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بيل گيتس|
  انسان   مي خواهد نگران نباش��د . اما نگراني لزوما 
يك چيز بد نيس��ت  اگ��ر يك خ��رس در تعقيب 
شماس��ت ،نگراني ش��ما نس��بت به اين تعقيب 
زندگي تان را نجات مي دهد .با همه اين احوال اكثر 
ما در اين روزها نيازي نمي بينيم كه از خوابمان به 
خاطر خرس ها بزنيم  ،زندگي مدرن داليل بسيار 
زياد ديگ��ري براي نگراني دارد :تروريس��م  ،تغيير 
آب و هوا  ،ظهور هوش ه��اي مصنوعي كه زندگي 
خصوصي م��ان را به خطر انداخت��ه ،حتي كاهش 
همكاري ه��اي بين الملل��ي . يووال ن��وح هراري، 
تاريخ��دان ،در كتاب جديد و بس��يار زيباي خود 
 21«درس براي قرن بيست و يكم »يك چارچوب 

مفيدي براي... 

تعادل      محمد مهدي حاتمي 
پازل آزادس��ازي قيمت خودرو با حذف ش��وراي 
رقاب��ت از كانون قيمت گ��ذاري خ��ودرو در حال 
تكميل شدن اس��ت. اما «واسپاري تعيين قيمت 
خودرو به ستاد تنظيم بازار به عنوان نهاد دولتي، 
آخرين قطع��ه پازل آزادس��ازي قيم��ت خودرو 
در ايران و از نش��انگان اصلي آن اس��ت. نشانگان 
ديگر اما واس��پاري تعيين قيمت نهاده هاي توليد 
خ��ودرو، مانند آلوميني��وم يا فوالد به س��از و كار 
بورس كاال است، اقدامي سنجيده كه شفافيت را 
در قيمت گذاري افزايش مي دهد، اما به باال رفتن 
قيمت ها هم خواهد انجاميد. اما نشانگان سوم در 
اين پازل، اين است كه خودروسازان از آنجايي كه 
براي تامين ارز مورد نيازخود از طريق سامانه نيما با 
چالش جدي مواجهند، گويا دولت پيشاپيش آنها 
را به بازار ثانويه ارجاع داده اس��ت، همين امر خود 
به خود موجب حركت خودروس��ازان به س��مت 
آزادسازي قيمت ها مي ش��ود. روز دوشنبه هفته 

جاري باالخره انتظارات...

مصرف گرايي به عنوان يك پدي��ده اقتصادي 
� اجتماع��ي، يك��ي از مش��خصات و تبع��ات 
دني��اي م��درن و مول��ود انق��اب صنعت��ي 
اس��ت. مصرف گرايي يا مصرف زدگ��ي از نظر 
صاحب نظران به س��بك زندگي گفته مي شود 
كه به ج��اي توجه به نيازهاي افراد، بيش��تر به 
ميل و خواس��ته افراد مبتني اس��ت. به عبارت 
ديگر، مصرف گرايي، مصرفي است كه به جاي 
نياز واقع��ي، نيازهاي كاذب فرد ي��ا افراد را كه 
اكث��را به تقلي��د از ديگران، تبليغات، ش��رايط 
مادي ي��ا تغييرات س��اختاري جامع��ه ايجاد 
ش��ده، برط��رف مي كن��د. بنابراي��ن مي توان 

مصرف گرايي را همان اسراف ...

رييسدفتررييسجمهوريدرپاسخبه»تعادل«

گراني با بگير و ببند 
حل نمي شود

 روسيه: تكليف ادلب 
در تهران مشخص مي شود

مع��اون وزير ام��ور خارجه روس��يه اع��ام كرد: 
وضعيت از نظر نظامي در خصوص اس��تان ادلب 
س��وريه، پس از نشس��ت س��ران ايران، روسيه و 

تركيه در تهران مشخص خواهد شد.
سرگئي ريابكوف در پاس��خ به پرسش خبرنگار 
تاس در اين باره كه با توجه به حمله شب گذشته 
جنگنده هاي روسي به ادلب، آيا حمله نظامي به 
آخرين موضع تروريس��ت ها در سوريه آغاز شده 

است؟، اين مطلب را بيان كرد.
وي گفت: ش��ركاي غربي ما ب��ه خوبي مي دانند 
كه بدون حذف تروريس��ت ها در ادلب، وضعيت 

سوريه عادي نمي شود.
ريابك��وف با بي��ان اينكه روس��يه در مب��ارزه با 
تروريس��م در س��وريه رويكرد مثبتي داشته و 
تاش مي كند تا جانباخت��ن غيرنظاميان را به 
حداقل برس��اند، اظهار داش��ت: روسيه در چند 
وقت اخي��ر تقريبا ه��ر روز در خص��وص خطر 
استفاده از س��اح شيميايي توس��ط گروه هاي 

تروريستي در ادلب هشدار داده است.
وي در واكنش به پرس��ش ديگ��ري در خصوص 
برقرار بودن ارتباط ميان روس��يه و امريكا در اين 
خصوص گفت: بله ارتباط��ات ما با يكديگر قطع 
نشده است و در هر دو سطح نظامي و ديپلماتيك، 

با هم در تماس هستيم.
به گزارش ايرنا، روس��اي جمهوري ايران، روسيه 
و تركيه جمعه اين هفته در ته��ران در خصوص 
سوريه به ويژه موضوع ادلب تبادل نظر و گفت وگو 
مي كنند. روسيه بيش از دو هفته است كه نگراني 
خود را از صحنه سازي شيميايي در ادلب توسط 
گروه هاي تروريس��تي و با هدايت سرويس هاي 

امنيتي انگليس اعام كرده است.
در مقابل امريكا نيز دولت س��وريه را متهم كرده 
است كه قصد دارد در ادلب حمله شيميايي انجام 
ده��د و اعام كرده ك��ه در اين ص��ورت واكنش 

سختي نشان خواهد داد.
دونالد ترامپ به تازگي براي سوريه و متحدان اين 
كشور از جمله ايران، روس��يه و تركيه در صورت 

اقدام نظامي در ادلب خط و نشان كشيده است.
جيمز ماتيس وزير دفاع امريكا نيز مدعي ش��ده 
اس��ت كه احتمال دسترس��ي تروريس��ت هاي 
ضد سوري و مخالفان بش��ار االسد به تسليحات 
شيميايي مورد ادعايي روس��يه احمقانه است و 

واقعيت گزاره هاي روسيه را رد مي كند.
ادلب ه��م اكن��ون آخري��ن منطق��ه در اختيار 
تروريس��ت ها و مخالفان دولت بش��ار االسد در 
ش��مال س��وريه اس��ت و هر از چند گاهي از اين 
منطقه، پايگاه هوايي روس��يه در حميميم مورد 

حمله پهپادهاي تروريستي قرار مي گيرد.

خبرخبر

نويسنده: بيل گيتس|
ترجمه: منصور بيطرف|

 انسان   مي خواهد نگران نباش��د . اما نگراني لزوما يك 
چيز بد نيس��ت – اگر يك خرس در تعقيب شماست، 
نگراني شما نس��بت به اين تعقيب زندگي تان را نجات 
مي دهد .با همه اين احوال اكثر م��ا در اين روزها نيازي 
نمي بينيم كه از خوابم��ان به خاط��ر خرس ها بزنيم، 
 زندگي مدرن داليل بس��يار زياد ديگ��ري براي نگراني 
دارد :تروريس��م  ،تغيي��ر آب و هوا  ،ظه��ور هوش هاي 
مصنوعي كه زندگي خصوصي امان را به خطر انداخته، 

حتي كاهش همكاري هاي بين المللي. 
يووال نوح هراري ،تاريخدان ،در كتاب جديد و بس��يار 
زيباي خود« 21 درس براي قرن بيس��ت و يكم »يك 
چارچوب مفيدي براي مواجهه ش��دن ب��ا اين ترس ها 
ريخته اس��ت .در حالي كه دو كتاب پرفروش قبلي وي 
«انس��ان خردمند »و« انس��ان خداگونه »به گذش��ته 
و آينده مي پردازد  ،كتاب جدي��د وي تماما درباره حال 
است.او در اين كتاب پيش��نهاد مي كند كه بهترين راه 
براي پايان دادن به نگراني هاي خود اين است كه دست 
از نگراني برنداريم .بدين معنا كه الزم اس��ت درباره چه 
چيزهايي و چه اندازه نگران باش��يم .همچنان كه او در 
مقدمه اين كتاب نوشته است:« بزرگ ترين چالش ها و 
مهم ترين تغييرات امروزه چه چيزهايي هس��تند؟ چه 
مقدار بايد به آنه��ا بها دهيم ؟ به ك��ودكان مان چه ياد 

بدهيم؟»
اينها يقينا سواالت مهمي هستند و به همين خاطر اين 
يك كتاب جادويي اس��ت . فصل هاي اين كتاب درباره 
كار  ،جنگ  ،ناسيوناليس��م  ،مذهب  ،مهاجرت  ،تحصيل 
و 15 مورد ديگر است .اما عنوان كتاب غلط انداز است. 
با آنكه از سراس��ر كتاب چند درس ن��اب فرامي گيريد 
اما هراري عمدت��ا روي توصيه هاي دم دس��تي تاكيد 
مي ورزد .او در تعريف واژه هاي كتاب بس��يار عاقه مند 

است و به شما نگاه هاي تاريخي و فلسفي مي دهد.
براي مثال او يك تفكر هوشمندانه تجربي براي برجسته 
كردن اين موضوع كه انس��ان تا چه حد در ايجاد تمدن 
جهاني نق��ش ايفا ك��رده ،به كار مي گي��رد.او مي گويد 
كه تصور كنيد كه در س��ال 1016 ميادي هس��تيد 
و مي خواهي��د بازي ه��اي المپي��ك را مديريت كنيد. 
واضح است كه ممكن نيست .آس��يايي ها ،آفريقايي ها 
و اروپايي ه��ا نمي دانند كه قاره اي به ن��ام امريكا وجود 
دارد.امپراتوري سانگ چين حتي كشوري را در جهان 
نمي بينند كه همسطح و اندازه خود باشد . هيچ كشوري 
حتي پرچمي براي برافراش��ته كردن يا سرودي براي 
نواختن در اعطاي جاي��زه ندارد .نكاتي ك��ه در رقابت 
امروزه ميان ملت ها – چه در ح��وزه قهرماني و چه در 
زمين تجاري» – نمايانگر يك توافق جهاني «اس��ت. و 
اينكه توافق جهاني به همان اندازه اي كه رقابت را آسان 
مي كند همكاري را هم راحت كرده است .دفعه بعد اگر 
خواستيد ش��ك كنيد اين نكته را در نظر داشته باشيد 

چگونه مي توانيم يك مس��اله جهاني مانند تغيير آب و 
هوايي را حل كنيم. همكاري جهاني ممكن است كه در 
دو سال اخير دو گام به عقب برداشته شده باشد اما پيش 

از آن ما هزاران گام به جلو برداشته ايم.
بنابراين چرا به نظرمان مي آيد كه جهان در سير نزولي 
است؟ دليل بزرگ آن اين است كه ما خيلي كم بدبختي 
و بينوايي را تحمل مي كنيم . با آنكه تعداد خشونت ها 
در جهان خيلي كاهش يافته اما ما روي مردمي كه هر 
ساله در جنگ ها مي ميرند متمركز مي شويم زيرا خشم 
ما نسبت به بي عدالتي ها بيشتر شده است .همچنانكه 

بايد باشد.
يك نگراني ديگري كه هراري با آن س��روكار دارد اين 
اس��ت :در يك دنياي ب��ه غايت پيچيده ،ه��ر يك از ما 
چگونه مي تواني��م اطاعات كافي به دس��ت بياوريم تا 
تصميمات فرهيخته اي بگيريم؟ يك راه اغواگرايانه اين 
است كه به متخصصان روي بياوريم اما از كجا مي دانيد 
كه آنها هم گله وار پي��روي نمي كنند؟ او مي نويس��د، 
 »معضل گروه فك��ري و غفلت هاي فردي تنها ش��امل 
راي دهندگان عادي و مش��تريان نيستند بلكه شامل 
مديران شركت ها و رييس��ان هم مي شود «.اين صداي 
زنگ براي فردي مثل من كه در مايكروس��افت و نهاد 
گيتس تجربه دارم بسيار آشنا است. من مجبورم مراقب 
باش��م كه خودم را به چاه حماق��ت موضوعاتي كه فكر 
مي كنم بهتر يا بدتر از آنچه كه هست  ،مي شود ،نيندازم.

ه��راري درباره اينكه ما نس��بت به اين م��وارد چه بايد 
بكنيم ،چ��ه انديش��ه اي دارد؟ آنچه در سراس��ر كتاب 
به آن پرداخته شده اس��ت توصيه هاي عملي از جمله 
استراتژي س��ه گانه اي براي مبارزه با تروريسم و مقابله 
با اخبار جعلي  ،اس��ت .ام��ا ايده ب��زرگ او به يك كلمه 
مي رس��د :مراقبت!البته او نمي گويد كه اگر هر كدام از 
ما در موقعيت ذن بنش��ينيم و بگويم« اووم»مشكات 
دنيا برطرف مي ش��ود.اما او مصرّ اس��ت كه زندگي در 
قرن بيست و يكم نيازمند آگاهي كامل است -خودمان 
را بهتر بشناسيم و ببينيم كه چگونه مي توانيم در رنج 
زندگي خودمان شريك ش��ويم .تقليد از اين كار راحت 
اس��ت اما براي مني كه مراحل آگاهي و مراقبت را طي 

كرده ام بسيار سخت بود.
به همان اندازه كه من هراري را تحس��ين مي كنم و از 
كتاب« 21 درس«  او لذت ب��ردم  ،با همه چيزهايي كه 
او در كتاب نوش��ته موافق نيستم .من خيلي خوشحال 
ش��دم كه فصلي درب��اره نابراب��ري ديدم اما نس��بت 
پيش بيني او كه در قرن بيس��ت و يكم داده ها ،«زمين 
و ماش��ين آالت را به عنوان مهم ترين دارايي  ،پشت سر 
خواهند گذاشت »و داده ها هس��تند كه افراد ثروتمند 
را از هر ف��رد ديگري جدا خواهند كرد  ،بدبين هس��تم. 
زمين هميشه مهم خواهد بود به ويژه در زمان هاي كه 
جمعيت جهان به 10 ميليارد نفر نزديك مي ش��ود .در 
همين حال  ،داده هاي كليدي با تاش انس��ان –براي 
مثال چگونه غذا يا تولي��د انرژي را باال ببرند -بس��يار 

گسترده تر از هميشه در دسترس خواهند بود .داشتن 
صرف اطاع��ات رقابت ايجاد نمي كند بلكه دانس��تن 

اينكه با اطاعات چه مي كنيد ،بسبار مهم است.
بر همين س��ياق  ،من مي خواس��تم در بحث هراري از 
داده ه��ا و حريم خصوصي مطالب بيش��تري ببينم . او 
بدرستي يادآوري مي كند كه امروزه اطاعات بيشتري 
در مورد افراد نسبت به گذشته جمع آوري مي شود .اما 
او ميان نوع داده هايي كه جمع آوري مي ش��ود – مثل 
نوع كفش��ي كه ش��ما دوس��ت داريد بخريد در مقابل 
بيماري هايي كه به طور ژنتيك مس��تعد آن هستيد–  
يا چه كس��ي آن را جمع آوري مي كند ي��ا چگونه از آن 
اس��تفاده مي كند  ،فرقي نمي نهد .تاريخچه خريد شما 
و پزشكي شما توس��ط يك نفر جمع آوري يا  محافظت 
نمي شود و توس��ط همان فرد هم مورد اس��تفاده قرار 
نمي گيرد .ش��ناخت اين تمايز مي توانست مبحث او را 

روشنگرايانه تر كند.
همچنين من از فصل او در مورد ارتباطات خوشم نيامد. 
هراري مي گويد كه رسانه هاي اجتماعي از جمله فيس 
بوك بااحازه اي كه به كاربران داده اس��ت تا پيله اي دور 
خودش��ان ببافند و فقط با آنهايي كه ديدگاه خودشان 
را س��هيم مي كند در ارتباط باش��ند  ،باع��ث دوقطبي 
سياسي در جامعه شده است .اين يك نكته منصفانه اي 
است اما او منافع حاصل از ارتباط گرفتن با خانواده ها و 
دوستان در سراسر جهان را كم مي بيند .او همچنين با 
اين پرسش كه آيا فيس بوك به تنهايي مي تواند مشكل 
دو قطبي ش��دن را حل كند يك انس��ان پوشالي خلق 
مي كند.  البته فيس بوك به سهم خودش نمي تواند اما با 
بررسي عمق اين مشكل  ،تعجبي هم ندارد .حكومت ها، 
 جامع��ه مدني و بخ��ش خصوصي ،همگ��ي مجبور به 
ايفاي نقش هستند و اي كاش هراري درباره آن بيشتر 
مي گفت .اما هراري يك نويس��نده با انگيزه اي است و  
حتي اگر هم من با او موافق نباشم ،مي خواهم خواندن 
كتاب هاي��ش را ادامه ده��م و به آنها فك��ر بكنم .تمام 
كتاب هايش با ذهن آدم كش��تي مي گيرد و اين سوال 
را ايجاد مي كند :زندگي م��ا در دهه ها و قرن هاي پيش 
رو چه معنايي خواهد داش��ت؟ تا به امروز  ،تاريخ بشر با 
انگيزه اي طوالني تر زندگي كرده است  ،بهداشتي تر بوده 
و  خوش��حال تر زندگي مي كند .اگر علم در نهايت قادر 
باشد كه روياي اكثر مردم را محقق كند و تعداد زيادي از 
مردم ديگر براي خورد و خوراك و پوشاك نيازي به كار 
كردن نداشته باشند در اين صورت چه دليلي براي بيدار 

شدن در صبح باقي مي ماند ؟ 
اين پرس��ش مرا به مثابه انتقاد نگيري��د كه بگوييم كه 
هراري براي پاسخ به اين سوال جواب كافي نداده است.  
بنابراين من اميدوارم كه او به اين سوال در آينده بيشتر 
بپردازد .در همين حال او درباره اينكه چگونه با مسائل 
قرن بيس��ت و يكم دس��ت و پنجه نرم كنيم ،مكالمه 

حياتي جهان را به سطح بسيار بااليي برده است.
منبع :نيويورك تايمز

نگراني هاي ما  در قرن بيست و يكم

نقد

ايران|«دولت بنا ندارد؛ معضل گراني ها را از طريق 
بگير و ببند و رفتارهاي صرفا قضايي حل كند.«اين 
عباراتي اس��ت كه ريي��س دفت��ر رييس جمهوري 
مي گوي��د . رييس دفت��ر رييس جمهور در پاس��خ 
به اين پرس��ش ها تاكيد كرد: « بنا نداريم مس��ائل 
گراني را با بگير و ببند حل كنيم انتظار داريم مردم 
و كسبه رعايت انصاف را بكنند تا از اين شرايط بسيار 
س��خت با هم عبور كنيم.«واعظي از مردم خواست 
كه در مواجهه با كاالهاي مصرفي به اندازه نياز خود 
خريداري كنند و از ارت��كاب رفتارهاي هيجاني در 

محيط هاي اقتصادي و بازار بپرهيزند. 
اما روش��ي ك��ه دول��ت قص��د دارد ت��ا م��ردم را از 
چالش هاي اقتصادي و معيشتي پيش رو عبور دهد 
چيست؟ واعظي در پاس��خ به اين پرسش در مورد 
سبد حمايتي و اقامي كه مشمول اين سبد هستند 
صحبت كرد و گفت: «امروز )چهارش��نبه( س��اعت 
16:30 رييس جمهور جلسه اي گذاشته كه ان شااهلل 
آن را نهايي كند. اولويت اين اس��ت ك��ه نيازمندي 
جدي مردم در نظر گرفته شود؛ در تصميمي كه در 
طرح جديد گرفته شده به 25 كاال ارز ۴200 توماني 
تخصيص داده شده تا قيمت نيازهاي روزمره مردم 
باال نرود. بيشتر كاالهاي سبد حمايتي، ارزاق است 
و امروز وزارت رفاه اعام مي كند. « واعظي همچنين 
در مورد زمان سفر رييس جمهور به نيويورك گفت: 
«زمان س��فر هفته اول مهر خواهد بود.«سفري كه 
بس��ياري از چهره هاي اصولگرا ط��ي روزهاي اخير 
درباره آن حاشيه سازي كرده اند؛ حاشيه هايي كه به 

اعتقاد واعظي هيچ نسبتي با واقعيت ندارند. 
رييس نهاد رياس��ت جمهوري در پاس��خ به پرسش 
خبرنگار تع��ادل در مورد عملكرد س��ازمان برنامه و 
بودجه در حوزه تخصيص اعتب��ارات و انتقاداتي كه 
اي��ن روزها در خص��وص گفت: يك گروه سياس��ي 
بيانيه مي دهد؛ گروهي كه خودش دارد كار سياسي 
مي كند و اطاع��ي در مورد اينكه بين س��ازمان ها 
و وزارتخانه ه��ا ب��ا برنام��ه و بودجه چ��ه مي گذرد، 
ندارد. اينكه ب��ه فردي ك��ه اين همه س��ال با همه 
محدوديت هايي كه در بودجه كشور داشتيم و قبل از 
برجام تحريم بوديم و مشكات داشتيم، با ماحظات 
سياسي حمله كنيم، منصفانه نيس��ت. اگر به جاي 
اينكه به بيانيه ها توجه كنيد، از مسووالن دستگاه ها 
و وزرا سوال كنيد، با توجه به اينكه درجريان هستند، 
حق را به س��ازمان برنامه بودجه مي دهيد. او افزود: 
به نظر من هم نوبخت هم معاونان ايش��ان هم همه 
همكاران در سازمان برنامه و بودجه تاش مي كنند 
بودجه اي كه توس��ط مجلس تصويب شده به همه 
دستگاه ها تخصيص دهند. طبيعي است همه راضي 

نيستند ولي تبعيضي بين دستگاه ها نيست. رييس 
دفتر رييس جمهور در مورد اختاف نظر كارگزاران 
و اعتدال و توس��عه و اينكه اين اختاف��ات به دولت 
رس��يده، گفت: اينكه يك گروه سياس��ي در بيرون 
بيانيه بده��د و آن يكي جواب بده��د، هيچ اثري در 
دولت ندارد و نخواهد داش��ت. هم��ه اعضاي دولت 
به اين بلوغ رس��يده اند كه تحت تاثي��ر بيانيه ها قرار 

نگيرند.
واعظ��ي تاكيد ك��رد: بي��ن جهانگي��ري و نوبخت 
روابط بسيار خوبي اس��ت. ما االن نبايد اجازه دهيم 
حاش��يه اي وارد كار ما در دولت شود. ما موضوعات 
مهمي در كش��ور داريم كه بايد ب��ه آن بپردازيم و 
آن مشكاتي اس��ت كه مردم با آن مواجه هستند 
و بايد كاري كني��م مردم ببينند دولت ش��بانه روز 
دنبال حل مساله گراني و س��اماندهي بازار ارز است 
و اين گرفتاري هاي��ي كه االن وج��ود دارد، راه حل 
هم پي��دا كرده و در ح��ال اجرا اس��ت. رييس دفتر 
رييس جمهوري درم��ورد س��فر رييس جمهور به 
نيويورك جهت ش��ركت در اجاس س��ران گفت: 
داري��م برنامه ريزي مي كنيم در اين س��فر تعدادي 
ماقات با روساي كشورها صورت بگيرد. سخنراني 
در سازمان ملل در برنامه اس��ت. در چهار پنج سال 
گذش��ته اين س��فر انجام شده؛ س��عي بر اين است 
هدف گذاري با كش��ورهاي مختلف انجام شود. اين 
ارزان ترين و س��ريعترين راه اس��ت كه با تعدادي از 
روساي كشورها مس��ائل دوجانبه و بين المللي مان 
را مطرح كنيم. محمود واعظي در پاس��خ به سوالي 
درباره زمان تعيين س��خنگوي جديد دولت گفت: 
سخنگو هم انش��ااهلل تعيين مي ش��ود. سخنگو كه 
تعيين ش��د، نمي ش��ود عوض كرد كه بايد تا آخر 
دولت بمان��د. او در خصوص اظهارات روز گذش��ته 
آيت اهلل جنتي ريي��س مجلس خب��رگان رهبري 
درباره «برخي ش��يطنت ها« كه خواستار برگزاري 
نشس��ت مش��ترك با امريكا در حاش��يه نشس��ت 
سازمان ملل هستند، گفت: رييس مجلس خبرگان 
روز گذش��ته گفته ك��ه برخي مي رون��د نيويورك 
كه ب��ا ترامپ ماقات كنن��د. اين خيل��ي براي من 
عجيب بود. ممكن اس��ت برخي اين حرف ها را در 
كوچه و خياب��ان بزنند ولي اينك��ه رييس مجلس 
خبرگان حرفي را بزند كه هيچ پايه و اساسي ندارد 
و هيچ وقت مطرح نب��وده، براي م��ن جاي تعجب 
اس��ت. من از همه بزرگان كش��ور مي خواهم وقتي 
مي خواهند س��خنراني و مصاحبه كنند، بررس��ي 
بيش��تر كنند يا س��وال كنند تا م��ردم مطالبي كه 

مي گويند را بيشتر باور كند.
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  امضاي يادداش�ت تفاهم هم�كاري درباره 
اربعين حسيني؛ باش�گاه خبرنگاران|وزراي 
كشور ايران و عراق پس از نشست مشترك هيات هاي 
عاليرتب��ه دو كش��ور يادداش��ت تفاه��م همكاري 
در خصوص اربعين امضا كردند. اين يادداشت تفاهم 
همكاري ميان رحماني فضلي و قاسم االعرجي وزراي 
دو كش��ور به امضا رسيد.وزير كش��ور را در اين سفر 
ذوالفقاري معاون امنيتي انتظامي وزارت كشور، سردار 
رضايي فرمانده مرزباني ناجا، بازوند استاندار كرمانشاه 
و شجاعي كياسري رييس مركز اطالع رساني و امور 

بين الملل وزارت كشور همراهي مي كنند.

  مجلس در راستاي منافع ملي از دولت سوال 
كند-ايسنا|معاون حقوقي رييس جمهور گفت: 
جهت نماي سواالت مجلس بايد حفظ منافع ملي 
باشد.لعيا جنيدي در نشست علمي سوءاستفاده از 
حق و آسيب هاي ناشي از آن به حق مردم و نمايندگان 
مجلس براي سوال از وزرا اشاره كرد و افزود: هر چند 
دولت موظف به پاس��خ گويي به س��واالت اس��ت و 
پرسش هاي نمايندگان از وزرا حق طبيعي آنها است 
ولي جهت نماي اين سواالت بايد در راستاي حفظ 

مصالح عمومي باشد.

  بيانيه وزارت كشور در خصوص انتشار كليپ 
س�فر وزير به اصفهان-روابط عمومي وزارت 
كشور|وزارت كشور درباره انتشار كليپي در فضاي 
مجازي كه از صحبت هاي وزير كش��ور در اصفهان 
مطرح ش��ده بود، واكنش نشان داد و بيانيه اي صادر 
كرد.در اين بيانيه آمده اس��ت: خبرن��گاران عزيز و 
ش��ريف، واقفند كه برخي از دقاي��ق و احيانا مقاطع 
جلسات كاري كه با حضور رسانه ها برگزار مي شود، 
غير قابل پوشش خبري هس��تند؛ در مواردي از اين 
دست كه بروز آن در جلس��ات وزير كشور و رييس 
شوراي امنيت كشور، بديهي است، بر عدم انعكاس 
خبري و انتشار مباحث تأكيد مي شود و اين تأكيد 
هيچ منافاتي با شفافيت، پاسخگويي يا حفظ شأن 

خبرنگاران عزيز ندارد.

  دشمن به دنبال خلق جامعه اي نااميد است-
تسنيم| رييس  نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري 
در دانشگاه ها، گفت : دشمن به دنبال خلق جامعه اي 
نااميد است. حجت االسالم مصطفي رستمي اظهار 
كرد: در دوره اي ق��رار داريم كه هجمه ها عليه ايران 
صورت گرفته است. عالوه بر جنگ هاي اقتصادي و 
ديپلماتيك هجمه هايي به كش��ور وارد مي شود كه 
نا اميدي، ناتواني و بي اعتمادي در كش��ور گسترش 
يابد. دش��من به دنبال خلق جامعه اي نااميد است. 
اين خط توسط دشمن پيگيري مي شود و سنگري 
كه مي تواند جلوي آن را بگيرد دانشگاه است.رييس 
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانش��گاه ها، 
خاطرنشان كرد: همانطور كه امام خميني )ره( گفتند 
دانشگاه محل سعادت است ما براي ماه هاي پيش رو 
در مقابل دش��مني بايد اراده مردم را به پيش چشم 

دشمنان انقالب بياوريم.

  سه چهارم سنوات بعد انقالب، فرمان دست 
اصالح طلب�ان مدع�ي بود-رواب�ط عمومي 
دادس�تاني |دادستان كل كش��ور با بيان اينكه 
اصالح طلبان خيلي مدعي هس��تند، گفت: من نه 
اصولگرا هس��تم نه اصالح طلب اما وقتي حس��اب 
مي كني��م مي بينيم بيش ازس��ه چهارم س��نوات 
بعدانقالب، فرمان دست اصالح طلبان بوده است.

محمدجعفر منتظري با بي��ان اينكه عده اي دنبال 
اين هس��تند كه ناامني اقتصادي ايج��اد كنند به 
رييس سازمان تعزيرات كه در جلسه حضور داشت، 
گفت: اين از ضع��ف من و شماس��ت جناب آقاي 
انصاري. رييس محترم تعزيرات. امروز دشمن دارد 
با حربه اقتصادي در مردم ايجاد نارضايتي مي كند. 
سخنراني مقام معظم رهبري را شنيديد كه گفتند 
اينها براي ايجاد نارضايتي است. در اين بازار آشفته 
متاسفانه عده اي سودجو و منفعت طلب دست به اين 
اقدامات مي زنند و وظيفه من و شماست كه با اين 

عناصر مبارزه كنيم.

  نمايندگان براي تاييد طرح شفاف سازي آرا 
معذوريت دارند؛ ايرن�ا| نماينده مردم تهران در 
مجلس شوراي اسالمي دليل رد فوريت طرح شفافيت 
آراي نمايندگان را ش��رايط حساس كشور دانست و 
گفت: در عدم تاييد فوريت طرح شفافيت هم مسائل 
اجتماعي و هم سياسي دخيل است و براي نمايندگان 
معذوريت هايي وجود دارد. حجت االس��الم مهدي 
ش��يخ افزود: من از امضا كنندگان اين طرح هستم و 
همه فراكسيون ها از نظر سياسي، اجتماعي و نظري 
موافق طرح شفاف سازي آرا نمايندگان هستند و حق 
مردم است كه بدانند نمايندگان آنها به چه طرحي 
راي مي دهند يا نمي دهند. اما نمايندگان معتقدند 
در شرايط كنوني كشور، درعمل اين موضوع نتيجه 
عكس خواهد داشت. اين موضوع ميان نمايندگان 
شهرستان ها بيشتر مورد توجه است و مي گويند ما به 
هر موضوعي در مجلس راي دهيم عده اي در شهرها 

با آن موافق يا مخالف هستند.

  اس�امي نماين�دگان با مش�اركت فعال در 
راي گيري هاي صحن اعالم شد؛ خانه ملت| 
هيات رييسه مجلس در گزارشي اسامي نمايندگاني 
ك��ه بيش��ترين مش��اركت را در رأي گيري ه��اي 
صحن علني مجلس داش��ته اند، اعالم كرد. اسامي 
نمايندگان به اين شرح است: فردين فرمند نماينده 
ميانه، روح اهلل بابايي صالح نماينده بوئين زهرا و آوج، 
حسينعلي حاجي دليگاني نماينده شاهين شهر، 
برخوار و ميمه، محمدحس��ين فرهنگي نماينده 
تبريز، آذرشهر و اسكو، علي اصغر يوسف نژاد نماينده 
ساري و مياندرود، س��يده فاطمه ذوالقدر نماينده 
تهران، ري، ش��ميرانات، اسالمشهر و پرديس، نادر 
قاضي پور نماينده ارومي��ه، محمدابراهيم رضايي 
نماينده خمين، عليرضا سليمي نماينده محالت و 
دليجان و حسن كامران دستجردي نماينده اصفهان.

ايران2روي موج خبر

نشستسرانشورايامنيتسازمانمللدربارهايرانبرگزارميشود

بازي واشنگتن با برگ شوراي امنيت
گروه ايران |

پس از آنكه رياس��ت دوره اي ش��وراي امنيت سازمان 
ملل به امريكا رس��يد، اين كشور قصد دارد دور تازه اي 
از فشار هاي بين المللي عليه ايران را آغاز كند. چنانكه 
روز سه شنبه نيكي هيلي، تنها يك روز پس از به دست 
گرفتن رياست شوراي امنيت توسط امريكا، از برگزاري 
نشست با حضور سران كشورهاي عضو شوراي امنيت 
درباره ايران خبر داد. نماينده اياالت متحده در سازمان 
ملل متحد در نشس��ت خبري هفتگي خود، از تمايل 
ترامپ براي برگزاري نشس��ت سران كشورهاي عضو 
شوراي امنيت در ماه جاري ميالدي، به منظور گفت وگو 
درباره ايران، برنامه هاي موشكي و هسته اي و همچنين 
رفتار منطقه اي تهران خبر داد. دو ادعاي نقض قوانين 
بين المللي توس��ط ايران و اقدام��ات بي ثبات كننده 
تهران در خاورميانه، بهانه امريكا براي برگزاري نشست 
ماه سپتامبر است. اگرچه هيلي زمان دقيق برگزاري 
اين نشست را اعالم نكرد؛ اما سران كشورها در نشست 
ساالنه مجمع عمومي س��ازمان ملل حضور خواهند 
داشت و احتماال اين جلسه، در حاشيه نشست دو روزه 
سران مجمع در دوم مهرماه برگزار مي شود. او در پاسخ 
به سوالي درباره احتمال حضور رييس جمهوري ايران در 
اين نشست، گفت كه تصميم گيري در اين باره را ايران 
مي گيرد؛ اما امريكا موافق حضور روحاني است: »طبق 
قوانين و اصول س��ازمان ملل متحد و شوراي امنيت، 
ايران حق اين را دارد كه حضور داشته باشد و شركت 
رييس جمهوري آن كش��ور بستگي به تصميم تهران 
دارد.« نيكي هيلي مدعي شد واشنگتن از تشكيل اين 

نشست به دنبال نتيجه مشخصي نيست. 
طرح موضوع ايران در شوراي امنيت، بارديگر به صحنه 
چالش نمايندگان روسيه و امريكا بدل شد. در همين 
ارتباط، نماينده روسيه در جريان جلسه صبح سه شنبه 
شوراي امنيت س��ازمان ملل با برگزاري نشست اين 
شورا در مورد ايران مخالفت كرد. مسكو در اين جلسه 

تاكيد كرد كه در صورت برگزاري چنين جلسه اي بايد 
پيامدهاي خروج امريكا از برجام بررسي شود.

    دومي�ن اق�دام امريكا عليه ايران در ش�وراي 
امنيت

اين دومين تالش امريكا در يكسال اخير براي كشاندن 
پرونده ايران به ش��وراي امنيت س��ازمان ملل اس��ت. 
زمستان سال گذشته اين كش��ور به بهانه ناآرامي هاي 
دي ماه در ايران، نشستي را در شوراي امنيت ترتيب داد 
كه نتيجه اش براي اين كشور شكست بود. در حالي كه 
امريكا تالش مي كرد به بهانه نقض حقوق بشر، قطعنامه 
يا دس��ت كم بيانيه اي عليه جمهوري اس��المي ايران 
بگيرد، با مخالفت اكثريت كشورهاي عضو شوراي امنيت 
مواجه شد. تا آنجا كه فرانسه و انگليس دو متحد امريكا، 
اعتراضات در ايران را يك موضوع داخلي دانستند كه نياز 
به طرح آن در شوراي امنيت سازمان ملل نيست؛ چراكه 
تهديدي عليه امنيت جهان به شمار نمي آيد. چين، هلند، 
كويت و ديگر كشورها از ايران حمايت كردند، سخنراني 
نماينده روسيه در شوراي امنيت هم به درگيري لفظي او با 
نيكي هيلي منجر شد. در پايان هم بي آنكه امريكا به بيانيه 

يا قطعنامه اي عليه ايران دست يابد، نشست پايان يافت.

    نتيجه احتمالي نشست شوراي امنيت
اين بار هم به نظر مي رس��د برگزاري نشس��ت شوراي 
امنيت درباره ايران، آن هم با حضور سران كشورهاي 
عضو نتيجه مطلوبي براي امريكا نداشته باشد. برخي 
تحليلگران معتقدند برگزاري اين جلسه احتماال به ضرر 
دولت ترامپ خواهد بود؛ چنانكه اختالفات روز افزون 
دولت امريكا با هم پيمانان اروپايي خود، در كنار چين و 
روسيه، اين فرصت را فراهم مي كند كه اين كشورها در 
كنار پرداختن به موضوع نشست، از سياست هاي ترامپ 
در قبال خروج از برجام انتقاد كنند. ترامپ تا به امروز در 
اين باره به پرسش گرفته نشده است؛ از اين رو برگزاري 

جلسه ش��وراي امنيت درباره ايران احتماال منجر به 
پرسش گري كشورهاي عضو شوراي امنيت از ترامپ 

درباره نتايج خروج او از برجام مي شود. 
يك كارشناس مسائل بين الملل برگزاري اين نشست را به 
نفع ايران مي داند. به گفته مهدي ذاكريان، امريكا نمي تواند 
بدون اشاره به يك قطعنامه مساله اي را در شوراي امنيت 
طرح كند. حال مگر اينكه بخواهد به قطعنامه ۲۲۳۱ ارجاع 
دهد كه در آن صورت بايد گفت اين ايران و كشورهاي ديگر 
امضا كننده برجام هستند كه بايد از امريكا توضيح بخواهند 

چرا از اين توافق خارج و اين قطعنامه را نقض كرده است.

به اعتقاد اين تحليلگر مس��ائل بين المل��ل، ادعاهاي 
احتمالي امري��كا در رابطه با ايران براس��اس قطعنامه 
۲۲۳۱ مورد موافقت ساير اعضاي دايم شوراي امنيت و 
حتي ديگر كشورها قرار نخواهد گرفت. چرا كه ارجاع به 
قطعنامه ۲۲۳۱ از سوي اعضاي دايم شوراي امنيت كه 
كشورهاي امضا كننده توافق هسته اي هستند تنها در 
صورتي امكان پذير است كه توافق هسته اي از سوي ايران 
نقض شود و يا ايران اين قطعنامه را نقض كند كه چنين 
اتفاقي نيفتاده است. از سوي ديگر، اگر قرار بود شكايتي 
از ايران صورت گيرد بايد در كميته پيگيري شكايات كه 

در برجام در نظر گرفته شده است موضوع دنبال مي شد 
كه چنين اتفاقي هم نيفتاده است.

در حالي موضوع برگزاري نشست سران كشورهاي عضو 
شوراي امنيت سازمان ملل مطرح شده كه روحاني نيز براي 
شركت در اجالس ساالنه سران كشورهاي عضو سازمان ملل 
به نيويورك خواهد رفت. هنوز مقامات دولتي، موضع ايران 
درباره نشست شوراي امنيت و احتمال حضور روحاني در 
آن را اعالم نكرده اند. از س��وي ديگر، با توجه به فاصله رو به 
فزوني اروپا با اياالت متحده، بعيد به نظر مي رسد، كشورهاي 

اروپايي با امريكا همنوايي كاملي داشته باشند.

رييسدفتررييسجمهوريدرپاسخبه»تعادل«

گراني با بگير و ببند حل نمي شود
ادامه از صفحه اول|

رييس دفتر رييس جمهور گفت: انتظار ديگر اين است كه 
قبول داريم با اين شرايط اقتصادي كه به وجود آمده فشار 
روي مردم زياد ش��ده االن كه گراني اقالم را داريم از مردم 
مي خواهيم در حد نياز خريداري كنند و از تجار و كس��به 
مي خواهيم انصاف را در قيمت گذاري رعايت كنند و و ظيفه 
تعزيرات برخورد با متخلفين است. بنا نداريم مسائل گراني 
را با بگير و ببند حل كنيم؛ انتظار داريم مردم و كسبه رعايت 

هم را بكنيم تا از اين شرايط بسيار سخت با هم عبور كنيم.

    ماجراي سوال از رييس جمهوري
واعظي در مورد عدم اقناع مجلس از پاسخ هاي رييس جمهور 
و اينكه آيا دولت با توجه به عدم ارجاع سواالت به قوه  قضاييه، 
موضوع را منتفي تلقي مي كند يا خير؟ گفت: موضوعاتي كه 
در مجلس مطرح شد، فقط در مجلس مطرح نبوده است. 
برخي مطالب كه سياسي بود، در كميسيون ها هم پاسخ 
داده شد. گروهي نظرش بر اين بود كه رييس جمهور برود 
آنجا و بسيار تند صحبت كند تا راي بدهند. اين ربطي به پنج 
سوال ندارد. حتي پيغام داده بودند اگر رييس جمهور بيايد و 
افشا كند و تند صحبت كند، راي مي دهيم. پس بحث قانع 
شدن به س��واالت نيست بلكه سياسي است. يك گروهي 
سوال كرده بودند و وزرا هم چهار بار در كميسيون بحث كرده 
بودند؛ اينها هم اهداف ديگري را دنبال مي كنند و معلوم بود 
راي نمي دهند. هدف گ��ذاري رييس جمهور اين نبود كه 
اين گروه يا آن گروه را راضي كند كه راي بدهند؛ هدف اين 
بود كه مردم بشنوند و بدانند در اين شرايط دولت هم براي 
موضوعاتي كه مطرح ش��ده كار كرده و براي آينده برنامه 
دارد. هدف مردم بودند. در اين شرايط خاص نمي خواستيم 
روز سه شنبه مجلس، روزي ش��ود كه دشمنان در خارج 

بهره برداري كنند. لذا رييس جمهور به هدف خود رسيد.

    وزارت عل�وم دخالت�ي در تامي�ن ارز و 
پرداخت آن ندارد

وزير علوم با بيان اينكه س��طح دانش��گاه هاي ايران از 
بسياري كشورها باالتر است، افزود: اين وزارتخانه در 

تامين ارز دانشجويي و پرداخت آن دخالتي ندارد.
منصور غالمي كه در جمع خبرنگاران صحبت مي كرد 
يادآور ش��د: وظيفه ما در حل مشكل دانشجوياني كه 
خارج از كشور تحصيل مي كنند، فراهم كردن شرايط 
تحصيل آنها در داخل كش��ور اس��ت كه اميدواريم با 
بازگش��ت به ايران در دانش��گاه هاي خوب داخلي كه 
ظرفيتش هم وجود دارد، تحصيل كنند و به اين طريق 
مش��كل آنها را حل كنيم چرا كه معتقدم بسياري از 
دانشگاه هاي ما ظرفيت پذيرش آنها را دارد. بسياري 
از دانشجويان كه در خارج از كشور تحصيل مي كنند 
بايد بدانند كه سطح دانشگاه هاي ايران باالتر از بسياري 

كشورها است.
او در پاسخ به سوال »تعادل« درمورد تخصيص بودجه 
وزارت علوم در سال جاري از س��وي سازمان برنامه و 
بودجه تصريح كرد: س��ال گذشته اين سازمان درباره 
تخصيص بودجه با وزارت علوم بسيار خوب برخورد كرد 
و دانشگاه ها تخصيص هاي خود را كامال دريافت كردند. 
در حوزه عمراني هم تا 70 درصد تخصيص داشتيم. در 
س��ال جاري هم با توجه به محدوديت هايي كه وجود 
دارد تاكنون نسبتا خوب بوده هر چند كه تخصيص ها 
را كامل نداده اند ولي رييس سازمان برنامه و بودجه نگاه 
ويژه اي به حوزه آموزش عالي دارد كه اميدواريم امسال 

هم همانند سال گذشته اين حمايت ها ادامه يابد.

    147مدير زن در استان ها منصوب شدند
عضو ديگر كابينه كه به مي��ان خبرنگاران آمد؛ ابتكار 
معاون امور زنان و خانواده رييس جمهوري بود كه درباره 
عملكرد دولت در ح��وزه زنان گفت: ۱74 مدير زن در 
سطح پايه و مياني در يك س��ال گذشته در استان ها 

منصوب شدند كه اين دستاورد خوبي است.
معصومه ابتكار افزود: براي هفته دولت قول داده بوديم 
كه كارنامه عملكرد دس��تگاه هاي دولتي را در زمينه 
انتصاب زنان در پست هاي مديريتي ارايه بدهيم. ۳0 

درصد از پس��ت هاي مديريتي دولت تا پايان اين دوره 
بايد در اختيار زنان توانمند و شايسته قرار بگيرد.

او با بيان اينكه بخش اول كارنامه عملكرد دستگاه ها در 
زمينه انتصاب زنان در جلسه دولت ارايه شد، تصريح 
كرد: در يك سال گذش��ته در مرحله اول در استان ها 
۱74 مدير زن در س��طح پايه و مياني منصوب شدند 
كه اين دس��تاورد خوبي است البته هنوز تا ۳0 درصد 
خيلي فاصله داريم ولي نش��ان مي دهد تحرك خوبي 
را در س��طح اس��تان ها وجود دارد.معاون امور زنان و 

خانواده رييس جمهوري با يادآوري اينكه در استان ها 
آم��ار انتصاب مدير عالي زن پايين اس��ت، گفت: آمار 
ارايه ش��ده مربوط به اس��تانداري ها، فرمانداري ها و 
بخشداري ها است كه نش��ان دهنده تحرك خوبي در 
انتصاب زنان شايسته و توانمند است.  ابتكار خاطرنشان 
كرد: آمار مربوط به انتصاب زنان در دستگاه هاي دولتي 

و وزارتخانه ها به زودي اعالم مي شود. 

    واكنش شهردار تهران به »ساختگي بودن« 
مصاحبه بريده شدن گوش كودك كار

اولين چهره اي كه بعد از پايان نشست هيات وزيران به 
ميان خبرنگاران آمد، شهردار تهران بود؛ افشاني حضور 
خود در صحنه خودسوزي فردي مقابل شهرداري تهران 
را تكذيب كرد و همچنين درباره موضوع بريده شدن 
گوش يك كودك كار توسط عوامل شهرداري گفت: 
مصاحبه اين كودك »ساختگي« بوده است.محمدعلي 
افشاني با اشاره به موضوع بريده شدن گوش يك كودك 
كار توسط عوامل شهرداري گفت: متاسفانه تبليغاتي 
كه عليه شهرداري در اين موضوع شد، صحت نداشت. 
اين فرد ديشب آمد شهرداري كه گوشش هم آسيب 
نديده بود و فردي كه با او مصاحبه كرده بود هم آمد و 
مشخص شد كه اين مصاحبه »ساختگي« بوده است.او 
درباره علت خودسوزي فردي در برابر شهرداري تهران 
نيز تصريح كرد: در منطقه سعادت آباد شخصي بود كه 
خانه مسكوني داشته و آمده طبقه پاركينگ را اجاره 
داده است و اين محل به هرحال مشاع بوده و اين ملك 
پلمب نشده بود؛ بلكه فقط تغيير كاربري داشته كه به 
او تذكر داده شده بود تا از همه رضايت بگيرد.او درباره 
قانون منع به كارگيري بازنشستگان نيز گفت: قانوني 
داريم تحت عنوان »قانون تشكيالت انتخابات شهر و 
شهرداران« كه شخص شهردار هم قانون خاص دارد 
و بايد با آن قانون موضوع بررس��ي شود نه با قانون عام. 
ضمن اينكه عالقه مند نيستم تا زماني كه قانون ابالغ 

نشود درباره اش صحبت كنم.

خارجشدنطرحمبارزهبامفاسد
اقتصاديخالفقانونگذارياست
رييس كميسيون قضايي 
مجلس خارج شدن طرح 
تش��ديد مبارزه با مفاسد 
اقتصادي را به دليل اخطار 
اص��ل 75 قانون اساس��ي، 
اقدامي بي س��ابقه و خالف 

عرف دانست.
الهيار ملكشاهي درواكنش به رد طرح تشديد مبارزه با 
مفاسد اقتصادي گفت: يكي از اصلي ترين و مهم ترين 
داليلي كه باعث شده ما در وضعيت فعلي قرار گيريم 
و موجب بي اعتمادي به مسووالن است، عدم برخورد 

شفاف و قاطع با مفاسد اقتصادي است. 
وي افزود: مردم انتظار دارند اگر مساله اي ايجاد مي شود، 
جرم اقتصادي شكل مي گيرد، دستگاه هاي متولي به 

صورت قاطع، سريع و روشن و شفاف برخورد كنند.
اين نماينده مجلس تصريح كرد: االن مفس��ده و جرم 
اقتصادي صورت مي گيرد، مردم مي بينند اما برخوردي 
قاطع و شفاف قضايي با اين مساله را نمي بينند. هيات 
رييس��ه مجلس در اقدامي بي س��ابقه و خالف عرف 
قانونگذاري اقدام به خارج كردن اين طرح از دس��تور 
كار مجلس كرد و يك اخطار اصل 75 قانون اساسي را 
در كليات اين طرح پذيرفت و به راي گذاشت؛ اخطار 
اصل 75 در كليات قابل طرح نيست و هيچ زماني عرف 
مجلس تاكنون آن را وارد ندانس��ته و آن را به جزئيات 

ارجاع داده است.

نرخواقعيارزرابازار
تعييننميكند

سفير ايران در بريتانيا معتقد 
اس��ت نرخ واقعي ارز را بازار 

تعيين نمي كند.
حميد بعيدي نژاد در كانال 
تلگرامي خود نوشت: امروزه 
همه افزايش روزانه نرخ ارز 
را با نگراني دنبال مي كنند و 
عده اي هم در داخل و خارج اين حس نادرست را تزريق 
مي كنند كه انگار كنترل اقتصاد از دس��ت دولت خارج 
شده است. اما واقعيت اين است كه نرخ ارزي كه اين روزها 
در كوچه و خيابان تعيين مي شود، شاخص مناسبي براي 
تبيين واقعيت هاي اقتصادي كشور و حتي تعيين نرخ 
ارز نيست.او ادامه داد: اول، به اين دليل كه حجم روابط 
تجاري كشور و جابه جايي ارز در آن بيش از صد ميليارد 
دالر است كه حدود نيمي از آن واردات است. تخصيص 
ارز ب��راي واردات، از مناب��ع ارزي كش��ور كه متكي بر 
درآمدهاي نفتي و درآمدهاي صادرات كاالهاي غير نفتي 
اس��ت، صورت مي گيرد. در واقع قيمت ارزي كه براي 
واردات اعم از كاالهاي اساسي و مصرفي تخصيص پيدا 
مي كند شاخص بسيار مهم تري براي تعيين نرخ واقعي 
ارز است. بر اساس آمار، اگر سهم واردات را كنار بگذاريم، 
سهم تقاضاي ارز در بازار فقط سه درصد نيازهاي مصرفي 
كشور را در بر مي گيرد. حال چگونه نرخ تعيين شده در 
بازار براي سه درصد نياز مردم مي تواند شاخص واقعي 

ارزش ارز باشد؟ 

درموردكمكبسيجبرايكمك
بهدولتتعارفنكرديم

رييس س��ازمان بس��يج 
مستضعفين گفت: وقتي 
به دولت محت��رم عرض 
مي كنيم تا بسيج به ميدان 
بيايد تعارف نكرديم. مگر 
وضعي��ت االن انق��الب 
تعارف دارد؟ جنگ تمام 

عيار دشمن عليه خودمان را مي بينيم.
به گزارش ايسنا، سردار غيب پرور رييس سازمان 
بس��يج مس��تضعفين در هجدهمي��ن اجالس 
سراسري بسيج اساتيد با عنوان »بسيج اساتيد و 
آغاز دوره تمدني انقالب اسالمي« اظهار كرد: ما 
در بسيج حرف هاي اجرايي داريم. وقتي به دولت 
محترم عرض مي كنيم تا بس��يج به ميدان بيايد 
تعارف نكرديم. مگر وضعيت االن انقالب تعارف 
دارد؟ جنگ تمام عيار دش��من عليه خودمان را 

مي بينيم.
او ادامه داد: بعضي ها اعالم كردند مشكالت كشور 
اقتصادي نيس��ت بلكه سياس��ي اس��ت. ما به آنها 
مي گوييم حتما حتما اشتباه مي كنيد. از اين جمله 
استنباط خوبي نداريم، بوي بد به مشام مي خورد، 
ته اش يعني مي خواهيد راه مذاكره را باز كنيد. وقتي 
مي گوييد مذاكره سياسي ترجمانش اين است كه با 
چه كساني مذاكره خواهيد كرد؟ كساني كه سابقه 

آنها مشخص است؟

برخيدراحتكاروگرانفروشي
مسابقهگذاشتهاند

مرجع تقليد ش��يعيان با 
بيان اينكه مساله احتكار 
در كش��ور غوغا مي كند، 
گفت: ع��ده اي مس��ابقه 

گران فروشي گذاشته اند.
باش��گاه  ب��ه گ��زارش 
خبرنگاران؛ آيت اهلل ناصر 
مكارم شيرازي ديروز در جلسه درس خارج فقه خود 
كه در مسجد اعظم برگزار شد با نقل حديثي از پيامبر 
اكرم )ص( اظهار داشت: در اين حديث آمده، خداوند 
دوست مي دارد بنده اي را كه در موقع فروش، خريد، 
پرداخت دين و قضا و قبول كردن پرداخت دين آسان 
بگيرد.  اس��تاد برجس��ته حوزه علميه قم با اشاره به 
مسائل جاري و روز كش��ور گفت: مسووالن محترم 
بدانند اين روز ها در هر جلسه اي مي نشينيم سخن از 
گراني است، كاش گراني ۲0 يا 50 درصد بود گراني 
صددرصد و حتي باالتر را شاهديم و بيچاره كساني كه 

حقوق بگير بوده يا كارگر و كارمند هستند.
آيت اهلل مكارم ش��يرازي ادامه داد: گراني اجاره خانه، 
پوشك بچه را بايد مسووالن محترم جدي بگيرند و 
شب و روز فكرشان اين باشد كه يك راه حل پيدا كنند، 
و دلش��ان را خوش به اين نكنند كه عامل اين مساله 
فشار هاي خارجي است، بلكه بايد با تدبير اين مساله 
را حل ك��رد و در صورت ج��دي نگرفتن پيامد هاي 

متعددي دارد.

تهديداتدشمنانبهفرصتي
برايماتبديلشدهاست

ه  س��پا كل  ن��ده  فرما
نق��الب  ا ن  ا ر س��دا پا
 : گف��ت مي  س��ال ا
بازدارندگي ندسا سبب 
ناامي��دي دش��منان از 
چشم اندازي به مرزهاي 

آبي كشور شده است.
به گزارش سپاه نيوز، سردارمحمد علي جعفري 
ديروز در مراس��م تكريم و معارفه فرمانده نيروي 
دريايي سپاه پاسداران با بيان اينكه بازدارندگي 
ندسا س��بب نااميدي دشمنان از چشم اندازي به 
مرزهاي آبي كشور شده است، گفت: دشمنان ما 
نيز با توجه به توسعه مقاومت هاي شكل گرفته در 
منطقه كه ناشي از تاثير انقالب اسالمي است روز 

به روز به نااميدي شان افزوده مي شود.
فرمانده سپاه پاسداران ادامه داد: نتيجه مقاومت و 
ايستادگي مهم ترين درس و جوهره اصلي انقالب 
اسالمي است و خداوند را ش��اكريم كه به عنوان 
س��پاه پاس��داران به عنوان حافظان ارزش هاي 
انقالب اسالمي در قانون اساسي انتخاب شده ايم.

سردار جعفري با بيان اينكه اين خود يك توفيق 
بزرگ اس��ت بيان داش��ت: البته اين ب��ه تنهايي 
كفايت نمي كند و بايستي در عرصه هاي دفاعي 
و امنيتي و افزايش ت��وان مقابله و دفع تهديدات 

را تقويت كرد.
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دولت با كاهش سود بازرگاني الستيك خودروها موافقت كرد
برش

    هيات وزيران با كاهش حقوق ورودي و سود بازرگاني الستيك خودروها موافقت كرد.
    جلسه ديروز هيات دولت به رياست روحاني رييس جمهوري تشكيل شد. در اين جلسه فهرست 

ممنوعيت خريد تجهيزات پزشكي مشابه توليد داخلي مورد بازنگري و اصالح قرار گرفت.
    در ادامه جلس�ه هيات دولت، تعدادي از پيشنهادهاي دس�تگاه هاي اجرايي پس از بحث و 

بررسي به تصويب رسيد.



كليد قفل واگذاري سرخابي ها 
روي ميز هيات وزيران

۲ برند بزرگ پوشك حاضر به 
ترخيص مواد اوليه  نيستند

 تخصيص 30 هزار ميليارد
 براي عبور از بحران اقتصادي

تسنيم| رييس كل سازمان خصوصي سازي پيش 
ش��رط واگذاري دو باشگاه استقالل و پرسپوليس 
را اص��الح مصوبه هيات وزيران اع��الم كرد. پوري 
حس��يني در مورد واگذاري دو باش��گاه استقالل 
و پرس��پوليس گفت: در اين رابطه به تازگي وزير 
ورزش و جوانان نامه اي به رييس جمهور نوشته و 
با اش��اره به اينكه طبق مقررات فيفا ادامه فعاليت 
اين باشگاه ها به صورت دولتي امكان پذير نيست 
خواستار واگذاري استقالل و پرسپوليس شده است. 
رييس كل سازمان خصوصي سازي افزود: بنابراين با 
توجه به موافقت كلي رييس جمهور محترم با اصل 
واگذاري سرخابي ها به بخش خصوصي اميدواريم 
هيات وزيران مصوبه س��ال 94 خود در خصوص 
عدم واگذاري اين دو باشگاه را اصالح كند تا شاهد 
واگذاري آنها باشيم.وي همچنين در خصوص خروج 
نام چند ورزشگاه از ليست واگذاري هاي دولت اظهار 
داشت: س��ال گذش��ته وزير ورزش و جوانان طي 
نامه اي به وزير اقتصاد خواستار خروج 30 بنگاه از 
ليست واگذاري ها از جمله ورزشگاه آزادي، شهيد 
شيرودي، انقالب و ... شد. بر اين اساس خروج قطعي 
اين ورزشگاه ها از ليست واگذاري هاي دولت منوط 

به تصويب هيات وزيران است.

 فارس| احمدرضا كمان تركي با اشاره به آخرين 
وضعيت ترخيص مواد اوليه پوشك، اظهار داشت: در 
حال حاضر دو شركت بزرگ پوشك، مواد اوليه خود را 
اظهار نكرده اند و منتظريم كه اين اقدام صورت بگيرد. 

معاون امور گمركي گمرك شهيد رجايي بندرعباس 
با اشاره به اينكه يكي از اين شركت ها 1855 تن مواد 
اوليه در 10 پارت و بارنامه پوشك بهداشتي در بندر 
شهيد رجايي تخليه كرده اما از اظهار آن به گمرك 
خودداري كرده است، تصريح كرد: به دليل مضايق 
به وجود آمده در بازار به دنبال وضعيت كاالهاي اين 
شركت ها بوديم تا بتوانيم با آنها تعامل كرده و رايزني 
كنيم تا كاالهاي خ��ود را از گمرك ترخيص كنند؛ 
چراكه چندين ماه است كاالهاي آنها در بندر موجود 

است اما از اظهار آنها خودداري مي كنند. 
وي با بيان اينكه 40 روز است كه چشم انتظار اظهار 
 كاالي وارداتي اين شركت ها هستيم افزود: بالغ بر
40 روز است كه بر اساس دستورالعمل 148 رييس 
 كل گم��رك، ش��ركت هاي تولي��دي مي توانند تا
70 درص��د كاالي خود را ترخي��ص كنند. در حال 
حاضر نيز ش��ركت هاي خودروس��از، مواد غذايي، 
نهاده هاي دامي اين كار را مي كنند تا زماني كه بتوانند 

كد رهگيري از بانك عامل دريافت كنند. 
اي��ن مقام گمرك��ي با بي��ان اينكه م��ا در گمرك 
چشم انتظار هس��تيم تا شركت هاي بزرگ پوشك 
مواد اوليه خود را اظهار كنندتصريح كرد: طي ماه هاي 
اخير، رييس كل گمرك دس��تور داده بود كه براي 
همه توليدي ها شرايط ويژه و تسهيالت الزم درنظر 
گرفته شود تا بتوانند كاالهاي خود را ترخيص كنند، 
اما سوال اينجاس��ت كه چرا اين دو شركت بزرگ، 
باره��اي خود را اظه��ار نمي كنند؟ كمان تركي به 
ديگر ش��ركت بزرگ و معروف پوشك اشاره كرد و 
گفت: در حال حاضر اين شركت 17 هزار تن خمير 
كاغذ دارد كه اظهار نكرده است؛ همچنين طبق آمار 
يك هزار تن پودر جاذب به كشور آمده كه آن را نيز 
براي ترخيص اظهار نكرده است. به زور به نماينده اين 
شركت گفتيم كه كاالي خود را اظهار كند تا بتوانيم 

آن را ترخيص كنيم و به توليد و بازار برسد. 

ايسنا|رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت 
پنج بسته و 1۲ برنامه معيشتي براي عبور از شرايط 
نابسامان اقتصادي با 30 هزار ميليارد تومان بودجه 
تهيه كرده كه در جلسه اي بايد به صورت مفصل به 

اطالع نمايندگان برسد.
محمدباقر نوبخت در جلس��ه علني روز چهارشنبه 
مجلس شوراي اسالمي در جريان رسيدگي مجلس 
به رد طرح تامين كاالهاي اساسي، گفت: امضاي اين 
طرح توسط تعدادي از نمايندگان و موافقت مجلس با 
فوريت رسيدگي به آن نمادي از مردم دوستي مجلس 
است و بنده آن را تقديس مي كنم. در شرايط ويژه اي 
هستيم. مطلعيد كه براي گذر از تكانه اي كه به اقتصاد 
وارد شد و بخشي از اقتصاد را تحت تاثير قرار داد، نياز 
به ساز و كارهاي مختلفي داريم، به همين دليل مقام 
معظم رهبري ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي 
س��ه قوه را تشكيل دادند. اين شورا مستمرا در حال 
بررسي مسائل روز كشور است. يكي از مسائلي كه اين 
شورا تشخيص داد يافتن روشي جبراني براي مردم و 

مصرف كنندگان، توليدكنندگان و پيمانكاران بود.
نوبخت خاطرنش��ان كرد: رييس جمه��ور بنده را 
موظف كرد در جلس��ه فوق العاده امروز بعدازظهر 
س��تاد اقتصاد مقاومتي اين بسته ها و برنامه ها را بار 
ديگر بررس��ي و نهايي كني��م.وي از اختصاص 30 
هزار ميلي��ارد تومان بودجه ب��راي اجراي برنامه ها 
و بس��ته هاي اقتصادي دولت خبر داد و گفت: 13 
ميليارد دالر از اين مبالغ براي ۲5 قلم كاالي اساسي، 
 دارو و نهاده هاي كشاورزي اختصاص خواهد يافت 
كه معادل ريال��ي آن 17هزار و 500 ميليارد تومان 
است كه 7500 ميليارد تومان اين مبلغ به 5 قلم كاال 

اختصاص خواهد يافت.
دولت در ح��دود ۲9 تا 30 ه��زار ميليارد تومان 
بودجه براي اجراي برنامه ها و بسته هاي تهيه شده 
اختصاص داده است. حق بود مجلس بنده را دعوت 
مي كرد تا برنامه هاي دول��ت را براي نمايندگان 
تشريح مي كردم تا با يك قيام و قعود براي كشور 
تصميم گيري نشود. البته مطالعات دولت، طبقه 
بندي است اما اين حق نمايندگان است كه در اين 

باره اطالع داشته باشند.

اخبار كالن 3 كالن

بررسي سناريوي افزايش حقوق كارمندان براي ترميم قدرت خريد تضعيف شده

تجليل از بازنشستگان و انتقاد از خود

افزايش حقوق كارمندان؛ درد يا درمان؟

همه مسووالن در ايجاد وضعيت فعلي شريك هستند! 

گروه اقتصاد كالن|هادي سلگي|
روز گذشته برخي رسانه ها به نقل قول از مسووالن دولتي 
خبر دادند كه دولت قرار اس��ت از مهر ماه افزايش حقوق 
كارمندان را در دستور كار خود قرار دهد. اين افزايش حقوق 
به دنبال كاهش قدرت خريد مردم در ماه هاي اخيز در اثر 
جهش ارز و افزايش تورم مطرح شده است. موضوعي كه 
برخي كارشناسان اقتصادي مي گويند نبايد اولويت قرار 
گيرد و اين اقدام در حال حاضر به معناي آتش زدن منابعي 
است كه دولت از طريق مابه التفاوت قيمت ارز در بودجه و 

نرخ آزاد به دست مي آورد.
به گزارش »تعادل«، روز گذش��ته خبرگزاري تسنيم به 
نقل از برخي مقامات مسوول در دولت گزارش داده است 
كه درپي افزايش قيمت هاي اخير و بروز برخي مشكالت 
معيشتي، دولت در حالي نهايي كردن چند بسته حمايتي 
و معيشتي است كه احتماال يكي از اين اقدامات افزايش 
مجدد حقوق كارمندان دولت است. بر اساس اين گزارش، 
حقوق كارمندان دولت كه در ابتداي سال جاري 10 درصد 
افزايش يافته ب��ود، در اين مرحله مجدد افزايش مي يابد 
ولي نرخ افزايش هنوز در دولت نهايي نشده است. شنيده 
ش��ده كه افزايش مجدد حقوق كارمندان از مهرماه سال 

97 اتفاق خواهد افتاد.
امواج گراني در ماه هاي گذشته به بسياري از بازارها مانند 
ارز، طال،  مس��كن و ... يورش برده و تاثير خود را بر قيمت 
كاالهاي اساس��ي و مصرفي هم گذاشته است به گونه اي 
كه برخي كاال تا دو برابر افزايش قيمت را تجربه كرده اند. 

در اين ميان بيش��تر نگراني ها متوجه دهك هاي پايين 
درآمدي است. نماينده كارگران در شوراي عالي كار روز 
گذشته با بيان اينكه در دي ماه سال گذشته سبد معيشت 
براي يك خانوار 3,3 نفري دوميليون و ۶70 هزار تومان 
 تعيين ش��ده بود گف��ت: اين رقم با گراني ه��اي اخير به

4 ميليون و 85 هزار تومان رسيده است.
تورم از جمله پديده هايي است كه مي تواند آثار و تبعاتي 
مثبت و منفي به دنبال داش��ته باش��د و مهم ترين اثر آن 
توزيعي اس��ت به نحوي كه به نف��ع گروه هاي پردرآمد و 
به ضرر گروه هاي فقير و كم درآمد و حقوق بگير است. به 
عبارت ديگر تورم به اف��راد داراي درآمدهاي پولي ثابت، 
ضرر مي زند و از قدرت خري��د آنان مي كاهد و در مقابل، 
به نفع اغلب كساني تمام مي ش��ود كه درآمدهاي پولي 

متغير دارند. 
بر همين اس��اس به نظر مي رس��د دولت با اين استدالل 
درس��ت كه ت��ورم بي��ش از هر كس��ي قش��ر حقوق و 
دستمزدبگيران را به دليل ثابت بودن دريافتي آنها تحت 
تاثير قرار مي دهد، قدرت خريد كاهش يافته اين اقشار را 

تا حدودي محافظت كند.
برخي از كارشناسان اقتصادي با حمايت از سياست هاي 
طرف تقاض��ا از افزايش دس��تمزدها به عن��وان يكي از 
اصلي ترين عوامل رون��ق اقتصادي نام مي برند، چراكه از 
نظر اينها هر كااليي تا زماني كه به فروش نرس��د نه تنها 

هيچگونه تاثيري در ايجاد درآمد ندارد بلكه با هدر رفتن اين 
كاالهاي انبارشده نوعي ركود زيانبار را رقم خواهد زد. بنابر 
اين استدالل همانقدر كه توليد و حمايت از توليدكننده 
اهميت دارد، بايد در طرف ديگر از بخش مصرف و قدرت 
خريد خانوارها به عنوان ش��رط اصلي تحقق اين مصرف 

حمايت شود. 
از ط��رف ديگ��ر از جاي��ي كه س��اخت اجتماع��ي اين 
مصرف كننده را كارگران و دس��تمزدبگيران تش��كيل 
مي دهند، حمايت از اين قشرها به عنوان يكي از پايه هاي 
اصلي رونق اقتصادي نام برده مي شود. اما با اين حال هر 
ساله دولت و كارفرماها در زمان مذاكره هاي سه جانبه براي 
تعيين حداقل حقوق كارگران به اين استدالل كه افزايش 
متناسب با حداقل معيشت مي تواند موجب تورم شود، از 
اين كار سرباز مي زند. دولت هم احتماال با همين استدالل 
دستمزدهاي حداقلي خود را تا حدي ترميم نكرده است 

كه حداقل هزينه سبد معيشت خانوار را تامين كند.
بنابراين يكي از مباني استداللي كارفرمايان دولت براي 
جلوگيري از افزايش متناسب در حداقل دستمزد نظريه 
ايجاد تورم اس��ت ك��ه مي گويند كمي بع��د دامن خود 
كارگران را مي گيرد. اقتصادداناني مانند فريبرز رييس دانا 
در پاسخ به اين استدالل مي گويند: متوسط سهم دستمزد 
در هزينه تمام شده كاال در صنايع كل كشور كمتر از ده 
درصد و در سطوح باال 10 تا 15 و حداكثر ۲0 درصد است 
و اتفاقًا در مواردي كه سهم دستمزد در هزينه تمام شده 
باال و باالتر از ۲0 درصد است مربوط به بخش كشاورزي و 
صنايع دستي و دامداري هاي سنتي است كه سهم آنها در 
كل توليد كم و در نتيجه نقش زيادي در متوسط هزينه 
تمام ش��ده ندارند. البته در صنايعي كه بر دانش و نيروي 
كار تخصصي متكي است اين سهم هم چنان باال است اما 

آنها هم سهم كمي در توليد دارند. 
بنابراين افزايش ده برابر دس��تمزد به معناي آن است كه 
هزينه تمام شده 10 درصد باال مي رود. حاال اگر بپذيريم 
نيمي از اين افزايش از محل س��ود پرداخت مي شود، اين 
افزايش فقط 5 درصد خواهد بود. از آنجا كه صنايع مورد 
بحث م��ا در ح��دود 30 درصد از توليد ملي را تش��كيل 
مي دهند بنابراين آن 5 درصد هم به 1/5 درصدنرخ تورم 
منجر خواهد شد كه در برابر تورم هاي 15، ۲0، 30 و 40 
درصدي كشور ناچيز اس��ت. محاسبات ديگر هم نشان 
داده اند كه افزايش حقوق هاي كاركنان خدماتي محروم 
دست باال به دو برابر فقط 4 درصد نرخ تورم را زياد مي كند. 
به اين ترتيب افزايش دستمزد با استفاده از سود هاي كالن 
)در ساختمان سازي گاه تا 90 درصد و در خدمات بانكي به 
۶0 تا 70 درصد و در برخي از صنايع به حدود 40 درصد( 
و با استفاده از رانت و سودهاي پنهان مي تواند آثار انساني و 

اجتماعي اي بسيار بيشتر از اثر تورمي داشته باشد.
اما از ط��رف ديگ��ر برخ��ي اقتصاددانان ب��ا حمايت از 
سياست هاي طرف عرضه، نسبت به افزايش حقوق دولت 
به شدت واكنش نش��ان مي دهند و آن را يك دور باطل و 

براي اقتصاد زيان بار عنوان مي كنند.وحيد شقاقي شهري 
اس��تاد اقتصاد در زمره اين افراد است كه در گفت وگو با 
تعادل تصريح كرد: ما اگر وارد فاز دستمزد شويم يك اتالف 

منابع در كشور صورت خواهد گرفت. 
وي با بيان اينكه من نگران ورود دولت به يك دور تسلسل 
هستم، افزود: به شدت مخالف افزايش حقوق كارمندان 
هستم اما با حمايت از دهك هاي مختلف و با برنامه موافقم.

دولت بودجه سال 97 با كس��ري 30 تا 70 هزار ميليارد 
تومان بسته شد، در ضمن دولت اكنون با مابه التفاوت ارز 
3۲00 يا 4۲00 با ارز سامانه نيما يا آزاد روبه رو است كه 
يك درآمد حدود 150 هزار ميليارد توماني نصيب دولت  
مي كند. اين ميزان درآمد را اگر دولت هدر دهد كشور با 
بحران روبه رو مي ش��ود. دولت اين 150 هزار ميليارد را 
بايد به گونه اي مديريت و هزينه كند كه نه بازار كاال قفل 
شود و نه بازار كار، همچنين بايد بخش بازار پولي را با اين 

مبلغ سامان دهد. 
ش��قاقي ابراز نگراني كرد: اگر دولت حقوق و دستمزد را 
افزايش دهد در س��ال هاي آينده گرفتار خواهد شد. اين 
اصال عقالني نيست كه دولت وارد اين تله سياست گذاري 
اشتباه ش��ود. دولت بايد بخش��ي اين 150 هزار ميليارد 
تومان را براي حمايت از توليدات صنايعي كه مواد اوليه و 
واسطه اي خود را از خارج وارد مي كردند و اكنون توانايي 

خريد اين مواد را با دالر باالي 10 هزار تومان ندارند.

دالر باالي 10 هزار تومان بس��ياري از توليدات ما را قفل 
مي كند حداق��ل ۶0 تا 70 درصد از بنگاه هاي توليدي ما 
تعطيل مي شوند. بنابراين بخشي از اين بايد صرف حمايت 
هدفمند از توليد شود. متاسفانه هرگز يارانه هاي اعطايي 
دولت هدفمند هم به توليد و هم به مردم هدفمند نبوده 
و لذا باعث هدر رفتن آنها شده اس��ت.يكي از داليل اين 
عدم برنامه دقيق و بي هدفي نبود اطالعات بوده است.اگر 
دولت نتواند در حداقل زمان و با اشراف كامل بر اطالعات و 
شفافيت از توليد حمايت كند آن بخش توليد و بازار كاالي 

ما قفل مي شود. 
شقاقي شهري با بيان اينكه بخشي ديگر از اين مبلغ بايد 
صرف حمايت از مصرف شود، گفت: اين حمايت به معناي 
افزايش حقوق و دستمزد نيست، بلكه بايد به روش هاي 
ديگري مانند ارايه كارت اعتباري خريد كاال به دهك هاي 
كم درآمد و متناسب به كاهش قدرت خريد آنها استفاده 
كند. ش��قاقي در ادامه با بيان اينكه دولت بايد به صورت 
هدفمند يارانه مصرف بده��د، گفت: بايد از قدرت خريد 
5 دهك پايين جامعه در اولويت قرار گيرند و اكنون اصال 
موضوعيت كارمندان دولت نيستند.  وي هشدار داد كه با 
دالر باالي 10 هزار تومان اين 5 دهك پايين جامعه از كار 

خواهند افتاد و بايد به اين دهك ها كمك شود.
وي درب��اره عواقب افزايش حقوق و دس��تمزد نيز گفت: 
اين موضوع براي دولت بار هزينه اي دارد. دوما اگر حقوق 

كارمندان دولت باع��ث افزايش حقوق كارمندان بخش 
خصوصي مي ش��ود؛ موضوعي كه با توج��ه به وضعيت 
بنگاه ها باعث گرفتاري مضاعف آنها مي شود.از طرفي اين 
افزايش حقوق انتظ��ار يك حمايت مادام العمر بي هدف 
را ايجاد خواهد كرد و در سال هاي آينده دولت تبديل به 
يك صندوق دريافت و پرداخت مي شود و ديگر پولي براي 
حمايت از توليد و صادرات و كاالهاي اساس��ي و امثالهم 

باقي نمي ماند.
اين اقتصاددان افزود: دولت تنها امسال است كه منابعي به 
واسطه مابه التفاوت قيمت ارز به دست آورده و در سال هاي 
ديگر وجود ن��دارد و به همين دليل اگر حقوق ها افزايش 
يابد دولت در س��ال هاي آينده با كس��ري بودجه شديد 

مواجه خواهد شد. 
وي همچنين درباره اراي��ه كارت اعتباري به دهك هاي 
پاييني گفت: اين كارت ها بايد غيرقابل نقد كردن و تنها 
مخصوص خريد كاال باش��د. از طرفي الزم است كه نوع و 
مبلغ كارت ها متناس��ب با دهك هاي درآمدي و مهم تر 
اينكه به صورت ماهانه و متداوم باشد نه اينكه مانند سبد 
توزيع غذا گاه گاهي باشد. بطور مثال بايد مبلغي متناسب 
با ميزان كاهش قدرت خريد كاالها مبالغ آنها تعيين شود و 
هر ماه ميان اين دهك ها توزيع شود. به گفته او اين كارت ها 
مي تواند باعث تداوم خريد اين طبقات خواهد شد و از اين 

طريق چرخ توليد به گردش در مي آيد. 

گروه اقتصاد كالن|
 مراسم تجليل از بازنشستگان نمونه كشوري، تبديل به 
عرصه اي شد تا مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري 
و سرپرست وزارت كار بخشي از مشكالت خود را مطرح 
كنند و ضمن تاييد شرايط سختي كه كشور در روزها و 
ماه هاي آينده با آن دست به گريبان خواهد بود، به ارائه 
راهكارهايي براي عبور از اين بحران بپردازند. مس��عود 
پزشكيان يكي از سخنرانان اين مراسم بود كه مباحثي را 
درباره وضع اين روزهاي اقتصاد ايران مطرح كرد و گفت: 
نه تنها دولت بلكه همه در به وجود آمدن اوضاع اقتصادي 

اين روزهاي كشور مقصر هستند.
ب��ه گ��زارش تع��ادل، روز گذش��ته مراس��م تجليل از 
بازنشستگان نمونه كش��وري در باغ كتاب تهران برگزار 
شد،  در اين مراسم جمشيد تقی زاده، مديرعامل صندوق 
بازنشستگي كشوري كه اولين سخنران اين مراسم بود، 
در سخناني اظهار كرد: صندوق بازنشستگی کشوری به 
عنوان دومين صندوق بزرگ بيمه ای کش��ور يک بنگاه 
اقتصادی - اجتماعی اس��ت که به ص��ورت خودگردان 
اداره می ش��ود و اداره آن اقتص��ادی و مبتنی بر اصول و 
محاس��بات بيمه ای صورت می گيرد و رويکرد و کارکرد 

آن اجتماعی است.
تقی زاده با اشاره به همايش روز خانواده و تکريم بازنشسته 
به عنوان يک رويداد جريان س��از،  پويا و بالنده در ميان 
بازنشستگان کشوری، گفت: در دولت تدبير و اميد، عزت 
و کرامت بازنشستگان و منزلت اجتماعی آنان به مثابه يک 
اصل مهم سرلوحه سياست ها و برنامه های دولت يازدهم 
در نظر گرفته شده و در اين زمينه صندوق بازنشستگی 
کشوری تمهيدات ويژه ای را برای جايگاه، رشد و تعالی 
منزلت اجتماعی بازنشستگان، افزايش رفاه اجتماعی، 
ارائه خدمات درمانی مطلوب به اين افراد پيش بينی کرده 
است که بخشی از اين برنامه ها و سياست ها تا پايان سال 
و بخش ديگر در سال آينده و با حمايت دولت و همکاری 

مجلس شورای اسالمی محقق خواهد شد.
وی در ادام��ه به برخ��ی از اقدامات رفاهی و معيش��تی 
صندوق بازنشس��تگی در سال 97 اش��اره کرد و گفت: 
افزايش تدريجی و پلکانی حقوق بازنشستگان با رويکرد 
ترميم و بهبود معيش��ت آنها به يک ميليون و ۲00 هزار 
تومان در س��ال 97 افزايش يافته و امسال با اجرای طرح 
همسان سازی، 84 درصد از بازنشستگان مشمول افزايش 
حقوق در قالب اين طرح شدند که به طور ميانگين حقوق 
آنها از يک ميليون و 800 هزار تومان به ۲ ميليون و 100 
هزار تومان افزايش يافت.تقی زاده تصريح کرد: صندوق 
ب��ه منظور رفع احتياج��ات و نيازهای اولي��ه اقتصادی 
بازنشس��تگان اعطای وام ض��روری 5 ميليون تومانی با 

 کارمزد 4 درصد و اقس��اط 3۶ ماهه ب��ا اعتبار نزديک به
۲ هزار ميليارد تومان را به 400 هزار نفر از بازنشستگان 
و موظفين تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری 
از ابتدای مهر امسال آغاز خواهد کرد.مديرعامل صندوق 
بازنشستگی کشوری تاکيد کرد: پرداخت مستقيم حقوق 
بازنشس��تگان در تمام استان های کشور و کاهش مدت 
زمان پرداخت حقوق از حداکثر يک هفته به دو ساعت، 
برگزاری س��فرهای گردش��گری و تورهای سياحتی و 
زيارتی برای ۲00 هزار نفر با افزايش کمک هزينه سفر از 
۶۶0 هزار تومان به 740 هزار تومان به اتفاق يک همراه از 
ديگر برنامه های صندوق بازنشستگی محسوب می شود.

تقی زاده گفت: صندوق های بازنشستگی جزئی از يک کل 
به نام نظام تامين اجتماعی هستند و وظيفه آنها به زبان 
ساده تجميع و پس انداز بخشی از حقوق و دستمزد افراد 
جامعه در زمان اشتغال و انتقال مجدد آنها به فرد در زمان 
بازنشستگی يا از کارافتادگی و البته با حفظ قدرت خريد 
مبالغ انباشته شده طی زمان است و لذا با اين تعريف زمانی 
که س��خن از بحران در چنين نهادهايی به ميان می آيد 
منظور بحران مالی به شکل بر هم خوردن توازن جريان 

نقدی ورودی و خروجی صندوق ها است.
وی ادامه داد:  شرايطی که به نظر می رسد در بسياری از 
صندوق های بازنشستگی کشور سايه افکنده و پيش بينی 
می ش��ود در صورت تداوم شرايط فعلی طی سال آينده 
وضعيت سخت و دشواری بر صندوق های کشور حاکم 
شود که البته اگر تدابير الزم به موقع انديشيده شود سايه 

بحران از روی صندوق ها کنار خواهد رفت.
تقی زاده با طرح اين سوال که »علل اصلی بوجود آمدن 
بحران صندوق های بازنشستگی چيست؟« تصريح کرد: 

البته داليل بس��ياری برای آن می توان برشمرد که از آن 
جمله می توان به بازنشستگی پيش از موعد، فاصله ميان 
سن بازنشستگی تا ميانگين عمر ايران، عدم پرداختن به 
صندوق ها، افزايش ناگهانی حقوق و دستمزد و اعمال آن 
در حقوق ۲ سال آخر، ورودی اعضای جديد و شاغالن به 
چند صندوق و مصوبات متعدد افزايش تعهدات و دامنه 

خدمات صندوق ها بدون تامين مالی اشاره کرد.
تقی زاده بيان کرد:  طبعا در چنين شرايطی برای حل اين 
مسائل، صندوق بازنشستگی کشوری با تدابير علمی و با 
نگاهی به آينده و نق��د عالمانه - منصفانه و در چارچوب 
منافع ملی تالش می کند تا کابوس ها و ياس و نااميدی 
ايجاد شده برای بازنشستگان به اميد و اميدواری تبديل 
کند.وی همچنين به برنامه ريزی صندوق بازنشستگی 
 کش��وری و رايزن��ی اين صن��دوق با ش��هرداری تهران 
در خصوص نامگذاری ۲۲ بوستان در ۲۲ منطقه تهران 
به نام بازنشستگان خبر داد و گفت: البته اين طرح مورد 
تاييد شهرداری قرار گرفته و در آينده اين اتفاق خواهد 
افتاد.مديرعامل صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: 
هر برنامه  ديگری که ما پيش بينی کرده ايم مثل راه اندازی 
دهکده سالمت يا باشگاه بازنشستگان در 31 استان است 
که در اين زمينه از هر کدام از استانداران خواسته ايم در هر 
استان زمينی را به مساحت ۲0 هکتار در اختيار صندوق 
بازنشستگی قرار دهند تا بتوانيم باشگاه بازنشستگان را 

راه اندازی کنيم.

 همه ما در ايجاد وضعيت فعلي مقصريم!
نايب رئيس مجلس ش��ورای اسالمی گفت: اکنون برای 
خودمان يک سفره پهن کرده ايم و برای مردم سفره ای 

ديگر، عدالت رنگ، حزب و گروه نمی شناسد بايد منصفانه 
با مردم برخورد شود. مسعود پزشکيان سخنران بعدي 
اين مراسم بود و ضمن تقدير از بازنشستگان تاكيد كرد: 
در حال حاضر به عنوان نماين��ده مجلس می گويم که 
بايد آنچ��ه را که برای خويش و خويش��اوندان خود می 
پسنديم برای مردم هم بپسنديم و در اين زمينه انصاف 
داشته باشيم. وقتی که چيزی در جامعه نيست بايد برای 
همه نباشد؛ جانب انصاف را بايد رعايت کنيم وقتی مردم 
می بينند که ما چه طور رفتار می کنيم، صدايشان درمی 
آيد. نايب رييس مجلس خاطرنشان کرد: بايد جوابگوی 
مردم باش��يم همه در وضعيتی که در جامعه ايجاد شده 
است، تقصير داريم، بياييم اختالف ها را کنار بگذاريم و 
مش��کالت را حل کنيم. بايد جوابگوی مشکالت مردم 
باشيم و همه دست به دس��ت هم دهيم و اين سفره ای 
که برای مردم پهن کرده ايم را درست کنيم، ديگر وقت 
حرف زدن نيست وقت عمل است. پزشکيان افزود: بايد 
به مسووالن در انجام وظايف خود اختيارات مناسب داده 
شود؛ در زمانی که بنده وزير بهداشت بودم اعالم شده بود 
تا زمانی که پول داده نشود، کسی نمی تواند بستگان خود 
را که در بيمارستان فوت کرده اند، ترخيص کند. بايد گفت 
که اين موضوع شرم آور بود و مقررات و قوانين اين چنين 

مشکالتی را ايجاد کرده بودند.

  بيمه تکميلی در اولويت برنامه های
 صندوق های بازنشستگی باشد

انوشيروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي نيز به عنوان سخنران ديگر اين مراسم با 
تاخير و ديرتر از بقيه سخنرانان خود را به محل همايش 
رساند. او با اشاره به شرايط سخت بازنشستگان گفت: به 
هر سه صندوق تامين اجتماعی، کشوری و فوالد تکليف 
کرديم دغدغه خريد خدمات سالمت را از بازنشستگان 
بردارند و آنها را از يک بيمه تکميلی خوب و کامل بهره مند 
کنند. بيمه پايه بايد برای همگان باشد و بعد بر اساس منابع 
و نيازهايی که افراد دارند بيمه تکميلی و س��اير خدمات 

منظور شود.
بند پي با اشاره به ارتقای خدمات نظام سالمت و افزايش 
اميد به زندگی در جامعه گف��ت: اگر بدو انقالب اميد به 
زندگی 57 سال بوده اکنون به باالی 77 سال برای زنان 
و 73 سال برای مردان رسيده اس��ت.وی افزود : نسبت 
شاغلين به بازنشس��تگان تغير کرده و اکنون 4.9 درصد 
ورودی و 8.8 درصد خروجی و بازنشستگی داريم. در سال 
54 نسبت شاغلين به بازنشستگان ۲5 به 1 بود و در سال 
9۶، ۶.3 به يک اس��ت که نشان می دهد با يک بحران در 

صندوق های بازنشستگی روبرو هستيم.

 از قدرت خريد جامعه 30 درصد كاسته شده 
است

سرپرس��ت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به 
يک ميليون و400 هزار بازنشسته کشوری، سه ميليون و 
۲00 هزار بازنشسته تامين اجتماعی و 89 هزار بازنشسته 
صندوق ف��والد گفت: از هفت ميلي��ون و ۶00 هزار نفر 
افراد باالی ۶0 س��ال بيش از ۶0 درصد تحت پوش��ش 
صندوق ها هس��تند، اما هنوز افرادی را داريم که از هيچ 
 حمايت مالی و بازنشستگی برخوردار نيستند. همچنين
۲0 درصد سالمندان زن و 10 درصد سالمندان مرد تنها 

زندگی می کنند. 
وی به برگزاری اجالس سالمندان اش��اره کرد و گفت:. 
اکنون شاهد وضع نامطلوبی با توجه به افزايش قيمت ها و 
گرانی هستيم و طبق آنچه اعالم شد قدرت خريد جامعه 
30 درصد کاهش يافته است. در اين ميان اقشار کم درآمد 
و بازنشستگان بيشتر در فشار هس��تند و بايد به دنبال 

همسان سازی حقوق بازنشستگان باشيم.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بيان اينکه 
حوادث تلخ ج��اده ای و مرگ و مير ناش��ی از آن به طور 
متوسط 1۶ هزار نفر با ميانگين سنی 3۲ سال رخ می دهد 
اما ميانگين سرطان باالی 50 سال است عنوان کرد: در 
سنين باال بيماری هايی س��راغ افراد می آيند که هزينه 
خريد خدماتش طاقت فرساس��ت و اگر در يک خانواده 
يک بيمار صعب العالج باش��د تمام منابع خانواده صرف 

می شود و دچار هزينه فالکت بار می شوند.

  در حاشيه
در آغ��از هماي��ش روز گذش��ته، يك��ي از نماين��دگان 
بازنشس��تگان پاي تريبون حاضر شد و از مشكالتي كه 
براي بازنشس��تگان به وجود امده س��خن گفت. يكي از 
مجري هاي جلسه چند بار در حين اين صحبت ها، به شكل 
كتبي از س��خنران خواست تا به صحبت هايش به دليل 
كمبود وقت خاتمه دهد. اين تذكرات با اعتراض چند نفر 
از بازنشستگان همراه شد كه با دست زدن خود خواهان 

ادامه سخنراني نماينده خود بودند.
در همين رابطه يكي از معترضان كه جزو بازنشستگان 
وزارت مسكن محسوب مي شد، به »تعادل« گفت: تمام 
اين مراسم و هزينه هايش براي بازنشستگان بوده و من 
توقع داش��تم كه اجازه صحبت كردن بيش��تري به ما و 
نمايندگانمان داده شود. مسووالن هر روز در رسانه هاي 
مختلف نظرات خود را بيان مي كردند و ما دوست داشتيم 
امروز كه آنها حضور دارند ما بيشتر صحبت كنيم. به اين 
دليل با كف زدن خود اعت��راض كرديم كه البته به نظر 

مي امد حراست مجموعه از اين رفتار خوشش نيامد.
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بانك و بيمه4اخبار
پرداخت  تسهيالت قرض الحسنه 

مهر ايران به زنان سرپرست

همتي هفته آينده  
به مجلس مي رود

بانك قرض الحسنه مهر ايران به منظور توانمندسازي 
و مس��اعدت در رفع نيازهاي ضروري جامعه زنان، 
بيش از ۱۹۰۰ فقره تسهيالت قرض الحسنه به بانوان 
سرپرست خانواده، زنان بدسرپرست و دختران خود 

سرپرست در استان تهران پرداخت كرده است.
به گزارش روابط عمومي بانك قرض الحس��نه مهر 
ايران، بنا بر اعالم مديريت ش��عب استان تهران، تا 
كنون بيش از ۱۹۰۰ فقره تسهيالت قرض الحسنه 
۳۰ ميليون ريالي ب��ه اعتبار ۵۷ ميلي��ارد ريال به 
اف��رادي كه از ط��رف معاونت امور زن��ان و خانواده 
رياس��ت جمهوري به ش��عب بانك قرض الحسنه 
مه��ر ايران در اين اس��تان معرفي ش��ده، پرداخت 
گرديده اس��ت. اين بانك، در سال گذشته با امضاي 
تفاهمنام��ه اي با معاونت امور زن��ان و خانواده نهاد 
رياست جمهوري، به پرداخت ۳۳ هزار فقره تسهيالت 
قرض الحسنه با كارمزد ۴ درصد و با اعتباري بالغ بر 
يك هزار ميليارد ريال اقدام كرده است  مديرعامل 
بانك توسعه تعاون گفت: منابع بانك توسعه تعاون در 
پنج سال گذشته نسبت به كل ادوار فعاليت صندوق 
تعاون و بانك توسعه تعاون از بدو تأسيس 6 برابر شده 
است. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك 
توسعه تعاون آذربايجان شرقي؛ حجت اهلل مهديان 
در جلسه ش��وراي هماهنگي س��ازمان هاي تابعه 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي آذربايجان شرقي 
افزود: گستردگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
موجب شده است كه زمينه هاي تعامل و همكاري 
بين دستگاه هاي زيرمجموعه بيش ازپيش فراهم 
ش��ود. وي اضافه كرد: بانك توسعه تعاون به منظور 
بهره من��دي از اين فرصت ها و درراس��تاي تقويت 
همكاري ها و تعامل دوسويه نگاه به درون را در اولويت 
فعاليت هاي كاري خود قرار داده است. مديرعامل 
بانك توسعه تعاون ضمن اش��اره به سابقه فعاليت 
اين بانك اظهار داش��ت: اين بانك 2۰ سال در قالب 
صندوق تعاون )از سال 68 تا 88( فعاليت داشته و از 
۱۵ مرداد سال 88 تا به امروز به مدت ۹ سال است كه 

در قالب بانك توسعه تعاون فعاليت دارد.
وي ادامه داد: در اين ۹ سال فعاليت، حجم دارايي ها، 
منابع بانك، اعطاي تسهيالت و تخصيص منابع با 
جهش هاي بسيار خوبي مواجه بوده است كه براين 
اساس در اين پنج سال بر اساس آمار؛ منابع بانك 6 

برابر شده است.
مهديان در ادامه به برخي تفاهم نامه هاي في مابين 
دس��تگاه هاي زيرمجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي نيز اش��اره كرد و اف��زود: تفاهم نامه هاي 
في مابين بهزيس��تي، كميته امداد و بنياد ش��هيد 
ازجمله تفاهم نامه هايي است كه خوشبختانه بانك 

توسعه تعاون در اجراي آنها روسفيد شده است.
مديرعامل بانك توسعه تعاون به عملكرد اين بانك در 
اجراي طرح هاي تكليفي اشاره كرد و گفت: عملكرد 
مناسب س��ال هاي قبل بانك توسعه تعاون موجب 
شد تا تكاليف بيش��تري را براي بانك توسعه تعاون 

مقرر شوند.
مهديان اظهار داش��ت: از س��ال ۹۴ به بعد كه بانك 
توس��عه تعاون مجري طرح رونق توليد بنگاه هاي 
كوچك و متوسط ش��د باوجوداينكه بانك توسعه 
تعاون از حيث تعداد و گستردگي جزو بانك هاي نوپا 
به شمار مي رود ولي عملكرد مناسب بانك موجب 
ش��د تا بانك توس��عه تعاون در زمره پنج بانك برتر 
كشور قرار گيرد. وي تعداد شعب و باجه هاي بانك 
توسعه تعاون در سطح كش��ور را ۴۵۰ باب خواند و 
اظهار داشت: بانك توسعه تعاون به همت چهار هزار 
و ۳۰۰ نيروي جوان و زبده موفق شده است در اجراي 
طرح حمايت از اشتغال پايدار روستايي عملكردي 
قابل قبول ارايه نمايد. مديرعامل بانك توسعه تعاون 
اجراي طرح حمايت از اشتغال پايدار روستايي و طرح 
اشتغال فراگير را فرصتي مغتنم براي شركت هاي 
تعاوني خواند و افزود: متأسفانه در ماه هاي گذشته 
شركت هاي تعاوني بسيار محدودي براي بهره مندي 
از اين فرصت استثنايي اقدام كرده اند كه اميدواريم 
افزايش يابند. وي به اجراي طرح چشمه تعاون اشاره 
كرد و گفت: بر اساس اين طرح بانك توسعه تعاون به 
دنبال شركت هاي تعاوني رفت كه در بانك حساب 
فعال ندارند از اين حيث خوشبختانه ميزان مشتريان 
از بخش تعاون كشور از 6۰ درصد به ۷۰ درصد رسيد 
كه در نوع خود ارزشمند است اما اميدواريم اين ميزان 

را در كمترين زمان ممكن افزايش دهيم.
اين گزارش حاكي است، جلسه شوراي هماهنگي 
سازمان هاي تابعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
آذربايجان شرقي با حضور مديرعامل بانك توسعه 
تعاون و به ميزباني مديريت شعب بانك توسعه تعاون 

آذربايجان شرقي برگزار شد.

رييس كميس��يون اقتصادي مجل��س از برگزاري 
نشست مشترك رييس كل بانك مركزي با اعضاي 
كميس��يون اقتص��ادي در هفته آين��ده خبر داد. 
محمدرض��ا پورابراهيم��ي داوران��ي در خصوص 
بررس��ي نوس��ان بازار ارز، اظهار داش��ت: نشست 
فوق العاده كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي با رييس كل بانك مركزي به منظور بررسي 
اجراي سياست هاي ارزي كش��ور، هفته آينده در 
مجلس برگزار مي شود.رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: حدود يك ماه از 
سياست هاي جديد ارزي كشور مي گذرد و با توجه 
به لزوم بررس��ي نقاط ضعف و قدرت سياست هاي 
مذكور، چگونگي اجرا و همچنين دليل اجرا نشدن 
برخي از مفاد سياست ها، بررسي ها در كميسيون 
اقتصادي انجام مي شود و رييس كل بانك مركزي 
گزارشي از اقدامات در رابطه با سياست هاي ارزي 
ارايه مي كند.نماينده مردم كرمان در مجلس شوراي 
اس��المي در گفت وگو با خانه ملت، يادآور ش��د: با 
تعامل خوب بين مجلس و دولت در ارتباط با اجراي 
سياست هاي جديد ارزي، بازار ارز به ثبات مي رسد.

»تعادل«ازفاصلهقيمتدالردربازارآزادوثانويهگزارشميدهد

»تعادل«ازضرورتهايپوششريسكخسارتهايطبيعيگزارشميدهد

خساراتناشيازحوادثطبيعيدرجهانبه45ميليارددالررسيد

دستورالعملخريدوفروشارزبهصورتاسكناستوسطشبكهصرافيهايمجازصادرشد

كدام نرخ دالر راهنما است؟ 

صندوق بيمه و اوراق بهادار راهكار پوشش حوادث فاجعه بار

گروه بانك وبيمه|محسن شمشيري|
به دنبال نوس��ان روزهاي اخير و فاصله ۵ هزار توماني 
نرخ دالر ۱۴ هزار توماني بازار آزاد با نرخ ۹ هزار توماني 
ب��ازار ثانويه، جو رواني را در جامع��ه ايجاد كرده و اين 
گمان را دامن زده كه نرخ دالر بازار آزاد قرار است معيار 
قيمت زندگي، اش��تغال، مخارج خانوار و قدرت خريد 

مردم باشد. 
به گزارش تعادل، اين در حالي است كه طبق برآوردهاي 
كارشناسان و آنچه مسووالن ارزي كشور تاكنون اعالم 
كرده اند، ح��دود ۹۷ درصد نياز ارزي كش��ور در بازار 
ثانويه و ارز كاالهاي اساس��ي تامين مي شود و نرخ كل 
نيازهاي واردات ثبت سفارش شده، كاالهاي اساسي و 
همچنين بخش عمده نياز صرافي ها از بازار سنا تامين 
مي شود. براين اساس سهم نرخ دالر آزاد براي مخارج 
مازاد دانش��جويي، مسافران و كاالهاي لوكس و... تنها 

در حد ۳ درصد است. 
همچنين از آنج��ا كه تامين كاالهاي اساس��ي با دالر 
۴2۰۰ توماني و واردات ثبت سفارش شده با دالر ۹ هزار 
توماني انجام مي ش��ود، مردم نبايد نگران افزايش نرخ 
دالر آزاد به ۱۴ هزار تومان باشند زيرا معيشت، نيازهاي 
ارزي كشور و كاالهاي اساسي با دالر زير ۱۰ هزار تومان 
و دالر ۴2۰۰ توماني تامين مي ش��ود و سهم دالر ۱۴ 
هزار توماني در تامين معيشت مردم تقريبا صفر است.

اگرچه نرخ دالر باالي ۹ هزار توماني نسبت به نرخ سال 
گذشته بيش از 2.۵ برابر افزايش يافته و همين موضوع 
آثار گراني و تورمي به همراه دارد، اما بايد توجه داشت 
كه اث��ر دالر ۱۴ هزار توماني بر زندگ��ي مردم تنها اثر 
رواني و انتظاري دارد و كاالهاي اساس��ي و معيشتي با 
دالر زير ۱۰ هزار تومان تامين مي شود. به عبارت ديگر، 
دالر آزاد ۱۴ هزار توماني براي حفظ ارزش پول، خروج 
سرمايه، ارز مازاد بر نياز دانشجويان و مسافران، خريد 
كاالهاي لوكس و... استفاده مي شود و تمام نياز مصرفي 
و توليدي و معيشتي كشور در حال حاضر با دالر زير ۱۰ 
هزار تومان تامين مي شود و نبايد به اخبار رشد نرخ دالر 
آزاد به ۱۴ هزار تومان كه حاصل كمبود عرضه اسكناس 
در بازار است توجه زيادي نشان داد.در همين حال بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران دستورالعمل خريد و 
فروش ارز به صورت اسكناس توسط شبكه صرافي هاي 
مجاز را ابالغ كرد.به گزارش تعادل، در راستاي اجرايي 
كردن سياس��ت جديد ارزي دولت براي ساماندهي و 
مديريت بازار ارز، ورود ارز به صورت اس��كناس توسط 
صرافي هاي مجاز از محل منابع ارزي خريداري شده و 
همچنين درآمدهاي ارزي صادراتي خريداري شده در 
سامانه نظام يكپارچه معامالت ارزي )نيما( مجاز اعالم 
ش��د؛ بطوري كه صرافي هاي مجاز مي توانند نس��بت 
به ورود ارز به صورت اس��كناس از محل منابع اش��اره 
شده اقدام كرده و نس��بت به فروش آن به نرخ بازار به 
متقاضيان در چارچوب دستورالعمل هاي ابالغ شده، 
به خصوص مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافي ها در 

محل استقرار صرافي خود اقدام كنند.

 تداوم روند افزايش قيمت سكه
اگرچ��ه به دنب��ال اع��الم دس��تورالعمل جديد بانك 
مركزي مبني بر تامين اسكناس از سامانه نيما و عرضه 
در صرافي ه��ا، نرخ دالر از ۱۵ ه��زار تومان به ۱۴۳۰۰ 
تومان و نرخ س��كه از ۴ ميلي��ون و ۷۵۰ هزار تومان به 
۴ ميليون و ۵۵۰ هزار تومان كاهش يافته اس��ت، اما از 
صبح چهارشنبه ۱۴ شهريورماه ۹۷ نرخ سكه و ارز روند 

افزايشي روزهاي اخير را حفظ كرده بود. 

قيمت انواع س��كه نيز در بازار تهران همچون روزهاي 
گذشته افزايش يافت. هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد امامي روز چهارش��نبه چهاردهم شهريور 
ماه ۹۷ در بازار تهران با ۵۰ هزار تومان افزايش نسبت 
به روز س��ه ش��نبه با رقم ۴ ميليون و ۷۵۰ هزار تومان 
به فروش رس��يد. همچنين هر قطعه س��كه تمام بهار 
آزادي طرح قديم با ۵۰ هزار تومان رشد نسبت به روز 
سه ش��نبه به ارزش ۴ ميليون و 2۵6 هزار تومان داد و 
ستد شد.از سوي ديگر، در بازار آزاد هر قطعه نيم سكه 
بهار آزادي با ۳۰ هزار تومان افزايش در مدت مشابه 2 
ميليون و 2۵۴ ه��زار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي 
نيز با 2۰ هزار تومان رشد به ارزش يك ميليون و ۱۷۳ 
هزار تومان معامله شد. هر قطعه سكه گرمي نيز بدون 
تغيير نسبت به روز سه شنبه به قيمت 6۱2 هزار تومان 
معامله شد. هر گرم طالي ۱8 عيار نيز با ۱۱ هزار و 6۰۰ 
تومان رش��د به ارزش ۳۷۷ هزار و ۹۰۰ تومان فروخته 
شد.همچنين براساس آمار سامانه سنا، هر يورو در اين 
سامانه ۹ هزار و 28۵ تومان و هر پوند ۱۵ هزار و ۹۴۱ 
تومان به فروش رسيد. دالر امريكا ۹ هزار و ۷66 تومان 
داد و ستد شد و هر يوآن چين نيز به قيمت يك هزار و 

۱۴۰ تومان قيمت خورد.

  اثر دستورالعمل جديد موقتي است
سهراب اشرفي، از فعاالن بازار طال و ارز به خبرنگار 
ما گفت: روند كاهشي قيمت ارز به دليل بخشنامه 
ت��ازه بانك مرك��زي رخ داده اس��ت. در گذش��ته 
صادركنن��دگان به صورت حواله ب��ه صرافي ها ارز 
مي دادند و صرافي ها اين حواله را در خارج كش��ور 
به واردكننده ها مي دادند تا واردات و صادرات انجام 
بدهند و اس��كناس تحويل نمي گرفتن��د. در حال 
حاضر براساس ضوابط بانك مركزي و سامانه نيما، 
صرافي هايي كه ارز نيما را مي خرند مي توانند ارز را 
به صورت اس��كناس از خارج وارد كش��ور كنند و با 
قيمت سامانه نيما وارد مي كنند و طبق ضوابط بانك 

مركزي موظف به فروش آنها هستند. 
وي افزود: ضوابط بانك مركزي مي گويد كه هر كسي 
نمي تواند ارز بخرد و تنها كس��اني كه از بانك مركزي 
معرفي مي ش��وند مانند دانشجويان، مسافران، و ساير 
اشخاص مي توانند ارز تحويل بگيرند و اين ارز با اين نرخ 
نيما به هر كسي تعلق نمي گيرد. وي در تحليل شرايط 
كنوني بازار گفت: چون اين خبر در ش��رايط بي خبري 
داغ است و در روزهاي اخير تنها بخشنامه موثر بوده، لذا 
بر بازار اثرگذاشته و نرخ دالر تا ۱۴ هزار تومان كاهش 
يافته است. اما اين سياست به صورت مقطعي مي تواند 
بازار را كنترل كند و پس از مدتي، دوباره روند افزايشي 
گذش��ته تكرار خواهد ش��د. وي گفت: با توجه به اين 
بخشنامه، به نظر مي رس��د كه بانك مركزي همچنان 
در آزمون و خطا به س��ر مي برد و روش مناسبي براي 
كنترل بازار ارز و سياست گذاري ارزي ارايه نداده است. 

 بازار ثانويه ارز نابسامان نيست
همچني��ن الريجان��ي ريي��س مجل��س درخصوص 
نابس��اماني در بازار ارز نيز خاطرنشان كرد: بازار ثانويه 
نابس��امان نيست و كنترل شده اس��ت، لذا حجم زياد 
مبادالت ني��ز در اين بازار انجام مي ش��ود؛ در اين بين 
بازار بيروني كه رسانه ها بيشتر به آن مي پردازند، داراي 
حجم مبادله كمي است اما اصل مبادالت در بازار ثانويه 
اس��ت كه براي نابساماني هاي اين حوزه نيز بايد با وزرا 

جلساتي را برگزار كنيم.

 حجم معامالت نيما يك ميليارد و ۸۸۹ ميليون 
يورو شد

همچنين حجم معامالت در سامانه نيما به يك ميليارد و 
88۹ ميليون يورو رسيد.نرخ نيما حدود 8۹۳۵ تومان به 
ازاي هر يورو بود. نرخ سنا كه برآيند نرخ نقدي اسكناس 
در صرافي ها و س��امانه نيما است، معادل ۹۰۷6 تومان 

به ازاي هر يورو شد

 ركورد شكني عرضه ارز صادركنندگان در نيما
مديركل سياس��ت هاو مق��ررات ارزي بانك مركزي با 
تاكيد بر اينكه سامانه نيما با استقبال خوبي مواجه شده 
است، گفت: ركورد عرضه ارز صادركنندگان غير نفتي با 
۷8 ميليون يورو و نرخ ميانگين 8۹۰۰ تومان زده شد.

مهدي كسرايي پور در اخبار شبكه يك سيما در پاسخ 
به اينكه ارز با چه قيمتي در اختيار تامين كنندگان كاال 
قرار مي گيرد، اظهار داش��ت: براساس آخرين تصميم 
گرفته ش��ده، تامين ارز براي كاالهاي مورد نياز كشور 

به دو دسته اصلي تقسيم شده اند.
وي اف��زود: اولويت اول كاالهاي اساس��ي، دارو مواد و 
برخي مواد اولي��ه مرتبط با اين دو حوزه اس��ت كه تا 
ارديبهش��ت ماه ۱۳۹8 با نرخ مص��وب ۴2۰۰ تومان 
براساس اعالم دولت از سوي بانك مركزي اجرا و ارايه 

خواهد شد.
مديركل سياست ها و مقررات ارزي بانك مركزي درباره 
كاالهاي دسته دوم، گفت: س��اير كاالها و خدمات در 
بازار دوم يا سامانه نيما در حال عرضه و تقاضا است. نرخ 
اين بازار به صورت متوسط از آغاز شكل گيري اين بازار 
تاكنون، براي يورو ن��رخ ۹ هزاز تومان و دالر نيز با نرخ 
۹6۰۰ تا ۹8۰۰ تومان بوده است.كسرايي پور ادامه داد: 
ما اين بازار را واقعي مي دانيم. ارز كاالهاي اولويت اول از 
سوي بانك مركزي و از طريق صادرات نفت و ميعانات 
گازي تامين مي شود و در بازار كاالهاي اولويت دوم نيز 
صادركنندگان كاالهاي غير نفت��ي ارز خود را در اين 

بازار عرضه مي كنند.

به گفته وي، روند خوب و رو به رشدي در معامالت اين 
بازار پيش رو اس��ت و بطور مثال امروز باالترين ركورد 
در عرضه ارز از س��وي صادركنندگان غيرنفتي با ۷8 

ميليون يورو با نرخ ميانگين 8۹۰۰ تومان زده شد.
مديركل سياس��ت ها و مق��ررات ارزي بانك مركزي با 
اشاره به اينكه بازار ثانويه در جهت تامين ارز و كنترل 
بازار راه اندازي ش��د، درباره ارزيابي عملكرد اين بازار، 
گفت: س��امانه نيما از 22 فروردين كه اولين سياست 
ارزي دولت در س��ال جاري، اجرايي ش��د با مشكالتي 
مواجه بود و با فاصله نرخ رسمي و باازار قاچاق انگيزه ها 
ب��راي فعاليت در اين ب��ازار كمترو عرض��ه و تقاضا به 

درستي انجام نشد.
وي ادامه داد: اما از ۱6 مردادماه سال جاري شاهد اين 
هستيم كه روند معامالت از رشد خوبي برخوردار بوده و 
متقاضيان ارز، به اين بازار ورود كرده و فعاليت مي كنند.

كس��رايي پور درباره تمهيدات انديشيده شده از سوي 
بانك مركزي ب��راي رفع نياز متقاضي��ان واقعي بازار، 
اظهار داش��ت: اگر نياز واقعي از جمله كاالهاي اوليه، 
ماشين آالت است، توس��ط بانك مركزي وهمچنين 

توسط س��امانه نيما قابل تامين است و مشكلي از اين 
جهت وجود ندارد.

مديركل سياس��ت ها و مق��ررات ارزي بانك مركزي با 
تاكيد بر اينكه تاكنون روند معامالت در اين سامانه رو 
به رشد بوده، گفت: برخي مصارف خدماتي نيز وجود 
دارند كه پيش بيني هاي الزم انجام ش��ده و نكته مهم 
بررس��ي روند بازار و تفكيك بازار نق��دي و غير نقدي 
از يكديگر اس��ت.وي با اش��اره به اينكه روز گذشته به 
بانك ها به صورت رس��مي اعالم شد مي توانند ارز نقد 
بياورند، ادام��ه داد: در بازار نق��دي انگيزه هاي زيادي 
از جمله س��فته بازي، احتياطي و ي��ا نيازهاي واقعي 
مثل دانش��جويي و دارويي وجود دارد كه به بانك ها و 
صرافي ها اعالم از سوي بانك مركزي اعالم شد كه راسا 
مي توانند نسبت به ورود اسكناس ارز و تامين نيازهاي 
مردم اقدام كنند. كسرايي پور در پايان افزود: جلساتي 
ميان بانك ها، بانك مرك��زي و كانون صرافان در حال 
برگزاري اس��ت تا نيازهاي واقعي رصد و راه حلي براي 
پاسخگويي به اين نيازها ارايه شود، البته فقط نيازهاي 

واقعي نه تقاضا با انگيزه سفته بازي.

گروه بانك وبيمه |احسان شمشيري|
در ماه هاي اخير باز هم شاهد وقوع حوادث طبيعي فاجعه 
بار مانند زلزله كرمانشاه و آتش سوزي جنگل هاي مريوان 
بوديم كه متاسفانه باعث از بين رفتن سرمايه هاي ملي و 
مردمي در كش��ور شد و همچون گذش��ته همه نگاه ها به 
حمايت دولت از حادثه ديدگان معطوف ش��ده و در عين 
حال نگراني از هزينه هاي سنگين خسارت هاي احتمالي 
در سرزمين زلزله، سيل، آتش فشان، تصادفات و... وجود 
دارد كه الزم است با مشاركت شركت هاي بيمه اي و مردم، 
در كنار دولت، اين هزينه هاي سنگين پوشش داده شود و 

از هموطنان آسيب ديده حمايت كند. 
به گزارش تعادل، بر اس��اس آمار منتشر ش��ده از ۴۳ نوع 
بالياي طبيعي در جهان، ۳۳ نوع آن در ايران رخ مي دهد 
بدين ترتيب ايران جزو ۱۰ كشور بالخيز جهان محسوب 
مي ش��ود، در نتيجه يكي از فعاليت هاي برجس��ته دولت 
تالش براي ارتقا س��هم بيم��ه در جبران خس��ارت هاي 
وارده به سرمايه ملي از طريق تدوين، پيگيري و به نتيجه 
رس��اندن ايجاد صندوق بيمه حوادث طبيعي با تصويب 
 قان��ون مربوطه در مجلس اس��ت كه متاس��فانه به دليل 
نبود منابع مالي كافي و همچنين عدم امكان تهيه بودجه و 

دريافت حق بيمه از مردم مسكوت مانده است.
صندوق بيمه حوادث طبيع��ي دومين تكنيك مديريت 
ريسك در مقابل باالي طبيعي است، تكنيك اول كنترل 
ريس��ك بوده كه راه هاي كاهش احتمال وقوع حوادث را 
مورد توجه قرار داده است، تكنيك دوم نيز كه روش پيش 
بيني و فراهم آوردن امكانات مالي براي جبران خسارت ها 
و بازسازي موارد آسيب پذير به حساب مي آيد به نام روش 
تامين مالي ريسك است. در روش دوم تنها هدف، كمك 

به آس��يب ديدگان نيس��ت بلكه كاهش بار مالي دولت و 
ارتقا توانايي افراد براي بازگش��ت به شرايط قبل از حادثه 
طبيعي اس��ت. اين صندوق از ملزومات توسعه پايدار در 
كشورها خصوصا كشورهايي كه با حوادث و سوانح طبيعي 
فاجعه آميز روبرو هس��تند، بررس��ي تطبيقي و تجزيه و 
تحليل مدل هاي جبران خس��ارت در پنج كشور تركيه، 
زالندنو، ژاپن، آلمان، سويس كه از كشورهاي زلزله خيز در 
قاره هاي مختلف جهان هستند نشان مي دهد كه در تمام 
اين كشورها صندوق حوادث طبيعي فاجعه آميز تاسيس 
شده است كه با هدف مقابله با آثار ويرانگر حوادث طبيعي و 
جبران خسارت هاي ناشي از بالياي طبيعي فعاليت كنند.

در اين رابطه مجيد بنويدي از كارشناسان صنعت بيمه به 
خبرنگار ما گفت: پوشش ريسك حوادث فاجعه بار بسيار 
سنگين است و معموال در توان شركت ها و حتي دولت ها 
هم نيس��ت بنابراين در دنيا از راهكارهايي مانند تاسيس 
صندوق هاي خسارت طبيعي يا انتشار اوراق بهادار بيمه اي 

براي انتقال و پوشش اين نوع ريسك استفاده مي شود 
وي اضافه كرد: طرح تاسيس صندوق پوشش خسارت هاي 
طبيعي فاجعه بار سال هاست كه در كشور مطرح شده و بين 
دولت و مجلس و شوراي نگهبان دست به دست مي شود كه 
عمده دليل آن هم عدم تعريف و تامين منابع صندوق است 
وي تصريح كرد: راهكار ديگر كه همان انتشار اوراق بهادار 
انتقال ريسك است نيز به دليل عدم رشد و گسترش بازار 
سرمايه وعدم فرهنگ سرمايه گذاري در بورس هم به نظر 
نمي رسد كه به اين زودي در ايران مورد استفاده قرار گيرد 

و لذا در هر دو مورد با تنگنا مواجه هستيم. 
كارگزار جهاني بيمه و اتكايي، اي اوان در گزارش اخير 
خود عن��وان كرد كه خس��ارت هاي ناش��ي از حوادث 

طبيعي در نيمه اول س��ال 2۰۱8 ب��ه ۴۵ ميليارد دالر 
رسيد كه تنها 2۱ ميليارد آن توسط بيمه گران و بخش 

اتكايي پوشش داده شد.

 كاهش رقم خسارت جهاني 
براساس گزارشي كه توسط گروه ايمپكت فور كستينگ 
ش��ركت اي اون - مسوول توسعه مدل حوادث فاجعه بار - 
تهيه ش��ده، اذعان مي دارد كه خسارت هاي اقتصادي ۴۵ 
ميليارد دالري ناشي از حوادث طبيعي نيمه اول 2۰۱8، به 
ميزان 6۴ درصد كمتر از متوسط ۱۰ سال گذشته يعني ۱2۴ 
ميليارد دالر و ۴8 درصد كمتر از متوسط ۱8 سال گذشته 
يعني 8۷ ميليارد دالر است. در همين حال، خسارت هاي 
بيمه شده، 2۱ ميليارد دالر تخمين زده شد كه ۴۰ درصد 
كمتر از متوسط ۱۰ سال گذشته يعني ۳۵ ميليارد دالر و ۱۹ 
درصد كمتر از متوسط ۱8 سال گذشته يعني 26 ميليارد 
دالر بوده اس��ت. حوادث طبيعي در نيمه اول 2۰۱8، جان 
2۱۵۳ نف��ر را گرفت كه از س��ال ۱۹86 تاكنون، كمترين 
رقم ثبت شده بوده است و بطور معناداري كمتر از متوسط 
بلندمدت )2۰۱۷-۱۹8۰( يعني ۳6 هزار و ۵۷۰ نفر گزارش 
شده است.در سه ماهه اول 2۰۱8، سيل، مرگبارترين خطر 
گزارش ش��ده كه علت مرگ 8۹2 نفر بوده است. در بخش 
ديگري از اين گزارش آمده اس��ت كه خشكس��الي و موج 
هواي گرم در ش��مال اروپا و نيز آتش سوزي هاي جنگلي 
در ش��مال كاليفرنيا و يونان بس��يار گس��ترده بوده است. 
اين گزارش مي افزايد: استمرار خشكسالي در بخش هاي 
 عمده اي از اروپاي ش��مالي مي تواند به خس��ارتي بالغ بر

۴ ميليارد دالر برس��د كه كش��اورزان آلماني به تنهايي با 
خس��ارت هاي اقتصادي بالغ بر 2٫۹ ميلي��ارد دالر مواجه 

خواهند شد. خشك سالي، كشاورزي در استراليا و امريكاي 
مركزي را نيز نش��انه رفته است و موج گرما تاكنون سبب 
فوت ۱۵۰ نفر در ژاپن و كره جنوبي شده است.آتش سوزي 
كاليفرنيا نيز به عنوان پر خسارت ترين آتش سوزي ثبت 
شده است كه در حدود ۱۷۰۰  ساختمان را تخريب و ۷ نفر 
را كشته و خسارت بيمه اي در حدود ۱ ميليارد دالر بر جاي 
گذاشته است. در يونان و منطقه شرق آفريقا، مرگبارترين 
حادثه آتش سوزي اروپا از سال ۱۹۰۰ ثبت شده است كه ۹2 
نفر را به كام مرگ كشاند و سبب تخريب ۹۰۵ ساختمان و 
خسارت به ۷۴۰ ساختمان ديگر گرديد. در سوئد نيز آتش 
سوزي عظيم ۱۰۰ ميليون دالر خسارت در پي داشت. در 
ژاپن نيز سيل و گل و الي و رانش زمين، 2۳۰ كشته و ۵۰ 

هزار خانه را ويران نمود. انجمن بيمه هاي اموال و مسووليت 
ژاپن اعالم كرده است كه تاكنون، ۴8 هزار خسارت پرداخته 
شده است كه ارزشي معادل ۷۱۱ ميليون دالر دارد.سيل 
در آريزونا، و شرق امريكا و نيجريه، شرق روسيه، هند و ديگر 
كشورهاي آسياي جنوب ش��رقي مانند ميانمار، الئوس، 
كامبوج و فيليپين، خس��ارت هاي عمده اي را سبب شده 
است. سيل هاي فصلي در چين، خسارت اقتصادي بالغ بر 
يك ميليارد دالر در پي داشته است.  همچنين، گردبادهاي 
عظيمي مانند گردبارد ماريا خس��ارت هاي قابل توجهي 
به برخي كش��ورهاي حوزه غربي اقيانوس آرام به بار آورده 
اس��ت. همچنين زلزله در ايران و اندونزي نيز س��بب بروز 

خسارت هايي جزئي شده است

Thu. Sep6. 2018  پنج شنبه  15 شهريور 1397   25  ذي الحجه 1439  سال پنجم    شماره   1191 

چهارشنبهسه شنبهدوشنبهيكشنبهشنبهنوع سكه و ارز
4۰4۰۰۰۰44۱۰۰۰۰4۶۰۰۰۰۰4۷۰۰۰۰۰4۷۵۰۰۰۰سكه امامي
سكه بهار 

۳۶۲۶۰۰۰۳۸۵۶۰۰۰4۰۱۶۰۰۰4۲۰۶۰۰۰4۲۵۶۰۰۰آزادي

۱۸۳4۰۰۰۲۱۰۰۰۰۰۲۱۲4۰۰۰۲۲۲4۰۰۰۲۲۵4۰۰۰نيم سكه
۹۸۳۰۰۰۱۰۵۰۰۰۰۱۰۷۳۰۰۰۱۱۵۳۰۰۰۱۱۷۳۰۰۰ربع سكه

۵۳۲۰۰۰۵۵۲۰۰۰۵۷۲۰۰۰۶۱۲۰۰۰۶۱۲۰۰۰سكه گرمي
۳۰۸۲۰۰۳۳۱۷۵۰۳4۳۰۰۰۳۸۹۵۰۰۳۷۷۹۰۰طالي ۱۸ عيار

۹۲۸۶۹۱۲4۹۳4۷۹۰4۶۹4۲۳يورو
۱۳۶۶۰۱۳۶۹۹۱4۲۱۸۱4۳۶۷۱۵۹4۱پوند
۱۱۲۲۱۱4۸۱۱۶۰۱۱۵۸۱۱۳۶ يوآن
۱۰۰۲۵۱۰۹۵۰۹۸۲۹۱۰۵۸۸۹۷۶۶دالر



نگاه 5 بازار سرمايه
لزوم اتكا به مكانيسم بورس 

براي تقويت بخش خصوصي
نماينده سابق ايران در اوپك معتقد است محصور 
كردن اقتصاد به منظور تنظيم بازار ها از س��وي 
دولت نمي تواند راهگشا باشد چراكه اين اقدام، 
رقاب��ت و ش��فافيت را از بي��ن مي ب��رد و بخش 
خصوصي را روز ب��ه روز نحيف تر مي كند؛ از اين 
رو بهره گيري از مكانيسم بازار براي تقويت بخش 
خصوص��ي و ايجاد فضاي رقابت��ي توصيه اكيد 
كارشناسان و تجربيات جهاني به دولت هاست 
كه يكي از ابزار ها در اين زمينه، بورس هاي كااليي 
اس��ت. به گزارش ميزان، لزوم اتكا به مكانيسم 
بورس براي تقويت بخش خصوصي محمدعلي 
خطيبي در خصوص آسيب هاي بزرگ تر شدن 
دول��ت در اقتصاد گفت: تعيي��ن قيمت ها بطور 
معمول دوگونه اس��ت، در ابت��دا قيمت گذاري 
دولتي است كه بخش عمده اي از قيمت ها توسط 
دولت تعيين و به بازار تحميل مي شود و نوع ديگر، 
كشف قيمت براساس عرضه و تقاضاي حاكم در 
بازار انجام مي شود كه طي آن اجازه مي دهند تا 
قيمت ها به واسطه واقعيت هاي موجود در بازار و 

از طريق عرضه و تقاضا تعيين شود. 
وي در ادام��ه افزود: دولت در روش دوم بيش��تر 
به دنب��ال سياس��ت گذاري اس��ت و در بخش 
اجرا دخالت چنداني ن��دارد؛ بلكه اجرا به بخش 
خصوصي واگذار خواهد ش��د. اما در بخش اول 
دولت خود در تعيين جهت قيمت ها دخالت مي 
كند كه اگر در بخش اجرا نيز ايفاي نقش كند به 
دليل ذي نفع بودن، به رقابت با بخش خصوصي 
مي پردازد. دبير سابق ايران در اوپك با تاكيد بر 
اينكه بهتر است تا دولت ضمن كناره گيري از اجرا 
و دخالت در اقتص��اد و بازارها، به وظيفه نظارتي 
و سياس��ت گذاري خود بپردازد و مكانيسم بازار 
را به بخش خصوصي واگذار كند، خاطرنش��ان 
كرد: از دولت بايد انتظار سياست گذاري داشت و 
نبايد به هيچ عنوان در امور اجرايي دخالت كند. 
خطيبي با بيان اينكه اكنون شاهد دخالت دولت 
در بخش عمده اي از اقتصاد كشور هستيم، گفت: 
در حال حاضر دولت در بيش��تر مسائل دخالت 
مي كند و ٨٠ درصد از اقتصاد كش��ور در اختيار 
دولت قرار گرفته؛ بنابراين به دليل وجود برخي از 
گرفتاري ها، دولت ديگر از زمان كافي جهت تمركز 
براي رسيدگي به بحث هاي سياست گذاري كه 
از جمله وظاي��ف اصلي دولت تلقي مي ش��ود، 
برخوردار نيست. وي با اش��اره به اينكه در حال 
حاضر در بس��ياري از كشورهاي دنيا در راستاي 
ايج��اد رقابت و ش��فافيت، كش��ف قيمت ها به 
مكانيسم بازار واگذار شده است، اظهار داشت: در 
يك اقتصاد سالم، قيمت ها در يك بازار رقابتي كه 
بخش خصوصي در حال رقابت با يكديگر است، 
كشف خواهد شد؛ اما در بخش دولتي قيمت ها 
ديكته مي ش��ود و دولت بايد انرژي بس��ياري را 

صرف حفظ قيمت هاي ارايه شده كند.
 نماينده سابق ايران در اوپك تصريح كرد: بطور 
طبيعي تا زماني كه قيمت گذاري دولتي در بازار 
حاكم باش��د عالوه بر وجود برخي از مش��كالت 
در بازار، اقتصاد كش��ور ديگر از فضاي س��المي 
برخوردار نخواهد بود؛ در صورتي كه اگر قيمت ها 
از طريق رقابت و در بازار آزاد تعيين شود در كنار 
اينكه بازار شكل رقابتي شدن را به خود مي گيرد 
كيفيت كاال نيز افزايش مي يابد و همين امر باعث 
كاهش فساد و سوءاستفاده در بازار خواهد شد. به 
گفته خطيبي، با وجود تالش هاي شبانه روزي 
دولت، همچنان بايد شاهد برخي از نارسايي هاي 
موجود در كشور باشيم كه اين امر نشانگر بيراهه 
رفتن و ارايه كارشناس��ي هاي غلط به مسووالن 
اس��ت بطوريكه همين كش��ف قيمت براساس 
عرضه و تقاضا مي تواند ريش��ه فساد در كشور را 
بخشكاند. وي گفت: دليل عمده پيشرفت اغلب 
كش��ور ها كه اخيرا ش��اهد آن بوديم، در اختيار 
گرفت��ن اجراي امور توس��ط بخ��ش خصوصي 
بوده اس��ت، اين بخش وارد ميدان مي شود و در 
ريل گذاري كه دولت در نظر گرفته است، به مسير 

خود ادامه مي دهد.

   تاثير قيمت گذاري دولتي بر توليد
نماينده س��ابق ايران در اوپك ب��ه تاثير قيمت 
گذاري دولت��ي بر توليد كش��ور اش��اره و بيان 
كرد: زماني كه دولت قيمتي را تعيين مي كند، 
بس��ياري از توليدكنندگان نسبت به قيمت ها 
اعت��راض مي كنند و عالوه بر آنه��ا مردم و حتي 
خود دولت هم نسبت به وضع موجود ناراضي و 
متضرر مي ش��وند، در حالي كه اگر قيمت ها به 
صورت رقابتي تعيين شود و دولت حمايت خود 
را از برخي بخش هاي خاص دريغ كند و خواستار 
رعايت استانداردهاي الزم از سوي آنها باشد، اين 
بخش هاي توليدي ملزم مي ش��وند تا با رعايت 
استاندارد ها در بازار رقابتي حضور يافته و كاالهاي 
خ��ود را عرضه كنند. با اين اقدام عالوه بر رقابتي 
شدن بازار، كيفيت كاال ها نيز افزايش مي يابد و 

قيمت ها در جايگاه واقعي خود قرار مي گيرند.

   بورس كاال،   پياده ساز  اقتصاد بازار
خطيبي در ادامه به وجود و راه اندازي بورس كاال 
در كشور حدود ۱۵ سال گذشته اشاره و بيان كرد: 
بورس در كشور به منظور حاكم شدن فضاي عرضه 
و تقاضا و واقعي ش��دن قيمت ها ايجاد شده است 
پس دولت بهترين ابزار را به منظور جلوگيري از 
انح��راف هر بازار كااليي از مس��ير واقعي خود در 
اختيار دارد. وي در انتها خاطرنشان كرد: از طرفي 
روح بورس كاال، آزادس��ازي و ايجاد رقابت ميان 
توليدكنندگان و مصرف كنندگان است از اين رو 
خود دولت نيز نبايد در مسير طبيعي بازار دخالت 
كند بلكه با نظارت، زمينه تقويت و حضور پررنگ 
همه صنايع در فضاي شفاف بورس را فراهم كند كه 

اين امر به سود منافع ملي خواهد بود.

»تعادل« وضعيت اقبال عمومي به صندوق هاي سرمايه گذاري را بررسي كرد

سود  120 درصدي در محاق »ندانستن«
گروه بورس     سميرا ابراهيمي 

انفجار نقدينگي و س��رگرداني آن، بازارها را به آتش 
كشيده است. هر روز صبح كه از خواب بيدار مي شويم، 
مي شنويم و ميبينيم كه دالر شد ۱3 هزار تومان، دالر 
ش��د ۱4 هزار تومان، دالر شد ۱۵ هزار تومان. قيمت 
س��كه مرزهاي 4 ميليون توم��ان و 4 و نيم ميليون 
توم��ان و حتي 4 ميليون و 600 هزار تومان ش��ده و 
ديگر رسيدن به قيمت ۵ ميليون تومان و حتي باالتر 
هم متعجبمان نمي كند. تنها ناراحت مي ش��ويم از 
ثروتمان كه ساعتي و دقيقه اي آب مي شود. از حقوق 
و درآمدي ناراحتيم كه فاصله اش با ۱00 دالر روزانه 
كمتر مي شود و اگر كارگر باشيم، حتي كمتر از ۱00 

دالر شده است. 
اي��ن اتفاق��ات داليل زي��ادي دارد ك��ه در طيفي از 
تحريم ه��اي امريكا تا س��رگرداني نقدينگي افس��ار 
گسيخته را در بر مي گيرد. در ماه هاي اخير، نقدينگي 
كه اكنون به رقم ۱600 هزار ميليارد تومان رسيده، با 
ورود به بازارهاي سفته بازي طال و دالر و حتي آهن و 
ميلگرد و فوالد و ... نظم نرخگذاري و تعادل عرضه و 
تقاضا را به هم ريخته است. به گفته كارشناسان، عده 
زي��ادي از اين افراد، به دنب��ال حفظ ارزش پول خود 
هستند و عده اي نيز قصد سرمايه گذاري دارند. اما در 
اين ميان، صندوق هاي سرمايه گذاري بورسي كه در 
بازار كامال متشكل، داراي ناظر و رگالتوري هستند، 

مغفول سرمايه گذاران مانده اند. 
بطور كلي مسير توس��عه اقتصادي كشورها از مسير 
بازار س��رمايه مي گذرد، به دليل آنكه گسترش بازار 
سرمايه باعث مي شود شركت هاي موجود در اين بازار 
بتوانند نقدينگي مورد نياز خود براي انواع طرح هاي 
توسعه اي و افزايش سرمايه را از طريق اين بازار جذب 
كنند. توسعه حجم اين بازار، باعث تشويق شركت هاي 
خارج از بازار براي ورود به بورس مي شود و در نهايت 
نيز چرخه مولد اقتصاد كشور را به حركت در مي آورد. 
ب��راي س��هولت ورود افراد ع��ادي به بازار س��رمايه، 
صندوق هاي سرمايه گذاري بورسي با 3 نوع ساز و كار در 
سهام، در آمد ثابت و مختلط مشغول به فعاليت هستند. 

   صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت
اين نوع صندوق ها حداقل بين ۷0 درصد تا ۹0 درصد 
از دارايي هاي خود را در اوراق مشاركت، سپرده بانكي، 
گواهي سپرده بانكي و ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت 
سرمايه گذاري مي كنند. باقيمانده دارايي هاي صندوق

نيز به اختيار مدير صندوق )تا سقف ۱0 درصد( در بازار 
سهام س��رمايه گذاري مي شود. اين نوع از صندوق ها   
براي افرادي مناسب است كه ريسك پذيري پاييني 
دارند. چراكه اكثرسرمايه آنها در دارايي هاي با درآمد 
ثابت سرمايه گذاري شده اس��ت. همچنين معموال 
صندو ق هاي س��رمايه گذاري با درآمد ثابت حداقل 
سود تضمين شده دارند كه در حدود سود بانكي است 

و قابليت نقدش��وندگي هم دارند. اين نوع صندوق ها 
به فراخور نوع مديريت، س��ود يونيت ها را به صورت 
ماهانه يا 3 ماه��ه پرداخت مي كنند. در نهايت اينكه 
اين صندوق ها معموال بازدهي بيش��تري نس��بت به 

بانك دارند. 

   صندوق سرمايه گذاري در سهام
اين نوع از صندو ق ها حداقل ۷0 درصد از دارايي هاي 
خود را در سهام سرمايه گذاري مي كنند. 30 درصد 
باقيمانده نيز به اختيار مدير صندوق در سهام، اوراق 
مشاركت، سپرده بانكي و يا ساير اوراق بهادار با درآمد

ثابت سرمايه گذاري مي شود. اين كار باعث مي شود 
كه ريسك اين نوع صندو ق ها نسبت به صندوق هاي 
با درآمد ثابت بيشتر شود. به دليل اينكه بخش زيادي 
از دارايي هاي اين نوع صندوق در بورس سرمايه گذاري 
مي شود، در نتيجه اين نوع از صندوق ها حداقل سود 

تضمين شده ندارند.
اين صندوق ها عمدتا مناس��ب افرادي هس��تند كه 
قصد سرمايه گذاري در بورس را دارند، اما فرصت و يا 
اطالعات كافي براي اين كار را ندارند. با سرمايه گذاري 
در اين نوع صندو ق ها، س��رمايه افراد توسط يك تيم 
تحليلي با مديريت حرف هاي و آشنا به مسائل مالي 
و سرمايه گذاري در بورس سرمايه گذاري مي شود. به 
همين دليل ريسك بيش��تري نيز دارند. اما از طرف 
ديگر اين قابليت را دارند كه نس��بت به صندو ق هاي 
س��رمايه گذاري با درآمد ثابت، بازدهي بيش��تري را 
نصيب س��رمايه گذاران كنند. بطور مثال در مواقعي 
كه وضعيت بورس مناس��ب اس��ت، ميزان بازدهي و 
س��ودآوري اين صندوق ها نس��بت به صندوق هاي 
با درآمد ثابت قابل مقايس��ه نيس��ت. بسياري از اين 
صندوق هاي نيز ضامن نقد ش��وندگي دارند. در واقع 
س��رمايه گذاران هرگاه كه بخواهند از اين صندوق ها 
خارج شوند، ضامن صندوق، واحدهاي خريداري شده 
آنها را به قيمت روز خريداري مي كند. در حال حاضر 
طيف سوددهي اين صندوق ها در يك سال اخير در 

بازه ۹ درصد منفي تا ۱24 درصد مثبت است.

   صندوق سرمايه گذاري مختلط
اين نوع از صندوق ها حداكثر 60 درصد از دارايي خود 
را در سهام سرمايه گذاري مي كنند. حداقل 40درصد 
از دارايي صندوق نيز در اوراق با درآمد ثابت مثل اوراق 
مشاركت و سپرده هاي بانكي سرمايه گذاري مي شود. 
بطور كلي مي ت��وان گفت اين ن��وع از صندوق هاي 
س��رمايه گذاري از منظر س��طح ريس��ك بين 2 نوع 
صندوق با درآمد ثابت و صندوق س��رمايه گذاري در 
س��هام قرار مي گيرند. س��رمايه گذاري در اين نوع از 
صندو ق ها به افراد با س��طح ريسك متوسط توصيه 
مي شود. زيرا بيش از نيمي از دارايي هاي آن در سهام 
سرمايه گذاري مي ش��ود. همچنين براي تعديل اين 

ريس��ك حداقل 40 درصد از دارايي هاي صندوق در 
اوراقي كه درآمد ثابتي دارند، سرمايه گذاري مي شود. 
اين صندو ق ها نيز پتانس��يل بازدهي بيشتر نسبت 
به صن��دو ق هاي درآم��د ثابت را دارن��د. اما به دليل 
سرمايه گذاري بخش��ي از دارايي ها در سهام، حداقل 
سود تضمين شده ندارند. بسياري از اين صندوق ها 
نيز ضامن نقدش��وندگي دارند. در حال حاضر طيف 
سوددهي اين صندوق ها در يك س��ال اخير در بازه 

۵۷درصد تا ۱6 درصد بوده است. 

   مردم اين صندوق ها را نمي شناسند
ب��ا وجود آنكه س��ود دهي اين صندوق ه��ا، با وجود 
داش��تن ناظر و اركان صندوق، بيش��تر از بازارهاي 

سفته بازي بوده، اما هنوز خيل فراواني از مردم آنها را 
نمي شناسند. با ارايه اطالعات صندوق ها به افرادي 
كه كم و بيش درگير س��رمايه گذاري پس انداز خود 
شده بودند، واكنش هاي متفاوتي را دريافت كرديم. 
فره��اد 34 س��اله كه اكن��ون در يكي از ش��هرهاي 
حاشيه اي رشت ساكن است و مشغول به فعاليت هاي 
گلخانه اي اس��ت، پس از آنكه با اطالعات صندوق ها 
مواجه ش��د، به خبرنگار تعادل گف��ت: من قبال كد 
بورس��ي گرفته ب��ودم و مدتي هم خري��د و فروش 
مي كردم. اما ب��ه دليل آنكه پيگي��ري اخبار بورس 
برايم گنگ و سخت بود، رها كردم.با وجود اين از اين 
صندوق ها و ميزان سودآوري آنها خبر نداشتم. البته 
االن خريد ملك و سرمايه گذاري در حوزه ساختمان 
برايم جذاب تر اس��ت، زي��را از قدي��م مي گويند كه 
س��رمايه گذاري در زمين بي خطر است. البته خريد 
يونيت هاي صندوق هاي درسهام هم جذابيت خاصي 
دارد، زي��را روزانه به دارايي هايم افزوده مي ش��ود و 
مي توانم هروقت نياز داشتم آن را نقد كرده و استفاده 
كنم. ب��ا اين حال نه تنها من، كه اكثريت مردم هنوز 
اين صندوق ها را نمي شناسند و شايد مسير خطايي 
كه س��رمايه گذاران عمومي ميروند هم به اين دليل 

باشد. 
اما آوا 26 ساله كه دانشجوي سال آخر پزشكي است، 
مي گويد ترجيح مي ده��د پولش را در بانك بگذارد. 
زيرا پدرش سال ها در بورس سرمايه گذاري مي كرد، 

 اما همواره ضرر ك��رده و او ديگر نمي خواهد راه پدر 
را برود. با اين حال س��ودي كه اكنون صندوق هاي 
درسهام مي دهند، سود جذاب و طمع برانگيزي است. 
اما بازهم نمي خواهم وارد اين بازار شوم، زيرا به نظام 

بانكي بيشتر از بورس اعتماد دارد. 
زهرا 2۷ س��اله اما از اين صندوق ها اس��تقبال كرد. 
وي كه هم اكنون فارغ التحصيل رش��ته مهندس��ي 
مكانيك شده و در يك شركت استارتاپي،  مسووليت 
بازاريابي و تحليل محتوا را دارد، مي گويد: چند شب 
پيش در برنامه پايش كس��ب و كار ش��بكه ۱ ديدم 
به معرفي ش��ركتي پرداخت ك��ه عملكرد اصلي آن 
در حوزه س��رمايه گذاري بود. يعني سرمايه مردم را 
قبول مي كرد و برايشان راه درست سرمايه گذاري را 
انتخاب مي كرد. اگر اين ساز و كار گسترده شود، مردم 
رغبت مي كنند كه به جاي بازارهاي طال و دالر، پول 
خود را به بازارهاي مولد بياورند و بدون اينكه قواعد 
تخصصي را ياد بگيرند، وارد بازي ش��وند. خودم هم 
ترجيح مي دهم كه با انتخاب نرخ متوسطي از ريسك، 

صندوق هاي مختلط را انتخاب كنم. 
زهرا مي گفت ك��ه اين روزها ديگ��ر حس خوبي به 
نظام بانكي ندارد. زيرا بانك ها ديگر نمي توانند ارزش 
پول را همپ��اي تورم حفظ كنند، س��رمايه ها را نيز 
براي پيشرفت چرخه توليد استفاده نمي كنند، بلكه 
خودش��ان ارز و زمين مي خرن��د و همين موضوع به 

نابساماني اقتصادي دامن مي زند. 
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يك تحليل گر بازارهاي مالي، بازار سرمايه را در شرايط 
فعلي از نظر جذابيت س��رمايه گذاري براي افرادي كه 
بلندم��دت فكر مي كنند، بازار اول كش��ور مطرح كرد. 
مهدي طحاني گفت: سرمايه گذاري در بورس به منظور 
جلوگيري از كاهش قدرت خريد، بازار بسيار مناسبي 
ارزيابي مي ش��ود. به گزارش س��نا، اين كارشناس بازار 
سرمايه بيان كرد: بررسي ۱0 ساله نمودارهاي بازدهي 
چندين بازار موازي كش��ور نشان مي دهد بازار سرمايه 
نسبت به بازار سكه، ملك و ديگر بازارها با اين ميانگين، 
همواره باالترين بازده را داده اس��ت. وي در پاسخ به اين 
س��وال كه در آستانه انتشار گزارش هاي 6 ماهه ابتداي 
سال، روند رشد صنايع كوچك و بزرگ را طي اين مدت 
چگونه ارزيابي مي كنيد، اظهار داشت: فضاي افزايش 
نرخ براب��ري دالر در برابر ريال و همچنين افزايش نرخ 
تورم يا انتظارات تورمي شكل گرفته در جامعه باعث شده 
كه بعضا افزايش نرخ محصوالت شركت هاي بورسي را 
در صورت هاي مالي آنها شاهد باشيم. طحاني افزود: در 
شركت هاي صادرات محور با توجه به اينكه دالر آنها با 
بازار ثانويه رقم مي خورد، انتظار داريم كه در ش��هريور 
ماه اين افزايش نرخ ارز را بيش��تر ببينيم؛ اما در ماه هاي 
قبل هم مي توان گفت به صورت تدريجي اين افزايش 
نرخ دالر ديده ش��ده است . اين كارشناس بازار سرمايه 
اظهار داشت: شركت هايي كه تورم محور هستند مانند 

روغني ه��ا و غذايي ها تا قبل از اين محصوالتش��ان را با 
تخفيف مي فروختند و همين اتفاقات اخير باعث شده 
كه آنها هم تخفيفات فروش خود را كم كنند. از طرفي 
از نظر ريالي ه��م بهتر بتوانن��د در صورت هاي مالي و 
گزارش هايي كه ارايه مي دهند، پيشرفت داشته باشند. 
طحاني با اشاره به وضعيت صورت هاي مالي شركت ها از 
نظر ريالي توضيح داد: در گزارش هايي كه تاكنون آمده، 
به صورت عمومي قريب به اتفاق صنايع، افزايش ريالي 
فروش را شاهد هستيم كه همين عامل وضع شركت ها 
را براي آينده، بهتر از قبل ب��رآورد مي كند. وي افزود: با 
توجه به اينكه قيمت گذاري ها با دالر بازار ثانويه هم تا 
حدود زيادي انجام مي شود، گزارش هايي كه از اين پس 
شركت ها منتشر مي كنند، مي تواند بسيار مطلوب تر از 

گزارش هاي ۵ ماهه ابتداي سال باشد.
اين كارشناس بازار سرمايه در عين حال بيان كرد: از نظر 
مقداري باتوجه به بحث هايي همچون تحريم، احتماال در 
كليه صنايع مانند خودرو و حتي پتروشيمي ها و فلزي ها 
مقداري افت فروش را داشته باشيم؛ يعني ممكن است 
شركت ها توليد و حتي انبار كنند اما نتوانند بفروشند. 
پس آنقدر آن افزايش نرخ فروش جذاب اس��ت كه آن 
كاهش مقداري توليد را بتواند پوش��ش دهد و نتيجه 
آن افزايش سودآوري ش��ركت ها خواهد شد. طحاني 
تصريح كرد: وقتي به صورت تاريخي نمودار بازار سرمايه 

را نگاه مي كنيم، مي بينيم كه بازار سرمايه در زماني كه 
تورم روندي صعودي دارد، همگام با آن حركت مي كند 
و ب��ه دليل اهرم هاي مختلفي كه در ش��ركت ها وجود 
دارد سودآوري شركت ها بيشتر از نرخ تورم شده است؛ 
بنابراين همواره يكي از بازارهايي كه براي جلوگيري از 
كاهش قدرت خريد به مردم توصيه مي شود كه در آن 
سرمايه گذاري كنند، بازار سرمايه است. وي توضيح داد: 
بررسي ۱0 ساله نمودارهاي بازدهي چندين بازار موازي 
كشور نشان مي دهد بازار سرمايه نسبت به بازار سكه، 
ملك و ديگر بازارها با اين ميانگين، همواره باالترين بازده 
را داده است و براي افرادي كه بلندمدت فكر مي كنند، 
بازار س��رمايه از نظر جذابيت س��رمايه گذاري بازار اول 

كشور است .

   فضاي مثبت در 6 ماه دوم سال
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه اين گفت وگو با اشاره 
به وضعيت بازار در ش��ش ماهه دوم گفت: فارغ از اينكه 
تحريم هاي آبان ماه چقدر بر بازار موثر باشد، با انتظارات 
تورمي موجود، فضاي بسيار مثبتي براي بازار سرمايه قابل 
تصور است. طحاني توضيح داد: فكر مي كنم يك قوه عاقله 
در اين كشور هست كه به بازار سرمايه مي پردازد و به آن 
بال وپر مي دهد تا اين بازار بخشي از اين نقدينگي افسار 

گسيخته جامعه را جمع كند. 

سازمان بورس ابالغ كرديك تحليلگر بازار سهام مطرح كرد يك كارشناس با بررسي 10 ساله نمودارهاي بازدهي چندين بازار موازي مطرح كرد

نمونه صورت   مالي  VCهاشاخص در مرحله خنثي بازار سرمايه گزينه نخست سرمايه گذاري
يك كارش��ناس بازار س��رمايه معتقد است كه هنوز 
گروه ها و صنايع مختلف بورس��ي رشد خود را كامل 
نكرده ان��د و روند صع��ودي بورس ك��ه از خردادماه 
پارسال آغاز شد در حال تكميل و جايگزيني صنايع 
جديد در سبد سهام سرمايه گذاران است. به گزارش 
ايرنا، حس��ن اميري بيان كرد: رون��د صعودي بورس 
كه از خرداد ماه س��ال گذشته آغاز شد، هنوز به پايان 
نرسيده اس��ت، البته بايد توجه داشت كه رشد اصلي 
تحقق يافته و در ماه هاي آينده ميزان افزايش از شدت 
كمتري برخوردار خواهد بود. وي با بيان اينكه اكنون 
ش��اخص بورس در مرحله خنثي و اصالح قرار داشته 
و به همين دليل داراي نوس��ان زيادي اس��ت، اضافه 
كرد: گذشت زمان، مس��ير حركت شاخص بورس را 
مشخص خواهد كرد، كه آيا شاخص، مسير رشد خود 
را ادامه داده و يا اينكه كاهش مي يابد. اين تحليلگر بازار 
يادآور ش��د: اكنون شواهدي از ريزش شاخص بورس 
وجود ندارد و روند حركت به تحوالت و اخبار سياسي 
و اقتصادي داخلي و بين المللي بستگي خواهد داشت. 
اين كارشناس بازار سرمايه درباره ادعاي حبابي شدن 
شاخص بورس نيز گفت: گاهي از حركت سريع و تند 
شاخص بورس به عنوان حباب نام مي برند، اما اينگونه 
نيس��ت؛ زماني بايد رشد شاخص را حبابي بدانيم كه 

علت منطقي براي آن وجود نداشته باشد. 

س��ازمان بورس خط��اب به مدي��ران صندوق هاي 
سرمايه گذاري جسورانه و تمامي حسابرسان معتمد 
سازمان بورس و اوراق بهادار، صورت هاي مالي نمونه 
صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه )VC( را ابالغ 
كرد. به گزارش فارس، در اين ابالغيه سعيد محمد 
عليزاده، مدير نظارت بر ناش��ران س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار با تاكيد ب��ر اينكه وجود اطالعات مالي 
ش��فاف يكي از الزامات اساسي كارايي بازار سرمايه 
اس��ت، عنوان كرد: در قانون ب��ازار اوراق بهادار در 
راستاي حمايت از حقوق سرمايه گذاران، و با هدف 
س��اماندهي، حفظ و توسعه بازار ش��فاف، منصفانه 
و كاراي اوراق به��ادار، وظاي��ف و اختيارات��ي براي 
س��ازمان بورس و اوراق به��ادار در خصوص تهيه و 
انتش��ار اطالعات توسط اش��خاص تحت نظارت در 
نظر گرفته شده است. بر اين اساس، در جهت بهبود 
افش��اي اطالعات در صورت هاي مالي صندوق هاي 
سرمايه گذاري جسورانه و به منظور تأمين نيازهاي 
اطالعات��ي س��رمايه گذاران و س��اير ذي نفع��ان، 
صورت هاي مالي نمونه صندوق هاي سرمايه گذاري 
جسورانه« طبق اس��تانداردهاي حسابداري، كه در 
كميته استانداردها و آموزش اين سازمان بررسي و 
توسط كميته فني سازمان حسابرسي تأييد شده از 

امروز ابالغ و الزم االجرا است.

مس��ير بورس كمتري��ن هزين��ه را در تعامل ميان 
خريدار و فروش��نده كاالها به همره دارد و نظارت 
ني��ز در كل زنجي��ره معامالت در ص��ورت حضور 
همه جانبه توليدكنندگان در ب��ورس امكان پذير 
است. به گزارش س��نا، حسينعلي حاجي دليگاني 
نماينده مردم اصفهان و عضو كميس��يون برنامه و 
بودجه مجلس ضمن بيان مطلب فوق در خصوص 
چگونگي حمايت از توليد در ش��رايط فعلي اقتصاد 
كش��ور گفت: موض��وع ش��فافيت در فعاليت هاي 
اقتصادي باعث شده تا امروز وقتي براي حل مشكل 
يك بخش تالش مي كنيم، مشكالت از بخش ديگر 
فوران مي كند و اين ها همگي به دليل غيرش��فاف 
بودن اقتصاد اس��ت. اين نماينده مجلس با اش��اره 
به اينكه يكي از مش��كالت فعل��ي توليدكنندگان، 
تامين مواد اوليه اس��ت، اظهار داش��ت: بورس كاال 
بستر حضور توليدكنندگان باالدست و پايين دست 

اس��ت بطوريكه مواد اوليه از سوي توليدكنندگان 
عمدتا بزرگ كش��ور در اين بازار عرضه مي ش��ود و 
پايين دس��تي ها نيز اقدام به خريد مي كنند. اما به 
دليل شرايط خاص ايجاد شده و انتظارات تورمي از 
سمت فعاالن بازار كاالها به خصوص در حوزه پليمر 
و پالستيك برخي اقداماتي كه مغاير منافع ملي و در 
جهت منافع شخصي و بنگاهي است را شاهد بوديم. 
حاجي دليگاني افزود: براي جلوگيري از مشكالت 
عنوان ش��ده عرضه همه جانبه محصوالت توليدي 
در بورس كاال به مسووالن توصيه مي شود تا زنجيره 
توليد زير سايه چتر ش��فاف بورس كاال قرار گيرد و 
امكان سوءاستفاده برخي افراد در حوزه باالدست يا 

پايين دست وجود نداشته باشد.
به گفته اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، 
دولت ب��ا متمركز كردن معامالت هم��ه كاالها در 
بورس، توليد كشور را حتي در دوران سخت حفظ 

خواهد كرد و ديگر امكان احتكار و گران فروشي به 
دليل حضور همه توليدكنن��دگان در كل زنجيره 
توليد وجود نخواهد داشت. حاجي دليگاني در ادامه 
عنوان كرد: بعضا براي مديريت بازارها مسيرهايي 
انتخاب مي شود كه براي اقتصاد هزينه هاي سنگيني 
و طوالني مدتي دارد، اما مسير بورس كمترين هزينه 
را در تعامل ميان خريدار و فروشنده كاالها به همره 
دارد و نظارت نيز در كل زنجيره معامالت در صورت 
حضور همه جانبه توليدكنندگان در بورس امكان 
پذير اس��ت. اين نماينده مجلس شوراي اسالمي، 
ادامه توسعه معامالت بخش كشاورزي در بورس را 
ضروري دانست و گفت: طي چند سال اخير شاهد 
عرضه محصوالت كشاورزي در بورس كاال بوده ايم، 
همچنين به تازگي معامالت زعفران نيز در بورس 
كاال رونق گرفته و اينگونه اقدامات مي تواند به اقتصاد 

بخش كشاورزي كمك كند.

نماينده مجلس شوراي اسالمي

زنجيره توليد زير چتر بورس كاال قرار گيرد
مروري بر آمار معامالت ديروز

كاهش نماگر بورس تهران
شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در معامالت 
روز گذش��ته با كاهش 26۹ واحدي همراه ش��د و 
در نهايت رق��م ۱3۷ هزارو ۷۱4 واحدي را به خود 

اختصاص داد. 
به گزارش ف��ارس، ش��اخص كل ه��م  وزن اما با 
افزايش 2۱2 واحدي عدد 22 هزار و ۱8۹ واحد را 
به نمايش گذاش��ت. شاخص سهام آزاد شناور نيز 
ب��ا كاهش 400 واحدي به رق��م ۱46 هزار و 8۹۷ 

واحد دست يافت. 
همچنين، شاخص بازار اول اما در حالي با كاهش 
28۹ واحدي به رقم ۱0۱ هزار و 3۱۷ واحد دست 
يافت كه ش��اخص بازار دوم با كاهش ۹۹ واحدي 
عدد 2۷4 هزار و ۹3۷ واحد را به نمايش گذاشت. 
افزون بر اين، روز گذش��ته شاخص كل فرابورس 
)آيفك��س( نيز ب��ا افزايش ۱۱ واح��دي روي رقم 
يك هزار و ۵۷۹ واحد متوقف ش��د. براساس اين 

گزارش، ديروز معامالت س��هام در نماد معامالتي 
ش��ركت هاي خدمات انفورماتيك با ۱03 واحد، 
پاالي��ش نفت ته��ران ب��ا ۱00 واح��د و پااليش 
نفت بندر عب��اس با 80 واحدافزايش بيش��ترين 
تأثيرمثبت را بر برآورد ش��اخص كل بورس به نام 
خود ثبت كردند. در مقابل، معامالت سهام در نماد 
معامالتي شركت هاي معدني و صنعتي گل گهر با 
۱6۷ واحد، هلدينگ پتروشيمي خليج فارس با ۹4 
واحد و ملي صنايع مس ايران با 86 واحد كاهش، 
بيش��ترين تاثيرمنفي را در محاسبه اين نماگر به 
دوش كشيدند. بر اين اساس، ارزش كل معامالت 
روز چهارش��نبه بورس تهران در حالي به بيش از 
۵4۷ ميليارد و 8۹3 ميليون تومان نمايش داده شد 
كه ناشي از دست به دست شدن بيش از 2 ميليارد 
و ۱۵4 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 

۱2۷ و ۹82 نوبت داد و ستد بود.

رويدادباتحليلگران

  از قديم مي گويند كه س�رمايه گذاري در 
زمين بي خطر است. البته خريد يونيت هاي 
صندوق هاي درس�هام هم جذابيت خاصي 
دارد، زيرا روزانه به دارايي هايم افزوده مي شود 
و مي توانم هروقت نياز داشتم آن را نقد كرده و 
استفاده كنم. با اين حال نه تنها من، كه اكثريت 
مردم هنوز اين صندوق ها را نمي شناس�ند و 
شايد مسير خطايي كه سرمايه گذاران عمومي 

مي روند هم به اين دليل باشد

برش



تشكلها6اخبار
چاي هم دالر دولتي گرفت 

هم گران شد!
ايسنا| چاي وارداتي هم يكي ديگر از محصوالتي 
است كه از ابتداي امسال ارز دولتي دريافت كرده، 
اما مشمول افزايش قيمت در همين بازه زماني شده 
است؛ به گونه اي كه با وجود ارزن تر شدن نسبي نرخ 
واردات، قيمت اين محصول در بازار مصرف كنندگان 
بيش از ۲۲ درصد گران تر از س��ال گذش��ته شده 
است. از سوي ديگر نيز عالوه بر گرانفروشي در بازار 
چاي، تخلف ديگري ه��م رخ داد و آن اين بود كه با 
افزايش فاصله و مابه التفاوت نرخ ارز در بازار داخلي، 
واردكنندگان براي سود بيش��تر اقدام به صادرات 
چاي خارجي كردند و كار را به جايي رس��اندند كه 
دولت مجبور ش��د تا صادرات كاالهاي واردشده با 
ارز دولتي را ممنوع اعالم كند كه در اين ليست نام 
چاي هم قرار دارد. معاون بازرگاني سازمان چاي در 
اين خصوص گفت: چاي جزو محصوالتي است كه 
مشمول ارز دولتي ۴۲۰۰ توماني شده و شركت هاي 
بسياري از ۲۱ فروردين ماه تا امروز موفق به دريافت 
اين ارز ش��ده اند. گودرز خردادپور با تاكيد بر اينكه 
افزايش قيمت چاي خارجي كه مشمول ارز دولتي 
شده غيرقانوني است، اظهار كرد: اگر شركتي از ميان 
واردكنندگان چاي با ارز دولتي قيمت محصولش 
را افزايش دهد مرتكب تخلف شده و دستگاه هاي 

نظارتي با آن برخورد خواهند كرد.

وابستگي شديد لوازم التحرير 
به واردات

ايس�نا |   رييس اتحاديه نوشت افزار استان البرز 
گفت: كاهش قدرت خريد مردم باعث كم رونقي 
بازار نوشت افزار نسبت به سال هاي گذشته شده 
است. بهرام آجرلو در خصوص وضعيت بازار نوشت 
افزار اعالم كرد: ما در ايران توانايي توليد حتي يك 
مداد بطور كامل را نداريم و تمامي اقالم موجود به 
جز دفتر همگي وارداتي است فقط در ايران مونتاژ 
مي شود و عمال ايران در نوشت افزار هيچگونه توليد 
داخلي ن��دارد. آجرلو در ادام��ه افزود: محصوالت 
نوشت افزار و لوازم تحرير عمدتا از كشورهايي مثل 
اس��پانيا، تركيه و چين مغز مداد و جوهر خودكار  
خريداري مي شود.  آجرلو همچنين گفت: دولت 
هيچگونه يارانه اي به نوشت افزار اختصاص نداده 
اس��ت؛ يارانه اي كه به كاغذ تعل��ق مي گيرد هم 
مربوط به انتش��ارات است. بسياري از همكاران ما 
با ارز ۴۲۰۰ توماني ثبت سفارش كرده اند اما حاال 
مجبور به پرداخت مابه التفاوت به قيمت روز دالر 
هستند. آجرلو از فعاليت واحدهاي صنفي غيرمجاز 
و دستفروشان در حوزه نوشت افزار هم انتقاد و بيان 
كرد: بسياري از مردم به تصور اينكه دستفروشان 
اجناس را ارزان تر عرصه مي كنند از اين افراد خريد 
مي كنند در حالي كه اي��ن قيمت ها با واحدهاي 
صنفي اكثرا تفاوت��ي ندارد و اگر تفاوتي هم وجود 
داشته باشد مربوط به كيفيت پايين اجناس است. 
رييس اتحاديه نوشت افزار البرز در خصوص نوشت 
افزارهاي ايراني اظهار امي��دواري و بيان كرد: اين 
اجناس نسبت به چندس��ال پيش هم از كيفيت 
بهتري برخوردارند و هم قيمت آنها مناسب تر است 
اما مساله اي كه وجود دارد فرهنگ سازي است؛ ما 
هرسال فقط در شهريور به ياد اين موضوع مي افتيم 

كه بايد نوشت افزار ايراني-اسالمي عرضه كنيم.

 كاهش تقاضا
مرغ را  ارزان كرد

خبرگ�زاري صدا و س�يما | ريي��س اتحاديه 
فروشندگان پرنده و ماهي گفت: قيمت گوشت 
مرغ بر اثر توليد و عرضه بيش از حد اين محصول 
در ب��ازار و كاهش ۵۰ درص��دي تقاضا با كاهش 
قيمت مواجه شده اس��ت. مهدي يوسف خاني 
رييس اتحاديه فروش��ندگان پرنده و ماهي، در 
خصوص كاهش قيمت مرغ در بازار اظهار كرد: 
قيمت مرغ از س��ه روز گذش��ته تاكنون حدود 
۲ هزار تومان كاهش داشته اس��ت. او افزود: در 
حال حاضر مرغ گرم در كشتارگاه ۸۸۵۰تومان 
و توزيع در واحدهاي صنفي نيز به قيمت ۹۰۵۰ 
تومان است. خرده فروشي هم ۹۸۵۰ تومان مرغ 
را توزيع مي كند. يوس��ف خاني در رابطه با دليل 
كاهش قيمت مرغ خاطرنشان كرد: قيمت مرغ 
بر اثر توليد و عرضه بيش از حد اين محصول در 
بازار و كاهش ۵۰ درصدي تقاضا با كاهش قيمت 
مواجه شده است. اگر ميزان تقاضا بازهم كاهش 
داشته باشد، اين قيمت بسيار كمتر خواهد شد. 
وي با اشاره به كاهش قيمت جوجه يك روزه مرغ 
گوشتي تصريح كرد: قيمت جوجه يك روزه هم 
كاهش داش��ته و با قيمت ۱۲۰۰ تومان توسط 

مرغداري ها تهيه مي شود.

۲۴۸ هزار بازرسي از صنوف
پايگاه خبري ات�اق اصناف اي�ران| تعداد كل 
بازرسي ها از صنوف سراسر كشور در مرداد ماه سال 
جاري ۲۴۸ هزار و ۴۸۴ فقره بود كه ۱۵ هزار و ۵۴۳ 
فقره پرونده با برآورد جريمه پيش��نهادي به ارزش 
بيش از ۱۷۷ ميليارد و ۶۰۹ ميليون ريال تش��كيل 
شده است . در اين مدت ۱۵هزار و ۲۳۷ فقره شكايت 
توسط واحدهاي بازرسي اصناف دريافت شد كه ۶۱ 
درص��د در بخش كاال و ۳۹ درصد در بخش خدمات 
بود. از مجموع شكايات دريافتي ۲۲ درصد به صورت 
حضوري، ۵۶درصد تلفني و ۲۲درصد به صورت كتبي 
دريافت و رس��يدگي شده است.  پس از بررسي هاي 
معموله و ارزيابي كارشناسان تعداد ۱۴ هزار و ۸۳۲ 
فقره شكايت قابل پيگيري مشخص و براي رسيدگي 
و برخورد قانوني به ادارات و مراجع ذيربط ارسال شده 
است. همچنين از مجموع شكايات قابل پيگيري ۱۷ 
درصد منجر به رضايت شاكي، ۳۰ درصد متخلف، ۳۶ 
درصد غيرمتخلف و ۱۷ درصد در دست بررسي است. 
بيشترين عناوين تخلف مربوط به درج نكردن قيمت، 

گران فروشي و صادر نكردن صورتحساب است.

نخستين نشست »تجربه جهاني استارت آپ  ها در حوزه انرژي« اتاق ايران برگزار شد

بازاراستارتآپيدرانحصارخصولتيها

روغن خودرو گرفتار احتكار شد

گروه تشكل ها| 
نشست »تجربه جهاني استارت آپ  ها در حوزه 
انرژي« روز گذش�ته در ات�اق بازرگاني ايران 
با حض�ور نمايندگان وزارت ني�رو و همچنين 
معاون�ت علمي و فن�اوري رياس�ت جمهوري 
برگزار ش�د. حض�ور نمايندگان دول�ت، اين 
فرص�ت را به فع�االن بخش خصوص�ي داد تا 
مش�كالت خ�ود را در زمينه اس�تارت آپ ها 
مطرح كنند. مهم ترين مش�كلي كه از س�وي 
بخش خصوص�ي ب�ر آن تاكيد ش�د، انحصار 
ش�ركت هاي خصولتي در بازار اس�تارت آپي 
كشور بود كه عرصه را براي فعاليت شركت هاي 
نوپ�ا تنگ كرده ان�د. دومين موضوع�ي كه از 
سوي بخش خصوصي به عنوان يك مانع بر سر 
راه شركت هاي اس�تارت آپي مورد بحث قرار 
گرفت، سوءمديريت در مواجهه و بهره برداري 
از ظرفيت هاي كش�ور بود. به گفته اين فعاالن 
اقتصادي، شركت هاي استارت آپي نمي توانند 
به ص�ورت تكي يا چن�د نف�ره وارد اين حوزه 
ش�وند و بايد با فعاالن اصلي بازار انرژي تعامل 
سازنده داشته باشند تا امكان موفقيت كسب 
و كارش�ان افزايش پيدا كند. اما »نگاه جهاني 
و الگو ب�رداري از اس�تارت آپ هاي موف�ق در 
س�طح بين الملل�ي« موضوع ديگ�ري بود كه 
در اين نشس�ت م�ورد تاكيد ق�رار گرفت. از 
آنس�و نمايندگان دولت براي حل اين مشكل 
پش�نهاداتي مطرح كردند كه مورد اس�تقبال 

مسووالن جلسه قرار گرفت.

نشس��ت هاي  سلس��له  از  نشس��ت  نخس��تين 
كميس��يون جوانان، كارآفريني و كس��ب وكارهاي 
نوي��ن و دانش بني��ان اتاق اي��ران با ه��دف معرفي 
»استارت آپ هاي فعال در حوزه آب، محيط زيست 
و كشاورزي«، با عنوان»تجربه جهاني استارت آپ  ها 
در حوزه انرژي« با همكاري كميسيون انرژي، صنايع 
پااليش��ي و پتروش��يمي اتاق ايران و اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كش��اورزي همدان برگزار شد. نگاه 
همراه با شك و ترديد دولت به فعاليت استارت آپ ها 
در كشور يكي از گاليه هايي بود كه از سوي حاضران 
در اي��ن نشس��ت مط��رح ش��د. همچني��ن فعاالن 
استارت آپي اظهار كردند كه دولت انتظار دارد تا يك 
كسب و كار نوپا در ايران مشابه استارت آپ هايي كه در 
كشورهاي پيشرفته راه اندازي شده، سودآور باشند و 
هر انتظاري كه مسووالن دارند، برآورده كنند. عدم 
تعريف دقيق و توافق نظر درباره مفهوم استارت آپ ها 
و فعاليت آنها در كشور، عدم اطالعات دقيق و ضعف 
در ارتباط با ذينفعان، مناقصه گذاش��تن طرح هايي 
كه از سوي فعاالن استارت آپ  به دولت ارايه مي شود، 
كنترل فعاليت استارت آپ ها به جاي تعامل با فعاالن 
اين حوزه و عدم ثبات در بازار از جمله مشكالتي بود 

كه حاضران در نشست به آنها اشاره كردند.
 ريي��س كميس��يون جوان��ان، كارآفرين��ي و 
كسب وكارهاي نوين و دانش بنيان اتاق ايران در اين 
نشست تاكيد كرد: متأسفانه بازار استارت آپي كشور 
در انحصار شركت هاي خصولتي است كه نقشي براي 
بخش خصوصي قائل نيستند و عرصه را براي فعاليت 
ش��ركت هاي نوپا دش��وار كرده اند. به اعتقاد افشين 
كالهي الگوبرداري از استارت آپ هاي موفق خارجي، 
يكي از مهم ترين عوامل موفقيت اس��تارت آپ ها در 

داخل كشور محسوب مي شود.
او بابيان اين موضوع كه انحصار در بازار به مهم ترين 
مشكل اين روزهاي استارت آپ ها تبديل شده است، 
افزود: متأس��فانه بازار استارت آپي كشور در انحصار 
شركت هاي خصولتي اس��ت كه نقشي براي بخش 
خصوص��ي قائل نيس��تند و عرصه را ب��راي فعاليت 

شركت هاي نوپا دشوار كرده اند.
به اعتق��اد كالهي عدم پرداخ��ت مطالبات، فعاليت 
شركت هاي استارت آپي را با مشكل مواجه كرده و در 
شرايط فعلي اگر شركتي بتواند با موفقيت فعاليت هاي 
خود را تداوم ببخشد، بايد تعجب كرد. از طرفي با وجود 
اينكه مدام اين بحث مطرح مي شود كه شركت هاي 
اس��تارت آپي تنها به بازار داخلي فك��ر نكنند و بازار 
بين المللي را ه��م در نظر بگيرند، اما به خاطر تحريم 
بسياري از قراردادها با شركت هاي خارجي لغو شده و 

امكان فعاليت در بازار خارجي وجود ندارد.
بروكراس��ي  اداري و تصدي گ��ري در حوزه فناوري 
از ديگ��ر مش��كالتي اس��ت كه ب��ه عقي��ده رييس 
كميس��يون جوانان، كارآفريني و كس��ب وكارهاي 
نوين ودانش بني��ان اتاق ايران باع��ث ايجاد چالش 
در حوزه استارت آپ ها ش��ده است. كالهي تصريح 
كرد: متأس��فانه گاهي ش��اهد تمجيد فعاليت هاي 
استارت آپ ها از طرف كساني هستيم كه هيچ نقشي 
در موفقيت آنها ندارند و بالعكس خود آنها كس��اني 
هستند كه براي شركت هاي استارت آپ مانع تراشي 
مي كنن��د. او همچنين تاكي��د كرد: ات��اق ايران تا 
جايي كه بتواند تالش مي كند تا از مش��كالت حوزه 
اس��تارت آپ ها كم كند، اما بعضي مشكالت خارج از 

توان و اراده اتاق براي حل است.

   سوء مديريت، بزرگ ترين مشكل
آرش نجفي، نايب رييس كميس��يون انرژي، صنايع 
پااليش��ي و پتروش��يمي اتاق ايران نيز ك��ه در اين 
نشست حضور داشت، با تأكيد بر ظرفيت شركت هاي 
استارت آپي به ويژه در حوزه انرژي، بيان كرد: در طول 
۱۰۰ سال گذشته خوش��بختانه ظرفيت هاي نفتي 
كشور شناسايي ش��د و به عنوان موتور محرك براي 

رونق اقتصادي كشور موردتوجه قرار گرفت.
به اعتقاد نجفي، »ان��رژي« يكي از مهم ترين مزاياي 
اقتصادي كشور محسوب مي شود و اگر شركت هاي 
استارت آپي در اين حوزه تمركز كنند مي توانيم رشد 

قابل توجهي داش��ته باشيم. اما متاس��فانه آنچه در 
مواجه و بهره برداري از ظرفيت هاي كشور شاهديم سو 

مديريت است تا مديريت كارشناسي شده.
نجفي ضم��ن تأكيد ب��ر مديري��ت نح��وه فعاليت 
اس��تارت آپ هاي موجود در حوزه انرژي به حاضران 
پيش��نهاد داد تا حتما موضوعات جدي��دي را كه در 
حوزه انرژي مطرح مي ش��ود دنبال كنند و از بررسي 
نمونه هاي موفق خارجي غافل نشوند. عالوه بر اين، به 
اعتقاد او شركت هاي استارت آپي نمي توانند به صورت 
تكي يا چند نفره وارد اين حوزه شوند و بايد با فعاالن 
اصلي بازار انرژي تعامل سازنده داشته باشند تا امكان 

موفقيت كسب و كارشان افزايش پيدا كند.
به گفته نايب رييس كميسيون انرژي، صنايع پااليشي 
و پتروشيمي اتاق ايران شناسايي ظرفيت هاي ايران 
براي تبديل ش��دن به هاب انرژي منطقه، شيوه هاي 
اندازه گيري كاه��ش مصرف، مبادالت بورس��ي در 
حوزه انرژي، معامالت ثانويه اوراق انرژي، پايش نقل 
و انتقال آب در لوله كشي شهري و بازنگري در انتقال 
آب به اين شيوه ازجمله موضوعاتي است كه مي تواند 
براي تحقيق و بررسي موردتوجه فعاالن استارت آپي 

در حوزه انرژي قرار بگيرد.
نجفي به فعاالن حاضر در نشست توصيه كرد تا حتما 
قبل از اينكه پ��روژه خود را بخواهند اجرا كنند، ابتدا 
نحوه س��وددهي آن را براي حامي��ان تبيين و آنان را 
مطمئن كنند كه پروژه آنها در مدت زمان مشخص به 
سود خواهد رسيد. به گفته او شركت هاي استارت آپي 
بايد براساس مفهوم كاري خود يعني داشتن ايده نو 

همراه با سود بيشتر با نهاد دولتي مذاكره كنند.

   موفقيت در گرو حمايت
ايمان نجفي مش��اور دبير ستاد انرژي معاونت علمي 
و فناوري رياس��ت جمهوري و از مدعوين نشس��ت 
كميسيون جوانان، كارآفريني و كسب وكارهاي نوين 
و دانش بني��ان اتاق ايران، ه��م عامل اصلي موفقيت 
استارت آپ ها را در ديگر كشورهاي پيشرفته، حمايت 
از آنها عنوان كرد كه اين حمايت تنها به مسائل مالي 

محدود نيست.
او همچنين تاكيد كرد: در همه كشورهاي پيشرفته 
و حتي امريكا كه مهد استارت آپ ها معرفي مي شود، 
شاخص موفقيت كس��ب وكارهاي موفق نوپا از كل 
اقتصاد در بهترين حالت ۱۰ درصد اس��ت. از طرفي 
ش��كل گيري ۵۰ درصد از اس��تارت آپ ها مبتني بر 
نيازي است كه بازار دارد و اين نياز را دولت ها عمدتا 
تعيين مي كنند. بنابراين نمي توان مدعي عدم دخالت 
دولت در اين حوزه ش��د. مش��اور دبير س��تاد انرژي 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري بيان كرد: 
استارت آپ ها در بازار فعلي اگر نگاه بين المللي نداشته 
باشند، به هيچ وجه به سود نمي رسند و تنها هزينه هاي 
كس��ب وكار خود را باالتر مي برند. ب��ه گفته نجفي، 
اولويت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري هم 

حمايت از پروژه هاي بين المللي است.
مش��اور دبير س��تاد انرژي معاونت علمي و فناوري 
رياس��ت جمهوري در عين ح��ال، از تدوين طرحي 
در مرك��ز فناوري ان��رژي معاونت علم��ي و فناوري 
رياست جمهوري خبر داد كه متمركز بر تحريم هاي 
پيشرو و تأثيراتي اس��ت كه اين تحريم ها بر صنعت 
انرژي كش��ور دارند و در همين طرح س��ازوكار دور 

زدن تحريم ها توسط استارت آپ هاي فعال در حوزه 
انرژي و كمك به اقتصاد كش��ور در ش��رايط بحراني 
تعريف شده است. او همچنين پيشنهاد داد تا فعاالن 
كسب وكارهاي نوپا، براي طرح هاي خود ساختاري 
تعريف كنند كه همه ذينفعان در آن مشاركت داشته 
باش��ند و از دانش��گاه ها و مراكز پژوهش��ي كه نقش 
اساس��ي در ارايه ايده به صاحبان كس��ب وكار دارند 

مشورت بگيرند.
در ادامه سعيد پاك سرشت، مدير پژوهش و فناوري 
شركت ملي گاز ايران هم كه به نمايندگي از حبيب اله 
بي طرف معاون مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت 
نفت در اين جلس��ه شركت كرده بود، از برنامه جدي 
ش��ركت ملي گاز ايران و عزمي كه در اين س��ازمان 
براي بهره گي��ري از نقطه نظرات اس��تارت آپ هاي 
فعال در حوزه انرژي وجود دارد، خبر داد. به گفته او 
شركت ملي گاز در قالب بازارهاي تخصصي به نحوي 
برنامه ريزي كرده تا بتواند از توان اس��تارت آپ هاي 

فعال در حوزه انرژي بهره گيرد.
به اعتقاد او موفقيت استارت آپ ها در بازار كار واقعي 
اس��ت و دولت ها بايد در قالب ساماندهي فعاليت ها و 
قوانين، كسب وكارهاي نوپا را توسعه دهند و از آنان 
حمايت كنند. اما تعامل ميان فعاالن كس��ب وكار و 
دولت بايد دوطرفه باشد تا شاهد نتايج مثبت باشيم. 
ضرورت ورود ش��ركت ها به اكوسيستم استارت آپي 
و معرفي نمونه ه��اي موفق جهاني اس��تارت آپ  در 
حوزه ان��رژي از ديگر موضوعاتي بود كه توس��ط دو 
نفر از حاضران نشس��ت در قالب پاورپوينتي به آنها 

پرداخته شد.

نايب رييس اتحاديه فروشندگان الستيك، روغن و 
پنچرگيران تهران از توليد و عرضه روغن هاي خودرو 
بي كيفيت و غيراس��تاندارد ابراز نگراني كرد و گفت: 
در حاليكه توليدكنندگان ب��زرگ روغن براي ادامه 
فعاليت با مشكل همراه هستند، فرصت براي فعاليت 
متقلبان فراهم شده است. شيرين شوكت فدايي در 
گفت وگو با خبرگزاري تسنيم اظهار كرد: اين گروه از 
توليدكنندگان از مسيرهاي غيرقانوني ادتيو يا همان 
ماده افزودني كه در توليد روغن مورد اس��تفاده قرار 
مي گيرد را وارد مي كنند. ش��وكت فدايي اظهار كرد: 
گزارش هايي در خصوص تخلفاتي چون تقلب، احتكار 
و قاچاق برخ��ي تأمين كنن��دگان و توليدكنندگان 
مواد اوليه و محصول نهايي الس��تيك، روغن و فيلتر 
ارايه شده كه توس��ط اتحاديه در حال بررسي است 
در صورت محرز شدن تخلف، اقدامات قانوني انجام 
خواهد ش��د. او افزود: به دليل افزاي��ش قيمت ارز در 
بازار آزاد، قيمت ادتيو قاچاق ش��ده به داخل كش��ور 
باالس��ت كه موجب افزايش قيمت تمام شده روغن 
مي شود. نايب رييس اتحاديه با بيان اينكه، مشخص 
نيست روغن توليدشده توس��ط اين توليدكنندگان 
چگونه و با چه مواد اوليه اي تهيه مي شود، اظهار كرد: 
محصوالتي كه اينگونه توليد مي ش��وند، عمدتا فاقد 

استاندارد و كيفيت هستند كه مصرف آنها مي تواند به 
خودرو مصرف كنندگان آسيب هاي جدي وارد كند.

او ادامه داد: بخش زيادي از اين توليدات تحت عنوان 
محصوالت وارداتي و با قيمت هاي زياد در بازار عرضه 
مي ش��ود كه در واقع اين افراد عالوه بر تخلف قاچاق 
و توليد غيرقانوني، مرتكب تقلب و كالهبرداري نيز 
مي شوند. ش��وكت فدايي با بيان اينكه مشكل ديگر 

خ��روج توليدكنندگان بزرگ از ب��ازار روغن خودرو 
اس��ت، در اين خصوص توضيح داد: به دليل افزايش 
قيمت مواد اوليه، قيمت تمام شده انواع روغن خودرو 
براي توليدكنندگان بزرگ افزايش يافته اس��ت و از 
آنجايي كه محصوالت ايشان مشمول قيمت گذاري 
است، امكان عرضه با هر قيمتي را ندارند. او تأكيد كرد: 
اين در حالي اس��ت كه توليدكنندگان بزرگ روغن 

كشور كه عضو انجمن پااليش��گاه هاي روغن سازي 
ايران هس��تند، همچون گذش��ته توان تأمين تمام 
نياز كش��ور به روغ��ن را دارند، مش��روط ب��ر اينكه 
قيمت گذاري ها ب��ه صورت منطقي باش��د. او ادامه 
داد: موضوع ديگر اين است كه توليدكنندگان بزرگ 
براي حفظ اعتبار و جاي��گاه خود، هر نوع محصول با 
هر كيفيتي تولي��د و به بازار عرضه نمي كنند، اين در 
حالي است كه توليدكنندگان غيرقانوني و زيرپله اي 
بدون هي��چ نگراني بابت نهادهاي نظارتي و آس��يب 
ديدن برندش��ان، محصول بي كيفيت را با هر قيمتي 

وارد بازار مي كنند.
ناي��ب ريي��س اتحاديه اف��زود: در چنين ش��رايطي 
توليدكنندگان بزرگ ام��كان ادامه فعاليت و رقابت 
ب��ا توليدكنندگان زيرپله اي را ندارند و با مش��كالت 
جدي در بازار روبرو مي ش��وند. او با اش��اره به اينكه 
اتحاديه فروشندگان الس��تيك، روغن، فيلترسازان 
و پنچرگيران تهران در راس��تاي مس��ووليتي كه در 
حوزه نظارت و بازرسي بازار برعهده دارد اين تخلفات 
را پيگيري مي كند، تأكيدكرد: اتحاديه در راس��تاي 
تعهدي كه نسبت به اعضاء دارد و همچنين مسووليت 
نظارتي كه حماي��ت از حق��وق مصرف كنندگان را 
متوج��ه اتحاديه مي كند، اين م��وارد را پيگيري و به 

نهادهاي مربوطه منعكس مي كند.
ش��وكت فدايي گفت: اتحاديه در گام اول در تعامل با 
توليدكنندگان داخلي و نهادهاي نظارتي، برندهاي 
تقلبي و بي كيفيت را شناس��ايي و عرضه آنها در بازار 
را متوق��ف مي كند. او با بيان اينكه قطعا مس��ووليت 
اتحاديه در اينجا تمام نمي ش��ود، گفت: در شرايطي 
كه بازار دچار نوساناتي شده است، اتحاديه با جديت 
بيشتري و ظيفه نظارتي خود در همه حوزه ها اعم از 
الستيك، روغن، فيلتر و خدمات را پيگيري مي كند 
و در ص��ورت مش��اهده هرگونه تخل��ف بي توجه به 
اينكه متخلف چه كس��ي است  با آن برخورد مي كند. 
نايب رييس اتحاديه همچنين به اين موضوع اش��اره 
كرد كه با توجه به افزايش قيم��ت ارز واردات روغن  
غيرمنطقي اس��ت، اظهارداش��ت: در صورت واردات 
روغن خ��ودرو قيمت مصرف كنن��ده آن ۵ تا ۶ برابر 
قيمت توليدات داخلي اس��ت. او ادام��ه داد: از اين رو 
عالمت س��وال بزرگي پيش روي محصوالتي اس��ت 
كه با عنوان روغن وارداتي در بازار عرضه مي ش��وند 
و اتحادي��ه در حال بررس��ي اين موضوع اس��ت و به 
زودي در خص��وص روغن ه��اي خ��ودرو كه تحت 
عنوان محصول خارجي و وارداتي عرضه مي ش��وند، 

شفاف سازي خواهدكرد.

 ناي��ب رييس كميس��يون صادرات ات��اق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كش��اورزي ايران گفت: بررسي آمار 
گمرك نش��ان مي دهد كه س��هم كاالهاي با ارزش 
افزوده باال در سبد صادراتي ايران افزايش يافته است. 
حميدرضا صالحي در گفت وگو با ايرنا توضيح داد: در 
مجموع صادرات غيرنفتي كش��ور در ۵ ماهه نخست 
۹۷ از نظ��ر وزن��ي ۳ درصد كاهش ام��ا از نظر ارزش 
۱۳.۷ درصد افزايش داش��ته اس��ت. او افزود: تجربه 
نش��ان داده هر زمان نرخ ارز به س��مت واقعي شدن 
حركت ك��رده، صادرات هم مورد توج��ه قرار گرفته 
اس��ت و صادركنندگان در بازارهاي خارجي قدرت 

رقابت پيدا كردند.
 صالحي اظه��ار كرد: نمونه آن تح��والت ارزي اخير 
اس��ت؛ با وجود اينكه صادرات غيرنفتي از نظر وزني 
كاهش داش��ت اما ميزان ارزش صادرات رشد كرد و 
درآم��د صادراتي نيز افزايش يافت كه نش��انه واقعي 
ش��دن نرخ ارز رش��د صادرات با كاالي ارزش افزوده 

باالس��ت.  به گفته رييس كميس��يون صادرات اتاق 
بازرگاني، سال ها ش��اهد بوديم كه با تثبيت نرخ ارز 
صنعتگراني كه كاالهاي با كيفيت باال توليد مي كنند، 
نه تنها بازارهاي خارجي را از دست دادند بلكه در بازار 
داخل نيز موفق نبودند اما وقتي نرخ ارز در اوايل دهه 
۹۰ خورشيدي افزايش يافت، توليدكنندگان در هر 
دو بازار داخل و خارج موفق عمل كردند. او افزود: البته 
برخي از توليدكنن��دگان واردات نيز دارند و طبيعي 

اس��ت كه واردات مواد اوليه گران ب��ر صادرات تاثير 
مي گذارد اما مزيت هاي��ي همچون نيروي كار ارزان، 
نيروي انساني و قيمت رقابتي و كيفيت باالي كاالها 
كه حت��ي در مواقعي با كااله��اي اروپايي نيز برابري 
مي كند، س��بب ش��ده قيمت نهايي محصول آنها از 

كاالهاي خارجي نيز كمتر باشد. 
صالح��ي بيان كرد: وقتي ص��ادرات كاال از نظر وزني 
افزايش مي يابد، يعني به س��مت صادرات مواد اوليه 
حركت مي كنيم اما وقت��ي صادرات كاالهايي از نظر 
ارزش روند رو به رش��دي تجربه كن��د يعني كاالي 
صادر ش��ده ارزش افزوده دارد و فرآوري شده است. 
او تصريح كرد: هرچن��د تحريم هاي امريكا مراودات 
تجاري و مالي ايران را تحت تاثير قرار داده اس��ت اما 
بخش خصوصي بايد پيش بيني الزم را براي صادرات 
كاالهاي صنعتي و خدمات فني مهندسي انجام دهد 
و دولت نيز بازاره��اي جديد صادراتي براي توليدات 

داخلي بيابد.

نايب رييس كميسيون صادرات اتاق ايران خبر دادنايب رييس اتاق بازرگاني ايران مطرح كرد

افزايش صادرات كاالهايي با ارزش افزوده باالپيش نياز تجارت بر پايه »پيمان هاي پولي«
نايب رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
ايران با توجه به گام برداش��تن برخي كشورها براي 
اس��تفاده از ارز ملي براي مب��ادالت اقتصادي گفت: 
تجارت بر پايه پيمان هاي پولي دوجانبه و چندجانبه 
نيازمند تراز تجاري متعادل است. حسين سالح ورزي 
در گفت وگو با ايرنا، در م��ورد حذف دالر از مبادالت 
تجاري ايران با كش��ورهايي همچون چين، روسيه، 
تركيه و عراق افزود: اين پيمان هاي پولي در شرايطي 
معنا مي يابد كه مبادله تجاري دو كش��ور نزديك به 
يكديگر باش��د. او اضافه كرد: در چنين پيمان هايي، 
مبادالت براس��اس پول ملي انج��ام و در نهايت اين 
حساب ها به نوعي با هم باالنس مي شود. نايب رييس 
اتاق بازرگان��ي ايران با يادآوري اينكه در زمان جنگ 
نيز از ظرفيت پيمان هاي پولي استفاده شد، گفت: در 
ش��رايط كنوني، با كشورهايي پيراموني مانند تركيه 
مي توانيم پيمان پولي تعريف كني��م اما با عراق اين 
مساله دشوار اس��ت چون تراز تجاري ما با اين كشور 

متعادل نيست. او افزود: با چين و كره جنوبي نيز اين 
امكان وجود دارد زيرا حساب هايمان را مي توانيم از 
طريق فروش نفت پوش��ش دهيم و تسويه كنيم. در 
عين حال، يحيي آل اس��حاق، رييس اتاق مشترك 
ايران و عراق چندي پيش درباره چگونگي مبادله پول 
بين ايران و عراق گفت: معامالت دالري بين ايران و 
عراق حذف شده و بيش��تر مبادالت با ارزهاي يورو، 
ريال و دينار عراق انجام مي ش��ود. براساس آمارهاي 
سازمان توسعه تجارت، حجم مبادالت تجاري ايران 
و عراق در سال گذشته ۶ ميليارد و ۵۰۲ ميليون دالر 
بود كه به جز ۷۷ ميليون دالر صادرات عراق به ايران، 
بقيه به صادرات ما به اين كش��ور اختصاص داش��ت. 
مهم ترين اقالم صادراتي ايران به عراق ش��امل »اجزا 
و قطعات توربين هاي بخ��ار«، »صفحه ها، ورقه هاي 
نازك و نوارهاي پالس��تيكي«، »پنير«، »بستني«، 
»لوازم خانگي«، »كولرهاي آبي خانگي«، »مصنوعات 

پالستيكي« و »لوازم آشپزخانه« است.
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رسوايي هاي بانكي اخير ضعف سياست هاي اروپايي را آشكار كرد

انتقاد دموكرات ها از روند غيرشفاف بررسي گزينه ديوان عالي امريكا

نگراني بروكسل از نبود نظارت بر پولشويي

نامزدي پرهياهوي كاوانا 

گروه جهان| طال تسليمي|
مس��ووالن نظارتي اتحاديه اروپا درباره ضعف جدي 
اين بلوك در نظارت بر مبارزه با پولش��ويي هش��دار 
دادند و گفتند رسوايي هاي اخير نقاط ضعف اقدامات 
اتحاديه در مبارزه با پول كثيف را آشكار ساخته است. 
رسوايي هاي اخير بانك دانسكه و ديگر وام دهندگان 
نگراني ها درباره ناتواني اتحاديه در س��ركوب تامين  
مالي هاي غيرقانوني و ممانع��ت از ورود پول كثيف 
به نظ��ام بانكداري اتحاديه را تش��ديد كرده اس��ت. 
گزارش ها از نبود ش��فافيت قانوني، ضعف در تبادل 
اطالعات و محدود بودن نيروها در مبارزه با پولشويي 

حكايت دارند.
به نوشته فايننشال تايمز، در گزارش محرمانه اي كه 
توس��ط ناظران مالي اتحاديه اروپا تهيه ش��ده، آمده 
اس��ت كه رويدادهاي اخير نقاط ضعف و ش��كاف ها 
در چگونگي همكاري هاي مقام��ات اتحاديه اروپا و 
كش��ورهاي عضو را در تالش براي ريش��ه كن كردن 
پول كثيف آشكار ساختند. اين گزارش در پي يك سال 
افشاگري هاي آسيب رسان منتشر شد كه از نمونه  آنها 
مي توان به اتهام مطرح ش��ده از سوي اياالت متحده 
مبني بر اينكه بانك »ِاي بي اِل وي« ليتواني به تامين 
مالي برنامه هسته اي كره شمالي كمك كرده است و 
كش��ف حدود 30 ميليارد دالر از پول روسيه و اتحاد 
جماهير شوروي سابق كه از طريق شعبه دانسكه بانك 
در استوني طي يك سال جاري شده، اشاره كرد. نقاط 
ضعف رويكرد كنوني اتحاديه اروپا در نتيجه رسوايي 
اي بي ال وي افشا شدند؛ زماني مقامات اياالت متحده 
مشكالتي را در بانكي افشا ساختند كه تحت نظارت 

مستقيم بانك مركزي اروپا بود. 
اين گ��زارش محرمانه نتيجه يافته ه��اي گروهي از 
مقامات از جمله ناظران بانك مركزي اروپا، نهاد بانكي 
اروپايي و كميسيون اروپا است كه در ماه ژوئن امسال 
)2018( به منظور كشف نقاط ضعف موجود و يافتن 

گزينه هاي سياست گذاري تشكيل شد.
در همين حال، آندرئا انريا رييس نهاد بانكي اروپايي از 

درخواست ها براي ايجاد يك نهاد اروپايي براي كسب 
اطمينان از نظارت ها بر فعاليت هاي بانكي پشت پرده 
و ديگ��ر راهكارها و تدابير مبارزه با پولش��ويي كه در 
قوانين اتحاديه اروپا آمده حمايت كرده اس��ت. اين 
ايده  پيشتر از س��وي دنيل نوي ناظر ارشد بانكداري 
منطقه يورو هم مورد اس��تقبال قرار گرفته اس��ت. 
انريا گفت: »ناظران بانكي در سراس��ر اتحاديه اروپا 
مي توانند با اس��تفاده از قدرتي كه در حال حاضر در 
اختيار دارند، اقدامات خيلي بيشتري انجام دهند.« 
انريا كه يكي از محتمل ترين گزينه ها براي جانشيني 
نوي در زمان كناره گيري او از سمتش در پايان سال 

جاري ميالدي به شمار مي رود، در ادامه افزود: »اگر 
شما در بازار مشترك باش��يد، قدرت تدابير كنترلي 
در مبارزه با پولش��ويي در حد ضعيف ترين ارتباطات 
خواهد بود. بدين ترتيب، وقتي نهاد مسوول ضعيف 
باشد، پول جنايتكاران مي تواند به سادگي وارد بازار 

مشترك يورو شود.«
طب��ق اين گ��زارش محرمان��ه كه همي��ن هفته به 
كش��ورهاي عضو اتحادي��ه اروپا و پارلم��ان اروپايي 
ارسال ش��د، نقاط ضعف راهكارهاي كنوني عبارتند 
از نبود ش��فافيت قانوني درب��اره چگونگي همكاري 
گروه هاي مختلف ناظران مالي، نبود مناسبات الزم 

براي به اشتراك گذاري اطالعات بين كشورهاي عضو 
اتحاديه اروپا و نبود منابع در سطح اتحاديه اروپا براي 
كسب اطمينان از اجراي تمام و كمال قوانين. در اين 
گزارش آمده است: »نقص هاي مربوط به همكاري و 
به اشتراك گذاري اطالعات، هم در سطح داخلي بين 
مقامات مختلف يك كش��ور و هم در سطح فرامرزي 
بين كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا قابل مش��اهده 

است.«
مقامات اتحاديه اروپا گفته اند كه اين گزارش بازتاب 
حقيقي واقعيت موجود است؛ اگرچه اتحاديه اروپا در 
سال هاي اخير بس��ياري از مسووليت هاي مربوط به 

نظارت بانكي را از سطح كشوري به سطح اروپا تغيير 
داده، اما سياس��ت گذاري در زمينه اس��تانداردهاي 
مبارزه با پولش��ويي همچنان يك مس��اله مربوط به 

صالحيت ملي مانده است.
در گزارش به اين مس��اله اشاره ش��ده كه نهاد بانكي 
اروپايي كه مس��ووليت كس��ب اطمين��ان از اجراي 
هماهنگ قوانين بانك��داري اتحاديه اروپا را بر عهده 
دارد، برابر 1.8 نيروي تمام وقت براي كار مس��تقيم 
روي مس��ائل مرتب��ط ب��ا پولش��ويي دارد. حتي با 
درنظرگرفتن نهادهاي مش��ابه نهاد بانكي روپا كه با 
مسائل بازار و بيمه در ارتباط هستند، بازهم اين رقم 

از 2.2 تجاوز نمي كند.
در اين س��ند به يك  س��ري راهكارهاي ممكن براي 
بهبود شرايط اشاره مي كند كه از نمونه آنها مي توان به 
»يادداشت تفاهم« درباره به اشتراك گذاري اطالعات 
بين بانك مركزي اروپا كه نظارت مستقيم بر بسياري 
از بزرگ ترين وام دهندگان منطق��ه يورو را بر عهده 
دارد، با نهاد ناظر در هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه، 
اش��اره كرد. در اين گزارش همچنين ايده »متمركز 
كردن« مسووليت هايي مطرح شده كه در حال حاضر 

بر عهده نهادهاي گوناگوني در اتحاديه اروپا است.
گزينه ها براي »دراز مدت« ايجاد مكانيزمي در سطح 
اتحادي��ه اروپا را ب��راي هماهنگي بهت��ر كار ناظران 
ملي يا گزينه هاي شديدالحن تري همچون متمركز 
كردن نظارت ها بر مبارزه با پولش��ويي از طريق يك 
نهاد موجود در اتحاديه ي��ا ايجاد نهادي جديد براي 
اين منظور، شامل مي ش��ود؛ نهادي كه قدرت كافي 
براي هماهنگ س��ازي قوانين و نظارت بر اجراي آنها 

را داشته باشد.
والديس دامبروسكيس كميسر خدمات مالي اتحاديه 
اروپا و نخست وزير پيشين لتوني همين تابستان گفت: 
»آگاهي و صحه گذاري بر اين مس��اله كه به اقدامات 
بيشتري در س��طح اروپايي براي مبارزه با پولشويي 
نياز داريم، كامال پذيرفته است چراكه اين مساله هم 
به يكپارچگي و هم به ثبات مالي ما مربوط مي شود.«

گروه جهان|
روند تأييد نامزدي برت كاوانا گزينه دونالد ترامپ براي 
عضويت در دادگاه عالي اياالت متحده در كميس��يون 
قضايي سنا در واشنگتن با حاشيه هاي بسياري آغاز شد. 
اين حقوقدان ۵3 ساله حدود دو ماه پيش براي عضويت 
در عالي ترين مرجع قضايي امريكا پيشنهاد شد. باورهاي 
به ش��دت محافظه كارانه كاوانا از جمله در مخالفت با 
كنترل اس��لحه از زمان معرفي او با انتقادهاي ش��ديد 
روبرو شده است. دادگاه عالي هم اكنون از چهار قاضي 

محافظه كار و چهار قاضي ليبرال تشكيل شده است. 
دويچه وله نوش��ته، در آغاز جلسه دست كم 22 تن كه 
بيش��تر آنها زن بودند، در پي اعتراض شديد از جلسه 
رس��يدگي بيرون برده ش��دند. يك زن فري��اد مي زد: 
»كاوان��ا را متوقف كنيد. نام��زدي او را متوقف كنيد«. 
زن ديگري فرياد مي زد: »سناتورها، شما اجازه نداريد 
اين مرد را تأييد كنيد.« همزمان با جلس��ه در خارج از 
س��الن نيز گروهي تجمع كردند. جان كورنين سناتور 
جمهوري خواه از تگزاس، معترضان را متهم كرد كه شبيه 

اوباش رفتار مي كنند.
در ص��ورت عضويت كاوان��ا در ديوان عال��ي امريكا 
كه آخرين مرجع تصميم گيري درباره بس��ياري از 
مسائل سياس��ي و اجتماعي در اين كشور است، اين 
تصميم گيري ه��ا تا چند دهه تح��ت تأثير باورهاي 
محافظه كارانه خواهد بود. 9 عضو ديوان عالي امريكا 
مادام العمر در مقام خود باقي مي مانند. راه ورود برت 

كاوان��ا به دي��وان عالي در پي آن باز ش��د كه آنتوني 
كندي يكي از قضات س��ال گذشته اعالم كرد قصد 
بازنشستگي دارد. كندي هم توسط جمهوري خواهان 
منصوب شده بود اما در بعضي پرونده هاي حساس با 

قضات ليبرال دادگاه هم راي مي شد.
پيش از برت كاوانا، نيل گورساچ محافظه كار به پيشنهاد 
ترامپ به عضويت ديوان عالي امريكا در آمد. او 1۴ ماه 
پس از درگذش��ت آنتونين اوسكاليا يكي از مهم ترين 
قضات محافظه كار در ديوان عالي امريكا، جانش��ين او 
شد. با اضافه شدن گورساچ محافظه كاران پنج كرسي 
از 9 كرسي مهم ترين نهاد قضايي اين كشور را در اختيار 
دارند. اگر كاوانا هم موفق به ورود به ديوان عالي ش��ود، 
به گفته داين فاينستاين، سناتور دموكرات، صاحب رأي 
سرنوشت ساز در برخي از مهم ترين موضوعات دوران 

حاضر امريكا خواهد بود.

  طرفداري از ترامپ
يك��ي از نگراني هاي منتق��دان برت كاوانا اين اس��ت 
ك��ه ديوان عالي با حضور او به س��ود ترامپ عمل كند. 
دموكرات ها بيم آن را دارند كه كاوانا ديوان عالي امريكا 
را به سمتي سوق دهد كه اين ديوان تالش دموكرات ها 
براي تعقيب قضايي ترامپ را مخالف قانون اساس��ي 
اياالت متحده تش��خيص دهد و از دس��تور كار خارج 
كند. آنها به ويژه نگران ادله هاي هس��تند كه كاوانا در 
سال 2009 زماني كه قاضي دادگاه تجديد نظر بود در 

مقاله اي درباره مصونيت رييس جمهور در برابر پيگرد 
قضايي مطرح كرده بود. 

دموكرات ها همچنين در جلس��ه بررسي صالحيت او 
در س��نا انتقاد كردند كه مدارك مهمي براي قضاوت 
درباره گذش��ته كاري كاوانا در اختيارشان قرار نگرفته 
يا خيلي دير به دست ش��ان رسيده است. سناتورهاي 
دموكرات مي گويند تنها 12 ساعت پيش از آغاز جلسه 
۴2 هزار صفحه مدرك به دست شان رسيده كه از جمله 
مربوط به زم��ان حضور كاوانا در كاخ س��فيد در زمان 
رياست جمهوري جورج بوش پسر بوده است. فاينستاين 
انتق��اد كرده كه بي��ش از 90 درصد اس��ناد و مداركي 
كه كاوانا تاكنون تنظيم ك��رده در اختيار نمايندگان 
قرار نگرفته است. پاتريك ليهي س��ناتور دموكرات از 
ورمانت، هم گفته: »هرگز ش��اهد فرآيندي تا اين حد 
دور از شفافيت براي تاييد نامزدي يك قاضي در ديوان 

عالي نبوده است.« 
برت كاوانا اما در برابر كميسيون سنا بر بي طرفي خود 
تأكيد كرده و گفته اس��ت: »اگر عضويت من در دادگاه 
عالي تأييد شود، با هر پرونده اي بدون پيشداوري برخورد 
خواهم كرد.« او گفته قانوني يكسان را در حق فقير و غني 
اعمال خواهد كرد. كاوانا گفته ديوان عالي نبايد هرگز به 

عنوان نهادي جانبدار شناخته شود.

  نگراني ترامپ از اكثريت دموكرات
انتصاب كاوانا از آن جهت ب��راي دونالد ترامپ حياتي 

است كه نگراني هايش نسبت به پيروزي دموكرات ها 
در انتخاب��ات مي��ان دوره و به دس��ت گرفتن اكثريت 
كرس��ي هاي كنگره توس��ط جناح مخالف جدي تر از 
هميشه شده است، روندي كه با توجه به پيشرفت هاي 
تحقيقات موسوم به روس��يه گيت )دخالت روسيه در 
انتخابات 2016 امريكا( زمينه را براي استيضاح احتمالي 
ترامپ فراهم خواهد كرد. با تش��ديد اي��ن نگراني ها، 
ترامپ اخيرا در مجموعه توييتي از جف سش��نز وزير 
دادگستري اياالت متحده، انتقاد كرده و وزير خود را به 
تالش براي تخريب وجهه جمهوري خواهان در آستانه 
انتخابات متهم كرده اس��ت. وزارت دادگستري امريكا 
اخيرا به اتهام هاي مالي عليه دو نماينده جمهوري خواه 
كنگره اقامه دعوا كرده اس��ت. دانك��ن هانتر و كريس 
كالينز جزو نخس��تين سياس��تمداراني بودند كه در 

رقابت هاي انتخاباتي 2016 از ترامپ پشتيباني كردند. 
منتقدان توييت هاي ترامپ را مصداق دخالت غيرمجاز 

رييس جمهور در امور قضايي مي دانند. 
ب��ه گزارش بي بي س��ي، برت كاوانا كه س��اكن يكي از 
محله هاي ثروتمندنش��ين )چوي چي��س( در حومه 
واشنگتن است در دانش��گاه ييل حقوق خوانده است. 
زماني كه بازپرس ويژه كنت استار در دهه 1990 درباره 
رابطه بيل كلينتون رييس جمهور وقت با يك كارآموز 
كاخ سفيد به نام مونيكا لوئينسكي تحقيق مي كرد، كاوانا 
جزو تيم او بود. او در دوره رياست جمهوري جورج دبليو 
بوش معاون مش��اور حقوقي كاخ سفيد بود و از 2003 
تا 2006 دبير كاركنان كاخ سفيد بود. او كه كاتوليك 
است براي 11 سال قاضي دادگاه تجديد نظر فدرال در 

واشنگتن بوده است.

دريچه

كوتاه  از منطقه

كمك 26 هزار ميلياردي مبارزه 
با تغييرات جوي به اقتصاد جهان

گروه جهان| نتيجه يك تحقيق جامع نشان داده 
استفاده بيش��تر از فناوري هاي پاك تا سال 2030 
باعث رشد اقتصادي كشورها مي شود و اقدامات قاطع 
براي مبارزه با تغييرات اقليمي در همين بازه زماني 
مي تواند دست كم 26 تريليون دالر به اقتصاد جهان 
كمك كند. به گزارش رويترز، اين در حالي است كه 
ش��ماري از دولت ها مبارزه با تغييرات اقليمي را به 
بهانه ضرر اقتصادي آن كنار گذاشته اند. دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا سال گذشته اعالم كرد كه 
كشورش از توافق پاريس خارج خواهد شد، چراكه اين 
توافق »محدوديت هاي مالي و اقتصادي ظالمانه اي« 
را بر اين كشور تحميل مي كند. اما كميسيون جهاني 
اقتصاد و اقليم كه روساي پيشين دولت ها، رهبران و 
كارشناسان اقتصادي در آن عضويت دارند، اعالم كرد 
كه »عزمي بي مانند« در زمينه رشد فناوري هاي سبز 
وجود دارد كه اقتصاد كشورها را متحول مي كند و به 
افزايش اشتغال مي انجامد. به گزارش اين سازمان، 
اقدام عيني براي مبارزه با تغييرات اقليمي دست كم 
26 تريليون دالر سود افزوده تا سال 2030 به دنبال 
خواهد داشت. هلن مونتفورد رييس اين تحقيقات، 
گفت: »هنوز اين تصور وجود دارد كه حركت به سوي 
فناوري بدون كربن هزينه بر اس��ت. تالش ما در اين 
گزارش اين است كه اين ايده را رد كنيم.« همچنين 
طبق اين گ��زارش، تغيير رويكرد از س��وخت هاي 
فسيلي به انرژي هاي پاك تر تا سال 2030 باعث نجات 
جان ۷00 هزار نفر از مرگ بر اثر آلودگي هوا مي شود.

اين گزارش در آستانه برگزاري اجالس جهاني اقدامات 
اقليمي در روزهاي 12 تا 1۴ سپتامبر )21 تا 23 شهريور( 
در ش��هر سانفرانسيسكو، منتشر ش��د. گفته مي شود 
همه ش��ركت كنندگان در اين نشست مخالف خروج 
ترام��پ از معاهده آب و هوايي پاريس هس��تند. در اين 
اجالس سه روزه نشست هايي پيرامون نقش تكنولوژي، 
ش��هرداري ها، ايالت ها و تجارت در مبارزه با تغييرات 
اقليمي، برگزار مي شود. دو شخصيت سياسي كه سابقه 
فعاليت در مبارزه با تغييرات جوي را دارند، يعني ال گور 
و جان كري، از ميهمانان اج��الس خواهند بود. دولت 
اوباما از امضا كنندگان توافق پاريس بود كه در دسامبر 
سال 201۵ به دست آمد. اوباما وعده داده بود به ميزان 
قابل توجهي از انتشار گازهاي آالينده در امريكا كه به جو 
كره زمين آسيب مي زنند، بكاهد؛ اما ترامپ بي اعتنا به اين 
واقعيت حياتي،  از توافق آب وهوايي پاريس خارج شد. 

خليل زاد نماينده ويژه امريكا 
در افغانستان شد

پيش بيني كاهش رشد 
اقتصادي تركيه 

۵ كشته در اعتراض هاي بصره 

آرامكو عربستان به مالزي 
نفت خام مي فروشد

وزير خارج��ه امريكا زلماي خلي��ل زاد، ديپلمات 
كاركش��ته را به عنوان مش��اور وي��ژه در امور صلح 
افغانستان منصوب كرد. به گزارش آسوشيتدپرس، 
مايك پمپئو با اعالم خبر انتصاب زلماي خليل زاد 
به عنوان مشاور ويژه در پرونده صلح افغانستان گفت 
اين ديپلمات در سفر به پاكستان و هند او را همراهي 
خواهد كرد. خليل زاد كه اصالتا افغانستاني است، 
در دولت جورج بوش پس از س��قوط طالبان در پي 
حمالت 11 سپتامبر به عنوان سفير در افغانستان 
انتخاب ش��د. او سپس به عنوان س��فير در عراق و 

سازمان ملل متحد خدمت كرد.

موسس��ه بين المللي اعتبارس��نجي فيچ با انتشار 
 گزارشي، رش��د اقتصادي تركيه در س��ال جاري را 
3.8 درصد پيش بيني و اعالم كرد كه سال آينده نيز 

اين رقم نصف شده و حدود 1.9 درصد خواهد بود. 
به گزارش ايرنا، موسسه فيچ اعالم كرده رشد اقتصادي 
تركيه در س��ال آينده با كاهش��ي محسوس مواجه 
خواهد ش��د بطوري كه از نرخ رشد 3.8 درصدي به 
رشد 1.9 درصدي نزول پيدا خواهد كرد. اين موسسه 
چندي پيش، رشد اقتصادي تركيه در سال جاري را 
۴.۵ و براي س��ال آينده 3.6 درصد پيش بيني كرده 
بود. اصالح ارقام پيش بيني رشد اقتصادي تركيه در 
گزارش جديد نشانگر آن است كه وضعيت اقتصادي 

تركيه بي ثبات و با ابهامات گسترده اي مواجه است.

در جريان ناآرامي هاي اخير سياسي و اقتصادي 
در بصره ع��راق، پنج معترض كش��ته و 16 تن 
ديگر زخمي شدند. به گزارش يورونيوز، صدها 
عراقي خش��مگين كه در مراسم تشييع جنازه 
ياسر مكي معترض كشته ش��ده، شركت كرده 
بودند با نيروهاي امنيتي درگير ش��دند. منابع 
محلي گزارش داده اند ك��ه معترضان با كوكتل 
مولوتوف و س��نگ ب��ه س��اختمان فرمانداري 
بصره حمله و تالش كردن��د راه هاي منتهي به 
محل را مس��دود كنن��د. نيروه��اي امنيتي نيز 
در واكن��ش اقدام ب��ه تيراندازي و ش��ليك گاز 
اش��ك آور كرده اند. س��اختمان هاي دولتي در 
ش��هر بصره طي هفته هاي اخير هدف حمالت 
تظاهركنندگاني بوده اند كه به بيكاري و فس��اد 

دولتي اعتراض دارند. 

شركت ملي نفت عربس��تان اولين محموله نفت 
خام خود را ماه اكتبر به ش��ركت ملي نفت مالزي 
پتروناس مي فروشد. به گزارش ايرنا، اين اقدام در 
چارچوب پروژه مش��ترك پااليشگاهي پتروناس 
و آرامكو انجام مي ش��ود. پروژه مش��ترك نفتي 
عربس��تان و مالزي به ارزش 2۷ ميليارد دالر، در 
حدفاصل تنگه مالكا و درياي جنوبي چين واقع 
شده كه اين منطقه مسير اصلي حمل نفت و گاز 

خاورميانه به چين و ژاپن و كره جنوبي است.

مركل: احتمال شكست 
مذاكرات برگزيت وجود دارد

گروه جهان|صدراعظم آلمان به رهبران تجاري 
اروپا هش��دار داد كه احتمال شكس��ت مذاكرات 
برگزيت وجود دارد. به نوش��ته روزنامه اكسپرس، 
آن��گال م��ركل اين اظه��ارات را پيش از نشس��ت 
مقامات اتحاديه اروپ��ا و بريتانيا بيان كرد كه قرار 
است در پايان ماه جاري ميالدي در سالزبورگ در 
اتريش برگزار ش��ود. صدراعظم آلمان گفت: »ما 
نمي خواهيم اين مذاكرات به شكس��ت بينجامد، 
اما نمي توانيم چنين احتمالي را هم رد كنيم چون 
هنوز هيچ توافقي درباره آن به دست نيامده است.«

مداخله مستقيم از سوي مركل كه تا همين اواخر 
از مذاكرات برگزيت دور بوده، نشانه ديگري از اين 
مساله است كه اين مذاكرات وارد مرحله حساسي 
مي ش��ود. صدراعظم آلمان همچنين گفت: »ما 
از تمام��ي قواي خود ب��راي توافقي مناس��ب در 
اين ب��اره اس��تفاده مي كني��م.« در همين حال، 
ترزا مي نخس��ت وزير بريتانيا سه شنبه به كابينه 
خود گفته كه واكنش اروپا به پيش��نهاد برگزيت 
مثب��ت و گرم اس��ت. طبق گزارش هاي منتش��ر 
شده، رهبران اتحاديه اروپا در نشست سالزبورگ 
كه 19 و 20 س��پتامبر برگزار مي شود، رويكردي 
دوگان��ه در ارتباط با برگزيت خواهند داش��ت. از 
يك س��و، از طرح چكرز ترزا مي كه طرحي حامي 
تجارت محسوب مي شود، حمايت مي كنند تا به 
نخست وزير بريتانيا در مواجهه با مخالفان داخلي 
كمك كنند و از سوي ديگر، به لندن در خصوص 
تصميم گيري هرچه س��ريع تر درب��اره مرز ايرلند 

هشدار خواهند داد.

 درخواست كمك آرژانتين 
از صندوق بين المللي پول 

گروه جه�ان| همزمان با مواجهه آرژانتين با بحران 
مالي جديد، دولت بوئنوس آيرس از صندوق بين المللي 
پول خواس��ت براي كمك به حل بحران مالي در اين 
كشور كمك هاي مورد نياز را اختصاص دهد. به گزارش 
خبرگزاري فرانسه، به دنبال ديدار وزير اقتصاد آرژانتين 
و رييس صندوق بين المللي پول در واشنگتن، دولت 
بوئنوس آيرس اعالم كرده اميدوار اس��ت اين نهاد در 
نيمه دوم ماه سپتامبر حمايت هاي بيشتري از اين كشور 
منطقه امريكاي جنوبي در راستاي مواجهه با بحران 
شديد اقتصادي ارايه كند. اين دو مقام اعالم كردند كه 
در راستاي تحقق وعده ارايه وام ۵0 ميليارد دالري به 
آرژانتين مذاكراتي داشتند. كريستين الگارد رييس 
صندوق بين المللي پول، نيز در م��ورد اين مذاكرات 
گفت��ه: »مذاكرات از اين پس در س��طح فن��ي ادامه 
خواهد يافت تا به نتيجه سريع دست يابيم.« از سوي 
ديگر دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا از همتاي 
آرژانتيني خود در مس��ير حل اين بحران و اقداماتش 
براي كمك از صندوق بين المللي پول حمايت كرده 
است. ترامپ گفته رييس جمهوري آرژانتين در مواجهه 
با اين شرايط بس��يار سخت اقتصادي و مالي اقدامات 
فوق العاده اي انج��ام مي دهد. آرژانتين به عنوان يكي 
از اقتصادهاي نوظهور جهان اين روزها با چالش هاي 
جدي اقتصادي و مالي روبرو ش��ده كه اتخاذ نكردن 
تدابير كارآمد مي تواند منجر به بروز بحران در اين كشور 
ش��ود. كاهش ارزش پزو در حالي اخيرا تا بيش از ۵0 
درصد رسيده كه دولت براي حل اين معضل سود بانكي 
را به 60 درصد افزايش داد. پزو از ابتداي س��ال جاري 
تاكنون ۵3 درصد از ارزش خود را از دست داده است. 

 افزايش عوارض گمركي
در اندونزي براي حفظ روپيه

گروه جهان| مس��ووالن مالي اندونزي با افزايش 
عوارض گمركي بر 900 قلم كاالي وارداتي و توقف 
اجراي بس��ياري از طرح هاي ملي، گام هاي مهمي 
براي جلوگيري از سقوط بيشتر ارزش روپيه )پولي 

ملي( برداشتند.
به گزارش رسانه هاي اقتصادي جنوب شرق آسيا، 
بس��ياري از كاالهاي مصرف��ي و خوراكي از جمله 
خاويار، ش��كالت و انواع خ��ودرو خارجي از جمله 
كاالهايي هس��تند كه مشمول ماليات هاي بيشتر 
ش��ده اند. گزارش هاي نهادهاي اقتصادي اندونزي 
حاكي از اين است كه ارزش روپيه در روزهاي اخير 
در برابر ارزهاي خارجي به ويژه دالر امريكا كاهش 
شديدي داشته است. روز سه شنبه هر دالر امريكا در 
برابر 1۴ هزار و 82۵ روپيه در بازارهاي ارزي اندونزي 
معامله شد كه كارشناسان اقتصادي آسيا از آن به 
عنوان بدترين سقوط واحد پولي مالزي در دو دهه 

اخير ياد كردند.
مسووالن گمركي اندونزي از روز گذشته 900 قلم از 
انواع كاالهاي مصرفي را در فهرست اقالم لوكس قرار 
دادند و واردات آنها با افزايش شديد ماليات گمركي 
همراه شد. انواع مواد خوراكي از جمله چاي، قهوه، 
پاستا و بستني در زمره اين اقالم قرار دارد. مولياني 
ايندراواتي وزير امور مالي اندونزي به رسانه هاي اين 
كشور گفت: محدوديت هاي وارداتي اقالم بيشتري 
را شامل مي شود كه فهرس��ت كامل آنها به زودي 
منتشر خواهد شد. او همچنين تاكيد كرد: مسووالن 
با همه اف��رادي كه در اندون��زي از وضعيت كنوني 

سوء استفاده كنند، برخورد قانوني خواهند داشت.

 تالش مالزي براي گريز 
از تله  وام هاي چيني

گروه جهان| دولت جديد مالزي به رهبري ماهاتير 
محمد كه مقابله با مش��كالت اقتصادي اين كشور 
به ويژه بدهي 2۵0 ميليارد دالري اين كشور را اولويت 
اصلي برنامه هاي اصالحي خود قرار داده س��عي در 
جلوگيري از فرو رفتن بيشتر اين كشور جنوب شرق 

آسيا در وام هاي چيني دارد.
به گ��زارش ايرنا، پ��س از روي كار آم��دن ماهاتير 
محمد و ش��كل گيري دولت جديد مالزي در س��ه 
ماهه گذشته، يكي از نخستين تصميمات او، توقف 
پروژه هاي بزرگ راه سازي و راه آهن بود كه توسط 
ش��ركت هاي چيني و با فاينانس بانك هاي چيني 
در آغاز مراحل اجرايي بودند. پروژه احداث راه آهن 
ساحل شرقي با سرمايه گذاري20 ميليارد دالر و دو 
خط لوله با سرمايه گذاري دو ميليارد و 300 ميليون 
دالر دو طرح بزرگي بودند كه ماهاتير محمد آنها را 
متوقف كرد. البته توقف اي��ن پروژه ها براي مالزي 
ب��دون هزينه نبوده و اين كش��ور بايد جريمه هاي 
خ��روج از قراردادهاي مربوطه را بپ��ردازد. با وجود 
اين، نخست وزير مالزي پرداخت اين جريمه ها را به 
افزايش چند ميليارد دالري بدهي هاي اين كشور 
به چين ترجيح داده است. گفته شده، سياست تله  
بدهي پس از اجراي ط��رح يك جاده يك كمربند 
چين 68 كشور جهان را به دام انداخته است. نفوذ 
چين در آفريق��ا نيز از طريق همي��ن روابط مالي، 
اينك غربي ها را نگران كرده اس��ت. آنان مي گويند 
پروژه هاي چيني ها به ايجاد اشتغال در كشورهاي 
آفريقايي و ارتقاي سطح زندگي در آنها نينجاميده، 

اما اين كشورها را بدهكار و تابع چين ساخته است.

 ترامپ دستور ترور اسد را 
در آوريل ۲۰۱۷ داده بود

گ�روه جهان|روزنامه نگار کهن��ه کار تحقيقی 
امريکاي��ی در کتابش تحت عنوان »ترس: ترامپ 
در کاخ س��فيد« فاش كرده دونالد ترامپ دستور 
ترور رييس جمهوری س��وريه را آوريل 201۷ در 
پی حمله ش��يميايی ادعايی صادر ک��رده بود. به 
گزارش اس��پوتنيک، باب وودوارد که در افشای 
رس��وايی واترگيت در دهه ۷0 قرن گذشته نقش 
داشته در کتابش فاش كرده تيم ترامپ دست به 
كودتای اداری می زند و اسناد رسمی را به شيوه ای 
مخفيانه از دفتر ترامپ برمی دارد تا مانع از امضای 
اين دستور ش��ود. مولف اين کتاب که اطالعاتش 
را از منابع دس��ت اول و اظهارات و ش��هادت های 
زنده و ماحصل گفت وگوها در جلس��ات داخلی و 
کتاب های خاطرات و اسناد دولتی به دست آورده، 
نوشته جيمز ماتيس وزير دفاع آمريکا، در واکنش 
به دستور ترامپ گفته بود، »به سرعت موضوع را 
مشخص خواهد کرد« اما پس از اتمام تماس تلفنی 
با ترامپ به معاونان ارش��دش گفته بود »ما هرگز 
اين کار را نخواهيم کرد بلکه حس��اب شده عمل 
خواهيم کرد.« به نوش��ته وودوارد، بعدا مشخص 
شد تيم امنيت ملی تشويق به حمالت کالسيک 

به جای ترور بشار اسد کرده است.
ترامپ اثر وودوارد را كتاب بد خوانده و گفته: »او 
)باب وودوارد( مشکالت اعتبار بسياری دارد. شايد 
ترجيح می دادم با او صحبت کنم اما شايدم هم نه. 
فکر می کنم صحبت کردن من با او هم تغييری در 
اين کتاب ايجاد نمی کرد. او به هر حال اين کتاب 

را می نوشت.« 
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جهان8ديدگاه
 قطع كمك  امريكا

تاثيري بر پاكستان دارد؟
گروه جهان     اياالت متحده، پاكس��تان را به بازي 
خطرناك دوگانه متهم مي كند، يعني اسالم آباد از 
يكسو از سال ۲۰۰۲ از امريكا كمك دريافت مي كند 
و از جانب ديگر از طالبان و ديگر گروه هاي شبه نظامي 
كه عليه نيروهاي امريكايي در افغانستان مي جنگند، 
حمايت مي كند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، امريكا 
اوايل اين هفته اعالم كرد ۳۰۰ ميليون دالر كمك 
نظامي خود را به پاكستان قطع كرده است كه بخشي 
از تعليق وسيع كمك هايي است كه ژانويه امسال 
اعالم شد. گفته شده، دونالد ترامپ رييس جمهور 
امريكا، قصد دارد فش��ارهاي خود را بر اس��الم آباد 
افزايش دهد كه از نظر وي براي شبه نظاميان بهشت 
امن فراهم كرده اس��ت. قطع كمك هاي مذكور در 
آستانه  نخستين س��فر مايك پمپئو وزير خارجه  
امريكا به اسالم آباد و انتخاب عمران خان به عنوان 
نخست وزير پاكستان كه وعده بهبود روابط با امريكا 
و حمايت از گفت وگوهاي صلح در افغانستان را داده، 
صورت گرفته است. شاه محمود قريشي وزير خارجه 
پاكس��تان، قطع كمك ها را بي اهميت جلوه داده و 
تحليل گران نيز بر اي��ن باورند كه قطع كمك هاي 
مالي مش��كالت امريكا براي كنترل شبه متحدي 
را برجسته مي كند كه حمايتش براي حل منازعه  

افغانستان حياتي است. 

   امريكا دقيقا چه كرده است؟
واش��نگتن پاكس��تان را به حماي��ت از گروه هاي 
ش��به نظامي، از جمله طالبان متهم مي كند. امريكا 
مي گويد شورش��يان در مناطق مرزي پاكس��تان 
پناهگاه ه��اي امن دارند و ارتش، از اين شورش��يان 
به عنوان نيروي نيابتي در منطقه عليه افغانس��تان 
و هند بهره مي گيرد. از اين رو، واش��نگتن مي گويد 
كه پاكستان بايد حمايت خود از اين گروه ها را قطع 
كند. اس��الم آباد اما بارها اتهامات ف��وق را رد كرده و 
تأكيد دارد كه پناهگاه هاي جنگجويان را از بين برده 
و امريكا را متهم مي كند كه قرباني هاي پاكستان و 
صرف ميليون ها دالر ب��راي مبارزه با افراطي ها را در 
اين كشور ناديده مي گيرد. وزارت دفاع امريكا شنبه 
اين هفته اعالم كرد كه ۳۰۰ ميليون دالر كمك خود 
به پاكس��تان را به دليل انجام ندادن اقدامات قاطع 
در حمايت از اس��تراتژي جنوب آسياي امريكا قطع 
مي كند. كنگ��ره امريكا بايد اين تصميم پنتاگون را 
تأييد كند. قريش��ي وزير خارجه پاكس��تان، گفته 
اين پول بخش��ي از صندوق مالي حمايت از ائتالف 
بين المللي اس��ت. ارزش اين صن��دوق مالي ۹۰۰ 
ميليون دالر اس��ت و براي بازپرداخت به پاكستان 
به دليل تقب��ل هزينه هاي عملي��ات نظامي عليه 
تروريسم اختصاص داده شده است. اين پول همچنين 
به دليل اجازه دادن به عب��ور كاروان هاي تداركاتي 
امريكا و ناتو از خاك پاكستان به اسالم آباد پرداخت 
مي ش��ود. واش��نگتن ژانويه امس��ال اعالم كرد كه 
پرداخت از صندوق مالي به پاكستان را مسدود كرده 
كه بخشي از تعليق كمك هاي ۲ ميليارد دالري اين 
كشور به اسالم آباد است. مقامات امريكايي گفتند كه 
در صورت مشاهده اقدامات محكم از سوي پاكستان 
ارايه كمك ها را از س��ر خواهند گرفت. اما قطع اخير 
كمك ها و اظهارات س��خنگوي وزارت دفاع امريكا 
نش��ان مي دهند كه چنين اتفاق��ي نخواهد افتاد و 
فشارها بر اسالم آباد افزايش خواهد يافت.  آمار اياالت 
متحده نش��ان مي دهد كه از س��ال ۲۰۰۲ ميالدي 
بيشتر از ۳۳ ميليارد دالر بطور مستقيم به پاكستان 
پرداخت شده اس��ت. قطع اين پول ها اقدام واضحي 
است، اما قبال نيز اين كمك ها، پس از حمله امريكا 
به پاكس��تان در س��ال ۲۰۱۱ ميالدي و قتل اسامه 
بن الدن رهبر شبكه القاعده، به حالت تعليق درآمده 
بود، اما امريكا نمي خواست به صورت كامل روابط خود 
را با پاكستان قطع كند چون براي تجهيز نيروهايش 
در افغانستان به راه هاي زميني و فضايي پاكستان نياز 
داشت. همچنين اين باور وجود دارد كه پاكستان تأثير 
نيرومندي بر طالبان افغان دارد كه همكاري آن براي 
آغاز گفت وگوهاي صلح ضروري است. در هفته هاي 
اخير موضوع مذاكرات صلح جان تازه اي گرفته است. 
همچنين پاكستان تنها كشور مسلمان مجهز به سالح 
اتمي است و امريكا مي خواهد كه مانع از جنگ اين 
كشور با هند، رقيب هسته اي پاكستان شود يا اجازه 

ندهد كه اين سالح به دست افراطي ها بيفتد. 

   آيا استراتژي امريكا كار خواهد كرد؟
ماريا سلطان كارشناس علوم سياسي در پاكستان، 
مي گوي��د: »اين اقدام واش��نگتن بي ش��ك توجه 
پاكس��تان را به خود جلب كرده، اما براي تن دادن 
حكومت فعلي پاكستان به خواست ها كافي نيست.« 
برخي تحليل گران بر اين باورن��د كه امريكا با اين 
اقدامات خود، پاكستان را هرچه بيشتر به سوي چين 
مي راند كه شديدا در اين كشور سرمايه گذاري كرده 
است. اعالم قطع كمك ها و سفر پمپئو چند هفته 
پس از پيروزي عمران خان كه تصور مي شود احتماال 
در برابر گروه هاي شبه نظامي بي تفاوت خواهد بود، 
صورت مي گيرد. زماني كه براي نخستين بار مسدود 
كردن كمك ها به پاكستان در ماه ژانويه اعالم شد، 
عمران خان ك��ه در آن زم��ان رهبر حزب مخالف 
حكومت در پارلمان بود، از دولت خواس��ت كه راه 
تداركات امريكا به افغانس��تان را ببندد. او از زماني 
كه بر كرسي صدرات نشسته است، از روابط متوازن 
با امريكا سخن گفته است، اما سوال اين جاست كه 
او تا كجا بر سياست هاي خارجي، دفاعي و امنيتي 
پاكستان كه تصور مي شود توسط ارتش قدرتمند اين 
كشور كنترل مي شود، تأثير دارد. قريشي مي گويد 
كه دو كش��ور اهداف مش��ترك دارند و وعده داده 
نگراني هاي خود را در جريان سفر وزير خارجه  امريكا 
به پاكستان كه قرار است همين هفته صورت بگيرد، 
در ميان بگذارد. در نهايت امر، ناظران مي گويند كه 
اگر امريكا توجهي به هراس هاي پاكس��تان از هند 
نداشته باش��د در حمايت اس��الم آباد از گروه هاي 

شبه نظامي تغييري به وجود نخواهد آمد.

رشد شتابان مصرف گرايي در افغانستان

چرا مردم گرايش به مصرف دارند؟
گروه جهان   

مصرف گراي��ي به عنوان ي��ك پدي��ده اقتصادي � 
اجتماع��ي، يك��ي از مش��خصات و تبع��ات دنياي 
مدرن و مولود انقالب صنعتي اس��ت. مصرف گرايي 
ي��ا مصرف زدگي از نظ��ر صاحب نظران به س��بك 
زندگي گفته مي ش��ود كه به جاي توجه به نيازهاي 
افراد، بيشتر به ميل و خواس��ته افراد مبتني است. 
به عب��ارت ديگر، مصرف گرايي، مصرفي اس��ت كه 
به جاي ني��از واقعي، نيازهاي كاذب ف��رد يا افراد را 
كه اكثرا به تقليد از ديگران، تبليغات، شرايط مادي 
يا تغييرات س��اختاري جامعه ايجاد شده، برطرف 
مي كن��د. بنابراين مي ت��وان مصرف گرايي را همان 
اسراف و زياده روي در مصرف دانست كه تعبير آشنا 

و مانوس تر است. 
افغانس��تان ديلي نوش��ته، از نظ��ر اقتص��ادي، 
مصرف گرايي مشوق يك نظام اجتماعي، اقتصادي 
است كه مصرف هرچه بيشتر كاالهاي مصرفي، اعم 
از ب��ادوام و بي دوام، با كيفي��ت و بي كيفيت را مورد 
تأكيد قرار مي دهد. جامعه اي كه اين فرهنگ بر آن 
حاكم شود همان جامعه مصرفي خواهد شد؛ كه در 
آن بنا به نظر بودريار، »مصرف مبتني بر خواس��ت، 
مطرح مي ش��ود؛ يعني مصرف با ميل و سليقه افراد 

در جامعه آميخته مي شود.«
با توجه ب��ه تعاريف ف��وق از مصرف گرايي، هرچند 
اين پديده به صورت عموم، يك پديده منفي و يكي 
از آفت ه��اي اجتماعي و فردي تلقي مي ش��ود؛ اما 
رواج و ش��يوع آن در جوامع فقي��ر و جنگ زده مثل 
افغانس��تان كه بيش��تر از 5۰ درصد مردم زير خط 
فقر )درآمد كمت��ر از ۲5۰۰ افغان��ي در ماه دارند( 
زندگي مي كنند، قباحت و زش��تي چند برابر دارد. 
متأسفانه مصرف گرايي در افغانستان تا حد زيادي 
عموميت پيدا كرده و مي ش��ود گفت ك��ه در تمام 
اليه هاي مختلف اجتماعي رسوخ كرده است. سوال 
مهم اين است كه چرا مردم گرايش به مصرف گرايي 
دارند؟ چرا مصرف گرايي براي عده اي نوعي افتخار 
محسوب مي شود؟ به ديگر سخن، عوامل گسترش 
مصرف گراي��ي در ي��ك جامع��ه چيس��ت؟ عوامل 

گسترش مصرف گرايي در افغانستان چيست؟
مصرف گرايي مانند تمام پديده هاي  اجتماعي ديگر، 
مي تواند عوامل مختلف داش��ته باشد كه پرداختن به 
همه آنها در اين جا ممكن نيست. در اين نوشته فقط به 
عوامل اجتماعي مصرف گرايي مي پردازيم و اين پديده 

را از منظر جامعه شناسي به بررسي مي گيريم.

   سرچشمه مصرف گرايي
در مقابل روان شناس��ان كه منشاء رفتار انسان را اكثرا 
فردي و ذهني مي دانند، تورس��تين وبلين مانند ديگر 
جامعه شناس��ان، معتقد اس��ت كه س��ر منشاء اصلي 
مصرف گرايي، اجتماعي بوده و اين پديده بيش از آنكه 
پديده فردي و ش��خصي باشد پديده اجتماعي و زائده 
رفتار جمعي افراد است. به نظر او، افراد براي دستيابي 
ب��ه احترام و حرمت نفس بيش��تر ت��الش مي كنند و 
حرمت نفس چيزي جز بازتاب احترام ديگران به فرد  
نيست. از طرف ديگر، احترام اجتماعي وابسته به ميزان 
دس��تيابي فرد به منابع كمياب اجتماعي مانند ثروت 
و قدرت اس��ت. بنابراين، او معتقد است كه سرچشمه 
اصلي مصرف گرايي، تالش افراد جهت كس��ب احترام 

اجتماعي است و احترام اجتماعي نيز منوط به كسب 
پول و ثروت و نمايش آن اس��ت. »مصرف چشم گير و 
نمايش چشم گير، وسايلي هستند كه انسان ها با آنها 
مي كوشند تا در چشم همسايگانشان برتر جلوه كنند و 
در ضمن، براي خودشان نيز ارزش بيشتري قائل شوند.« 
او در ادامه مي افزايد آن افرادي از اجتماع كه از نظر ميزان 
متعارف و پذيرفته شده لياقت يا مالكيت در جامعه كم 
مي آورند و در چشم اعضاي ديگر اجتماع احترامشان را 
از دست مي دهند در احترام به خودشان نيز دچار كمبود 
مي ش��وند؛ زيرا مبناي معمولي احترام به نفس همان 
احترامي است كه همسايگان براي انسان قائل مي شوند.

   رقابت تمام ناشدني
در يك جامعه  مصرفي، انس��ان ها ارزش ش��ان را در 
مقايس��ه با ارزش ديگران مي س��نجند؛ هر كس��ي 
پيوس��ته در تكاپوي آن اس��ت كه از همسايگانش 
پيش��ي گيرد و تب چشم و هم چشمي همگان را فرا 
مي گيرند. جالب اين است كه اين رقابت هميشگي 
و تمام ناش��دني اس��ت. »به محض آنكه ش��خص به 
تنعم تازه اي دس��ت مي يابد و به معيار ثروت نويني 
خو مي گيرد، اين معيار تازه نيز همچون معيارهاي 
پيشين، ديگر نخواهد توانس��ت او را به اندازه كافي 
ارضا كند. هدف اين انباش��تگي ثروت، در مقايس��ه 
ب��ا  قدرت پولي بقيه افراد اجتماع تعيين مي ش��ود. 
هر فرد متعارفي تا زماني كه در مقايس��ه با ديگران 
احساس كمبود كند، پيوسته در ناخشنودي شديد 

از نصيب كنوني اش به سر خواهد برد.«

   نوكيسه هاي تازه به دوران رسيده
موضوع جالب تر اين قصه اين اس��ت كه به اصطالح 
»نوكيس��ه ها و تازه به دوران رسيده ها« براي اينكه 
بتوانند منزلت اجتماعي جديد خود را تثبيت كنند 
و براي ديگران به اثبات برس��انند، ني��از به مصرف 
و نماي��ش چش��مگيرتري دارند. در اي��ن نگرش، 
حتي ميل زيباخواهي انس��ان به حاش��يه مي رود و 
آنچه اهميت مي يابد، قيمت كاالس��ت كه اعتبار و 
ش��خصيت به دنبال دارد نه زيباي��ي آن. در جامعه 
مص��رف زده، كااليي ارزش��مند تلقي مي ش��ود كه 
قيمت باالتري داشته باشد، حتي اگر از هيچ زيبايي 
خاصي برخوردار نباش��د. اگ��ر به انب��وه طرح ها و 
نقش هاي لباس هاي گران قيمت توجه كنيد متوجه 
اين خصلت عجيب خواهيد ش��د؛ و اين از وجوه بارز 

مصرف گرايي و جامعه مصرف زده است.

   عموميت و همگاني شدن مصرف گرايي
مصرف گرايي در گذش��ته محدود به طبقه اش��راف 
و س��طح باالي جامع��ه بوده اس��ت؛ اما ام��روزه در 
تمام س��طوح جامع��ه و طبقات اجتماعي ش��يوع و 
گسترش يافته است. همگاني شدن وسايل ارتباطي 
و گسترش فناوري اطالعات و شهري شدن، به خدمت 
مصرف گرايي آم��ده و آن را از پس��توهاي خانه هاي 
اشرافي، به معرض ديد همگاني كش��انده و در تمام 

طبقات جامعه سرايت داده است.

   عوامل شتاب دهنده مصرف گرايي
نظريه تورس��تاين وبلن، به عنوان سرش��ناس ترين 
تئوري پرداز اين عرصه جامعه شناس��ي، مي تواند به 

خوبي مصرف گرايي در افغانستان را تبيين و تفسير 
كند؛ ام��ا عوام��ل و زمينه هاي اجتماع��ي موجود 
در افغانس��تان باعث ش��ده پديده مصرف گرايي در 
افغانستان ش��تاب و شيوع بيشتري داشته باشد كه 

ذيال به مهم ترين آنها اشاره مي شود.
تبليغ�ات: هرچن��د پيام ه��اي تجاري ام��روزه از 
ضرورت هاي عصر حاضر تلقي مي ش��ود اما رش��د 
سرس��ام آور رس��انه هاي همگاني در افغانس��تان از 
ماهواره، اينترنت، ش��بكه هاي كابلي، تلويزيون ها 
و راديوهاگرفته ت��ا روزنامه ها، بيلبوردها و پيام هاي 
تبليغات��ي به ط��ور ش��بانه روزي م��ردم را بمباران 
تبليغات��ي مي كنن��د. هيچگونه نظ��ارت و كنترلي 
بر تبليغات در افغانس��تان وجود ن��دارد و پيام هاي 
تجاري با القاي ت��رس و وعده اي دروغين آرامش را 
از شهروندان سلب كرده و تشويق به مصرف بيشتر 
مي كنند. تبليغات اين چنيني يكي از بسترهاي رشد 

شتابان مصرف گرايي در افغانستان است.
نرخ باالي بي س�وادي : افغانستان كشوري است 
كه بر اساس آمارهاي رس��مي، ۶۶ درصد مردم آن 
را افراد بي سواد تشكيل مي دهند و ۳۴ درصد مردم 
كشور باسواد هستند كه اكثر اين افراد تنها توانايي 
خواندن و نوش��تن را دارند. ميزان باالي بي سوادي 

در افغانستان، يكي از زمينه هاي مسائل و مشكالت 
اجتماعي و به خصوص گسترش اين پديده است.

ج�وان بودن جمعي�ت: به گفت��ه وزارت اقتصاد، 
افغانستان از نظر ساختار س��ني بسيار جوان است 
و دومين كش��ور جوان در جهان است. حدود ۴۶/۱ 
درصد جمعيت كشور زير س��ن ۱5 سال قرار دارد. 
جوان بودن جمعيت با ويژگي هايي كه مختص اين 
رده سني جمعيتي است، يكي ديگر از عوامل شتاب 

مصرف گرايي است.
مهاجرت: س��ال هاي متمادي جنگ و كشمكش 
در افغانس��تان باع��ث مهاجرت گس��ترده مردم در 
اين كشور شده است به گونه اي كه به گفته مقامات 
مربوطه نيم��ي از افغان ه��ا يا مهاجرند ي��ا مهاجر 
بوده اند. طبيعي اس��ت كه مهاجرت از يك كش��ور 
فقير و جنگ زده در كشورهايي كه از نظر اقتصادي 
و ميزان رفاه اجتماعي در س��طح به مراتب باالتري 
قرار دارند خود يكي از زمينه هاي اجتماعي رشد روز 

افزون مصرف گرايي است.
آنومي يا بي هنجاري: آنومي )Anomi( به فقدان 
هنج��ار يا بي هنجاري ي��ا قان��وِن بي قانوني اطالق 
مي شود. به عبارت ديگر آنومي به معناي عدم تعهد و 
پايبندي شخص به جامعه است كه به چندپاره شدن 

جامعه مي انجامد. چند دهه در افغانس��تان گذشته 
از نابودي س��رمايه  مادي و اقتصادي افغانس��تان را 
از نظر هنج��اري و همبس��تگي هاي اجتماعي نيز 
به شدت فقير كرده است. نبود هنجارهاي پذيرفته 
شده اجتماعي و معيارهاي عام و قابل قبول اكثريت 
مردمي، در رشد شتابان مصرف گرايي كمك كرده 

است.
از ديد جامعه شناس��ي، مصرف گراي��ي يك پديده 
اجتماعي اس��ت. فرهنگ مصرف گراي��ي و جامعه 
مصرف زده، هم��واره در تب و تاب مصرف بيش��تر 
مي سوزد. تمام اقش��ار و طبقات جامعه براي كسب 
عزت نفس كه از طريق مصرف چشم گير و نمايشي 
حاصل مي ش��ود در تالش هس��تند. مصرف گرايي 
بيش از آنكه ناظر بر نياز واقعي افراد باش��د، حاصل 
تبليغ��ات و فش��ارهاي اجتماع��ي و برخاس��ته از 
نيازهاي كاذب و غيرضروري جامعه و افراد اس��ت. 
مصرف گرايي هرچند پديده عام و جهانشمولي است 
اما به نظر مي رس��د كه در افغانستان، رشد و شتاب 
بيشتري دارد كه تبليغات، بي سوادي، جوان بودن 
جمعي��ت، مهاجرت و بي هنجاري به عنوان بس��تر 
مناسب و عوامل ش��تاب دهنده اين پديده شناخته 

مي شود.
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مرگ پيشواي دهشت و امتداد فاجعه

حقاني هاي زيادي زنده اند

گروه جهان     
سالياني طوالني است كه سلس��له خشونت هاي به 
هم پيوس��ته و دنباله دار، پيكر افغانستان را به زنجير 
خشونت كشيده و از مردم اين سرزمين قرباني هاي 
بي ش��مار گرفته اند. داعش و طالب همان خط سياه 
خش��ونت و وحش��تي برخاس��ته از افراطيت ديني 
هستند كه سال هاي طوالني، خانواده هاي بسياري را 
در افغانستان عزادار كرده اند و فاجعه هاي وحشتناكي 

را بر انسان هاي بي گناه روا داشته اند.
ش��بكه حقاني نيز ب��راي ش��هروندان افغانس��تان 
پديده اي جديد نيس��ت كه مردم آن را نشناس��ند. 
ستم به هرقامتي كه باشد براي مردم افغانستان چهره 
هراسناك و آشناست. شبكه حقاني در سال هاي اخير 

وحش��تناك ترين فاجعه را بر پيكر اين ملت تحميل 
كرده است. خونين ترين حمله اين گروه انفجار تانكر 
مملو از مواد انفجاري در منطقه چهار راه زنبق در مركز 
كابل بود كه حدود ۱5۰ نفر كش��ته و دست كم ۴۰۰ 
زخمي را به جاگذاشت. حمله به هتل اينتركانتيننتال 
كابل، در ماه ژوئن ۲۰۱۱، حمله به س��فارت امريكا 
در كاب��ل در ماه س��پتامبر ۲۰۱۱ و همچنين حمله 
همزمان به چند هدف مهم در ش��هر كابل در س��ال 
۲۰۱۲ تنها برخي از حمالت خونباري است كه گروه 
حقاني رس��ما مسووليت آنها را به عهده گرفته است. 
اما براي مردم زجر كشيده افغانستان كه زندگي شان 
در جست وجوي لقمه ناني مي گذرد و از سياست هاي 
پشت پرده سياستگران داخلي و بين المللي دقيقا آگاه 

نيستند، مهم نيست كه طالب، داعش و شبكه حقاني 
چه كس��اني اند و به چه هدفي س��تم را روا مي دارند. 
براي اين مردم، مهم همان خلق فاجعه اس��ت كه با 

ستم تمام، هر روز قرباني مي گيرد.
واقعيت هم همين است. براي مردم افغانستان نفس 
فاجعه جگرس��وز اس��ت و خاتمه يافتن اين فجايع 
موضوعيت دارد. حتي اگر حكومت پس از هر فاجعه، 
عامل جنايت را شناس��ايي كنند، بازهم نفس اثبات 
عامل فاجعه، هيچ دردي از مردم دوا نمي كند. مردم 
انتظار نابودي عوامل فاجعه را از حكومت دارند نه تنها 
شناس��ايي و معرفي آنان را. دقيقا به همين رويكرد، 
مردم ازآمدن حكمتيار در روند صلح، كم شدن كشتار 
و دهشت را انتظار داشتند وگرنه نفس حضور رهبران 

در روند صلح بدون تأثيرگذاري در آرامش مردم، هيچ 
اهميت ندارد. با اين رويكرد اگر تحليل كنيم، مرگ 
بن الدن، مال عمر و جالل الدين حقاني نيز هيچ تأثيري 
بر وضعيت مردم افغانستان نگذاشته  است. واقعيت 
اين اس��ت كه گرچه جالل الدين حقان��ي به تازگي 
مرگش تأييد شده اما سال ها پيش مرده بود. مالعمر 
هم به واقعيت پس از شكست حكومت طالبان از كابل 
مرده بود. بن الدن نيز پس از سقوط القاعده واقعا مرده 
بود. زيرا آنان براي حاميان اصلي پروژه تروريس��تي 
ديگر بي تأثير بودند پس به منزله اين تلقي مي شدند 
كه واقعا ديگر مرده اند. ول��ي با مرگ واقعي آنان نيز، 
فاجعه همچن��ان امتداد يافت و از مردم افغانس��تان 
قرباني هاي بي ش��مار گرفت. اين نشان مي دهد كه 

تمام پيش��وايان جن��گ و جهاد در افغانس��تان تنها 
بازيگران بازي خطرناكي هستند كه فقط مي جنگند 

و خودشان هم سرانجام شكست مي خورند. 
شبكه هاي دهشت با مرگ رهبرانشان بيش از پيش 
آرماني مي شوند و مسيرشان را به پيش مي برند. اين 
شبكه ها زماني به پايان مي رسند كه يا حاميان آنان از 
آنها دست بكش��ند و يا دولت افغانستان آنان را كامال 
نابود كند. بنابراين دولت افغانستان ناگزير است كه 
عزم خود را براي نابودي شبكه هاي دهشت افكن در 
داخل افغانس��تان جزم كند و دولت امريكا و جامعه 
جهاني نيز بر پاكستان فشار وارد كنند تا النه هاي امن 
تروريست ها در خاك اين كشور برچيده شوند. غير آن 

چاره ديگري وجود ندارد. 

گروه جهان     
جالل الدين حقاني عضو ش��وراي رهبري طالبان و 
بنيان گذار شبكه تروريستي حقاني درگذشته است. 
گروه طالبان با انتش��ار بيانيه  اي مرگ جالل الدين 
حقاني را تاييد كرده و گفته اس��ت كه جالل الدين 
حقاني در اثر بيماري طوالني در گذش��ته است. در 
اين بيانيه آمده جالل الدين حقاني از چندين س��ال 

پيش سخت بيمار و بستري بوه است. 
روزنامه ماندگار افغانستان نوشته، ذبيح اهلل مجاهد 
سخنگوي طالبان گفته حقاني از هشت سال پيش 
فل��ج بوده و با خانواده خود زندگي مي كرده اس��ت. 
سخنگوي طالبان مدعي شده جسد حقاني در داخل 
افغانس��تان دفن شده اس��ت. اين درحالي  است كه 
برخي آگاهان باور دارند جالل الدين حقاني سال ها 
پيش در پاكس��تان در گذش��ته؛ اما طالبان و دولت 
پاكستان از افشاي اين موضوع تا به امروز خودداري 
كرده اند. ش��بكه حقاني از بزرگ ترين ش��بكه هاي 
تروريستي در منطقه است كه حمالت گسترده اي 
را از س��ال ۲۰۰۱ تاكنون در افغانس��تان راه اندازي 
كرده كه تلفات بي شمار نظامي و غيرنظامي برجاي 
گذاشته است. حمله به هتل اينتركانتيننتال كابل، 

در ژوئن ۲۰۱۱، حمله به سفارت امريكا در كابل در 
س��پتامبر ۲۰۱۱ و هم چنان حمله هم زمان به چند 
هدف مهم در شهر كابل در سال ۲۰۱۲ از اقداماتي 
است كه گروه حقاني مسووليت آنها را به عهده گرفته 
و مقام هاي ناتو و دولت افغانس��تان نيز گفته اند كه 
اين حمالت كار گروه حقاني بوده است. از همين رو 
اياالت متحده امريكا در سال ۲۰۱۲ شبكه حقاني را 

غيرقانوني و يك گروه تروريستي اعالم كرد. »انس  
حقاني« يكي از فرزندان جالل الدين حقاني هم در 
يك عمليات از طرف نيرهاي امنيتي بازداشت شده 

و اكنون در زنداني در كابل به سر مي برد.
وحيد مژده آگاه مسائل سياسي كه در رژيم طالبان 
در وزارت خارجه مسووليت داشت، درباره درگذشت 
جالل الدي��ن حقاني گفته كه پس از زخمي ش��دن 

حقان��ي در س��ال  ۲۰۰۱ او در تصميم گيري ه��اي 
شبكه حقاني و شوراي رهبري طالبان نقش مستقيم 
نداشته اس��ت. مژده مي گويد: »در سال ۲۰۰5 نوار 
تصويري منتشر  ش��ده بود كه نشان مي داد حقاني 
خيلي ضعيف و بي حال بود، امكان ندارد كه از آن روز 

تاكنون زنده مانده باشد.« 
او ب��اور دارد ك��ه در س��ال هاي اخي��ر بيش��تر 
تصميم گيري ها در اين ش��بكه برعهده سراج الدين 
حقاني فرزند ارش��د جالل الدين حقاني بوده است. 
همچنين برخ��ي از كاربران ش��بكه هاي اجتماعي 
در واكنش به درگذش��ت جالل الدي��ن حقاني او را 
مرد بي رحم و سنگ دل خوانده اند كه به گفته آنان 
به نياب��ت از منافع خارجي ها در داخل افغانس��تان 

حمالت تروريستي انجام مي داده است.
ب��ه همين دليل بيش��تر ناظ��ران بر اي��ن باورند از 
آنجايي كه شبكه تروريس��تي حقاني از شاخه هاي 
اصل��ي طالبان و م��ورد حمايت س��ازمان اطالعات 
پاكس��تان اس��ت، مرگ جالل الدي��ن حقاني هيچ 
تاثيري بر فعاليت هاي دهش��ت افكنانه اين ش��بكه 
نخواهد گذاش��ت چرا كه حقاني هاي زيادي مانند: 
س��راج الدين حقاني، ابراهيم حقاني، خليل حقاني، 

همزه حقاني، يحيي حقان��ي، انس حقاني )زنداني 
در كابل( عزيز حقاني و…، پرورش داده ش��ده اند. 
اما پرس��ش اصلي اين  اس��ت كه چرا مرگ رهبران 
گروه هاي تروريستي در پاكس��تان پنهان مي ماند. 
پيش از اين هم مرگ مالمحمد عمر، رهبر پيش��ين 
گروه طالبان در سال۱۳۹۴ منتشر شد، اما چندي 
بعد ثابت شد كه او دوسال پيشتر در فروردين ۱۳۹۲ 
خورش��يدي مرده ب��ود. حاال هم يك��ي از نزديكان 
حقاني گفته كه او يك  س��ال پي��ش )۱۳۹۳( فوت 
كرده و در افغانس��تان به خاك س��پرده شده است. 
جالل الدين حقاني ۶۰س��ال پيش در واليت پكتيا 

در جنوب افغانستان به دنيا آمد. 
او در زم��ان حكوم��ت داوود خ��ان نخس��تين 
رييس جمهوري افغانس��تان )اوايل دهه 5۰ ه ش( 
به پاكستان رفت و در آن جا به حزب اسالمي يونس 
خالص پيوست. حقاني در دوران حاكميت طالبان 
در افغانس��تان به عنوان وزير قبايل و سرحدات كار 
كرده ب��ود. پس از انتخاب مال اخت��ر محمد منصور 
به عنوان رهب��ر جديد گروه طالبان، س��راج الدين 
حقاني، پس��ر جال ل الدين حقاني ب��ه عنوان معاون 

او برگزيده شد.

  از ديد جامعه شناس�ي، مصرف گرايي يك پديده اجتماعي   است. فرهنگ مصرف گرايي و جامعه مصرف زده، همواره در تب و تاب مصرف بيشتر 
مي سوزد. تمام اقشار و طبقات جامعه براي كسب عزت نفس كه از طريق مصرف چشم گير و نمايشي حاصل مي شود در تالش هستند. مصرف گرايي بيش 
از آنكه ناظر بر نياز واقعي افراد باشد، حاصل تبليغات و فشارهاي اجتماعي و برخاسته از نيازهاي كاذب و غير ضروري جامعه و افراد است. مصرف گرايي 
هرچند پديده عام و جهانشمولي است اما به نظر مي رسد كه در افغانستان، رشد و شتاب بيشتري دارد كه تبليغات، بي سوادي، جوان بودن جمعيت، 

مهاجرت و بي هنجاري به عنوان بستر مناسب و عوامل شتاب دهنده اين پديده شناخته مي شود.

برش



يادداشت 9 ايرانشهر
ضرورت استفاده از مطالعات 
دانش آموختگان علوم شهري 

همان ط��ور كه مي دانيم 
در ده��ه اخي��ر رش��ته 
مهندس��ي شهرسازي 
از پاي��ه رياضي-فيزيك 
و به م��وازات آن، رش��ته 
جغرافي��ا و برنامه ريزي 
ش��هري نيز از پايه علوم 
انساني وارد دانشگاه هاي 
كشور شد و پس ازآن در 
مقطع كارشناسي ارشد، رشته هاي طراحي شهري، 
برنامه ريزي شهري، مديريت شهري، برنامه ريزي 
منطقه اي و ترافيك و جامعه شناسي شهري ... نيز 
شكل گرفتند. با توجه به اينكه همه اين رشته ها در 
حوزه شهري كاربرد دارند و براي وحدت بيشتر بين 
آنها، بنده نام »علوم شهري« را بر روي آنها قرار داده ام . 
متأسفانه شهرداري و سازمان هاي زيرمجموعه ما 
نيز مانند بسياري از سازمان هايي كه بعد از انقالب 
ايجاد شدند، بر اس��اس شايسته ساالري و گزينش 
علمي شكل نگرفتند و درنتيجه سطح علمي افراد 
كمترين ارزش را در بين ساير ارزش ها داشت و بدين 
ترتيب شهرداري به تدريج داراي كارمندان و مديراني 
شد كه هم  اكنون از آنها به عنوان »شهرداري چي« 
نام مي برند . وقتي يك شهردار و يا معاون يا رييس 
قس��متي از ش��هرداري به عنوان يك فرد علمي و 
پژوهشگر وارد شهرداري نش��ده باشد، نبايد توقع 
داشته باشيم كه ارزش كار علمي و پژوهش را بداند 
و بتواند گروه مديريتي خ��ود را به گونه اي انتخاب 
كند كه علم و تخص��ص كاربردي، اولويت گزينش 

افراد واقع شود.
به ش��كل كلي بايد گفت كه ش��هردارها نيز توسط 
شوراي ش��هر انتخاب مي شوند و متأسفانه در اكثر 
مواق��ع گزينش آنه��ا نيز بر طبق عل��م و تخصص 
نيست و حتي اگر يك مرحله به عقب نيز برگرديم 
گزينش و انتخاب اعضاي شوراي شهر نيز به همين 
شكل اس��ت، زيرا مردم هنوز ارزش تخصص و علم 
را درك نكرده اند. نكته جالب اينجاس��ت كه وقتي 
از مردم راجع دليل مش��كالت امروز ش��هر و كشور 
مي پرسيم، علت را ضعف در مديريت اعالم مي كنند 
درصورتي كه علت خود مردم و انتخاب اشتباه آنها 

بوده است. 
حال اگر بخواهيم تهران مركز پژوهش شهري كشور 
شود، ابتدا بايد رشته هاي علوم شهري را بشناسيم 
و اولويت بندي كنيم و س��پس از طريق رسانه هاي 
گروهي مردم را با اين رشته ها و متخصصان آشنا كنيم 
تا مردم به ضرورت وجود چنين رشته ها و متخصصاني 
در ش��هر خود پي ببرند و درنتيجه هنگام انتخابات 
بدانند هدف از اين انتخابات چيس��ت و نتيجه اين 
انتخابات در كجا و چگونه به خود مردم برمي گردد. 
اگر قدم اول كه آموزش و آشنايي مردم با علوم شهري 
است را با موفقيت برداريم بقيه موارد خيلي سريع و 
به صورت خودكار پيش مي رود. در غير اين صورت، 
اگر صدها سامانه پژوهشي راه اندازي و دستور العمل 
و بخشنامه هم صادر شود، نمي توان مديران شهري 
را مجبور به مطالعه و استفاده از پژوهش هاي شهري 
كرد و مثل هميشه پژوهش ها در گوشه كتابخانه ها 
خاك مي خورند و بسياري از افراد نيز به علت بحث 

كپي رايت، به آنها دسترسي ندارند .
 پژوهش هاي دانشگاهي با پروژه هاي واقعي فاصله 
زياد دارد و معمواًل در سطح علمي بسيار بااليي قرار 
دارند و از طرفي كارهاي اجرايي شهرداري نيز طبق 
تجربه مديران قبلي پيش رفته است و اين دو مثل 
دو خط موازي هيچ وقت به هم نرس��يده اند مگر در 
مواقع��ي كه يك مدير متخصص در علوم ش��هري 
برحسب اتفاق وارد شهرداري شده و سعي كرده است 
پروژه هايي را طبق علم روز ايجاد و به ش��ركت هاي 

مهندس مشاور و پژوهشگران واگذار كنند.
هم اكن��ون بس��ياري از دانش��جويان و حت��ي 
فارغ التحصيالن رشته شهرس��ازي و علوم شهري 
بيكار هستند و در مشاغل غير مرتبط كار مي كنند، 
درصورتي كه حتي بدون چشم داشت مالي، عالقه 
و تمايل زيادي به مش��اركت در پروژه ها و تحقيق و 
پژوهش ش��هري دارند ولي فرصت ورود به بازار كار 
حرفه اي حت��ي به صورت كارآم��وز را ندارند و تنها 
فعاليت حرفه اي آنها به كمك انجمن شهرس��ازي 
ايران، فقط به ش��ركت در جلسات بحث گروهي در 
شبكه هاي مجازي محدودشده است. يعني مديريت 
شهري علمي و واقعي ما هم اكنون فقط در جلسات 
همفكري شهرسازان در گروه هاي شبكه هاي مجازي 
تشكيل مي شود و مسوولين تابه حال هيچ فرصتي را 
در اختيار عالقه مندان براي تشكيل جلسات علمي 

قرار نداده اند.
 حال وقتي صحبت از شبكه پژوهش شهري به ميان 
مي آيد ناخودآگاه فكر ما به سمت مديراني مي رود 
كه با رابطه و سفارش وارد شهرداري شده اند و با اعالم 
خبر راه اندازي و آغاز به كار مركز پژوهش شهري، به 
نيت اخذ مدرك شهرسازي فقط براي ارتقاي شغلي، 
ازاين پس به جاي روزنامه، كتب كنكور شهرسازي 
مي خرند و بدين ترتيب جاي پژوهش��گران واقعي 

را پر مي كنند.
پيش��نهاد مي كنم مركز مطالعات شهرس��ازي و 
برنامه ريزي ش��هري از طريق انجمن هاي رسمي 
مانند جامعه مهندس��ان شهرساز و انجمن شهري 
غيررسمي مانند انجمن Urbanity و رسانه هاي 
شهرسازي و دانشگاه ها، از متخصصان علوم شهري 
دعوت به همكاري كند از هر دانشگاه و انجمن يك 
نماينده را براي شركت در جلس��ات و برنامه ريزي 
و تقس��يم كار گروه��ي انتخ��اب كن��د و مكاني را 
براي پژوهش هاي كاربردي و تش��كيل گروه هاي 
اس��تارت آپ در اختي��ار آنها ق��رار دهد. همچنين 
جلس��اتي را به صورت هفتگي برگ��زار و اين الگو را 
در ساير شهرهاي ايران نيز پياده كند. بدين ترتيب 
مي توانيم هماهنگي الزم را بين رشته هاي مختلف 
برقرار كنيم و شاهد رشد و توسعه درست و همه جانبه 

شهر و كشور خود باشيم .

رييسمركزمطالعاتشهرداري:تهرانرابهقطبپژوهشهايشهريكشورتبديلميكنيم

پايتخت الگوي خوبي براي ساير شهرها نيست

پروژه هاي مطالعاتي شهري نيازمند سرمايه گذاري 

گروه راه و شهرسازي |آزاده كاري|
مركز مطالعات ش�هرداري تهران س�ال 89 با 
ادغام نهاد مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران 
ب�ا مركز مطالع�ات و برنامه ريزي ش�هر تهران 
تشكيل و مديريت آن بر عهده شهرداري تهران 
گذاشته ش�د. طي س�ال هاي اخير انتقادهاي 
فراواني به عملكرد اين مركز وارد ش�ده است 
و بسياري كارشناس�ان معتقدند، تاكنون اين 
مركز نتواسته نقش تاثير گذاري در شناسايي 
اولويت ها و معرفي پروژه هاي تاثيرگذار داشته 
باشد. با تغيير مديريت شهري رييس اين مركز 
نيز تغيير كرد و اكنون محمدرضا جوادي يگانه 
رياست اين مركز را برعهده دارد. چندي پيش 
يگانه عنوان كرد كه قرار است تهران را به قطب 

پژوهش هاي شهري كشور تبديل كنيم.
وي در اين ب�اره گفت�ه ب�ود: »اولوي�ت كنوني 
مركز، احصاي مش�كالت ش�هر تهران است و 
در نظر داريم با راه اندازي ش�بكه اي تعاملي از 
پژوهش هاي شهري با كالنشهرها، تهران را به 
قطب پژوهش هاي شهري كشور تبديل كنيم.« 
به گفته يگانه اكن�ون 5 هزار عنوان پژوهش از 
مش�هد و اصفهان در بانكي گردآوري ش�ده و 
روي سايت مشتركي بارگذاري و اطالع رساني 
مي شود تا همه مجموعه ش�هرداري تهران از 

آنها استفاده كند. 

هر چند رييس مركز مطالعات ش��هرداري تهران از 
ارايه جزييات بيشتر درباره اين طرح به »تعادل« سر 
باز زد، اما به نظر مي رس��د با توجه به اينكه هر يك از 
شهرهاي كشور داراي مختصات جغرافيايي خاص، 
فرهنگ، آداب و رسوم مختص خودشان هستند، اين 

ايده چندان كاربردي نباشد. 
اين در حالي اس��ت كه به گفته زهرا نژاد بهرام، عضو 
هيات رييسه شوراي شهر تهران، طي ماه هاي اخير 
با وجود ارجاع طرح ها و لوايح در دس��تور كار ش��ورا 
توسط رياست شوراي اس��المي شهر تهران به مركز 
مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران، اين مركز اظهار 
نظر كارشناسي و مش��ورتي در قبال لوايح ارايه شده 
از جانب ش��هرداري تهران، به شورا ارايه نكرده است. 
نژاد بهرام كه در جلس��ه علني ش��وراي شهر به اين 
مركز تذك��ر مي داد، عنوان كرد: ب��ا توجه به حركت 
كالن ش��هرهاي دنيا در مسير آينده نگاري مبتني بر 
شيوه سناريونويسي، رويكرد بازوي فكري و مشورتي 
مديريت شهر تهران نيز از شناخت مسائل موجود و 
ارايه راهكارهاي كوتاه م��دت و ميان مدت براي حل 
مش��كالت وضع موجود، بايد به تحليل سناريوهاي 
احتمالي و ارايه بسته هاي پيش��نهادي به مجموعه 
مديريت شهري براي آينده احتمالي كالنشهر تهران 
متأثر از شرايط بين المللي، ملي، منطقه اي و شهري 

تغيير يابد.
همچنين محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران 
نيز چندي پيش درباره مركز مطالعات شهرداري گفته 
بود: »من پژوهشي در مورد نحوه هزينه كرد بودجه 
و اينكه تا چه ميزان اقتصادها موثر بوده نديدم و الزم 
است عالوه بر اينكه س��اختار پژوهش تغيير كند به 

پژوهش هاي مساله محور گرايش داشته باشيم.«
يگانه ني��ز از موازي كاري در اين ح��وزه گاليه كرده 
و گفته ب��ود: »در رويه كنوني هيچ گونه اس��تعالم و 
نظرخواهي از سوي مناطق براي فعاليت هاي پژوهشي 
از مركز صورت نمي گيرد و تنها رابطه مركز با مناطق از 
طريق سامانه پژوهشيار است كه اطالعات پژوهش ها 
در آن ثبت مي ش��ود.« همه اين اظهار نظرها بيانگر 
اين اس��ت كه مركز مطالعات ش��هرداري تهران در 
ش��رايط فعلي كارآيي چنداني ندارد و تغيير و تحول 

از ضرورت هاي مهم اين مركز به شمار مي رود. با اين 
شرايط، اينكه مركز مطالعات شهرداري تهران چگونه 
مي خواهد ب��ه مرجعي براي پژوهش هاي ش��هري 
كش��ور تبديل ش��ود، جاي بحث دارد. از سوي ديگر 
اين سوال نيز مطرح اس��ت كه اصوال نيازي به وجود 
چنين مرجعي هس��ت يا خير و آيا ته��ران مي تواند 
الگوي خوبي براي س��اير شهرهاي كشور باشد؟ اين 
سوالي است كه محمد مهدي برادران استاد دانشگاه 
و كارشناس ش��هري در گفت وگو با »تعادل« به آن 

پاسخ داد.
وي در اين باره توضيح داد: زماني كه رييس كميسيون 
برنامه ريزي كالن ش��هرهاي ايران بودم، مقرر ش��د 
پژوهش هاي��ي كه در ته��ران انجام ش��ده به عنوان 
يك مرج��ع در ش��هرهاي ديگر نيز مورد اس��تفاده 
قرار گيرد و براي اين منظور توس��ط مركز مطالعات 
شهرداري تهران سايتي راه اندازي شد كه تمام شهرها 
پژوهش هاي خود را روي آن بارگذاري كردند. هر كدام 
از اين پژوهش ها به نوبه خود ارزشمند بود و سعي شد 
كار به ش��كل عملياتي انجام شود. هدف اين بود تا از 
موازي كاري پژوهشي جلوگيري شود. البته گاه چند 
شهر همزمان پژوهشي را به نام خود ثبت مي كردند 

كه اين كار به لحاظ اخالقي درست نبود.

  تهران الگوي خوبي نيست
اين اس��تاد دانش��گاه ب��ا بي��ان اينكه درص��دي از 
موضوع هاي ش��هري مش��ترك اس��ت و بنابراين تا 
حدودي اي��ن كار موضوعيت داش��ت، تصريح كرد: 
ش��ايد بتوان گفت، حدود 60 درصد مسائل شهري 
مانند محيط زيست، ترافيك، آسيب هاي اجتماعي و 
ناهنجاري هاي معماري و شهرسازي تقريبا در همه 
شهرها يكسان است اما نبايد از اين موضوع غفلت كرد 
كه هر ش��هر هويت خاص خودش را دارد و بنابراين 
اقتضائات ش��هري خودش را مي طلبد،  براي همين 
است كه اساسا برنامه ريزي شهري در هر شهر مختص 
خاص آن شهر بوده و هر شهر شوراي شهر خودش را 
دارد تا با توجه به شاخصه هاي جغرافيايي، تاريخي، 
فرهنگي و اجتماعي آن ش��هر مسائل را حل و فصل 
كنند. براي مثال راه حلي كه براي رفع آلودگي هواي 
تهران در نظر گرفته مي شود قطعا براي شهرهاي ديگر 
قابل تعميم نيست و به لحاظ عملي هم امكان انجام 
آن وجود ندارد. زيرا تهران الگوي خوبي در زمينه به 
شمار نمي رود. تهران شهري بي قواره به لحاظ معماري 
و پرهزينه به لحاظ مديريتي است و نمي تواند الگوي 
مناسبي براي ديگر شهرها باشد. شهرهايي هم كه از 

تهران الگو برداري كرده اند به بيراهه رفته اند.

  تهران، شهري با تناقضات بسيار
اين كارشناس شهري ادامه داد: بايد توجه داشت كه 
مشكالت تهران با تناقضاتي همراه بوده و به گونه اي 
نسبت به مشكالت ديگر شهرها از پيچيدگي بسياري 
برخوردار اس��ت. گاه شاهد بوده ايم در شهر تهران دو 
رويكرد كه با هم درتناقض اند همزمان پيگيري و اجرا 
مي شوند و در مجموع هيچ گونه يكپارچگي در نظام 
برنامه ريزي شهر تهران وجود ندارد.حتي استفاده از 
برنامه هاي شهر تهران براي ديگر كالن شهرها مانند 
مش��هد، تبريز و اصفهان قابل اجرا نيس��ت چه رسد 
به ش��هرهاي ديگر. كالن ش��هرهاي كشور ما تفاوت 
معناداري با يكديگر دارند . براي مثال ش��هري مانند 
رشت اصال قابل مقايسه با تهران نيست و ظرفيت هاي 

شهرها با يكديگر كامال متمايز است.

    پژوهش به روش نوين 
بارها بر نق��ش پژوهش و مطالع��ه در پروژه ها تاكيد 
شده اس��ت، اما برادران معتقد اس��ت آنچه امروز در 

ش��هرهاي بزرگ دنيا به عنوان پژوه��ش و تحقيق 
طرح هاي شهري انجام مي ش��ود با آنچه در تهران و 
ديگر ش��هرهاي ما صورت مي گيرد، متفاوت است. 
وي در اين باره توضي��ح داد: پژوهش هاي آكادميك 
و پايان نامه هاي چند خطي كه اكنون در كش��ور ما 
مرس��وم اس��ت تاثيري در اجراي صحيح پروژه هاي 
شهري ندارد و بيشتر كاربرد دانشگاهي دارد و جهت 
حل مشكالت دانش��جويان و اخذ مدرك مهم است.
اما چنانچه س��بك هاي جديد پژوهش مانند اعمال 
خطوط مهندسي ارزش، تكنيك حل مساله، تكنيك 
مديريت دانش، اس��تفاده از ظرفيت هاي خالقيت و 
نوآوري، مطالعات راهبردي ارزيابي و پيوست هاي فني 
و اجتماعي مالك باشد،  قطعا نتيجه بخش خواهد بود. 
روش هاي جديد پژوهش اكنون در دنيا دنبال مي شود.

ما نيز مي توانيم در اين حوزه ها سرمايه گذاري كنيم 
تا پروژه هاي شهري با كمترين درصد خطا انجا شود.

 رهبر معظم انقالب نيز بر اي��ن موضوع تاكيد دارند 
كه 5 درصد بودجه هر سازماني جهت انجام كارهاي 
تحقيقاتي و پژوهش��ي در نظر گرفته شود. معتقدم 
شهرداري ها مي توانند با اعمال پژوهش هاي كاربردي 
و مطالعات شهري، شهر را به سمت توسعه و پيشرفت 

سوق دهند.

  منسوخ شدن مطالعات كالبدي در دنيا 
برادران در پاسخ به اينكه آيا انجام مطالعات به شيوه 
جديد در طرح جامع ش��هر تهران ديده شده است يا 
خير،  گفت: آنچه به عنوان مطالعات و پژوهش در طرح 

جامع ديده شده، طرح هايي است كه حدود 30 سال 
پيش در دنيا اجرا مي شده است. از 30 سال قبل به اين 
طرف هيچ طرح جامعي در دنيا با اين ادبيات مشاهده 
نمي كنيد كه براساس مطالعات كالبدي باشد. اكنون 
طرح هاي جامع به سمت cbs )برنامه ريزي و كنترل 
پ��روژه كاربردي( رفته ان��د و مطالع��ات راهبردي و 
كالبدي با هم تلفيق شده اند اما در كشور ما همچنان 
مطالعات كالبدي در كانون اهميت و توجه قرار دارد 
و بع��د از آن مطالعات مربوط ب��ه حمل و نقل و ديگر 
مطالعات مورد نياز بر اساس مطالعات كالبدي انجام 

مي شود. 
اين در حالي اس��ت كه اكنون در دنيا، فضاي مجازي 
و اينترن��ت را مبناي مطالعات ق��رار داده اند .در واقع 
برنامه ريزي ش��هري و كاربري اراضي با وجود فضاي 
مجازي بسيار تغيير كرده است. بسياري از فضاهايي 
كه قبال نياز به اراضي داش��ت با وجود فضاي مجازي 

شكل آن تغيير كرده است. 
براي مثال قبال آموزش نياز به فضاي بسياري داشت 
اما ب��ا وجود فضاي مج��ازي ديگر ني��ازي به فضاي 
كالبدي براي آموزش نيست. در زمينه ساخت مال ها 
و فروشگاه ها نيز همين منوال وجود دارد، حدود 70 
درصد خريدها به شكل اينترنتي انجام مي شود و نياز 

به ساخت فروشگاه هاي بزرگ نيست. 

  وجود پژوهشگر نماها در مراكز مطالعاتي 
اين در حالي اس��ت كه طي س��ال هاي اخير شاهد 
س��اخت و توس��عه فروش��گاه ها و مال هاي تجاري 

در تهران بوده ايم. متاس��فانه در بس��ياري از مراكز 
مطالعات ش��هرداري ها عده اي پژوهشگر نما وجود 
دارند كه با كپي كردن مدرك گرفته اند و در محيط 
كار ني��ز كپي ك��ردن را ادامه مي دهن��د. اين آفتي 
اس��ت كه ش��هرداري ها با آن مواجه هستند. از يك 
س��و به ش��دت نيازمند پژوهش و مطالعه در زمينه 
برنامه ريزي ش��هري هستيم و از س��وي ديگر اين 
سبك از پژوهش كارآمد نيست. برخي شهرداري ها 
نيز مطالعات را به مناقصه گذاش��ته اند و هر گروهي 
كه پول كمتري بگيرد كار پژوهش را به آنها واگذار 
مي كنند در حالي كه اين روش اشتباه است كساني 
كه حرفه اي هس��تند، قطعا حاضر نيستند درازاي 

مبلغ اندك كار كنند. 
وي در پاس��خ به اينكه چرا عل��ي رغم توجه و تاكيد 
زي��اد بر انج��ام پژوه��ش در برنامه ريزي ش��هري، 
شهرداري ها چندان به اين موضوع توجه نمي كنند، 
توضيح داد: در اين زمينه نوع نگاه مديريت بس��يار 
مهم اس��ت. وقتي مديري روي كار مي ايد كه ظرف 
چند سال گذشته هيچ گونه مطالعه و اظهار نظري 
درباره اهميت پژوهش نداشته يا اساس اعتقادي به 
كار پژوهش��ي ندارد، نمي توان انتظار داشت كه آن 
را در دستور كار قرار دهد. اكنون در مركز مطالعات 
شهرداري مش��هد تعدادي كارش��ناس دانشگاهي 
فعاليت مي كنند كه متاسفانه هيچ سابقه پژوهشي 
در موضوعات ش��هري ندارند. اي��ن گونه افراد قطعا 
نمي توانند كار پژوهشي مهمي در زمينه برنامه ريزي 

شهري انجام دهند.
وي ادام��ه داد: اين افراد اگر ه��م بخواهند فعاليتي 
را انج��ام دهند به دليل نداش��تن تجرب��ه آن را به 
پژوهش��گاه ها و ديگر مراكز مطالعاتي مي سپارند و 
از آن مركز مطالعاتي انتظار دارند هم طرح مس��اله 
كند، هم راه حل ارايه دهد و هم اينكه بر روند اجراي 

كار نظارت كند.
 در حال��ي كه مركز مطالعات ش��هرداري ها بايد در 
حين اج��راي كار به محققان كمك ك��رده و بعد از 
اينكه چندي��ن بار آن را مطالع��ه كردند تا به لحاظ 
علمي ايرادي نداشته باشد خود اجراي آن را بر عهده 
بگيرند. پس در درج��ه اول گروه كارفرمايي بايد در 

اين زمينه به درستي توجيه شوند. 

شهرداری يک سازمان بزرگ با معاونت های تخصصی 
مختل��ف اس��ت و به همان نس��بت گس��تردگی در 
بخش های اجرايی، نياز است که اقدامات مطالعاتی 
هم در بخش های مختلف انجام ش��ود. واقعيت اين 
است كه ش��هرداري تهران طي سال هاي گذشته در 
حوزه پژوهش ها چندان موفق عمل نكرده و ش��اهد 
آن نيز پروژه هاي عمراني سطح شهر است كه به جاي 
حل مشكل،  مشكل ديگري به شهر افزوده اند. يكي از 
داليل ناموفق بودن اين امر عدم اس��تفاده از نخبگان 
دانش��گاهي و دانش آموختگان رشته هاي مرتبط با 
برنامه ريزي شهري است. در بحث اقتصادی پروژه ها 
نيز با توجه به نبود يک درآمد پايدار برای شهرداری 
استفاده از نخبگان دانشگاهی باعث تعديل در قيمت 
نهايی پروژه ها خواهد ش��د. به عنوان مثال، در اکثر 
ش��هرهای ما زيرگذر و روگذرهای متعددی احداث 
ش��ده اس��ت که بعضًا به دليل جانمايی غلط آنها نه 
تنها مشکل ترافيک برطرف نشده بلکه باعث ترافيک 

بيشتر و معضل های ديگری نيز شده است. 
مشكل بعدي مركز مطالعات شهرداري به گفته كامبيز 
مصطفي پور، كارش��ناس امور ش��هري اين اس��ت كه 
موضوعات را مس��اله مح��ور پيگيري نم��ي كنند. در 
واقع مسايل بايد از درون س��ازمان مطرح و حل شوند.
مصطفي پور بر عكس برخي كارشناس��ان معتقد است 
اس��تفاده از پژوهش هاي دانشگاهي كمك چنداني به 
برنامه ريزي صحيحي شهري نمي كند. وي معتقد است، 
»در شرايط فعلي سازمان ها نيازي به مراكز پژوهشي با 
سبك و سياق دانشگاه ها ندارند، زيرا پژوهش در دانشگاه 
ها علم براي علم است نه پژوهش هاي كاربردي مد نظر 
يك سازمان. به دليل حضوراستادان دانشگاهي در مركز 
مطالعات كه با بدنه شهرداري فاصله دارند، پژوهش هاي 

آنها نمي تواند كاربردي باشد.«
به گفته او، پژوهش ها بايد مبتني بر مسايل شهر تهران 
بوده و حتما مساله محور باشد. هر استاد و كارشناسي 
در هر رشته مديريت شهري را مي توان براي تحقيق 
به كار گرفت و لزومي ندارد كه مسووليت را به آن ها 
واگ��ذار كنيم. با اين روش مي ت��وان از تمام ظرفيت 
دانش��گاهي كش��ور در خدمت پژوهش پروژه هاي 
ش��هري در آورد. شيكاگو مثال مناسبي در اين مورد 
اس��ت.مركز تحقيقات ش��يكاگو فقط ب��ه تحقيق و 
پژوه��ش در زمينه پروژه هاي ش��هري مي پردازد و 
سال هاس��ت كه در اين زمينه موفق عمل مي كند و 

مي توان از آن الگو برداري كرد.
موازي كاري در حوزه پژوهش از ديگر مش��كالتي است 
كه شهرداري با آن مواجه است. تقريبا تمام معاونت ها و 

نيزشهرداري هاي مناطق، مركز يا دفتري با نام پژوهش و 
مطالعات دارند و اين موضوع باعث برهم ريختگي كارها و 
بي نظمي در اجراي پروژه ها شده است.موردي كه محمد 
مهدي برادران كارشناس شهر از آن به عنوان تناقض در 
برنامه ريزي شهر تهران از آن نام برد. بنابراين اگر ساختار 
پژوهش را اجرايي ببينيم و آن را ازساختار سازماني خارج 
كنيم شايد بتوان تا حدودي آن را مديريت كرد. قطعا هر 
حوزه اي براي خودش مطالعاتي انجام مي دهد و مشخص 
نيست كه در مجموع چه اعتبار براي تمام اين پروژه ها 
هزينه مي ش��ودكه مي توان آن ها را با هم ادغام كرد اما 

در اجرا جداگانه عمل كنند.
اكنون همه اين اصل را پذيرفته ان��د كه انجام پژوهش 
در طرح هاي عمراني ش��هري ضروري اس��ت اما بر سر 
اينكه پروژهش ها كارب��ردي بوده يا نبوده اختالف نظر 

وج��ود دارد. دليل كاربردي نبودن برخي پژوهش ها به 
مس��اله محور نبودن آن ها بر م��ي گردد.براي كاربردي 
كردن اين تحقيق ها باي��د از روش هاي نوين پژوهش 
اس��تفاده كرد.مانند برگزاري كارگروه هاي مهندسي 
ارزش كه يكي از تكنيك هاي جديد درجهان است كه 
براي كاهش هزينه هاي پروژه ها استفاده مي شود. در اين 
كارگروه تالش مي شود تا پروژه اي را كه قبال مطالعات آن 
انجام شده توسط نخبگان و مشاوران متخصص بازخواني 
كرده تا كيفيت پروژه را افزايش داده، هزينه ها و نيز طول 

مدت اجراي پروژه را كاهش دهيم. 
حجت نظري عضو شوراي شهر تهران نيز معتقد است 
موازي كاري بسياري در اين حوزه انجام مي شود. به 
گفته او بخش��ي از مطالعاتي ك��ه در مركز مطالعات 
ش��هرداري صورت مي گيرد جنبه كاربردي ندارند و 
صرفا نظري هستند بنابراين چنانچه مركز مطالعات 
ذيل ش��ورا تعريف ش��ود و در هر معاون��ت و منطقه 
دفاتري براي پژوهش هاي موضوعي داير باشد هم از 
موازي كاري ها كاسته مي شود و هم پژوهش هاجنبه 

اجرايي بيشتري خواهند داشت.
سجاد خسروي، كارشناس ارشد برنامه ريزي شهري 
نيز معتقد است، دستيابی به توسعه پايدار و پيشرفت 
اقتصادی در شهر فقط از راه پژوهش و مطالعه ميسر 
مي ش��ود، پروژه هاي تکراري در شهرها کاهش پيدا 
می کند، يکپارچگ��ی و به��ره وری افزايش می يابد 
و ن��وآوری و خالقيت به همراه خواهد داش��ت. پس 
پژوهش و مطالعه بايد در اولوي��ت برنامه ها، طرح و 

پروژه هاي عمراني شهرها قرار گيرد.
 به گفت��ه وي، اهميت تحقي��ق و پژوهش در زمينه 
مسائل شهر نگاهی آماری و تحليلی به شهر و مسائل 
آن را طلب می کند. اي��ن نگاه تحليلی با بهره گيری 

از نظ��رات کارشناس��انه می تواند مديريت ش��هری 
را با نظارت ش��ورا و مديريت اجرايی ش��هرداری به 
س��وی بالندگی و توسعه متوازن هدايت کند. اين در 
حالی است که اكنون بس��ياری از تصميم گيری ها 
و قانون گذاری ها در زمينه مس��ائل شهری به دليل 
فقدان مطالعه دقيق و همچنين ناهماهنگی با شرايط 
موجودخس��ارات اقتصادی و آسيب های اجتماعی 

فراوانی را در پی داشته است. 
از سوی ديگر، تجربه نشان داده که طرح ها و برنامه هايی 
که با بررسی دقيق آماری و نگاه تحليلی به انجام رسيده 
است از سطح بهره وری مطلوبی برخوردار است. امروزه 
مسئوالن و مديران آگاه شهری به اهميت اين نکته پی 
برده اند که زندگی شهری زمانی دلپذير و رضايت بخش 
اس��ت که برنامه ريزی شهری بر اصول علمی و استفاده 
حداکث��ری از ظرفيت های انس��انی و طبيعی اس��توار 
شده باشد. در اين مس��ير ابتدا بايد نيازهای شهروندان 
شناسايی و سپس با تلفيق داده های موجود و اعمال نظر 

متخصصان، برنامه های شهری تدوين شود.
ش��رايط كنوني بيانگر اين اس��ت كه طي سال هاي 
گذش��ته به دلي��ل بي توجهي يا كم توجه��ي به امر 
پژوه��ش و عدم انجام مطالعات كارشناس��ي ش��هر 
ته��ران متحمل ض��رر و زيان فراواني ش��ده اس��ت. 
بنابراين شهرداري تهران نياز به يك تحول جدي در 
بخش مطالعاتي دارد.شهرداري بايد سرمايه گذاري 
مناس��بي در اين خصوص انجام دهد، چرا که هرچه 
سرمايه گذاری در بخش پژوهش انجام شود با سودی 
بيشتر باز گردانده خواهد شد.اين پژوهش ها زمانی 
کاربردی خواهند ش��د ک��ه از نظ��رات متخصصان 
استفاده شود و ديدگاه ها و برنامه هاي پيشنهادي آن 

ها در پروژه های شهری اعمال شود.
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   محمدمه�دي ب�رادران: بايد توجه داش�ت 
كه مش�كالت تهران با تناقضاتي هم�راه بوده و 
به گونه اي نس�بت به مش�كالت ديگر شهرها از 

پيچيدگي بسياري برخوردار است. 
گاه شاهد بوده ايم در شهر تهران دو رويكرد كه با 
هم درتناقض اند همزمان پيگيري و اجرا مي شوند 
و در مجم�وع هيچ گون�ه يكپارچگ�ي در نظام 
برنامه ريزي شهر تهران وجود ندارد.حتي استفاده 
از برنامه هاي شهر تهران براي ديگر كالن شهرها 

مانن�د مش�هد، تبريز و 
اصفهان قابل اجرا نيست 
چه رس�د به ش�هرهاي 
ديگ�ر. كالن ش�هرهاي 
كشور ما تفاوت معناداري 
با يكديگر دارن�د . براي 
مثال شهري مانند رشت 

اصال قابل مقايسه با تهران نيست و ظرفيت هاي 
شهرها با يكديگر كامال متمايز است.

برش

عباس رياضت
رييس انجمن شهرسازي 



دانش و فن10اخبار
 مهلت دوباره به ۲ نسخه 

فارسي تلگرام 
فارس |  آخرين مهلت فعاليت هاتگرام و طالگرام 
امروز ۱۵ شهريور است و طبق صحبت هاي اعالم 
ش��ده قرار بود اين دو نسخه فارس��ي تلگرام يا از 
تلگرام مستقل شده و پيام رسان كامال بومي شوند 

يا فعاليت آنها با روش فعلي متوقف شود.
ابوالحس��ن فيروز آبادي دبير شوراي عالي فضاي 
مجازي نيز گفته بود: »در رابطه با هاتگرام و تلگرام 
طاليي از ابتدا سياست هاي خروج از انحصار تلگرام 
براي دوره گذار روي اين برنامه ها حساب شده بود 
و پذيرفتيم كه تلگرام هاي فارسي چند ماهي فعال 
باش��ند، اما آخرين مهلتي كه به آقايان داديم ۱۵ 
شهريور است و بايد به يك پيام رسان صد درصد 

بومي تبديل شوند.«
اما روز گذش��ته محمد رسول كاظمي مدير يك 
پيام رسان بومي در توييتي از ارايه مهلت مجددي 

به ۲ نسخه فارسي تلگرام خبر داده است.
وي با انتشار تصاويري از تجهيزات سرور خريداري 
ش��ده به ارايه مهلت مجدد انتقاد كرده و توضيح 
داده كه پيام رسان بومي با گذراندن چالش هايي 
از جمله قانع كردن س��رمايه گذار در حال آماده 
شدن براي ۱۵ شهريور بوده كه هاتگرام و طالگرام 
فيلتر مي شوند و تقاضا براي پيام رسان جايگزين 

باال مي رود.

طراحي متر هوشمند براي نابينايان
نيواطلس| يك متر هوشمند براي افراد نابينا 
ساخته شده كه به يك اپليكيشن متصل مي شود و 
مسافت اندازه گيري شده را با صوت اعالم مي كند.

 محققان دانش��گاه فناوري كوئينزلند يك متر 
اندازه گيري هوشمند براي افراد نابينا ساخته اند.

 اين متر هوش��مند Macaron نام گرفته و به 
وسيله بلوتوث به يك اپليكيشن موبايل متصل 
مي شود. اين متر مانند نمونه هاي عادي از محفظه 

خود خارج يا در آن جمع مي شود.
مقادير اندازه گيري ش��ده به وسيله صوت اعالم 
مي شوند و با فشار يك دكمه در موبايل نيز ذخيره 
مي شوند. از سوي ديگر كاربر به كمك اپليكيشن 
مي تواند مسافت ها و اشياي از قبل تعيين شده را 
اندازه گيري كند. اين بخش با دستورات صوتي 

نيز قابل اجراست.

ژاپن آسانسور فضايي
را آزمايش مي كند

ديجيتال ترندز| محقق��ان ژاپني قصد دارند 
براي نخستين بار يك آسانسور فضايي را آزمايش 
كنند. اين سيستم جايگزيني كم هزينه براي ارسال 

فضانورد و بار به مدار زمين به حساب مي آيد.
محققان ژاپني قصد دارند در ماه جاري طرح يك 

آسانسور ميان زمين و فضا را آزمايش كنند. 
محققان دانشگاه شيزوكو در نزديكي توكيو تصميم 
دارند يك آسانس��ور فضايي بسازند كه جايگزين 
كم هزينه اي براي ارسال موشك حامل فضانوردان 

و محموله بار به مدار زمين است.
نخس��تين بار ژاپن طرح خود را براي ساخت يك 
آسانسور فضايي ۶ س��ال قبل اعالم كرد. اما اين 
نخستين باري اس��ت كه چنين آزمايشي انجام 

مي شود.
به هرحال آزمايش ماه جاري شامل نسخه كوچكي 
از تجهيزات چنين آسانسوري است. طي آزمايشي 
محققان سعي مي كنند يك محفظه كوچك مجهز 
به موتور )يا همان خودروي آسانس��ور( را همراه 
كابلي ۱۰ متري حركت دهن��د. اين محفظه به 
وس��يله كابل به دو ماهواره كوچك متصل است. 
ماهواره ها از ايس��تگاه فضايي بين المللي پرتاب 
مي شوند و مجهز به دوربين براي رصد اين آزمايش 
هس��تند. اگر محققان بتوانند محفظ��ه را همراه 
كابل ها حركت دهند، اين دستاورد به آنان كمك 

مي كند آسانسوري ميان زمين و فضا بسازند.

ابزاري كه همه كليدها را 
هوشمند مي كند

ورج| از اين ب��ه بعد به جاي خري��دن قفل هاي 
هوشمند مي توانيد ابزار ساده اي را خريداري كنيد 
كه هر كليد ساده اي را به يك كليد هوشمند مبدل 

مي كند.
اين ابزار كه الكي نام دارد باعث مي ش��ود كه ديگر 
نيازي به صرف هزينه فراوان براي هوشمندسازي 
منزل و تغيي��ر تعداد زي��ادي از قفل هاي قديمي 

نداشته باشيد.
دس��تگاه يادش��ده داراي مخزني براي قرارگيري 
كليدهاي س��اده اس��ت و با اس��تفاده از بلوتوث و 
چند حس��گر و اتصال به گوش��ي همراه شما را از 
زمان اس��تفاده از كليد براي باز و بسته كردن قفل 
مطلع مي كند. عالوه بر اين اگر در را قفل نكنيد يا 
كليد را در درون قفل جاي بگذاريد، ابزار يادش��ده 
از طريق اپليكيش��ن همراه ش��ما را از اين موضوع 

مطلع مي كند.
اپليكيش��ن عرضه ش��ده همراه با الكي عالوه بر 
اطالع رس��اني در مورد قفل ش��دن يا نشدن در با 
استفاده از كليد، به شما در مورد خروج كليد از دامنه 
قابل كنترل با استفاده از خود هشدار مي دهد. الكي 
داراي يك بلندگو نيز هست و لذا اگر كليدتان را گم 
كنيد، مي توانيد با استفاده از اپليكيشن بلندگوي 
مذكور را فعال كنيد تا از طريق س��روصدا بتوانيد 
كليد را پيدا كنيد. از الك��ي مي توان براي كنترل 
چندين در كه با اس��تفاده از يك قفل باز و بس��ته 
مي شوند، استفاده كرد. البته الكي فقط به شما در 
مورد قفل كردن يا نكردن درب ها هشدار مي دهد 
و ب��ه عنوان مثال اگ��ر از اين مس��اله در محل كار 
مطلع ش��ويد، تا زمان رسيدن به منزل نمي توانيد 
كار خاصي انجام دهيد. علت آن است كه نمي توان 
اين سيستم را به خود قفل درب متصل كرد. قيمت 
الكي كه در ماه فوريه عرضه مي شود ۵۵ دالر است.

پس از تلفن همراه 

رجيستري تبلت ها ي سيم كارت خور كليد خورد 
  | گروه دانش و فن

روز گذش��ته معاون وزير ارتباط��ات با بيان اينكه 
۱۸۰ ميلي��ون گوش��ي موبايل در اج��راي طرح 
رجيس��تري در ش��بكه ارتباطي كش��ور به ثبت 
رس��يد، گف��ت: از ۲۸ مهرماه س��ال ۹۶ و پس از 
فراخوان رجيستري، تا دو هفته پيش آمارها نشان 
مي دهد كه حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ ميليون گوشي در 
شبكه ثبت و فعال شده است. حال پس از اجراي 
رجيستري براي گوشي تلفن همراه وي از اجراي 
طرح رجيس��تري براي تبلت هاي سيم كارت خور 
خبر داد و گفت: تمامي تبلت هاي وارداتي س��يم 
كارت خور بايد قبل از استفاده در شبكه مخابراتي 

كشور فعالسازي شوند.
حسين فالح جوشقاني با بيان اينكه اجراي طرح 
رجيستري تبلتهاي س��يم كارت خور از نظر فني 
در ش��بكه ارتباطي كشور انجام شده است، اظهار 
داش��ت: هم اكنون ه��ر كاالي س��يم كارت خور 

وارداتي، مشمول طرح رجيستري است.
وي گف��ت: خريداران كاالهاي س��يم كارت خور 
مانند تبل��ت بايد در زمان خريد كدشناس��ه كاال 
)IMEI( و كد فعالس��ازي كاال را در سامانه همتا 
)۷۷۷۷( ثبت كنند تا كاال در ش��بكه شناسايي و 

رجيستر شود.
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
خاطرنش��ان كرد: ط��رح ثبت تجهي��زات داراي 
سيم كارت با مش��اركت وزارتخانه هاي ارتباطات، 
صنعت، اپراتوره��اي تلفن همراه، س��تاد مبارزه 
ب��ا قاچاق كاال و گمرك از س��ال گذش��ته به اجرا 
گذاشته شد و هدف آن مبارزه سيستمي با عرضه و 
فعاليت گوشي هاي همراه، تبلت و ساير تجهيزات 

سيم كارت خور قاچاق و تقلبي بوده است.
معاون وزير ارتباطات با اش��اره به اجراي موفقيت 
آميز طرح رجيستري گوشي موبايل از آذرماه سال 

گذشته تاكنون، تاكيد كرد: هر كاالي سيم كارت 
خور كه وارد كشور مي شود داراي يك شناسه ۱۵ 
رقمي منحصربه فرد )IMEI( است كه با استفاده از 
آن مي توان كاال را در شبكه مخابراتي رديابي كرد. 
در اجراي طرح رجيستري در كنار ثبت IMEI، از 
تركيب اين شناسه و يك كد منحصر به فرد ديگر 
)كدفعالسازي( براي تشكيل يك زوج يكتا، بهره 

گرفته شده است.
فالح جوش��قاني با بيان اينك��ه همانطور كه اين 
روش در گوشي هاي موبايل پيگيري شد، بايد در 
تبلت هاي سيم كارت خور نيز انجام شود، به مهر، 
افزود: واردكنندگان گوشي به كشور، واردكننده 
تبلت هم هستند و بايد اين كاال را به صورت رسمي 
در گمرك ثبت كرده و كد شناسايي داشته باشند. 
براين اساس همان شرايطي كه براي رجيستري 
گوش��ي هاي موبايل حاكم اس��ت براي تبلت هم 

اجرايي مي شود. 
وي گفت: در صورتي كه تبلت هاي سيم كارت خور 
در شبكه مخابراتي كشور رجيستر نشوند، پس از 
مدت زمان تعيين شده قابل شناسايي و استفاده 

در شبكه نخواهند بود.
پي��ش از اين معاون س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق كاال 
از برنامه ريزي ب��راي رفع موانع واردات رس��مي 
تبلت هاي س��يم كارت خور به كش��ور در جهت 

رجيستري اين كاال، خبر داده بود .
حميدرضا دهقاني نيا با بيان اينكه مطابق با طرح 
تعريف شده در س��اماندهي بازار تجهيزات سيم 
كارت خور، اجراي طرح ثبت و شناس��ه دار كردن 
تبلت نيز الزامي شده است، افزود: بر اين اساس به 

دنبال مكانيزمي براي اجراي اين قانون هستيم.
وي گفته ب��ود: در فرآيند رجيس��تري تبلت هم 
اكنون با موضوع تصحيح و تطبيق فرآيند رسمي 
واردات اي��ن محصول مواجه هس��تيم كه پس از 

انجام اقدامات مقتضي رجيس��تري تبلت نيز آغاز 
مي شود. 

معاون ستاد مبارزه با قاچاق كاال افزود: مشكلي كه 
هم اكنون در واردات رسمي تبلت وجود دارد اين 
اس��ت كه تبلت هاي با برند تجاري معتبر با شارژر 
سه تيغه وارد كشور مي شوند اما استاندارد كشور ما 
اين شارژرها را مورد پذيرش قرار نمي دهند و بايد 
شارژر دو تيغه باشد. اما مشكل اينجاست كه توليد 

اين شارژرها از ابتدا به صورت سه تيغه بوده است.
وي توضيح داد: در اين راس��تا يكي از موانعي كه 
واردات رسمي اين كاال را با مشكالتي همراه كرده، 
اين موضوع است. دهقاني نيا با تاكيد بر اينكه بايد 
به سمت كنترل كردن بازار تبلت و شفاف سازي 
اين بازار پيش رويم گفته بود: قانون رجيس��تري 
مربوط به تمامي تجهيزات سيم كارت خور مي شود 
و هم اكنون تبلت��ي وجود ندارد ك��ه مردم از آن 

اس��تفاده كنند و سيم كارت خور نباشد به همين 
دليل موضوع رجيس��تري اين كاال در دستور كار 
قرار دارد اما زمان انجام آن در س��ال آينده به رفع 

موانع واردات رسمي اين كاال برمي گردد.
طرح ثبت و شناسه دار كردن تجهيزات سيم كارت 
خور از مهر ماه امس��ال براي گوش��ي هاي موبايل 
انجام ش��د و هم اكنون حدود ۵۰ درصد برندهاي 
موجود در بازار مشمول طرح رجيستري شده اند.
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روش هكرها براي
سرقت الگوي بازگشايي موبايل 

زد دي نت|تحقيقات امنيت��ي در اروپا حاكي از اين 
اس��ت كه هكرها از طريق تبديل موبايل به سيس��تم 
رديابي صوتي )سونار( توانايي سرقت الگوي بازگشايي 

قفل را دارند.
در اين سيستم با استفاده از اسپيكرها و ميكروفن دستگاه 
بر اساس اصول رديابي صوتي و سونار حركات انگشت 
كاربر روي نمايشگر شناسايي ش��ده و الگوهاي بالقوه 

بازگشايي قفل توليد مي شوند.
اين تكنيك “سوناراس��نوپ “ )SonarSnoop( نام 
داش��ته و بر پايه فناوري FingerIO توسعه يافته كه 
روش تعاملي جديد براي كار با س��اعت هاي هوشمند 
اس��ت و از طريق شناسايي امواج صوتي با فركانس باال 
ژست هاي حركتي دست كاربر در هوا را دنبال كرده و آنها 
 OFDM را اجرا مي كند.اسپيكرهاي ديجيتال سيگنال
را ارسال مي كنند كه اغب در دامنه شنيداري انسان قرار 
ندارد و از اين رو كاربر متوجه فعاليت آنها نمي ش��ود. با 
اين حال سوناراسنوپ با بهره گيري از همين سيگنال ها 
به مهاجمان س��ايبري اجازه مي ده��د تعداد الگوهاي 
بازگشايي قفل بالقوه را به لطف الگوريتم هاي يادگيري 
ماشيني تا ۷۰ درصد كاهش دهند.اين تيم تحقيقاتي 
در پروژه خود از ۱۰ داوطلب آزمايشي استفاده كرده اند و 
سيگنال هاي دريافتي از اين افراد پس از تجزيه و تحليل 
توسط الگوريتم هاي هوش مصنوعي طبقه بندي شده و 

در برخي موارد با الگوي واقعي مطابقت داشته اند.
محققان تاكيد كرده اند با وجود تمركز اين مطالعه روي 
موبايل، از اين فناوري مي توان براي نفوذ به دستگاه هاي 
كامپيوتري مجهز به اسپيكر و ميكروفن هم بهره برد با 
اين حال پيچيدگي باالي اين حمله امكان استفاده از آن 

توسط هكرها را تا حد زيادي كاهش مي دهد.

لباس هاي نظامي
با قدرت شارژ ابزار الكتريكي

 ديفنس وان| وزارت امنيت ميهني امريكا قصد 
دارد س��ربازان خط مقدم را به لباس هايي با قدرت 

شارژ ابزار الكتريكي مجهز كند.
 “وزارت امنيت سرزميني امريكا “ )DHS( در نظر 
دارد لباس  سربازان خط مقدم را به توانايي توليد و 

ذخيره الكتريسيته مجهز كند.
اين سازمان قصد دارد به سربازان، لباس هايي ارايه 
دهد كه قابليت شارژ راديو، حسگر و ديگر تجهيزات 

الكتريكي همراه آنها را داشته باشد.
اداره عل��م و فن��اوري اي��ن س��ازمان اع��الم 
كرد ك��ه ق��راردادي ب��ه ارزش ۲۰۰ ه��زار دالر با 
 Protect the( “ ش��ركت “پروتك��ت د ف��ورس
Force( بسته است تا پارچه هايي با قدرت توليد و 
ذخيره الكتريسيته ارايه دهد. سربازان خط مقدم و 
مجريان قانون با استفاده از اين لباس مي توانند حتي 
در خطوط مقدم ميدان جنگ، ابزار الكتريكي خود 

را شارژ كنند.
 “مليس��ا هو “ )Melissa Ho(، مدي��ر عامل “برنامه 
نوآوري  سيليكون ولي “ )SVIP( در بيانيه اي گفت: شايد 
فناوري پيشنهاي شركت “پروتكت د فورس “ بتواند به 
عملكرد بهتر سربازان در شرايط ضروري منجر شود. يك 
منبع شارژ پوشيدني و قابل حمل مي تواند تجهيزات 

ايمني و ابزار ارتباطي را شارژ و از آنها محافظت كند.
اين شركت قصد دارد يك پارچه فتوولتاييك ارايه 
دهد كه عملكرد آن، كم و بيش به عملكرد يك پنل 
خورشيدي شبيه است و مي تواند نور را به الكتريسيته 
تبديل كند. وزارت امنيت سرزميني امريكا، نهايتا از 
اين پارچه، به عنوان يك منبع بادوام تامين انرژي 

استفاده خواهد كرد.

تجهيز اپل واچ
به »نمايشگر هميشه روشن «

جي اس ام آرنا| به نظر مي رس��د كه اپل به خاطر 
درخواست خيل عظيمي از كاربرانش قصد دارد به 
ساعت هوشمند اپل واچ، قابليت نمايشگر هميشه 

روشن بيفزايد.
اخيرا گزارش هايي مبني بر به ثبت رس��يدن يك 
پتنت جديد از س��وي اپل منتشر ش��ده كه نشان 
مي دهد اين ش��ركت امريكايي احتماال و در آينده 
نزديك ويژگي نمايش��گر هميش��ه روش��ن را به 

ساعت هاي هوشمند خود، اضافه خواهد كرد.
با اينكه نمايش ساعت برروي ساعت هاي هوشمند 
هيچگاه كار دشوار و دور از ذهني نبوده است و كاربر 
موردنظر تنها با چرخش مچ دست مي تواند صفحه 
ساعت هوش��مندش را روش��ن و تاريخ و ساعت را 
مشاهده كند، اما با اين حال درخواست هاي بسياري 
از سوي كاربران در فضاي مجازي از اپل منتشر شده 
بود تا قابليت نمايشگر هميشه روشن را به آن بيفزايد 
تا كاربران بدون نياز به چرخش دس��ت نيز بتوانند 

صفحه آن را ببينند. 
حال به نظر مي رس��د كه اپل در پاسخ به اين حجم 
زياد از درخواست هاي كاربران، پتنت و حق امتياز 
 always On display جديدي را تحت عنوان
به ثبت رسانيده است كه البته به عقيده كارشناسان 
فعال در حوزه فناوري، نيازمند نمايشگرهاي اولد 

)OLED( هستند.
البت��ه قابليت مذكور ب��ه منظور پياده س��ازي در 
ساعت هاي هوش��مند نيازمند طراحي هاي دقيق 
و فناوري هاي جديدي اس��ت تا بتواند بر مشكالت 
احتمال��ي و ممكن غلبه ك��رده و تجربه آس��ان و 

لذت بخشي را براي كاربران به ارمغان بياورد.

پارچه هايي كه راه  رفتن را
رصد مي كنند

مهر| محقق��ان با ارايه روش��ي، نانولوله هاي كربني 
عامل دار را روي الياف قرار دادند تا حس��گري در اين 
الياف ايجاد شود و به واسطه آن منسوجات هوشمند 

توليد شوند.
محققان دانش��گاه دل��وار معتقدند الياف��ي كه با اين 
حسگرها پوشيده ش��ده باشند قادرند در محصوالتي 
نظير كفش يا لباس قرار داده ش��وند تا حركت بدن را 
تشخيص دهند. نانولوله هاي كربني از انعطاف پذيري 
بااليي برخوردار بوده و در عين حال س��بك هستند؛ 
بنابراي��ن، مي توان از آنها براي اين كار اس��تفاده كرد. 
 ACS Sensors در مقاله اي كه محققان در نش��ريه
به چاپ رساندند نشان داده اند كه الياف پوشيده شده 

با نانولوله كربني قابليت انجام كار حسگري را دارند.
زماني كه اين مواد تحت فشار قرار گيرند، بار الكتريكي 
در سطح الياف تغيير كرده كه اين تغيير به سادگي قابل 

شناسايي و اندازه گيري است.
يكي از كاربردهاي اين فناوري آن است كه نيروي وارد 
شده بر پاي فرد در حين راه رفتن را اندازه گيري كند. 
اين اطالعات به پزشكان كمك مي كند تا عدم تعادل را 
بعد از زخمي  شدن تشخيص داده تا مانع ادامه فعاليت 

ورزشكاران بعد از صدمه ديدن شوند.
اريك توستنسون از محققان دانشگاه دلوار مي گويد به 
عنوان يك حسگر، اين الياف قادرند نيروي وارد شده 
را از حد يك تماس س��اده تا فشاري در حد چند تن را 
شناس��ايي كنند. اين فيلم ها همانند يك رنگ عمل 
مي كنند رنگي كه وظيفه حسگري را نيز انجام مي دهد.

اين پوشش نانوكامپوزيتي كه رسانا بوده و عملكردي 
شبيه به نورون هاي مغزي دارد با استفاده از نانولوله هاي 

كربني عامل دار ساخته مي شوند.

اخبار را با موتور جست وجوي 
مايكروسافت بهتر دنبال كنيد

ورج | موتور جست وجوي مايكروسافت به قابليت 
جديدي تحت عنوان بينگ اسپاتاليت مجهز شده 
كه مطالعه اخبار موردنظر كاربران را به يك تجربه 

لذت بخش و آسان تبديل مي كند.
  با توج��ه به رقابت ش��ديدي كه مي��ان غول هاي 
تكنولوژي نظير گ��وگل، اپل و مايكروس��افت در 
عرضه ه��اي مختل��ف وج��ود دارد و ه��ر ي��ك 
اپليكيشن هاي جداگانه اي را به منظور خبرخواني 
كاربران توسعه داده و منتشر كرده اند، حاال به نظر 
مي رس��د كه مايكروس��افت نيز مي خواهد تجربه 
خبرخواني را براي كاربرانش از طريق ويژگي بينگ 
اسپاتاليت )Bing Spotlight( براي آنها به ارمغان 
بياورد تا آنها بتوانن��د به راحتي اخبار مورد عالقه و 
مدنظر خود را در فضاي مجازي اس��تخراج كرده و 

مطالعه كنند.
بدين ترتيب كاربران قادر خواهند بود با موضوعات 
جست وجو شده، اخبار و مقاالت مرتبط را پيدا كرده و 
بينگ نيز براي دستيابي به اين اخبار، مطالب مربوطه 
را از چندي��ن منبع مختلف جم��ع آوري مي كند و 
خالصه آنها را به صورت چكيده نمايش مي دهد تا 
كاربران درصورت تمايل و ني��از، ادامه آنها را مورد 

مطالعه قرار دهند.
بينگ به لطف بهره مندي از الگوريتم هاي مبتني بر 
يادگيري ماشيني و هوش مصنوعي اخبار و مقاالت 
مرتبط را بررس��ي كرده و در دسترس كاربران قرار 

مي دهد.
بينگ اسپات اليت برروي نسخه دسكتاپ و موبايل 
اين موتور جست وجو فعال است. البته هم اكنون تنها 
كاربران اياالت متحده مي توانند از آن استفاده كنند.

رويداد

استار | ش��ركت گوگل قصد دارد با بهره گيري از 
فناوري هوش مصنوعي به مقابله جدي تري با انتشار 

تصاوير و محتواي غيراخالقي بپردازد.
با توجه به آنكه بس��ياري از غول ه��اي تكنولوژي و 
شركت هاي بزرگ نظير گوگل، يوتيوب و فيس بوك 
در مدت هاي اخير تحت تاثير انتش��ار اخبار كذب و 
دروغين و همچنين تصاوير و محتواي خشونت بار و 
غير اخالقي به شدت تحت فشار دولت ها و موسسات 
مختلف در اي��االت متحده امري��كا و اتحاديه اروپا 
ق��رار گرفته اند، حاال گوگل به عن��وان زيرمجموعه 
ش��ركت آلفابت اعالم كرده اس��ت ك��ه مي خواهد 
ب��ا بهره گي��ري از فناوري ه��اي نوين��ي همچون 
هوش مصنوعي و يادگيري ماش��يني ب��ه مقابله با 
انتش��ار تصاوير و محتواي مجرمانه، غير اخالقي به 
 خصوص در زمينه سواس��تفاده جنسي از كودكان

 بپردازد.
اين شركت با انتشار بيانيه اي به تازگي عنوان كرده 

است كه تصميم گرفته محيط گوگل را از مجرمان 
سايبري كه اقدام به انتشار چنين تصاوير نادرست و 
غيراخالقي مي كنند و آن را در اختيار سايرين قرار 

مي دهند، پاك سازي كند.
به گفته اين ش��ركت، هوش مصنوع��ي به كار برده 
ش��ده در گوگل قادر اس��ت تمامي وب س��ايت ها، 
اپليكيش��ن ها و تصاوي��ري را ك��ه در رابط��ه با اين 
مساله هس��تند شناسايي كرده و س��پس آنها را از 

پلت فرم هاي گوگل حذف كند.

ديلي نيوز| دو ش��ركت بزرگ مخابراتي و اپراتور 
چيني قصد دارن��د با همكاري يكديگر به توس��عه 
فناوري هاي نويني همچون اينترنت اشيا بپردازند.

 اينترنت اشيا و ش��هر هوشمند عباراتي هستند كه 
اين روزها در فضاي مج��ازي زياد به گوش كاربران 
مي خورد. باي��د گفت كه اينترنت اش��يا به كاربران 
ساكن در ش��هرهاي هوشمند اين امكان را مي دهد 
تا با استفاده از دستگاه هاي الكترونيكي و هوشمند 
خود به كارها و فعاليت هاي روزمره خود بپردازند و 
اين امر در زمينه هايي همچون انرژي، حمل و نقل، 
صنعت، بهداشت و درمان، ساخت و ساز، خانه و شهر 

هوشمند نقش پررنگ و بسزايي ايفا خواهد كرد.
اينترنت اش��يا )IoT( به معني يك ش��بكه جهاني 
از اش��يا مرتبط و متصل اس��ت كه هر ي��ك داراي 
آدرس مختص به خود بوده و بر اساس قراردادهاي 

استانداردشده اي با يكديگر در ارتباطند.
اي��ن سيس��تم جدي��د كنت��رل از راه دور و كنترل 

هوش��مند اشيا و دس��تگاه ها، امروزه در كشورهاي 
توسعه يافته اي همچون كره جنوبي در سيستم هاي 
اداري و همچنين وسايل منزل بسيار مورد استفاده 

قرار مي گيرد.
حاال به تازگي گزارش هايي منتش��ر شده كه نشان 
 )China mobile( مي دهد اپراتور چاينا موبايل
قصد دارد به گس��ترش اينترنت اشيا كمك كرده و 
توس��عه اين فناوري نوين را در كش��ورهاي جهان 

تسهيل و تسريع بخشد.

طبق اعالم اين دو شركت چيني، اين پروژه همكاري 
تا دو س��ال آينده يعني س��ال ۲۰۲۰ ميالدي قادر 
خواهد ب��ود بالغ بر ۱۵ ميليارد اتص��ال را در جهان 
برقرار كند و برآورد مي ش��ود سهم درآمد آن از بازار 

به ۲ تريليون دالر برسد. 
س��ريع ترين رش��د در عرصه اينترنت اشيا به كشور 
چين تعلق دارد كه قرار است تا سال ۲۰۲۰ ميالدي 
مجموع كل دستگاه هاي متصل به اينترنت اشيا در 

چين به عدد ۸ ميليارد دستگاه خواهد رسيد.
اينترنت اشيا در وهله اول در استفاده از زمان موجب 
صرفه جويي مي ش��ود كه به تب��ع آن در حوزه هاي 
مربوط به انرژي نيز صرفه جويي اتفاق مي افتد. اين 
فناوري مي تواند در ساختمان ها و مجتمع هاي بزرگ 
براي اس��تفاده درس��ت و تنظيم مصرف انرژي، در 
كنترل سيستم هاي هوشمند، سالمت و بهداشت، 
ترافيك، كشاورزي و حمل و نقل نيز مورد استفاده 

قرار بگيرد.

هوش مصنوعي گوگل فضاي مجازي را پاكسازي مي كند چين؛ پيشگام در توسعه اينترنت اشيا
دريچه فراسو



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها
سفره پر بركت محرم براي 
رونق گردشگري مذهبي 

ارمنستان و عراق مشتري 
جوجه شترمرغ هاي گيالن

كشف سفال هاي اشكانيان 
البه الي فرش ها

از ۲۲ تعاوني برتر استان 
آذربايجان شرقي تجليل شد

بهره برداري از شبكه فاضالب 
شهر بافران نايين

دبير اجرايي پويش گردش��گري اي��ران گفت: 
ماه محرم ظرفي��ت بااليي براي رش��د صنعت 
گردشگري خصوصًا در شاخه فرهنگي و مذهبي 
است. حس��ين انصاري فرد اظهار كرد: هميشه 
تاريخ ملت بزرگ ايران به داشتن فرهنگ باال نزد 
جهانيان شناخته مي شد و همراهي دين اسالم با 
فرهنگ ايراني بر غناي فرهنگ ايران افزوده است.
دبير اجرايي پويش ملي گردش��گري كش��ور، 
تصريح كرد: هرساله مصادف با ايام محرم خيل 
عظيمي از گردش��گران خارجي براي پوشش و 
بازديد از آيين هاي محلي و عاش��ورايي كشور به 
اي��ران مراجعت مي كنند و م��ا مي توانيم از اين 
ظرفيت بزرگ براي معرفي بهتر دين اس��الم و 
بزرگان اين دين استفاده كنيم. با مديريت صحيح 
اين رويداد ب��زرگ مذهبي و تاريخي به رش��د 
صنعت توريسم كشور كمك مي كند تا در كنار 
گردشگري ميراثي و تفريحي گردشگري ديني 
نيز رونق دوچندان بگيرد و سبب رشد اين شاخه 

اصيل و ناب ايراني و اسالمي فراهم شود.

رشت|مدير امور طيور س��ازمان جهاد كشاورزي 
گيالن گفت: ب��ازار صادرات جوجه ش��ترمرغ هاي 
گيالن خوب اس��ت و ارمنس��تان و عراق مش��تري 
جوجه ش��ترمرغ هاي گيالن محس��وب مي شوند. 
س��ورنا چايچي، گفت: به دليل مزيت هاي فراواني 
كه ش��ترمرغ دارد به »دام فردا« مشهور شده است. 
مقاومت اين پرنده در مقابل بيماري ها و تغذيه آسان 
آن موجب مي شود كه هزينه تمام شده پرورش آن 
صرفه اقتصادي داشته باشد. او ادامه  داد: 760قطعه 
ش��ترمرغ در گي��الن در حال پرورش اس��ت و يك 
كارخانه جوجه كشي شترمرغ نيز با ميزان توليد هزار 
و 350تخم مرغ در هر دوره در شهرستان رضوانشهر 
فعال است. افزايش توليد تخم مرغ در گيالن وجود 
ندارد و در صورت ابطال پروانه يكي از توليدكنندگان 

به توليد كننده بعدي مجوز داده خواهد شد.

تبريز| فرماندار ماكو گفت: محموله اش��ياي 
تاريخي با تالش ماموران گمرك بازرگان از داخل 

بار يك كاميون صادراتي كشف و ضبط شد.
شاهين عليزاده افزود: ماموران گمرك بازرگان 
به كمك تجهيزات كنترلي و اس��كنر، 11 قطعه 
س��فال تاريخي را در بار فرش يك كاميون كه از 
مبدا تهران به مقصد س��وييس در حال خروج از 

ايران بود، كشف كردند.
او با بيان اينكه ماموران گمرك بازرگان در نيمه 
شب اطالعات بار يك كاميون خروجي را به كمك 
سامانه هاي الكترونيكي رصد كرده بودند، افزود: 
اين ماموران پس از بررس��ي اطالعات با سامانه 
جامع گمركي به محموله مشكوك شدند و آن را به 
كمك دستگاه ايكس ري كاميوني اسكن كردند. 

تبريز| مدي��ركل تع��اون،  كار و رفاه اجتماعي 
آذربايجان شرقي با بيان اينكه يكي از كم تنش ترين 
استان هاي كش��ور در بخش تعاوني ها هستيم، 
گفت: با تش��كيل كميته رسيدگي به مشكالت 
تعاوني هاي مشكل دار، آرامش و امنيت را در اين 

حوزه برقرار كرديم
 مير احد حسيني در سيزدهمين جشنواره تجليل 
از تعاوني هاي برتر استان آذربايجان شرقي گفت: 
مصادف ش��دن هفت��ه تعاون و هفت��ه دولت كه 
نشان دهنده پيوند اين دو گروه است و همچنين 

مي توان كارمند دولت و هم تعاونگر نمونه باشيم.
او اف��زود: با هم��كاري دولتم��ردان و تعاونگران 
مي توانيم اقدام��ات تاثيرگذاري در ش��كوفايي 

اقتصادي انجام دهيم.

اصفهان| با حضور اس��تاندار اصفهان ش��بكه 
فاضالب ش��هر بافران از توابع شهرستان نايين 
به طول 11400 متر با اعتباري بالغ بر 2 ميليارد 

تومان به بهره برداري رسيد.
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
در مراس��م افتتاح اين پروژه گف��ت: توپوگرافي 
شهرستان بافران به گونه اي ست كه شيب زمين 
بس��يار زياد اس��ت و جنس خاك هم رس است 
بنابراين به منظور جلوگيري از آلودگي زيس��ت 
محيطي، اجراي ش��بكه فاضالب در اين ش��هر 

ضروري بود.
هاشم اميني با اش��اره به ضرورت اجراي شبكه 
فاضالب در شهربافران گفت: بافران شهري است 
از توابع بخش مركزي شهرستان نايين است كه 
هنوز مردم اين شهر، بخشي از آب شرب خود را 
از طريق آب انبار و قنوات تامين مي كنند بر اين 
اساس جلوگيري از آلودگي آبهاي زيرزميني در 
اين منطقه بسيار حائز اهميت است. البته شبكه 
توزيع آب اين شهر به خط آبرساني اصفهان بزرگ 
متصل است و آب شرب مردم اين منطقه از طريق 

اين طرح تأمين مي شود.

در جريان همايش شهرداران كالنشهرها و مراكز استان ها مطرح شد

وزير جهادكشاورزي

راهكار بهبود اقتصاد شهرها

ارز 4۲00 توماني براي واردات نهاده هاي دامي تامين شده است

گروهبنگاهها|
تالش براي بهبود شاخص هاي اقتصادي شهرها مهم ترين 
سوژه اي است كه ش��هرداران كالن شهرها و شهرداران 
مراكز استان ها در همايشي كه با همين نام در وزارت كشور 
برگزار ش��د ابعاد و زواياي گوناگون آن را بررسي كردند؛ 
همايش يك روزه اي ذيل عنوان همايش »ش��هرداران 
كالنشهرها و مراكز استان ها« به رياست رحماني فضلي 
وزير كشور و با حضور بهرامي رييس ديوان عدالت اداري 

در سالن پيامبر اعظم وزارت كشور آغاز شد.
خندان دل معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي 
وزير كشور در ابتداي اين همايش كه با حضور شهرداران 
كالن شهرها از جمله افشاني ش��هردار تهران آغاز شد، 
ضمن تشريح اهداف برگزاري اين همايش گفت: امروزه 
ارتباط بس��يار قابل توجهي فيمابين اداره امور دستگاه 
خدوم شهرداري و اركان مختلفي در حكومت برقرار است 
به ويژه ديوان عدالت اداري كه نحوه ارايه خدمت را تحت 

تاثير قرار مي دهد.
او با اش��اره به اينكه دو موضوع بين شهرداري ها و ديوان 
عدالت اداري حائز اهميت اس��ت، اف��زود: بحث اول آن 
دسته از مصوبات شوراي اسالمي شهرهاست كه ماليه 
ش��هرداري ها را مخاطب قرار مي دهند. ش��هرداري ها 
با وجود وظايف بسيار گس��ترده اي كه در ارتباط با ارايه 
خدمات به ش��هروندان بر عهده آنها گذاشته شده است 
و مس��تقيما نزديك به 80 درصد جمعيت كشور تحت 
تاثير ارايه اين خدمات قرار مي گيرند اما بطور مستقيم از 
منابعي كه توسط دولت ارايه مي شود، بهره مند نيستند 
يا كمتر بهره مند هستند و نحوه اداره امور بر اين اساس 
طراحي شده است كه شهرداري ها مي بايست منابعي را 
براي ارايه خدمات تحصيل و بعد اين خدمات را ارايه كنند. 
ترتيبات تحصيل اين منابع در چارچوب قانون و براساس 

تصميماتي است كه در شوراي شهر اخذ مي شود.
خندان دل اظه��ار كرد: ديوان عدال��ت اداري به عنوان 
مركز و پناهگاه امور مردم كشور است كه زماني كه مردم 
زندگي شان تحت تاثير قرار مي گيرد به اين ديوان مراجعه 
مي كنند. سپس تصميماتي براساس قانون اتخاذ مي شود 
و به طرفين اعالم مي شود. ابالغ اين دسته از تصميمات 
مي تواند ماليه ش��هرداري ها را تحت تاثي��ر قرار دهد و 
مي توان��د نحوه ارايه خدمات ش��هرداري ها را نيز تحت 

تاثير قرار دهد.
خندان دل اش��اره كرد: در دوره اخي��ر 554 مصوبه در 
ديوان عدالت اداري صادر شده كه زمينه ابطال مصوبات 
ش��وراي اسالمي شهرها را ايجاد كرد و مخاطب و هدف 

اين پرونده ها ماليه شهرداري ها بود.

  ارتباط شهرداري ها و ديوان عدالت اداري
خندان دل با بيان اينكه دومين بحثي كه ارتباط بين 
ش��هرداري ها و ديوان عدالت اداري را تحت تاثير قرار 
داده، مس��ائل مربوط به كميس��يون ماده 100 است، 
افزود: مساله ساخت و ساز در شهرها بسيار مهم است. 
از يك طرف بخشي از زندگي مردم به آن مربوط است و 
از طرف ديگر بايد ترتيبات قانوني هم رعايت شود. اين 
ترتيبات قانوني براساس طرح هاي جامع و طرح هاي 
تفصيلي است كه بي توجهي به آنها بي انضباطي هايي 
را در ش��هر ايجاد مي كند كه براساس راي كميسيون 

انجام مي شود.
او افزود: براس��اس اي��ن گزارش ها از س��ال 57 تا كنون 
در ح��دود 4 ميليون و 277 هزار پرونده مورد بررس��ي 
كميسيون ماده 100 قرار گرفته كه از اين ميان 61 هزار 
پرونده به ديوان عدالت اداري ارجاع داده شده و حتي 21۹ 

هزار راي مربوط به قلع و قمع بوده كه اجرا نشده است.
معاون وزير كش��ور تاكيد كرد: اين اعداد، اعداد بزرگي 
است كه مي تواند انضباط شهري را تحت تاثير قرار دهد 
و مش��كالتي براي شهر و شهرداري ها ايجاد كند، از اين 
رو زمينه طرح اين دو مساله را با شهرداران كشور مطرح 
كرديم كه در چنين همايش��ي با حض��ور رييس ديوان 
عدالت اداري زمينه هم��كاري و هماهنگي اين دو نهاد 

را بيشتر كنيم.
او خاطرنش��ان كرد: يكي از پيش��نهادات ما تش��كيل 
كميس��يون دايمي اس��ت تا پرونده هاي اين دو مساله 
مطروحه قب��ل از ارايه به قضات دي��وان عدالت اداري، 
بررسي كارشناسي و تخصصي شود و براساس اين نظرات 

كارشناسي راي ديوان صادر شود.

  توسعه ملي از طريق توسعه در شهرها
يكي ديگر از ميهمانان اين همايش رييس سازمان برنامه 
و بودجه ب��ود كه در جريان اين هماي��ش تالش كرد تا 
تصويري از ضرورت هاي بودجه اي براي حمايت از توسعه 

شهرها را براي حاضران تشريح كند. 
 رييس س��ازمان برنامه و بودجه با بي��ان اينكه دولت به 
ظرفيت مديريت شهري براي توسعه ملي باور دارد، گفت: 
باگذشت نيمي از سال هنوز از ظرفيت اقتصاد شهري و 
بودجه ش��هرداري ها براي طرح هاي بازسازي محلي و 

بافت هاي فرسوده استفاده نشده است.
به گزارش تعادل از پايگاه اطالع رس��اني وزارت كشور، 
محمدباقر نوبخت در همايش شهرداران كالنشهرها و 
مراكز اس��تان ها افزود: باتوجه به اينكه در حال تدوين 
بودجه سال ۹8 هس��تيم، اين جلسه در زمان مناسبي 

برگزار مي ش��ود و من مي توانم بيشتر در جريان مسائل 
شهرداري ها و مطالبات آنها قرار گيرم تا در صورت لزوم 
براي تخصيص مواردي در بودجه بسترسازي حقوقي و 

تقديري در اليحه بودجه انجام شود.
او افزود: ش��هرداري ها بايد از ظرفيت ه��اي موجود و 
آماده اي كه در اختيار س��ازمان برنامه و بودجه اس��ت 
بهره برداري كنند. نوبخت در فراز ديگري از س��خنان 
خود به م��واردي كه به اقتصاد ش��هر مي تواند كمك 
كند، اشاره كرد و افزود: در بودجه امسال سهم عوارض 
شهرداري ها و دهياري ها، بودجه سنواتي شهرداري ها، 
يارانه حمل و نقل و مترو، كمك به توسعه ناوگان حمل 
و نقل عمومي، نوسازي ناوگان تاكسي ها، مشاركت در 
قطارهاي شهري، كاهش آلودگي و ساماندهي پسماندها 

ديده شده است.
معاون رييس جمهوري تاكيد كرد: ظرفيتي در تبصره 18 
قانون بودجه ۹7 براي ايجاد اشتغال و برنامه هايي تعريف 
شده است كه برخي از آنها به شهرداري ها مرتبط مي شود 
و اعتبارات آن مهيا است. اين تبصره ظرفيتي براي اقتصاد 

شهري و بودجه شهرداري ها بوده كه طرح هاي بازسازي 
محلي بافت هاي فرسوده از جمله برنامه هاي آن است.

او خاطرنشان كرد: باگذش��ت نيمي از سال هنوز از اين 
ظرفيت براي توس��عه و بهبود اقتصاد شهري استفاده 

نشده است.
نوبخت تاكيد كرد: دولت به ظرفيت مديريت ش��هري 
براي توس��عه ملي باور دارد. همچنين الگوي مديريت 
اس��تراتژيك را نيز طراحي كرده ايم كه مديريت واحد 

شهري به عنوان يك مدل تئوريزه شده است.
وي اظهار كرد: ما نمي توانم از س��ازمان برنامه و بودجه 
اختياراتي به ش��هرداران تفويض كني��م اما مي توانيم 
ترتيباتي انجام دهيم تا دفاتر برنامه و بودجه در استان ها 
به ش��هرداران كمك كنند تا بتوانند با اختيارات محلي 

تصميم گيري نمايند.

  تش�كيل كارگروه�ي از ش�هرداران ب�راي 
بهره گيري از ظرفيت بودجه اي

رييس س��ازمان برنامه و بودجه يك��ي از ثمره هاي 

اين همايش را تش��كيل يك كارگروه ويژه دانست و 
خاطرنشان شد: اين كارگروه متشكل از تعدادي از 
ش��هرداران، معاون عمراني وزارت كشور و نماينده 
س��ازمان برنام��ه و بودج��ه خواهد بود ك��ه زمينه 
همفكري براي يافت��ن راه هايي ب��راي بهره گيري 
از ظرفيت ه��اي موجود بودجه چ��ون تبصره 18 و 
همچنين بررسي مسائل مالي شهرداري ها و استفاده 
از نظرات شهرداران براي تدوين بودجه سال ۹8 را 

فراهم كند.
در اي��ن همايش جمعي از ش��هرداران، مس��ائل و 
مشكالت شهرداري ها را با رييس سازمان برنامه و 
بودجه در ميان گذاش��تند، همچنين پيشنهاداتي 
در خصوص تفويض اختيارات بيشتر به شهرداران، 
استفاده ازظرفيت شهرداري ها براي توسعه كشور، 
گسترش طرح هاي توسعه محلي به جاي طرح هاي 
ملي و س��پردن اجراي اين طرح ها به ش��هرداران و 
همچنين ايجاد درآمدهاي پايدار براي شهرداري ها 

ارايه شد.

 وزير جهاد كش��اورزي گفت: ارز چه��ار هزار و 200 
توماني براي خريد و واردات نهاده هاي دامي به اندازه 

كافي براي سال جاري تامين شده است.
به گزارش ايرن��ا، محمود حجتي ديروز در حاش��يه 
بازدي��د و بهره ب��رداري از چند طرح كش��اورزي در 
شهرس��تان دامغان در گفت وگو با خبرنگاران افزود: 
اعتبار كاف��ي براي خريد علوفه دامي مصوب ش��ده 
است و بايد با اتخاذ ساز و كار مناسب بار رواني افزايش 

قيمت محصوالت كشاورزي برداشته شود.
او خاطرنش��ان كرد: در دولت تدبير و اميد بيش از دو 
ميليون هكتار از اراضي كشاورزي كشور به سامانه هاي 
نوين آبياري تجهيز ش��د و تا پايان س��ال جاري در 

130 تا 150 هزار هكتار از اراضي ديگر كشور نيز اين 
سامانه ها نصب مي شود. او ادامه داد: بر اساس مصوبه 
مجلس شوراي اس��المي حداقل 85 درصد از هزينه 
نصب س��امانه هاي نوين آبياري بر عهده دولت است 
اما ممكن است اين رقم براي سال هاي آينده به دليل 

مشكالت مختلف اقتصادي عملياتي نشود.
حجت��ي ادام��ه داد: دولت تمام تالش خ��ود را براي 
نصب س��امانه هاي نوين آبياري در اراضي كشاوري 
انجام مي دهد و مبال��غ تخصيصي براي اجراي طرح 
تش��ويقي توافقي با دهياري ها و نهاد هاي مس��وول 

منطقه اي است.
وزير جهاد كش��اورزي گفت: دولت خواستار افزايش 

نصب س��امانه هاي نوين آبياري در كشور است و هر 
ميزان اي��ن طرح ها افزايش يابد در مصرف بهينه آب 

تاثيرگذار است.
حجتي گفت: قيمت ش��ير در سال ۹3 دست كم 14 
هزار ريال بود كه اكنون اين رقم به 17 تا 1۹ هزار ريال 
رسيده است و اين مس��اله نشان از آن دارد كه دولت 
در ثابت نگه داشتن قيمت اين محصول مطلوب عمل 

كرده است.
او خاطرنشان كرد: در  چند ماه  گذشته قيمت علوفه 
افزايش يافته كه قيمت جديد شير نيازمند يك توافق 
ملي است. در استان سمنان 1۹8 هزار هكتار زراعت 
و باغ وجود دارد كه 23 هزار هكتار باغ پسته است و از 

اين ميزان 18 هزار هكتار در دامغان قرار دارد.
45 ه��زار نفر در اس��تان س��منان بهره ب��ردار بخش 
كشاورزي هستند، بخش كشاورزي 17 درصد اشتغال 

و 20.5 درصد ارزش افزوده استان را تامين مي كند.

كل توليدات جهادكش��اورزي در اين استان ساالنه 
يك ميليون و 460 هزار تن اس��ت كه 825 هزار تن 
محصوالت زراع��ي، 360 هزار تن محصوالت باغي و 

275 هزار تن محصوالت دامي است.

نيازسنجي زائران شرط 
اقتصادي كردن اربعين است

ايلام| ريي��س كميته 
اقتصادي اربعين اس��تان 
ايالم گفت: نيازس��نجي 
و  ت  عتب��ا ن  ا ئ��ر ا ز
هدف گذاري فعاليت هاي 
اقتص��ادي در اين مس��ير 
نبايد فقط محدود به اربعين 
شود.به گزارش ايسنا، »ايوب درويشي« در نشست 
كميته اقتصادي اربعين اظهار كرد: ساالنه بيش از دو 
ميليون زائر از مرز مهران تردد مي كند و ما مي كوشيم 
با برنامه ريزي ها استان را به سمت استفاده مطلوب 
از اي��ن ظرفيت س��وق دهيم.او ت��داوم فعاليت هاي 
اقتصادي مرتبط با زائران در طول س��ال را خواستار 
ش��د و اظهار كرد: هدف از تشكيل كميته اقتصادي 
اربعين، فعاليت و گشودن باب جديدي در ذيل ستاد 
اربعين است كه با هدف اقتصادي كردن مقوله اربعين 
فعاليتش را آغاز كرده است.معاون اقتصادي استاندار 
ايالم تدوين سند جامع اربعين را از كارهاي ارزشمند 
دانست و گفت: اين كميته با ارايه طرح هاي كارشناسي 
درازمدت و كوتاه مدت در جهت تدوين س��ند جامع 
اربعين مشاركت مي كند.درويشي خاطرنشان كرد: 
نبايد خود و فعاليت هايمان را به اربعين محدود كنيم، 
چون بخش زيادي از زائران عتبات عاليات غير از ايام 
اربعين به عراق سفر مي كنند.رييس كميته اقتصادي 
اربعين اس��تان ايالم با اش��اره به نقش مسووالن در 
معرف��ي ظرفيت هاي اس��تان اي��الم در بخش هاي 
مختلف تصريح كرد: معرفي جاذبه هاي گردشگري و 
ساماندهي اسكان زائران بايد در دستور كار مسووالن 
ق��رار گيرد. دس��ته بندي زائرس��راها، هتل ها، هتل 
آپارتمان ها و اس��كان هاي صلواتي مردمي و معرفي 
آنها به زائران در دس��تور كار مس��ووالن قرار گيرد تا 
شاهد هيچ مشكلي از نظر تأمين امنيت زائران نباشيم.

 ركورد صادرات سيب 
شكسته شد

مازندران|  مديركل دفتر 
امور ميوه هاي سردسيري 
و خش��ك وزارت جه��اد 
كشاورزي از صادرات 800 
هزار تن سيب در سال جاري 
تاكنون خبر داد و گفت كه 
ركورد صادرات اين محصول 
باغي در كشور شكسته شده است. به گزارش ايرنا، شكراهلل 
حاجيوند ديروز در دومين سمپوزيوم ملي ميوه هاي ريز 
كه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري برگزار 
ش��د، ميزان صادرات سيب در سال گذش��ته را حدود 
600هزار تن اعالم كرد. او مقصد صادرات س��يب ايران 
را منطقه خاورميانه به ويژه اقليم كردستان، پاكستان و 
تركيه و بعضي از كشورهاي اروپايي معرفي كرد. حاجيوند 
همچنين ميزان توليد سيب در سال جاري را سه ميليون 
و 700 هزار تن اعالم ك��رد و افزود: حدود 400 هزار تن 
از توليدات درجه 2 و س��ه سيب كشور به خاطر كمبود 
صنايع تبديلي به ضايعات تبديل مي شود. او ميزان توليد 
سر درختي سال جاري كشور را 22 ميليون تن اعالم كرد 
و گفت: با وجود تهديدات سرما و گرماي شديدي ناشي 
از تغييرات اقليمي، توليدات ميوه كشور كم نشده است. 
سال گذشته بر اساس آمار جهاد كشاورزي، 21 ميليون 
و 600 هزار تن سردرختي در كشور برداشت شده بود. 
حاجيوند همچنين گفت كه پارسال يك ميليون 54۹ تن 
از انواع ميوه ها به ارزش 2 ميليارد و 821 ميليون دالر صادر 
شد كه به لحاظ وزني 26 درصد نسبت به سال 13۹5رشد 
داشته است. حاجيوند صادرات آب ميوه و كنسانتره، ژله 
و مربا انواع ميوه را در سال گذشته 3۹ هزار تن اعالم كرد. 
مديركل دفتر امور ميوه هاي سردسيري و خشك وزارت 
جهاد كشاورزي گفت: به دليل تغيير اقليمي پارسال توليد 
پسته 40 درصد، زعفران 12 درصد، سيب ۹ درصد و انگور 

پنج درصد كاهش داشت.

نخستين كارخانه آالينده هوا به 
بيرون از شيراز منتقل شد

فارس| در شرايطي كه بر 
اساس مصوبه هاي قانوني 
كارخانه ه��اي آالينده بايد 
از محي��ط كالن ش��هرها 
دور شوند و به محيط هاي 
خارج از شهرها و محل هاي 
زندگي شهروندان منتقل 
شوند، مدير كل حفاظت محيط زيست فارس مي گويد: 
با تالش كارشناسان اداره كل حفاظت محيط زيست 
فارس، كارخانه ريش��مك نخستين كارخانه آالينده 
هوا، از شيراز خارج شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ 
س��عيد محمودي مدير كل حفاظت محيط زيس��ت 
فارس با اش��اره به خروج كارخانه ريشمك نخستين 
كارخانه آالينده هوا از ش��يراز، گفت: اين كارخانه در 
سال 1348 در بلوار اميركبير تاسيس و در سال 1350 
به بهره برداري رسيده است. او با بيان اينكه اين واحد 
در زمين��ه توليد پودر و عصاره ش��يرين بيان فعاليت 
داشته اس��ت، افزود: با توجه به باال بودن ميزان گردو 
غبار خروجي از اين واحد و ايجاد آلودگي هوا و داشتن 
شكواييه، اين اداره كل از سال 1388 پيگيري هاي الزم 
درباره جابه جايي و انتقال كارخانه به مكان مناسب را در 
دستور كار خود قرار داد و با پيگيري هاي مكرر و مستمر 
كارشناسان محيط زيست، در نهايت با معرفي زميني 
در منطقه لپويي، ساخت كارخانه جديد در اين منطقه 
آغاز شد. محمودي ادامه داد: طرح انتقال اين واحد از 
س��ال ۹3 شروع و براس��اس گزارش بازديد 25 مرداد 
13۹7 كارشناسان، اين كارخانه به صورت 100 در صد 
به منطقه جديد انتقال يافته و همه دستگاه هاي خط 
توليد نيز جمع آوري و به واحد جديد منتقل شده است.
مدير كل محيط زيست فارس بيان كرد: اين اداره كل 
درصدد اس��ت همه صنايع آالينده را به خارج از شهر 

شيراز منتقل كند

برطرف مشكالت اقتصادي با 
استفاده از ظرفيت دريا

گيان| مدي��ركل بنادر و 
دريانوردي گي��الن تاكيد 
كرد: بس��ياري از مشكالت 
اقتصادي و اش��تغال كشور 
با اس��تفاده از ظرفيت هاي 
صنع��ت درياي��ي برطرف 
مي ش��ود. به گزارش ايپنا، 
حس��ين چراغي اظهار كرد: دريانوردان موتور محركه 
اقتصاد دريا پايه كشور هستند. او با اشاره به اينكه امسال 
دبيركل سازمان جهاني دريانوردي به منظور شركت در 
مراسم روز جهاني دريانوردي در ايران حضور دارد افزود: 
اين امر بيانگر اين است كه صنعت دريانوردي ايران در 

سطح بين المللي حضور شايسته و مفيد داشته است.
او با بيان اينكه ساالنه حجم بسيار زيادي از كاالهاي نفتي 
و غير نفتي در سطح اقيانوس ها جابه جا شده كه مي تواند 
آلودگي بسيار زيادي را براي محيط زيست دريايي ايجاد 
كند افزود: با تدوين كنوانسيون هاي بين المللي تدابير 
زيادي در حوزه هاي مختلف انديشيده شده است تا ضمن 
انجام تبادالت عظيم بازرگاني محيط زيست دريايي نيز 
پايدار و سالم بماند. مديركل بنادر و دريانوردي استان 
گيالن با تاكيد بر اينكه توس��عه دانش دريايي و ناوگان 
دريايي در طول اين 70 سال بس��يار سريع بوده است 
خاطرنشان كرد: امروز در دنيا بيش از يك ميليون و 500 
هزار نفر دريانورد وجود دارد كه ماموريت جابه جايي كاال 
را بر عهده دارند. چراغي با اشاره به اينكه در كشور ما بالغ 
بر 140 هزار دريانورد بر روي دريا فعاليت مي كنند تاكيد 
كرد: با توجه به ميزان دسترسي كشور به دريا و آب هاي 
آزاد بايد از طريق آم��وزش و ارتقاي آموزش هاي حوزه 
دريايي جوانان را به سمت صنعت دريايي عالقه مند كرد.

او  خاطرنش��ان كرد: بايد در سواحل شمالي و جنوبي 
كشور به تغيير الگوي جابه جايي كاال و توسعه صنعت 

دريانوردي توجه شود.

مشكالت اقتصادي مانعي 
براي دريافت كارت هوشمند

كهگيلويهوبويراحمد| 
مديركل ثبت احوال استان 
كهگيلوي��ه و بويراحم��د 
تاكيدك��رد ك��ه ام��كان 
سوءاس��تفاده و يا تقلب از 
شناسنامه واجدين شرايط 
اخذ راي در انتخابات آينده 
اين اس��تان به دليل راه اندازي سامانه استعالم هويتي 
وجود ندارد. س��يدمحدعلي تقوي در گفت وگو با ايلنا 
گفت: س��امانه استعالم هوشمند توسط اداره كل ثبت 
احوال استان كهگيلويه و بويراحمد در چهارسال گذشته 
راه ان��دازي و در انتخابات آينده تحت هيچ ش��رايطي 
نمي توان با يك كد ملي و يك سريال شناسنامه 2 بار راي 
داد. مديركل ثبت احوال استان كهگيلويه و بويراحمد 
تاكيد كرد: به دليل راه اندازي اين سامانه ديگر نمي توان با 
شناسنامه فوت شدگان هم در اين استان راي داد به غيراز 
اينكه كدملي و سريال فرد فوت شده در ثبت احوال استان 
به ثبت نرسيده و ثبت احوال از واقعه فوت بي اطالع باشد.
او گفت: سوء استفاده در انتخابات آينده از شناسنامه هاي 
واجدين شرايط اخذ به دليل سامانه استعالم هوشمند 
به صفر مي رسد و واجدين ش��رايط اخذ راي تنها يك 
بار مي توانند در هرجايي از كش��ور راي دهند.تقوي با 
اشاره به زيرس��اخت هاي الزم توسط ثبت احوال براي 
برگزاري انتخابات الكترونيكي در كشور يادآورشد: در 
انتخابات مجلس دهم شوراي اس��المي در اين استان 
سوءاستفاده اي از شناسنامه ها نشد و اينكه فردي براي 
2 بار راي داده باش��د را نيز قب��ول ندارم.مديركل ثبت 
احوال استان كهگيلويه و بويراحمد در بخش ديگري از 
سخنان خود در پاسخ به اين سوال كه چنددرصد و يا 
چه تعداد از مردم اين استان فاقد شناسنامه هستند؟ هم 
اظهارداشت: تعداد كساني كه فاقد شناسنامه هستند 

بسيار كم است.
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اقتصاد اجتماعي12اخبار
 بيشترين انتقادات و تقديرها 

از پليس راهور است 

بحران سرما پيش روي 
زلزله زدگان كرمانشاه

فرمانده نيروي انتظامي او در پاسخ به سوالي درباره 
برخورد با صرافي هاي غيرمجاز نيز گفت: مسووليت 
نظارت بر صرافي ها بر عهده بانك مركزي است و اين 
بانك است كه صرافي هاي مجاز را اعالم مي كند و 
بر اساس ليستي كه بانك مركزي اعالم كرده اند، با 

صرافي هاي غيرمجاز برخورد خواهيم كرد.
سردار حسين اشتري در حاشيه حضور در مركز 
نظارت همگاني ۱۹۷ و ديدار چهره به چهره با مردم 
تهران و ديدار از طريق ويدئو كنفرانس با شهروندان 
ايالم و مشهد با حضور در جمع خبرنگاران گفت: 
مركز نظارت همگاني ۱۹۷، مركزي است كه براي 
مردم فعاليت مي كند و پيش��نهادات، انتقادات، 
شكايات و هر نوع ارتباط ميان پليس از طريق اين 
مركز با مردم انجام مي شود و شهروندان مي توانند 
از طريق تماس با اين سامانه رفتارهاي ماموران 
را به پليس گزارش كنند. اش��تري با بيان اينكه 
در س��ال ۹۵ يك ميليون و ۵۰۰ ه��زار تماس با 
مركز ۱۹۷ برقرار ش��ده است، اظهار كرد: ميزان 
تماس ها از سال ۹۶، ۱۰ درصد افزايش داشته و 
طبق آمارهاي ما در سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار 
تماس عملياتي شد البته درصد قابل توجهي از 
تماس ها نيز راهكار، پيشنهاد و تقدير بود كه قابليت 
و بعد عملياتي نداشت. فرمانده ناجا از كاهش ۸.۵ 
درصدي انتقادات و ش��كايات از ماموران پليس 
خبر داد و گفت: همزمان با اين كاهش، تقدير از 
نيروي انتظامي ۱۰.۲ درصد افزايش داشته است.
فرمانده ناجا به تماس هاي ش��هروندان با سامانه 
۱۹۷ در سال جاري اش��اره كرد و ادامه داد: در ۵ 
ماهه امسال بالغ بر ۶۰۰ هزار تماس با سامانه ۱۹۷ 
برقرار شده كه آمار ماه به ماه ما حاكي از افزايش اين 
تماس هاست. اشتري با بيان اينكه ارتباط پليس 
با مردم هر ساله افزايش يافته است، گفت: پليس 
از هر گونه انتقاد به عملكرد خود استقبال مي كند. 
ما وظايف خود را به گونه اي انجام مي دهيم كه در 
منظر و ديد عموم باش��د و به عبارتي ما در اتاقي 
شيش��ه اي و شفاف فعاليت مي كنيم. او در پاسخ 
به سوالي درباره مجموع تماس هاي برقرار شده 
با پليس در ۱۹۷ و س��امانه ۱۱۰ گفت: س��االنه 
بيش از ۳۰ ميليون تماس مردمي با سامانه هاي 
مختلف پليس برقرار مي ش��ود كه همين ميزان 
تماس نشان مي دهد كه ارتباط تنگاتنگي ميان 
مردم و پلي��س وجود دارد. فرمان��ده ناجا درباره 
اينكه بيشترين تماس ها با پليس مربوط به كدام 
يگان انتظامي بوده اس��ت، اظه��ار كرد: طبيعتا 
پليس راهور بيشترين تماس را با شهروندان دارد 
و به همين دليل نيز بيش��ترين انتقادات و حتي 
تقديرها از اين پليس است اما در كل آمار ما نشان 
مي دهد كه مردم نسبت به همه بخش هاي ناجا 
حساس��يت دارند و در مورد آن با س��امانه ۱۹۷ 
تماس گرفته اند. اشتري درباره وضعيت معيشتي 
كاركنان ناجا نيز گفت: متاس��فانه ما نتوانستيم 
جبران زحمات همكارانمان را در نيروي انتظامي 
انجام دهيم و همانط��ور كه پيش تر نيز گفتم ما 
شرمنده مامورانمان هستيم. اين يك واقعيت است 
كه پرسنل ما از لحاظ معيشتي نسبت به پرسنل 
برخي ديگر از دس��تگاه ها عقب تر هستند؛ البته 
اين به اين معنا نيست كه ماموران ما وظايف خود 
را به خوبي انجام ندهند و ما به هيچ عنوان چنين 

مساله اي را نمي پذيريم.

نماينده مردم پاوه، جوانرود، ثالث باباجاني، روانسر 
در مجلس گفت: بعد از زلزله ۲/۶ ريشتري اخير ۱۰ 
و ۱۵ ميليون تومان تسهيالت به ترتيب به مناطق 
روستايي و شهري افزوده ش��د اما هنوز پرداختي 
صورت نگرفته است.شهاب نادري در مورد افزايش 
كمك ه��اي بالعوض و تس��هيالت بانكي به مردم 
مناطق زلزل��ه زده گفت: هفته گذش��ته به همراه 
آقاي نجار رييس ستاد مديريت بحران كشور بعد 
از زلزله ۲/۶ دهم ريشتري، بازديدي از مناطق زلزله 
زده داش��تيم كه در جريان اين س��فر هيات دولت 
قول داد كه پنج ميليون تومان به صورت بالعوض 
و پنج ميليون تومان به صورت تسهيالت به مناطق 
روستايي و پنج ميليون تومان بالعوض و ۱۰ ميليون 
تومان به صورت تسهيالت وام به مناطق شهري مازاد 
بر تسهيالت قبل پرداخت كند. نماينده مردم پاوه، 
جوانرود، ثالث باباجاني، روانسر در مجلس شوراي 
اسالمي افزود: اما تا امروز خبري از پرداخت اين مبالغ 
نبوده اس��ت و مردمي كه در اين باب به ما مراجعه 
كرده اند را به بنياد مسكن ارجاع داده ايم. ان شاءاهلل 
كه اين كمك ها هر چه زود تر پرداخت ش��ود چرا 
كه مردم اين منطقه گرفتاري هاي زيادي دارند. او 
اظهار كرد: همچنين در خصوص پرداخت وام هاي 
بازسازي 4۰ و 4۵ ميليون توماني بعد از زلزله ۳/۷ 
ريشتري، بعضي از اين وام ها پرداخت شده و برخي 
از آنها نيز پرداخت نشده است اما با وضعيت موجود 
احتمال اينكه برخي از مردم در فصل زمستان نيز 
بي سرپناه بمانند زياد است. ما از آقاي نجار و هيأت 
دولت درخواست داريم با توجه به اينكه منطقه هر 
روز شاهد پس لرزه است تا فصل زمستان فكري براي 
سرپناه مردم شود. مرادي با بيان اينكه از اولين زلزله تا 
كنون اين منطقه شاهد بيش از ۷۰۰۰ پس لرزه بوده 
است، گفت: بعد از زلزله اول بزرگ ترين پس لرزه ها 
۲/۶ و ۹/۵ ريشتري بوده اند كه خسارات قابل توجهي 
را به بار آورده اند. به همين دليل مردم از لحاظ روحي 
نيز در وضعيت مناسبي نيستند چرا كه هر روز جان 
خود و خانواده ش��ان را در خطر مي بينند. نماينده 
مردم پاوه، جوانرود، ثالث باباجاني، روانسر در مجلس 
شوراي اسالمي در پايان گفت: تنها راه نجات مردم از 
اين وضعيت، ساخت خانه هاي ايمن و مقاوم سازي 
خانه ها است كه ما از دولت، بنياد مسكن و مديريت 
بحران انتظار داريم فكري به حال اين مردم بكنند تا 

در فصل زمستان بي سرپناه نباشند.

قوانين عام كشوري هر روز بخش هايي از فيش حقوقي معلمان را حذف مي كند 

تالش براي خروج فرهنگيان از شمول قوانين عام كشوري

اختصاص 3.5 ميليارد دالر ارز دولتي براي دارو و اقالم پزشكي 

گروه اقتصاد اجتماعي   
وقتي خبر مي رسد بنا به حكم ديوان عدالت اداري 
حق عائله مندي زنان مجرد بايد حذف شود، از آنجا 
كه شمار بانوان شاغل در آموزش و پرورش در قياس 
با هيچ دستگاه اجرايي كش��ور نيست )نيمي از كل 
ش��اغلين زن در ادارات دولتي در آموزش و پرورش 
هس��تند(، اعتراض ها بيش��تر از س��مت وزارتخانه 
آموزش و پرورش به گوش مي رس��د. وقتي افزايش 
۲۰ درص��دي حقوق اتفاق نمي افت��د و يا به تازگي 
حذف سختي كار در دس��تور كار قرار مي گيرد كه 
باز هم به دليل احكام قانوني است كه صادر مي شود 
و به دس��ت مس��ووالن آموزش و پرورش براي اجرا 
مي دهند، معيشت معلمان كه در شرايط عادي هم 
مورد اعتراض اس��ت، آنها را به اعتراض وامي دارد و 
حتي به شكل ديگر اين نگراني خود را در شايعه هايي 
براي ح��ذف ديگر بندهاي حق��وق معلمان خود را 

نشان مي دهد. 
معاون مديريت و پشتيباني آموزش و پرورش معتقد 
اس��ت بايد روي آسيب شناسي مس��ائل كار شود تا 
در حوزه بودجه و نيروي انس��اني و رفاه و پشتيباني 
بتوان تصوير درس��ت و برنامه ريزي دقيقي داشت. 
اما واقعيت اين اس��ت كه بسياري از اين اتفاقات كه 
تاثير بر فيش حقوقي معلمان مي گذارد، از قوانيني 
سرچش��مه مي گيرد كه ش��موليت عام براي همه 
كاركنان دولت دارد. بطور مثال درباره بحث سختي 
كار و حذف آن، موضوع از اين قرار است كه در سال 
۱۳۸۹ در قانون خدمات كشوري بحث سختي كار 
براي فرهنگيان با شرايط خاص شد و به اين ترتيب 
معادل ۱۲۰ امتياز س��ختي كار براي اين دس��ته از 
فرهنگيان لحاظ شد اما بعد از آن در شوراي توسعه 
مديريت و توسعه وقت آموزش و پرورش مصوبه اي 
آمد كه در احكام كارگزيني تم��ام كاركنان وزارت 
آموزش وپ��رورش ي��ك ۱۲۰ امتياز منظور ش��د و 
كساني كه پيش از اين ۱۲۰ امتياز داشتند به ۲4۰ 

امتياز رسيدند. 
چند سال بعد ديوان محاسبات به اين شيوه ايراداتي 
گرفت. در واق��ع به آن ۱۲۰ امتي��از دومي ايرادات 
وارد ش��ده بود و س��ختي كار بر مبناي ۱۲۰ امتياز 
دوم متوقف شد. حاال مس��ووالن آموزش و پرورش 

مي گويند به دنبال برگرداندن اين حقوق به ش��كل 
ديگري در فيش هاي حقوقي هس��تند. اما واقعيت 
اين است كه ديوان عدالت اداري و ديوان محاسبات 
كشوري ممكن است هر روز حكم يا قانوني مصوب 
كند كه ن��ه فقط در بحث حقوق ك��ه در بحث هاي 
ديگر از جمله اس��تخدام نيرو در آموزش و پرورش 

اثر بگذارد.
آم��وزش و پ��رورش در حالي مش��مول قوانين عام 
كش��وري مي ش��ود كه مس��ائل و مش��كالت آن و 
همچنين نوع س��اختار اين وزارتخان��ه به گونه اي 
متفاوت اس��ت. اي��ن وزارتخانه از نظ��ر اداري يك 
ميلي��ون كارمند دارد ام��ا از نظري ديگ��ر در واقع 
نزديك ب��ه ۱ ميليون فرهنگي در آن مش��غول كار 
هس��تند و ي��ك فرهنگ��ي را نمي توان در ش��مول 
كارمندها به حس��اب آورد و همي��ن چالش جدي 
اين وزارتخانه اس��ت. چالش��ي كه معاون مديريت 
و پش��تيباني آموزش و پرورش معتقد است با وارد 
شدن زيرنظام هاي س��ند تحول بنيادين كه دو بند 
تامين نيروي انساني و مالي دارد، به مرحله اجرايي، 
مي توان با تغيير س��اختار به يك تحول در آموزش 
و پرورش دس��ت پيدا كرد و از شموليت قوانين عام 
كشوري فرهنگيان را خارج كرد. كاري كه يك الگو 
نيز در كشور دارد و آن كاري است كه چند سال قبل 
وزارت عل��وم راه آن را رفت و ب��ا بحث هيات امنايي 

شدن، آنها را نجات داد.

  آموزش و پرورش بايد از شمول
قوانين عام بيرون بيايد

علي الهي��ار تركمن در اين باره اظه��ار كرد: ما بايد 
در آموزش و پرورش از قوانين عام خارج شويم و به 
سمت قوانين خاص خودمان برويم. قدم هاي اوليه 
در اين مس��ير برداشته شده اس��ت و زيرنظام هاي 
س��ند تحول بنيادي��ن از جمله زيرنظ��ام تامين و 
تخصي��ص منابع مالي و نيروي انس��اني به تصويب 
رسيده است. بايد هر چه زودتر اين زيرنظام ها را به 
اجرا بگذاريم. ما از نظ��ر صاحبنظران در اين حوزه 
بهره گرفته اي��م و بايد يافته هاي آنه��ا را تبديل به 
پيش نويس كنيم. بعد بايد پيش نويس را از طريق 
دولت و مجلس پيش ببريم تا بتوانيم اين ايده را در 

آموزش و پرورش محقق كنيم. او به مهر گفت: اين 
كاري كه به دنبال آن هستيم همان كاري است كه 
دانش��گاه ها در حوزه هاي اداري مالي و تشكيالتي 
خودشان پيش بيني كردند و در حوزه هاي استخدام 
و جبران خدمت الگويي دارند كه مي خواهيم آن را 
شبيه سازي كنيم. اما ما نمي توانيم اين تعداد مدرسه 
در كشور را هيات امنايي كنيم، پس به دنبال هيات 
امنايي كردن مناطق كشور هستيم. به اين معنا كه 
كش��ور را به مناطق��ي تبديل كني��م و آنها را هيات 

امنايي كنيم. 
معاون مديريت و پش��تيباني آموزش و پرورش در 
پاسخ به اين پرسش كه چه ميزان اين الگو پيشرفت 
عملياتي داش��ته اس��ت، اظهار كرد: در حال حاضر 
پيشنهادات مشخصي براي ما آمده است و ما در حال 

تحليل ساختار اداري آموزش و پرورش هستيم كه 
نقاط ضعف و قوتش را ب��راي اجراي چنين الگويي 
بررسي كنيم. به اعتقادم در اين مورد نبايد يك باره و 
شتابزده عمل كنيم. بلكه بايد نقاط مداخله را بررسي 
كنيم. سهم مهلك براي ما ش��تابزدگي است چون 
نتيجه منفي خواهيم گرفت. اساسا بايد ببينيم قامت 

اداري ما چقدر پذيراي اين الگوست.

  طرحي به سود فرهنگيان
او در پاسخ به اين پرسش كه در صورت عملي شدن 
اي��ن ايده مي توان به فرهنگيان اي��ن نويد را داد كه 
قطعا اين الگو به نفع آنها خواهد بود، بيان كرد: حذف 
تمام م��وارد زائد كه باعث اتالف تم��ام فرايندهاي 
آموزشي و پرورشي مي شود قطعا به نفع فرهنگيان 

است و تعريف يك شكل از جبران خدمات هم به نفع 
فرهنگيان اس��ت. موضوع اين است كه ما تا وقتي از 
بودجه عمومي كشور استفاده مي كنيم بساط همين 

است كه مي بينيم. 
منابع كش��ور هر س��ال ۶ تا ۷ درصد رشد مي كند. 
امس��ال ۳۹4 هزار ميليارد تومان بودجه بين ۶۳۰ 
دستگاه تقسيم شد. با اين پول ما هزينه هاي يوميه 
خود را ش��ايد بتوانيم پرداخت كني��م. پس بايد به 
دنبال ارتقا منابع خود باش��يم. الهيار تركمن ادامه 
داد: هدف��دار كردن مش��اركت مردم، اس��تفاده از 
ظرفي��ت كالن بودج��ه، اينكه از مالي��ات بر ارزش 
افزوده س��هم مش��خصي به آموزش و پرورش تعلق 
بگيرد و در محيط هيات امنايي توزيع ش��ود از اين 

دست راهكارهاست. 

قيم��ت برخي داروه��ا و اقالم پزش��كي در يك ماه 
گذشته افزايش بيش از دو برابري داشته اند. وزار ت 
بهداش��ت مي گويد توانسته بازار دارو را كنترل كند 
و از ايجاد مش��كل براي بيماران و خانواده هايش��ان 
جلوگيري كرده اس��ت. گرچه وضعي��ت دارو هنوز 
بحراني نيست اما اختصاص بخشي از دالر دولتي به 
واردات اقالم غيرضروري، كاهش واردات داروهاي 
خارجي و ناچار ب��ودن برخي بيماران به اس��تفاده 
از داروه��اي ايران��ي با كيفي��ت پايين و... ش��رايط 
نامس��اعدي را پيش روي بازار دارو قرار داده است. 
ش��رايطي كه ممكن اس��ت تا آبان امسال، وخيم تر 

نيز بشود. 
با اين ح��ال سرپرس��ت وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي از تخصي��ص ۳.۵ ميليارد دالر ارز دولتي 
ب��راي تامين دارو و اقالم پزش��كي خبر داد و گفت: 
براساس تكليف قانون ششم توسعه، همسان سازي 
حقوق بايد محقق شود كه براي اين امر شش تا هفت 
هزار ميلي��ارد تومان پول نياز اس��ت كه با وضعيت 

فعلي، چند مرحله اي بايد انجام شود.
انوش��يروان محس��ني بندپي درباره كمبود برخي 
اقالم از جمله پوش��ك بچه عنوان كرد: اين موضوع 

از دغدغه هاي وزير بهداش��ت بوده و به همين علت 
جلس��ه اي با حضور وزير بهداشت، رييس مجلس و 
بانك مركزي برگزار و درب��اره تأمين اقالم ضروري 

بهداشتي و پزشكي بحث شد.
او اف��زود: در اي��ن جلس��ه مقرر ش��د كه ب��ا تأييد 
وزارت بهداش��ت، به اقالم گروه پزشكي، ارز دولتي 
تخصيص يابد. به همين منظ��ور ۳.۵ ميليارد دالر 
اعتبار درنظر گرفته مي ش��ود و شايد هم رقمي در 
هفته هاي آينده به آن افزوده شود. سرپرست وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اش��اره به دغدغه هاي 
بازنشس��تگان از جمله حمايت اجتماعي، سفرهاي 
زيارت��ي و اعطاي وام گفت: براس��اس تكليف قانون 
ششم توسعه، همسان س��ازي حقوق بازنشستگان 
بايد محقق شود. برآورد شدن اين امر شش تا هفت 
هزار ميليارد تومان اعتبار براي همسان سازي نياز 
دارد كه با توجه به وضعيت فعلي بايد چند مرحله اي 

انجام شود.
بندپي ادام��ه داد: تأمي��ن اش��تغال از جمله ديگر 
دغدغه ه��اي خانواده ه��اي بازنشس��تگان ب��راي 
فرزندانشان اس��ت. صيانت فرزندان اين خانواده ها 
از آس��يب هاي رو به رش��د نيز ديگر دغدغه عنوان 

شده از سوي اين خانواده هاست كه بايد مورد توجه 
قرار بگي��رد. بندپي با بيان اينكه اش��تغال فراگير و 
پايدار يكي از سياس��ت هاي اصلي وزارت رفاه است 
اظهار كرد: در مرحله اول، آسيب شناسي بيكاري و 
اش��تغال و در مرحله دوم روان سازي اتفاق مي افتد 
كه با اعطاي وام هاي اش��تغال با سرعت بيشتري در 

حال انجام است.
سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: 
قرار است ۱.۵ ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي 
و شش هزار ميليارد تومان از سوي بانك هاي عامل، 
منابع براي س��رعت بخش��يدن به اعطاي وام هاي 
اش��تغال تخصيص پيدا كن��د. در اي��ن صورت در 
س��ال جاري براي حدود ۸۰۰ هزار نفر شغل ايجاد 

خواهد شد. 
اين در حالي است كه بر اساس قانون موظفيم براي 
۹۵۰ هزار نفر ش��غل ايجاد كنيم. بندپي با اشاره به 
تأمين بسته خدمات س��المت در حوزه بيمه پايه و 
تكميلي گفت: در صندوق بازنشستگي نبايد مشغول 
بنگاه داري شويم بلكه بايد به سمت فرابورس رفته و 
كارها با شفافيت جلو ببريم تا بازنشستگان عملكرد 

ما را ببينند. ما امانتدار سرمايه هاي آنها هستيم.

  حمايت ويژه از 5 دهك كم درآمد
او دو برنام��ه ج��دي دولت براي رف��ع دغدغه هاي 
م��ردم را نيز تش��ريح ك��رد و گف��ت: در برنامه اول 
قرار ش��ده با توجه ب��ه افزايش قيمت ه��ا، ۲۷ قلم 
كاالي اساس��ي ب��ا ارز 4۲۰۰ تومان��ي دراختي��ار 
م��ردم قرار گيرد. برنام��ه دوم، حمايت اجتماعي از 

گروه هاي ويژه است كه شامل پنج دهك اول جامعه 
مي ش��ود كه تحت حمايت نهادهاي كميته امداد، 
بهزيس��تي و خانواده هاي بازنشس��ته اي كه زير دو 
ميليون حقوق مي گيرند مي شود. همچنين خانواده 
بيماران صعب العالج و حتي ش��اغالني كه حداقل 

حقوق بگيرند نيز مشمولند.

سيطره خشك سالي بر 98 درصد مساحت ايرانسيستان در مسير مهاجرت و خالي شدن از سكنه
برخي از ساكنان سيس��تان و بلوچستان به دليل كم آبي 
و وزيدن بادهاي خشك و توفان ش��ن، اين استان را ترك 

كرده اند و برخي نيز درصدد خالي كردن استان هستند. 
عضو كميس��يون اجتماعي مجلس گفت: بي توجهي به 
ريزگرد ها و ماسه هاي بادي باعث شده مردم به دليل سختي 
زندگي و بيكاري، روستا ها را تخليه و به شهرها مهاجرت 
كنند. علي كرد در رابطه با وضعيت آلودگي هوا و بروز توفان 
شن در استان سيستان و بلوچستان، گفت: عدم مديريت 
صحيح موجب افزايش رنج و مشكالت مردم در استان هاي 
ميزبان ريزگرد ها و آلودگي هوا ش��ده اس��ت، از اين رو در 
استان خوزستان، سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي 
بيش��ترين ميزان آلودگي هوا وجود دارد. نماينده مردم 
خاش و نصرت آباد و ميرجاوه و كورين در مجلس شوراي 
اسالمي ادامه داد: ستاد بحران كشور، سازمان محيط زيست 
و هيات دولت بايد جلسات ويژه اي را در رابطه با مديريت 
ريزگرد ها، توفان ها و گرد و خاك ايجاد ش��ده در استان ها 
برگزار كرده و اين معضل آلودگي هوا را بررسي و به صورت 

قطعي حل كنند.
او ادامه داد: هيات دولت و سازمان هاي مربوطه وظايف ذاتي، 
قانوني و اخالقي خودشان را به خوبي انجام ندادند. همچنين 
اعتبارات��ي را كه در رابطه با كاه��ش و كنترل ريزگردها و 
شن هاي روان در بودجه ساالنه كش��ور، ديده مي شود در 
محل مناسبي هزينه نمي گردد. اين نماينده مردم در مجلس 
دهم به خانه ملت گفت: اعتراض عموم مردم سيس��تان و 
بلوچستان در رابطه با اين است كه هيات دولت بايد مصوبات 
و رديف هاي خاصي را براي كل استان سيستان و بلوچستان 
در نظر بگيرد، زيرا باد و ريزگردهايي كه از مرز افغانستان به 
سمت سيستان حركت مي كند، زندگي مردم را تحت شعاع 
قرار داده است. عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي 

اسالمي خاطرنش��ان كرد: توفان ريزگرد ها در بسياري از 
شهر هاي مرزي از جمله مسير زاهدان به شهرستان خاش 
و ميرجاوه، شهرستان هاي ميرملك، روتك، كوي خاش 
و نصرآباد مش��كالتي را براي مردم به وجود آورده اس��ت. 
نماينده مردم خاش و نصرت آب��اد و ميرجاوه و كورين در 
مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: ريزگرد ها موجب افزايش 
بيماري هاي تنفس��ي، لغو پروازها و مسدود شدن مسير 
جاده هاي ميمند به زاهدان، ميمند به سيستان و زابل، بم 
به زاهدان، زاهدان به خاش و ميرجاوه مي شود، در نتيجه 
مسافرين و اهالي استان بايد ساعت ها در ريزگرد ها و پشت 

پليس راه ها بدون كوچك ترين امكانات بمانند. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم، تاكيد كرد: درخواست ما 
اين است كه اعتباراتي براي آبگيري بركه ها و تاالب هاي اين 
استان اختصاص دهند. از طرفي شن هاي روان و ماسه هاي 

بادي را با مالچ پاش��ي، درخت كاري و حتي با آب پاش��ي 
زودگذر و كوتاه مدت برطرف كنند. دس��تگاه هاي متولي 
براي نجات روستاهايي كه بعد از توفان به زير شن و ماسه 
رفته اند، دستگاه هاي لدر، بلدزر و كمپرسي در اختيار ستاد 
بحران استان سيستان و بلوچستان و دفتر امور روستايي 
استانداري كه متولي روستاييان است قرار بدهند. از پارسال 
شن هاي روان و ماسه بادي هايي در كوچه ها و معابر مردم 

در شهر خاش و ميرجاوه هنوز باقي است.
كرد اظهار كرد: با وجود مكاتبات و جلسات متعدد با دفتر 
امور روستايي استانداري و دفتر بنياد مسكن انقالب 
اسالمي و ستاد بحران و سازمان محيط زيست و وزارت 
راه و شهرس��ازي، هيچ كدام اقدام قابل توجهي انجام 
ندادند. دولت بايد ب��ه كار عملياتي خودش بپردازد تا 
مردم اين شهرها و روستاها در مناطق خودشان بمانند. 

ريي��س مركز مل��ي خشكس��الي و مديريت بحران 
سازمان هواشناس��ي از وجود خشكسالي بلندمدت 
در ۹۸ درص��د مس��احت اي��ران خب��ر داد و گفت: 
خشكسالي هاي انباش��ته و بلندمدت نشان دهنده 

وضعيت خطرناك آبي است.
صادق ضياييان با اش��اره به آخرين وضعيت كشور 
به لحاظ خشكس��الي اظهار كرد: براساس شاخص 
۱۰ س��اله )SPE بارش، دما و تبخير(، ۹۸.۱ درصد 
مساحت كش��ور دچار درجات مختلف خشكسالي 
اس��ت و در اين بازه زماني، تنها ۱.۶ درصد مساحت 
كشور در وضعيت نرمال و سه دهم درصد مساحت 
ايران در شرايط ترسالي قرار دارد. او با تاكيد بر اينكه 
خشكس��الي هاي بلندمدت و انباشته، نشان دهنده 
وضعيت نامناس��ب آبي اس��ت، گف��ت: در بازه ۱۰ 
ساله گذشته، صد درصد مساحت استان هاي البرز، 
ايالم، بوش��هر، خراسان جنوبي، خوزستان، زنجان، 
سيستان و بلوچس��تان، فارس، قزوين، قم، كرمان 
كهگيلوي��ه و بويراحمد، مركزي، هرم��زگان و يزد 
با درجات خفيف، متوس��ط، ش��ديد و بسيار شديد 

خشكسالي درگير هستند. 
ريي��س مركز مل��ي خشكس��الي و مديريت بحران 
سازمان هواشناس��ي با بيان اينكه خشكسالي هاي 
بسيار ش��ديد بلندمدت، عينيت بيش��تري دارند و 
قابل مش��اهده هستند، ادامه داد: در بازه بلندمدت، 
در ۶۷ درصد مساحت استان كهگيلويه و بويراحمد 
دچار خشكس��الي بسيار شديد است، همچنين ۶۲ 
درصد مساحت استان بوشهر و ۵۷ درصد مساحت 
چهارمحال و بختياري را خشكس��الي بسيار شديد 
در برگرفته است كه وضعيت خطرناك آبي را براي 

اين اس��تان ها ايجاد مي كند. ضيايي��ان در ادامه در 
مورد شرايط خشكسالي كش��ور در بازه كوتاه مدت 
اظهار كرد: از ابتداي مهرماه ۹۶ )اول س��ال زراعي( 
 ،)SPEI( تا پايان مرداد ماه ۹۷، بر اس��اس شاخص
۹۱ درصد مس��احت كش��ور تحت تاثي��ر درجات 
مختلف خشكس��الي اس��ت و در اين بازه ۱۱ ماهه 
تنها ۹ درصد مساحت ايران در وضعيت نرمال قرار 
دارد. اين كارش��ناس س��ازمان هواشناسي با اشاره 
به اس��تان هاي تحت تاثير خشكسالي بسيار شديد 
گفت: در بازه ۱۱ ماه گذش��ته، ۹۱ درصد مساحت 
اس��تان كهگيلويه و بويراحمد و ۸۷ درصد مساحت 
استان خراسان ش��مالي با خشكسالي بسيار شديد 
دست و پنجه نرم مي كنند. به گفته ضياييان، در بازه 
كوتاه مدت ۱۱ ماهه، صد در صد مساحت استان هاي 
الب��رز، چهارمح��ال و بختياري، خراس��ان رضوي، 
خراس��ان شمالي، خوزس��تان، قزوين، كهگيلويه و 
بويراحم��د، گيالن، مازندران و مرك��زي با درجات 
مختلف خشكسالي اعم از ضعيف، متوسط، شديد و 

بسيار شديد درگير است.
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يادداشت 13 راهوشهرسازي
حمل هوایی بار

و موافقتنامه داوری
حمل هوایی ب��ار، با آنکه 
در مقایسه با سایر اقسام 
تراب��ری، از نظر حجمی، 
س��هم اندکی دارد، ولی 
بی گمان از مزایا و موقعیت 

خاص برخوردار است:
حمل هوایی بار، از عبور و 
مرور بسیار سریع، سطح 
امنیت بیشتر، هندلینگ 
کمتر و در نتیجه احتمال کمتر ورود خسارت و آسیب، 
بهره می برد و در عین حال بیش از 35 درصد ارزش 
کاالهای جا به جا شده در عرصه تجارت جهانی را به 

خود اختصاص داده است.
چون در تجارت بین الملل و به طور کلی، مناسبات 
و روابط بین الملل��ی، داوری، به عنوان یک ش��یوه 
خصوصی حل و فصل اخت��اف، جایگاه ویژه دارد و 
بسیار مورد احترام است، اسناد بین المللی و قوانین 
ملی از دیرب��از، داوری را برای حل و فصل اختافات 

ناشی از حمل هوایی بار، مورد توجه قرار داده اند. 
با وجود این، بر خاف حمل دریایی بار که در مواقعی 
توافق بر ارجاع اختاف به داوری می شود، وضعیت 
در صنعت هواپیمایی، به گونه ای دیگر است: یعنی 
با اینکه قوانین ملی و اسناد بین المللی، امکان توسل 
ب��ه داوری در حمل هوایی بار را پیش بینی کرده اند، 
صنعت هواپیمایی از این گزینه استقبال نکرده است. 
پیرامون این مساله، دو چیز بیش از همه جلب توجه 
می کند. یکی تفسیر قوانین و مقررات موجود و دیگری 

دالیل عدم استقبال از داوری در حمل هوایی بار. 
جدیدترین و مهم ترین منبعی که امکان توس��ل به 
داوری در حم��ل هوایی ب��ار را در عرصه بین المللی 
شناسایی کرده و احکامی را برای آن مقرر داشته است، 
پیمان یکسان سازی برخی مقررات حمل و نقل هوایی 

بین المللی )مونترال 1999(، است. 
بر بنیان ماده 34 این پیم��ان، »طرفین قرارداد 
حمل و نقل کاال ب��ا رعایت مق��ررات این ماده، 
می توانند شرط کنند که هرگونه اختاف مربوط 
به مس��ئولیت متصدی حمل و نقل ناشی از این 
پیمان، از طریق داوری ح��ل و فصل گردد. این 
توافق باید کتبی باشد. رسیدگی های داوری، به 
اختیار خواهان، باید در قلمرو صاحیت یکی از 
دادگاه های صالح برای اقامه دعوا )مقرر در ماده 33 
همان پیمان(، صورت گیرد و داور یا دیوان داوری 

می بایست مقررات این پیمان را اعمال کند«. 
این ماده در ادامه افزوده است که »مقررات مربوط 
به قلمرو های صالح برای رسیدگی های داوری و 
اجرای مقررات این پیمان توس��ط داور یا دیوان 
داوری، به عنوان بخشی از هر شرط یا موافقتنامه 
داوری محسوب می شود و هرگونه مقرره  چنین 
شرط یا موافقتنامه ای که با آن مغایر باشد، باطل 

و بی اعتبار است«. 
آنچه در این ماده، غیرطبیعی به نظر می رسد، اطاق 
و عموم آخرین گزاره )جز( آن است، یعنی جایی که 
پیمان توافق طرفین بر خاف قلمروهای صالح برای 
رس��یدگی داوری و اجرای مقررات پیمان را باطل و 

بی اعتبار اعام کرده است. 
در این خصوص، به نظر می رسد که توافق بر خاف 
قلمروهای صالح برای رسیدگی های داوری و اجرای 
مقررات پیمان، تنها زمانی باطل و بی اعتبار است که 
چنین توافقی به ضرر منافع مصرف کننده باش��د. 
یعنی اگر توافق طرفین اتفاقًا به نفع مصرف کننده 
باشد، هیچ موجبی برای بطان و بی اعتباری آن باقی 

نخواهد ماند.  
این تفس��یر به خوبی با ماحظه مبنای حمایت از 
مصرف کننده که مورد تصریح مقدمه پیمان و برخی 
مواد آن )از جمله ماده 25 و 26( است، تایید می گردد.

اما تفس��یر فوق، فعًا یک تفسیر کامًا نظری و غیر 
عملی است، چندان که حتی سبب و مقتضی آن نیز 
فراهم نیست، زیرا صنعت هواپیمایی اصًا به گزینه 
داوری در حمل بار، اعتنایی ندارد. درحالی که در برخی 
بارنامه های دریایی، توافق بر ارجاع اختاف به داوری 
دیده می ش��ود، در بارنامه های هوایی، شرط داوری 

ماحظه نمی شود. 
آیا این امر بدین معنی است که متصدیان حمل و نقل 
هوایی، به حل و فصل اختاف از طریق دادگاه بیش 
از گزینه داوری اعتماد دارند؟ اگر پاسخ مثبت است، 
چرا »کنفرانس های خدمات بار اتحادیه بین المللی 
حمل و نقل هوایی )یاتا(«، داوری را برای حل و فصل 
اختافات میان متصدیان حمل و نقل هوایی، پیشنهاد 

کرده است؟ 
آیا عدم استقبال از داوری در حمل هوایی بار، موید 
آن است که متصدیان حمل و نقل هوایی به رسیدگی 
چند مرحله ای تمایل بیشتر دارند؟ احتمال اخیر از 
این جهت قوت دارد که متصدیان حمل و نقل هوایی 
به دلیل مبنای حمایت از مصرف کننده، برای خود 
شانس پیروزی کمتری در دعوا قایل هستند و شاید به 
همین دلیل تاش می کنند که اسیر رسیدگی داوری 

که اصوالً یک مرحله ای است، نشوند. 
به طور خاصه باید گفت که احتماالت دیگر )از جمله 
باال بودن هزینه های داوری( نی��ز درباره علت عدم 
اس��تقبال از داوری وجود دارند، ولی هیچ یک از آنها 

پاسخ قاطع و نهایی به مساله نمی دهند. 
فقط در یک حساب و کتاب کلی، این امر مشهود است 
که داوری به دلیل مزایایی از قبیل »آیین دادرس��ی 
ساده«  )ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی ایران(، 
»انعطاف در قواعد مربوط به ادله اثبات دعوا« )ماده 
19 قانون داوری تجاری بین المللی ایران(، »کاهش 
هزینه های حقوقی«، »کوتاه بودن مدت رسیدگی 
و اعام نتیجه« و از هم��ه مهم تر »تخصصی بودن 
رسیدگی و دانش مخصوص داور«، بر رسیدگی قضایی 
رجحان دارد و دست کم پذیرش آن در حمل هوایی 
بار، می تواند هم به نفع مصرف کننده باش��د و هم به 
منفعت متصدی حمل و نقل تمام شود و در این باره، 
فرق زیادی هم میان اختافات با ارزش پایین یا باال، 

احساس نمی شود.   

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی تشريح كرد

سرنوشت صنعت دريانوردي در دوران تحريم 
گروه راه و شهرسازي|

طي سه چهارماه گذش��ته، بخش بزرگي از شركت 
هاي بندري خارجي فعال در ایران اعام كردند كه 
بااعمال تحریم هاي واشنگتن علیه تهران در اواسط 
آبان ماه، همكاري خود با ایران را متوقف مي كنند، 
البته مدیران ارشد س��ازمان بنادر و دریانودري در 
واكن��ش به این اظهار نظرها باره��ا اعام كردند كه 
توقف فعالیت ش��ركت ها و الینرهاي خارجي نمي 
تواند تاثیر پررنگي بر فعالیت هاي بندري كشورمان 
داشته باش��د و تجربه سال هاي گذش��ته و تحمل 
ش��دیدترین تحریم ه��ا این موض��وع را ثابت كرده 
اس��ت كه فعالیت هاي بندري ایران چندان وابسته 

به همكاري شركت هاي بندري خارجي نیست.
درهمی��ن راس��تا، مدیرعام��ل س��ازمان بن��ادر و 
دریانوردی درباره برنامه الینره��ای خارجی برای 
ورود ب��ه بنادر ای��ران در ش��رایط فعلی سیاس��ی 
کش��ور، گفت: پس از برجام حدود 17 الینر به بنادر 
ایران وارد ش��دند که اغلب آنها اع��ام کرده اند که 

فعالیت خود را متوقف و محدود می کنند.
ع��اوه بر عدم هم��كاري اغلب الینرها با س��ازمان 
بنادر و دریان��وردي،  یكي از بخش ه��اي مرتبط با 
اعم��ال تحریم ها بحث بیمه ه��اي اتكایي خارجي 
اس��ت كه درماه هاي اخیر بحث هاي زیادي درباره 
توقف یا ادامه فعالیت آن با آغاز تحریم هاي بندري 
انجام شده است محمدراس��تاد درباره آینده بخش 
بندري با اعمال تحریم هاي جدید از آبان ماه گفت: 
بیمه های اتکایی خارجی توق��ف فعالیت خود را به 
تاریخ تحریم های نفتی موکول کردند که در صورت 
رفتن آنها بافاصله بیمه های داخلی جایگزین آنها 

خواهد شد.
 P&I به گ��زارش ف��ارس، او ادام��ه داد: بیمه های
)اتکایی( موضوع عدم حضور در ایران را به تاریخ 13 

آبان و تحریم های دوم امریکا موکول کردند.
به گفته این مقام مس��وول، این آمادگی را داریم که 
به محض قطع بیمه های اتکای��ی خارجی از طریق 
بیمه های اتکایی داخلی پوش��ش P&I کش��تی ها 

را اجرا کنیم.
راس��تاد با بیان اینکه ایران جزو اولین کش��ورهایی 
اس��ت که به س��ازمان جهانی دریان��وردی ملحق 
ش��د، گفت: ایران جزو 20 کشور موثر جهان در این 
سازمان است و توان تخصصی هیأت های تخصصی 
ایران در کمیته سازمان جهانی دریانوردی همیشه 

مورد توجه ارکان این سازمان بوده است.
افزود: ایران ب��ا دارا بودن 5700 کیلومتر س��احل 

کش��وری دریایی تلقی می ش��ود؛ ای��ران 11 بندر 
تجاری و 60 بندر کوچک دارد و حدود 100 هزار نفر 
دریانورد در ناوگان منطقه ای و اقیانوس پیما داریم.

راس��تاد افزود: س��االنه 300 میلیون ت��ن انواع کاال 
از طری��ق بنادر ایران و حمل و نق��ل دریایی جابه جا 

می شود.

 سرمایه گذاری بخش خصوصی
 در پس کرانه ها 

مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریان��وردی همچنین 
اع��ام كرد: ت��ا کن��ون 12 ه��زار میلی��ارد تومان 
س��رمایه گذاری بخش خصوصی در پس کرانه بنادر 

محقق شده است.
او افزود:  ط��ي روزهاي اخی��ر 400 میلیارد تومان 
پروژه در بندر امام خمینی افتتاح شد که 50 درصد 
آن مربوط به بخ��ش خصوصی بود، همچنین 600 
میلیارد تومان تفاهم نامه منعقد شد که 100درصد 

آن مربوط به بخش خصوصی بود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در بندر 
چابهار کماکان با اپراتور و سرمایه گذار هندی در حال 

انجام کارها هستیم.
راس��تاد گفت: قرارداد بهره ب��رداری موقت در بندر 
چابهار منعقد ش��ده اس��ت که مقدمه ای بر قرارداد 

بلندمدت در این بندر است.
به گفته او، ارائه ضمانت نامه بانکی توس��ط ش��رکت 
هندی در حال نهایی شدن است و هفته آینده برای 

پیگیری ادامه مذاکرات عازم هندوستان هستم.
مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی گفت: امسال 
در بنادر تجاری تا تاریخ 12 ش��هریور 61.7 میلیون 
تن کاال تخلیه و بارگیری شد که نسبت به سال قبل 

9.2 درصد کاهش داشت.
راس��تاد ادامه داد: تا تاریخ مذکور در س��ال جاری با 
کاهش 16.6 درصدی  واردات غیرنفتی مواجه بودیم 

و به رقم 11.7 میلیون تن رسیدیم.
او افزود: در بخ��ش صادرات غیرنفتی ه��ا هم تا 12 
شهریور 1.2 درصد کاهش داش��تیم و به رقم 22.7 
میلیون تن رسیدیم. به گفته این مقام مسوول،  به دلیل 
کاهش فعالیت بنادر در این مدت شرایط اقتصادی بود 

و عوامل تحریم کمتر تأثیر داشت.

 پرداخت 125 هزار پوند حق عضویت 
مدیرعامل س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی گفت:  در 
تحریم های قبلی به دلیل انس��داد مب��ادالت بانکی 
سه س��ال نتوانستیم حق عضویت به سازمان جهانی 

دریان��وردی بپردازیم که دو س��ال پی��ش این حق 
عضویت به صورت یکجا پرداخت شد.

راستاد ادامه داد:  میزان حق عضویت بر اساس ظرفیت 
ناوگان تحت پرچم است که ایران بر این اساس ساالنه 
125 هزار پوند انگلیس حق عضویت به سازمان جهانی 

دریانوردی می پردازد.
او درباره سرنوش��ت تش��کیل اداره کل حمل و نقل 
چندوجهی و امور لجس��تیکی توضیح داد: این اداره 
کل به معاونت امور بندری سازمان بنادر اضافه شد تا 
بتوان حمل و نقل چندوجهی را در حوزه فعالیت های 

دریایی کشور توسعه داد.
راس��تاد افزود: با تمرکز بر موض��وع افزایش ظرفیت 
ریلی بنادر و تعامل با راه آه��ن اقدامات نرم افزاری و 
سخت افزاری مناسبی توسط این اداره کل انجام شده 
است، تعاماتی با راه آهن برقرار شد تا هدایت کاالهای 
ورودی و خروجی از بنادر از طریق ریل بسترس��ازی 

مناسبی شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر اینکه 
نیازمند توسعه زیرساخت های ریلی در پس کرانه ها 

هس��تیم گفت:  در حال رفع نواقص موجود در بنادر 
که سهم ریل را تهدید می کنند، هستیم و چشم انداز 
خوبی در آینده س��هم ریلی در بنادر قابل پیش بینی 

است.

 جزئیات اجاره کشتی های چینی
یكي دیگر از موضوعاتي كه مدیرعامل سازمان بنادر 
و دریانوردي در نشست خبري خود به آن اشاره كرد، 
بحث اجاره كش��تي هاي چیني براي صیادي است 
موضوعي كه طي ماه هاي اخیر بارها از سوي سازمان 
شیات،  سازمان بنادر و دریانودري و ... تكذیب شد 
اما چندي پیش یكي از مس��ووالن س��ازمان بنادر، 
صی��ادي چیني ها در آب هاي ای��ران را تایید كرد، 
موضوع��ي كه انتقادات بس��یاري را روانه س��ازمان 
شیات، س��ازمان بنادر و دریانوردي كرد، استدالل 
مس��ووالن مرتبط ب��ا موضوع صی��ادي چیني ها از 
آب هاي ایران این بود كه طبق بررس��ي هاي دقیق 
صورت گرفته و استعام از س��ازمان شیات ایران، 
مجوز های��ي براي صی��د در اعم��اق 200 متري به 

تعدادي از افراد با تابعیت ایراني واگذار شده كه این 
افراد به دلیل در اختیار نداشتن تجهیزات و امكانات 
الزم و پیش��رفته براي صید در این عم��ق، اقدام به 
اجاره شناور هاي پیش��رفته از كشور چین كرده اند 
كه این ش��ناور ها هم به  تبع آن نیروي انساني الزم 
و آموزش دی��ده را به همراه خ��ود آورده اند كه این 
استدالل چندان مورد پذیرش مردم و فعاالن بخش 

بندري و دریایي قرار نگرفت.
حال با گذش��ت س��ه هفته از این ماجرا، مدیرعامل 
سازمان بنادر و دریانودري درباره موضوع كشتي هاي 
صیادي چیني و فعالیت آنها در آب هاي ایران گفت: 
اجاره كشتي ها در سه مدل اجاره زماني، اجاره سفري 

و اجاره كامل است.
راس��تاد با بیان اینكه در موضوع كشتي هاي صیادي 
چیني، طرح اجاره كامل اجرا شده است،  گفت: ایران 
در واقع مستأجر كش��تي چیني است، حق پرچم به 
آنها مي دهد و این كش��تي ها تحت پرچ��م ایران در 
آب هاي كش��ورمان فعالیت مي كنن��د و اجاره بهاي 

كشتي را مي گیرند.

   جزییات دس�تگیري س�ازندگان فیل�م بریدن 
گوش کودک کار

مشاور رسانه ای شهردار تهران درخصوص ابعاد مختلف 
دستگیری س��ازندگان فیلم »بریدن گوش« کودک کار 

توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، رجایی با بیان اینکه نوجوانی که در فیلمی 
مدعی ش��ده بودند گوشش توس��ط ماموران شهرداری 
بریده ش��ده است، پیدا شد و با آن صحبت کردیم، گفت: 
این کودک 13 س��اله به نام فاروق اهل هرات است که با 
عمویش به تهران آمده و زباله گردی می کنند.وی با بیان 
اینکه گوش وی در حادثه ای که گویا افتادن از پشت وانت 
بوده است، صدمه می بیند، گفت: این نوجوان عنوان کرد 
که سرنشین و راننده یک سمند سفید او را مجبور کردند 
که حرف های آنها را تکرار کند و او نیز این کار را انجام داده 
است.مشاور رسانه ای ش��هردار تهران با بیان این که نوع 
پانسمان و فضایی که کودک در آن صحبت می کند، جای 
سوال دارد چرا که هیچ فردی در اطراف وی نیست، گفت: 
صبح امروز در ساعت پنج بامداد این دو نفر که کودک را 
مجبور به بیان حرف های کذب کرده بودند، توسط عوامل 
اطاعاتی دستگیر شدند و ابعاد مختلف این سناریو قطعا از 
سوی نهادهای نظارتی اعام می شود.رجایی با بیان اینکه 
در مورد این حادثه چند احتمال وجود دارد، تصریح کرد: از 
آنجایی که افشانی شهردار تهران درصدد مدیریت پسماند 
پایتخت است، احتماال رقبا یا مافیای پسماند تهران که 
روزانه میلیاردها تومان به جیب می زنند، این صحنه آرایی 
را انجام داده و این سناریو را ایجاد کرده اند وگرنه چندین 
سال است که کولبران زباله ها را جمع آوری می کنند اما 
اتفاقی برای آنها رخ نداده است.وی با بیان اینکه مردم تهران 
شاهد هس��تند که در خصوص تفکیک زباله عمدتا افراد 
محروم این کار را انجام می دهند، گفت: چطور در س��ال 
های اخیر این افراد بدون حاشیه ای کار خود را انجام داده اند 
اما حاال فیلمی منتشر می شود که در رسانه های خارجی 

تحت عنوان »گوش بری« معروف می شود و خوراکی برای 
آنها فراهم می کند.

   تهران ۴5۰ مدرس�ه فرس�وده نیازمند تخریب 
دارد

معاون برنامه ریزی فرمان��داری تهران گفت: تهران 450 
مدرسه فرسوده نیازمند تخریب دارد.به گزارش مهر، عیسی 
فرهادی درجلسه تدوین سند توسعه شهر تهران اظهار کرد: 
تدوین سند شهرستانی در کشور سابقه نداشته و این کار 
بسیار ارزشمندی است که باید روزها برای آن وقت گذاشت. 
من معتقدم داشتن برنامه ضعیف بهتر از نداشتن آن است.
وی با بیان اینکه آسیب های فراوانی در تهران وجود دارد، 
افزود: مش��کل آموزش و پرورش در تهران جدی اس��ت. 
طی دو س��ال آینده در منطقه 22 ته��ران 500 هزار نفر 
جمعیت اضافه می ش��ود که قطعا نیاز به فضای آموزشی 
دارند همچنین در برخی حوزه ها چون بهداشت و درمان 
عدالت درباره تهران رعایت نشده اما از برنامه توسعه عقب 
نیستیم اما از لحاظ فیزیکی، ساختاری و سیستمی آموزش 
و پرورش تهران در کشور عقب است.احمد اسمعیل وند، 
معاون برنامه ریزی فرمانداری تهران هم در ادامه اظهارات 
فرماندار گفت: واقعیت این است که مدیریت حاکمیتی، 
ناحیه ای و ش��هری در تهران دچار س��ردرگمی اس��ت، 
نماینده دولت، فرمانداری اس��ت اما در تصمیم گیری ها 
دخالتی ندارد.ما در فرمانداری، کمیسیون تطبیق داریم، 
این کمیسیون، حکم شورای نگهبان برای مجلس را دارد 
و ما می توانیم از طریق این کمیسیون با مصوبات شورای 
شهر مخالفت کنیم.همه دستگاه ها باید در تطبیق قوانین 
مشارکت کنند و اگر دستگاهی مخالف است از طریق این 
کمیسیون اعام نظر کند.اسمعیل وند با اشاره به ضرورت 
تعیین حریم شهر تهران گفت: تعیین حریم شهر تهران 
سال ها اس��ت فراموش شده است. چرا باید مرز دو استان 
بلوار باشد؟ همین االن مرز البرز و تهران کارخانه خوراک 

دام است، باید پرسید این مرزبندی ها در کجای تقسیمات 
ما و در قوانین ما هس��ت؟ طبق قانون مرز دو اس��تان باید 

تقسیمات طبیعی و جغرافیایی باشد.
معاون برنامه ریزی فرمانداری تهران گفت: 450 مدرسه 
فرسوده نیاز به تخریب در تهران داریم. چه برنامه ای برای 
بازسازی آنها نوشته شده؟ شمولیت نهادها و سازمان ها باید 
مشخص شود.به نظر می آید در کنار همراهی شهرداری 
ته��ران، وزارتخانه ها را از جهت تاثیر و تصمیمی که برای 
تهران می گیرند وارد برنامه ش��وند. چند وقت پیش می 
گفتند تهران که جمعیت روستایی و کشاورزی ندارد باید 
کش��اورزی تهران را منحل کنیم در حالی که نیم درصد 
جمعیت تهران روستایی است و در شهرستان تهران 7۸ 
هزار نفر شاغل در بخش کش��اورزی داریم که با ارائه آمار 

مانع انحال بخش کشاورزی در تهران شدیم.

   اولین طرح سوال در دستور کار شورا
الهام فخاری، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران 
گفت: طرح سوال یکی از ابزارهای نظارتی شورا است که 
می توان در صورت به نتیجه نرسیدن تذکر از آن استفاده 
کرد و من هم تذکرم را تبدیل به س��وال کردم.به گزارش 
مهر، فخاری در پاسخ به این پرس��ش که چرا تذکر خود 
در خصوص وضعیت کودکان زباله گرد را تبدیل به سوال 
کرد، گفت: یکی از ابزارهای نظارتی اعضای ش��ورا، تذکر 
شفاهی است که اگر پیگیری نشد تبدیل به تذکر کتبی 
می شود و اگر پاسخ قانع کننده ای به این تذکر داده نشود 
یا بدون پاسخ بماند، عضو این ابزار را دارد که تذکر خود را 
تبدیل به سوال کند.وی ادامه داد: حتما سایر اعضا نیز ما را 
برای ساماندهی به وضعیت موجود این کودکان همراهی 
می کنند. من معتقدم گزارش به حرف و آن چیزی که روی 
کاغذ می نویسند، نیست. هیچ اقدامی در این حوزه نشده 
است و این قراری نبود که ما با مردم داشتیم. ماباید اولویت 
هایمان را مورد بازنگری قرار دهیم.فخاری با بیان اینکه این 

موضوع از جمله اتفاقی است که تماما به حوزه اختیارات 
شهرداری باز می گردد و از شهردار ناحیه، منطقه، معاونین 
شهردار و شهردار تهران باید در خصوص آن توضیح دهند و 
می توانند با عملکرد درست این مشکل را برطرف کنند.وی 
افزود: با این کار مشکلی حل نمی شود. ما هر روز شاهد پر 
شدن کیسه هایی پر از زباله هستیم که توسط این کودکان 
پر می شود. در حال حاضر که فضای رسانه ای پیگیر این 
موضوع است دو ماه این کودکان را در کارگاه ها پنهان می 
کند و زمانی که ما س��رگرم موضوع دیگری شدیم دوباره 
این کودکان در گوشه و کنار شهر پراکنده می شوند.رئیس 
کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه تذکر 
اولیه 9 خردادماه داده ش��ده و اقدامی برای رفع آن انجام 
نشده گفت: از ظرفیت قانونی خود در این رابطه استفاده 
می کنم و این موضوع ربطی به فیلم منتشر شده در فضای 
مجازی ندارد. گفت وگوهای این فیلم چندان قابل استناد 
نیست اما چهره آن کودک واقعیت دارد و کاری که انجام 
می دهد و همه ما می دانیم تهران و شاید همه ابرشهرها 
چنین مشکاتی داشته باشند اما باید به سمت حل این 

مشکات برویم.

   تكریم آیین هاي عاشورایي اولویت شوراست
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران 
گفت: تکری��م آیین های عاش��ورایی ج��زو اولویت های 
کمیسیون بوده اس��ت و علیرغم کاهش بودجه باکمک 
ش��هرداری های مناطق، معاونت  فرهنگی واجتماعی و 
هیأت های مذهبی، سوگواری های جمعی برگزار می شود.

به گزارش فارس محمدجواد حق ش��ناس در پاس��خ به 
پرسشی مبنی بر اینکه آیا نمایشگاه عطر سیب که حدود 10 
سال است برای کمک به هیأت های مذهبی در سطح شهر 
تهران برگزار می شود امسال نیز برگزار خواهد شد، گفت: 
شهرداری تاش می کند بتواند در یک فرصت باقیمانده 
و در راستای مصوبه ش��ورا تحت عنوان تکریم آیین های 

عاش��ورایی این موضوع را به عنوان بخشی از آن تاش ها 
عملیاتی کند.

وی در پاس��خ به اینکه چرا تاکنون این نمایش��گاه برگزار 
نشده، است، گفت: بودجه فرهنگی و اجتماعی شهر تهران 
در سال جاری نسبت به سال قبل 25 درصد کاهش پیدا 
کرده و با آنکه 5 ماه از سال می گذرد تخصیص بودجه ای که 
به حوزه فرهنگی و اجتماعی اختصاص داده شده، کمتر از 
25 درصد بوده است و نشان می دهد که اوضاع درآمدی و 
منابع شهرداری فراهم نیست.رییس کمیسیون فرهنگی و 
اجتماعی شهرداری تهران گفت: اولویت نخست شهرداری 
پرداخ��ت حق��وق و مزایا اس��ت اولویت بع��دی تکمیل 
پروژه هایی که بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
اس��ت و پس از آن به پروژه هایی که بین 50 تا 70 درصد 
پیشرفت داش��ته اند، پرداخت خواهد شد و دیگر اولویت 
شهرداری تهران نگه داش��ت شهر، جمع آوری پسماند و 
حفظ باغات و درختان است.حق شناس گفت: وقتی قرار 
اس��ت بودجه کاهش پیدا کند حوزه فرهنگ اس��ت که 
همیشه دچار مضیقه می شود.وی افزود: تکریم آیین های 
عاشورایی جزو اولویت های کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
بوده اس��ت و علیرغم کاهش بودجه در مناطق 22 گانه با 
کمک شهرداری های مناطق، معاونت  فرهنگي واجتماعي 
و هیأت هاي مذهبي، سوگواري هاي جمعي همانطور كه 
شادي هاي جمعي را تجربه كردیم برگزار خواهد شد.رییس 
كمیسیون فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران یادآور 
شد:  دادن بن به هیأت ها تخفیف مراسم اباعبداهلل الحسین 
)ع( است و باید از كمك هاي مردمي در این حوزه استفاده 
كنیم و ما شاهد این هس��تیم كه حتي اقلیت هاي دیني 
براي مراسم امام حسین )ع( نذر مي كنند و بنده نیز ارایه 
بن به هیأت ها را نمي پذیرم ولي تاكید جدي دارم كه تمام 
معاونت ها، شهرداران مناطق و همانطوركه به آیین هاي ملي 
حساسیت دارند به آیین هاي مذهبي كه در راس آن تاسوعا 

و عاشورا است حساسیت ویژه اي داشته باشند.

احتمال تردد ۵۰۰ هزار زائر اربعين از مرز خسرويرييس نظام مهندسي: اختالسي در كار نبوده است
رییس س��ازمان نظام مهندس��ي درباره دو پرونده 
برداشت غیر قانوني 40 میلیارد توماني و 7.5 میلیارد 
توماني از حس��اب بانكي س��ازمان نظام مهندسي 
استان تهران اظهاركرد: این جریان یك سوءاستفاده 
بوده و دادگاه در این باره باید حكم بدهد اما اختاس 
نش��ده بلكه این موضوع برداشت هاي غیرقانوني از 
حساب سازمان نظام مهندسي است و نباید از عنوان 

اختاس براي آن استفاده كرد. 
فرج اهلل رجبي در گفت وگو ب��ا ایلنا ضمن بیان اینكه 
نظام مهندسي استان تهران اصل این پول )7.5 میلیارد 
تومان( را به حساب برگردانده و پرونده به دادگاه ارجاع 
داده شده است، ادامه داد: 40 میلیارد تومان هم هنوز 
در حس��اب سازمان موجود اس��ت و چیزي از حساب 
سازمان نظام مهندسي برداشت نشده است و پرونده در 

دادگستري در حال پیگیري است.

او ب��ا تاكید بر اینك��ه وقتي دس��تگاه هایي خارج از 
سازمان نظام مهندسي در كار سازمان دخالت كنند 
طبیعي است كه شاهد این اتفاقات باشیم، گفت: مگر 
آقاي آخوندي پروانه اشتغال به كار رییس سازمان 
نظام مهندس��ي اس��تان تهران را ابطال نكرد؟ این 
دخالت اس��ت و االن هم باید مسوولیت این اتفاقات 

را برعهده بگیرد.
رجبي با بیان اینكه سازمان نظام مهندسي از شفاف 
س��ازي حمایت مي كند، ادام��ه داد: آمادگي این را 
داریم ك��ه هرگونه اطاعات مورد نی��از وزارت راه و 
شهرسازي را در اختیار مس��ووالن این وزارتخانه و 
افكار عمومي قرار دهی��م، اما قضاوت هاي عجوالنه 
را نمي پس��ندیم و اگر هم تخلف هر شخصي در هر 
سطحي از مدیریت محرز شد باید به مراجع قضایي 

و نیروي انتظامي پاسخگو باشد.

رییس سازمان نظام مهندسي كشور تاكید كرد: قوه 
قضاییه باید درباره جزییات این پرونده ها اظهارنظر 
كند تا حرف هاي بي ربط از هر كس��ي منتشر نشود 
و در نهای��ت آنچه مرب��وط به وجوه س��ازمان نظام 

مهندسي بوده به حساب سازمان برگشته است.
او درب��اره حقوق ه��اي نجوم��ي در س��ازمان نظام 
مهندسي گفت: درخواست این سازمان از وزارت راه 
و شهرس��ازي این است كه این موضوعات را یك بار 
به صورت مشترك با سازمان نظام مهندسي بررسي 
كند، اما اینكه یك ع��ده اي حرفي را بزنند و عده اي 
دیگ��ر آن را تصحیح یا تكذیب كنند اقدامات خوبي 
نیس��ت و گزارش هایي كه وزارت راه وشهرس��ازي 
از س��ازمان نظام مهندس��ي مي دهد باید مبتني بر 
گزارش بازرسي و ذي حس��ابي باشد و نه مبتني بر 

پیش فرض هاي شخصي.

رییس س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، گفت: 
در صورتي كه نهادهاي ذي ربط مجوز بازگش��ایي مرز 
خسروي براي اربعین را صادر كنند، زیرساخت هاي این 

پایانه آمادگي استقبال 500 هزار زائر را دارد.
عبدالهاشم حسن نیا در گفت وگو با مهر، گفت: پیش بیني 
مي شود در اربعین امس��ال 2.5 میلیون نفر رفت و 2.5 
میلیون نفر تردد برگشت از عراق به ایران را شاهد باشیم. 
او ادامه داد: از آنجایي كه احتماال 10 تا 20 درصد این افراد 
با هواپیما یا قطار به كربا مشرف مي شوند، پیش بیني 
مي كنیم بین ۸0 تا 90 درصد هم از طریق مرزهاي زمیني 
مهران، شلمچه، چذابه و خس��روي به عراق رفت و آمد 
داشته باشند، بنابراین اگر مرز خسروي باز شود بین 400 
تا 500 هزار نفر از این پایانه مرزي به عراق خواهند رفت.

به گفته حس��ن نیا، این اتفاق در صورت فراهم ش��دن 
مقدمات انجام كار از سوي مقامات ایراني و عراقي است 

و ممكن است كشور عراق اجازه تردد از این مرز را صادر 
نكند.

رییس س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ادامه 
داد: تصمیم گیري بر س��ر اینكه آیا مرز خسروي در ایام 
اربعین مورد استفاده قرار خواهد گرفت یا خیر در حیطه 
اختیارات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي نیست و 
اگر تصمیم بر این باشد كه این مرز بازگشایي شود سازمان 
راهداري زیرساخت هاي استفاده از پایانه مرزي خسروي 

را فراهم كرده است.
او یادآور شد: اگر مرز خسروي قرار نباشد كه مورد استفاده 
قرار بگیرد دستور كار این سازمان مانند سال هاي گذشته 
عبور دادن بیش از 50 درصد زائران از مرز مهران و كمتر 
از 50 درصد مابقي از مرزهاي شلمچه وچذابه خواهد بود 
ولي اگر مرز خسروي باز شود سرریز سهمیه مرز مهران به 

خسروي منتقل خواهد شد.
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با واسپاري تعيين قيمت خودرو به ستاد تنظيم بازار، دولت به بازيگر جديد و انحصاري اين حوزه مبدل شد

نشانگان پنهان آزادسازي قيمت خودرو
تعادل      محمد مهدي حاتمي 

پازل آزادس�ازي قيمت خودرو با حذف شوراي 
رقابت از كان�ون قيمت گذاري خ�ودرو در حال 
تكميل شدن است. اما »واسپاري تعيين قيمت 
خودرو به ستاد تنظيم بازار به عنوان نهاد دولتي، 
آخري�ن قطعه پازل آزادس�ازي قيم�ت خودرو 
در ايران و از نش�انگان اصلي آن است. نشانگان 
ديگر اما واسپاري تعيين قيمت نهاده هاي توليد 
خودرو، مانن�د آلومينيوم يا فوالد به س�از و كار 
بورس كاال است، اقدامي سنجيده كه شفافيت را 
در قيمت گذاري افزايش مي دهد، اما به باال رفتن 
قيمت ها هم خواهد انجاميد. اما نشانگان سوم در 
اين پازل، اين است كه خودروسازان از آنجايي كه 
براي تامين ارز مورد نيازخود از طريق سامانه نيما 
با چالش جدي مواجه اند، گويا دولت پيشاپيش 
آنها را به بازار ثانويه ارجاع داده است، همين امر 
خود به خود موجب حركت خودروسازان به سمت 

آزادسازي قيمت ها مي شود. 

   پازل قيمت گذاري خودرو
روز دوشنبه هفته جاري باالخره انتظارات در مورد نهاد 
قيمت گذار خودرو در كشور به پايان رسيد و اعالم شد 
كه شوراي رقابت از اين پس تنها در جايگاه ارايه پيشنهاد 
در مورد قيمت خ��ودرو قرار مي گيرد. به اين ترتيب، به 
نقش ش��وراي فراقوه اي رقابت كه براي حدود يك دهه 
بازيگر اصلي قيمت گذاري در بازار خودرو بود، پايان داده 
شد. شوراي رقابت كه محصول دوران خصوصي سازي 
در قالب اجراي اصل 44 قانون اساس��ي ب��ود اما جاي 
خود را به س��تاد تنطيم ب��ازار داده اس��ت، نهادي كه 
مستقيما زيرنظر وزير صنعت، معدن و تجارت مديريت 
مي شود. به اين ترتيب، مي توان حدس زد كه به دنبال 
اعطاي اختيارات گسترده تر اقتصادي به »شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي قواي س��ه گانه«، اكنون دولت به 
عنوان متولي اصل��ي قيمت گذاري در ح��وزه خودرو 
تبديل ش��ده است. به نظر مي رسد، س��كوت دولت در 
ماجراي قيمت گذاري خ��ودرو، به دليل ذي نفع بودن 
آن در اين ماجراس��ت. از اين رو، دولت اكنون به عنوان 
تنها عامل اثرگذار در قيمت گذاري خودروهاي داخلي، 
تحت فشار خودروسازان، با دست بازتري مي تواند براي 
افزايش قيمت خودرو تالش كند. از ديگر س��و اما چراغ 
سبز مجلس شوراي اسالمي به خلع يد از شوراي رقابت 
در زمينه قيمت گذاري دستوري، كه پيش از اينها صورت 
گرفته بود نيز قطعه ديگري از پازل آزادس��ازي قيمت 
خودرو در كشور است. اما نقش آفريني انحصاري وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در تعيي��ن قيمت خودرو كه 
اكنون زمينه هاي قانوني آن نيز فراهم شده، را مي توان 
نخستين نشانه پنهان از آزادسازي قريب الوقوع قيمت 

خودرو در ايران دانست. 

   بازيگر جديد تعيين قيمت خودرو
در همين رابطه اما محس��ن بهرام��ي ارض اقدس، عضو 
هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
تهران كه اتفاقاً در ستاد تنظيم بازار هم عضويت دارد، طي 
اظهاراتي به بيان نكاتي درباره واسپاري قيمت گذاري در 
بازار خودرو به ستاد تنظيم بازار پرداخته است. به گزارش 
پايگاه خبري اتاق تهران، ارض اقدس عنوان كرده كه اكنون 
36 مرجع رس��مي قيمت گذاري براي كاالها و خدمات 
مختلف در كشور وجود دارد كه هر يك در تعيين ضوابط 
توزيع كاالهاي خاص مرتبط با دستگاه هاي اجرايي شان 

مسووليت دارند. بطور نمونه، قيمت گذاري هزينه برگزاري 
آزم��ون در وزارت علوم انجام مي ش��ود يا ش��وراي عالي 
حمل ونقل و ترابري كش��ور هزينه اس��تفاده از خدمات 

حمل ونقل عمومي را دارد. 
بنابه اظهارات او، در چند سال اخير به دليل نوسانات قيمت 
هيات وزيران دولت يازدهم تشكيل ستاد تنظيم بازار را 
براي هماهنگي بيشتر دستگاه ها در زمينه قيمت گذاري 
در دستور كار قرار داد. اين ستاد به استناد اصل 138 قانون 
اساسي و تبصره قانون اصالح تعزيرات حكومتي از اختيارات 
هيات دولت برخوردار شد. در دولت يازدهم رياست اين 
ستاد بر عهده معاون اجرايي رييس جمهور بود و در دولت 
دوازدهم اين وظيفه به وزير صنعت، معدن و تجارت واگذار 
شد. ضرورت هماهنگي دستگاه هاي مختلف در تعيين 
قيمت با س��تاد تنظيم بازار اما موضوع جديدي نيست و 
مدت ها است كه تمام مراجع قانون گذار باوجود اختيارات 
قانوني هماهنگ با س��تاد تنظيم بازار عمل كرده اند. در 
ماه هاي اخير با تش��ديد نوس��انات اخير نرخ ارز س��تاد 
هماهنگي اقتصادي سران سه قوه با تدبير مقام رهبري و با 
اختيارات ويژه شكل گرفت و اين ستاد هم اختيارات ستاد 
تنظيم بازار را مورد تصويب و تأكيد قرار داد. اين اما در حالي 
است كه س��تاد تنظيم بازار، به عنوان بازوي كارشناسي 
س��ازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
تلقي مي شود و طبيعي است كه پيش از هر افزايش قيمتي 
درخواس��ت ها را براي بررسي به س��ازمان حمايت احاله 
مي كند. كارشناسان سازمان حمايت پيشنهاد ها را بررسي 
مي كنند و براساس بررسي هايي كه انجام مي دهند، قيمت 

تمام شده برخي كاالها يا خدمات را تغيير مي دهند.
 يكي از مباني تعيين قيمت، به ويژه در مورد كاالهاي وارداتي 
يا محصوالتي كه بخشي از مواد اوليه يا قطعات آن وارداتي 
است، نرخ ارز اس��ت. كاالهاي اساسي كه در گروه اول قرار 
دارند، ب��ا ارز 4200 توماني وارد مي ش��ود. كاالهاي گروه 
دوم بايد از طريق س��امانه نيما كه ارز در آن به صورت آزاد 
خريدوفروش مي شود و نرخ متغيري دارد، ارز موردنياز را 
تهيه كنند و ديگر اقالم براي تهيه ارز در عمل به بازار سوم 
يا بازار آزاد مي روند كه نرخ در آن متغير است. قيمت كاالي 
خاص در بازار داخل با توجه به ميزان ارزبري آن و روش تأمين 
اين ارز تعيين مي شود. اكنون بعضي ادعا مي كنند كه برخي 
از خودروهاي داخلي، بين 1700 تا 5000 قطعه وارداتي 
دارند و مشخص نيس��ت كه ارز موردنياز براي واردات اين 
قطعات از سامانه نيما با چه نرخي تأمين مي شود. نكته ديگر، 
تورم بخشي و تورم نقطه به نقطه است كه در تعيين قيمت 
خودرو اثر دارد. اين در حالي است كه مشخص نبودن نرخ 
تأمين ارز مورد نياز خودروسازان در سامانه نيما، كه موجب 
عدم تعيين قيمت گذاري نهاده هاي توليد و تورم بخشي در 
اين حوزه مي شود، نشانگان ديگري است كه جاي خود را 
در پازل آزادسازي قيمت خودرو پيدا كرده است. موضوع ارز 
در واقع از آن جهت براي حركت به سمت آزادسازي قيمت 
خودرو اهميت دارد كه سياست گذار و خودروساز را ناگزير 

از سپردن قيمت نهاده هاي توليد به بازار مي كند.

   شفافيت در قيمت گذاري نهاده هاي توليد
بهگفته عضو هيات نماين��دگان ات��اق بازرگاني تهران، 
ايران خودرو هرماه 5 هزار تن و سايپا نيز حدود 4 هزار تن 
آلومينيوم در ساخت محصوالت خود مصرف مي كنند و 
قيمت خريد آلومينيوم هم در بورس تعيين مي شود. اين 
اما در حالي است كه قيمت كاالهاي عرضه شده در بورس 
كاالي كشور، به شكل دستوري تعيين نمي شود و به همين 
دليل، دست نهادهاي قيمت گذار براي استناد به قيمت هاي 
ثابت نهاده هاي توليد )از قبيل آلومينيوم يا فوالد( اكنون 

بسته تر از گذشته است. اما آن سوي ماجرا، در هفته هاي 
اخير نيز موضوع واس��پاري تعيين قيم��ت برخي فلزات 
به بورس كاال، محمل مناقشه ميان وزير صنعت و برخي 
مخالفان بود. محمد شريعتمداري از اين واسپاري حمايت 
كرده بود و آن را منش��أ ش��فافيت قيمتي مي دانست، اما 
ناگفته پيدا است كه با آزادسازي قيمت اين نهاده هاي توليد 
خودرو در بورس كاال، قيمت ها احتماالً در ايستگاهي باالتر 
از ايستگاه قيمت گذاري دستوري دولت خواهند ايستاد و به 
اين ترتيب، بروز شوك قيمتي در مورد خودروهاي داخلي 
 چندان هم دور از انتظار نخواهد بود. به اين ترتيب، به نظر

 ميرس��د دومين اقدام دولت در زمينه آزادسازي قيمت 
خودرو، واسپاري تعيين قيمت نهاده هاي توليد خودرو به 
ساز وكار بازار باشد، اقدامي كه البته از نظر افزايش شفافيت 

در بازار، قابل تقدير است.
اين اما در حالي است كه در روزهاي گذشته، هم شوراي 
رقابت و هم س��تاد تنظيم بازار اعالم كرده اند كه تعيين 
قيمت خودرو در هفته هاي اخير فاقد مبنا بوده و البته براي 
تعيين قيمت هاي جديد، بايد منتظر گزارش بانك مركزي 
از تورم بخشي، تورم نقطه به نقطه و نيز قيمت ارز مورد نياز 
براي خريد قطعات خودرو ماند. حال ارض اقدس با اشاره 
به اين نكته مي گويد كه با توجه به پاسخ هاي بانك مركزي 
مي توان در مورد قيمت تمام شده خودرو به نتيجه رسيد 
و اگر قرار به افزايش قيمت خودرو اس��ت، اين پيشنهاد 

بايد از سوي ستاد تنظيم بازار منعكس شود. با اين همه، 
ستاد تنظيم بازار تاكنون در مورد افزايش قيمت خودرو 
اظهارنظر نكرده اس��ت. رضا شيوا، رييس شوراي رقابت 
نيز روز دوش��نبه هفته جاري در همين مورد گفته بود: 
خودروسازان ادعا مي كنند كه مواد اوليه از جمله پليمر، 
 آلومينيوم افزايش پيدا كرده كه در كنار اين موضوع رشد 
قيمت ارز نيز بر حجم مشكالت آنها اضافه كرده است. در 
مجموع رشد قيمت مواد اوليه كه از سوي خودروسازان 
مطرح شده، واضح نيست و قرار بر اين شد تا شوراي رقابت، 
نرخ تورم بخشي 5 ماهه نخست امسال را از بانك مركزي 

استعالم كند.

   استفاده از اهرم »پيش فروش«
واكنش دولت و خودروسازان به افزايش قيمت خودرو 
در هفته هاي اخير اما استفاده از يك ساز وكار امتحان 
شده بود: »پيش فروش« در حالي كه برخي شايعات 
از احتكار خودروه��اي تولي��دي در انبارها حكايت 
مي كردن��د )خبري كه البته تكذيب ش��د(، در مورد 
توانايي دقيق خودروس��ازان براي پمپاژ خودروهاي 
جديد به بازار نيز آمار قطعي اعالم نشد. برخي خبرها 
از پيش فروش حدود 40 هزار دستگاه خودرو و برخي 
ني��ز از پيش فروش حدود 90 هزار دس��تگاه خودرو 
خبر مي دادند. ارض اقدس اما تقاضا براي پيش خريد 

خودرو را ناشي از تبديل شدن خودرو به يك »كاالي 
سرمايه اي« مي داند ومي گويد: قيمت مصوب خودرو 
كه خودروسازان براساس آن محصول را مي فروشند با 
قيمتي كه به طور رسمي در بازار جريان دارد، متفاوت 
است. با نوسان اخير ارز در بازار داخلي، برخي كاالهاي 
سرمايه اي مثل سكه و مسكن دستخوش تغيير قيمت 
شده اند و بر همين اساس، به نظر مي رسد خودرو هم 
به عنوان كاالي سرمايه اي تحت تأثير التهابات بازار 
قرار گرفته است و برخي افراد كه به مصرف مستقيم 
اين كاال نيازي ندارند، صرفًا براي حفظ دارايي ش��ان 

اقدام به خريد خودرو مي كنند. 
شركت خودروس��ازي س��ايپا كه روز گذشته پيش 
فروش محصوالت خ��ود را آغاز كرده بود، از هجوم 6 
ميليون نفري به سايت فروش اين شركت براي خريد 
50 هزار دس��تگاه پرايد، تيبا و س��اينا خبر داد. اين 
شركت اعالم كرد»از همان دقايق نخست آغاز فروش 
خودرو در اين طرح تا اين لحظه حدود 6 ميليون نفر 
سايت را مش��اهده كرده اند و در آِن واحد 700 هزار 
نفر خواس��تار ورود به س��ايت براي ثبت شده اند كه 
ثبت نام اين ميزان تقاضا اصاًل امكان پذير نيس��ت.« 
ش��ركت س��ايپا در ادامه اعالم كرد »براي مديريت 
ثبت نام متقاضيان، فروش به صورت مرحله اي شده 
است به نحوي كه س��ايت هر 15 دقيقه 10 ثانيه باز 
مي ش��ود تا آن دس��ته از افرادي كه در سايت حضور 
دارند امكان ثبت نام پيدا كنن��د. اين روال تا تكميل 
ظرفيت ادام��ه دارد. از مردم تقاض��ا مي كنيم براي 
ثبت نام صبر داشته و به س��ايت هجوم نياورند.« در 
ميانه فرآيند پيش فروش اينترنتي اما س��قف فروش 
مرحله اي بخشي از محصوالت سايپا به اتمام رسيد 
و اعالم شد مشتريان بايد رأس ساعت 10: 15 دقيقه 
تالش مجدد خود را ب��راي پيش خريد خودرو انجام 
دهند. حدود ساعت 18 اما شركت خودروسازي سايپا 
اعالم كرد كه تا اين ساعت، 16 هزار نفر را ثبت نام كرده 

و اين مرحله از فروش بدون وقفه تا فردا ادامه دارد.
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نتايج ارزشيابي ملي خودروها
ايرنا|   اداره كل خودرو و نيرومحركه وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت، گزارش ارزشيابي ملي خودروهاي 
توليدي در مرداد ماه امس��ال را منتشر كرد كه هيچ 
يك موفق به دريافت پنج س��تاره كيفي نشدند. به 
گزارش شبكه اطالع رس��اني وزارتخانه يادشده، در 
گروه خودروهاي سواري با قيمت بيش از 100 ميليون 
تومان، خودروهاي نيومزدا 3، پژو 2008 و  سوزوكي 
گرند ويتارا چهار س��تاره كيفي كس��ب كرده اند. بر 
اساس اين گزاش، كالس قيمتي 75 تا 100 ميليون 
 i20 هيونداي ،accent تومان كيا سراتو،  هيونداي
و هاوالH2 نيز چهار ستاره كيفي دريافت كرده اند. 
حدود قيمتي خودروهاي50 تا 75 ميليون توماني 
نيز تنها B30 موفق به كسب چهار ستاره شده است. 
خودروهاي پ��ژو 207، پژو 207 اتوماتيك، تندر90 
پالس اتوماتيك، رنو ساندرو اتوماتيك، تندر90 پالس 
و پارس تندر در گروه قيمتي بين 25 تا 50 ميليون 
تومان چهار ستاره كيفي دريافت كرده اند. عالوه بر 
اين، در گروه وانت هيچ يك از خودروها نتوانس��تند 
چهار ستاره كيفي دريافت كنند و در كالس قيمتي 
پايين تر از 50 ميليون تومان وانت تندر س��ه ستاره 
گرفت. همچنين در گروه خودروهاي سنگين بخش 
ميني بوس، ون مس��افري وانا چهار س��تاره گرفت 
 ،NMR85 و در بخش كاميونت، كاميونت ايسوزو
كاميونت ايس��وزو NPR75K، كاميونت هيونداي 
HD65 موفق شدند از لحاظ كيفيت در رده كيفي 
چهار ستاره قرار بگيرند. در گروه خودروهاي سنگين 
بخش كشنده نيز كش��نده ولوو FH500 و كشنده 
اسكانياG410 معادل چهار ستاره كيفي را دريافت 
كردند. البته در اين گزارش، خودروها براساس كيفيت 
با پنج ستاره كيفي در پنج گروه تقسيم بندي شده اند. 
براين اساس هيچ كدام از خودروها پنج ستاره كيفي 
را دريافت نكردند و برخي خودروها چهار برخي سه، 
برخي 2 و برخ��ي خودروها نيز يك س��تاره كيفي 

دريافت كردند.

كشف 448 انبار احتكار كاال 
تسنيم|   سخنگوي س��ازمان تعزيرات حكومتي 
جديدترين آمار كش��فيات كاالهاي احتكار شده را 
اعالم كرد. سيد ياس��ر بايگاني، سخنگوي سازمان 
تعزي��رات حكومتي درباره آخرين آمار كش��فيات 
كاالهاي احتكارشده گفت: از سوم مرداد ماه 97 كه 
بحث الزام به عرضه 38 قلم كاال كه توسط وزير صمت 
اعالم شده اس��ت تا به امروز 448 پرونده مربوط به 
احتكار با ارزش 676 ميليارد و 492 ميليون تومان 
تشكيل داديم كه از اين تعداد 178 فقره پرونده مهم 
و ملي با ارزش ريال��ي 598 ميليارد و 587 ميليون 
تومان است كه تشكيل و درحال رسيدگي به پرونده 
آنها هس��تيم. او گفت: تعداد 215 فق��ره پرونده از 
448 پرونده مختومه شده است و متخلفين هم به 
پرداخت 28 ميلي��ارد و 730 ميليون تومان جزاي 
نقدي محكوم ش��دند. رايگاني گفت: طبق ارزش 
ريالي، مهم ترين پرونده هاي ما در رده اول مربوط به 
آهن و ميلگرد بود كه استان هاي آذربايجان شرقي، 
اصفهان و كرمانشاه بيشترين تخلفات را در اين حوزه 
دارا بودند. او در ادامه گفت: لوازم خانگي، برنج و اقالم 
خوراك��ي و لوازم يدكي خ��ودرو در رده هاي بعدي 
قرار دارند كه استان هاي تهران، آذربايجان شرقي، 
اصفهان، كرمانش��اه و فارس در اين حوزه بيشترين 
تخلفات را دارا هستند. سخنگوي سازمان تعزيرات 
حكومتي گفت: راه هاي شناسايي محتكران و تشكيل 
پرونده از چند طريق تش��كيل مي شود، يكي اعالم 
تخلف احتكار از طرف س��ازمان حمايت از حقوق 

مصرف كنندگان و توليد كنندگان  است.

اجراي 92 خوشه صنعتي
ايرنا|    معاون صنايع كوچك سازمان صنايع كوچك 
و شهرك هاي صنعتي با بيان اينكه در مجموع 430 
خوشه مختلف صنعتي در كشور شناسايي شده است 
گفت: 92 خوشه صنعتي تاكنون اجرا و پياده سازي 
شده است. فرشاد مقيمي گفت: كار اجراي حدود 40 
خوش��ه صنعتي نيز كماكان ادامه دارد. او ادامه داد: 
در مجموع 430 خوشه مختلف صنعتي در سطح 
كشور مورد شناسايي قرار گرفته كه براي ساماندهي 
آنها برنامه ريزي ش��ده اس��ت.  او گفت: خوشه هاي 
صنعتي پيوند چندي��ن واحد و مجموعه توليدي و 
بنگاه اقتصادي مس��تقر در يك منطقه با محصول 
نهايي مشترك هستند كه فعاليت هاي همديگر را 
هم پوشاني كرده و براي رس��يدن به اهداف خود از 
جمله در حوزه تهيه مواد اوليه با قيمت مناس��ب و 
بازاريابي با يكديگر ارتباط و همكاري برقرار مي كنند. 
مع��اون صنايع كوچك س��ازمان صنايع كوچك و 
شهرك هاي صنعتي اظهار داشت: واحدهاي عضو 
خوشه هاي صنعتي از محل ارتباطات و همكاري هاي 
مشترك سود كسب مي كنند و اين همكاري، دانش 
فني و به��ره وري آنها را افزاي��ش داده و هزينه هاي 

توليدشان را نيز كاهش مي دهد. 

مكاتبه وزير صنعت با گمرك
تسنيم|وزير صنعت در مكاتبه با رييس كل گمرك 
ايران بر ض��رورت اولويت دهي به ورود موقت مواد 
اوليه توس��ط واحدهاي توليدي خوش نام تاكيد 
كرد. محمد شريعتمداري در مكاتبه با فرود عسگري 
رييس كل گمرك ايران نوشت: »نظر به اينكه در 
شرايط كنوني يكي از روش هاي موثر در رونق توليد 
و حفظ اشتغال، استفاده از ظرفيت خالي واحدهاي 
توليدي با رويكرد تداوم و توسعه بازارهاي صادراتي 
خصوصا در كشورهاي همسايه با ورود موقت مواد 
اوليه است، لطفا ترتيبي اتخاذ نماييد تا اين امر مهم 
به س��هولت و س��رعت در گمركات كشور توسط 
واحدهاي توليدي خوش نام و معتبر صورت پذيرد.« 
وزير صنعت در ادامه اين مكاتبه نوش��ت: »بديهي 
است هيچ يك از محدوديت ها و موانع صادراتي كه 
در مورد برخي از اقالم و در راس��تاي اولويت دادن 
به تامين نيازهاي داخلي ابالغ گرديده، مش��مول 
صادرات پس از واردات موقت مواد اوليه نمي شود.«

رييس كنفدراسيون صادرات ايران عنوان كرد

تقدير از توجه مقام معظم رهبري به نظرات اتاق بازرگاني تهران
محمد الهوتي، رييس كنفدراسيون صادرات ايران با 
اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري به هيات دولت مبني 
بر توجه به نظرات بخش خصوص��ي، اجراي اصل 44 
قانون اساسي، ايجاد فضاي ثبات براي فعاالن اقتصادي 
و پرهيز از صدور بخشنامه هاي متعدد و متناقض، اين 
سخنان را براي فعاالن اقتصادي و اعضاي اتاق بازرگاني، 
بس��يار اميدواركننده خواند. به گ��زارش اتاق تهران، 
محمد الهوتي در اين باره گف��ت: تعاملي كه در قالب 
برگزاري جلسات و نشست هاي مش��ترك ميان اتاق 
تهران و مسووالن دولتي شكل گرفته است و همچنين 
حضور وزرا و معاون رييس جمهوري در جلسات بخش 
خصوصي و بهره گيري آنان از نظرات اتاق تهران نشان 
داده كه  مي تواند راهگشا باشد و البته به خروج از شرايط 

سختي كه در احتماال در پيش خواهيم داشت، كمك 
كند. اما در ماه هاي گذش��ته و با شروع نوسانات ارزي، 
تصميماتي اتخاذ و بخشنامه هاي متعددي صادر شد 
كه در مورد آنها از بخش خصوصي نظرخواهي صورت 
نگرفت. در واقع در ماه هاي گذشته، اغلب بعد از اينكه 
تصميمات گرفته شد، بخش خصوصي مورد مشورت 

قرار گرفت.
عضو هيات نمايندگان اتاق ته��ران در ادامه به حضور 
دبير ش��وراي امنيت ملي در نشست غيرعلني هيات 
نمايندگان اتاق تهران اشاره كرد و گفت: در اين نشست، 
فع��االن اقتصادي دغدغه هاي خ��ود را با دريابان علي 
شمخاني در ميان گذاشتند. اما طرح و تبيين آن مسائل 
در نشست اخير مقام معظم رهبري با هيات دولت و اشاره 

مستقيم ايشان به نظرات اتاق تهران كه توسط شوراي 
امنيت ملي و با همكاري اتاق تهران براي ايشان ارسال 

شده بود براي فعاالن اقتصادي مايه مسرت بود.
 او ادامه داد: رهبر معظم انقالب، دقيقا به نكاتي اش��اره 
كردند كه در اين نشس��ت مطرح ش��ده بود. در واقع، 
شوراي عالي امنيت ملي به درس��تي و با حفظ امانت 
تمام مسائل مطرح ش��ده و انتظارات فعاالن اقتصادي 
را به ايش��ان منتقل كرده و از همه مهم تر دستور اكيد 
مقام معظم رهبري نسبت به توجه به نظرات اتاق تهران 
در تصميم گيري هاست. هنگامي كه عالي ترين مقام 
سياسي كشور و رهبر معظم انقالب، چنين دستوري 
را خطاب ب��ه دولتمردان صادر  مي كند، بس��يار جاي 
خوش��حالي و اميدواري دارد؛ چ��را كه عمق دقت نظر 

ايش��ان را نسبت به مسائل مطرح شده در يك نشست 
مهم نشان مي دهد كه گزارش آن جلسه، به ايشان ارايه 
شده است.  الهوتي با اشاره به صدور 33 بخشنامه طي 
مدت كوتاه كه در جلسه هيات نمايندگان اتاق تهران 
عنوان شد و مقام رهبري هم به آن اشاره داشتند، گفت: 
ابالغ بخشنامه هاي پياپي و گاها متناقض، به بي ثباتي 
در فضاي كس��ب وكار منجر  مي شود. به همين سبب 
جلوگيري از ب��روز بي ثباتي در محيط كس��ب و كار، 
ايجاب  مي كند كه پيش از صدور دس��تور العمل ها از 
بخش خصوصي نظر خواهي صورت گيرد. دولت پس 
از تاكيد مقام معظم رهبري بايد در اين زمينه گوش شنوا 
داشته باشد و توجه به نظرات بخش خصوصي پيش از 
تصميم سازي ها و تصميم گيري ها را در اولويت قرار دهد. 

بخش خصوصي نيز به دنبال كمك و حمايت از دولت 
است؛ چرا كه اين باور در ميان فعاالن اقتصادي وجود 
دارد كه در شرايط كنوني، دولت و بخش خصوصي بايد 

در كنار يكديگر قرار بگيرند.
 الهوتي گفت: مقامات ارشد نظام و البته دولتمردان، 
هيچ يك از نوع اجراي اصل 44 قانون اساسي رضايت 
ندارند. شركت هاي دولتي كه در گذشته به نوعي تحت 
نظارت بودند به ش��ركت هايي ك��ه ظاهراً خصوصي 
هس��تند و در باطن مديريت دولتي و ش��به دولتي بر 
آن حاكم است، تبديل ش��ده اند. اين شركت ها ديگر 
قابل نظارت نيس��تند و به دليل گستردگي و قدرتي 
كه داشتند، توانسته اند حتي اقتصاد ملي را نيز تحت 

تاثير قرار دهند. 

محمد قبل��ه، مديركل دفتر بازرگاني وزارت صمت 
درباره شناسايي و تعيين تكليف انبارهاي كاالهاي 
احتكار شده گفت: كاالهاي كشف شده به دو روش 
وارد بازار مي شود. يك س��ري كاالها شبكه توزيع 
منظمي دارند و مصرف كننده آن مش��خص اس��ت 
و مس��وول كاالي تنظيم بازار اس��ت كه به محض 
كش��ف اين گروه كاالها دو نوع برخورد مي ش��ود: 
پرونده مس��تقيما ب��ه تعزيرات م��ي رود و تا زمان 
رس��يدگي كاالها بايد عرضه شود. آن دسته كاالها 
كه شبكه توزيع تعريف شده اي دارند با هماهنگي 
دبيرخانه تنظيم بازار عرضه مي شود. برخي كاالها 
نيز با قيمت گذاري مصوب س��ازمان حمايت وارد 
بازار مي شوند. به گزارش تسنيم، او در ادامه گفت: 
بطور مثال؛ در مورد كش��ف انبار كاغذهاي احتكار 
شده، اين كاغذها به ش��بكه هاي توزيع مخصوص 
ك��ه وزارت ارش��اد و آموزش و پرورش مش��خص 

مي كند، داده مي ش��ود يا اينكه برنج هاي كش��ف 
ش��ده نيز به مصرف كنندگان عمده زيرنظر تنظيم 
بازار داده مي شود و توزيع مي شود اما لوازم خانگي 
چون ش��بكه خاص ندارد و جزو كاالهاي اساس��ي 
نيس��ت قيمت گذاري مي شود و در معرض عام قرار 

مي گيرند.
مديركل دفت��ر بازرگاني وزارت صنع��ت در ادامه 
درباره كشف س��ه هزار و 600 تن برنج در يك انبار 
گف��ت: اينگونه اخبار زياد اس��ت و ت��ا زماني كه از 
جانب س��ازمان صنعت و معدن استان اعالم نشده 
باش��د نمي توان درب��اره آن نظ��ر داد. محمد قبله 
درباره كش��ف پرونده هايي ب��ا ارزش ريالي گفت: 
اطالعاتي در اين باره ن��دارم و نمي توانم آمار دقيق 
را اعالم كند اما تمام انبارهايي كه كشف مي شود و 
در مورد پرونده هايي كه به تعزيرات مي رود و قطع 
به يقين اعالم مي ش��ود كه احتكار است بالفاصله 

تصميم گيري مي ش��ود. مديركل دفت��ر بازرگاني 
وزارت صنعت درباره راه اندازي سامانه جامع انبارها 
نيز گفت: س��تاد مبارزه با قاچاق كاال وزارت صمت 
را مكلف كرد كه فرايند توزيع كاال را شفاف س��ازي 
كند كه يكي از راه هاي شفاف س��ازي ايجاد سامانه 
جامع انبارهاس��ت كه با اين س��امانه ورود و خروج 
كاال به انبارها رصد مي شود. قبله گفت: اين سامانه 
انبارهاي سراسر كشور را مكلف مي كند مشخصات 
خود و موجودي كاالي خود را در سامانه ثبت كنند 
ك��ه در غير اين ص��ورت اجازه ترخي��ص كاال داده 
نخواهد شد. اگر كااليي در اين انبارها وجود داشته 
باشد كه ثبت نشده باشد از نظر دولت و حاكميت يا 
قاچاق اس��ت يا احتكار. او افزود: تاكنون 520 هزار 
انبار در س��امانه جامع انبارها شناسايي و ثبت شده 
است و از كليه انبارداران درخواست مي شود كه انبار 

خود را در سامانه ثبت كنند.

مديركل دفتر بازرگاني وزارت صنعت توضيح دادمعاون سازمان توسعه تجارت ايران مطرح كرد

شيوه توزيع كاالهاي احتكار شده ضرورت برندسازي در توسعه بازار دارو 
دارو به لحاظ ارزشي، هشتمين گروه كااليي برتر دنياست كه 
بازاري در حدود 500 ميليارد دالر را به خود اختصاص داده 
است و از جمله صنايع استراتژيك و حياتي به شمار مي رود. 
معاون سازمان توس��عه تجارت ايران در همايش ملي روز 
داروسازي، با اشاره به اين مطلب افزود: »صادرات ايران در 
بخش دارو، ساالنه در حدود 150 ميليون دالر است و اين در 
حالي است كه بازار منطقه اي و پيراموني ايران، ساالنه حدود 
16 ميليارد دالر دارو وارد و مصرف مي كند و بنابراين سهم 
ايران از اين بازار بزرگ منطقه اي كمتر از يك درصد است.«

به گزارش شاتا، محمدرضا مودودي افزود: صادرات 4 ماهه 
امس��ال حدود 36.5 ميليون دالر بوده كه نسبت به مدت 
مشابه سال قبل حدوداً رشد 5% داشته است. او يادآور شد: 
مهم ترين عامل كم بودن عدد صادرات��ي دارو، بازار بزرگ 
داخل اس��ت كه همچنان با كمبود در برخي اقالم مواجه 
اس��ت و براي توليدكنندگان داخلي جذابيت دارد. ضمن 
آنكه استانداردهاي ثبت برند دارو و اخذ مجوزهاي بهداشتي 

مرتبط تقريبًا در تمام كشورها، فرآيندي پيچيده و زمانبر 
اس��ت. مودودي همچنين افزود: از عوامل ديگر كم بودن 
عدد صادرات داروي كشور، كوچك بودن مقياس واحدهاي 
توليدي داخل است كه بسياري از اين صنايع را غير رقابتي 
كرده اس��ت. واحدهايي كه عمدتًا با نگاه به داخل احداث 
شده اند و مقياس صادراتي ندارند. به اعتقاد دبير كميسيون 
ملي برند، برندسازي نيز در اين صنعت دانش بنيان جدي 
گرفته نشده و در حالي كه بزرگ ترين شركت هاي داروسازي 
جهان با قدرت برند خود و مقياس ه��اي بزرگ صادراتي 
محصوالت دارويي خود در حال رقابت با يكديگر در عرصه 
بازارهاي بين المللي هستند، در ايران توجه چنداني به اين 
ابزار مهم توسعه بازار نشده است. مودودي كشورهاي آسيب 
ديده منطقه را كه در همس��ايگي ايران هس��تند به دليل 
آشوب ها و جنگ هاي داخلي، بسيار محتاج به دارو دانسته و از 
اين منظر اين بازار را مستعد توسعه صنايع دارويي و تجهيزات 

پزشكي كشور برشمرد. 

  روز دوشنبه هفته جاري باالخره انتظارات در مورد نهاد قيمت گذار خودرو در كشور به پايان 
رسيد و اعالم شد كه شوراي رقابت از اين پس تنها در جايگاه ارايه پيشنهاد در مورد قيمت خودور 
قرار مي گيرد. به اين ترتيب، به نقش شوراي فراقوه اي رقابت كه براي حدود يك دهه بازيگر اصلي 
قيمت گذاري در بازار خودرو بود، پايان داده شد. شوراي رقابت كه محصول دوران خصوصي سازي 
در قالب اجراي اصل 44 قانون اساسي بود اما جاي خود را به ستاد تنطيم بازار داده است، نهادي 
كه مستقيما زيرنظر وزير صنعت، معدن و تجارت مديريت مي شود. به اين ترتيب، مي توان حدس 
زد كه به دنبال اعطاي اختيارات گسترده تر اقتصادي به »شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي 

سه گانه«، اكنون دولت به عنوان متولي اصلي قيمت گذاري در حوزه خودرو تبديل شده است

برش



كوتاه از دنياي انرژي 15 انرژي
 سهم 80 درصدی چين 

از فاز 11 

افتتاح 8 پروژه برقی
 در سيستان و بلوچستان

ایلن�ا| مدی��ر عام��ل ش��رکت نف��ت و گاز 
پ��ارس گف��ت: 80 درص��د س��رمایه گذاری 
ف��از 11 را سی.ان.پی.س��ی چی��ن و 20 
درص��د را ه��م پتروپ��ارس تامی��ن می کند.

محم��د مش��کین ف��ام درب��اره جایگزین��ی 
سی.ان.پی.س��ی چی��ن ب��ه جای توت��ال در 
پروژه ف��از 11 پ��ارس جنوبی اظهار داش��ت: 
در ح��ال حاض��ر برنام��ه توت��ال و س��ی.ان.
پی.س��ی در حال بررسی اس��ت، کارها انجام 
می ش��ود و ب��زودی نتیجه اعالم خواهد ش��د.

وی درباره اینکه آیا سی.ان.پی.سی امکان اجرای 
ایس��تگاه تقویت فش��ار را دارد، گفت: سی.ان.
پی.سی همه کارها را دنبال می کند و طی همان 
موعد مقرر در ق��رارداد کار را تحویل می دهد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس درباره تامین 
مالی پ��روژه بعد از رفتن توت��ال نیز بیان کرد: 
سی.ان.پی.سی به لحاظ مالی مشکلی ندارد و 
همان میزان سرمایه ای که قرار بود توتال تامین 
مالی کند، این ش��رکت سرمایه گذاری خواهد 
کرد، ب��ه این ترتی��ب که 80 درصد س��ی.ان.
پی.سی و 20 درصد را پتروپارس تامین می کند.
وی درباره ش��کایت از توتال برای ترک پروژه 
نیز خاطرنشان کرد: ش��رایط بین المللی باعث 
ش��ده که این ش��رکت نتواند کار خود را انجام 
دهد بنابراین جایی برای شکایت وجود ندارد.

پاون| در جریان س��فر یک روزه معاون وزیر 
نیرو در امور برق و انرژی به اس��تان سیستان 
و بلوچس��تان هش��ت پروژه برق��ی به صورت 

همزمان به بهره برداری رسید.
برای افتتاح این پروژه ها که با حضور استاندار 
سیس��تان و بلوچس��تان، مدی��ران عامل برق 
منطقه ای و ش��رکت توزیع نیروی برق استان، 
نماینده مردم شهرستان ایرانشهر در مجلس 
شورای اسالمی و امامان جمعه این شهرستان 
به بهر برداری رسیده است اعتباری بالغ بر ۳10 

میلیارد ریال اختصاص یافته است.
این هش��ت پروژه  زیربنایی در ایرانشهر شامل 
پس��ت انتقال ب��رق ۶۳/2۳0 کیلوولت موقت 
پهره، خط انتق��ال 2۳0 کیلوول��ت دو مداره 
تغذی��ه پس��ت پهره، پس��ت ف��وق توزیع ۶۳ 
کیلوول��ت بهش��ت آب��اد و اتصاالت، توس��عه 
ظرفیت پس��ت انتقال برق ۶۳/2۳0 مچکور، 
توسعه ظرفیت پست فوق توزیع برق 20/۶۳ 
خاتم االنبیا، توسعه ظرفیت پست قوی توزیع 
برق 20/۶۳ س��ردرگهان، خرید و اجرای گارد 
حاوی فیبر نوری خ��ط 2۳0 کیلو ولت بمپور 
- اس��پکه و توس��عه کلیدخان��ه 20 کیلوولت 

پست های خاتم االنبیا و فنوج هستند.

بانك بريتانيايي »باركليز« در گزارش ميان مدت خود اعالم كرد 

نفتدههآتيرادرآرامشبهسرميبرد
گروهانرژي|عليرضاكياني|

تغييرجهت»توفانگوردون«التهاببازارنفت
راهمخواباندت�امصرفكنندگاننفسراحتي
بكشند.روزسهش�نبهتوفانگوردندرخليج
مكزیكدرحركتبودواینامكانوجودداشت
كهخسارتهایيرابهس�كوهاينفتيواقعدر
اینخليجواردكند.قيمتهاينفتبهتبعاین
نگرانيافزایشیافتامایكروزبعدازآرامش،
قيمتبهمسيرخودبازگشت.روزچهارشنبه،
برنت16سنتونفتخامامریكا40سنتكاهش
قيمتداشتندتابهترتيبهریكدركانال78
دالرو69دالرج�اخ�وشكنن�د.همچنيندر
همينروز،گزارشهايازعزمعربس�تانبراي
نگهداش�تننفتدرمح�دوده70ت�ا80دالرو
گزارشبانكسرمایهگذاريباركليزازچشمانداز
ميانمدتبازارنيزمنتشركههمگيتقریبااین
ایدهراتایيدميكنندكهاحتماالطاليسياهدر
دههپيشرودیگراتفاقيمشابهسال2014)افت
ش�دیدقيمتهادربازهزمانيكوتاه(راتجربه

نخواهدكردودرثباتخواهدبود.
    

قیمت هاي نفت روز سه شنبه به دلیل تعطیلي ده ها 
سكوي نفت و گاز امریكا در خلیج مكزیك در آستانه 
رسیدن توفان گرمسیري گوردون، جهش پیدا كرده 
بود. اما این توفان در اواخر روز سه شنبه به سوي شرق 
تغییر جهت داد تا تولیدكنندگان در بخش غربي خلیج 
مكزیك و اكثر پاالیشگاه هاي منطقه گلف كاست از این 

حادثه سر سالمت به در ببرند. 
از همین رو، افزایش قیمت ها نیز طوالني  نشد. قیمت 
طالي س��یاه روز چهارشنبه كاهش یافت و بخشي از 
افزایش چشم گیري كه روز قبل از آن داشت را از دست 
داد. بهاي معامالت آتي وس��ت تگ��زاس اینترمدیت 
امریكا با ۴0 سنت یا 0.۶ درصد كاهش نسبت به روز 

سه شنبه، به ۶9 دالر و ۴9 سنت در هر بشكه رسید.
بهاي معامالت آتي نفت برنت با 1۶ سنت یا 0.2 درصد 

كاهش، به 78 دالر و 1 سنت در هر بشكه رسید.
به گفته اس��تفن اینس، مدیر معامالت منطقه آسیا 
– اقیانوسیه در شركت اونادا، بسیاري از معامله گران 
معامالت آتي نفت غافلگیر شده و در 2۴ ساعت گذشته 
به دلیل خرید عجوالنه اي كه در آستانه وقوع این توفان 
گرمسیري وجود داشت به اشتباه افتادند. قیمت ها به 
میزان قابل توجهي عقب نشیني كرد، زیرا شدت توفان 

نشان داد كه كاهش تولید محدود خواهد بود.
همچنین توفان شب سه شنبه سواحل شرقي ژاپن را 
درنوردید و به پاالیش��گاه هاي نفت در منطقه اوساكا 
آس��یب وارد كرد با این حال ش��ركت جي ایكس تي 
جي اع��الم كرد فعالیت هایش اخت��الل چنداني پیدا 

نكرده است.
ب��ه گفته این��س، دورنم��اي قیمت ب��راي نفت خام 
همچن��ان مثبت اس��ت كه ت��ا حد زیادي ب��ه دلیل 
تحریم هاي امری��كا علیه بخش نفت ایران اس��ت. با 
این ح��ال تحلیل گران نس��بت به ریس��ك هایي كه 
براي تقاضاي نفت خام در صورت آسیب دیدن رشد 
اقتصادي از تالطمات بازاره��اي نوظهور وجود دارد، 
هشدار مي دهند. براس��اس گزارش رویترز، بازارهاي 
نوظهور عامل كلیدي در رش��د تقاضاي جهاني براي 
نفت هس��تند، اما ش��مار متعددي از آنها به خصوص 
تركیه و آرژانتین و همچنین اندونزي و آفریقاي جنوبي 
ش��اهد ریزش ارزش ارزهاي خود بوده اند و در نتیجه 
بازارهاي سهام در ماه هاي اخیر با فشارهاي كاهشي 

مواجه شده اند.

هدف عربستان؛ نفت 70 تا 80 دالري
ب��ا گذر از ط��رف تقاضا و رس��یدن به ط��رف عرضه، 
مي توان ش��اهد انگیزه هایي براي نگاه داشتن قیمت 
در س��طح كنوني بود. عربس��تان صعودي بیشترین 
انگیزه براي نگه داشتن قیمت نفت در محدوده  فعلي 
را دارد. این كش��ور پس از اینكه در سال 201۶ طرح 
عرضه اولیه عمومي سهام شركت آرامكو را اعالم كرد، 
تالش هایي را آغاز كرد تا ارزش این ش��ركت نفتي تا 

پیش از سال 2018 یعني زماني عرضه عمومي آن در 
بازارهاي س��هام، افزایش یابد. منابع صنعتي و منابع 
آگاه در اوپك به رویترز گفته اند كه عربستان سعودي 
مي خواهد قیمت نفت بین 70 تا 80 دالر در هر بشكه 
باش��د تا میان درآمد حداكثري و روند رشد قیمت ها 

تعادل ایجاد كند.
این رویكرد در آوریل كه دونالد ترامپ، رییس جمهور 
امریكا، ریاض را براي كنترل رشد قیمت ها براي متوقف 
كردن افزایش قیمت بنزین در امریكا پیش از انتخابات 
میان دوره اي در نوامبر تحت فشار قرار داد، تغییر كرد.

اكنون با وجود اینكه طرح عرضه اولیه عمومي سهام 
آرامكو تعلیق شده است، عربستان سعودي خواهان 
باال نگه داشتن قیمت ها تا حد امكان بدون برانگیختن 
نارضایتي واشنگتن است. عربستان سعودي مي خواهد 
از قیمت هاي باالي نفت براي تامین مالي مجموعه اي 

از پروژه هاي توسعه اقتصادي استفاده كند.
اوپك و عربستان سعودي هدف قیمت رسمي ندارند 
و بعید است چنین هدفي را رسما اعالم كنند. یكي از 
این منابع آگاه به رویترز گفت: سعودي ها به نفت در 
حدود 80 دالر نی��از دارند و نمي خواهند قیمت ها به 
پایین 70 دالر سقوط كند. آنها مي خواهند بازار را به 

این نحو مدیریت كنند.
هدف غیررسمي نفت 70 تا 80 دالري این احتمال را 
تقویت مي كند كه عربستان سعودي براي تحت تاثیر 
قرار دادن بازار در تولید خود تغییراتي دهد، زیرا بازار 
به عوامل دیگري كه بر عرضه و تقاضاي جهاني تاثیر 

مي گذارد واكنش نشان مي دهد.
یك منب��ع صنعت��ي در این ب��اره به رویت��رز گفت: 
»عربس��تان س��عودي ممكن اس��ت این كار را هفته 
گذشته با دقت انجام داده باشد. زماني كه قیمت نفت 
برنت به 80 دالر در هر بش��كه رس��یده بود عربستان 
سعودي ماه گذش��ته به بازار اعالم كرد افزایش تولید 
خود را زودتر از موعد انجام خواهد داد. تمایل عربستان 
س��عودي براي داشتن چنین قیمتي مشابه تمایالت 
تولید كنندگان دیگر اوپك اس��ت. ب��ه عنوان نمونه 
الجزایر قیمت 7۵ دالر هر بش��كه نف��ت را منصفانه 

مي بیند«.
نفت برنت از 10 آوریل بین 70 تا 80 دالر در نوس��ان 
بوده است و پس از اینكه 1۵ اوت به 70.۳0 دالر رسید 
رشد مستمري داش��ت و روز سه شنبه تا مرز 79.72 
دالر پیش رفت. اوایل امسال ریاض امیدوار بود قیمت 
نفت به باالي 80 دالر صعود كند و آماده بود به پیمان 
كاهش عرضه تا پایان سال 2018 ادامه دهد، اما پس 
از انتقاد ترامپ از اوپك و درخواست وي براي افزایش 

عرضه، در موضع خود چرخش 180 درجه اي داد.
منابع صنعتي عربستان س��عودي درباره تولید نفت 
اعالم كردند آرامكو درص��دد برنامه ریزي براي تولید 
10.۶ تا 10.8 میلیون بشكه در روز در ژوئن و حداكثر 
11 میلیون بش��كه در روز در ژوییه ب��ود، اما در پایان 
تولید عربستان سعودي در ژوئن به 10.۴88 میلیون 
بشكه در روز رسید و در ژوییه به 10.29 میلیون بشكه 

در روز كاهش یافت.. 

نفت در كنترل
سطوح 80 دالري قیمت نفت خام كه براي سعودي ها 
رویایي است، البته ممكن است گاهي با همراهي عوامل 
بنیادین بازار روبرو نباشد. بانك بریتانیایي باركلیز در 
تازه ترین گزارش خود مي نویسد: »با وجود اینكه انتظار 
ما این است كه در یك دهه پیش رو دامنه قیمت حول 
80 دالر در هر بشكه شكل بگیرد، هیچ توجیهي براي 
ظهور قیمت هاي این چنیني در یك تا دو س��ال آتي 

وجود ندارد«
این بانك سرمایه گذاري در گزارش  میان مدت خود، 
برآوردش از قیمت نفت را باال برده است. بر اساس این 
گزارش كه در سایت این بانك منتشر شده قیمت هر 
بشكه نفت خام دریاي ش��مال در سال 2020 به 7۵ 
دالر مي رس��د. این رقم افزایشي چشم گیر نسبت به 
پیش بیني ۵۵ دالري پیشین است. طبق برآورد جدید 
در سال 202۵ متوسط قیمت برنت حتي به 80 دالر 
در هر بشكه نیز نزدیك مي شود در حال كه پیش بیني 

قبلي براي این سال70 دالر در هر بشكه بود. 
باركلیز در گزارش میان مدت قبلي خود تاكید فراواني 
بر تفاوت هاي بازار در سال جاري و سال گذشته كرد. 
شركت هاي حفاري نفت در امریكا مدیریت سرمایه 
را در اولویت امور خود قرار داده اند كه همین مس��اله 
مي تواند به تولید كمتر در آینده منجر شود. به عالوه، 
اوپك و روس��یه نه تنه��ا عزم خود را ب��راي مدیریت 
بلند مدت بازار محرز كرده اند، كه حتي مقدمات این امر 
را نیز فراهم كرده اند. این تحریكات بزرگ ترین كارتل 
نفتي جهان و بزرگ ترین تولیدكننده جهان مي تواند 

براي سال هاي متمادي عرضه را كاهش دهد.
از س��وي دیگر، ایاالت متحده نیز سیاست تهاجمي 
تحریم ها را در برابر دو عضو اوپك یعني ایران و ونزوئال 
در پیش گرفته اس��ت. انتظار مي رود این سیاس��ت  
1 میلیون بش��كه از عرضه كنوني بازار بكاهد و طرف 
عرضه را در مضیقه بیش��تري ق��رار دهد. باركلیز بعد 
از اش��اره به موارد فوق، نتیجه مي گیرد: »بسیاري از 
دولت هاي تولیدكننده اوپك در آس��تانه درماندگي 

سیاسي هستند«. 

خبري از قحطي نيست!
اما اوصاف فوق به این معنا نیست كه جهان در آستانه 
قحطي نفت است. چنان كه باركلیز در ادامه گزارش 
خود مي نویسد: »قیمت  هر بشكه نفت برنت مي تواند 
به 80 دالر یا حتي بیش��تر از آن برس��د ام��ا تنها در 
كوتاه مدت. اما این قیمت ها روحیه حیواني صنعت نفت 
را بیدار مي كند«. تحلیل گران این بانك سرمایه گذاري 
ادامه مي دهند: »در نگاه ما، بازار در آستانه یك چرخه 
رونق قیمت نفت نیست چرا كه هم اكنون بازار شاهد 

شكاف عرضه است«. 
این حرف به این معناس��ت كه ه��ر جهش قیمت در 
كوتاه م��دت، احساس��ي و موقتي اس��ت، نه حاصل 
فندامنتال هاي طرف عرضه. »با وجود اینكه انتظار ما 
این اس��ت كه در یك دهه پیش رو دامنه قیمت حول 
80 دالر در هر بشكه شكل بگیرد، هیچ توجیهي براي 
ظهور قیمت هاي این چنیني در یك تا دو س��ال آتي 
وجود ندارد«. همچنی��ن، این بانك بریتانیایي اضافه 
مي كن��د كه ب��راي افزایش قیمت در ی��ك دهه آتي 
چندین دلیل وجود دارد كه »شكاف قیمتي« در میان 

آنها غایب است.
گزارش باركلیز بر مساله اي حاشیه اي دست نگذاشته 
است. در حقیقت یكي از نگراني هاي موجود در میان 
تحلیل گران نفت، امكان كمبود عرضه در ابتداي دهه 

2020 یعني تا ۵ سال آینده است. این نگراني به دلیل 
كاهش مخارج باالدستي از سال 201۴ به این سود و 
كاهش سرمایه گذار در پروژه هاي نفتي است. باركلیز 
ای��ن نگراني  را بي مورد خوانده و مي نویس��د: »مقدار 
كنوني عرضه هرچند كمتر از س��ال 201۴ است اما 
هنوز این مقدار بسیار چشم گیر است«. همچنین این 
بانك به نرخ زوال میدان هاي نفتي بالغ نیز اشاره كرده 
و مي گوید كه این نرخ در دو سال گذشته و با افزایش 

قیمت نفت در حال بهبود بوده است.
با این وج��ود، پیش بیني گزارش جدی��د باركلیز از 
قیمت ه��ا باالتر از گزارش هاي پیش��ین این بانك از 
دورنماي بازار اس��ت. نیك  كانینگ ه��ام، تحلیل گر 
بازار نفت در وبس��ایت اویل پرایس در یادداش��تي بر 
این مساله صحه گذاشته و مي نویسد: »صنایع نفتي 
با بهانه مدیریت سرمایه ، از سرمایه گذاري در صنایع 
باالدس��تي طفره مي روند. اگر این مس��اله را در كنار 
كاهش تولید برخي از تولیدكنندگان بگذاریم، عمال تا 
202۵، چیزي حدود 2 میلیون ۵00 هزار بشكه در روز 
از عرضه بازار كم خواهد شد«. بر اساس این گفته ها، 
پیش بیني باركلیز از افزایش قیمت تا 8۵ دالر در هر 

بشكه عجیب به نظر نمي رسد. 

ب��ا وجوداین، نمي ت��وان این نتیجه گی��ري را قطعي 
دانس��ت. چنانكه كانینگ هام مي نویس��د: »همیشه 
عدم قطعی��ت در بازار وجود دارد«. هنوز س��ناریوي 
كاهش تولید روي میز است. این كارشناس بازار نفت 
تحقق این سناریو را در ش��رایط زیر ممكن مي داند: 
»اگر درآمده��اي ملي كاهش یابن��د، جنگ تجاري 
باال بگیرد، تولی��د حوضچه پرمین افزایش یابد و یا به 
دلیل مقررات جدید سازمان دریانوردي بین المللي، 

قیمت هاي خرده فروشي افزیش یابد«.
یك نكته حال��ي در گرازش باركلیز این اس��ت كه 
این بانك س��رمایه گذاري در گزارش خود در مورد 
دهه آتي، حرفي از پدیده رونق و ركود در بازار نفت 
نزده؛ حال آنكه در بازار چنین چرخه هایي سابقه  اي 
طوالن��ي دارن��د. از نظر ای��ن گزارش عوام��ل بازار 
ش��رایط ثبات را فراهم كرد ه اند. ب��ه عبارتي، تولید 
شیل، افزایش نرخ تقاضا و س��ایر محل هاي عرضه 
نفت باعث مي ش��وند قیمت بیشتر از 1۵ دالر در هر 
بشكه رش��د نكند. با این همه، این بانك بریتانیایي 
مي نویس��د: »البته اگ��ر توفاني از حوادث��ي كه به 
افزیش قیمت دامن زنند به سمت بازار بوزد، قیمت 
از 100 دالر در هر بش��كه نیز فراتر مي رود. افزایش 
اختالالت طرف عرضه و الینحل ماندن مشكل خط 
لوله در حوضچه  پرمین مثال هایي از چنین حوادثي 
هستند«. گزارش به سرعت مي فزاید: »با وجود این 
و ب��ا در نظر گرفت��ن میزان ذخی��ره دولتي نفت در 
كش��ورهاي مصرف كننده و میل عربستان سعودي 
و روس��یه به افزایش تولید، همچین سناریوي بعید 

به نظر مي رسد«. 
باركلی��ز همچین پیش بیني مي كند كه اس��تفاده از 
خودروهاي برق��ي افزایش یابد و تا س��ال 202۵، به 
۵۵ میلیون واحد برسد. این برآورد در صورت تحقق، 
تقاضا را به میزان 1 میلیون بش��كه كاهش مي دهد. 
قیمت بنزین نیز، طبق این گزارش، تا سال 20۳0 به 

اوج خود مي رسد. 

مديرعامل گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان: 

2 پتروشيمي جديد افتتاح مي شود 
ایسنا| پیش بیني مي شود دو طرح پتروشیمي هاي 
ایالم و لردگان تا پایان س��ال ب��ا بودجه ٤.٥ میلیارد 

دالري به بهره برداري برسد.
مدیرعامل گروه پتروشیمي سرمایه گذاري ایرانیان 
در نشس��ت خبري با بیان اینكه تامی��ن تجهیزات 
ماشین آالت پیچیده برخي از طرح هاي پتروشیمي 
داراي پیشرفت بیش از 90 درصد تامین شده است، 
اظهار كرد: هم اكنون پیشرفت ساخت طرح توسعه 
پتروشیمي ایالم و طرح پتروشیمي اوره و آمونیاك 
لردگان به بیش از 90 درصد رس��یده است. با وجود 
اعمال برخ��ي از محدودیت ها تم��ام تجهیزات این 
دو ط��رح تامین ش��ده بط��وري كه دو دس��تگاه از 
كمپرس��ورهاي پیچیده و حساس طرح پتروشیمي 
لردگان پس از خرید از یك كش��ور خارجي از مسیر 

بندرعباس وارد كشور شده است.
رسول اشرف زاده در ادامه با اشاره به امضاي قرارداد 
س��اخت و تامین منابع مالي پتروشیمي ۳00 هزار 
تني دهدش��ت اظهار داشت: تفاهمنامه ساخت این 
پتروشیمي در مسیر خط لوله اتیلن دنا هفته جاري 
ب��ه ارزش تقریبي 280 میلیون ی��ورو با پیمانكاران 

ایراني امضا شده است.
وي با بیان اینكه قرار است فاینانس و منابع مالي این 

طرح پتروشیمي توسط بخش خصوصي از دو مسیر 
فاینانس هاي اروپایي و آس��یایي تامین شود، تاكید 
كرد: عالوه بر این مذاكراتي با صندوق توسعه ملي به 
منظور استفاده از منابع ارزي این صندوق هم براي 

تامین مالي پتروشیمي دهدشت انجام شده است.
اشرف زاده در ادامه با بیان اینكه كل مذاكرات متعلق 
به تامین مالي پتروش��یمي دهدشت در مدت زمان 
حدود ۴0 روز انجام شد، تاكید كرد: یكي از مهم ترین 
اهداف ساخت پتروشیمي دهدشت تكمیل زنجیره 
ارزش در مس��یر خط لول��ه اتیلن دنا ب��وده بطوري 
كه خوراك گاز پس از تبدیل به اتان در پاالیش��گاه 
بیدبلند خلیج فارس به پتروشیمي گچساران و سپس 

پتروشیمي دهدشت انتقال داده مي شود.

وي از تكمی��ل زنجی��ره ارزش ب��ه عن��وان یكي از 
سیاس��ت هاي كالن در صنعت پتروشیمي یاد كرد 
و اف��زود: بر اس��اس این سیاس��ت كالن قصد داریم 
همزمان با ساخت و تكمیل طرح توسعه پتروشیمي 
ایالم اج��راي یك واح��د تولید پلي تروپیل��ن را در 
دستور كار قرار داده ایم بطوري كه هم اكنون تمامي 
تجهیزات مورد نیاز این واحد پتروشیمي هم تامین 

شده است.
اشرف زاده همچنین از برنامه ریزي به منظور تكمیل 
زنجی��ره ارزش بنزی��ن تیرولی��ن در ادامه توس��عه 
پتروشیمي ایالم خبر داد و گفت: عالوه بر این ساخت 
یك مجتمع ۵00 ه��زار تني تولید پلي اتیلن هم در 
گچساران انجام شده كه تاكنون موافقتنامه اصولي 
آن در هلدینگ خلیج فارس و ش��ركت ملي صنایع 

پتروشیمي انجام گرفته است.
وي در ادام��ه از س��اخت اولین پارك پتروش��یمي 
كریستال مالمین در قالب طرح توسعه پتروشیمي 
ارومیه توسط بخش خصوصي خبر داد و یادآور شد: 
ساخت این پارك كریستال مالمین حتي در شرایط 
تحریم با توجه به در دس��ت ب��ودن تكنولوژي قابل 
انجام بوده كه اجراي آن اش��تغال قابل توجهي را با 

سرمایه گذاري بخش خصوصي ایجاد مي كند.
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گزارشباركليزبرمس�الهايحاش�يهاي
دستنگذاش�تهاس�ت.درحقيقتیكياز
نگرانيهايموجوددرميانتحليلگراننفت،
امكانكمبودعرضهدرابتدايدهه2020یعني
تا5س�الآیندهاس�ت.ایننگرانيبهدليل
كاهشمخارجباالدستيازسال2014بهاین
سودوكاهشسرمایهگذاردرپروژههاينفتي

است.باركليزایننگرانيرابيموردخواندهو
مينویسد:»مقداركنونيعرضههرچندكمتر
ازس�ال2014استاماهنوزاینمقداربسيار
چشمگيراس�ت«.همچنيناینبانكبهنرخ
زوالميدانهاينفتيبالغنيزاش�ارهكردهو
ميگویدكهایننرخدردوس�الگذشتهوبا
افزایشقيمتنفتدرحالبهبودبودهاست.

برش-2

س�طوح80دالريقيم�تنفتخامكه
برايسعوديهارویایياست،البتهممكن
اس�تگاهيب�اهمراهيعوام�لبنيادین
بازارروبرونباشد.بانكبریتانيایيباركليز
درتازهترینگزارشخودمينویس�د:»با
وجوداینكهانتظارماایناس�تكهدریك
دههپيشرودامنهقيمتحول80دالردر
هربشكهشكلبگيرد،هيچتوجيهيبراي
ظهورقيمته�اياینچنينيدریكتادو

سالآتيوجودندارد«

برش-1

بالتکليفی ژاپن 
در خرید نفت ایران

شانا| وزیر اقتصاد، بازرگانی و صنعت ژاپن اعالم 
کرد این کش��ور به آمریکا فشار می آورد تا ادامه 

واردات نفت ژاپن از ایران ممکن شود.
به گ��زارش پایگاه خب��ری پالت��س از توکیو، 
هیروشیگه سکو، وزیر اقتصاد، بازرگانی و صنعت 
ژاپن سه شنبه، 1۳ ش��هریورماه اعالم کرد که 
دولت این کشور به آمریکا فشار می آورد تا بگذارد 

ژاپن به واردات نفت از ایران ادامه دهد.
وی با تأکید بر این که دولت ژاپن قصد ندارد به 
پاالیش��گران ژاپنی درباره واردات نفت از ایران 
دستورالعملی ارائه کند، گفت: هر شرکت درباره 
دریاف��ت نفت خام از ای��ران، تصمیم و واکنش 

خود را دارند.
این وزیر ژاپنی افزود: در هر صورت، دولت قصد 
دارد مذاکراتی مصرانه با آمریکا داشته باشد تا 

واردات نفت از ایران را ادامه دهد.
سکو در شرایطی این س��خنان را اعالم کرد که 
پاالیشگران ژاپنی از دولت این کشور می خواهند 
برای دریافت معافیت از تحریم های ضد ایرانی 
آمریکا تالش کند، زیرا آنها عالقه مندند سطح 

واردات نفت خود را از ایران حفظ کنند.
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عكسروز

چهرهروز

از آنها كه درباره هرمساله اي حرف مي زنند، متعجبم
مهرانه مهين ترابي معتقد است كه يك بازيگر قبل از اينكه با شغل خود شناخته شود به عنوان يك انسان و فردي در جامعه، مسوول رفتار 
و حركات خودش است و نبايد از اين موقعيت به عنوان يك سلبريتي سوءاستفاده شود؛ البته اگر اين اظهارنظرها در جهت منافع مردم 
باشد، ايرادي ندارد اما معموال در جهت نمايش خود و زياد كردن فالوئر و جنجال هايي است كه در اطراف هر موضوعي شكل مي گيرد كه از 
نظر من بي مسووليتي محسوب مي شود. بازيگر سريال هاي »همسران« و »خانه سبز« در گفت وگو با ايسنا با بيان مطالب باال گفت: به اين 
سادگي نيست كه هر اتفاقي كه مي افتد هر كس اظهارنظر كند و خود را كارشناس و موظف بداند. جنجال ها يكي بعد از ديگري به وجود 

مي آيند و از بين مي روند؛ اين مساله فقط به فضاي تنش و اضطراب در جامعه دامن مي زند و هيچ مشكلي را حل نمي كند.

ايستگاه

سرنوشت كفش هاي دوروتي 
اف  بي اي كفش هاي ياقوتي جودي 
گارلند در فيلم »جادوگر شهر از« 
را كه به سرقت رفته بود، پيدا كرد. 
به گ��زارش مهر به نق��ل از ورايتي، 
اف بي اي در روزهاي گذشته اعالم 
ك��رد كه در يك عملي��ات ضربتي 
كفش هاي ياقوتي جودي گارلند را 

كه 13 سال پيش از موزه اي در مينه سوتا به سرقت رفته بود پيدا كرد.
جيل سانبورن مامور ويژه اف بي اي در بيانيه خود اعالم كرد: »در دِل تقريبا همه 
جرم هاي هنري، حرص و طمع را مشاهده مي كنيم كه در تار و پود آن قرار دارد. 
حرص و طمع براي برداشتن آن و كسب سود و منفعت براي بازگرداندنش.«

او در ادامه گف��ت: »كفش هاي راحتي ياقوتي دوروتي ي��ك قطعه با ارزش 
امريكايي اس��ت. ما اميدواريم افراد جامعه به ما كمك كنند تا جزييات اين 
معما را تكميل كنيم و بتوانيم همه كساني را كه پشت اين طرح و نقشه بودند 

مسوول بدانيم.« 
اين كفش ها به قيمت يك ميليون دالر بيمه ش��ده بودند و يك اهداكننده 
ناشناس نيز يك ميليون دالر ديگر براي بازگشت سالم آنها پيشنهاد داده بود، 
اما اين پيشنهاد پس از 1۰ س��ال منقضي شد. پس از آنكه كفش ها در سال 
۲۰۰۵ از موزه جودي گارلند در گرند رپيد دزديده شدند خبري از آنها نبود تا 
اينكه يك نفر در سال گذشته اطالعات بيشتري درباره سرقت به موزه ارايه كرد. 
اف بي اي در بيانيه روز سه شنبه خود اعالم كرد: صاحب كفش هاي سرقت شده 
در تالش براي اخاذي از شركت بيمه ماركل بود. چندين مظنون از جمله افراد 
دخيل در سرقت اوليه و آنها كه در تالش براي اخاذي بودند شناسايي شده اند.

اين جفت كفش يكي از چهار جفت موجود بود. حداقل ۲ تاي ديگر آنها متعلق 
به مجموعه داران خصوصي هس��تند كه از جمله آنها مالكيت مشترك دي 
كاپريو و اسپيلبرگ است كه براي نمايش در موزه آكادمي قرار داده شده است.

بازارهنر

پايان جشنواره خياباني مريوان 
سيزدهمين جشنواره بين  المللي تئاتر 
خياباني مريوان با اع��الم برگزيدگان 
اين رويداد صبح ديروز، چهارش��نبه 
14 شهريورماه در مريوان به كار خود 
خاتمه داد. س��يزدهمين جش��نواره 
بين الملل��ي تئاتر خيابان��ي مريوان با 
حضور مديركل هنرهاي نمايشي، مدير 
اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمي استان 

كردس��تان، فرماندار شهرس��تان مريوان، معاون 
حقوقي، امور مجلس و استان هاي وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، امام جمعه مريوان و ساير مسووالن 

اين منطقه، برگزار شد.
در ابتداي اين مراسم جالل قلعه شاخاني مدير ارشاد 
استان كردستان در كليپي از همه حاضران تشكر كرد 
و گفت: اميدوارم توانسته باشيم تا امروز گامي در شان 
هنرمندان و پتانسيل اين سرزمين برداشته باشيم و 

بتوانيم به بهبود تئاتر كشور كمك كنيم.
محمد شفيعي، فرماندار مريوان در ادامه اين مراسم 
از شهداي مريوان ياد كرد. او با اشاره به اهميت تئاتر 
در رش��د فرهنگ، در اين باره گفت: اين جشنواره 
سبب اين شد كه نگاه خوب رسانه ها بيش از پيش 
جذب اين منطقه ش��ود و تصويري از زيبايي هاي 
فرهنگ و طبيعت مريوان به اذهان عمومي مردم 
منتقل كنند. او ادام��ه داد: حضور هنرمندان اين 
جشنواره، مريوان را زيباتر كرد. مريوان مردماني با 
فرهنگ و فرهنگ دوست دارد كه در صحنه هاي 
كش��ور همواره درخش��يده اند. در واقع اين شهر 
پايلوتي براي الگوبرداري از اين فرهنگ است. اين 
شهر با دارا بودن درياچه زيباي مريوان نقطه بسيار 
قابل توجهي اس��ت و اين جشنواره اقتدار نمايش 

گروه��ي را در اوج امني��ت منطقه به 
تصوير كشيد. شهرام كرمي، مديركل 
هنرهاي نمايشي نيز در كليپي كوتاه 
ضمن ابراز خرس��ندي از برگزاري اين 
رويداد گفت: بس��يار خوش��حالم كه 
س��يزدهمين جش��نواره بين المللي 
تئاتر خياباني مريوان با حضور پرشور 
مخاطبان مردمي و هنرمندان و اساتيد 

و پيشكسوتان برگزار شد. 
سيد هادي حسيني، معاون حقوقي، امور مجلس 
و استان هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي نيز در 
اين مراسم از 4 محيط بان شهيد و 11 شهيد مرزي 
ياد كرد و گفت: مريوان براي من خاطرات فراواني 
از دوران دفاع مقدس دارد به نحوي كه كردستان را 
وطن خود مي دانم. مريوان سرزميني است كه بيش 
از همه مناطق ديگر تالش براي باقي ماندن ايران 
به شكل امروزي اش كرده و همواره در خط مقدم 
جبهه بوده است. او ضمن تقدير و تشكر از برگزاري 
جش��نواره تئاتر خياباني مريوان بيان كرد: رفتار 
و مهمان نوازي مردم كردس��تان و فرهنگ واالي 
آنها سبب ساز حضور هنرمندان از ديگر شهرها و 
حتي كشورها در اين جشنواره شده است. معاون 
حقوقي امور مجلس و استان هاي وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي تصريح كرد: تئاتر سال ها در كشور ما 
مظلوم واقع شد اما امروز با همت بزرگان تئاتر، هنر 
و عالقه مندان، در حال رشد و تعالي است. اميدوارم 
رشد اين حوزه سبب شود كه بتوانيم به عرصه هاي 
بين المللي، فرهنگ غني ايران تاريخي و اسالمي 
را نشان دهيم. در اين مراس��م گروه ماد به اجراي 

قطعاتي از موسيقي كردي پرداختند.

روايت گير افتادن در تخم مرغ شانسي 
محمد افش��ارنژاد كارگ��ردان عرصه 
انيميشن از ساخت فيلم كوتاه »شانس« 
ت��ا ۲ ماه آين��ده خبر داد. ب��ه گزارش 
مهر، محمد افشارنژاد كارگردان عرصه 
انيميشن درباره جديدترين فعاليت هاي 
خود گفت: در ح��ال حاضر فيلمنامه 
آماده اي با نام موقت »شانس« در دست 
دارم كه در نظر دارم حدود ۲ ماه ديگر 

آن را به صورت مستقل بسازم. اين انيميشن كه با 
تكنيك 3 بعدي ساخته مي ش��ود، فضاي فانتزي 
دارد و براي حضور در جشنواره هاي خارجي آماده 
مي شود. به گفته وي، »شانس« كه در مدت ۵ دقيقه 
ساخته مي شود، براي مخاطبان كودك خواهد بود. 
اين كارگردان ادامه داد: موقعيت داس��تاني اين اثر 
در يك تخم مرغ شانس��ي تصوير مي شود و درباره 

كاراكتري اس��ت ك��ه در دنياي خود 
گير افت��اده و مي خواه��د از آن بيرون 
بيايد و تجربه جديد كس��ب كند. مثل 
انس��ان هايي كه گاهي ب��ه دنيايي كه 
براي خود مي سازند عادت مي كنند و 
از آن بيرون نمي آيند اما بايد دنياهاي 
جديدي را ببينند. افش��ارنژاد در پايان 
عن��وان كرد: اين انيميش��ن به صورت 
مستقل ساخته مي شود چراكه من هميشه سعي 
مي كنم آثار كوتاهم را به صورت مس��تقل بس��ازم 
ضمن اينكه از همكاري ب��ا ارگان ها تجربه خوبي 
نداشته ام؛ در مواقعي كه قرار بوده با برخي از ارگان ها 
همكاري داشته باشم، آن اثر به سرانجام نرسيده از 
همين رو فكر مي كنم الزم اس��ت چنين آثاري به 

صورت مستقل ساخته شوند. 

»او« در پايان تابستان 
نماي��ش »او« به نويس��ندگي مهدي 
تاج الدين و كارگرداني آرش دادگر از ۸ 
شهريور در سالن سمندريان تماشاخانه 
ايرانشهر به صحنه آمد. تئاتر »او« نوشته 
مهدي تاج الدين است كه با كارگرداني 
آرش دادگر از ۸ تا ۲۵ ش��هريور در ۲ 
نوبت 1۹ و ۲1 در س��الن سمندريان 
 تماش��اخانه ايرانش��هر اجرا مي شود.

وحيد ل��ك مج��ري ط��رح و امي��ن طباطبايي، 
سوگل قالتيان، عمار عاش��وري، نازنين نادرپور، 
ش��هاب خاضع حق، ندا حبيب��ي، راحله بديعي، 
ش��يما جهانگيري و پرستو علي نس��ب بازيگران 
»او« هس��تند. ح��ورا رس��تگار ني��ز ب��ه عنوان 
 بازيگر خردس��ال در اي��ن نمايش حض��ور دارد.

مشاور كارگردان: شهرام احمدزاده، طراح صحنه: 
آرش دادگر، طراح نور و س��اخت ويدئو: علي رضا 
زنديه، س��اخت تي��زر و ويژوآل: محم��د خاكزاد، 

طراح پوستر و بروش��ور: امير رجبي، 
استوري بورد: امين دهقان، مهندسي 
صدا: علي كالنتري، گروه كارگرداني: 
عمار عاش��وري، زهره رستمي، حامد 
مقدس��ي، مدير اجرا: بهروز س��مامي 
و مدي��ر صحنه: امير عل��ي پريز ديگر 
 عوام��ل اي��ن اثر نمايش��ي هس��تند.
در خالص��ه داس��تان نماي��ش »او« 
چني��ن آمده اس��ت: »تصوير ج��ان دادن مقتول 
را هم��ه ديدند ول��ي او را كس��ي نديد. ده س��ال 
گذشت. او و اس��لحه اش به غبار فراموشي سپرده 
ش��دند تا اينكه يك دوربين مداربس��ته تصويري 
از او را ش��كار مي كند! كارآگاه��ي از دايره جنايي 
 باهمين س��رنخ پرونده قديمي را از سر مي گيرد.
گفتني است كه اين نمايش روز پنجشنبه اولين بار 
به صورت عمومي روي صحنه رفت كه با استقبال 

قابل توجه مخاطبان آغاز به كار كرد.

میراث

بازگشت سرباز هخامنشي به وطن 
دوم مرداد امس��ال با حكم قاضي 
دادگاه عالي امريكا براي تكه اي از 
تخت جمشيد كه بخشي از كتيبه 
»س��رباز هخامنشي« اس��ت، قرار 
بازگرداندن به كشور مبدأ آن صادر 
شد. سنگ نگاره اي كه ۸۰ سال قبل 
از ايران دزيده شد و شش سال پيش 

هم از موزه هنر مونترال كانادا به س��رقت رفت و در نهايت از يك حراجي در 
امريكا جان سالم به در برد. آخرين شانس هم به سرباز هخامنشي رو كرد تا 
به كشورش برگردانده شود. تا اينكه ۲۹ مرداد ابراهيم شقاقي، مدير كل امور 
حقوقي و امالك سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به ايسنا 
گفت: »مكاتبات مان براي برگرداندن سرباز هخامنشي از نيويورك به تهران 

در حال انجام است، اميدواريم اين اتفاق زودتر رخ دهد.«
و اكنون بعد از گذش��ت حدود 4۰ روز، به گزارش ايسنا، علي اصغر مونسان  
معاون رييس جمهوري و رييس س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردش��گري با اعالم خبر بازگرداندن سرديس هخامنشي به جايگاه اصلي 
خود در تخت جمشيد اعالم كرد: »اين قطعه تاريخي مربوط به باالتنه، سر 
سرباز هخامنشي و نيزه است كه در سال 1۹3۶ از ايوان جنوبي كاخ »شورا« 
ربوده ش��ده بود و در نهايت پاييز سال ۲۰1۷ قرار بود كه اين اثر تاريخي در 
نمايش��گاهي در نيويورك به نمايش گذاشته ش��ود و پس از آن در حراجي 

عرضه شود.
س��ازمان ميراث فرهنگي بالفاصل��ه پس از اطالع از اي��ن موضوع اقدامات 
حقوقي خود را آغاز كرد و خوش��بختانه با هماهنگي مركز خدمات حقوقي 
رياست جمهوري، مركز الهه، وزارت امور خارجه و سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري، ثابت شد كه اين شيء تاريخي متعلق به ايران 

است و دادستاني نيويورك حكم استرداد آن به كشورمان را صادر كرد. «

تاريخنگاري

گفت وگو با امريكا براي واگذاري امتياز نفت شمال 
مساله »امتياز نفت شمال« زمينه يكي از جدي ترين بحران هاي مجلس چهاردهم 
و حتي كشور را فراهم آورد؛ امتيازي كه همواره سه كشور امريكا، انگليس و شوروي 

در آن حضور پررنگ داشته اند. 
پانزدهم ش��هريور 13۰۰، نماينده شركت امريكايي »س��ينكلر« درباره كسب 
امتياز نفت شمال ايران با حس��ين عال نماينده سياسي ايران در واشنگتن ديدار 

و گفت وگو كرد. 
وقتي دور ه  چهارم مجلس شوراي ملي پس از ۶ سال فترت در اول تير 13۰۰ افتتاح 
شد، قوام السلطنه نخس��ت وزير جديد براي آنكه به وضع خراب مالي كشور سر و 
صورتي داده و منبع درآمدي براي خزانه خالي دولت تهيه كند به فكر استفاده از 
ذخاير نفت ش��مال و اعطاي امتياز آن به يك دولت بي طرف خارجي افتاد. چون 
در آن موق��ع امريكايي ها به علت مخالفت با قرارداد وثوق الدوله و حمايت از ايران 
در كنفرانس صلح ورس��اي محبوبيت زيادي در ميان بعض��ي دولتمردان ايران 
كسب كرده بودند، قوام مذاكرات محرمانه يي با نمايندگان شركت نفت امريكايي 
»اس��تاندارد اويل« در مورد اعطاي امتياز نفت پنج ايالت شمالي ايران آغاز كرد. 
اين مذاكرات در ۲۹ آبان 13۰۰ منتهي به امضاي قراردادي شد كه به موجب آن 
امتياز اس��تخراج و بهره برداري از نفت شمال ايران به مدت پنجاه سال به شركت 
امريكايي واگذار مي شد. تصويب قرارداد نيز در فرداي همان روز با عجله از طرف 
مجلس ش��وراي ملي صورت گرفت تا از كارش��كني هاي احتمالي دول همسايه 

جلوگيري شود.
همين كه خبر تصويب قرارداد نفت منتش��ر شد، جنجال بزرگي برپا گرديد و دو 
دولت همسايه شديدا نسبت به آن اعتراض كردند. شوروي ها اعتراض داشتند كه 
اعطاي امتياز نفت در جوار سرحدات آنان به دول ديگر بدون جلب نظر و موافقت آنها 
ممكن نيست و انگليسي ها نيز مدعي شدند كه منابع نفتي شمال ايران تحت نفوذ 

شركت  نفت ايران و انگليس قرار دارد و دولت ايران حق ندارد آن را به ديگري بدهد.
لندن و مس��كو براي جلوگيري از واگذاري امتياز نفت درياي خزر به شركت هاي 
امريكايي دست به كار شدند. روسيه تهديد به قطع همكاري هاي بازرگاني با ايران 
كرد و انگلس��تان نيز اعالم كرد كه از دادن راه عبور براي حمل نفت ش��مال ايران 
از اراض��ي حوزه امتيازش كه تنها راه تجارتي بود، جلوگيري خواهد كرد. به بانك 
شاهنشاهي نيز دستور داده شد از آن پس ديناري بابت مساعده و وام به ايران نپردازد. 
از اين تاريخ ديگر شركت »استاندارد اويل« عالقه يي به نفت ايران نشان نداد و خود را 
كنار كشيد. در همين حال قوام السلطنه تصميم گرفت از وجود مستشاران امريكايي 

براي اداره امور مالي و اقتصادي كشور استفاده كند.

كیوسك

فيس بوك خط مقدم 
شورشيان ليبي

    نيويورك تايمز )چاپ اروپا(: 
فيس ب��وك ب��ه ميدان 
نبرد شورش��يان تبديل 
ش��ده اس��ت. طبق اين 
گ��زارش، تن��ش ميان 
مام��وران امنيت��ي و 
معترض��ان در ليب��ي از 
كوچه هاي پايتخت ليبي 
به فيس بوك رس��يده و 

اين روزها، عالوه بر تيراندازي هاي واقعي، مخالفان 
حمالت فيس  بوكي بسياري با يكديگر آغاز كردند. 
همچنين گفته شده اين روزها صفحات فيس بوك 
تبديل به ميداني قدرتمند براي مبارزه گروه هاي 
موافق و مخالف شده است.گروه هاي مخالف دولت 
در فضاي فيس بوك اقدام به تهديد، اعتراض و اعالم 
نظ��رات خود مي كنند. در اي��ن ميان فيس بوك 
يكي از محبوب ترين پلتفرم ه��اي اجتماعي در 
ليبي است. گروه هاي مسلح از طريق فيس بوك 
همفكران يا منتق��دان خود را پي��دا مي كنند و 
حتي اهداف يكديگر را مورد حمله قرار مي دهند. 
ش��واهدي آشكار از معامالت س��الح هاي درجه 
يك و دو نظامي دارد كه به شكل آشكار در فضاي 
فيس بوك انجام شده است.افزون بر اين شواهدي 
در خصوص قاچاق انسان، مهاجرت هاي غيرقانوني 

و مواردي مشابه نيز وجود دارد.

    تايمز: 
ري�ي�س ج�م�ه��وري 
امري��كا دس��تور ت��رور 
رييس جمهوري سوريه 
را در آوري��ل ۲۰1۷ در 
پ��ي حمله ش��يميايي 
ادعايي صادر كرده بود. 
طبق گزارش��ي كه اين 
روزنام��ه در صفحه اول 

خود منتشر كرد، روزنامه نگار كهنه كار امريكايي 
كه در افشاي رس��وايي واترگيت در دهه ۷۰ قرن 
گذش��ته نقش داشت در كتابش گفته كه ترامپ 
دستور ترور اسد را در آوريل ۲۰1۷ داده بود. تيم 
دونالد ترامپ نيز، دست به »كودتاي اداري« مي زند 
و اسناد رسمي را به شيوه اي مخفيانه از دفتر ترامپ 
برمي دارد تا مانع از امضاي اين دس��تور شود. اين 
نويس��نده و رونامه نگار امريكايي كه كتابش روز 
دوشنبه منتشر شد، مي آورد: ترامپ از كلماتي نظير 
او )لعنتي( را مي كشيم. بگذاريد تعدادي از رهبران 

سوريه را بكشيم« استفاده كرده بود. 

    نيويورك تايمز )چاپ امريكا(: 
اي��ن روزنامه در صفحه 
اول خود، خبر نامزدي 
كاوان��ا را منتش��ر كرد. 
طبق اين گزارش، جلسه 
تاييد نامزدي برت كاوانا، 
ف��رد مورد نظ��ر دونالد 
ترامپ براي عضويت در 
ديوان عال��ي امريكا در 

مجلس سناي اين كش��ور حاشيه هاي بسياري 
به دنبال داش��ت. دقايقي بعد از آنكه برت كاوانا، 
۵3 س��اله وارد س��الن كميته قضايي سنا شد، 
فرياد خش��م آلود افراد عادي حاضر در جلسه و 
سناتورها، باعث اخالل شد. دموكرات ها خواستار 
تعويق جلسه شدند و ماموران ده ها معترض را از 
جلسه به بيرون هدايت كردند. معترضان حاضر 
در جلسه كه بيشتر زن بودند، فرياد مي زدند كه 
كاوانا به ترامپ اجازه خواهد داد خود را در پرونده 
احتمال تباني با روسيه تبرئه كند. سايرين ادعا 
كردند كه اين قاضي در پرونده هاي پزشكي عليه 

افراد آسيب پذير رأي خواهد داد.

روند رشد بازار خودروهاي الكتريكي در ژاپن

گروهگوناگون| 
بازار جهاني وس��ايل نقليه، در حالي با 
رشد چش��مگيري روبه رو شده كه اين 
روزها، خبره��اي بس��ياري از افزايش 
آالينده ها به گوش مي رس��د. در اين راستا، كشورها 
تالش هاي بس��ياري براي كنترل آلودگي هوا ناشي 
از مصرف سوخت هاي فس��يلي صورت مي دهند. بر 
اين اس��اس، توليد خودروهاي الكتريكي به يكي از 
مهم ترين اولويت هاي خودروس��ازان تبديل شده و 
توليدكنندگان بزرگ، سرمايه گذاري هاي قابل توجهي 
براي توس��عه اين خودروها صورت دادند. همچنين، 
گفته ش��ده كه برخي دولت ها با ه��دف حفاظت از 
محيط زيست و كاهش آلودگي، طرح هاي تشويقي 
بسياري براي رانندگان اين خودروها در نظر گرفته اند. 
اين موضوع، بيانگر آن اس��ت که حتی خودروسازان 
س��نتی در آينده نه چن��دان دور از موتورهای درون 
سوز فاصله گرفته و مدل های برقی به خطوط توليد 
خود اضافه خواهند کرد. بر اس��اس پيش بيني هاي 
صورت گرفته، توليد خودروهای برقی و هيبريدی به 
زودی از خودروهای بنزينی سبقت می گيرد. آنطور 
كه در بس��ياري از گزارش ها گفته شده، بازار جهانی 
وسايل نقليه الکتريکی در سال ۲۰1۷ به ۲3 ميليون 
دالر رسيد که درفاصله سال ۲۰1۸ تا ۲۰۲۵ رشدی  
مطابق 1۷.۲ درصد خواهد داشت. در اين زمينه، ژاپن 
برنامه هاي خود را عملي كرده و با سرعت بسياري در 
حال توليد خودروهاي الكتريكي است؛ كشوري كه 
به عنوان يكي از قدرتمندترين صنايع خودروسازي در 
جهان شناخته شده است. آنطور كه گفته شده، ژاپن 
پس از امريکا بيش��ترين تعداد خودروی برقی را در 
اختيار دارد. طبق بسياري از گزارش هاي منتشر شده 
از بازار خودروي الكتريكي در ژاپن، از سال ۲۰۰۹ تا 
۲۰14، تعداد ۹۵ هزار خودروي برقي در اين كشور به 
فروش رسيد. اولين برنامه تشويقي دولت ژاپن نيز، در 
زمينه حمايت از خودروي برقي در سال 1۹۹۶ آغاز 
شد. طبق اين برنامه، يارانه و تخفيف مالياتي بسياري 
براي خريد وسايل نقليه برقي در نظر گرفته شد. اين 

برنامه شامل پرداخت يارانه به ارزش ۵۰ درصد هزينه 
اضافه خريد خودروهاي برقي نسبت به خودروهاي 
معمولي پيش بيني شد. پس از آن، از سال ۲۰۰3 تا 
۲۰14 ميالدي، يارانه اي حدود ۸ هزار و ۵۰۰ دالر به 

خريداران برقي پرداخت شد.  
بر اساس گزارش هاي منتشر شده از بازار خودروي 
برق��ي ژاپ��ن، در س��ال ۲۰۰۹، ب��ازار خودروهاي 
الكتريكي، ح��دود ۰.۰3 درصد از ب��ازار خودروي 
داخلي را به خود اختصاص داده بود. اين س��هم در 
س��ال ۲۰1۰ به ۰.1 درصد رس��يد و با همين روند 
صعودي در س��ال ۲۰14، حدود ۰.۷ درصد از بازار 
خودروهاي داخلي ژاپن، در اختيار وس��ايل نقليه 
الكتريكي بود. اين روند رشد، تا سال ۲۰1۶، با اندكي 
كاهش، به ۰.۵ درصد رسيد. آنطور كه گفته شده، 
ژاپن تا س��ال ۲۰1۶، بي��ش از 14۰ هزار خودروي 
برقي به فروش رساند اما تعداد رو به رشد ايستگاه هاي 
ش��ارژ خودروهاي الكتريكي در اين كشور، يكي از 
مهم ترين وجوه تمايز بازار خودروي الكتريكي ژاپن 
با ساير كشورهاست. طبق آمار منتشر شده در سال 
۲۰1۷، تعداد ايستگاه های ش��ارژ در ژاپن بيش از 

تعداد ايستگاه های پمپ بنزين است. اين در حالي 
است كه سال ۲۰1۷، فروش خودروهاي الكتريكي 
در ژاپ��ن، رك��ورد قابل توجه��ي ثبت ك��رد. طبق 
گزارش هاي منتشر شده، حجم وسايل نقليه برقي 
در سال ۲۰1۷ در ژاپن، به بيش از ۲۰۵ هزار خودرو 

رسيد؛ حدود يك درصد از بازار خودروي داخلي.
طبق آمار منتشر شده، در حالی که زنگ خطر تبعات 
منفی و مخرب اس��تفاده از سوخت های فسيلی در 
وسايل نقليه از س��ال ها پيش به صدا در آمده، ژاپن 
در س��ال های اخير موفق به ثبت رتبه سوم فروش 
خودروهای برقی در جهان ش��ده است اين در حالی 
است که بس��ياری از کشورها، سازمان ها و نهادهای 
بين المللی دنيا در سال های گذشته به اين نتيجه که 
سوخت های فسيلی بايد جای خود را به انرژی های 
پاک در خودروها و وسايل نقليه بدهند، رسيدند. به 
گفته كارشناسان، اين اتومبيل ها جايگزينی بهتر و 
س��بزتر برای خودروهای با سوخت بنزين هستند، 
چرا که صرف نظر از منبع قدرت خود -خورشيدی، 
آبی، باد يا حتی سوخت هسته ای- توليد کربن اين 

اتومبيل ها به صفر رسيده است.

آينده پاك، دستاورد خودروهاي برقي 

آمارنامه
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