي ش��هرهاي ب��زرگ، كاهش 
حجم بزهكاري و ناهنجاري هاي ناش��ي از بيكاري 
و مهاجرت و نيز در مجموع افزايش س��طح توليد 
مل��ي از جمله مزاياي اين الگو براي كليت اقتصاد 

كشور به شمار مي آيد. 
تجربه تامي��ن مالي خرد با رويك��رد بانكداري 
پيون��دي در نظ��ام بانكي اي��ران، تجربه ي��ي نوپا 
ول��ي ارزش��مندي به حس��اب مي آي��د. همكاري 
بانك كش��اورزي با سازمان بهزيس��تي و صندوق 
بين الملل��ي توس��عه كش��اورزي س��ازمان مل��ل 
)IFAD( و همچنين هم��كاري بانك ملي ايران 
و سازمان بهزيستي نمونه يي موفق از اين رويكرد 
در تامي��ن مالي خ��رد كارآفرين��ان طبقه محروم 
جامعه به ش��مار مي آيد. اميد مي رود اين دس��ته 
از همكاري ها در راس��تاي پاس��خگويي به رسالت 
و مس��ووليت هاي اجتماعي نظ��ام بانكي بيش از 
پيش گس��ترده ش��ود و اثرات مثب��ت آن به نحو 

ملموس تري مورد مشاهده قرار گيرد. 

يادداشت

مشكالتتعاملبانكيازتخصيصارزتاترخيصكاال

متاثر از 132 هزار ميلياردتومان بدهي بانك ها به بانك مركزي، رقم موثر سپرده 
قانوني معادل 30 هزار ميليارد تومان برآورد شده و نسبت موثر سپرده قانوني به 

1.8درصد كل سپرده ها رسيد و البته اگر رقم بدهي 202 هزار ميليارد توماني دولت 
به بانك ها و همچنين رقم 120 هزار ميليارد توماني مطالبات معوق بانك ها را اضافه 

كنيم، كل منابع قفل شده بانك ها عمال رقمي بيش از 580 هزار ميليارد تومان يا بيش 
از 35.3 درصد كل سپرده هاست
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وزير ارتباطات از اتخاذ تدابير ويژه براي تنظيم بازار تلفن همراه خبر داد

ورودگوشيهايقاچاقبهبازاربانظارتدستگاهها
گروه دانش و فن|

وزير ارتباط��ات درباره آخرين تصميم ها براي 
تنظي��م ب��ازار تلفن هم��راه گف��ت: وضعيت در 
روزهاي آينده بهتر خواهد ش��د. چ��را كه مقرر 
ش��ده اس��ت 200 هزار گوش��ي با نظارت برخي 
دس��تگاه هاي اجراي��ي روانه بازار بش��ود تا بازار 

تنظيم شود. 
به گفته وي ش��رايط امروز ب��ازار تلفن همراه 
به چند عام��ل از جمله موجودي بازار براي ارائه 
به مردم، ش��رايط دالر و گوشي هاي توقيف شده 
بس��تگي دارد. تا زماني كه ش��رايط دالر تثبيت 
نش��ود، نمي ت��وان انتظار تنظيم بازار داش��ت. از 
س��وي ديگر ۱00 هزار گوش��ي توقيف شده در 
بازرس��ي از ش��ركت هاي متخلف وج��ود دارد و 
همچنين ۱00 هزار گوش��ي در گمرك مانده كه 

قدرت آزادسازي نداشته اند. 
ب��ه گفت��ه وزي��ر ف��اوا به دلي��ل اينك��ه اين 
گوش��ي ها ب��ا دالر ۴200 تومان��ي وارد ش��ده 
بودند، براي قيمت گ��ذاري و نحوه عرضه نياز به 
تصميم گيري هايي بود كه اين تصميم گيري ها با 

تاخير همراه شد. 
جهرم��ي ادامه داد: درنهايت ب��ا نظر چندين 
دس��تگاه مقرر ش��د بخش��ي از اين گوشي ها از 
ش��بكه آنالين و بخشي از طريق شبكه سنتي در 
بازار عرضه ش��وند و اين تدابير انديشيده شده و 

منتظر اجرايي شدن آنها هستيم. 

 ورود »شستا« به واردات موبايل اشتباه است 
وي در پاس��خ به س��وال ديگري درباره ورود 
تامين اجتماعي ب��ه واردات موبايل گفت: اينكه 
چرا نام اين ش��ركت در ليس��ت اعالمي از سوي 
وزارت ارتباط��ات نب��ود، گفت: ب��ازه آمار وزارت 
ارتباطات از اول فروردي��ن تا 2۹ خرداد بود، اما 
بازه آمار بانك مرك��زي از 22 فروردين تا ۹ تير 
ب��ود و در نتيجه اين بازه متف��اوت، اين اختالف 

پيش آمده است. 
وي اف��زود: آم��اري ك��ه از واردات ۳۶0 هزار 
يوروي��ي با ارز دولتي توس��ط ش��ركت بازرگاني 
تامين اجتماعي در رسانه ها منتشر شده صحيح 
نيس��ت و آمار بانك مركزي ني��ز اين موضوع را 

تاييد نكرده است. 
وي گفت: اما در پاسخ به اين سوال كه چرا به 
اين ش��ركت مجوز واردات داده شده و اينكه چرا 
مجوز آن لغو نمي شود حرف درستي است و من 
نيز معتق��دم كه واردات بايد به صورت تخصصي 

انجام شود. 

وي گف��ت: ني��از ب��ه چارچوب هاي��ي ب��راي 
رس��يدگي به موضوعات حريم شخصي در كشور 
وجود دارد. در حال حاضر ش��ركت هاي مختلفي 
ش��كل گرفته اند كه اطالعات مش��تركان را نزد 
خود نگهداري مي كنند. در حالي كه در گذش��ته 
اين اطالع��ات صرفا در اختيار دولت بود و فرض 
اين بود كه دولت امانت دار اطالعات مردم است. 
وي افزود: اس��اس توس��عه كس��ب و كارهاي 
ديجيتال و اقتصاد ديجيت��ال بر نحوه صيانت از 
داده هاي شخصي است و با چالش تعهد شركت ها 
به نگهداري از اطالعات مردم مواجهيم. همچنان 
كه اخي��را نيز اتحادي��ه اروپا با انتش��ار قوانيني 
تمام��ي كش��ورهايي كه متقاض��ي ارائه خدمات 
به ش��هروندان اروپايي هستند را ملزم به رعايت 

مقرراتي در اين زمينه كرده است. 

 اليحه صيانت از داده هاي شخصي در مجلس 
وزي��ر فاوا ب��ا بيان اينك��ه اليح��ه صيانت از 
داده هاي ش��خصي يك ش��نبه به هي��ات دولت 
ارسال مي ش��ود گفت: با اين مقررات شهروندان 
مي توانند عدم حفاظت از داده ها و شكسته  شدن 
حريم خصوصي ش��ان را پيگي��ري قضايي كنند 
و اي��ن اليحه ن��ه تنها پيام رس��ان ها بلكه تمامي 

سرويس ها را مقيد به رعايت مقررات مي كند. 
وي با بيان اينكه انتشار نسخه اول اين اليحه، 
با فتواي مقام معظم رهبري مبني بر حرام بودن 
تعرض به حريم ش��خصي همراه شد و اين فتوا، 
به ما ب��راي پيگيري قوي تر اين اليحه، اطمينان 
خاط��ر داد اف��زود: همچنين امروز ش��اهديم كه 
توج��ه و احترام دس��تگاه ها به حريم ش��خصي 

بيشتر شده است. 
جهرم��ي درباره قمار در فض��اي مجازي گفت: 
قمار فرايندي مذموم و اقتصاد ناش��ي از آن ناسالم 
اس��ت. اگرچه وظيف��ه برخورد با قم��ار در فضاي 
مجازي با قوه قضاييه است. امروزه اين سرويس ها 
نفوذ بيشتري يافته اند و دامنه وسيعي پيدا كرده اند 
و خود را به جاي خدمات ارزش افزوده جا مي زنند. 
وزي��ر ارتباط��ات گفت: در ي��ك مرحله براي 
برخ��ورد با اي��ن تخلفات مقررات س��خت وضع 
كردي��م در مرحله بعد برخ��ورد كرديم و اكنون 
نيازمند برنامه جدي تري براي ريش��ه كن كردن 

اين تخلف هستيم. 
جهرمي با اشاره به برنامه مدون براي برخورد 
با قمار گف��ت: يك برنامه زمان بندي س��ه ماهه 
در دس��تور كار ب��ود كه طبق برنامه انجام ش��د 
و در مرحله آخ��ر بس��ياري از فرايندها نيازمند 

همكاري بيشتر بانك مركزي كه اگرچه همكاري 
مجدانه يي داش��تند اما همكاري بيش��تري براي 
رس��يدن به نتيج��ه مورد نياز اس��ت زيرا قوانين 
در اي��ن حوزه كامل اس��ت و تنها بح��ث اجرا و 

هماهنگي مطرح است. 

 پرونده رفع فيلتر »توييتر« هنوز باز است 
آذري جهرمي درباره آخرين وضعيت پيشنهاد 
رفع فيلتر توييتر گفت: اعضاي دولتي كميته تعيين 
مصادي��ق مجرمان��ه و دو نماينده مجل��س با رفع 
فيلتر توييتر موافق��ت كرده اند. در يك مرحله اين 
پيشنهاد ارائه شد و دادستاني پاسخ داد كه از آنجا 
كه حكم فيلتر توييتر حكم دادگاه دارد قابل طرح 

در كارگروه فيلترينگ نيست. 
وي در بخ��ش ديگري درباره فيلترينگ توييتر 
افزود: دستور فيلتر توييتر يك بار در سال ۸۶ و يك 
بار در س��ال ۸۸ صادر شده و ما معتقديم بازپرس 
مش��هد كه صادر كننده حكم فيلت��ر توييتر بوده، 
براي صدور حكم در س��طح كشور صالحيت الزم 
را نداشته اس��ت و بررسي مجدد صالحيت صدور 
يك راي جزو مطالبات است. دادستان هنوز به نامه 
آخر پاسخ نداده است و معتقد به پيگيري حقوقي 
هستيم و نه رسانه اي. وزير فاوا در پاسخ به سوال 

ديگ��ري درباره اينكه نحوه اظهارنظر وزير درباره 
 PSP حمايت از فين تك ها در مقابل شركت هاي
تداعي كنن��ده تقابل اين دو كس��ب و كار اس��ت 
در حال��ي كه PSPها حامي فين تك ها هس��تند 
گفت: اين نظر شماس��ت و با آن موافق نيس��تم 
زيرا زمان��ي كه اتصال به س��وييچ بانك مركزي 
در اختي��ار يك مجموعه خاص باش��د و ديگران 
موظف به ورود از طريق يك تعداد شركت خاص 
به اين بازار باش��ند، قطعا بازار انحصاري اس��ت. 
PSPها هم��واره فين تك ه��ا را در زيرمجموعه 
و زيرش��اخه خ��ود مي بينند و با آنه��ا همكاري 
مي كنند چون بخش��ي از درآم��د آنها را نصيب 
خود كنن��د. معتقديم هزينه ه��اي پرداخت بايد 
كاهش يابد و قوانين در اين حوزه از انحصارگري 

به رقابتي تغيير يابد. 
آذري جهرمي در پاسخ به سوالي درباره تاثير 
بالك چي��ن در اقتصاد ايران گف��ت: دو اثر براي 
بالك چين وجود دارد. نخس��ت نقش بالك چين 
در پيام رس��اني مانند س��وييفت در شبكه بانكي 
اس��ت كه نتايج��ي از جمله س��رعت، كيفيت و 
خدم��ات بهت��ر را دارد و در نظ��ام بانكي داخلي 
مانند نظ��ام بانكي بين المللي قابل پياده س��ازي 
اس��ت. كاربرد دوم بالك چين تح��ت عنوان ارز 
ديجيتال براي معامالت خرد و كالن مطرح است 
كه سياست گذار هر دو نوع، بانك مركزي است. 
به گفته وي عده يي معتقدند كه اس��تفاده از 
بالك چين به عنوان پيام رس��ان بانكي سبب دور 
زدن تحريم ها مي ش��ود كه در اين موضوع ترديد 
وجود دارد و فعاالن اين عرصه مي گويند با بالك 

چين نمي توان تحريم ها را دور زد. 
وي گف��ت: اگر ارزه��اي ديجيتال خارجي در 
اي��ران فعاليت كنند و بتوانيم در برخي معامالت 
خرد از آنها اس��تفاده كني��م، مفيد خواهد بود. با 
اين حال سياس��ت بانك مركزي اين اس��ت كه 
فعال بيت كوين، اتريوم و ساير ارزها را به رسميت 
نمي شناس��د و در نتيجه قوه قضاييه سايت هاي 
ارائه دهن��ده اين ارزها را فيلتر مي كند. البته نظر 
ش��خصي من اين است كه اين ارزهاي ديجيتال 
با وجود ضعف هايي كه دارند، براي پرداخت هاي 
خرد تحريم را دور مي زنند و كاربران مي توانند از 

آن استفاده كنند. 
به گفت��ه وي اگر ارز ديجيت��ال ملي و بومي 
داش��ته باش��يم و بتواني��م آن را در جه��ان جا 
بيندازيم بهترين حالت اس��ت. سياس��ت كلي ما 
اين است كه فناوري ارز ديجيتال را توسعه دهيم 

تا هركس مايل است از آن استفاده كند.  

تك كرانچ| يك ش��ركت امريكايي، 
طرحي درباره ساخت سكونت گاه چاپ 
س��ه بعدي براي زندگ��ي در مريخ ارائه 
داده است.  ناسا چندين سال پيش اعالم 
كرد كه قصد دارد يك س��كونت گاه چاپ 
س��ه بعدي براي زندگ��ي در مريخ طراحي 
كند. در پي اعالم اين تصميم، شركت هاي 
بسياري، طرح هاي خود را براي ساخت يك 

سكونت گاه مناسب در مريخ ارائه دادند. 
گروه هاي پژوهشي، بايد مدل هاي سه بعدي واقعي سكونت گاه ها را كنار هم مي گذاشتند. 
پژوهش��گران براي اين كار، از نرم افزار »مدل سازي اطالعات س��اختمان« )BIM( استفاده 
كردند. در اين نرم افزار بايد از س��اختارهاي عملكردي طراحي شده براي سطح مشخصي از 
جزييات استفاده مي شد تا در ديوارها، ضخامت، عناصر فيلتر هوا و گرما در نظر گرفته شود. 
يكي از ش��ركت هاي حاضر در اين رقابت، ش��ركت فناوري »AI spaceFactory« در 
امريكا بود. در پروژه هاي اين ش��ركت موس��وم به »مارشا« )marsha(، نسبت به طرح هاي 
پيشين، تحول بسياري به چشم مي خورد. اين سكونت گاه، يك محفظه عمودي به شكل تخم 

مرغ است. تمركز اين پژوهش بر ابداع سكونت گاهي است كه با شرايط مريخ سازگار باشد. 
پژوهش��گران، تركيبي از فيبرهاي بازالت موجود در س��نگ هاي مريخ را به كار بردند و 

اينگونه، نياز به موشك ها را براي انتقال مواد از زمين برطرف كردند. 
»مارشا« كه به شكل عمودي روي سطح مريخ قرار مي گيرد، تحولي در روش هاي ساخت 
سه بعدي خودكار، فناوري مواد و طراحي محسوب مي شود. اين فناوري، طراحان را به ابداع 

سكونت گاه هاي انساني براي فضانورداني كه به مريخ سفر مي كنند، ترغيب مي كند. 
ساختار دو اليه يي مارش��ا، فضاهاي انعطاف پذيري را براي نورپردازي، حريم خصوصي و 

ميزان صدا فراهم مي كند. 
در طبقه همكف مارشا، عالوه بر تجهيزات مكانيكي و الكتريكي، يك آزمايشگاه وجود دارد. 
در طبقه دوم كه به سالن اجتماعات شبيه است، آزمايشگاه اصلي و آشپزخانه قرار گرفته اند. 
فضاي بين دو بدنه، مانند يك منبع نور عمل مي كند و پله ها به شكل مارپيچ هستند. طراحي 
مارشا براي نورپردازي، به گونه يي است كه رنگ و شدت نور را به صورت خودكار و با توجه به 

زمان تغيير مي دهد. اتاق هاي خواب و حمام نيز در طبقه سوم قرار دارند. 
اين پروژه موفق شد در رقابت ناسا، رتبه دوم را به دست آورد.

فون آرنا| گوگل توس��عه و انتش��ار 
ارزه��اي  اس��تخراج  اپليكيش��ن هاي 
ديجيتالي رمزنگاري شده در فروشگاه 
پلي استور را ممنوع اعالم كرده است. 
شركت گوگل به تازگي اعالم كرده 
اس��ت ك��ه سياس��ت گذاري هاي خود 
مبني بر انتش��ار برنامه هاي اس��تخراج 
ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري ش��ده در 
پل��ي اس��تور را تغيير داده اس��ت و به 

همين دليل، بس��ياري از برنامه و اپليكيش��ن هايي را كه براي استخراج و ماينينگ 
ارزهاي مجازي رمزنگاري ش��ده همچون بيت كوين مورد استفاده قرار مي گرفت، از 

فروشگاه اينترنتي و آنالين پلي استور حذف خواهد كرد. 
مدت هاست كه غول هاي تكنولوژي از جمله گوگل قوانين و مقررات سخت گيرانه 
بس��ياري را در قبال موارد مختلف همچون ترويج خشونت و تروريسم، سوءاستفاده 
از كودكان و بزرگس��االن، تبعيض و اپليكيشن هاي استخراج ارزهاي مجازي كه اين 

روزها از استقبال بسيار زيادي برخوردار شده است، اتخاذ و وضع كرده اند. 
اپليكيش��ن هايي كه براي استخراج و ماينينگ ارزهاي مجازي مورد استفاده قرار 
مي گيرند، به باور بس��ياري از كش��ورها و مقامات امنيتي ب��راي دور زدن تحريم ها، 
پولشويي، فرار مالياتي، قاچاق اسلحه، دارو و مواد مخدر استفاده مي شود و بايد جلو 

شيوع بي رويه و قارچي شكل آن را گرفت. 
اپليكيش��ن هايي تح��ت عن��وان ماين��ر گي��ت )MinerGate(، كريپتوماين��ر 
)Crypto Miner(، نئونئ��ون ماينر )NeoNeonMiner( جزو اپليكيش��ن هاي 

استخراج ارزهاي مجازي خواهد بود كه از پلي استور حذف مي شوند. 
همچني��ن دليل اصلي كه گوگل و اپل درباره اين برنامه ها مقررات ممنوعيت در 
فروش��گاه هاي آنالين و اينترنتي خود را وضع كرده اند، احتمال هك و نفوذ مجرمان 
سايبري به حساب هاي كاربري و دستگاه هاي الكترونيكي متصل به اينترنت كاربران 
اس��ت كه مي تواند امنيت س��ايبري و حفاظت از اطالعات آنها را با دشواري روبه رو 
كند. به گفته گوگل، اپليكيش��ن هايي كه در ظاهر براي كودكان طراحي شده اند اما 
حاوي مضامين بزرگساالن است، نيز جزو همين دسته از برنامه هايي خواهد بود كه 

شامل قانون مذكور شده و از فروشگاه پلي استور حذف خواهند شد.

ني�وز| فن��اوري بالك چين بس��يار 
فراتر از صنعت رمزنگاري است و امروزه 
استفاده از آن را مي توان در بخش هاي 
مختلف زندگي مش��اهده كرد. در حال 
حاضر ش��وراي ش��هر انگليس تصميم 
گرفت��ه كه از اين فن��اوري جديد براي 
محافظت از سياره زمين استفاده كند. 

ب��راي   20۱۸ س��ال  در  ليورپ��ول 
نخستين بار با استفاده از فناوري بالك 

چين به كاهش انتشار كربن كمك كرد. ليورپول از سال 20۱2 تاكنون، ميزان انتشار 
كرب��ن را بيش از 55۸ هزار تن كاهش داده اس��ت و از عوامل اين كاهش نصب بيش 
از ۱5 ه��زار چ��راغ خياباني LED ب��راي صرفه جويي در مصرف انرژي در روش��نايي 
خيابان ه��ا ب��وده و در نتيجه مصرف انرژي ۸2 درصد كاهش يافته اس��ت. بر اس��اس 
اين برنامه تا قبل از س��ال 20۳0 انتش��ار كربن، ۴0 درصد كاهش داشته و علت اين 
مورد نيز اس��تفاده از برنامه بالك چين بنياد Poseidon در كاهش انرژي اس��ت.  با 
اين برنامه ارائه ش��ده مقابله با تاثيرات تغيي��رات اقليمي از طريق فعاليت هاي روزمره 
امكانپذير شد و با مشاركت مدارس و كسب و كار، افراد فعاليت هاي مثبت در كاهش 

انتشار كربن را فرا مي گيرند. 
ليسلو گيريكز، بنيانگذار و مديرعامل شركت Poseidon اظهار كرد: ليورپول نمونه يي 
درخش��ان براي شهرهاي ديگر در انگلستان و سراسر جهان است كه از طريق استفاده از 
فناوري بالك چين يكي از بزرگ ترين مشكالت دنياي امروز را رفع خواهد كرد. پلت فرم 
ما كامال مقياس پذير اس��ت و زمان آن فرا رس��يده كه ديگر ش��هرها نيز اقداماتي در اين 
زمينه انجام دهند.  Poseidon بنيادي غيرانتفاعي است كه تالش مي كند نامي جديد 
در نوآوري بالك چين ايجاد كند. اين شركت قصد دارد افراد، سازمان ها و دولت ها را براي 
ايجاد مشاركت در اقدامات اقليمي از طريق روش هاي جديد با ابزارهاي خرده فروشي در 

اقدامات اقليمي با مدل هاي كسب و كار و معامالت خرده فروشي خود جذب كند. 
پلت ف��رم ب��الك چين بني��اد Poseidon در ماه مه و ج��والي 20۱۸ برنامه 
كاربردي قابل توجه يي ارائه كرده است. بنياد Poseidon با غول خودرو ليورپول 
BAC Mono همكاري دارد و براي س��اخت نخس��تين خودروي سبز در جهان 

همكاري مي كند.
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رويداد فراسواپليكيشن

 دزدي اينترنتي زندانيان
در امريكا

ورج|۳۶۴ زنداني در امريكا با استفاده از شكاف 
امنيتي در تبلت ه��اي مخصوص، حدود 225 هزار 

دالر اعتبار دزديدند. 
به گفته مقام��ات، زنداني��ان در 5 زندان ايالت 
آيداهو امريكا با سوءاس��تفاده از شكاف امنيتي در 
تبلت هاي Jpay خود، حدود 225 هزار دالر اعتبار 
دزديدند. سازمان اصالح و تربيت آيداهو اعالم كرد 
 JPay ۳۶۴ زنداني تراز حس��اب خود در تبلت هاي

را ارتقا داده اند. 
ش��ركت JPay تبلت هايي مخص��وص زندانيان 
مي سازد. زندانيان مي توانند با استفاده از اعتبار در 
اين تبلت ها از موس��يقي، كتاب الكترونيك، بازي و 
حتي خريد خود دستگاه هاي JPay استفاده كنند. 
همچنين تبلت ه��اي مذكور دسترس��ي به اخبار، 
مواد آموزشي و تصاوير و ويدئوهايي جديد را براي 

زندانيان فراهم مي كند. 
پس از آنكه زندانيان روش سوءاستفاده از شكاف 
امنيت��ي را به يكديگر منتقل كردن��د، يكي از آنها 
ح��دود ۱0 هزار دالر را به حساب هايش��ان منتقل 
ك��رد و 50 زنداني ديگر ني��ز اعتباري بيش از هزار 

دالر را به حساب هاي خود افزودند. 
به هرحال سازمان اصالح و تربيت آيدهوا اوايل 
ماه جاري قضيه را كش��ف و اعالم كرد در رويداد 
مذكور به اموال مردم عادي خس��ارت وارد نش��ده 

است. 
از س��وي ديگ��ر JPay اجازه دانلود موس��يقي 
و بازي را به زندانيان مس��دود ك��رده تا آنها هزينه 
خريدهاي خ��ود را بپردازند. البت��ه زندانيان هنوز 

مي توانند از خدمت ايميل استفاده كنند. 
اين ش��ركت تاكنون حدود ۶5 هزار دالر اعتبار 
را بازپس گرفته اس��ت. مقامات نيز اين زندانيان را 

تنبيه كرده اند.

»اپل« در فروش ساعت هاي 
هوشمند كم آورد

فون آرن�ا| اپل در س��ه ماهه دوم س��ال جاري 
ميالدي و در رقابت با توليدكنندگان س��اعت هاي 
هوشمند، عملكرد ضعيف تري را از خود به نمايش 

گذاشته است. 
موسس��ه تحقيقاتي كاناليز به تازگي گزارشي از 
آمار فروش س��اعت هاي هوشمند در سه ماهه دوم 
س��ال جاري 20۱۸ مي��الدي ارائه داده اس��ت كه 
نش��ان مي دهد عملكرد ساعت هاي هوشمند اپل از 

رقبايش ضعيف تر بوده است. 
طبق اين آمار، اپل توانس��ته است در سه ماهه 
دوم س��ال ج��اري، ۳.5 ميليون دس��تگاه س��اعت 
هوش��مند اپل واچ را در سراس��ر جه��ان به فروش 
برس��اند. بر اس��اس نمودار زير مي ت��وان به وضوح 
درياف��ت ب��ا وجود ف��روش نس��تا خ��وب و باالي 
گجت هاي هوشمند و پوش��يدني اپل در سال هاي 
قبل، اين شركت نتوانسته است سهم چنداني را از 

بازار ساعت هاي هوشمند به دست آورد. 
اي��ن تحقيقات همچني��ن نش��ان مي دهد كه 
كارب��ران جهان��ي در س��ه ماهه دوم س��ال 20۱۸ 
مي��الدي ح��دود ۱0 ميليون س��اعت هوش��مند 
خريداري و تهيه كرده اند كه در اين ميان نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته، سهم اپل از ۴۳ درصد به 

۳۴ درصد رسيده است. 
از ديگ��ر رقب��اي مع��روف و محبوب اپ��ل واچ، 
 Gear مي توان به ساعت هاي هوشمند سامسونگ
S۳ و ه��وآوي واچ 2 اش��اره كرد. ب��ا اينكه اين دو 
محصول توانايي پشتيباني از هر دو سيستم اندرويد 
و ios را دارن��د، اپ��ل واچ تاكنون هيچ عالقه يي به 
كار كردن با سيس��تم عامل اندرويد از خود نش��ان 
نداده اس��ت. آمار منتشره همچنين نشان مي دهد 
كه كاربران در كش��ورهاي اي��االت متحده امريكا، 
اس��تراليا و ژاپن بيشترين استقبال را از ساعت هاي 

هوشمند اپل )اپل واچ( كرده اند.

 ذخيره اطالعات
در خدمات ابري

انگجت| تلگ��رام ويژگي جديدي ارائه كرده كه 
عكس��ي از اس��ناد هويتي اف��راد را در خدمات ابري 
ذخيره مي كند؛ اين ويژگي كارشناس��ان امنيتي را 

نگران كرده است. 
پيامرسان تلگرام آپديت عظيمي براي موبايل ارائه 
كرده كه قابليت ذخيره كردن نسخه يي از كارت هاي 
شناس��ايي اف��راد را در مخ��ازن ابر اين اپليكيش��ن 
فراه��م مي كند.  ويژگي جديد ك��ه Passport نام 
گرفته، مي تواند در هر زمان اس��ناد شناسايي فرد را 
با اپليكيش��ن ها و خدمات ديگر به اشتراك بگذارد. 
تلگ��رام اين ويژگي را »روش يكپارچه احراز هويت« 
ناميده كه خدمات مالي و صنايع ديگر مي توانند براي 
اح��راز هويت افراد به كار گيرند. به اين ترتيب ديگر 
الزم نيس��ت فرد عكس پاسپورت يا گواهينامه خود 
را چن��د بار آپلود كند.  هر چند اين ابزار پتانس��يل 
تبديل ش��دن به ابزاري كارآمد را دارد، اما بس��ياري 
از كارشناس��ان امنيتي معتقدند ايده ذخيره كردن 

اطالعات حساس در ابر، چندان ايمن نيست. 
تلگ��رام ادع��ا مي كن��د اس��ناد افراد به وس��يله 
رمزگذاري »س��ر به س��ر« )end to end( صيانت 

مي شود و آنچه فرد آپلود مي كند را نمي بيند. 
عالوه براين پيام رس��ان مذكور تصميم دارد در 
آينده، تمام اطالعات قابليت »پاسپورت« را به يك 
ابر حسابرس��ي غير متمركز منتقل كند. به عبارت 
ديگ��ر اطالعات در چن��د رايانه توزيع مي ش��ود تا 
سيس��تم را ايمن تر كند. سرويس هايي كه خواهان 
يكپارچه س��ازي با »پاس��پورت« با سيستم هايشان 
هس��تند، گزينه ثبت نام )sign up( را با استفاده 
از ويژگ��ي جديد تلگرام ارائه مي كنند. با اين روش 
آنها درخواس��ت اطالعات��ي را مي كنندكه كاربر در 
ويژگي»پاس��پورت« ذخيره كرده است. همچنين 
تلگرام تصميم دارد احزار هويت طرف س��وم را در 

آينده نزديك ارائه كند. 

فضادريچه

بيمارس��تاني در  ديلي مي�ل| متخصص��ان 
امريكا با كمك ه��وش مصنوعي بيماري ديابت 
افراد را تش��خيص مي دهند.  يك بيمارس��تان 
در ش��هر كورالويل ايالت متح��ده امريكا از يك 
دس��تگاه جديد مبتني بر ه��وش مصنوعي كه 
عالئم ديابت را پيش از ايجاد بيماري تشخيص 

مي دهد، استفاه مي كند. 
اگر بيم��اري ديابت تش��خيص داده نش��ود 
مي توان��د ع��وارض جانبي خطرناك��ي از جمله 

نابينايي براي فرد در پي داشته باشد. 
اين دستگاه قادر به اسكن و تجزيه و تحليل 
ش��بكيه چش��م بيماران در معرض خطر است. 
دس��تگاه مذكور بيم��اري »رتينوپاتي ديابتي« 
)Diabetic retinopathy( اف��راد را ب��دون 

هي��چ گونه كمك انس��اني تش��خيص مي دهد. 
رتينوپاتي ديابتي عارضه يي ناشي از ديابت است 
كه ب��ه دليل تغييرات ايجاد ش��ده در رگ هاي 

خوني رخ مي دهد. 
اي��ن فن��اوري »IDx-DR« ن��ام دارد و با 
دق��ت ۸7 درص��د بيم��اري افراد را تش��خيص 
اي��ن  آوري��ل  م��اه  در   IDx-DR مي ده��د. 
دس��تگاه توانس��ت آزمايش��ات باليني بيش از 
۹00 بيم��ار را صحي��ح تش��خيص ده��د.  اين 
دس��تگاه ه��وش مصنوع��ي در ح��ال حاض��ر 
اندوكرينول��وژي« و  دياب��ت  »مرك��ز   توس��ط 

 )Diabetes and Endocrinology Centre(
ايالت آيووا امريكا استفاده مي شود. 

طبق گفته بيمارستان، ساالنه حدود 7200فرد 

به اين بخ��ش مراجع��ه مي كنند. اين دس��تگاه 
همچني��ن مي تواند نتايج آزمايش��ات را در عرض 
چن��د دقيقه نماي��ش ده��د. IDx-DR از يك 
»دوربي��ن ش��بكيه » )retinal camera( براي 
ثبت تصاوير از چشم بيمار استفاده مي كند. دكتر 
 ،)Michael Abramoff( »مايكل آبرام��ف«
توسعه دهنده اين دستگاه و چشم پزشك گفت: 
پ��س از ثب��ت تصاوير، الگوريتم ه��اي يادگيري 
دس��تگاه، تصاوير را همان گونه كه من به عنوان 
ي��ك متخصص چش��م انجام مي دهم، بررس��ي 
مي كند تا متوجه شود آيا بيمار اختالالتي مانند 
خونريزي، ميكروآنوريسم و بسياري از اختالالت 
ديگر كه بيماري ديابت سبب ايجاد آنها مي شود 

را دارد يا خير.

تك تايمز| دانشمندان چيني قصد دارند تا سال 
20۳۴ ميالدي، يك سيارك كه نزديك زمين است را 
گرفته و به زمين بياورند! گروهي از اختر فيزيكدانان 
چيني يك طرح عجيب پيشنهاد داده اند كه در آن به 
سياركي كه در نزديك زمين است، دست يابند و آن 
را به زمين منتقل كنند.  ممكن اس��ت اين اقدام آنها 
تخيلي به نظر برس��د ولي دانشمندان معتقدند يك 
سيارك كامل، منبع فراواني از مواد معدني مهم است 

كه براي صنعت و اقتصاد، حائز اهميت است. 
اين امر همچني��ن تحقيقات اخير محققان راجع 
به منش��أ منظومه شمسي و همچنين چگونگي آغاز 

زندگي روي زمين و وجود آب را بهبود مي بخشد. 
»لي مين��گ  تائو« محقق مركز ملي علوم فضايي 
چين گفت: هدف ما اين اس��ت يك سيارك كه چند 

ص��د تن وزن دارد را به زمين آوريم تا از آن به عنوان 
يك منبع ارزش��مند استفاده كنيم. وي افزود، عموما 
سيارك ها و برخورد آنها با زمين به عنوان يك تهديد 
تلقي مي ش��ود ول��ي ما قصد داريم اي��ن تهديد را به 
فرصت تبديل كنيم. اين تيم تحقيقاتي در نظر دارند 
يك فضاپيما طراحي كنند كه حاوي يك كيسه بزرگ 
باش��د كه براي حمل سيارك به زمين مورد استفاده 
قرار گيرد.  اين تيم تخمين زده اند، حمل اين سيارك 
به زمين زماني ميس��ر خواهد ش��د كه نزديك زمين 
باش��د و فضاپيما يك س��پر حرارتي را فعال كند كه 

سرعت حركت سيارك كاهش يابد. 
اين كار باعث مي ش��ود كه س��يارك در نزديكي 
اتمسفر زمين نسوزد. اين فضاپيما سپس به منطقه يي 

كه از وجود انسان خالي است، فرود خواهد آمد. 

چينيهايكسياركرابهزمينميآورندتشخيصديابتباكمكهوشمصنوعي
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چهره هاي استاني

 افزايش خش�ونت خانگي در مازندران-ساري| 
ريي��س كارگروه تخصصي بانوان اتاق فكر توس��عه و تعالي 
مازندران گفت: مازندران در ميزان خشونت هاي خانگي در 
صدر جدول كش��وري قرار دارد. زهرا محمودي با اش��اره به 
اينكه در راس��تاي پوشش موضوعات گسترده حوزه زنان و 
نيز متناس��ب با اولويت هاي اسناد باالدستي از جمله برنامه 
ششم توسعه 4 كميته در كارگروه تخصصي بانوان اتاق فكر 
توسعه و تعالي مازندران تشكيل شد، اظهاركرد: كميته هاي 
بهداشت و محيط زيست، آموزش و توانمندسازي، حقوقي 
و خانواده و توس��عه و اش��تغال با محوريت گردشگري اين 
4 كميته ش��كل گرفته اند. او تصريح كرد: در تمامي اين 4 
كميته ها چالش هاي حوزه زنان اس��تان مازندران، بر اساس 
آمار مس��ائل بانوان استان كه به عنوان معضالت مهم تلقي 
مي ش��وند، مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد و در راستاي 
آن براي برون رفت از مش��كالت، چاره و راهكار انديش��يده 

مي شود. 

 ماليات ب�ر ارزش افزوده روند صادرات را مختل 
مي كند-مش�هد| رييس اتحاديه صادركنندگان خراسان 
رض��وي گفت: مالي��ات ب��ر ارزش افزوده روند ص��ادرات را 
مختل مي كند، لذا سازمان امور مالياتي قرار است اين اخذ 
مبل��غ را حذف كند كه اميد داريم اين امر تحقق پيدا كند. 
محمدحسين روشنك با بيان اينكه صادركنندگان از ابتداي 
امر از پرداخت ماليات ب��ر ارزش افزوده معاف بودند، اظهار 
كرد: يعني ص��ادرات از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده در 
تمام دنيا معاف بوده اس��ت. رييس اتحاديه صادركنندگان 
خراس��ان رضوي افزود: اما در گذشته يك قانون اشتباه در 
كشور ما وجود داشت و آن اين بوده كه سازمان امور مالياتي 
اع��الم مي كند كه صادركننده زماني ك��ه كاال را خريداري 
مي كند ارزش افزوده را به توليدكننده و خريدار بپردازد، بعد 
از آن اس��ناد و مدارك خود را به س��ازمان امور مالياتي ارائه 
كند و آن زمان ما ماليات را باز مي گردانيم و طبق قانون اين 

بازگرداني بايد ظرف مدت يك ماه صورت گيرد. 

ممنوعيت دريافت وج�ه از دانش آموزان هنگام 
ثب�ت نام-تبريز| مديركل آموزش و پ��رورش آذربايجان 
شرقي گفت: بر اساس بخشنامه اخير وزير آموزش و پرورش، 

دريافت وجه از دانش آموزان هنگام ثبت نام ممنوع است. 
پاش��ايي خاطرنش��ان كرد: ثبت نام دانش آموزان يا ارائه 
كارنام��ه منوط ب��ه دريافت كمك هاي مردمي به مدرس��ه 
نيس��ت. او افزود: تاكنون بخشي از كارهايي اجرايي مدارس 
برابر ماده 8 قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش و ماده 
5 آيين نامه اجرايي مدارس مي توانست از طريق كمكهاي 
مردمي صورت گيرد اما طبق بخش��نامه جديد، دريافت هر 
گونه وجه به غير از پول بيمه و كتاب موقع ثبت نام ممنوع 
اس��ت. مديركل آموزش و پرورش آذربايجان شرقي اضافه 
كرد: البته انجمن اوليا و مربيان با هماهنگي مدير مدرس��ه 
مي توانند در طول س��ال تحصيل��ي از خانواده هاي متمكن 

كمك بگيرند. 

 رتب�ه برتر سيس�تان و بلوچس�تان در حمايت 
از مش�اغل-زاهدان| مديركل حمايت از مشاغل و بيمه 
بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در زاهدان گفت: 
سيس��تان و بلوچستان در حمايت از مشاغل در كشور رتبه 
برتر را داراس��ت. ياوري اظهار داشت: سيستان و بلوچستان 
درحمايت از مشاغل و بيمه بيكاري اقدامات موثري را انجام 
داده كه موجب ش��ده رتبه برتر كشور را كسب كند. ياوري 
افزود: در كش��ور 220 هزار نفر از كارگ��ران كه بدون اراده 
ش��خصي، كار خود را از دست داده اند، مقرري بيمه بيكاري 
درياف��ت مي كنند كه فقط 800 نفر از آنان در سيس��تان و 
بلوچستان هستند. او با اشاره به اينكه بيمه بيكاري قانوني 
حمايتي اس��ت، اظهار داش��ت: بيمه بيكاري براي كارگران 
مجرد حداقل ش��ش ماه و براي كارگران متاهل حداقل 12 

ماه است. 

 دس�ت درازي كوه خواران ب�ه ييالقات يزد-يزد| 
رييس اداره حقوقي منابع طبيعي و آبخيزداري اس��تان يزد 
با اشاره به اينكه بيش��ترين تصرفات اراضي ملي در مناطق 
ييالقي استان صورت مي گيرد، گفت: در سال جاري 76 مورد 
پرونده تصرف غير مجار اراضي ملي در اس��تان يزد تشكيل 
شده است. كاظم اس��المي با اشاره به اينكه اداره كل منابع 
طبيعي و آبخيزداري اس��تان ب��ه نمايندگي از دولت متولي 
اراضي ملي است، اظهار كرد: اين اداره در راستاي جلوگيري 
از تص��رف عدواني اراضي ملي كه ش��امل زمي��ن خواري و 
كوه خ��واري اس��ت اقداماتي انجام داده اس��ت. او گش��ت و 
مراقبت توسط يگان حفاظت، تثبيت مالكيت دولت با اجراي 
كاراستر، استفاده از همياران طبيعت و اختصاص سامانه ثبت 
تخلفات به صورت شبانه روزي را از جمله اقدامات انجام شده 
دانس��ت و افزود: با توجه به اينكه پيشگيري از زمين خواري 
اولويت اصلي اين اداره اس��ت بايد م��ردم نيز در حفاظت از 

منابع طبيعي و اراضي ملي مشاركت كنند. 

  ساحل استان هاي ش�مالي قتلگاه شده است-
ساري| رييس هيات نجات غريق شهرستان تنكابن گفت: 
كمبود طرح هاي سالم س��ازي در نوار ساحلي عامل شنا در 
مناطق غيرمجاز است. آيت كشاورزيان بابيان اينكه بسياري 
از نقاط نوار ساحلي داراي سنگ چين بوده، ضمن يادآوري 
عقب نشيني دريا و عمق زياد جنوب پهنه آبي خزر نسبت به 
ش��مال آن اظهار كرد: اين عوامل ساحل استان هاي شمالي 
را به قتلگاه بدل كرده و ناجيان هر روز با غريق هاي متعدد 
مواجه هس��تند. او، مهم ترين مش��كل ناجيان را امكانات و 
تجهيزات مناس��ب دانست و اظهار كرد: امكانات هيات هاي 
نجات غريق شهرستان هاي استان مازندران كه طوالني ترين 
نوار س��احلي ش��مال كش��ور را دارد، قابل مقايسه با ساير 
كشور نيست و بزرگ ترين چالش ما در فصول شنا، مشكل 

سخت افزاري است. 

  آخرين وضعيت آب ش�رب آبادان و خرمشهر-
اهواز| معاون بهره برداري شركت آب و فاضالب خوزستان با 
اشاره به بهبود كيفيت آب رودخانه هاي كارون و بهمنشير، 
گفت: وضعيت آب ش��رب ش��هرهاي آبادان و خرمش��هر با 
پايداري خ��ط غدير 2 و بهبود كيف��ي رودخانه ها در حال 
حاضر در وضعيت خوبي اس��ت. مهرداد قنواتي اظهار كرد: 
وضعيت آب شرب ش��هرهاي آبادان و خرمشهر با پايداري 
خط غدي��ر2 و همچنين بهبود كيفي��ت آب رودخانه هاي 

كارون و بهمنشير در حال حاضر در وضعيت خوبي است. 
او افزود: در حال حاضر – EC شوري- آب در شهرهاي 
آبادان و خرمش��هر به شكل قابل توجهي كاهش پيدا كرده 
و وضعيتي كه در ماه گذش��ته شهروندان اين دو شهر با آن 

مواجه بودند، از بين رفته است. 

اخبارشهرستانها

در مراسم افتتاح دوره آموزش تسهيل گري اقتصادي و اجتماعي مطرح شد

رويكردجديدبنيادبركتدرمحروميتزداييواشتغالزايي

در بازديد از دستاوردهاي داخلي همراه اول در الكامپ 

تاكيد وزير ارتباطات بر استفاده از توانمندي هاي بومي

 بنگاه ها|
مراسم افتتاح نخستين دوره آموزش تسهيل گري 
اقتص��ادي و اجتماعي طرح »آس��مان« بنياد بركت 
وابس��ته به س��تاد اجرايي فرمان حض��رت امام )ره( 
ديروز در مجتمع فرهيختگان واحد علوم و تحقيقات 

دانشگاه آزاد اسالمي برگزار شد. 
اجراي الگ��وي اقتصادي اجتماع محور آس��مان 
)آيين نامه س��رمايه گذاري مردمي و اشتغال  نيروي 
انساني( با رويكرد معيشت پايدار و تمركز بر توسعه 
كسب وكار و اش��تغال در مناطق روستايي و محروم 
كشور در برنامه سال 1397 بنياد بركت قرار گرفته و 
پس از شناسايي و انتخاب مناطق هدف، اين بنياد با 
همكاري گروه مشاوران مديريت و مطالعات راهبردي 
تدبير، طرح مذكور را در 22 شهرس��تان و 7 استان 
محروم كشور عملياتي كرده است. در طرح آسمان با 
هدف نهايي ايجاد اشتغال، گروه هاي 15 تا 20 نفره با 
رويكرد توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي در منطقه 
هدف تشكيل مي ش��ود. اين افراد از طريق آموزش، 
خودباوري و اعتماد به نفس، آمادگي پذيرش ش��غل 
را كسب مي كنند كه اين مهم بر عهده تسهيل گران 

اقتصادي و اجتماعي بنياد بركت خواهد بود. 
در همين راس��تا و با فراخوان عمومي در مناطق 
هدف براي شناسايي، انتخاب و آموزش تسهيل گران 
محلي، در مرحل��ه اول از 1100 متقاضي همكاري 
ثبت نام به عمل آم��د و از اين تعداد، 550 نفر براي 
ش��ركت در آزمون كتبي واجد شرايط اعالم شدند. 
پس از برگ��زاري آزمون و انج��ام مراحل گزينش و 
مصاحب��ه، تعداد 130 متقاضي براي حضور در دوره 

آموزش تسهيل گري معرفي شدند. 
اين دوره آموزشي در دو مرحله يك هفته يي و به 
مدت 288 ساعت در مجتمع فرهيختگان واحد علوم 
و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي برگزار خواهد شد. 

 ورود جدي به توسعه مناطق محروم
مديرعامل بنياد بركت در مراسم افتتاح نخستين 
دوره آموزش تسهيل گري اقتصادي و اجتماعي طرح 
آس��مان با تاكيد بر اينكه اين بنياد نيازي به معرفي 
ندارد، گفت: بنياد بركت مجري برنامه هاي اجتماعي 
و اقتصادي س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( و 
فعال در حوزه ارزش آفريني اقتصادي و اجتماعي در 

مناطق محروم و كمتر توسعه يافته كشور است. 
س��عيد جعفري با اش��اره به تالش ه��اي انجام 
گرفت��ه در ط��ول 40 س��ال گذش��ته در زمين��ه 
محروميت زدايي از مناطق محروم كش��ور تصريح 
ك��رد: س��تاد اجرايي فرم��ان حضرت ام��ام )ره( 
در ادام��ه اي��ن تالش ه��ا در راس��تاي منويات و 
دغدغه هاي رهبر معظم انقالب همه امكانات خود 
را بر محروميت زدايي، توانمندس��ازي اقتصادي و 

اشتغال زايي متمركز كرده است. 

او اتخ��اذ رويك��رد جديد ب��راي ورود به مبحث 
محروميت زدايي را مورد توجه ق��رار داد و افزود: در 
سال هاي گذشته بعضاً نگاهي فيزيكي و سخت افزاري 
به اي��ن موضوع وجود داش��ته اس��ت، در حالي كه 
رويك��رد و نگرش مطل��وب بايد مبتني بر توس��عه، 
سرمايه انس��اني و امكانات سخت افزاري و نرم افزاري 
باش��د. مديرعامل بنياد بركت با تاكيد بر ورود جدي 
اين بنياد به توس��عه مناطق محروم كشور بيان كرد: 
مطالعه طرح هاي موف��ق داخلي و خارجي در حوزه 
محروميت زدايي باعث تصويب يك الگوي اقتصادي 
تحت عنوان »آسمان« شد كه در يك سال گذشته به 
شكل پايلوت در برخي مناطق كشور آغاز شده است. 
طرح آس��مان نتيجه تغيير رويك��رد به فعاليت هاي 
محروميت زدايي در بنياد بركت است. ما در سياست 
جديدمان در بني��اد بركت صرفاً به دنبال س��اخت 
واحده��اي توليدي ي��ا تامين اعتبار نيس��تيم بلكه 
هدف مان مشاركت اجتماعي است تا عالوه بر ايجاد 
مش��اغل پايدار براي افراد واجد شرايط، انگيزه براي 

ماندگاري آنها در مناطق روستايي ايجاد شود. 
جعفري تصريح كرد: در طرح آسمان، شناسايي 
امكان��ات و اس��تعدادهاي محلي و كم��ك به آنها 
مدنظر اس��ت. ما در اين طرح دنبال ايجاد مشاغل 
پيچيده نيس��تيم، بلكه ب��ر قابليت هاي هر منطقه 

متمركز شده ايم. 
مديرعامل بنياد بركت وابس��ته به ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ره(، شركت كنندگان در نخستين 
دوره آم��وزش تس��هيل گري اقتص��ادي و اجتماعي 
طرح آسمان را طليعه داران تسهيل گري اقتصادي و 
اجتماعي در مناطق محروم و روستاها خواند و ادامه 

داد: انتظار اين اس��ت كه با فعاليت شما زمينه هاي 
ايجاد اش��تغال و در نتيجه، توسعه پايدار در مناطق 

محروم كشور حاصل شود. 

 تاكيد بر استفاده از ظرفيت هاي مردمي
رييس هيات مديره بنياد بركت نيز تسهيل گري 
را راهي براي ش��كوفايي و جلوه گري توانمندي هاي 
مناطق روستايي ذكر كرد و گفت: جمعيت روستايي 
در اي��ران در س��ال 1353، 76 درص��د ب��ود، ول��ي 

هم اكنون به 26 درصد رسيده است. 
محمود عسكري  آزاد ادامه داد: كشور هاي مختلف 
در مس��ير توس��عه به اين نتيجه رسيدند كه جامعه 
روس��تايي بدون انگيزش، پتانسيل و جمعيت وجود 
خارجي ندارد، بنابراين زمينه هاي رشد را براي شان 
فراهم كردند و اينجا بحث تس��هيل گري هم مطرح 
شد. رييس هيات مديره بنياد بركت وابسته به ستاد 
اجراي��ي فرمان حضرت امام )ره(، با اش��اره به اينكه 
امروزه بحث دولت هاي تسهيل گر مطرح است، عنوان 
ك��رد: بحث اصلي براي رواج تس��هيل گري در اصل 
براي اين منظور بود كه ما مي خواهيم همه مردم در 
توسعه كشور نقش داشته باشند. رهبر معظم انقالب 
هم دايماً به اين مهم تاكيد دارند كه بايد به مردم و 

استفاده از ظرفيت هاي آنان توجه داشت. 
عس��كري  آزاد با اش��اره به اينكه بايد متناس��ب 
ب��ا توانمندي ه��اي انس��اني، فيزيك��ي، اجتماعي و 
زيرساختي در روستا ها زمينه توسعه را فراهم كنيم، 
تصريح كرد: تسهيل گران را از خود مردم آن مناطقي 
كه نياز به توس��عه دارند، انتخ��اب كرديم تا ارتباط 
بهتري ش��كل بگيرد؛ لذا بايد از امكان��ات مردم آن 

منطقه اعم از نيروي انساني و توانمندي هاي محلي 
براي توس��عه اين مناطق و به تبع آن در كل كشور 
بهره بگيريم. او خطاب به تس��هيل گران حاضر در 
مراس��م تاكيد كرد: تس��هيل گر بايد اين قدرت و 
جس��ارت را در خود احساس كند كه مي توانيم با 

هم مشكالت را حل كنيم. 
مديرعامل گروه توسعه اقتصادي تدبير نيز در اين 
مراسم خواستار توجه بيشتر به مناطق روستايي براي 

ارتقاي سطح توسعه اقتصادي كشور شد. 
عارف نوروزي س��ه ويژگي مناطق روس��تايي را 
كانون هاي فرهنگي، اقتص��ادي و امنيتي بودن اين 
مناطق برش��مرد و خاطرنش��ان ك��رد: بنياد بركت 
ب��ا توجه ب��ه اين س��ه ويژگي فعاليت ه��اي خود را 
پيگيري مي كند، و جبهه جديدي را به قصد جبران 
كم  توجه��ي به روس��تاها باز كرده اس��ت. در همين 
زمينه بنياد بركت به دنبال تسهيل گراني است كه در 
راستاي همين اهداف در نقاط محروم فعاليت كنند. 

 326فرصت شغلي براي زنان سرپرست 
خانوار مناطق زلزله زده  كرمانشاه 

در راس��تاي تحقق اه��داف اقتصادي و عمراني 
كش��ور، بني��اد برك��ت در ادام��ه سياس��ت هاي 
اش��تغال زايي، توانمندس��ازي اقتصادي و حمايتي 
س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره(، براي زنان 
سرپرس��ت خانوار در مناطق زلزله زده كرمانش��اه 

فرصت هاي شغلي ايجاد مي كند. 
به گ��زارش »تعادل« به نقل از معاونت توس��عه 
كارآفرين��ي اجتماع مح��ور بنياد بركت وابس��ته به 
س��تاد اجرايي فرمان حض��رت امام )ره(، براس��اس 

تفاهم نامه ي��ي كه ميان بنياد برك��ت و كميته امداد 
امام خميني )ره( به امضا رس��يده است، براي 326 
زن سرپرس��ت خانوار، فرصت اشتغال و كسب و كار 

ايجاد خواهد شد. 
در اي��ن تفاهم نامه، مقرر ش��ده كه بنياد بركت و 
كميته امداد امام خميني)ره( به هر يك از متقاضيان 
تا سقف مبلغ 300 ميليون ريال به صورت بالعوض و 
تسهيالت پرداخت كنند كه تا به امروز 100 فرصت 
شغلي ايجادشده و امكان اشتغال مابقي نيز ظرف دو 

ماه آينده فراهم خواهد شد. 
اي��ن فرصت هاي ش��غلي در زمينه پ��رورش دام 
سبك است و براي هر يك از واجدين شرايط، 20 تا 
30 رأس گوسفند و محل استاندارد نگه داري دام ها 
به مساحت 60 مترمربع در نظر گرفته مي شود. ايجاد 
فرصت كسب و كار و اشتغال سريع براي زلزله زدگان 
كرمانشاه، نشان دهنده س��رعت عمل ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )ره( در خدمت رساني به مناطق 

محروم كشور است. 
همچنين ب��ا مذاكرات انجام گرفت��ه ميان بنياد 
برك��ت و كميته امداد امام خميني)ره( 500 فرصت 
ش��غلي نيز در قالب طرح اجتماع مح��ور »مهتاب« 
)مدل هادي تالش اقتصادي بركت(، در سطح استان 

كرمانشاه ايجاد خواهد شد. 
در اي��ن طرح، به هر يك از متقاضيان و واجدين 
ش��رايطي كه توس��ط كميته امداد امام خميني)ره( 
شناس��ايي و معرفي ش��ده اند، مبل��غ 300 ميليون 
ريال تسهيالت قرض الحسنه پرداخت خواهد شد تا 
در حوزه هاي پرورش و توليد دام س��بك و سنگين، 
زنبورداري و كارهاي خدماتي مشغول به كار شوند. 
اعتبار درنظر گرفته شده براي اين طرح 100 ميليارد 
ريال است كه توسط بنياد بركت تامين خواهد شد. 

بني��اد برك��ت هر چن��د تا ب��ه امروز بيش��تر با 
فعاليت ه��اي عمراني و خدم��ات اجتماعي خود در 
س��طح جامعه شناخته شده اس��ت، اما عمده منابع 
خود را در راه ايجاد اشتغال و توانمندسازي اقتصادي 
مناطق محروم و روستاها صرف مي كند. با تاكيدات 
محمد مخبر، رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام 
)ره( ايجاد اش��تغال، اولويت اصلي فعاليت هاي بنياد 
بركت تعيين شده و بيش از 80 درصد منابع مالي و 

اعتبارات در اين راه صرف مي شود. 
در برنامه اس��تراتژيك پنج ساله بنياد بركت نيز، 
راهبردها، اهداف و چش��م اندازهاي اش��تغال زايي و 
مشاركت هاي اقتصادي به طور جامع تبيين شده اند. 
بر همين اس��اس، از پنج معاونت بنياد بركت، فقط 
ي��ك معاونت در بخش زيربناي��ي و عمراني فعاليت 
دارد و چهار معاونت ديگر ش��امل توسعه كارآفريني 
اجتماع مح��ور، توس��عه مش��اركت هاي اقتص��ادي 
بنگاه محور، توس��عه مديريت و برنامه ريزي و توسعه 
منابع و مشاركت ها در حوزه اشتغال متمركز شده اند.  

وزير ارتباطات وفناوري اطالعات در بازديد از 
غرفه همراه اول در نمايش��گاه الكامپ 2018 بر 
بومي سازي و اس��تفاده از توليدات داخلي تاكيد 

كرد. 
ب��ه گ��زارش تع��ادل ب��ه نق��ل از اداره كل 
ارتباطات ش��ركت ارتباطات سيار ايران، جهرمي 
در جري��ان بازديد از غرفه همراه اول در بيس��ت 
و چهارمي��ن نمايش��گاه الكتروني��ك، كامپيوتر 
و تج��ارت الكتروني��ك )الكام��پ( از نزديك در 
جريان فعاليت ه��اي همراه اول در حوزه IoT و 
هوشمندسازي فضاي شهري از جمله كنتورهاي 
گاز، ب��رق و آب ق��رار گرف��ت و در جمالت��ي بر 
حماي��ت همراه اول از تولي��دات داخلي و دانش 

و فناوري بومي تاكيد كرد. 
همراه اول در 8 ماه گذش��ته بس��ترهاي الزم 

براي آزمايش 6 ش��ركت مودم س��از و4 شركت 
كنتورس��از داخلي را در ش��بكه رادي��و، انتقال و 
core همراه اول در بستر NB-IoT ايجاد كرد 
و در نهايت با بومي س��ازي پلتفرم هاي الزم براي 
پياده سازي اين اكوسيستم، آن را به مرحله توليد 
رس��انده است. در اين پروژه تمام اليه هاي راديو، 
ش��بكه، انتقال و core در داخل بستر ارتباطي 
همراه اول به روزرس��اني ش��ده و براي نخستين 
بار در كشور توسط شركت ارتباطات سيار ايران 
و شركت ملي گاز در جهت مديريت هرچه بهتر 
انرژي در كش��ور اجرايي ش��ده است. همراه اول 
كس��ب و كار، همچني��ن آمادگي خ��ود را براي 
توس��عه اين پلتف��رم با هم��كاري مراكز علمي و 

دانشگاه ها اعالم مي كند. 
پيش از اين شركت ملي گاز ايران در 9 بهمن 

م��اه 95، تفاهمنامه هوشمندس��ازي كنتورهاي 
گاز كش��ور را با همراه اول امضا ك��رده بود و به 
زودي كنتور هوش��مند برق را با همكاري وزارت 
نيرو و كنتور هوش��مند آب را با همكاري وزارت 
جهاد كشاورزي راه اندازي مي كند. بر اين اساس 
در حال حاض��ر همراه اول تنها اپراتوري اس��ت 
كه موف��ق به راه ان��دازي بومي اين طرح ش��ده 
است. هوشمندسازي كنتورها، يكي از مهم ترين 
حوزه هاي اينترنت اشيا )IoT( در جهان است. 

گفتن��ي اس��ت وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري 
اطالع��ات صب��ح ديروز پ��س از افتتاح رس��مي 
نمايشگاه الكامپ در بازديد از غرفه همراه اول در 
سالن خليج فارس ضمن بازديد از دستاوردهاي 
نوين همراه اول بر ضرورت استفاده هرچه بيشتر 

از توان داخلي تاكيد كرد. 

گمركات  كردستان| مديركل 
ابت��داي  از  گف��ت:  كردس��تان 
فروردي��ن ت��ا پايان تيرم��اه 97، 
635 ه��زار ت��ن كاال ب��ه ارزش 
402 ميلي��ون دالر از گم��ركات 
اين اس��تان صادر ش��د كه نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال گذشته از 
لحاظ وزني 100 درصد بيش��تر است. بختيار رحماني پور 
در گفت وگو ب��ا ايلنا با ارائه گزارش��ي از عملكرد گمرك 
كردس��تان طي 4 ماهه امسال گفت: تا پايان تيرماه سال 
ج��اري 635 هزار تن كاال ب��ه ارزش 402 ميليون دالر از 
گمركات اس��تان كردس��تان به خارج از كشور صادر شده 
اس��ت. او اظهار داش��ت: از اين ميزان 372 هزار تن كاال 
ب��ه ارزش بيش از 209 ميلي��ون دالر مربوط به صادرات 
گمركات اس��تان و 262 هزار ت��ن به ارزش 192 ميليون 
دالر مربوط به صادرات اظهار ش��ده در ساير گمركات به 
مقصد عراق اس��ت. رحماني پور با بيان روند رشد صعودي 
ص��ادرات در اين مدت، افزود: اين حجم كاال از نظر وزني 
100 درص��د و از نظر ارزش دالري 78 درصد نس��بت به 
مدت مش��ابه سال گذش��ته رشد داشته اس��ت. مديركل 
گمركات كردس��تان با بيان اينكه 98 درصد كل كاالهاي 
صادراتي اس��تان مربوط به كشورعراق است، گفت: ساير 
كاالها به ترتيب به مقصد كشورهاي افغانستان، پاكستان، 

روسيه، روماني و ارمنستان ترخيص مي شود.

 صادرات كاال از گمركات كردستان
 100 درصد افزايش يافت

اصفه�ان| در مجم��ع عمومي 
ف��والد  ش��ركت  س��االنه  ع��ادي 
مبارك��ه اصفه��ان پ��س از ارائ��ه 
گزارش عملكرد ش��ركت از س��وي 
س��بحاني مديرعامل اين ش��ركت 
و ارائه گزارش مقبول حسابرس��ي 
از صورت ه��اي مالي س��ال 1396، 
صورت هاي مالي اين ش��ركت بررس��ي و به تصويب رسيد 
و در نهايت به ازاي هر س��هم 250 ريال سود نقدي تقسيم 
ش��د. به گزارش »تعادل« در اين مجمع كه با حضور بهرام 
س��بحاني مديرعام��ل، اعضاي هيات مديره ش��ركت فوالد 
مباركه، نماينده س��ازمان بورس و 89 درصد از سهامداران 
شركت برگزار ش��د، در ابتدا بهرام سبحاني سال 1396 را 
درخشان ترين سال ش��ركت به لحاظ توليد و سودآوري از 
زمان بهره برداري تاكنون برشمرد و گفت: با توجه به بهبود 
تقاضاي داخلي محصوالت و افزايش قيمتهاي جهاني فوالد 
در س��ال 1396 و افزايش فروش ش��ركت در بخش تختال 
و رشد سود حاصل از س��رمايه گذاري هاي درست شركت، 
نهايتا درآمد شركت از رشد 56 درصدي برخوردار بود؛ اين 
در حالي است كه در پي اجراي سياست هاي كاهش هزينه، 
در نهايت نس��بت هاي سودآوري از رشد چشمگيري نسبت 
به س��ال 1395 برخوردار بوده است. عالوه بر اين، مقايسه 
عملكرد ش��ركت با ساير رقبا، س��ودآوري بيشتر شركت را 

نشان مي دهد. 

 درخشان ترين سال مالي
 به لحاظ توليد و سودآوري

اردبيل| نايب رييس مركز خدمات 
سرمايه گذاري استان اردبيل از جذب 
و صدورمجوز سه طرح سرمايه گذاري 
خارجي با حجم س��رمايه آورده 1.8 
ميلي��ون دالر در س��ال گذش��ته در 
اس��تان اردبيل خب��ر داد. به گزارش 
ايلنا، مظفري با اعالم اين خبر، گفت: 
سرمايه گذاري خارجي از سال 1376 با صدور مجوز براي يك 
متقاضي ايراني االصل مقيم كشور فرانسه با طرح پيشنهادي 
در بخش كشاورزي استان ش��روع شده است و تاكنون تعداد 
11 مورد صدور مجوز خارجي با سرمايه يي بالغ بر 55 ميليون 
دالر صادر شده كه از اين تعداد برخي در مرحله بهره برداري يا 
انجام مقدمات اوليه شروع فعاليت، يا نيمه فعال يا بنا به داليلي 
طرح راكد رها ش��ده اس��ت. او افزود: بر اس��اس ماده 7 قانون 
اجرايي اصل 44 قانون اساس��ي، مراكز خدمات سرمايه گذاري 
با هدف تس��هيل و تس��ريع در ام��ر س��رمايه گذاري و صدور 
مجوز فعاليت هاي اقتصادي در اس��تان ها تشكيل شده است. 
مدي��ركل امور اقتصادي و دارايي اس��تان اردبيل، تصريح كرد: 
در ح��ال حاضر پنجره واحد س��رمايه گذاري در مركز خدمات 
سرمايه گذاري خارجي استان اردبيل با حضور نمايندگان ثابت 
و تام االختيار دس��تگاه هاي صادر كننده مجوز به عنوان كانون 
مراجعه متقاضيان سرمايه گذاري داخلي و خارجي با برگزاري 
جلس��ات منظم بص��ورت هفته يي دوبار با حض��ور متقاضيان 

رسيدگي كرده و مشاوره هاي الزم نيز ارائه مي شود.

جذب و صدور مجوز طرح هاي سرمايه گذاري 
خارجي در اردبيل

س��ازمان منطق��ه آزاد ارس در 
سال هاي اخير 300 ميليارد تومان 
براي توسعه منطقه هزينه مي كند.

اقتص��ادي  كميس��يون  عض��و 
منطق��ه  گف��ت:  ده��م  مجل��س 
ميزب��ان  هم اكن��ون  ارس  آزاد 
س��رمايه گذاران خارج��ي در حوزه 
توليد و صادرات اس��ت و حضور سرمايه گذاران خارجي در 
ارس قابل توجه اس��ت.  به گ��زارش تعادل به نقل از روابط 
عمومي و امور بين الملل س��ازمان منطقه آزاد ارس، محمد 
حسن نژاد در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما 
با اش��اره به موفقيت هاي منطقه آزاد ارس در زمينه جذب 
س��رمايه گذاران خارجي، گفت: چندين شركت توليدي در 
منطقه آزاد ارس توس��ط س��رمايه گذاران خارجي تاسيس 

شده و در زمينه توليد و صادرات فعاليت مي كنند. 
او عن��وان كرد: ش��ركت هايي همانند جلف��اكاران ارس با 
س��رمايه گذاري 100 درص��د خارجي در منطق��ه آزاد ارس 
فعالي��ت مي كنند و توليدات اين ش��ركت ها به داخل و خارج 
از كش��ور ارسال مي شود. او افزود: در حالي كه بودجه عمومي 
كل كشور 400 هزار ميليارد تومان است و از اين مقدار، فقط 
6 ميليارد تومان به جلفا رسيده است اما سازمان منطقه آزاد 
ارس در س��ال هاي اخير 300 ميليارد تومان در اين منطقه از 
جمله براي ساخت بزرگراه مرند - جلفا، تامين زيرساخت هاي 

ناحيه صنعتي و شبكه برق، آب و فاضالب هزينه مي كند. 

 حضور سرمايه گذاران خارجي 
در منطقه آزاد ارس قابل توجه است 



 Sun. July   29. 2018  1160   يك شنبه7    مرداد 1397     15 ذي القعده 1439  شماره   
feature@taadolnewspaper.ir  66420769 

اقتصاد اجتماعي12
 دارو و تجهيزات پزشكي

در ليست سفيد تحريم ها
سخنگوي وزارت بهداشت با اشاره به اينكه اكثر داروها و 
تجهيزات پزشكي در ليست سفيد تحريم ها هستند، گفت: 
در صورت بروز مش��كل در زمينه تب��ادل مالي، روش هاي 
جايگزين از طريق شركت هاي آلترناتيو در نظر گرفته شده 

و در صورت لزوم از آن طريق اقدام خواهد شد. 
اي��رج حريرچ��ي با بي��ان اينكه ۹۸ درص��د عددي 
داروهاي مصرفي توليد داخل هس��تند، اظهار كرد: مواد 
اوليه برخي داروهاي توليدي بايد از خارج وارد شود كه 
خوشبختانه دولت از لحاظ ارزي سهميه مناسبي از گروه 
اول براي كاالهاي ضروري به دارو و تجهيزات پزش��كي 
اختصاص داده است. او افزود: همچنين اعتبارات مناسبي 
براي تقويت بخش توليد داخل در مورد افزايش س��قف 
وام بانكي تا دو برابر و ايجاد تس��هيالت گمركي در نظر 
گرفته شده اس��ت. وي گفت: تمهيدات متعددي نيز با 
اولويت ه��اي اول و دوم و... پيش بيني ش��ده تا در حوزه 

تامين دارو و مواد اوليه مشكلي ايجاد نشود. 
حريرچي در مورد ش��رايط تحريم ها نيز اظهار كرد: 
اكثر دارو و تجهيزات جزو ليست سفيد تحريم ها هستند 
اما اگر به دليل تبادل مالي مش��كلي ايجاد ش��ود حتما 
 روش ه��اي جايگزي��ن از طريق ش��ركت هاي آلترناتيو 
در نظر گرفته ش��ده و در صورت لزوم از آن طريق اقدام 
خواهد شد. سخنگوي وزارت بهداشت همچنين از درج 
اطالعات محصوالت فرآوري شده با روغن هاي تراريخته 
از شهريورماه خبر داد. حريرچي با اشاره به اينكه مجوز 
واردات دو نوع محصول تراريخته به كش��ور داده ش��ده، 
گف��ت: تنها دو محصول تراريخته ش��امل روغن ذرت و 
سويا مجوز ورود دارند و از اول مردادماه تمام روغن هاي 
موجود در بازار كش��ور ملزم به درج لوگوي تراريخته با 
فرمت اعالمي اداره كل فرآورده هاي خوراكي و آشاميدني 
س��ازمان غذا و دارو هس��تند. او با اشاره به اينكه در دنيا 
س��ه نوع محصول غذايي موجود در بازار شامل محصول 
معمولي، ارگانيك و تراريخته اعالم مي شود، عنوان كرد: 
در اي��ن صورت م��ردم مي توانند با آگاه��ي كامل مواد 
غذايي مصرفي خود را انتخاب كنند. س��خنگوي وزارت 
بهداش��ت افزود: از اول شهريور ماه نيز تمام فرآورده ها و 
محصوالتي كه در اجزاي آن از روغن يا ساير محصوالت 
با منش��أ تراريخته استفاده شده باشد، با نصب برچسب 
اطالع رس��اني مي ش��ود. به گفت��ه او، مج��وز ورود برنج 

تراريخته نيز در كشور صادر نمي شود. 

 مستي راننده
دليل تصادف بزرگراه بابايي

ريي��س پليس راهنمايي و رانندگي ته��ران بزرگ از 
مرگ سه كارگر ش��هرداري در تصادف با سواري پژو در 
بزرگراه باباي��ي خبر داد. محمدرضا مهماندار در اين باره 
به ايسنا گفت: حوالي س��اعت 6:40 صبح )روز گذشته( 
يك دستگاه خودروي پژو در مسير غرب به شرق بزرگراه 
باباي��ي در حال حركت بود كه روي پل هنگام از مس��ير 
خود منحرف ش��ده و به گاردريل كن��ار بزرگراه برخورد 
كرد. مهمان��دار با بيان اينكه در اين حادثه خودروي پژو 
با 6 نفر از كارگران فضاي س��بز شهرداري برخورد كرد، 
گفت: اين افراد منتظر سرويس خود براي جابه جايي بوده 
و در فضاي حاشيه بزرگراه نشسته بودند كه متاسفانه در 
اثر اين برخورد سه نفر در دم جان خود را از دست دادند و 
سه نفر نيز به بيمارستان منتقل شدند. به گفته او، شدت 
ضرب��ه تا حدي بوده كه دو نفر از اين افراد در اثر برخورد 
با خودرو به فضاي سبز اطراف پرتاب شدند. رييس پليس 
راهنمايي و رانندگي ته��ران بزرگ همچنين اظهاركرد: 
متاسفانه در تستي كه از راننده و سرنشينان اين خودرو 
به عمل آمد مش��خص ش��د كه ۳ نفر از اين افراد حالت 
طبيعي نداش��ته و مش��روبات الكلي مصرف كرده بودند. 
عدم توانايي در كنترل وس��يله نقليه علت اصلي حادثه 
بوده اما راننده هم خواب آلوده بوده و استفاده از مشروبات 

الكلي نيز در بروز اين سانحه موثر بوده است. 

 برنامه ملي انتقال خون
C و B  براي ريشه كني  هپاتيت

مديرعامل سازمان انتقال خون برنامه ملي اين سازمان 
براي ريشه كني هپاتيت هاي B و C را تشريح كرد و گفت: 
شعار امس��ال روز جهاني هپاتيت، پيشگيري، تشخيص و 
درمان به موقع اين نوع از هپاتيت اس��ت. بر همين اساس 
اعالم مي كنيم كساني كه به هر دليلي تا قبل از سال ۱۳۷6 
خ��ون و فرآورده هاي خوني دريافت كرده اند، آزمايش داده 
و با پزشك مشورت كنند تا اگر رخداد هپاتيت C در آنها 

وجود داشت، اقدامات درماني را انجام دهند. 
علي اكبر پورفتح اهلل با بيان اينكه ششم مرداد ماه توسط 
سازمان بهداش��ت جهاني به عنوان روز جهاني هپاتيت 
در سراسر دنيا شناخته ش��ده است، گفت: هپاتيت هاي 
ويروسي يكي از چالش برانگيزترين بيماري هاي ويروسي 
دنيا محسوب مي شوند. بر اساس برآورد سازمان بهداشت 
جهاني ۳۲۵ ميلي��ون نفر در دنيا مبتال به هپاتيت B يا 
C هس��تند و از آنجايي كه در برخي موارد هپاتيت  هاي 
ويروسي به سرطان كبد تبديل مي شوند، طبق تخمين 
سازمان بهداشت جهاني، ساالنه يك ميليون و ۳40 هزار 
 C و B مرگ ناشي از سيروز كبدي كه به دليل هپاتيت

بروز كرده است، در جهان اتفاق مي افتد. 
او ب��ا بيان اينكه س��ازمان بهداش��ت جهاني ش��عار 
ريش��ه كني هپاتيت C تا س��ال ۲0۳0 را در دستور كار 
خود قرار داده اس��ت، به ايسنا گفت: با توجه به ساختار 
ويروس هپاتيت C مي توان در راس��تاي ريش��ه كني آن 
گام برداشت تا روياي بش��ر براي رهايي از هپاتيت هاي 
ويروس��ي تحقق يابد. اين هدف مانند اقدامي كه ايران 
در حوزه ريش��ه كني فلج اطفال انجام داد، قابل دسترس 
است. مديرعامل سازمان انتقال خون با بيان اينكه شعار 
امسال روز جهاني هپاتيت پيشگيري، تشخيص و درمان 
به موقع هپاتيت B و C اس��ت كه قطعا نقش مهمي در 
شناسايي و درمان بيماران دارد، اظهار كرد: خوشبختانه 
امروز هپاتيتC درمان كامال مناس��بي دارد كه عالئم و 
نشانه هاي بيماري را پاك مي كند و بيمار به زندگي سالم 
 B بازمي گردد. در عين حال براي پيش��گيري از هپاتيت
ه��م يكي از قوي ترين و بهترين واكس��ن ها وجود دارد. 
بنابراي��ن امكان تحق��ق زندگي بدون هپاتيت تا س��ال 
۲0۳0 از طريق مشاركت مردم، آگاهي جامعه و همكاري 

سازمان هاي بهداشتي هدفي قابل دسترس است. 

اخبار

از 20 صندوق بازنشستگي موجود در كشور، 18 مورد ورشكسته هستند

چشم اميد بازنشستگان به صندوق هاي خالي
تمام��ي صندوق هاي بازنشس��تگي كش��ور با 
مش��كالت س��اختاري، مالي و مديريت��ي روبه رو 
ش��ده اند. حتي بعض��ي از اين صندوق ه��ا، به آخر 
خط رس��يده اند و با ورشكس��تگي دس��ت و پنجه 
ن��رم مي كنند. ۷6 درصد مس��تمري هاي صندوق 
بازنشس��تگي كش��وري را دولت پرداخت مي كند. 
به بياني از هر ۱00 نفر كه تحت پوش��ش صندوق 
هستند، ۷6 نفر مستمري خود را از دولت دريافت 
كرده ان��د. ورشكس��تگي اين صندوق ب��ه معناي 
بالتكليف��ي ۱ ميليون و ۲6۸ هزار نفر بازنشس��ته 
اس��ت و اگر روال كنوني ادامه يابد بدون ترديد كار 
به جاهاي باريكي خواهد رسيد. بنابر آمارهايي كه 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي اعالم كرده اند، 
۱۸ صندوق از بيس��ت صندوق بازنشستگي كشور 
 ورشكس��ته هس��تند و اين موضوع به يكي از سه 
اب��ر چال��ش فعل��ي كش��ور تبديل ش��ده اس��ت. 
كارشناسان معتقدند، بازنشستگي زودهنگام، ورود 
صندوق هابه عرصه بن��گاه داري، ركود اقتصادي و 
پير ش��دن جمعيت ش��اغل در ايران از مهم ترين 
عوام��ل ورشكس��تگي صندوق هاي بازنشس��تگي 
هس��تند اما نمايندگان مجلس تعدد صندوق ها را 
عاملي مي دانند كه س��بب بروز وضع موجود شده 
چرا كه دولت نمي تواند به طور مناس��ب بر عملكرد 

آنها نظارت كند. 

 تعدد صندوق ها، فساد را باال مي برد
روز گذش��ته رس��ول خضري، عضو كميسيون 
اجتماعي مجلس ش��وراي اس��المي، ورشكستگي 
س��ه  از  يك��ي  را  بازنشس��تگي   صندوق ه��اي 
ابر چالش موجود در كش��ور دانسته و معتقد است 
تع��دد صندوق هاي بازنشس��تگي يك��ي از عوامل 
ورشكستگي آنهاست چرا كه نظارت را دشوار كرده 
و احتمال فس��اد را افزايش مي ده��د. او درباره اين 
موضوع گفت: »صندوق بازنشس��تگي كش��وري از 
دولت كمك مي گي��رد و صندوق تامين اجتماعي 
نيز به ازاي هر 6/۵ نفر كه پول واريز مي كنند يك 
نفر مستمري بگير دارد در حالي كه استاندارد اين 
حوزه اين است كه از ۵/6 نفر كه پول واريز مي كنند 
يك نفر بايد مس��تمري بگيرد؛ اگر از اين نس��بت 
كاهش پيدا كند صندوق دچار مشكل مي شود. ما 
در بعضي از صندوق هاي بازنشستگي به ازاي هر ۲ 

نفر به يك نفر مستمري مي دهيم.«

او افزود: » مجلس براي حل اين معضل طرحي 
ارائه داده اس��ت، ۸ ماده دارد كه يكي از محورهاي 
اصلي آن اين است كه صندوق هاي بازنشستگي به 
ج��اي بنگاه داري و كارخان��ه داري مديريت مالي 
داش��ته باش��ند؛ يعني پول هايش��ان را در بورس و 
مراك��ز س��ود ده س��رمايه گذاري كنن��د. االن كل 
مجموعه شستا كه متعلق به تامين اجتماعي است 
چهار درصد بيش��تر سود ندارد، در حالي كه همان 
س��رمايه را اگر در بانك ها سپرده گذاري مي كردند، 

حداقل ۱۸ درصد سود داشت.«
خض��ري با بيان اينكه در ش��رايط كنوني دچار 
سونامي ورشكستگي در صندوق هاي بازنشستگي 
 هس��تيم، گفت: تنها صندوق تامي��ن اجتماعي و 
تا حدودي صندوق بانك ها ورشكسته نيستند. هيچ 
ج��اي دنيا اين همه صندوق بازنشس��تگي متنوع 
 وج��ود ندارد، بلكه در تمام كش��ورها يك يا نهايتا
۲ صندوق بازنشستگي دارند. معلوم است كه وقتي 
ما بيست صندوق داريم كنترلش مشكل مي شود و 
امكان فساد باال مي رود. نماينده مردم پيرانشهر در 

مجلس بيان كرد: »چرا بايد بانك ها، شهرداري ها، 
آم��وزش و پ��رورش و... هر كدام به ص��ورت جدا 
براي خ��ود صندوق داش��ته باش��ند؛ در واقع اين 
خالف قانون اس��ت. از طرف��ي هم بحث بيمه يك 
امر كاماًل تخصصي و يك صنعت است؛ نهادي كه 
تخصصش مثاًل مديريت شهري است تخصصي هم 
در اين زمينه ندارد، وظيفه و حدود اختياراتش��ان 
هم اين نيس��ت. موضوع صندوق بازنشستگي هم 
مثل موسسات مالي و اعتباري شده است. هر كسي 
مي آيد براي خودش يك صندوق تاسيس مي كند 
و از مردم پول مي گيرد و چهار روز ديگر ورشكست 

مي شود.«

 جزئيات ورشكستگي
در س��ال هاي اخير اعتراض هاي بس��ياري از 
سوي بازنشستگان نسبت به شفاف نبودن آينده 
فعالي��ت صندوق هاي بازنشس��تگي در كش��ور 
رخ داد با وجود اين مس��ووالن معتقدند اگر به 
 وضع اين صندوق ها رسيدگي نشود، اعتراض ها 

به مراتب شديدتر مي شود. علي سرزعيم، معاون 
امور اقتصادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
درباره اين موضوع به ايرنا گفت: »اگر هيچ كاري 
نكنيم و به عبارتي دس��ت ب��ه صندوق ها نزنيم 
رون��د كنوني نش��ان مي دهد تا ۱0 س��ال ديگر 
صندوق تامين اجتماعي ورشكس��ت مي ش��ود. 
بازنشس��تگي كش��وري  و  لش��كري  صن��دوق 
هم اكنون ورشكس��ته هس��تند. صندوق تامين 
اجتماعي يكي از بزرگ ترين صندوق هاي كشور 
اس��ت كه بيش از 40 ميليون نفر مخاطب دارد 
ك��ه حدود ۱۲ ميلي��ون خانوار كش��ور را در بر 
مي گيرد. ترديدي نيست صندوق ها با بخشي از 
جمعيت كشور مواجه هستند كه ديگر توان كار 
ك��ردن براي تامين معاش را ندارند و در صورت 
ورشكس��تگي صندوق ه��ا و ن��دادن حق��وق به 
بازنشستگان، مخاطبان اين صندوق ها توان كار 
دوباره براي تامين معاش را ندارند. اين درحالي 
اس��ت كه بازنشستگان كشور به طور عام در سه 

دهك فرودست جامعه قرار دارند.«

او اف��زود: »حتي اگر زمان به ۲6 س��ال پيش 
برگردد و صندوق ها به شكل درست هم مديريت 
مي شد، صندوق ها فقط مي توانستند ۳0درصد از 
منابع خود را تامين كنند. معاون اقتصادي وزارت 
كار با اش��اره به برخي مش��كالت كه موجب شده 
صندوق هاي بازنشس��تگي با مشكل مواجه شوند، 
اظهار داشت: دو موضوع، علت اصلي ورشكستگي 
صندوق هاس��ت. وي ادامه داد: جامعه ايران از ۵0 
سال پيش به لحاظ افزايش اميد به زندگي بهبود 
يافته، به طوري كه متوس��ط عم��ر افزايش يافته 
است. به طور مثال اگر قرار بود در گذشته يك نفر 
پس از بازنشس��ته ش��دن ۵ تا۱0 سال از صندوق 
بازنشستگي حقوق دريافت كند هم اكنون به لحاظ 
افزايش متوسط عمر حدود ۳0سال حقوق دريافت 
مي كند و حتي پس از مرگ هم اگر دختر ازدواج 
نكرده داش��ته باشد حقوق بازنشسته پس از فوت 
بازنشس��ته ادامه مي يابد و به فرزند دختر ازدواج 
نكرده مي رسد. به همين سبب طالق هاي صوري 
افزايش يافته ت��ا بازماندگان بتوانن��د از صندوق 
پول بگيرند و اين در حالي اس��ت كه بازنشستگي 

زودهنگام هم اتفاق افتاده است.«
 س��رزعيم بيان كرد: »بسياري از مشاغل كه 
س��خت و زيان آور محسوب مي ش��ود فرد با ۲0 
س��ال كارك��ردن بازنشس��ته و ۳0 روز حقوق را 
دريافت مي كند. كشورهاي توسعه يافته در حال 
تغيير سن بازنشستگي از 60 به 6۵ سال هستند. 
ميانگين س��ن بازنشس��تگي در اين كشورها 60 
س��ال و در ايران ۵۲ سال اس��ت. ميانگين سن 
بازنشستگان لش��كري و كشوري 4۷ تا 4۸ سال 
اس��ت و به همين عل��ت ورودي به صندوق هاي 
بازنشستگي زياد و خروجي آن كم است. مي توان 
دو گام اساسي براي بهبود وضعيت صندوق هاي 
بازنشستگي برداشت كه يكي اصالح قوانين است 
به طوري كه بازنشس��تگي زودهنگام را كم كنيم 
و از س��وي ديگر مي توان س��نوات كه به ازاي هر 
س��ال يك ماه حق��وق مي دهن��د را كاهش داد. 
هم اكن��ون اين مي��زان در كش��ور ايتاليا ۱6 روز 
و در كش��ورهاي ديگر ۱0 روز به ازاي يك س��ال 
اس��ت. كارهاي س��ختي بايد انجام شود تا بتوان 
از ورشكستگي صندوق ها جلوگيري كرد. يكي از 
آنها اصالح قوانين درون صندوق هاست كه حذف 

تدريجي امتيازها از جامعه اندكي دشوار است.«

آخري��ن مصوب��ه ش��وراي ش��هر ته��ران در م��ورد ورود 
خودروهاي معلوالن به محدوده طرح ترافيك نش��ان مي داد 
كه هزينه  دريافت طرح ترافيك اين افراد با احتساب سهميه 
ح��دود يك ميليون تومان مي ش��ود كه همين موضوع باعث 
نارضايتي معل��والن و آغاز رايزني آنها براي كاهش اين مبلغ 

شده بود. 
معاون امور توان بخش��ي س��ازمان بهزيستي با بيان اينكه 
ني��روي انتظام��ي اعتق��اد دارد پالك ويژه معل��والن بايد به 
معلوالن جس��مي حركتي شديد تعلق بگيرد، گفت: سازمان 
بهزيس��تي اعتقاد دارد ف��رد نابينايي كه خ��ودش رانندگي 
نمي كند و راننده دارد نيز بايد بتواند پالك ويژه داشته باشد. 
حس��ين نحوي نژاد در پاسخ به س��رانجام مشكل طرح 
ترافيك معلوالن افزود: س��ازمان بهزيس��تي براي گرفتن 
پالك ويژه معلوالن به نيروي انتظامي نامه مي دهد، افزود: 
ب��ا وجود اين اعط��اي طرح ترافيك مربوط به ش��هرداري 
اس��ت. شهرداري تهران در س��نواتي در مورد اين مساله با 
س��ازمان بهزيس��تي همكاري مي كرد و براي سازمان هاي 
مردم نهاد سهميه يي در نظر مي گرفت تا معلوالن با پالك 

ويژه عبور و مرور كنند. 
او با تاكيد ب��ر اينكه موضوع طرح ترافيك و صدور پالك 
ويژه معلوالن دو موضوع جداگانه هس��تند، اظهار كرد: البته 
س��ازمان بهزيستي به ش��هرداري نامه نوش��ته است كه باز 
ه��م اين امتياز ب��ه افراد معلول تعلق بگي��رد و تا حدي هم 
سازمان هاي مردم نهاد موفق ش��دند اين سهميه را دريافت 
كنن��د اما مس��اله پالك ويژه ب��ا طرح ترافي��ك دو موضوع 
جداگانه هس��تند. موضوع پالك ويژه در مورد اين اس��ت كه 

براي مثال معلوالن جاي پارك پيدا كنند و مردم مسائل آنها 
را رعايت كنند. معاون امور اجتماعي س��ازمان بهزيستي در 
ادامه به ايس��نا گفت: نيروي انتظامي اعتقاد دارد اين پالك 
بايد به معلوالان جس��مي حركتي ش��ديدي تعلق بگيرد كه 
خودش��ان رانندگي مي كنند اما ما اعتقاد داريم نابينايي كه 
خودش رانندگي نمي كند و راننده دارد نيز بايد بتواند پالك 
ويژه داش��ته باش��د. اين اخت��الف كماكان بين م��ا و نيروي 
انتظامي هس��ت و درحال صحبت در اين مورد هس��تيم. در 
حال حاضر نيز اگرچه اين كار انجام مي شود اما موردي است 
و در تالش هس��تيم تا آن را تبديل به دستورالعمل كنيم كه 

شرايط آن مشخص باشد.  

اختالف بهزيستي با پليس درخصوص پالك ويژه معلوالن
در چند هفته گذشته انتشار تصاوير و خبرهايي از كشته شدن 
هش��ت ببر در باغ وحش مش��هد طي ۱0 ماه اخير، واكنش هاي 
زيادي را در ش��بكه هاي مجازي برانگيخته است. تصاوير پوست و 
تاكسيدرمي اين حيوانات حكايت از اين داشت كه ببرها كشته و 

تاكسيدرمي شده اند. 
در پي انتش��ار اين اخبار، مديركل حفاظ��ت و مديريت صيد و 
شكار سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اينكه در حال حاضر 
۱۵ ق��الده ببر در باغ وحش مش��هد وج��ود دارد، تاكيد كرد: تلف 
ش��دن هشت قالده ببر طي ۱0 ماه گذشته در اين باغ وحش تاييد 
نمي شود. تاكسيدرمي هاي يافت شده مربوط به ببرهاي تلف شده 
در س��ال هاي ۹۳ تا ۹۷ اس��ت. علي تيموري درباره كشف پوست و 
جمجمه ببر در باغ وحش مشهد اظهار كرد: در سال ۹۳ باغ وحش 
مشهد ۱۱ قالده ببر داشت كه طي سال هاي بعد ۱۹ قالده توله به 
دنيا آوردند. او با اشاره به اينكه از سال ۹۳ تاكنون ۱۳ قالده ببر به 
دليل كهولت سن، بيماري و در مرحله توله گي تلف شده اند، به ايسنا 
گفت: از اين تعداد يك قالده در سال جاري، هفت قالده در سال ۹6 
و پنج قالده در س��ال هاي ۹۳ تا ۹۵ تلف شدند همچنين دو قالده 
ببر به س��اير مراكز واگذار ش��دند و در حال حاضر ۱۵ قالده ببر در 
باغ وحش مش��هد موجود است كه بخشي از آن مازاد است و حتما 
بايد تعيين تكليف و به ساير مراكز واگذار شود. مديركل حفاظت و 
مديريت صيد و شكار سازمان حفاظت محيط زيست در مورد كشف 
پوست ببر در باغ وحش مشهد، تصريح كرد: پيدا كردن پوست ببر 
در باغ وحش موضوع عجيبي نيس��ت چون گونه هاي تلف ش��ده به 
صورت تاكسيدرمي شده موجود و مربوط به همان تلفات سال هاي 
۹۳ تا ۹۷ هستند. اين موضوع به هيچ وجه جديد نيست چراكه تعداد 
و ش��مار قالده هاي تلف ش��ده و زنده روشن است. تيموري با بيان 

اينكه گزارش اداره محيط زيست استان خراسان رضوي مرگ هشت 
قالده ببر را طي ۱0 ماه گذش��ته تايي��د نمي كند، تاكيد كرد: اداره 
كل محيط زيست خراسان رضوي حتما بايد نقش بيشتري در امر 
نظارت داشته باشد چون سازمان حفاظت محيط زيست اختيارات 
كنترل و نظارت را به استان ها تفويض كرده است و انتظار دارد كه 
ضمن نظارت دقيق بر امور مختلف به سرعت گزارش هاي الزم را در 
اختيار سازمان قرار دهند. در زمينه موضوع ببرهاي باغ وحش مشهد 
هم گرچه دامپزشك باغ وحش داليل مرگ را مشخص كرده است 
اما اداره كل محيط زيس��ت اس��تان خراسان رضوي هم بايد ضمن 
حضور در باغ وحش، داليل مرگ را به طور مستقل مورد بررسي قرار 

دهد و گزارش آن را به ستاد مركزي ارائه  كند. 

واكنش محيط زيست به ماجراي پوست هاي ببر در مشهد

شكل گيري پديده جزيره گرمايي در تهران، اصفهان و شيراز
گرماي يك ماه اخير در برخي شهرهاي ايران بي سابقه بوده است. 
رييس سازمان هواشناسي كشور گفت: گرمايش جهاني پيامدهايي 
از جمله افزايش رخداد توف��ان، كاهش امنيت غذايي، افزايش انواع 
بيماري هاي انس��ان، دام و گياه، افزايش خس��ارت ناشي از حوادث 
غيرمترقبه و كاهش اعتماد به برنامه ريزي و بودجه ساالنه را در كشور 

به دنبال خواهد داشت. 
داود پرهي��زكار، معاون وزير راه و شهرس��ازي و رييس س��ازمان 
هواشناس��ي كشور، درباره تاثيرات گرمايش جهاني و تغيير اقليم بر 
ايران و راهكارهاي كاهش پيامدها و اثرات آن گفت: گرمايش جهاني 
ناش��ي از افزايش غلظت گازهاي گلخانه يي و تغيير كاربري اراضي، 

موجب تغييرات آشكار بر اقليم كشور شده است. 
او با اش��اره به تاثيرات تغيير اقليم در كشور تصريح كرد: افزايش 
دما، كاهش بارش و افزايش فراواني رخداد پديده هاي حدي جوي-

اقليمي در كشور به ويژه در دو دهه اخير، از جمله اثرات تغيير اقليم 
در ايران هس��تند. در 4۹ سال اخير )۱۳۹۵-۱۳4۷( ميانگين دماي 
كشور با شيبي حدود 0/4 درجه بر دهه افزايش يافته است و اثر آن 
بر دماي كمينه آش��كارتر است. اين وضعيت در كالن شهرهاي رو به 
توسعه همچون تهران، اصفهان و شيراز به سبب شكل گيري پديده 
جزيره گرمايي بارزتر است. معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه 
بررسي داده هاي دمايي ثبت شده در ۳۳ ايستگاه سازمان هواشناسي 
كشور با آمار بلندمدت، نشان از روند گرمايش معني دار در دوره ۵4 
ساله )۱۳40 - ۱۳۹۳( دارد، به ايلنا گفت: در ۸۸ درصد ايستگاه ها، 
دماي كمينه افزايش معني داري داشته است. همچنين در ۳۹ و ۷۳ 
درصد ايس��تگاه ها، روند گرمايش معن��ي داري به ترتيب در روزهاي 

يخبندان )دماي كمينه زير صفر( و شب هاي گرم )با دماي بيش از 
۲0 درجه( رخ داده است. همچنين، تفاوت شبانه روزي دما )اختالف 
بين دماي بيش��ينه و كمينه( با آهنگ ۱/۵۹ درجه بر دهه كاهش 
مي يابد كه با افزايش س��ريع تر دماي كمينه نسبت به دماي بيشينه 

در ايستگاه هاي كشور سازگار است. 

 كشور با خشكسالي انباشت شده مواجه است
پرهيزكار با بيان اينكه تغييرات بارش كش��ور نشان از كاهش آن 
با شيب ۱۱ ميليمتر بر دهه دارد، اضافه كرد: عالوه بر كاهش بارش، 
تبخير و تعرق پتانس��يلي )نياز آبي بالقوه( با ش��يب ۵4 ميليمتر بر 
دهه افزايش يافته اس��ت. از س��ال ۱۳۸4 تاكنون دهك هاي نمايه 
خشكسالي كش��ور منفي بوده و طي اين مدت كشور با خشكسالي 
انباشت شده مواجه شده است. همچنين تعداد ساعات آفتابي به طور 
ميانگين ۱۱ س��اعت بر سال افزايش يافته و ميانگين سرعت باد در 
بسياري از نقاط كشور به ويژه در شهرهاي بزرگ، عالوه بر نوسانات 

شديد داراي روند كاهشي نيز بوده است. 
او با بيان اينكه اثرات گسترش شهرها و ساخت و سازها بر كاهش 
س��رعت باد و س��اير پارامترها آشكار اس��ت، اظهار كرد: چشم انداز 
تغيير اقليم كش��ور تا پايان قرن ۲۱ ميالدي با سناريوهاي متفاوت 
در س��ازمان هواشناسي كشور شبيه سازي ش��ده است، به استثناي 
سناريوي خوشبينانه RCP 2.6 ، در سه سناريوي ديگر، ميانگين 
بارش از مديترانه تا افغانس��تان با كاهش روبرو است. درصورت عدم 
پايبندي كشورها به توافقنامه سال ۲0۱۵ تغيير آب و هواي پاريس 
)21COP(، كاه��ش بارش در غرب و بخش هايي از ش��رق ايران تا 

۲0 درصد و در س��وريه، اردن، فلس��طين و عراق ت��ا ۳0 درصد در 
مقايس��ه با بلندمدت خواهد بود. افغانستان نيز تا ۲0 درصد كاهش 
بارش را تجربه خواهد كرد. رييس سازمان هواشناسي كشور با بيان 
اينكه كاهش بارش و خشكسالي از دهه ۲0۵0 در مقايسه با وضعيت 
فعلي تشديد مي شود، يادآور شد: درصورت عدم پايبندي به توافقنامه 
پاريس، ميانگين دماي كشور حدود ۲.۵ و درصورت پايبندي به آن 

۱/۳ درجه نسبت به دوره ۲00۵-۱۹۸6 افزايش مي يابد. 
تنها منطقه يي كه احتمال افزايش بارش در آن وجود دارد، جنوب 
شرق كشور است، ولي نوع بارش ها در اين منطقه ناگهاني و سيل آسا 
خواهد بود. پرهيزكار با تاكيد براينكه براساس پيش بيني ها بيشترين 
كاهش بارش به ترتيب در منطقه زاگرس و ش��مال غرب رخ خواهد 
داد، افزود: منطقه زاگرس عالوه بر بيشترين كاهش بارش با بيشترين 
افزايش دما نيز مواجه خواهد شد. تنها منطقه يي كه احتمال افزايش 
بارش در آن وجود دارد، جنوب ش��رق كشور است، ولي نوع بارش ها 
در اين منطقه ناگهاني و س��يل آسا خواهد بود. اين شرايط اقليمي 
ايجاب مي كن��د كه ايران ضمن حضور فع��ال در توافقنامه پاريس، 
مطالبه گ��ري خود براي پيامدهاي گرمايش جهاني در كش��ور را از 

جامعه جهاني داشته باشد. 

 كاهش امنيت غذايي از اثرات تغيير اقليم
او با اش��اره ب��ه ديگر پيامدهاي گرماي��ش جهاني زمين در 
كشور گفت: گرمايش جهاني پيامدهايي مانند افزايش فراواني 
رخداد پديده هاي حدي جوي-اقليمي، وقوع بارش هاي سنگين 
و ناگهان��ي )ب��ا وجود كاهش كل��ي ميانگين ب��ارش(، افزايش 

رخداد توفان، كاهش عملكرد محصوالت زراعي و باغي، كاهش 
امنيت غذايي، حذف ي��ا جابه جايي برخي گونه هاي جانوري و 
گياه��ي، افزايش انواع بيماري هاي انس��ان، دام و گياه، كاهش 
تنوع زيس��تي و موجودات دريايي، كاهش چشمگير پهنه هاي 
اقلي��م مرطوب و افزايش اقليم خش��ك كش��ور، افزايش روند 
بيابان زايي، كاهش كيفيت ش��اخص زيست اقليمي و كم رونق 
شدن گردشگري، افزايش بيماري هاي مناطق گرمسيري مانند 
ماالريا، افزايش ريسك سرمايه گذاري در بخش هاي كشاورزي، 
افزايش خس��ارت ناشي از حوادث غيرمترقبه، كاهش اعتماد به 
برنامه ريزي و بودجه س��االنه و همچني��ن افزايش مهاجرت از 
مناطق در معرض مخاطره را در كشور به دنبال خواهد داشت. 
معاون وزير راه و شهرسازي در خصوص راهكارهاي كاهش 
پيامدها و اث��رات تغيير اقليم و گرماي��ش جهاني، تاكيد كرد: 
با وجود چالش ها و پيامده��اي زيانبار تغيير اقليم، با مديريت 
صحيح مي توان از برخي فرصت هاي آن در جهت رشد اقتصاد 

و افزايش تعامالت بين المللي استفاده كرد. 
او ادام��ه داد: از جمله اي��ن فرصت ها، تبديل ايران به قطب 
توليد انرژي پاك با اس��تفاده از منابع عظيم انرژي خورشيدي 
در مناطق مركزي و جنوبي كش��ور است. هم اكنون كشورهاي 
اروپايي در ش��مال آفريقا )مانند مراك��ش با بزرگ ترين مزرعه 
ان��رژي خورش��يدي جهان(، ب��ا ايج��اد م��زارع/ نيروگاه هاي 
خورش��يدي، برق توليدي را از طريق مديترانه به اروپا منتقل 
مي كنند. كشور عربس��تان نيز درحال سرمايه گذاري كالن در 

اين بخش است. 
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شهردار تهران در نخستين نشست خبري  خود خبر داد

هزينهودرآمدشهرداريدرنقطهسربهسري
گروه راه و شهرسازي|

محمدعلي افش��اني ش��هردار تهران ديروز بعد از 
گذشت حدود 4 ماه از آغاز فعاليت خود در ساختمان 
خيابان بهشت، نخستين نشست خبري خود را برگزار 
كرد. در اين نشس��ت مباح��ث و موضوعات متعددي 
مطرح شد. مبارزه بافساد سازمان يافته در شهرداري، 
، آلودگي هوا، حمل و نقل عمومي، حاش��يه نشيني، 
تحقي��ق و تفح��ص از ش��هرداري، رونماي��ي از طرح 
درخت��كاري ته��ران، وضعيت درآمده��ا و بدهي هاي 
ش��هرداري، مصوب��ه برج باغ ها و توضي��ح درباره نفوذ 
ش��خصي به ش��هرداري از جمله محوره��اي مباحث 
مطرح شده در اين نشست خبري بود. همچنين دراين 
نشست شهردار تهران خبر داد كه از امروز قانون منع 
به كارگيري بازنشستگان در شهرداري شروع مي شود 

تا شهرداري پيشتاز اجراي اين قانون باشد. 
بدون ش��ك يكي از مهم ترين مشكالتي كه پيش 
روي شهردار تهران قرار دارد، فساد سازمان يافته در 
شهرداري است. ميزان فساد در زمان مديريت اسبق 
ش��هرداري به اوج خود رس��يده بود به همين دليل 
محمدعل��ي نجفي بعد از تصدي ش��هرداري تهران، 
دو بخش��نامه ضد فس��اد صادر كرد كه بر اساس آن 
ص��دور هولوگ��رام براي مدتي متوقف ش��د و نيز در 
بخش��نامه دوم فعاليت شوراهاي معماري مناطق كه 
نقش گس��ترده يي در تخلفات داش��تند محدود شد. 
اخيرا نيز اظهاراتي مطرح مي ش��ود كه شهرداري ها 
جزو فاسد ترين سازمان هاي كشور محسوب مي شوند 
و ميزان فساد در شهرداري افزايش يافته است. محمد 
علي افشاني روز گذشته در نشست خبري خود درباره 
مبارزه با فساد در ش��هرداري صحبت كرد و افزايش 
فساد در اين نهاد را غير واقعي خواند. افشاني در پاسخ 
به س��والي در خصوص افزايش شاخص هاي فساد در 
شهرداري تهران طي چند ماه اخير، گفت: نظر شما را 
قبول ندارم. كدام نظرسنجي در اين چند روزه انجام 
ش��ده و ثابت مي كند كه رشوه و فساد در شهرداري 
زياد ش��ده است. بايد براي هر صحبتي مبناي علمي 
داش��ته باش��يم و در اين دوره مهم ترين اولويت من 
مبارزه با فساد است، زيرا معتقدم جامعه يي كه در آن 
فساد وجود داشته باشد، روي توسعه را نمي بينند. در 
اين مدت در برخي كانال ها صحبت هايي از فساد شده 
اس��ت اما برخي تعمدا دروغي مي س��ازند و بعد روي 
آن مان��ور مي دهند و ديده ايد كه من در اين مدت به 
اين خبرها كه عمدتا غيرواقعي هستند واكنش نشان 
داده ام؛ چرا كه وقت من متعلق به مردم اس��ت و بايد 

براي آنها كار كنم. 
ش��هردار درباره بررسي پرونده هاي فساد گذشته و 
برخي پرونده هاي فساد مطرح شده در فضاي مجازي و 
همچنين پيگيري نامه هاي شهردار قبلي كه بر اساس 
س��ند تحويل و تحول به مراجع قضايي ارس��ال شده 
است، گفت: راجع به فساد در دوران گذشته بايد بگويم 
هر كس��ي هر فس��ادي انجام داده باشد قطعا تحقيق 
مي شود و اينگونه نيست كه برخي مي گويند فسادهاي 
گذشته ديده نمي شود اما بايد مستنداتي وجود داشته 
باش��د كه اين مس��تندات به مراجع قضايي و مربوطه 
داده ش��ده و حتي متهم نيز دفاعيات خود را داش��ته 
باش��د تا در نهايت حكمي صادر و ابالغ شود. معتقدم 
بايد در شهرداري ابرسيستمي براي كاهش فساد حاكم 
شود، نمي شود در عرض چند ماه در دستگاه عريض و 
طويلي همچون شهرداري تهران فساد را كاهش داد؛ 
اما اين دوره، دوره مبارزه با فساد است و قطعا از هيچ 

تخلفي چشم پوشي نمي كنيم. 

 مخالف تحقيق و تفحص نيستم
وي در پاسخ به س��والي مبني بر اينكه برخي اعالم 
كرده اند كه ش��ما مخالف تحقيق و تفحص از شهرداري 
هس��تيد و از اين موضوع واهم��ه داريد، گفت: من هيچ 
مخالفتي در اين خصوص نداشته و ندارم بلكه بسيار هم 
استقبال مي كنم كه حتي هر سه ماه يك بار و با جديت 
اين اتف��اق بيفتد و من اين موضوع را پيگيري مي كنم؛ 
چرا كه مبناي من حاكميت قانون است ولي بهتر است 
كساني كه اين صحبت ها را مي كنند حداقل با من تماس 

گرفته و بعد صحبت كنند. 

 روي حفظ باغ ها حساسيت ويژه اي دارم
يكي ديگر از تصميم هاي اش��تباهي كه مش��كالت 
فراواني براي ش��هر تهران فراهم آورد مصوبه برج باغ ها 
بود كه در س��ال 82 و در شوراي دوم به تصويب رسيد. 
اجراي اي��ن مصوبه باعث نابودي بيش از 400 هكتار از 
درختان شهر تهران شد و تهران ريه هاي تنفسي خود را 
از دست داد. با روي كار آمدن شوراي شهر پنجم باالخره 
اين مصوبه لغو ش��د و قرار است بعد از انجام اصالحاتي 
روي آن مجددا در صحن شورا مورد راي گيري قرار گيرد. 
افشاني نيز به اين موضوع اشاره كرد و با بيان اينكه روي 
حفظ باغات حساس��يت ويژه يي دارم، گفت: در شوراي 
معاونان اعالم كردم در دوره مديريت من حتي يك باغ 
تغيير كاربري داده نخواهد شد. عالوه بر اين مصوبه برج 
باغ ها نيز به طور كامل اجرا خواهد مي شود. دو جلسه با 
روساي بنياد مستضعفان و ستاد اجرايي فرمان امام )ره( 
در مورد باغات ش��هر داشتند كه مقرر شد باغاتي كه در 
اختيار آنهاس��ت، يا در اختيار ما گذاشته شود يا تحت 
اختيار خودشان از آنها نگهداري شود. همچنين تعدادي 
از اين باغ ها براي استفاده عمومي به صورت پارك مورد 

بهره برداري قرار خواهد گرفت. 

 طرح جديد براي درختكاري پايتخت
افش��اني در ادام��ه از طرح جدي��د درختكاري در 
پايتخت رونمايي ك��رد و گفت: براي حفظ پهنه هاي 
شمال تهران طرحي را در حال اجرا داريم كه تاكنون 
در مورد آن صحبت نك��رده ام اما مهم ترين طرح من 
محس��وب مي ش��ود و اكنون 1000 نفر روي آن كار 
مي كنند. وي در تش��ريح طرح خود اف��زود: در خط 
شمالي ش��هر از شرق تا غرب ش��روع به درختكاري 
كرده ايم و قرار است درختكاري آن هم به روش آبياري 
قطره يي انجام گيرد. اكنون كار را شروع كرده ايم تا در 

انتهاي پاييز كل مسير درختكاري شود. 

 درآمد ماهانه شهرداري؛ 650 ميليارد تومان 
ش��هردار در ادامه آم��اري از در آمدها و هزينه هاي 
ش��هرداري ارائ��ه كرد و گف��ت: در حال حاض��ر درآمد 
شهرداري تهران در ماه حدود 650 ميليارد تومان است 
كه دقيقا همه آن صرف پرداخت حقوق و نگهداشت شهر 
مي شود. در حقيقت درآمد و هزينه هاي شهرداري تهران 

سر به سر شده است. 
ش��هردار تهران در پاسخ به سوالي درباره درآمدهاي 
پاي��دار هم توضيح داد و گفت: وضعيت درآمدي در اين 
دوره ممكن است كم باشد اما براي رسيدن به درآمد هر 
كاري نمي كنيم و ب��راي تامين درآمدهاي پايدار برنامه 
داريم. همچنين پيگير تصويب اليحه مديريت ش��هري 
كه س��هم ش��هرداري ها از محل ارزش افزوده را افزايش 
مي دهد هستيم تا مجبور به شهر فروشي نشويم. افشاني 
در ادامه درباره بدهي شهرداري نيز تصريح كرد: با توجه 
به حجم بدهي ش��هرداري به بانك ها و پيمانكاران بايد 

منابعي ايجاد شود و براي حل اين مشكل با تمام كساني 
كه با پروژه هاي عمراني مرتبط هستند و همچنين با 9 
نفر از مديران عامل بانك ها جلسه گذاشته ايم تا در مورد 
تعيين تكليف بدهي ها به نتيجه برسيم و قطعا در آينده 

اين وضع بهتر مي شود. 
وي افزود: بدهي ش��هرداري به مالكان و پيمانكاران 
حدود 30 هزار ميليارد تومان است و بعضي پيمانكاران 
طرف قرارداد يا كاهش نيرو دادند يا كار را متوقف كردند 
و حاال در اين جلسه فرصت شش ماهه يي به شهرداري 
تهران داده ش��د تا بتواند خود را به منابع جديد تجهيز 
كند و از همان روز بعد از جلسه نيز قرارگاه خاتم االنبياء 

كار را شروع كرد. 
وي درب��اره جزييات تفاهم نامه قرارگاه خاتم االنبياء 
گفت: در جلسه يي كه با آقاي عبداللهي فرمانده قرارگاه 
خاتم االنبيا داشتم، قرار ش��د ايشان 6 ماه به شهرداري 
مهل��ت دهند تا بتوانيم منابع درآم��دي جديدي ايجاد 
كنيم. ميزان بدهي ش��هرداري زياد است و بيش از 50 
هزار ميليارد تومان بدهي دارد كه حدود 23 هزار ميليارد 
تومان آن بدهي بانكي است كه متاسفانه سود معوقات 

نيز هر ماه به آن اضافه مي شود. 

 مديريت بحران و ساماندهي آن 
س��اماندهي س��كونتگاه هاي غيررس��مي از ديگ��ر 
موضوعاتي بود كه شهردار به آن پرداخت و گفت: امروز 
بخش قابل مالحظه يي از شهر با كوچك ترين تكاني فرو 
خواهد ريخت؛ بنابراين يك��ي از برنامه هاي ما مديريت 
بحران و ساماندهي آن است. بايد براي حوادث آمادگي 
داشته باشيم و مقاوم سازي و نوسازي بافت هاي فرسوده 
را در دستور كار خود قرار دهيم. به طوري كه شناسنامه 
فني براي ساختمان هاي با اهميت در مرحله اول و پس 
از آن براي همه ساختمان ها تهيه شود تا اطالع كاملي از 
آنها داشته باشيم و هنگام بحران بتوانيم از آنها استفاده 
كنيم. افشاني در مورد انتصابات در شهرداري تهران نيز 
با بيان اينكه هيچ فشاري بر من در خصوص انتصاب يا 
جابه جايي افراد جواب نمي دهد، گفت: من براي انتصابم 
سه شاخص تجربه مرتبط، دانش و توان اجراي برنامه ها 
را در نظر گرفتم و تمام انتصاباتم بر اين اس��اس خواهد 

بود و حتي به معاونت منابع انساني دستور داده ام رزومه 
تمام انتصابات فعلي و قبلي را در س��ايت بارگذاري كند 
تا مردم خودشان ببينند كه سابقه مديران فعلي و قبلي 

چگونه بوده است. 

 حاشيه نشيني در اولويت  دولت و شهرداري 
شهردار تهران با بيان اينكه حاشيه نشيني به شكلي 
اس��ت كه هر چه برنامه ريزي كني��م عده يي مي آيند و 
دوباره جايگزين مي ش��وند، اظهار كرد: بر همين اساس 
موضوع حاش��يه نش��يني ج��زو اولويت ه��اي دولت و 
ش��هرداري قرار گرفته، تقسيم وظيفه در اين حوزه بين 
دستگاه هاي مربوطه انجام ش��ده و اگر فردي از استاني 
آمد و امكان زندگي در تهران نداشت بايد به كميته امداد 
همان اس��تان خود معرفي و از ورود اين افراد به تهران 
جلوگيري شود. موضوع حاشيه نشيني گستردگي زيادي 
دارد و حداق��ل بايد در يك دوره 10س��اله با هماهنگي 
تمامي دستگاه هاي ذيربط نسبت به حل آن اقدام كرد. 

وي با بيان اينكه پروژه ه��ا را اولويت بندي كرده ايم، 
گفت: قول مي دهيم هر فصل افتتاح پروژه عمراني داشته 
باشيم. البته با توجه به محدوديت منابع ممكن است در 
ابتدا اين روند كند باشد اما اميدواريم تا سال آينده اين 

موقع حدود 50 كيلومتر مترو احداث شود. 

 نفوذ در دفتر شهرداري
شهردار تهران در خصوص فردي كه به اتهام نفوذ به 
دفتر شهردار تهران دستگير شده بود، گفت: نهادي كه 
اين فرد را دس��تگير كرده بود اعالم كرد كه اين فرد در 
زمان شهردار قبل ارتباطاتي داشته اما اين فرد از درجه 
سرداري نيز پايين تر نمي آمده و در جاهاي مختلف خود 
را با عنوان هاي مختلف سرداري معرفي مي كرده است. 

وي ادامه داد: اين فرد تماس��ي با من گرفت و اعالم 
كرد كه س��ردار محمودي به عنوان محافظ، پيش شما 
مي آيد و فرد بسيار با انگيزه و خوبي است كه من اعالم 
كردم محافظان من توس��ط نيروي انتظامي فرس��تاده 
شدند و محافظ ديگري نمي خواهم. در ديداري با فرمانده 
نيروي انتظامي تهران و جمع��ي از معاونين اين فرد را 
مشاهده كردند كه خود را سردار سيف اللهي معرفي كرد. 

پ��س از اين ديدار، چند روز بع��د اين فرد با من تماس 
گرفت و دوباره سفارش فردي را كرد. من در همين موقع 
به سردار سيف اللهي اصلي زنگ زدم و از وي پرسيدم كه 
آيا در مدت اخير به من زنگ زده و احوال من را پرسيده 
كه اعالم كردند پس از تصدي من در ش��هرداري تهران 
با من تماس��ي نداشته اس��ت و كنجكاو شدند كه علت 
سوال من چيس��ت؟ كه توضيح دادم فردي اخيرا با نام 
سردار سيف اللهي زياد احوال من را مي پرسد در همين 
جا مطمئن شدم كه اين فرد قصد سوءاستفاده دارد. لذا 
با حراست صحبت كردم كه با اطالعات مكاتبه شد تا اين 

فرد بازداشت شود. 
وي ادام��ه داد: پس از اين موضوع بار ديگر اين فرد 
ب��ه من زنگ زد ك��ه من اعتراض ك��ردم كه چرا هنوز 
دس��تگير نشده كه مشخص ش��د اين فرد كيس نهاد 
نظارتي ديگري بوده و فرداي اعتراض من بازداشت شده 
است. در هر صورت اين فرد بدون اينكه سوءاستفاده يي 
كرده باشد و يك بار به جز همان ديدار فرماندهي نيروي 
انتظامي تهران و معاونينش هيچ وقت به دفتر من نيامده 
بود. من باعث دستگيري وي شدم البته اين ممكن است 
براي من هزينه داشته باشد چرا كه اين فرد پس از آزادي 
بيكار نخواهد نشست اما من باعث دستگيري و بازداشت 
وي شدم. افشاني درباره وجود روابط فاميلي در مجموعه 
شهرداري تهران نيز گفت: حتي يك مورد از آشنايان و 
فاميلم را در طول دوران خدمتم به كار نگرفته ام و همين 
موضوع يكي از مشكالت من با فاميلم است. اگر چنين 
روابطي در ش��هرداري تهران وجود داشته باشد بررسي 
خواه��م كرد. اگر فردي داراي صالحيت بود از نظر من 
براي ادامه فعاليت وي منعي وجود ندارد اما اگر به صرف 
روابط و آش��نايي بر صندلي نشسته باشد كنار گذاشته 
خواهد شد. وي در خصوص استفاده از منابع دولتي به 
عنوان كمك به مجموعه شهرداري تهران تصريح كرد: 
با توجه به ارتباطات خوبي كه ب��ا دولت دارم اميدوارم 
از منابع دولتي كمك خوبي بگي��رم. در تبصره ماده 5 
بودجه انتشار اوراق مالي وجود دارد كه سال گذشته از 
ح��دود 5000 ميليارد تومان كه 50 درصد آن به قطار 
شهري اختصاص پيدا مي كرد. توانستيم حدود 4000 
ميليارد تومان به قطار ش��هري بدهيم كه از اين ميزان 
2000 ميليارد تومان به شهرداري تهران اختصاص پيدا 
ك��رد. اميدواريم با رفع موانع اين 2000 ميليارد تومان 
اوراق را بتوانيم منتشر كنيم. پيش بيني مي كنيم 1500 
ميليارد تومان اجازه انتشار اوراق نيز پس از اين 2000 

ميليارد تومان، بگيريم. 

 وضعيت بانك شهر بحراني نيست
ش��هردار تهران ب��ا بيان اينكه وضعيت بانك ش��هر 
بحراني نيست و با توجه به ساختار و امكاناتش مي تواند 
در آينده وضعيت بهتري داشته باشد، ادامه داد: خواهيد 
ديد كه همي��ن بانك در آينده چقدر به كالن ش��هرها 
كمك مي كند. افشاني با بيان اينكه هوشمندسازي يكي 
از برنامه هاي جدي من اس��ت كه آن را دنبال مي كنيم، 
گفت: اين برنامه هوشمندسازي شهر كه در زيرمجموعه 
آن هوشمندس��ازي آبياري فضاي سبز نيز قرار دارد در 

مدت معقول پيگيري و به سرانجام مي رسد. 
ش��هردار تهران در خصوص خريد و فروش پس��ت 
در ش��هرداري تهران نيز گفت: نمي گويم به هيچ عنوان 
چنين چيزي وجود ندارد. بايد اين موضوع بررسي شود؛ 
اما خريد و فروش پست اگر يك مورد به من گزارش داده 
شود مش��اهده خواهيد كرد كه من بدترين نوع ممكن 
برخ��ورد را انجام خواه��م داد. بي ترديد كثيف ترين نوع 

كاري است كه از يك مدير سر مي زند. 

كوچ مسكن سازان
مجيد اعزازي|

ثب��ت ركورد افزاي��ش 54 درصدي قيمت ملك 
در كنار كاهش 7 درصدي تعداد معامالت مس��كن 
در تيرماه امس��ال در قياس با تيرماه سال گذشته، 
نش��انه يي از ورود بازار مس��كن به فاز تازه است. به 
گمان برخي از كارشناسان اقتصاد مسكن، اين بازار 
در پ��ي تنفس چن��د م��اه در دوره رونق، هم اينك 

مستعد ورود به دوره ركود تورمي است. 
 تا اوايل آبان ماه س��ال گذش��ته، مس��كن در 
رك��ودي چهار س��اله قرار داش��ت. رك��ودي كه 
ماحصل بزرگ آن در نتايج سرش��ماري نفوس و 
مسكن سال 95 با وجود 2.5 ميليون خانه خالي 
و حدود 2 ميليون اقامتگاه دوم و به عبارتي ديگر 
حبس چند صد هزار ميليارد تومان از منابع پولي 
كشور در امالك نمود يافت. امالكي كه يا به دليل 
اختالل در چرخه مالي انبوه س��ازان به خان آخر 
نرسيدند يا تكميل ش��دند اما مشتري نداشتند. 
همزم��ان با اين تحوالت، جمعيت اجاره نش��ين 
كشور به بيش از 33 درصد از كل جمعيت افزايش 
يافت. به عبارت ديگر، نياز براي خريد ملك زياد 
شد، اما شكاف ميان قيمت ملك )كه در سال 91 
به دليل جهش نرخ ارز به طور چشمگيري فزوني 
گرفته بود( با قدرت خريد خانوار نيز به اوج خود 
رسيده بود. با اين حال،  از خرداد سال گذشته كه 
نخستين متقاضيان وام صندوق يكم پس از يك 
سال سپرده گذاري توانس��تند با دريافت وام 80 
ميليون توماني )160 ميليون تومان براي زوجين( 
وارد بازار شوند و خريد برخي امالك كوچك متراژ 
و ارزان قيمت را هدف قرار دهند، يخ بازار مسكن 
باز ش��د. اما اين شرايط فقط طي چهارماهه آخر 
س��ال گذشته دوام آورد. با نوسان هاي شديد نرخ 
ارز از نخس��تين روزهاي سال 97 كه تاكنون نيز 
ادامه داشته است، بازار مسكن بار ديگر شرايطي 
شبيه شرايط س��ال 91 را تجربه مي كند. زماني 
ك��ه جهش قيمتي ملك، قدرت خريد خانوارها و 
متقاضيان مصرفي و اصلي مس��كن را هدف قرار 
داد و خنث��ي كرد. با اين تفاوت كه در س��ال 91 
همچنان اشتياق براي سرمايه گذاري در ساخت و 
خريد ملك )با هدف اجاره داري( وجود داشت، اما 
در اين روزها و از چندي پيش، سرمايه هاي ايراني 
روانه بازار امالك كشورهاي همچون گرجستان و 
تركيه شده و اين اشتياق در كمترين حالت خود 

قرار گرفته است. 
بي گمان، در ش��رايطي كه طي 5 ماهه گذشته 
نرخ ارز حدود 50 درصد رشد داشته، و فرصتي براي 
لوكس سازي و كسب سودهاي باالي 70 درصد نيز 
مقدور نيس��ت، )حتي اگر هم مق��دور بود به دليل 
زمانبر بودن س��اخت و س��از و خواب سرمايه ديگر 
جذابيت ندارد( مش��اهدات ميداني تعادل حاكي از 
خروج برخي از مسكن سازان از پايتخت و پناه بردن 
آنان به برخي از شهرهاي كوچك و شمالي تهران و 
در دست گرفتن پروژه هايي كوچك و سرگرم كننده 
با هدف س��پري كردن اين روزهاي بازار است. چون 
به اعتقاد اين دسته از انبوه سازان، در شرايط كنوني 
نه متقاضي واقعي مي تواند خانه بخرد و نه س��ازنده 
قادر اس��ت  به فعاليت مورد عالقه خود در پايتخت 
بپردازد. دليل آن هم افزايش و نوسان شديد قيمت 
به هم��راه وجود برخي قوانين از جمله لزوم احداث 
پاركينگ براي هر واحد مسكوني است. مساله اي كه 
هزينه هاي س��اخت را به ويژه در واحدهاي كوچك 
متراژ )واحدهاي پرطرفدار اين روزها( به شدت براي 
سازندگان افزايش مي دهد و حاشيه سود آنان را به 

صفر نزديك مي كند. 
اميد آنكه با تنظيم اتمس��فر اقتصاد و سياس��ت 
كش��ور، ش��رايط نهادي و قيمتي بازار مس��كن به 
گونه يي تعديل شود كه هم س��رمايه گذاران ايراني 
ام��الك خارج��ي و هم مسكن س��ازان دوب��اره به 

بازارهاي داخلي ملك روي خوش نشان دهند.
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 يكسان سازي بليت هاي قطار   حومه اي و مترو 
مدي��ر پروژه قطاره��اي حومه يي راه آهن ب��ا بيان اينكه روزانه 120 س��ير 
قطار هاي حومه اي، 6 ميليون مسافر را در كشور جابه جا مي كند، افزود: امسال 

بليت قطار حومه با كارت بليت هاي مترو يكسان سازي مي شود. 
مهدي قمري نژاد افزود: امسال در بخش قطارهاي حومه يي تهران، سيستم 
مكانيزه فروش و كنترل بليت به صورت يكپارچه با سيستم مترو درون شهري  

و اتوبوسراني تهران راه اندازي مي شود. 
او در گفت وگ��و ب��ا فارس ادامه داد: در حال مقدمه س��ازي براي اجراي اين 
سيس��تم  هستيم كه با تكميل آن مس��افران مي توانند با همان كارت بليت هاي 
متروي تهران، وارد ناوگان قطارهاي حومه يي ش��وند و از اين قطارها اس��تفاده 
كنند كه اين پروژه امس��ال تكميل خواهد شد. مدير پروژه قطارهاي حومه يي 
راه آه��ن در تش��ريح همه جزيي��ات خدمات قطارهاي حومه يي و توس��عه اين 
سيستم حمل و نقلي، اظهار كرد: در سال گذشته حدود 6 ميليون و 200 هزار 

مسافر توسط قطارهاي حومه يي جابه جا شد. 
او با بيان اينكه قطارهاي حومه يي در 21 مسير در كشور مسافران را جابه جا 
مي كند، ادامه داد: در س��ال 96 روزانه با 60 زوج يا 120 س��ير قطار حومه اي، 
مسافران  جابه جا شدند. مدير پروژه قطارهاي حومه يي راه آهن با بيان اينكه در 
حال حاضر 2 هزار كيلومتر مس��ير ريلي حومه يي در كش��ور وجود دارد، ادامه 
داد: در چند س��ال اخير رشد قابل توجهي در تعداد مسافر قطارهاي حومه يي 
رخ داده است، در برخي مسيرهاي پرتقاضا نظير تهران - پرند و تهران - پيشوا 
در س��ه س��ال اخير رش��د 3 تا 4 برابري در جابه جايي مسافر و استقبال مردم 

داشته ايم. 
قمري نژاد با اشاره به اينكه تالش كرده ايم كه ظرفيت هاي ايجادي قطارهاي 
حومه ي��ي افزايش ياب��د، اضافه كرد: در حال حاضر در مس��ير تهران - پرند از 
روزانه 5 زوج قطار حومه يي به روزانه 14 زوج روزانه قطار حومه يي رسيده ايم و 

در ساعات اوج، با فاصله زماني يك ساعت قطار اعزام مي شود. 
او افزود: در مس��ير حومه يي تهران - پيش��وا - گرمسار هم از 4 زوج قطار، 
امروز به 11 زوج قطار روزانه رس��يده ايم و در همين مسير تعداد مسافران  طي 
دو سال اخير سه برابر شده است. قمري نژاد ادامه داد: عمدتا در تهران و حومه 
تهران بيش��ترين تقاضاي س��فرهاي حومه يي وجود دارد كه در اين بين شهر 
قدس، كرج، ش��هريار، انديشه و ورامين بيشترين تقاضاهاي سفرهاي حومه يي 

را دارند. 
او افزود: پس از تهران در ش��هرهايي مثل اصفهان، تبريز، قزوين، س��اري و 

قائم شهر  بيشترين تقاضاي سفرهاي حومه يي وجود دارد. 
مدي��ر پروژه قطارهاي حومه يي با اش��اره ب��ه ورود 11 رام قطار ريل باس به 
ش��بكه ريلي كشور در س��ال جاري، اضافه كرد:  مش��كالت مالي در اين حوزه 
موجب شده است، س��رعت پروژه در توسعه قطارها كند باشد كه اميدواريم با 

همكاري دولت و مجلس بتوانيم توسعه ناوگان را محقق كنيم. 

او بيان كرد: اين 11 رام قطار مربوط به شركت راه آهن و شركت رجا است، 
در بخش قطارهاي حومه يي فقط اين دو شركت ارائه خدمات دارند. قمري نژاد 
اظهار كرد: امس��ال موضوع قطارهاي حومه يي را به طور جدي در دس��تور كار 

داريم و يكي از اولويت هاي راه آهن تكميل همين پروژه ها است. 
مدير پروژه قطارهاي حومه يي با اشاره به اينكه در بخش توسعه زيرساخت 
قطارهاي حومه اي، پيش��رفت مناس��بي داش��ته ايم كه اميدواريم بخشي از آن 
امسال محقق شود، گفت: در محور تهران - ورامين - گرمسار در كنار دو خط 
قبلي، دو خط جديد به همراه ايستگاه و فضاي پشتيباني در دست ساخت است 
كه اميدواريم بخش قابل توجهي از اين پروژه امس��ال تكميل شود تا مسير به 
اين ترتيب چهارخطه ش��ود. او افزود: در محور تهران - پرند افزايش خطوط و 
احداث دو خط مس��تقل در دستور كار قرار گرفت، همچنين در محور تهران - 

كرج - هشتگرد تا قزوين بنا است دو خطه حومه يي تكميل شود. 
 

 آغاز اجراي طرح بيمه تكميلي رانندگان كاميون
چن��د هفته پس از برگزاري جلس��ات وزير راه و شهرس��ازي با نمايندگان 
اصناف و انجمن هاي رانندگان سراس��ر كش��ور، وعده هايي كه مس��ووالن اين 
وزارتخانه به رانندگان داده بودند، در حال اجرا ش��دن اس��ت و در جديدترين 
برنامه طرح خدمات بيمه تكميلي درمان رايگان رانندگان در دس��تور كار قرار 
گرفت. به گزارش ايس��نا، س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده يي پيش بيني 
كرده كه در چارچوب اين طرح شركت هاي بيمه گر بايد حدود 900 هزار نفر را 
بيمه كنند كه با توجه به پيگيري مراحل اجرايي مورد نياز تا تاريخ 15 مرداد 
رانندگان مي توانند با حضور در مراكز صدور كارت هوشمند اقدامات الزم براي 
اجرايي ش��دن بيمه درماني ش��ان را در دس��تور كار قرار دهند. گفتني است، 
در كن��ار بيمه تكميلي بحث قرارداد بيم��ه عمر حدود 480 هزار نفر رانندگان 
كاميون هاي حمل كاال هم در دس��تور كار قرار دارد كه مي تواند براي فوت 10 
ميليون تومان و براي حوادث شغلي 5 ميليون تومان از راننده اخذ كند تا وي 

رسما در چارچوب بيمه عمر تعريف شود. 

 گرد و خاك عراق مهمان استان هاي غربي و جنوب غربي كشور
س��ازمان هواشناس��ي از انتقال توده گرد و خاك كشور عراق به استان هاي 
غربي و جنوب غربي كش��ور خبر داد. به گزارش تس��نيم، فريبا گودرزي اظهار 
كرد: يكش��نبه ش��ب در جنوب سيستان و بلوچس��تان، كرمان، شمال و شرق 
هرمزگان افزايش ابر همراه با رعد و برق پراكنده پيش بيني ش��ده اس��ت. او با 
بيان اينكه در منطقه زابل توفان گرد و خاك خواهيم داشت، افزود: روز يكشنبه 
و دوشنبه از ميزان سرعت اين توفان كم شده و به صورت وزش بادهاي شديد 
خواه��د ب��ود. گودرزي همچنين بي��ان كرد: براي غرب و جنوب غرب كش��ور 
ب��ا توجه به تش��كيل توده گرد و خ��اك در عراق، اين غبار ب��ه بخش هايي از 

استان هاي كرمانشاه، ايالم، خوزستان و... منتقل شده است. 

ايرانشهر
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وزير صنعت فهرست كاالهاي مشمول طرح تشديد مبارزه با احتكار و اختفا را ابالغ كرد

مبارزه با »احتكار« در ايستگاه دوم
تعادل|

وزي�ر صنع�ت، مع�دن و تج�ارت در نامه يي 
خطاب به روساي سازمان هاي تعزيرات حكومتي 
و حماي�ت مصرف كنن�دگان و توليد كنن�دگان، 
به فهرس�تي 11 م�وردي اش�اره كرده ك�ه قرار 
اس�ت در محور طرح تش�ديد مبارزه با احتكار 
و اختف�ا ق�رار بگيرن�د. ب�ر اي�ن اس�اس، بازار 
گروه هاي كااليي غالت، كاالهاي اساس�ي، مواد 
پروتئيني، نهاده ه�اي كش�اورزي و دامپروري، 
مواد اوليه توليد، حبوبات، ل�وازم خانگي، لوازم 
يدكي و الس�تيك سبك و سنگين، كاغذ چاپ، 
تحرير و روزنامه و انواع پودر ش�وينده و مصالح 
س�اختماني، مورد نظارت اساس�ي قرار خواهد 
گرفت. اين اما در حالي است كه دولت تقريبا به 
ص�ورت همزمان، اعالم كرده كه از اين پس تنها 
به دو گروه كاالهاي اساس�ي و دارو، ارز رس�مي 
جهت واردات تخصيص مي دهد و ساير گروه هاي 
كاالي�ي بايد ارز مورد نياز خ�ود را از بازار ثانويه 
تهيه كنند. از ديگر سو، شركت هاي پتروشيمي 
و معدني هم از اين پس مجاز خواهند بود ارزهاي 
حاصل از صادرات خود را در بازار ثانويه به فروش 
برس�انند. به اين ترتيب، به نظر مي رس�د دولت 
حلقه حمايتي خود براي كنت�رل بازارها، اعم از 
ارز و كاال را كوچك ت�ر از هميش�ه ك�رده و تنها 
بازارهايي را مورد حمايت قرار مي دهد كه )مانند 
گوشت يا لبنيات(، يا به سبد غذايي خانوار ربط 
پيدا مي كنند يا )مانند بازار نهاده هاي كشاورزي( 
به ش�كلي گس�ترده متكي به واردات هس�تند 
يا آنك�ه )مانند مصالح س�اختماني( قيمت آنها 

اثرگذاري شديدي بر قيمت ساير كاالها دارد.   
  

 فهرستي كه دير منتشر شد
س��كاندار صنعت، معدن و تج��ارت، در نامه يي به 
روس��اي س��ازمان هاي تعزيرات حكومت��ي و حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان، فهرس��ت كاالهاي 
مشمول طرح تشديد مبارزه با احتكار و اختفا را براي 
انجام اقدامات الزم ابالغ كرد. متن نامه ارسالي محمد 
ش��ريعتمداري به شرح زير است: »در اجراي مصوبات 
س��تاد اقتصادي دولت براي كنت��رل بازار و جلوگيري 
از نوس��انات قيمت ه��ا و پيش��گيري از كمبوده��اي 
احتمالي ناش��ي از عدم عرضه كاالهاي مشمول طرح 
تش��ديد مبارزه با احتكار و اختفا بدينوسيله كاالهاي 
هدف طرح مذكور به ش��رح ذيل براي اقدام الزم ابالغ 
مي شود: غالت )گندم خوراكي، گندم دامي، جو و برنج 
سفيد(؛ كاالهاي اساس��ي )روغن نباتي ساخته شده، 
روغن خام، شكر خام، شكر سفيد، كره(؛ مواد پروتئيني 
)گوش��ت قرمز، گوش��ت مرغ، تخم مرغ و شير خشك 
صنعتي(؛ نهاده ه��ا )جوجه يكروزه، تخم مرغ نطفه دار، 
ذرت دامي، كنجاله س��ويا، س��بوس گندم و دانه هاي 
روغني ش��امل س��ويا، آفتابگردان، كلزا و كانوال(؛ مواد 
اوليه توليد؛ حبوب��ات؛ لوازم خانگي )يخچال، يخچال 

فريزر، ماشين  لباسش��ويي و تلويزيون توليد داخلي(؛ 
لوازم يدكي و الس��تيك سبك و سنگين؛ كاغذ چاپ، 
تحرير و روزنامه؛ انواع پودر شوينده؛ مصالح ساختماني 

)محصوالت فلزي پرمصرف و سيمان(.«
انتش��ار ديرهنگام اين فهرس��ت با دس��تور وزير 
صنعت اما نش��انه آن اس��ت كه دولت براي تنظيم 
بازار وارد سنگر تازه يي شده است. در واقع، كه دولت 
تقريبا به صورت همزمان، اعالم كرده كه تنها به دو 
اولويت ارزي نخست از ميان س��ه گروه اولويت دار، 
ارز 4200 تومان��ي مي ده��د. به اي��ن ترتيب، از اين 
پس تنها كاالهاي اساس��ي و دارو با ارز رسمي وارد 
خواهند ش��د. نگاهي به فهرست مورد اشاره در نامه 
شريعتمداري هم نشان مي دهد، بازارهاي خاصي در 
اين مرحله مورد توج��ه قرار گرفته اند: بازارهايي كه 
يا به س��بد غذايي خانوار رب��ط پيدا مي كنند )مانند 
گوش��ت يا لبنيات(، يا به ش��كلي گسترده متكي به 
واردات هس��تند )مانند بازار نهاده هاي كشاورزي( يا 
آنكه قيمت آنها اثرگذاري ش��ديدي بر قيمت ساير 

كاالها دارد )مانند مصالح ساختماني(. 

 اقدامات ضد احتكار در بازارهاي خاص
البته پي��ش از اين وزير صنع��ت، معدن و تجارت 
در هفته ه��اي انتهايي تيرماه، در پيامي كه در صفحه 
ش��خصي او در فضاي مجازي منتشر ش��د، از آغاز به 
كار ستاد تش��ديد مبارزه با احتكار و اختفاء كاال براي 
ثب��ات بازار و نظارت بر عرضه و احتكار كاالهايي كه با 
ارز دولتي وارد ش��ده اند، خبر داده بود. بر اساس متني 
كه توس��ط محمد شريعتمداري منتشر شده بود، قرار 

بر اين بود كه اين طرح از روز 23 تيرماه اجرايي شود. 
عالوه بر اين، در طول چند هفته گذش��ته، دستوراتي 
مبني بر مبارزه با احتكار از سوي چهره هاي اقتصادي 
دولتي در سطوح مختلف صادر شدند. به عنوان نمونه، 
وزراي صنع��ت، اقتصاد وارتباطات اي��ن اقدام را امري 
خالف و متضاد با منافع مصرف كنندگان عنوان كردند 
و ط��ي پيام هاي جداگانه يي فرمان ايس��ت و مبارزه با 
محتكران و متخلفين را صادر كردند. رييس س��ازمان 
صنع��ت، معدن و تجارت اس��تان تهران ني��ز از روش 
جدي��د برخورد با محتكرين خب��ر داد و در نامه يي به 
رييس اتاق اصناف ايران، خواستار نصب پارچه يا تابلو 
بر سر محل كس��ب يا تعطيلي موقت و تعليق پروانه 

كسب متخلفين محكوم شد. 
احتكار محصول ش��رايط اقتصادي بي ثبات است و 
البته خروجي آن، به ضرر دهك هاي درآمدي پايين تر 
و به نفع دهك هاي درآمدي باالتر اس��ت. هرج و مرج 
حاكم در بازارها طي ماه هاي اخير، برخي فروشندگان 
و بنكداران را به اميد كس��ب سودهاي باالتر در روزها 
و ماه ه��اي آتي، ب��ه احتكار كاال س��وق داده اس��ت. 
احتكار كاال اما در مواردي تكان دهنده تر مي ش��ود كه 
فروش��ندگان، كاالهايي كه با نرخ ارز رس��مي 4200 
توماني وارد ش��ده را در انبارها نگ��ه داري مي كنند و 
آن در قيمت هايي بسيار باالتر به بازار عرضه مي كنند. 
اين در حالي است كه انتشار فهرست دريافت كنندگان 
ارز توس��ط وزارتخانه ه��اي ارتباط��ات و صنعت و نيز 
بان��ك مركزي، تا حدي جلوي اي��ن فرصت جويي را 
گرفت. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، پيش��قراول 
اين ماجرا بود. وزارتخانه متبوع او با انتش��ار فهرس��ت 

دريافت كنن��دگان ارز 4200 تومان��ي كه عمدتا براي 
واردات گوش��ي هاي تلفن همراه ثبت س��فارش كرده 
بودند، راه را براي انتش��ار فهرست هاي بعدي در ساير 

نهادها هم باز كرد. 
پيش از اين اما وزير صنعت، معدن و تجارت اعالم 
كرده بود فهرست اطالعات ارز تخصيص يافته به نرخ 
رسمي در اختيار بانك مركزي بوده و نسبت به انتشار 
اسامي اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام كرده است. به 
گفته او، كاالهاي اساسي كه ارز 4200 توماني به آنها 
تخصيص مي يابد يا با يارانه 400 توماني با نرخ 3۸00 
تومان محاسبه مي شود، داراي قيمت تثبيتي مصوب 
ستاد تنظيم بازار هستند كه از سوي بازرسان مشترك 
س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و 

سازمان تعزيرات حكومتي از مبدا كنترل مي شود. 

 مبارزه با احتكار با اهرم قيمتي 
ب��ا اين همه، ب��ه نظر مي رس��د، اقدامات متفرق 
ارگان ه��اي دولت��ي و برخورده��اي تعزيرات��ي ب��ا 
محتكرين، همانطور كه تجربه س��اليان گذش��ته به 
روشني نش��ان مي دهد، انتظارات را برآورده نخواهد 
ك��رد. دولت نيز ظاهرا، هر چن��د اندكي با تاخير، به 
همين نتيجه رسيده و البته اين بار بنا دارد با استفاده 
از ابزاره��اي قيمت��ي، ب��ه جنگ احت��كار و افزايش 
قيمت ها برود. دولت در تصميم جديدي قرار را بر اين 
گذاش��ته تا دالر 4200 توماني را تنها براي كاالهاي 
اساس��ي و دارو اختصاص داده و واردات مواد اوليه و 
كاالهاي واس��طه يي را به بازار ثانويه موكول كند. بر 
اين اساس، پتروشيمي ها از اين پس ديگر الزامي به 

عرض��ه ارز حاصل از صادرات خ��ود به دولت به نرخ 
4200 توماني نداشته و تنها با ارائه ارز با نرخ توافقي 

در بازار ثانويه، رفع تعهد ارزي خواهند كرد. 
پيش از اي��ن نگراني هايي وجود داش��ت مبني بر 
اينكه آزاد گذاش��تن شركت هاي پتروشيمي و معدني 
ب��راي مبادله ارزهاي حاصل از صادرات در بازار ثانويه، 
ب��ه افزايش قيمت ها دامن مي زند. با اين همه، قوانين 
متقن اقتصادي مي گوين��د زمزمه عرضه ارز صادراتي 
پتروش��يمي ها به بازار، بدين معني تلقي مي شود كه 
عرض��ه در بازار افزايش داش��ته و بنابراي��ن، اگر نه در 
كوتاه مدت، در ميان مدت بازار به تعادل خواهد رسيد. 
ب��ه اين ترتيب، به نظر مي رس��د در روزهاي آينده، با 
افزايش عرضه ارز در بازار ثانويه، قيمت ارزهاي خارجي 

تا حدي پايين تر بيايد. 

 احتكار از سر ناچاري
تش��ديد مب��ارزه با احت��كار اما در حال��ي صورت 
مي گيرد ك��ه برخي بازاره��ا، همچون ب��ازار خودرو، 
پيش��اپيش به احت��كار و انبار ك��ردن كاالها محكوم 
شده اند. در طول هفته هاي گذش��ته، خودروسازان با 
اين اتهام رو به رو ش��دند ك��ه با هدف افزايش قيمت 
خودرو و ايجاد حاش��يه بازار، ب��ه صورت قطره چكاني 
خ��ودرو وارد بازار مي كنند. يكي از نمايندگان مجلس 
اين نقد را بر خودروس��ازان وارد دانس��ته و گفته بود 
طبق منابع موثقي ك��ه دارد، بيش از 90 هزار خودرو 
در پاركينگ خودروسازان در حال خاك خوردن است 
و آنها براي آنكه به سود بيشتري برسند سراغ احتكار 
رفتند. اما رييس كميس��يون صنايع و معادن مجلس 
ش��وراي اسالمي خودرو توليدي را »غيرقابل احتكار« 
دانست و تشكيل كارگروه ويژه در اين كميسيون براي 

رسيدگي به موضوع را تكذيب كرد. 
اين در حالي است كه برخي كارشناسان معتقدند 
قطب هاي خودروسازي در كشور، به دليل وجود بدهي 
انباشته، اساساً توانايي عمل به تعهدات خود در زمينه 
تحوي��ل خودروهاي پي��ش فروش ش��ده را نخواهند 
داش��ت. دو خودروس��از اصلي كش��ور در طول چند 
ماه گذش��ته بر روي هم چيزي در ح��دود 500 هزار 
دستگاه خودرو پيش فروش كردند، رقمي كه بر اساس 
آمارهاي فعلي توليد خودرو در كشور، حدود 35 درصد 
از تمام توان توليد خودروهاي س��واري در كشور را به 
خود اختصاص خواه��د داد. به اين ترتيب، اين امكان 
وج��ود دارد كه-در صورت تاخي��ر در تحويل- ارزش 
واقعي خودروهاي تا ح��دي متفاوت با انتظار خريدار 
باشد. پيش فروش حدود 7 ميليون قطعه سكه طال در 
بازارها هم وضعيتي مشابه را رقم زده و بانك مركزي، 
بر خالف موض��ع اوليه خود، اعالم ك��رده كه تحويل 
س��كه هاي پيش فروش شده با دريافت ماليات همراه 
خواه��د بود. اين دو مورد، در واقع ترجماني هس��تند 
از آنچه بر اثر احت��كار كاال رخ مي دهد: قيمت كاالي 
تحويلي پس از احتكار، با قيمت آن كاال پيش از احتكار 

متفاوت خواهد بود.

جزييات تزريق ارز پتروشيمي 
به بازارثانويه

تس�نيم| الياس حضرتي، عضو ناظر شوراي پول و 
اعتبار ضمن تكذيب خبر نهايي شدن پمپاژ ارز صادراتي 
به ب��ازار ثانويه، گفت: هنوز اين موضوع قطعي نش��ده 
اما مباحثي در اين خصوص در دس��ت بررس��ي است. 
الياس حضرتي با تكذيب قطعي ش��دن خبر عرضه ارز 
پتروشيمي ها و كاالهاي صادراتي در بازار ثانويه گفت: 

هنوز اين طرح نهايي نشده و در حال بررسي است. 
عضو ناظر ش��وراي پول و اعتبار گفت: يك نظر براين 
است كه فقط كاالهاي اساسي در گروه يك كااليي، از ارز 
حاصل از صادرات نفت تغذيه شود و بقيه نيازمندي هاي 
واردات��ي از قبيل كاالهاي واردات��ي كارخانجات در گروه 
2 قرار گرفته و ب��ا نرخ تعاملي )توافقي( تامين ارز انجام 
ش��ود. او افزود: در اين روش ش��ركت هاي پتروشيمي و 
غيرپتروش��يمي در بازار ثانوي��ه ارز خود را عرضه كرده و 
خريداران كه شامل كارخانجات كشور هستند، ارز خود 
را به نرخ توافقي دريافت مي كنند. به گفته حضرتي، هنوز 
اين موضوع )در شورا( به قطعيت نرسيده است و در حال 
جرح و تعديل و بررسي است. او در پاسخ به اين پرسش 
ك��ه در نهايت آي��ا با اجراي اين راهب��رد نرخ ارز كاهش 
وقيمت كاالهاي مصرف مردم افزايش مي يابد، گفت: به 
نظر مي رس��د كه اگر عوامل خارجي اثر نگذارند ش��اهد 
كاهش قيمت ارز خواهيم بود. عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس گفت: متاسفانه برخي اقدامات بانك مركزي مخل 
بازار ارز ش��ده اس��ت. به عنوان مثال اي��ن بانك اقدام به 
پيش فروش سكه كرده كه موثر نبود يا يك خبري اعالم 
مي كند )كه مفيد نيس��ت( يا تحوالت سياست خارجه و 
تهديدات بيروني ممكن است باعث ايجاد اخالل در بازار 
ارز شود اما اگر اين بازار در مسير خود قرار گيرد احتماال 

شاهد كاهش قيمت ارز خواهيم بود. 

اعتراض وزير صنعت به نحوه 
پيش فروش مزدا۳

بع��د از انج��ام پيش ف��روش بحث برانگي��ز گ��روه 
خودروسازي بهمن، محمد شريعتمداري، وزير صنعت، 
مع��دن و تجارت هم نحوه اين فرآين��د را بحث برانگيز 
دانسته و دستور بررسي آن از سوي سازمان حمايت را 
صادر كرد. بعد از سر و صداي بسيار پيش فروش خودرو 
از س��وي گروه خودروس��ازي بهمن بابت پيش فروش 
مزدا3، اكنون محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن 
و تجارت در توئيتي اعالم كرده است: نحوه پيش فروش 
مزدا3 گروه خودروسازي بهمن به دليل حاشيه سود و 
قطع و وصل هاي مشكوك بحث برانگيز شده، به مركز 
رواب��ط عمومي وزارت صمت دس��تور دادم با همكاري 
سازمان حمايت از مصرف كنندگان ضمن بررسي روند 
پيش فروش، نسبت به شفافيت ليست خريداران اقدام 

كند و اگر تخلفي رخ داده به تعزيرات معرفي كند. 

درخواست فريز بازپرداخت 
بدهي فعاالن اقتصادي 

نايب رييس اتاق ايران از ارائه پيش��نهادي به ش��وراي 
هماهنگ��ي اقتصادي س��ران قوا خبرداد و خواس��تار فريز 
دوس��اله در بازپرداخت بدهي فع��االن اقتصادي به دولت و 
بانك ها براي عبور از شرايط دشوار اقتصادي شد. به گزارش 
اتاق بازرگاني ايران، حسين سالح ورزي از ارائه پيشنهادي 
به شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا خبر داد كه بتواند 
در ش��رايط جديد حامي فعاالن اقتصادي واقعي باشد. وي 
گفت: از شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا كه هر هفته 
براي بررسي و حل و فصل مسائل اقتصادي با حضور سران 
سه قوه تشكيل مي شود، درخواست كرده ايم كه تصميمي 
حياتي و مهم در اين برهه حساس اتخاذ شود. بر اين اساس 
پيشنهاد مي شود كه از سوي اين شوراي فراقوه اي، امكان 
فريز ش��دن بدهي واحدهاي اقتصادي به مدت دو سال به 
گونه يي كه در اين دو س��ال سود و جريمه يي به بدهي ها 
تعلق نگيرد، فراهم شود. اين طرح شامل بدهي هاي بانكي، 
ماليات، تامين اجتماعي و بدهي هاي معوقه بابت آب، برق 

و گاز مصرفي خواهد بود. 
نايب ريي��س اتاق ايران ادام��ه داد: در اين طرح اصل 
بدهي ها پابرجا مي ماند و پس از دو س��ال بايد تقس��يط 
مج��دد و پرداخت از س��وي بنگاه هاي اقتصادي از س��ر 
گرفته ش��ود. البته طبيعي است كه بايد مالحظات الزم 
براي تش��خيص و تفكيك بنگاه هاي اقتصادي واقعي از 
سوءاستفاده كنندگان احتمالي، صورت گيرد تا اين طرح 
فرصتي براي فرصت طلبان و سودجويان كه فعاليت هاي 

غيرمولد را در دستور كار دارند، فراهم نكند. 
سالح ورزي معتقد است كه اين مصوبه مي تواند ارائه 
فرصت به واحدهاي توليدي واقعي بخش خصوصي براي 
قرار گرفتن در خدمت سياست هاي اقتصاد مقاومتي در 

راه عبور از گردنه تهديدات و تحريم هاي امريكا باشد. 
نايب رييس ات��اق ايران داليل ارائه اين پيش��نهاد را 
اينگونه توضيح مي دهد: شرايط به وجود آمده در اقتصاد 
كشور خارج از اختيار و اراده مديران بنگاه هاي اقتصادي 
بوده و تحريم هاي جديد شرايط را براي فعاليت هاي مولد 
اقتصادي دش��وارتر خواهد كرد. بنابراين بايد با توجه به 
تجربيات گذش��ته و گرفتاري ه��اي بنگاه هاي اقتصادي 
در دوران تحريم ه��اي قبلي، ش��رايط را براي حمايت از 

توليدكنندگان در شرايط جديد فراهم كنيم. 
س��الح ورزي با اش��اره ب��ه افزايش هزينه ه��اي اداره 
بنگاه هاي توليدي گفت: دس��تمزدها در س��ال جديد با 
افزايش همراه شده است. همچنين هزينه هاي سوخت و 
انرژي، حمل و نقل و بهاي مواد اوليه به شدت رشد كرده 
است. در اين شرايط بنگاه هاي اقتصادي به دليل افزايش 
قيمت تمام شده توليد عمال امكان رقابت و حتي امكان 
ادامه حيات را از دست مي دهند بنابراين امكان پرداخت 
به موق��ع بدهي هاي بانكي، مالي��ات، تامين اجتماعي و 
بدهي ه��اي معوقه بابت آب، برق و گاز مصرفي را ندارند. 
فريز دو س��اله بازپرداخت اين بدهي ها، مي تواند كمكي 
در جهت حمايت از توليدكنندگان در شرايط ويژه باشد. 
نايب رييس اتاق ايران معتقد است كه در شرايط فعلي 
نمي توان، تصميمات را بر اساس وضعيت عادي اتخاذ كرد 
و بايد به شرايط خاص داخلي و بين المللي توجه داشت. به 
گفته سالح ورزي، شكل گيري شوراي هماهنگي اقتصادي 
سران قوا زيرنظر مقام معظم رهبري نشان دهنده شرايط 
ويژه امروز و ضرورت مقابله با تهديدهاي جديد بين المللي 

در حوزه اقتصاد است.

زهرا آقاجاني| پژوهشگر اقتصاد|
يك��ي از انتقاداتي كه توس��ط مخالفان توس��عه فروش��گاه هاي 
زنجيره يي طي س��ال هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است، اشاعه 
فرهنگ مصرف گرايي است. به همين منظور به نظر مي رسد قبل از 
پرداختن به آثار و پيامدهاي پديده مصرف گرايي، بهتر باشد برخي 
اع��داد و ارقام اقتصادي مورد توجه ق��رار گيرد. از عمده داليلي كه 
برخي از برنامه ريزان به آسيب هاي مصرف گرايي و مقابله با آن بدان 
تاكيد دارند آن اس��ت كه وضع قدرت واقع��ي خريد مردم در ايران 

چندان مناسب نيست. 
در ارتب��اط با جايگاه ايران مطابق ش��اخص برابري قدرت خريد 
بايد گفت براساس آمارهاي منتشره صندوق بين المللي پول در سال 
2017، ايران به لحاظ ش��اخص برابري قدرت خريد رتبه 1۸ )جزو 
كش��ورهاي بادرآمد متوسط باال ارزيابي مي شود( را در ميان بالغ بر 
190 كشور جهان به خود اختصاص داده است. اگرچه در ظاهر اين 
ش��اخص بيانگر وضعيت خوب مردم به لحاظ اقتصادي است، اما از 
آنجا كه اين شاخص از كفايت الزم جهت تبيين وضعيت اقتصادي 
مردم برخوردار نيس��ت، نمي توان از مقايس��ه شرايط اقتصادي يك 
كشور نسبت به ساير كشورها بر مبناي تكيه صرف به يك شاخص 
اقتصادي، تصميم گيري كرد. بدين روي، اس��تفاده از ش��اخص هاي 
مختلف اقتصادي و ارائه ش��اخص هاي تكميلي در ارائه تصويري از 
وضع موج��ود كارآتر عمل كند. به همين منظور در كنار اس��تفاده 
از ش��اخص قدرت خريد، ش��اخص هاي ديگ��ري همچون ضريب 
جيني )توزيع متفاوت درآمد(، نس��بت نابرابري، نسبت 10 درصد 
ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين افراد )جهت سنجش وضعيت 

فاصله طبقاتي( نيز ارائه مي شود. 
در خصوص ضريب جيني بايد گفت، باال بودن اين ضريب داللت 
بر شكاف و نابرابري درآمدي باال در يك كشور دارد و پايين بودن آن 
نيز به مفهوم پايين بودن شكاف طبقاتي است. مطابق آمارهاي بانك 
جهاني در س��ال 2016 ضريب جيني س��االنه يك خانوار ايراني در 
ميان 143 كشور جهان، معادل37.4 بوده است. به گونه يي كه كشور 

ايران داراي ش��كاف درآمدي با75 كشور است )با رتبه 6۸ ايران در 
ميان 143 كشور جهان( . 

نس��بت نابراب��ري )پراكندگ��ي( كه در واقع نس��بت متوس��ط 
هزينه هاي ثروتمندترين افراد )دهك باال( به فقيرترين افراد )دهك 
پايين( جامعه را اندازه گيري مي كند، مطابق با آمارهاي منتشره مركز 
آمار ايران، در حدود 13 برابر بوده، كه در مقايس��ه با سال هاي قبل 

افزايش فاصله طبقاتي را نشان مي دهد. 
نسبت 10 درصد ثروتمندترين افراد به 10 درصد فقيرترين افراد 
جامعه كه ش��اخص ديگري براي سنجش وضعيت فاصله طبقاتي 
اس��ت، نشان مي دهد طي 20 سال گذشته شكاف طبقاتي از 7.33 

برابر به 12 برابر افزايش يافته است. 
مي��زان درآمد و هزينه هاي مردم هم بايد در برنامه ريزي ها مورد 
توج��ه قرار گيرد. در ايران از كل درآمد يك خانوار ش��هري23.40 
درصد مربوط به هزينه هاي خوراكي و دخاني و 76.60 درصد متعلق 
به هزينه هاي غير خوراكي اس��ت. بررسي آمارهاي مركز آمار ايران 
)سال 1395( نشان مي دهد، بيشترين هزينه هاي خوراكي و دخاني 
خانوارها به ترتيب مربوط به آرد، رش��ته، غالت و نان )22 درصد(، 
گوشت )21 درصد(، ميوه و سبزي )17درصد(، شير و فرآورده هاي 
آن و تخم پرندگان )درصد11(، قند و ش��كر، ش��يريني، چاي قهوه 
و كاكائو )۸ درصد(، نوش��ابه ها، غذاهاي آماده و دخاني )۸ درصد(، 
خشكبار و حبوبات )6 درصد(، روغن ها و چربي ها )4 درصد( و مابقي 
متعلق به س��اير هزينه ها است. بررسي همين آمارها نشان مي دهد 
بخش اعظم��ي از درآمد خانوارهاي ايراني، صرف خريد محصوالت 

پرگردش )مصرفي اساسي( مي شود. 
حال بايد به اين پرس��ش پاس��خ داد كه پدي��ده مصرف گرايي 
خوب اس��ت يا خي��ر و كداميك از مدل هاي فروش��گاهي مي تواند 
مصرف كننده را به مصرف گرايي س��وق دهد؟ جهت پاسخگويي به 
اين سواالت در بررسي آثار مثبت يا تبعات منفي مصرف گرايي بايد 

به موضوعات كليدي ذيل توجه داشت: 
نخس��ت: مصرف گراي��ي ب��ه عن��وان موتور محرك گس��ترش 

خرده فروش��ي مدرن. در اين ديدگاه، پديده مصرف گرايي از عوامل 
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مختلفي چون گسترش شهر نشيني، 
بهبود اس��تانداردهاي زندگي، تغيير در سبك زندگي افراد، افزايش 
درآمدها به خصوص در ميان طبقه متوسط و پيشرفت هاي فناوري 
اطالعات تاثير مي پذيرد. البته مصرف گرايي مي تواند تبعاتي همچون 
خريدهاي غيرضرور، صرف مبالغ بيش��تر در خريدها، تغيير ساليق 
)شيفت كردن از خريد يك برند به برند ديگر( و انباشت كاال )با توجه 
به محدوديت فضاهاي در اختيار( ايجاد كند. اگرچه اين نوع رفتارها 
در اغلب مكاتب اقتصادي، مصداقي از مصرف گرايي به شمار مي روند، 
اما بايد توجه داشت مصرف گرايي عاملي تاثيرگذار در توسعه انواعي 
از مدل هاي مختلف فروشگاه هاي خرده فروشي جهت تامين نيازهاي 
روبه تزايد مصرف كنندگان اس��ت. به بي��ان ديگر، مصرف گرايي به 
خودي خود پديده منفي به ش��مار نم��ي رود، به طور قطع انتظارات 

اقشار مختلف جامعه با توجه به وضعيت مالي آنان متفاوت است. 
دوم: لزوم بررس��ي رفتار مردم در خريد از انواع فروش��گاه ها. در 
اي��ن ارتباط به طور نمون��ه مي توان به نتايج مطالعات انجام ش��ده 
در رابطه با تاثير انواع فروش��گاه  زنجيره يي خواربارفروش��ي بر رفتار 
مصرف كنندگان )آفريقاي جنوبي: س��ال 2016( اشاره كرد. نتايج 
نش��ان مي دهد، خريد از فروشگاه هاي زنجيره يي مي تواند تغييراتي 
در رفتار مصرف كنندگان البته با توجه به نوع فروش��گاه ايجاد  كند. 
نكته جالب آن است كه بر اساس تحليل هاي آماري همين پژوهش، 
فروشگاه هاي تخفيفي تغيير معنا داري در رفتار مصرفي مردم ايجاد 
نمي كنند. بالعكس، فروشگاه هاي بزرگ مقياس مي توانند تغييرات 
معناداري در تغيير الگوي مصرف كنندگان ايجاد كنند. در واقع، آنچه 
فروشگاه هاي تخفيفي را نسبت به ساير مدل هاي فروشگاهي متمايز 
مي كند، اتخاذ راهبرد كاهش قيمت تمام ش��ده، عدم تنوع كااليي، 
ن��وع چيدمان، طراحي خاص و هدف گذاري عموم مصرف كنندگان 
است. عالوه بر اين، مطالعه انجام شده ديگري در كشور هلند )سال 
2016( نش��ان مي دهد فروش��گاه هاي تخفيفي »آلدي و ليدل« به 
دليل ويژگي هاي خاص اين مدل )تنوع نه چندان باالي اقالم عرضه 

كاالهاي اساس��ي مصرفي( نقش موثري در راستاي مقابله با تبعات 
منفي پديده مصرف گرايي در اين كشور داشته است. 

ب��ا توصيف��ات به عم��ل آم��ده مي ت��وان گف��ت از آنجايي كه 
فروش��گاه هاي تخفيف��ي ب��ه تامين كااله��اي اساس��ي و مصرفي 
مي پردازند، مصرف گرايي و ترويج آن در اين نوع فروشگاه ها منتفي 
اس��ت. چون مطالعات انجام ش��ده در رابطه با تاثير انواع فروش��گاه  
خواربارفروش��ي بر رفتار خريد محصوالت پرگردش نشان مي دهد 
فروشگاه هاي تخفيفي تغيير معني داري در رفتارهاي مصرف كننده 
ايجاد نمي كنند. بالعكس، فروش��گاه هاي بزرگ چون هايپرماركت 
بيشترين تاثير را در افزايش گرايش به مصرف گرايي دارند. همچنين، 
با توجه ب��ه ويژگي هاي خاص مدل تخفيفي اع��م از وظيفه دولت 
جهت تامين نيازهاي اساسي مصرفي مصرف كنندگان به ويژه اقشار 
آسيب پذير، امكان عرضه توليد محصوالت داخلي و ضرورت حمايت 
از آن )با توجه به شكل گيري عمده فروشگاه ها از محل يكپارچگي 
عم��ودي(، مقابله ب��ا مصرف گرايي و هيجان��ات خريد، تخصص در 
ارزان خري��دن و ارزان فروخت��ن و در نهاي��ت افزايش رضايتمندي 
طيف وس��يعي از مصرف كنندگان ايراني، گس��ترش اين مدل يكي 
از بهترين گزينه ها براي توس��عه فروشگاه هاي زنجيره يي در كشور 
باش��د. از آنجايي كه بخش قابل توجهي از درآمد خانوارهاي ايراني 
جهت خريد محصوالت پرگردش هزينه مي ش��ود، توس��عه كمي و 
كيفي فروش��گاه هاي تخفيفي با توجه ب��ه وضعيت اقتصادي مردم 
مي تواند از اولويت هاي توسعه يي در كشور محسوب شود. تاكيد بر 
مدل تخفيفي زماني روشن تر مي گردد كه بايد توجه داشت، تامين 
و تدارك كاالهاي اساسي و مصرفي مردم به ويژه براي اقشار متوسط 
و پايين كه آسيب پذيرتر هستند در همه كشورهاي دنيا از وظايف 
دول��ت به ش��مار مي آيد. در نهايت، در كنار توس��عه مدل تخفيفي، 
شكل گيري ساير مدل هاي فروشگاهي مي تواند با توجه به تقاضاي 
متفاوت گروه هاي مختلف جامعه شكل بگيرد. به بيان ديگر، تامين 
نيازهاي روبه تزايد ساير مصرف كنندگان و برنامه ريزي براي آن، نيز 

در اولويت   بعدي قرار خواهد داشت. 

يك گام مهم براي مقابله با آثار منفي مصرف گرايي

مناطق آزاد؛ فصل مشترك گسترش ديپلماسي اقتصادي
مش��اور رييس جمهور و دبير ش��وراي عالي مناط��ق آزاد و ويژه 
اقتصادي گفت: مناطق آزاد با ايجاد اكوسيس��تم كسب و كار مبتني 
بر فناوري اطالعات آماده پذيرش سرمايه گذاران از تمامي كشورهاي 

دنيا است. 
به گزارش روابط عمومي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادي، مرتضي بانك در همايش روس��اي نمايندگي هاي ايران در 
خارج از كش��ور كه در مركز مطالعات سياسي وزارت امور خارجه در 
تهران برگزار شد، گفت: انتخاب هوشمندانه عنوان گسترش هدفمند 
ديپلماس��ي و ارتباطات خارجي براي اين دور از اجالس سفرا بر نياز 
سياس��ت خارجي كش��ور به اتخاذ اين رويكرد در مسير منافع ملي 
كشور تاكيد كرد. او با اشاره به جايگاه ديپلماسي اقتصادي در سياست 
خارجي كش��ورها و ض��رورت محوريت ديپلماس��ي اقتصادي گفت: 
اش��راف سفرا بر ظرفيت ها، قابليت ها، مقررات، مزيت ها و مشوق هاي 

مناطق آزاد كش��ور و معرفي و تروي��ج آنها در محل ماموريت خود و 
جلب و جذب سرمايه گذاران مي تواند به جريان سرمايه گذاري در اين 
مناطق كمك كند. مرتضي بانك بااشاره به ضرورت توجه به ظرفيت ها 
و كاركردهاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در ديپلماس��ي اقتصادي 
گفت: افزايش سهم كشورها از اقتصاد جهاني، تعميق ورود اقتصادهاي 
ملي به اقتصاد بين الملل، جذب سرمايه گذاري هاي خارجي، استفاده 
از فناوري ه��اي جديد، اس��تفاده از ظرفيت ه��اي علمي و تخصصي 
موجود در س��طح بين المللي عالوه بر كاركرد آنها در توسعه مناطق 
كمتر توسعه يافته، كاهش پيامدهاي بيكاري و پياده سازي مدل هاي 
جديد مديريتي از جمله راهبردهايي اس��ت كه در مناطق آزاد كشور 
دنبال مي شود. مش��اور رييس جمهور همچنين بر ضرورت همكاري 
دستگاه ديپلماسي كشور براي دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي در 
مناطق آزاد كشور تاكيد كرد. او همچنين اظهار كرد: توسعه پيوندهاي 

راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان 
به ويژه همس��ايگان مس��تلزم نقش آفريني موثر دستگاه ديپلماسي 
اس��ت. بانك مزيت هاي قانون��ي مناطق آزاد را نيز برش��مرد وافزود: 
مناطق آزاد كش��ور قابليت ها و فرصت هاي متعدد سرمايه گذاري در 
حوزه هاي مختلف صنعتي، گردشگري، كشاورزي و خدماتي در هفت 

منطقه آزاد كيش، قشم، چابهار، اروند، انزلي، ارس و ماكو را دارند. 
او در ادامه خطاب به سفراي ايران در خارج از كشور گفت: شناسايي 
س��رمايه گذاران و صنايع فعال بزرگ و كوچك كش��ور محل ماموريت 
خود و معرفي اجمالي مناطق آزاد كشور، دعوت از بانك ها و موسسات 
مالي مورد تاييد بانك هاي مركزي كشور محل ماموريت براي تاسيس 
شعبه خود در مناطق آزاد كشور، شناسايي كسب و كارها و فناوري هاي 
نوين و برتر كش��ورهاي محل ماموريت و انعكاس آن به كش��ور به ويژه 
س��ازمان هاي مناطق آزاد براي استفاده موثر و سريع از آنها، شناسايي 

مهندسين مشاور برخوردار از صالحيت و تجربه فعاليت هاي بين المللي 
و معرفي آنها به س��ازمان هاي مناطق آزاد كشور در حوزه هاي مختلف 
را از جمله مواردي دانس��ت كه مجموعه مناطق آزاد كشور براي ايفاي 
نقش موثرتر در اقتصاد كشور از سفراي ايران در خارج از كشور به ويژه 
س��فراي كشورهاي همس��ايه و داراي بازار هدف، انتظار دارند. مرتضي 
بانك همچنين بر آمادگي مناطق آزاد بر ايفاي نقش جدي در كمك به 
نظام اقتصاد ملي و عملياتي سازي راهبردهاي پيوند دو و چند جانبه با 
كشورهاي همسايه تاكيد كرد وگفت: همكاري و افزايش تبادالت تجاري 
و سرمايه گذاري مناطق آزاد اروند با عراق، كيش با قطر و عمان، قشم با 
عمان و كشورهاي حاشيه خليج فارس، چابهار با عمان، هند، پاكستان 
و افغانستان، انزلي با روسيه و كشورهاي آسياي ميانه، ارس با ارمنستان 
و آذربايجان و ماكو با تركيه افق هاي روشني را پيش روي توسعه روابط 

سياسي و اقتصادي ايران با كشورهاي همسايه قرار داده است. 
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15 نفت و انرژي
گازرسانيبههمهنيروگاهها

درآيندهنزديك
ش�انا| مدير گازرس��اني ش��ركت مل��ي گاز گفت: 
گازرس��اني به نيروگاه هاي سراس��ر كشور مطابق برنامه 
پي��ش رفته و زمان كوتاهي تا پايان گازرس��اني به همه 
نيروگاه هاي كش��ور باقي مانده اس��ت. س��عيد مومني، 
درباره اجراي طرح هاي گازرساني به نيروگاه هاي كشور 
بيان كرد: اكنون بيشتر نيروگاه هاي بزرگ و كوچك در 
سراسر كشور گازرس��اني شده اند كه در اين ميان چهار 
نيروگاه هنوز از نعمت گاز برخوردار نيستند. وي افزود: در 
نيروگاه شمس سرخس امكان استفاده از گاز مهيا شده 
است، همچنين نيروگاه چابهار اكنون از طريق سي ان جي 
گازرس��اني مي شود. به گفته مومني، از آنجا كه نيروگاه 
زرن��د براي دريافت گاز ق��راردادي ندارد و مجوز كميته 
سوخت آن نيز باطل شده است، گازرساني به اين نيروگاه 
انجام نشده است. افزون بر اين، نيروگاه كنارك نيز پس 
از اجراي خط انتقال گاز ايرانشهر - چابهار براي دريافت 
گاز واجد شرايط خواهد بود. مدير گازرساني شركت ملي 
گاز درباره گازرساني به نيروگاه زاهدان گفت: شركت ملي 
گاز همه اقدام هاي الزم براي گازرساني به اين نيروگاه را 
انجام داده و اكنون دو واحد از چهار واحد نيروگاه زاهدان 

تزريق گاز شده است. 

تكذيبفروشثانويه
ارزپتروشيميها

ايرنا| رييس انجمن كارفرمايي صنعت پتروشيمي با 
تكذيب ادعاي فروش نرخ ارز پتروشمي ها در بازار ثانويه 
گفت: تاكنون نه تنها بخشنامه يي به ما ابالغ نشده، بلكه 

بحثي نيز در اين باره نشده است. 
احمد مهدوي ابهري روز ش��نبه درباره ادعاي مطرح 
ش��ده توس��ط برخ��ي رس��انه ها مبني بر رف��ع تكليف 
پتروش��يمي ها در فروش ارز ناش��ي از ص��ادرات به نرخ 
رسمي 4200 تومان و امكان فروختن آن در بازار ثانويه، 
بيان داش��ت: اين موضوع واقعيت ندارد. وي يادآور شد: 
پيش از اين پيشنهاداتي را مطرح كرده بوديم كه بتوانيم 
ارز صادراتي پتروشيمي ها را در بازار آزاد فروخته و ما به 
تفاوت نرخ آزاد و رس��مي را به خزانه دولت واريز كنيم 
كه تاكنون مورد تاييد قرار نگرفته است. برخي رسانه ها 
ديروز ادعا كرده بودند كه پتروشيمي ها از اين پس ديگر 
الزام��ي به عرضه ارز حاصل از صادرات خود به دولت به 
نرخ 4200 توماني نداشته و تنها با ارائه ارز با نرخ توافقي 
در بازار ثانويه رفع تعهد ارزي خواهند كرد. به ادعاي اين 
رسانه ها، دولت ديگر مكلف نخواهد بود كه دالر دولتي را 
به بخش توليد بدهد و تنها براي واردات كاالهاي اساسي 
و دارو، دالر موس��وم به 4200 تومان��ي اختصاص داده 
مي شود. انتشار اين شايعه صبح روز شنبه شاخص گروه 
پتروشيمي را در بازار سرمايه تحت تاثير قرار داد و سهام 

اين شركت ها با صف خريد مواجه شد. 

تغييرفرايندخريدتضميني
برقتجديدپذير

ايسنا| با ابالغ توانير، شركت هاي توزيع نيروي برق 
فرآيند خريد تضميني برق نيروگاه هاي تجديدپذير را 

به نمايندگي از طرف ساتبا بر عهده گرفتند. 
خش��ك تر ش��دن اقليم كم آب كش��ور و محدود 
شدن تامين برق از نيروگاه هاي برق آبي و حرارتي كه 
نياز به آب دارند س��بب شده است نقش نيروگاه هاي 
خورش��يدي كه بدون نياز ب��ه آب بيش از ۷0 درصد 
ب��رق خود را ماه هاي گرم س��ال تولي��د مي كنند در 
برنامه ريزي هاي تامين برق كش��ور برجسته تر شود. 
از اين رو ش��ركت توانير ابالغي��ه جديدي صادر كرد 
كه بر اساس آن تمامي شركت هاي توزيع نيروي برق 
فرآيند خريد تضمين��ي برق را به نمايندگي از طرف 
ساتبا بر عهده بگيرند و بدين ترتيب متقاضيان احداث 
نيروگاه ه��اي محدود به ظرفيت انش��عاب مي توانند 
مطابق روال گذش��ته با مراجعه به شركت هاي توزيع 
سراس��ر كشور كه اس��امي آنها در وب سايت سازمان 
س��اتبا ني��ز درج ش��ده، اقدام ب��ه مبادله ق��رارداد و 
احداث نيروگاه كنند. در همين راس��تا چندي پيش 
تقي زعفرانچي - معاون توسعه مشاركت هاي بخش 
غيردولتي س��اتبا - در خصوص قيمت هاي تضميني 
بلندمدت نيروگاه ه��اي تجديدپذير گفت: در نيروگاه 
زيست توده نرخ پايه خريد تضميني برق بين 2۷00 
تا ۳۷00 ريال در هر كيلووات ساعت براي نيروگاه هاي 
مزرعه بادي ۳400 تا 4200 ريال در كيلووات ساعت 
و در نيروگاه هاي مزرعه خورش��يدي ۳200 تا 4۹00 

ريال در كيلووات ساعت خريداري مي شود. 

كوتاه از دنياي انرژي
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بازگش��ت تحريم هاي امري��كا، اي��ران را وادار 
ك��رده تا بار ديگر طرح مبادل��ه كاال در برابر نفت 
را احي��ا كن��د. اي��ن هم��ان تكنيك ي��ا مجموعه 
حربه هايي بود كه اين كشور براي كند كردن تيغ 
تحريم هاي امريكا در دور پيش��ين فشار اقتصادي 
يعني بين س��ال هاي 2012 تا 2016 و در دوران 

رياست جمهوري باراك اوباما استفاده مي كرد. 
تحريم هاي اي��االت متحده در ابت��داي نوامبر 
اعمال مي ش��ود اما از همين حاال دسترسي ايران 
به يورو و دالر محدود ش��ده است. به گفته اسداله 
قره خاني، س��خنگوي كميس��يون انرژي مجلس، 
ايران حاضر اس��ت در برابر فروش نفت خام خود، 
محصوالت كشاورزي و تجهيزات پزشكي دريافت 
كن��د. وي همين طور گفته اس��ت كه ايران تنها با 
كش��ورهايي معامله خواهد كرد كه از اين كش��ور 

نفت مي خرند. 
اياالت متحده مي خواهد صادرات نفت ايران را 
به صفر برساند و بر همين اساس ديگر كشورها را 
ني��ز وادار به توقف صادرات از ايران كند. از همين 
رو، ايران بايد انتظار خروج كشورهاي زيادي از بازار 
خود را داشته باشد. چنانكه قره خاني به رسانه هاي 
داخلي اعالم كرده اس��ت: »ما به مش��تريان نفتي 
خود اط��الع داده ايم كه در صورت��ي از آنها خريد 

خواهيم كرد كه آنها از ما نفت بخرند«. 
اروپا در دور پيش��ين تحريم ه��ا در كنار اياالت 
متحده ايس��تاد و براي محدود كردن فعاليت هاي 
هسته يي ايران تحريم ها را عليه اين كشور به اجرا 
درآورد. بر اساس آن چه راشاتودي درباره وضعيت 
ايران در ميان س��ال هاي 2012 تا 2016 نوش��ته 
اس��ت، تهران در پاس��خ به تحريم ها، به معامالت 
تهاتري يا كاال به كاال پناه برد و در عوض دريافت 
كاال ي��ا مواد غذايي به ش��ركاي تج��اري اش نفت 
مي فروخت. در آن دوران، تحريم ها به ش��دت توان 
ايران براي واردات كاالهاي اوليه را محدود ساخته 
بود ك��ه اين ام��ر در افزايش قيمت م��واد غذايي 
مش��هود بود. البته نبايد از ياد برد كه تحريم هاي 
امري��كا در آن دوران تحريم ه��اي ثانوي��ه بودند؛ 
به عبارتي آن تحريم ها ش��ركت ها را از فروش مواد 
غذاي��ي به ايران من��ع نمي كردند. آنچ��ه در روند 
تجارت ايران س��نگ اندازي مي كرد دشواري هاي 
نظ��ام نقل و انتقاالت بانكي ب��ه خاطر تحريم هاي 
بين المللي بود. در اين دور از فش��ارها روي ايران، 
تحريم هاي اياالت متحده و رويكرد س��خت گيرانه 
اين كش��ور در برابر صادرات نف��ت ايران، بانك ها، 
ش��ركت هاي بيمه گذار، ش��ركت هاي حمل و نقل 

و كش��تي راني را نگران كرده و آنه��ا را براي عدم 
مواجهه با تحريم هاي ثانويه امريكا، به فكر كاهش 
فعاليت ه��ا در اي��ران انداخته اس��ت. البته برخي 
ش��ركت ها مانند شركت كش��تي راني مرسك در 
همان ماه مه و پس از خروج امريكا از برجام خروج 
خ��ود از ايران اعالم كرد. در اين ش��رايط، ايران به 
دنبال ش��ركاي قابل اتكا براي شرايط بحراني پس 

از نوامبر 2018 مي گردد. 

سابقهمعامالتتهاترينفتايران
جمع��ه هفته گذش��ته نيويورك تايم��ز از قول 
الكس��اندر نواك، وزير انرژي روس��يه، نوش��ت كه 
روس��يه در حال بررس��ي »تمامي جوانب حقوقي 
قراردادي براي تحويل كاال به ايران در برابر نفت« 
اس��ت. پارس��ال در انتهاي مرداد ماه، خبرگزاري 
روسي وستنيك كاوكازا، خبر فروش نفت ايران در 
برابر مواد غذايي روس��ي را منتشر كرد. بر اساس 
اين خبر، الكس��اندر نواك وزير انرژي روسيه اعالم 
كرد ايران مي تواند تحويل نفت به روسيه را تحت 
برنام��ه »نف��ت در برابر كاال« طي م��اه آينده آغاز 
كند. همين ط��ور، اين خبرگزاري نوش��ته بود كه 
عرضه نفت از سوي تهران مي تواند در قالب فروش 
معمولي يا س��وآپ باش��د و خريد نفت از ايران در 
چارچ��وب مبادله »نفت در برابر كاال« خواهد بود. 
اظهارنظ��ر نواك پ��س از س��فر، علي اكبر واليتي، 
مش��اور بين المل��ل رهبري به روس��يه و مذاكرات 
وي ب��ا پوتي��ن مطرح ش��د. واليتي عن��وان كرده 
بود كه دس��تاورد مذاكراتش ب��ا رييس جمهوري 
روسيه، س��رمايه گذاري ۵0 ميليارد دالري روسيه 
در ايران اس��ت. همين جا الزم اس��ت عنوان شود 
كه قراردادهاي نفت در براب��ر كاال )كه البته مواد 
كش��اورزي و خوراكي را نيز ش��امل مي ش��ود( در 
كشورهاي در حال توس��عه تاريخي تقريا طوالني 
دارد. ب��راي مث��ال اي��ران در آغاز س��ال 1۹۷4 با 
بريتانيا قرار نفت در برابر كاال امضا كرده بود. بعدتر 
نيز در س��ال هاي 1۹86 و 1۹8۷يعني س��ال هاي 
پاياني جنگ موسوم به جنگ تحميلي، ايران نفت 
خ��ود را در برابر چاي به س��ريالنكا، در برابر برنج 
ب��ه تايلن��د، در برابر گندم به آرژانتي��ن و در برابر 
مواد غذاي��ي مختلف به تركي��ه مي فروخت.  اين 

تجربه در كش��ورهاي ديگر نيز انجام ش��ده است. 
نيجريه، بزرگ ترين توليدكننده نفت در آفريقا، در 
س��ال 1۹84 و زماني كه بازار نف��ت درگير ركود 
بود، به واردات كاالهاي صنعتي و كشاورزي براي 
جلوگيري از ادامه يافتن رشد پايين اقتصادي خود 
نياز داش��ت. نيجريه توانس��ت در همين راس��تا با 
ايتاليا، فرانسه، برزيل و اتريش قراردادهاي وارداتي 
كاال به ارزش ۳ ميليارد و 200 ميليون دالر ببندد 
و در عوض آن به اين كش��ورهاي نفت بفروش��د. 
به گزارش »تعادل« در حالي كه به نظر مي رس��د 
ايران اكنون به انعق��اد قراردادهاي »نفت در برابر 
كاال« عالقه مند است، بررسي ها نشان مي دهد اين 
مبادالت صرفا به خواس��ت كشورهاي توليدكننده 
نبوده كه در برخي موارد كشور مصرف كننده نفت، 
پيش قدم معامله مي ش��ده اس��ت. مثال در انتهاي 
ده��ه  ۹0 ميالدي، صربس��تان هيات هايي را براي 
مذاك��ره در زمينه انعقاد قرارداد  نفت در برابر كاال 
به عراق تحت سلطه صدام و ليبي قذافي فرستاد و 
در نهايت ليبي موافت كرد تا در برابر دريافت كاال 
به اين كشور ۳.۵ ميليون بشكه نفت بفروشد. مثال 
متاخرتر آن هند اس��ت كه دو س��ال پيش و براي 
افزايش ذخاير اس��تراتژيك خود، گفت وگوهايي را 
با چند كشور حوزه خليج فارس براي تجارت نفت 

در برابر غذا شروع كرد. 
از همي��ن رو، اين قراردادها را نمي توان عجيب 
تلق��ي كرد. آنچه به حساس��يت ها در مورد آن در 
ايران دامن زده اس��ت از اظهارنظر يكي از اعضاي 
كميسيون انرژي مجلس شروع مي شود كه شبهه 
وجود برنامه »نفت در برابر غذا«، مشابه چيزي كه 
عراق پيش��تر تجربه كرده ب��ود را مطرح كرد. وي 
گفته بود: »در ش��رايطي كه به ما اجازه نمي دهند 
نفت بفروشيم و كاالي مورد نيازمان را وارد كنيم، 
ممنون روسيه هم هستيم كه به ما كاال مي دهد تا 

از گرسنگي نميريم«. 

نفتدربرابرغذا؛حكايتعراق
يكي از مهم ترين تجربه هاي تاريخي نفت در 

برابر كاال داستان عراق است.
پس از تجاوز نظامي عراق به كويت در س��ال 
1۹۹0 و پيامدهاي ناشي از تسليحات هسته اي، 

ش��وراي امنيت س��ازمان ملل در س��ال 1۹۹۵ 
قطعنامه ۹86 را عليه اين كش��ور تصويب كرد. 
تحريم هايي كه در اين قطعنامه، براي ضربه زدن 
به نظامي گري رژيم صدام حسين در نظر گرفته 
ش��ده بود، در عمل فش��ار بس��ياري را بر مردم 
ع��راق وارد مي كرد. از همين  رو ش��وراي امنيت 
يك س��ال بعد برنامه »نفت در برابر غذا« را آغاز 
كرد تا دولت عراق بتواند براي تامين غذا و ساير 
كاالهاي ض��روري براي مردم اين كش��ور، نفت 
كافي را بفروش��د. اما س��ازمان اطالعات مركزي 
امريكا، س��ي آي اي، در گزارشي در سال 2004 
ادعا كرده اس��ت كه صدام از اين برنامه استفاده 
كرد تا 1 ميليارد و ۷00 ميليون دالر را به جيب 
بزند. تحقيق سي آي اي مدعي مي شود كه رهبر 
پيش��ين عراق اين پول از طري��ق قاچاق نفت و 
رش��وه به دست آورده اس��ت. همچنين تحقيق 
هيات مس��تقل س��ازمان ملل مس��وول بررسي 
اين ط��رح نيز، برخي نيرو هاي س��ازمان ملل را 
به ضعف مديريت و بي مباالتي در كار متهم كرد. 
گزارش 62۳ صفحه يي سازمان ملل كه در اكتبر 
200۵ نيم��ي از 4۵00 ش��ركت حاضر در اين 
برنامه را به رش��وه گيري براي گرفتن پروژه هاي 
با سود بيش��تر و تقديم 1 ميليارد 800 ميليون 
دالر به صدام مته��م كرد. اين گزارش، اين پول 
را سهم مردمي دانست كه به خاطر اعمال دولت 

خود زير فشار جهاني آمده بودند. 
اوضاع عراق در دوران تبادل نفت در برابر غذا 
باعث ش��د واكنش ها در ايران به احتمال انجام 
قرارداده��اي »نفت در برابر كاال« در آينده اصال 
خوش��ايند نباش��د. در تازه ترين واكنش به اين 
خب��ر، جواد ظريف، وزير خارجه ايران با اش��اره 
به موضوع فروش يا دادن نفت ايران به روسيه و 
دريافت كاال در قبال آن، به خبرگزاري يورونيوز 
گفت: »اين بس��ته، همكاري بزرگي است كه ما 
با روس��يه داريم، اما من بر اين باور نيس��تم كه 
بخشي از آن بسته، فروش يا دادن نفت به روسيه 
و دريافت كاال در قبال آن باشد. اين بسته بسيار 
بزرگ تري است و شامل موارد ديگري مي شود، 
از جمله ام��كان همكاري در ح��وزه انرژي بين 
ايران و روسيه و همچنين امكان اينكه ايران پول 

نقد دريافت كند«. مسعود پزشكيان، نائب رييس 
مجل��س نيز در اين باره گفت: »چنين موضوعي 
را نشنيده ام و تصور نمي كنم كه ايران با روسيه 

درباره اين موضوع توافقي كرده باشد«. 
ب��ا اين وجود نبايد فرام��وش كرد كه امضاي 
اوليه قراردادهاي نف��ت در برابر كاال ميان ايران 
و روس��يه به س��ال 2014 باز مي گردد. در سال 
گذش��ته بار ديگر موض��وع اي��ن همكاري هاي 
زمان��ي به مي��ان آمد كه پايگاه خب��ري تاس از 
قول الكس��اندر نواك، وزير انرژي روسيه نوشت: 
»روسيه قراردادي براي واردات روزانه 100 هزار 
بش��كه نفت از ايران منعقد كرده اس��ت«. شايد 
سال گذشته كه هنوز برجام توافقي هفت جانبه 
بود و كشورهاي زيادي حاضر به تجارت با ايران 
بودند، داش��تن يك ش��ريك تج��اري در قالب 
قرارداد مطرح ش��ده آنقدر اهميت نداش��ت. اما 

حاال اوضاع متفاوت است!

نفتايرانزيرمنگنه
به گزارش ش��بكه اطالع رساني نفت و انرژي، 
 ش��انا، صادرات نفت خام اي��ران در ماه ژوئن به

2 ميلي��ون 280 هزار بش��كه در روز و صادرات 
روزانه ميعانات گازي اين كشور نيز به ۳۳0 هزار 
بش��كه رسيد. اين رقم پايين تر از حجم صادرات 

ثبت شده ايران در ماه آوريل و مه است. 
تنها پس از اعالم خبر خروج اياالت متحده از 
برجام، قيم��ت نفت افزايش يافت و تحليل گران 
تخمين ه��اي مختلف��ي درباره مي��زان كاهش 
صادرات ايران از عرضه كل بازار تا انتهاي س��ال 
جاري را ارائه كردند. به گزارش اويل  پرايس اين 
رق��م چيزي ح��دود 1 ميليون بش��كه در روز يا 

بيشتر خواهد بود. 
اما موضع سخت گيرانه امريكا در برابر فروش 
نفت اي��ران در دو هفته گذش��ته حتي هند كه 
دومين خريدار نفت ايران است را به فكر كاهش 
ش��ديد واردات نفت از ايران انداخته اس��ت. اين 
حركت هند ب��ه دليل نگراني ش��ركت هاي اين 
كش��ور درباره امكان مختل شدن دسترسي آنها 
به سيستم  مالي اياالت متخده در صورت واردات 

نفت ايران است. 
با حذف نفت ايران از بازار و با در نظر گرفتن 
ديگر اختالالت عرض��ه دورنماي تنگنا بر آينده 
بازار سايه انداخته به طوري كه بر اساس گزارش 
بانك  آو امريكا-مريل لينچ، قيمت نفت مي تواند 
 ت��ا نيم��ه دوم س��ال 201۹ ب��ه ۹0 دالر در هر 

بشكه برسد. 
گزارش منتش��ر شده از س��وي بانك مورگان 
استنلي نيز از افزايش قيمت ها در نيمه دوم سال 
جاري به 8۵ دالر در هر بشكه خبر مي دهد. اين 
بانك امريكايي افزايش قيمت ها را به دليل فشار 
امريكا به بازار براي خارج كردن كلي نفتي ايران 
مي داند. برآورد جديد مورگان استنلي از قيمت 
برنت، ۷ دالر ۵0 س��نت بيشتر از برآورد پيشين 
اي��ن بانك ب��ود. بقيمت رنت در هفته گذش��ته 
۳.1 درصد كاهش يافت ت��ا در روز پاياني بازار، 
جمعه و در ب��ازار نيويورك به قيمت ۷۳ دالر و 
۷ سنت معامله ش��ود. در گزارش قبلي مورگان 
استنلي پيش بيني شده بود كه از صادرات ايران 
در سال 201۹ به دليل تحريم هاي امريكا ۷00 
هزار بشكه كاسته شود. اما رويكرد سخت گيرانه 
اياالت متحده باعث ش��ده ك��ه تحليل گران اين 
بانك به اين نتيجه برس��ند كه صادرات ايران به 
اروپ��ا، ژاپن و كره جنوب��ي كه معادل 1 ميليون 
بش��كه در روز اس��ت، به »پايين ترين س��طح« 

خواهد رسيد. 
مارتي��ن رت��س، اس��تراتژي بين المللي نفت 
و مدي��ر بخ��ش نفت و گاز بان��ك بانك مورگان 
اس��تنلي در اين باره به سي ان بي سي گفت: »در 
طول هفته گذشته، ريسك خريد اوراق آتي نفت 

ايران به شدت افزايش يافت«. 

وزيرنيرومطرحكرد

هشداربهتصميمگيرندگانبدونمطالعهدرحوزهآب
گروهانرژي|

 رض��ا اردكاني��ان وزي��ر ني��رو ب��ه مديران��ي كه 
تصميم هاي��ي بدون مطالعه و در نظ��ر گرفتن آينده 
مي گيرند اولتيماتوم داده اس��ت. به گزارش ايرنا وزير 
نيرو ديروز گفته است كه عرصه فعاليت بر مسووالن 
و مديراني كه تصميم هاي بدون مطالعه و فاقد آينده 

پژوهي بگيرند تنگ تر مي شود. 
اردكانيان شنبه در »همايش ملي چالش هاي آب 
در ش��رق كش��ور، نقش مردم و تدابير حاكميت« در 
مشهد گفت: جنگ آب را كساني در كشورهاي توسعه 
يافته نظريه پردازي و تئوريزه كرده اند كه عمدتا دل در 
گرو مسائل و منافع رژيم صهيونيستي داشته و دارند. 
وزي��ر نيرو افزود: آنها به دنبال اين بوده اند تا تنازع 
بر سر آب را عادي جلوه دهند اما بايد حواسمان باشد 
ك��ه در اين زمين بازي نكنيم. وي در ادامه همچنين 
گف��ت: انتقال آب از درياي عمان به ش��رق كش��ور و 
شيرين سازي آن عملياتي و اين موضوع به طور جدي 
از س��وي وزارت نيرو دنبال مي ش��ود. در همايشي كه 
ب��ا حض��ور مس��ووالن و صاحب نظران ح��وزه آب در 
اس��تان هاي خراس��ان رضوي، جنوبي و سيس��تان و 
بلوچستان برپا شده آينده پژوهي اين طرح مورد بحث 
و بررسي قرار مي گيرد. او ادامه داد: در وضعيت كنوني 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و استانداران حوزه 

ش��رق كشور براي پاس��خگويي به مردم در حوزه آب 
تحت فشار هستند و بايد اين موضوع به صورت پايدار 
و اساس��ي پيگيري شود. وزير نيرو گفت: حفظ حيات 
در نوار شرق كشور يكي از ضروريات است. حيات يك 
منطقه نبايد محدود به اندازه نزوالت جوي باشد لذا با 
توجه به وضعيت نامتوازن بارش ها بايد با رعايت توسعه 
پايدار و جنبه هاي زيست محيطي بگونه يي عمل شود 

كه جمعيت در شرق كشور حفظ و اضافه شود. 
وي محور مهم فعاليت هاي وزارت نيرو را سازگاري 
ب��ا كم آبي ذكر و بيان كرد: كم آب��ي ذات اقليم ايران 
اس��ت بنابراين بايد با برنامه ريزي درست پاسخگوي 
مردم در ح��وزه آب بود. مي بايس��ت هيچ تصميمي 
در حوزه آب بي مطالع��ه و فاقد آينده پژوهي صورت 
نگيرد. از اين پس در حوزه وزارت نيرو عرصه فعاليت 
بر مسووالن و مديراني كه تصميم هاي بدون مطالعه و 

فاقد آينده پژوهي بگيرند تنگ تر مي شود. 
اردكانيان همچنين به پيش نيازهاي تصميم گيري 
پايدار براي انتقال آب از درياي عمان به ش��رق كشور 
اش��اره و بيان ك��رد: پايبندي به اخ��الق در مديريت 
صحيح آب و ح��ل چالش هاي اين ح��وزه، توجه به 
اقتصاد آب، تقويت مركز مطالعات پايه، طرح آمايش 
ملي ح��وزه آب، توجه به اقتصاد آب و تقويت حضور 
بانوان در عرصه مديري��ت آب از مهم ترين اين پيش 

نيازها اس��ت. وي افزود: آب يك مس��اله واحد است 
لذا همه دس��تگاه هاي مرتبط نسبت به آن مسووليت 
مشترك دارند و البته نقش وزارت نيرو در اين زمينه 
از همه نهادها پررنگ تر است. مركز مطالعات پايه در 
كل كش��ور ضعيف است و بخش اطالعات و آمار پايه 
در حوزه آب در برنامه ريزي و سياس��ت گذاري ضعف 
دارد. وزير نيروي بر اهميت اقتصاد آب و نقش آن در 
مديري��ت مصرف تاكيد و بيان كرد: اگر بحث اقتصاد 
آب جدي گرفته ش��ود و نرخ واقعي توليد و تهيه آن 
از مردم اخذ ش��ود، مصرف كنندگان قدر و ارزش آب 
را بهتر درك مي كنند و از مصرف بي رويه و هدر رفت 

آب جلوگيري خواهند كرد. 
وي ادامه داد: هم اكنون بخش كشاورزي اصلي ترين 
مصرف كننده آب در كشور است و بيش از ۹ ميليارد 
مترمكعب آب در شرق كشور در همين بخش مصرف 
مي شود. در همين راستا رهبر معظم انقالب اسالمي 
تكي��ه بر افزايش 10 درصدي بهره وري آب در بخش 
كشاورزي را مورد تاكيد قرار داده اند. اركانيان توجه به 
مديريت بانوان در حوزه آب را نيز مورد تاكيد قرار دارد 
و گفت: موضوع آب در عرصه مديريت مصرف و تقاضا 
نيازمند نقش پذيري بانوان است كه داراي توانمندي 
باال و ويژگي ش��خصيتي خ��اص در مديريت مصرف 

بهينه آب بوده اند. 

روسيه در حال بررسي »تمامي جوانب حقوقي قراردادي براي تحويل كاال به ايران در برابر نفت« است. پارسال در انتهاي مرداد ماه، 
خبرگزاري روسي وستنيك كاوكازا، خبر فروش نفت ايران در برابر مواد غذايي روسي را منتشر كرد. بر اساس اين خبر، الكساندر 

نواك وزير انرژي روسيه اعالم كرد ايران مي تواند تحويل نفت به روسيه را تحت برنامه »نفت در برابر كاال« طي ماه آينده آغاز 
كند. همين طور، اين خبرگزاري نوشته بود كه عرضه نفت از سوي تهران مي تواند در قالب فروش معمولي يا سوآپ باشد و خريد 

نفت از ايران در چارچوب مبادله »نفت در برابر كاال« خواهد بود
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بازارهنر

مرضيهبرومند:كمربندهايمانرامحكمبستهايم
دبیر هفدهمین جشنواره تئاترعروسكي با 
اعالم اينكه مراسم »شادپیمايي« اين دوره در 
بوستان »آب و آتش« برگزار مي شود، از تاثیر 
گراني ارز و تحريم ها و تخصیص كم اعتبارات 

بر عرصه هنر گفت. 
كمت��ر از يك م��اه به ش��روع جش��نواره 
تئات��ر عروس��كي ته��ران )مب��ارك( كه هر 
دوس��ال يك بار برگزار مي ش��ود باقي مانده و 
مرضیه برومند كه تا اواخر س��ال قبل شايعه 
استعفايش از دبیري جشنواره شنیده مي شد، 
اي��ن روزه��ا پ��س از برط��رف ش��دن برخي 
مشكل ها و نیز با همراهي دوستان و همكاران 
ج��وان و قديمي خود مش��غول آماده س��ازي 
جشنواره  است؛ جش��نواره يي كه تفاوت مهم 
و قاب��ل توجه آن با ديگ��ر رويدادهاي هنري 
كش��ور افتتاحیه يي است كه چند سالي است 
در خیاب��ان و با حض��ور خانواده ها و بچه ها و 

عروسك ها برپا مي شود. 
برومن��د درب��اره ش��ادپیمايي جش��نواره 
عروس��كي كه خودش هم اين واژه را برايش 
انتخاب كرده اس��ت، به ايسنا گفت: سال 93 
يعن��ي دوره پانزدهم اين جش��نواره به نوعي 
امتحان��ي بود كه ببینم اگ��ر چنین برنامه يي 
برگزار شود چه اتفاقي مي افتد؟ چون معموال 
از اي��ن ن��وع برنامه هايي كه با ش��ادي همراه 

باشند نداريم. 
در آن سال برنامه ما تجربه خوب و جذابي 
از آب درآمد چون ب��ا وجود راه بنداني كه در 
خیابان ها پیش آمد مردم با س��اليق و عقايد 
مختلف خیلي همراهي كردند و ديديم وقتي 
بح��ث ش��ادي و همدلي باش��د م��ردم حتي 
ش��لوغي و راه بندان را هم تحمل مي كنند. او 
افزود: در سال 95 كمي برنامه ريزي  شده تر و 
با مس��یري طوالني تر افتتاحیه و شادپیمايي 
را پیش برديم كه مس��یر تاالر وحدت تا تئاتر 
ش��هر را طي كرديم و آن هم فوق العاده بود. 
در آن دوره حض��ور مردم فرات��ر از انتظار ما 
بود و حتي ريیس يونیما جهاني كه همراه ما 

بود باور نمي كرد چنین استقبالي از افتتاحیه 
يك جشنواره ش��ود چرا كه در هیچ كشوري 
چنین چیزي با اين ش��ور و حال و مخصوصا 

در شهري بزرگ مثل تهران نديده بود. 
برومند با تاكید براينكه »امس��ال با توجه 
به ش��رايط اقتصادي كمربندهايمان را محكم 
بسته ايم« ادامه داد: در بخش تئاتر محیطي 
نماي��ش قابل توجهي كه با معیارها و فرهنگ 
ما همخواني داشته باش��د نداشتیم و در اين 
بخش فقط نمايش هاي ايراني اجرا مي ش��ود، 
اما در بخش صحنه يي مي خواستیم اُبراتُسف 
)از روسیه( را به ايران دعوت كنیم و با اينكه 
ب��ا وجود 36 نفر، گروه خیلي پرخرجي بودند 
و دس��تمزد بااليي داش��تند و سفارت روسیه 
هم هیچ همكاري نك��رد، در نهايت به توافق 
رسیديم، ولي بعد به طرزي عجیب و ناگهاني 
بهانه هاي��ي براي انصراف مط��رح كردند مثل 
گرماي هوا و س��ن باالي افراد گروه، كه البته 
ما هم سعي كرديم از جايي ديگر دلیل اصلي 
را پیدا كنیم و متوجه ش��ديم آنها ترسیده اند 
كه نكند در ايران جنگ ش��ود به همین دلیل 
ما هم پیگیر ماجرا نش��ديم چون حضورشان 

با اين ديدگاه اصال برايمان اهمیت نداشت. 
او از خانواده ه��ا و نیز بچه ه��ا دعوت كرد 
تا روز 31 مردادماه و همزمان با عید س��عید 
قرب��ان از س��اعت 17 با عروسك هايش��ان به 
بوس��تان آب و آتش بروند تا همه در كنار هم 
در شادپیمايي جشنواره تئاتر عروسكي تهران 

شركت كنند.

سفيرانهنرياميددرراهتركيه
استانبول میزبان   »yrellagtra7« گالري
آث��ار هنرمن��دان ايران��ي خواه��د ب��ود كه با 
موض��وع امید و صلح آث��اري را خلق كرده اند. 
نمايش��گاهي تحت عنوان »امی��د« در گالري 
»yrellagtra7« اس��تانبول برپا خواهد شد 
كه آثاري از هنرمنداني ايراني را كه با موضوع 
امی��د به خل��ق اث��ر پرداخته اند، ب��ه نمايش 

درخواهد آورد. 
در اي��ن نمايش��گاه 15 هنرمن��د حض��ور 
دارن��د ك��ه آث��ار آنها ب��ه امید، نش��ان دادن 
امید در كش��ورمان و پرچم��داران صلح ايران 
در كش��ورهاي ديگ��ر، خلق ش��ده ك��ه اين 
س��فیران هنري صلح و امی��د از اين هفته در 
»yrellagtra7« در استانبول تركیه نمايش 

آثار خود را آغاز خواهند كرد. 
در كنار اين آثار پرفورمنسي نیز با موضوع 
امی��د اج��را خواهد ش��د. تكنی��ك، متريال و 
سبك هاي مختلفي از نقاشي در اين نمايشگاه 
ب��ه نمايش درخواه��د آمد تا هنردوس��تان و 
مجموع��ه داران تمام ش��یوه هاي هنري را در 

يك نمايشگاه كنار هم ببینند. 
دلی��ل اصل��ي چیدم��ان اين نمايش��گاه با 
موضوعی��ت امی��د و صل��ح در اي��ن ب��ود كه 
نش��ان دهد هنرمن��دان وراي سیاس��ت هاي 
سیاس��تمداران راه امی��دواري را براي خود و 
ديگران همیش��ه خواس��ته و مي خواهند. اين 
قش��ر ب��ه دور از هرگون��ه م��رز جغرافیايي و 
مرز سیاس��ي حرف هاي پرامی��د خود را براي 

امیدبخش��ي به جامع��ه و براي نش��ان دادن 
صلح خواه��ي همیش��گي ايرانیان ب��ه تركیه 

خواهند برد. 
س��اويز ش��الچیان، اس��ما نجف��ي، باب��ك 
س��ارا  ذوالفق��اري،  فرن��از  خدادادكوچك��ي، 
نكويي فرد، فاطمه صالحي، الدن مشیرفاطمي، 
ملیسا صباغي، گلناز حسیني، فائزه رنجبر، يلدا 
فخیمي، س��یمین بايرامي، مريم ابراهیم زاده، 
مريم مزروعي و عاطفه س��هي آثارشان در اين 

نمايشگاه به نمايش درخواهد آمد. 
اين نمايش��گاه از دوم آگوس��ت تا پانزدهم 
اي��ن م��اه )يازدهم م��رداد تا ۲۴ م��رداد( در 
گال��ري »yrellagtra7« برپا خواهد ش��د و 
عالقه من��دان مي توانند از س��اعت 15 تا ۲۰ 
به اين گالري در اس��تانبول، خیابان استقالل، 
محله گاالتا، خیابان س��ردار اكرام، پالك 16 
مراجعه كنند يا براي كس��ب اطالعات بیشتر 
در ايران مي توانند با تلفن ۸6۰7۲6۰۲ تماس 

بگیرند.

بازگشتاجسادنظاميان
امريكاييبهخانه

فايننشالتايمز: 
اين روزنامه در صفحه 
اول خود، خبر داد كه كره 
ش��مالي بقاياي تعدادي 
امريكاي��ي  س��ربازان  از 
كش��ته ش��ده در جنگ 
ك��ره را بازگرداند. طبق 
اين گ��زارش، هواپیماي 
نظام��ي امريكايي حامل 
بقاياي اجس��اد نظامیان 

امريكايي كش��ته شده در جنگ كره، همزمان با 
شصت و پنجمین سالگرد ترك مخاصمه بین دو 
كره از كره شمالي وارد كره جنوبي شد. به گزارش 
فايننش��ال تايمز، كاخ س��فید از اين اقدام كه از 
جمله توافق هاي ص��ورت گرفته بین رهبران دو 
كش��ور در نشست ماه گذش��ته در سنگاپور بود، 
اس��تقبال كرده اس��ت. حدود 3۲6 هزار نظامي 
امريكاي��ي در فاصل��ه بین س��ال هاي 195۰ تا 
1953 در جن��گ كره ش��ركت كردن��د. هزاران 
س��رباز امريكايي در اين جنگ مفقود االثر شدند 
كه گفته مي شود 53۰۰ نفر از آنها در خاك كره 

شمالي مفقود شده اند. 

الپايس:
اين روزنامه اسپانیايي، 
خ��ود،  اول  صفح��ه  در 
 تصوي��ري از لحظه ورود 
3۰ مهاج��ر غیرقانون��ي 
ب��ه س��واحل تفريح��ي 
اسپانیا منتش��ر كرد. در 
گزارش��ي ك��ه ال پايس 
در اين باره نوشته، بیش 
از 3۰ مهاج��ر غیرقانوني 

در حالي كه قايق گش��ت پلی��س آنها را همراهي 
مي ك��رد، روز جمعه وارد س��احل تريفا در جنوب 
اسپانیا ش��دند. در زمان پیاده شدن آنها، شماري 
گردش��گر نیز در ساحل حضور داشتند. مهاجران 
كه بیشتر آنها مردان جوان بودند با نزديك شدن 
به ساحل، جلیقه هاي نجات را درآورده و به میان 
ام��واج آب پريدند. هفته گذش��ته بی��ش از 6۰۰ 
مهاج��ر غیرقانوني ديگر ك��ه عمدتا اهالي جنوب 
صحراي آفريق��ا بودند با حمله ب��ه حصار مرزي 
میان مراكش و اسپانیا در منطقه سیوتا، از خشكي 
خود را به اروپا رساندند. آرامش دريا در هفته هاي 
گذشته نیز باعث شده است كه مهاجران بیشتري 
بتوانن��د راه پرخطر دريا را براي رس��یدن به اروپا 

پشت سر بگذارند. 

نيويوركتايمز:
مي رس��د  به نظ��ر 
در  ك��ه  آتش س��وزي 
تمام��ي  تس��خیر  ح��ال 
جنگل هاي جهان اس��ت، 
آنطور  نمي پذي��رد.  پايان 
ك��ه نیوي��ورك تايمز در 
صفحه اول خود نوش��ته، 
مقام��ات محل��ي ايال��ت 
كالیفرنی��ا اع��الم كردند: 

آتش سوزي مهار نشده در مناطق شمالي اين ايالت 
به تخريب 5۰۰ خانه منجر ش��ده است. دپارتمان 
جنگلباني آتش نشاني كالیفرنیا اعالم كرد: شعله هاي 
آت��ش 5۰۰۰ خان��ه ديگ��ر را نیز تهدي��د مي كند. 
همچنین ت��ا عصر روز گذش��ته )جمعه( تنها پنج 
درصد آتش سوزي مهار شده است. گفته شده است 
احتمال تغییر آمار خانه هاي خسارت ديده و تخريب 
ش��ده نیز وجود دارد. پیش بیني شده خشكي هوا 
ادامه پیدا كرده و وزش باد، افزايش دما و خش��كي 
مراتع به تش��ديد ش��عله هاي آتش كمك مي كند. 
تاكنون اعالم شده كه در اين حادثه آتش سوزي دو 

تن كشته و سه نفر ديگر مجروح شده اند. 

كيوسك

فرهادفخرالديني:نميتوانيمدرهارابهرويهنرببنديم
فرهاد فخرالديني در نشست خبري كنسرت مشترك اركستر فرهنگ و هنر كه قرار است 11 و 1۲ مرداد در تاالر وحدت 
برگزار شود، در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا او به جاي تولید قطعات تازه به اجراي مجدد قطعاتي كه پیش از اين روي 
صحنه رفته است مي پردازد، گفت: ما نمي توانیم درها را به روي هنر ببنديم و به اين بهانه كه قطعه يي 5۰ سال پیش اجرا 
شده  ديگر سراغش نرويم. من با اين حرف موافق نیستم آن قطعه ممكن است براي من پیرمرد تكراري باشد ولي براي جوانان 
تكراري نیست. جدا از اين ما قطعاتي هم داريم كه در سال هاي اخیر نوشته شده اند و تكراري نیستند. از آن سو شما نمي دانید 
تولید چه مشكالتي دارد گاهي اوقات دو سال طول مي كشد تا پول يك نت نويس را بدهیم. در نتیجه تولید قطعه جديد اساسا 
كار آس��اني نیس��ت.  او با اشاره به قطعاتي كه در اين كنسرت اجرا خواهد شد، توضیح داد: قطعاتي كه در اين كنسرت اجرا 

مي شود بخشي از كارهايي است كه من در طول 5۰ سال فعالیتم انجام داده ام. 

چهرهروز

نگاهيبهنتايجنظرسنجيدربارهتمايلافراددركشورهايمختلفبهاهدايخون

هديهسرخ
الههباق�ري| چهارده��م جوالي، 
روز جهان��ي اه��داي خ��ون نامگذاري 
ب��ا   ،۲۰۰۴ س��ال  در  اس��ت.  ش��ده 
هدف آگاهي رس��اني عمومي ب��راي نیاز به خون و 
محصوالت خوني سالم، همچنین به منظور قدرداني 
از اهداكنندگان خون و فرآورده هاي خوني، روز 1۴ 
جوالي ازسوي س��ازمان ملل به عنوان روز جهاني 
اهداي خون به رسمیت شناخته شد. امسال كشور 
میزبان روز جهاني اهداكنندگان خون، كشور يونان 
ب��ود و در كمپیني كه به مناس��بت اين روز برگزار 
ش��د، اهداي خون ب��ه عنوان اقدامي در راس��تاي 
همبس��تگي و اتحاد معرفي ش��ده و بر ارزش هاي 
انس��اني، نوع دوس��تي، احترام، يكدلي و مهرباني 
تاكید داش��ت. همچنی��ن در اين كمپین، تالش بر 
اين بود كه سیس��تم هاي اهداي خ��ون داوطلبانه 
و بدون چشمداش��ت مالي را برجسته و با اهمیت 
مي كند. آنطور كه در بس��یاري از آمار اعالم شده، 
با اينكه در بس��یاري از فرهنگ ه��ا، اهداي خون و 
ياري رس��اندن به افراد، به عنوان امور معنوي حائز 
اهمیت اس��ت، ام��ا آنطور كه در آمار اعالم ش��ده، 
همچنان 7۰ كشور جهان به اهداي خون جايگزين 

و پولي وابسته  هستند. 
آنطور كه گفته ش��ده، در كش��ورهاي توس��عه 
يافته و اكثر كش��ورهاي در حال توسعه، بیشترين 
اهدا كنن��دگان خ��ون را اف��راد داوطلبي تش��كیل 
مي دهند كه در قب��ال آن پولي دريافت نمي كنند. 
در كش��ورهاي فقیرتر، افراد معم��والً خون خود را 
براي انتقال به اعضاي خانواده يا دوستان ش��ان اهدا 

مي كنند. 
تازه ترين نظرس��نجي موسسه ايپسوس موري، 
در میان بیش از ۲3 هزار بزرگسال در ۲۸ كشور، 
نشان مي دهد كه بس��یاري افراد، تمايل بسیاري 
ب��راي اهداي خ��ون و فرآورده ه��اي خوني دارند. 
آنط��ور كه گفته ش��ده، در میان اين ۲۸ كش��ور 
مورد بررس��ي، مردم عربستان، بیشترين تمايل را 

براي اهداي خون دارند. طبق آمار منتش��ر شده، 
حدود 5۸ درص��د از عربس��تاني هايي كه در اين 
نظرس��نجي شركت كرده اند، مايل به اهداي خون 
به بیماران هس��تند. هندي ها نیز، تمايل بسیاري 
به اه��داي خون دارند. آنطور كه گفته ش��ده، در 
اين كش��ور پهناور، حدود 5۲ درصد از افرادي كه 
در نظرس��نجي موسسه ايپس��وس موري شركت  
كرده اند، داوطلب اهداي خون هستند. در بسیاري 
از گزارش ها گفته ش��ده، بیش از 5 سال است كه 
هندي ها در مراس��م عزاداري ماه محرم، اقدام به 
برپاي��ي »پايگاه هاي اهداي خ��ون« مي كنند. به 
نظر مي رس��د فرهنگ سازي گس��ترده يي در اين 
خصوص صورت گرفته كه هندي ها، اهداي خون 

را جايگزين مراسم قمه زني خود كرده اند. 
چین نیز، س��ومین كش��وري اس��ت كه حدود 
نیم��ي از جمعی��ت آن، تماي��ل به اه��داي خون 
دارند. هرچند كه در س��ال هاي گذشته، خبرهايي 
مبن��ي بر وضع قوانیني براي اجباري بودن اهداي 
خون در چین منتش��ر ش��ده، اما آنطور كه نتايج 
نظرسنجي ها نش��ان مي دهد، حدود ۴۰ درصد از 

چیني ها، مايل هستند كه خون خود را به بیماران 
نیازمند اهدا كنند. در میان ش��هروندان آفريقاي 
جنوب��ي، برزي��ل و اس��پانیا نیز، به نظر مي رس��د 
فرهن��گ اه��داي خ��ون، به  خوبي ش��كل نگرفته 
اس��ت؛ چراكه حدود 7۰ درص��د از افرادي كه از 
اين كش��ورها در اين نظرسنجي شركت كرده اند، 
تمايل��ي به اهداي خون ندارند. ديگر نتیجه يي كه 
مي توان از اين نظرسنجي گرفت، اين است كه در 
كشورهاي توس��عه يافته نیز، درصد بسیار كمي از 
افراد، با فرهنگ اهداي خون آش��نا بوده يا اينكه 
مايل به انجام اينگونه امور خیريه هس��تند. طبق 
اين گزارش، در میان ش��هروندان امريكا، فرانس��ه 
و اتري��ش، تنها حدود ۲۰ ت��ا ۲3 درصد مايل به 
اهداي خون بودند كه اين آمار در بین شهروندان 
كره جنوبي، بريتانیا و آلم��ان به 17 تا 19 درصد 
مي رس��د. در اين میان، به نظر مي رس��د، روس  و 
ژاپني ه��ا، تمايل چنداني به اه��داي خون ندارند. 
آنطور كه گفته شده، تنها حدود 11 تا 16 درصد 
از ش��هروندان اين دو كش��ور، اعالم آمادگي براي 

اهداي خون داشتند. 

آمارنامه

تاريخنگاري

فرار بني صدر از ايران
هفتم مرداد 136۰، ابوالحس��ن بني صدر ريیس جمهوري بركنار ش��ده 
اي��ران با يك فرون��د هواپیما از ايران گريخت. رياس��ت جمهوري بني صدر 
تنه��ا 17ماه به طول انجامید. او در كنار توجه نكردن به مصوبه هاي قانوني 
مجل��س، ب��ا حمايت از منافقان و می��دان دادن به آنها در عرصه سیاس��ي 
متهم بود. اين اقدامات اعتماد مس��ووالن ارشد نظام و همچنین نمايندگان 
مجلس را به اينكه مي تواند فردي مناسب براي اداره كشور باشد، سلب كرد. 
اينچنین بود كه مدتي قبل از بركناري و فرار، در ۲۰ خرداد 136۰ هجري 
خورشیدي با حكم امام خمیني )ره( از فرماندهي كل قوا بركنار شده بود. 

بني صدر، كه با شعار »بني صدر صد در صد« در انتخابات رياست جمهوري 
با بیش از 1۰ میلیون راي به پیروزي رس��یده بود، در روز بررسي طرح عدم 
كفايت سیاسي ريیس جمهور، فقط يك راي موافق براي ابقا گرفت و به اين 

ترتیب عالي ترين سمت اجرايي كشور را از دست داد. 
درباره ماجراي خروج بني صدر در ايران، تاكنون بسیار گفته شده است. 
دوم م��رداد 136۰، دومی��ن انتخابات رياس��ت جمهوري برگزار ش��د و 
محمدعل��ي رجايي با به دس��ت آوردن بیش از 13 میلی��ون راي دومین 
ريیس جمهور ايران ش��د. میزان مش��اركت در اين دوره 6۴,۲ درصد بود. 
او دبیركل جديد حزب جمهوري اس��المي، محمدج��واد باهنر را به مقام 

نخست وزيري خويش برگزيد. 
بن��ي صدر و مس��عود رجوي كه قیام م��ورد انتظار آنان ك��ه منجر به 
س��رنگوني حكومت ش��ود، رخ نداد، در س��اعت ۲۲:۴5 سه شنبه 6 مرداد 
136۰، از ف��رودگاه مهرآباد و با هواپیماي��ي كه بهزاد معزي هدايت آن را 
برعهده داشت از ايران گريخته و با عبور از كشورهاي تركیه، قبرس، يونان 
و ش��مال ايتالی��ا، در يك فرودگاه نظامي واق��ع در حومه پاريس به زمین 

نشس��تند. معزي پیش تر نیز هدايت هواپیماي ش��اه را به قصد مراكش بر 
عهده داش��ت. فرداي آن روز كانال دو تلويزيون فرانس��ه بني صدر را نشان 
داد در حالي كه س��بیلش را تراشیده و در كنار مسعود رجوي و سرهنگ 

معزي ايستاده بود. 
آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني در خاطرات خود اش��اره كرده كه در ابتدا 
نس��بت به فرار بني صدر، تعمداً ممانعتي از س��وي دس��تگاه هاي امنیتي، 
صورت نپذيرفته بود. در رس��انه هاي ايران عكس��ي از بني صدر با پوشش 

زنانه و ابرو برداشته منتشر شد. 

ميراثنامهايستگاه

اعتراض»اورالندوبلوم«بهتماشاگرتئاترش
بازيگر انگلیس��ي كه روي صحنه تئاتر 
لن��دن مش��غول نقش آفريني ب��ود، ۲ بار 
بازي اش را براي تذكر به يك تماشاگر قطع 
ك��رد. به گزارش ورايت��ي، اورالندو بلوم در 
حالي كه پنج ش��نبه مشغول اجراي نقش 
در نمايش »جوي قاتل« در تئاتر وس��تاند 
لندن بود، بازي اش را متوقف كرد و از يك 

تماشاگر خواست تا آي پدش را كنار بگذارد.  منتقد تئاتر لندن به عنوان يك شاهد 
حاضر در اين نمايش گزارش��ي از خشم اورالندو بلوم منتشر كرد كه بازي اش را 
متوقف كرد و به تماشاگري كه آي پد دستش بود هشدار داد كه اگر آن را پايین 
نگذارد، نمايش را ادامه نمي دهد. اين منتقد نوشت بلوم گفت كه الزم است همین 
ح��اال آن آي پ��د را كنار بگذاري و بعد از آن اضافه كرد: آن آي پد كوفتي را بگذار 
كن��ار. منتظ��رم.  با اين حال يك نفر ديگر با بازتويی��ت اين تويیت از حق مالك 
آي پد دفاع كرد و نوشت خانمي كه بلوم به وي اعتراض كرد از آي پدش استفاده 
نمي كرد، بلكه به دلیل گرماي سالن، از فن كوچك روي آي پد براي خنك كردن 
خودش استفاده مي كرد. او نوشت: من پشت سر او بودم و گرچه نمي توانستم به 
خاط��ر اين كار وي صحنه نماي��ش را خوب ببینیم اما بايد در دفاع از وي بگويم 
كه او داش��ت از فن كوچكي كه روي آي پدش نصب شده بود براي خنك كردن 
خودش اس��تفاده مي كرد. وي تصويري از اين ماجرا را نیز منتش��ر كرد كه نشان 
مي داد صفحه آي پد اين خانم تماش��اگر خاموش بود و تنها پنكه مینیاتوري كه 
باالي آي پد او نصب شده بود، داشت كار مي كرد.  سخنگوي نمايش »جوي قاتل« 
از اين سالن هاي نمايش به عنوان فضاهاي نمايشي خیلي صمیمانه ياد كرد كه 
استفاده از وسايل الكترونیك در آن مي تواند موجب حواس پرتي عوامل نمايش 
شود و افزود: اما همه دست اندركاران اين نمايش امیدوارند هر تماشاگري بتواند از 

اين تجربه زنده نهايت لذت را ببرد. 

كشفخمرههايسفاليدررودباروتالشان
در حفاري ه��اي گاز روس��تاي فیلده 
رودبار گی��الن، دو خمره س��فالي بزرگ 
كشف ش��د اما به دلیل مش��كالت اداري 
گمانه زن��ي در اين منطقه متوقف ش��ده 
اس��ت. در اين می��ان مس��ووالن میراث 
فرهنگي از اختصاص بودجه براي مرمت 
بخش ش��رقي قلع��ه رودخ��ان نیز خبر 

دادند.  روستاي فیلده رودبار در گیالن با داشتن بقعه تاريخي در مركز روستا 
و همچنین درختان چنار پالك گذاري ش��ده با عمر 5۰۰ تا 1۰۰۰ س��ال يكي 
از ش��اخص ترين مراكز تاريخي مذهبي شهرس��تان رودبار به ش��مار مي آيد كه 
پژوهش هاي باستان شناسي و شناسايي بیشتر آثار و پیشینه تاريخي آن نقش 
موثري در معرفي هرچه بیشتر ظرفیت هاي استان دارد. كاوش هاي انجام شده 
در اين منطقه با يافته هايي همچون تنورهاي سفالي، اجاق، سفال هايي با كاربرد 
روزمره، كوره پخت آجر، فضاهاي كارگاهي آهنگري با جوش كوره و س��رباره 
همراه بود. اين يافته ها نشانگر تخصص هاي موجود در ادوار مختلف است. حدود 
يك ماه پیش طي عملیات حفاري شركت گاز در اين منطقه، دو خمره پیدا شد. 
با پیدا شدن اين خمره ها، ناظر میراث فرهنگي خواستار توقف عملیات حفاري 
و صدور مجوز حفر يك گمانه اضطراري ۲ در ۲ در محل پروژه گازرس��اني را 
اعالم كرد. در اين راستا پژوهشگاه میراث فرهنگي نیز مجوز الزم را صادر كرد 
اما تاكنون اين مهم محقق نشده  است.  ولي جهاني، سرپرست معاونت سازمان 
میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گیالن، با اشاره به آنكه طي يك ماه 
گذشته در دو نقطه از استان گیالن شاهد پیدا شدن خمره هاي سفالي بوديم، 
به ايلنا گفت: حدود ۲۰ روز قبل در روس��تاي فیلده رودبار و بخشي از تالشان 
)غرب اس��تان گیالن( چند خمره سفالي پیدا شد. در روستاي فیلده شاهد دو 

خمره بزرگ هستیم كه خالي هستند.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

