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مجيد اعزازي|
دبير گروه راه وشهرسازي|

1- »گفت وگو« گمشده جامعه ايران و جهان است. جاي 
گفت وگو در سطوح خرد و كالن خالي است. از روابط ميان 
اش��خاص حقيقي در داخل خانواده، مدرسه و محيط هاي 
كاري گرفته تا گفت وگو ميان اشخاص حقوقي و نهادهاي 
مدني و علمي. نبود ديالوگ و گفت وگو ميان كش��ورها و 
همچنين ميان كشورها با نهادهاي بين المللي نيز در اين 
دوران بيش از پيش ظهور و بروز يافته است. رييس دولت 
اصالحات تئوري گفت وگوي تمدن ه��ا را در برابر تئوري 
جنگ تمدن ها مطرح كرد تا ش��ايد كم��ي از اين نقص در 
س��طوح بين المللي بكاهد و از همين رو بود كه با پيشنهاد 
ايران،  سازمان ملل سال 2001 را به عنوان سال گفت وگوي 
تمدن ها نام نهاد؛ افزون بر اين، طي 20 س��اله اخير دكتر 
هادي خانيكي، استاد برجس��ته علوم ارتباطات اجتماعي 
در سخنراني ها، مقاله ها و كتاب هاي خود نسبت به وجود 
انسداد و اختالل گفت وگو هشدار داده و در اين مسير پرچم 
ضرورت گفت وگ��و را در محافل آكادميك و رس��انه اي به 
دست گرفته است. بي گمان در اين بافت اجتماعي كه فاقد 
گفت وگو است يا از فقر شديد گفت وگو و در پي آن نبود مدارا 
رنج مي برد، بروز برخي مشكالت و بحران ها در حوزه هاي 

مختلف، شرايط را بيش از پيش بغرنج مي كند.
2- التهاب و نوس��ان ش��ديد در بازارهاي ارز، سكه، طال، 
بورس و مسكن طي ماه هاي گذش��ته در كنار اثرگذاري 
مخرب و منفي بر زندگ��ي فردي و جمع��ي ايرانيان و به 
ويژه اقشار ضعيف و آسيب پذير جامعه، منجر به تشديد 
برخي تنش ها و اتهام زني هاي با ربط و بي ربط در صنوف 
مختلف نيز شده است. در اين ميان، اقتصاددانان و استادان 
اقتصاد دانشگاه هاي مختلف كشور به عنوان اصلي ترين 
و اصلح ترين گروه مرجع براي اظهارنظر درباره مس��ائل 
اقتصادي، تحرك بيشتري از خود نش��ان داده و به سهم 
خود در تشريح داليل بروز التهاب در بازارها، راه هاي برون 
رفت از آن و پيش بيني وضعيت آينده اقتصاد ايران تالش 
كرده اند. بطور مشخص، اس��تادان اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبايي كه به عنوان نهادگرايان ش��ناخته مي شوند، 
همزمان با نشس��ت هاي منظم هفتگي خود با محوريت 
بررسي مس��ائل اقتصاد ايران، نشس��ت هاي فوق العاده و 
دس��ت كم دو مورد نامه نگاري، بي��ش از گروه هاي ديگر 

اقتصادخوانده ها به شرايط اقتصادي واكنش نشان داده اند 
و در اين فعاليت ها بر نظر سنتي خود براي تبيين اقتصاد 
ايران پاي فشردند. نظرياتي كه رويكردها و نظريات گروه 
ديگري از استادان اقتصاد كش��ور كه به اقتصاددانان بازار 
آزاد و طيف دانشگاه صنعتي شريف مشهور هستند را مورد 
نقد شديد قرار داده اند. اين انتقادات نيز طي دو هفته اخير 
با واكنش دو استاد اقتصاد شناخته شده از اين طيف مواجه 
شده و از سوي آنها پاس��خ هاي مفصل و قابل توجهي به 

انتقادات نهادگراها داده شده است. 
3- تا پيش از اين، هم��واره اين مباحث به صورت محفلي 
يا در كالس هاي درس دانش��گاهي مطرح مي ش��د، اما از 
آنجا كه به تازگي و بنا به ش��رايط الته��اب آلود اقتصادي 
كش��ور اين اظهارات و كنش و واكنش ه��اي خودجوش، 
رسانه اي و به نوعي گفت وگو تبديل شده اند، اين ديالوگ 
را فارغ از ارزش گذاري روي محتواي نظري��ات دو گروه از 
اقتصاددانان يادش��ده، بايد به فال نيك گرفت. البته بايد 
گفت، طي ماه ها و سال هاي اخير، تلويزيون برنامه هايي را 
در قالب مناظره ميان كارشناسان اقتصادي با هدف طرح 
برخي از مباحث ترتيب داده اس��ت، اما اغلب اين برنامه ها 
بدون دستيابي به نتيجه اي مشخص پايان مي يابند و اين 
ظن و گمان را در مخاطب رس��انه ايجاد مي كند كه هدف 
از تهيه و توليد اين برنامه ها نه روشنگري و آگاهي بخشي 
كه پركردن آنتن تلويزيون است. بي گمان، محل دقيق و 
مناسب طرح مباحث اقتصاد به عنوان يك علم اجتماعي 
محافل آكادميك و كارشناسي است، اما از آنجا كه مساله 
اقتصاد از زندگي مردم به عنوان مصرف كننده، توليد كننده 
و در مجموع كنشگري در بازارها جدا نيست و در ماه هاي 
گذشته نيز بيش از پيش، مسائل اقتصادي در زندگي مردم 
و فعاالن حرفه اي نمود و بروز يافته اس��ت، از ديالوگ ولو 
رسانه اي استادان اقتصاد بايد استقبال كرد. چرا كه حداقل 
دستاورد اين گفت وگوها، روش��ن تر شدن مساله اقتصاد 
ايران براي مردم، مسووالن و تصميم سازان است. بي گمان 
به هر ميزاني كه مساله بغرنج و در هم تنيده اقتصاد كشور 
شفاف تر شود، به همان ميزان، امكان دستيابي به راه حل 
صحيح هم بيش��تر فراهم مي شود، و اي بس��ا بتوان از دل 
اين تز و آنتي تز به سنتزي مورد وفاق و اجماع اقتصاددانان 
و سياستمداران و در واقع تمام نيروهاي موثر اقتصادي و 

سياسي نيز دست يافت. 

 وزارت اقتص��اد موظف به تهيه طرح ه��ای رفع موانع 
تشويق س��رمايه گذاری شد. در جلس��ه صبح ديروز 
ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی به رياست حسن 
روحانی رئيس جمهور ، اختيارات بانک مرکزی برای 
اجرای برنامه اصالح نظام بانکی مورد بررسی و تصويب 
قرار گرفت. به گزارش پاد، بر اساس اين مصوبه وزارت 
امور اقتصادی و دارايی موظف شد برای ارائه رفع موانع 
جذب و تشويق سرمايه گذاری، طرح های الزم را سريعًا 
تهيه نمايد. ش��ورای عالی جهت گيری های الزم برای 
برنامه اصالح نظام بانکی را به تصويب رس��اند. در آغاز 
اين جلسه، رئيس کل بانک مرکزی در مورد مشکالت 
ساختاری نظام بانکی و طرح بانک مرکزی برای اصالح 

آن گزارشی را به جلسه ارايه كرد و سپس مواد الزم در 
اين زمينه به تصويب رسيد. همچنين در اين جلسه، 
موانع حقوقی و اداری س��رمايه گذاری در کشور مورد 
بررسی قرار گرفت و مقرر ش��د وزارت امور قتصادی و 
دارايی با همکاری همه دس��تگاه های اجرايی کش��ور 
طرح رفع موانع و جذب و تش��ويق س��رمايه گذاری را 
تهيه و برای تصويب به جلسه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی ارايه نمايد. همچنين در اين جلس��ه، طرح 
وزارت نيرو و وزارت راه  برای تقويت زيرس��اخت های 
نيروگاهی و تجهيزات ناوگان حمل و نقل ريلی کشور 
مطرح شد و تصميمات الزم برای همکاری و تسريع در 

اجرای اين طرح ها اتخاذ گرديد.

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصويب شد

اختیارات بانک مرکزی برای اجرای برنامه اصالح نظام بانکی

برنامه جامع دولت براي خنثي سازي تحريم ها

ديالوگ اقتصاددانان

سرمقاله

رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه، برنام��ه جامع دولت 
مش��تمل بر 12 بس��ته ب��راي خنثي س��ازي و تقليل 
تحريم هاي امريكا را تشريح كرد.به گزارش خانه ملت، 
محمدباقر نوبخت رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه در 
نشست مش��ترك روساي كميس��يون هاي تخصصي 
مجلس با بيان اينكه از زمان مش��خص ش��دن اعمال 
تحريم ه��اي ۹0 روزه و 1۸0 روزه امري��كا علي��ه ايران 
سازمان برنامه و بودجه به صورت دقيق حوزه هاي اين 
تحريم ها را مشخص كرد، گفت: براي خنثي سازي و به 
حداقل رسيدن اين تحريم ها يك برنامه جامع مشتمل 
بر 12 بسته در س��ازمان طراحي و مشخص شد كه هر 
يك از دس��تگاه هاي موجود در وزارتخانه ه��ا با اعمال 
تحريم ه��اي ۹0 روزه و 1۸0 روزه چ��ه آس��يب هايي 
مي بينند و در كوتاه مدت، مي��ان مدت و بلندمدت بايد 
چه برنامه هايي اعمال ش��ود كه تكلي��ف وزارتخانه ها 
در اين حوزه مش��خص ش��د.رييس س��ازمان برنامه و 
بودجه با اشاره به اينكه سازمان برنامه و بودجه بررسي 
كرد كه تحريم ها به ويژه در حوزه نف��ت چه تاثيري بر 
بودجه كش��ور مي گذارد، افزود: س��ناريوهاي مختلفي 
در چند حوزه با ارق��ام متفاوت كاهش ص��ادرات نفت 
در نظر گرفته و بودجه براس��اس هر يك از آنها نوش��ته 
شد و مشخص شد بطور مثال اگر صادرات نفت به يك 
ميليون و ۵00 هزار بش��كه يا يك ميليون بشكه تقليل 

يابد، بايد به چه ترتيب عمل كرد. وي ادامه داد: مصارف 
كشور بايد متناسب با س��ناريوهاي منابع تنظيم شود 
كه تمام اين موارد در يك بس��ته ج��اي گرفت.نوبخت 
با اش��اره به نوس��ان بازار ارز، اظهار داشت: در يك بسته 
ديگر موضوع سياس��ت هاي مالي در نظر گرفته شد كه 
چه اقداماتي مي توان در حوزه تحريم ها انجام داد كه آثار 
آن بر زندگي مردم به ويژه معيشت مردم تقليل يابد.وي 
با بيان اينكه نقدينگي قابل مالحظه اي در كشور وجود 
دارد كه مهار نقدينگي و هدايت آن يكي از بس��ته هاي 
دولت در نظر گرفته شد، افزود: ۷۶ هزار پروژه ناتمام در 
كشور وجود دارد كه در بسته ديگري در كشور مشخص 
شد كه چه راهكارهايي براي اتمام پروژه هاي مهم بايد 
اتخاذ شود و مدلي در قالب مشاركت عمومي خصوصي 
و در يك بسته تهيه شد.رييس سازمان برنامه و بودجه با 
تاكيد بر اينكه منابع، انرژي در حوزه سوخت و الكتريكي 
و تامين آنها در قالب يك بس��ته ديگر قرار گرفت، ادامه 
داد: حمل و نق��ل ريلي، هوايي، نيز ك��ه مي تواند تحت 
تاثير تحريم ها قرار گي��رد در قالب يك بس��ته ديگر و 
بخش كش��اورزي و صنعت در قالب دو بس��ته مدنظر 
دولت قرار گرفت.وي تاكيد كرد: در بودجه سال ۹۷ براي 
ايجاد يك ميليون فرصت شغلي برنامه ريزي شد اما در 
شرايط كنوني بايد براي نگهداشت اشتغال موجود عالوه 

بر ايجاد اشتغال جديد برنامه ريزي شود.

خبر

دولت

وزارت اطالعات از انهدام يك تيم تروريستي تجزيه  طلب 
كه از مرزهاي غربي وارد و در يك خانه تيمي مس��تقر 
ش��ده بودند خبر داد. به گزارش روابط عمومي وزارت 
اطالعات، باعنايت خداوند متعال و اقدامات تخصصي 
س��ربازان گمنام امام زمان)عج( در اداره  كل اطالعات 
كرمانشاه، يك تيم تروريستي تجزيه  طلب كه از مرزهاي 
غربي وارد و در خانه تيمي مستقر شده بودند، تحت رصد 

و اشراف قرار گرفتند و دو نفر از تروريست  ها در درگيري 
مسلحانه به هالكت رسيدند. از اين تيم تروريستي چند 
قبضه سالح، نارنجك، تجهيزات جنگي و اسناد درون  
گروهكي به دست آمده است. اين اسناد مبين حمايت 
كشورهاي مرتجع عربي از اقدامات تروريستي در داخل 
كش��ور و برنامه عملياتي اين تيم ب��راي چندين اقدام 

تروريستي در استان كرمانشاه حكايت دارد.

انهدام يك تیم تروريستي در كرمانشاه

خبر آخر

 همين صفحه  

سرمقاله

ديالوگ اقتصاددانان
1- »گفت وگو« گمشده 
جامعه اي��ران و جهان 
اس��ت. جاي گفت وگو 
در سطوح خرد و كالن 
خال��ي اس��ت. از روابط 
ميان اشخاص حقيقي 
خان��واده،  داخ��ل  در 
مدرس��ه و محيط هاي 
كاري گرفته تا گفت وگو ميان اشخاص حقوقي و 
نهادهاي مدني و علمي. نبود ديالوگ و گفت وگو 
مي��ان كش��ورها و همچني��ن ميان كش��ورها با 
نهادهاي بين المللي نيز در اين دوران بيش از پيش 
ظهور و بروز يافته اس��ت. رييس دولت اصالحات 
تئوري گفت وگ��وي تمدن ه��ا را در برابر تئوري 
جنگ تمدن ها مطرح كرد تا ش��ايد كمي از اين 
نقص در س��طوح بين المللي بكاهد و از همين رو 
بود كه با پيشنهاد ايران،  سازمان ملل سال 2001 
را به عنوان س��ال گفت وگوي تمدن ه��ا نام نهاد؛ 

افزون بر اين، طي 20 ساله اخير...

مجيد اعزازي

 صفحه14  

صنعت،معدن و تجارت

جذب نقدينگي يا نجات 
شركت ها؟

تعادل|طرح »پيش فروش لوازم خانگي« كه چند 
روز پيش كليد خورد، براساس شواهد موجود تا اين 
لحظه موفق بوده اس��ت. به طوري كه پيش فروش 
براي ماه نخست، در همان دقايق ابتدايي به اتمام 
رسيده و استقبال از خريد حدود ۵0 هزار دستگاه 
لوازم خانگي در قال��ب 1۶0 مدل و با تخفيف هاي 
پلكاني، به نسبت خوب بوده است. اما اين طرح در 
حالي اجرا مي شود، كه به گفته فعاالن اين حوزه، با 

ابهامات و اشكاالت فراواني مواجه است. 

دانش و فن

خداحافظي تئوريسين 
فيلترينگ 

 مرجان محمدي|
تلگرام هرگ��ز رفع فيلت��ر نمي ش��ود، نظام هر 
زمان اراده كند، فيلترش��كن ها را كامال مسدود 
مي كن��د، اينس��تاگرام اص��ال نبايد رف��ع فيلتر 
مي شد؛ چون شبكه  جاسوسي   است، مسووالن 
در براب��ر فيلتر وي��ز مقاومت مي كنن��د، تمديد 
مهلت نسخه هاي فارسي تلگرام، تمسخر دستور 
قضايي است، فضاي مجازي ابزارهجمه دشمن 
عليه نظام اس��ت، توييتر رفع فيلتر نمي ش��ود و 
درخواس��ت وزير ارتباطات بايگاني ش��د. اينها 
س��خنان عبدالصمد خرم آبادي دبي��ر كارگروه 
تعيين مصاديق مجرمانه و معاون قضايي سابق 
دادستان كل كشور در امور فضاي مجازي است 
كه روز گذش��ته به س��مت معاون دادستان كل 
كشور در نظارت بر دادسراها معرفي شد و جواد 
جاويدنيا، معاون امور فضاي مجازي دادس��تاني 

مشهد جاي او را گرفت.
10

»كريس كوك«  در گفت وگو  با  »تعادل« 
 عرضه نفت در بورس تهران را  بررسي كرد

دادستان تهران خواستار بررسي روند معامالت بورسي شد

به جاي   بورس 
وارد سوآپ  شويد

» بورس« زير ذره بين قوه قضاييه

مجلس

عضو كميسيون اصل ۹0 مجلس گفت: بين شوراي 
نگهبان و مجلس درمورد لوايح اصالح قانون مبارزه 
با پولشويي و كنوانسيون پالرمو اعالم اختالف نشده 
است و اين دو مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت 
نظام ارجاع نمي ش��وند. »عباس��علي كدخدايي« 
چهارشنبه گذش��ته در حس��اب كاربري خود در 
توييتر از برطرف ش��دن ايرادات ش��وراي نگهبان 
نس��بت به اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويي 
و اليحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون سازمان 
ملل متحد براي مب��ارزه با جرايم س��ازمان يافته 
فراملي )پالرمو( خبر داد و نوشت: با عنايت به نظرات 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام مقرر ش��د اين 
مصوبات به مجلس اعاده شوند.  »عزت اهلل يوسفيان 
مال« نماينده مردم آمل در مجلس در گفت وگو با 
خبرنگار ايرنا در پاسخ به اين پرسش كه چرا شوراي 
نگهبان، ايرادات مجمع تشخيص را به مجلس اعاده 
مي كند، اظهارداشت: مجمع طرف مشورت رهبر 
معظم انقالب اس��المي درباره سياست هاي كلي 
نظام است و اگر اين سياست ها در مصوبات لحاظ 
نشود، شوراي نگهبان مي تواند ايراد بگيرد، چنين 
مواردي در بررس��ي لوايح بودجه هم اتفاق افتاده 
است. وي خاطرنشان كرد: اين ايرادات به مجلس 
برمي گردد و اگر نمايندگان بگويند ما نظر را لحاظ 

كرده ايم، ديگر بعيد است ايراد و اشكالي باشد. 
وي درخصوص دو مصوبه اص��الح قانون مبارزه با 
پولشويي و كنوانس��يون پالرمو خاطرنشان كرد: 
چون ش��وراي نگهبان ايرادي وارد نكرده و ايراد را 
به جاي ديگر )مجمع( ارجاع داده است زماني كه 
اين مصوبات در صحن يا كميس��يون مطرح شود، 
جنبه قانوني پيدا مي كند و آن را مي توان به عنوان 
قانون براي چاپ فرستاد. عضو كميسيون اصل ۹0 
مجلس در پاسخ به اين پرس��ش كه آيا اصالحات 
احتمالي مجل��س به اي��ن دو مصوب��ه به مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام مي رود، گفت: مصوبات 
زماني به مجمع مي رود كه ميان ش��وراي نگهبان 
و مجلس اختالفي ايجاد ش��ود، در اين مورد اعالم 
اختالف نشده، بلكه تذكري داده شده است بنابراين 
اين مصوبات به مجمع نمي رود. يوسفيان مال اضافه 
كرد: اگر ش��وراي نگهبان اين مس��اله را با ايراد به 
مجلس ارجاع دهد، كميسيون مربوطه و نمايندگان 
در جلسات علني بايد بررسي و راي گيري كنند و 
اگر مجلس بر مصوبه قبلي خود اصرار كند، مصوبه 
به مجمع تش��خيص مصلحت نظام مي رود. وي با 
يادآوري اينكه متن نامه را نديده ام اما تا جايي كه 
شنيده ام شوراي نگهبان ايرادي وارد نكرده است، 
خاطرنشان كرد: مجلس موظف و مكلف است به 
ايرادات شوراي نگهبان رس��يدگي كند و اگر ايراد 
مربوط به جاي ديگر باش��د، مي توان به آن توجه 

نكرد و اين مصوبات به قانون تبديل مي شود.

 FATF دو مصوبه مرتبط با 
به مجمع نمي رود

انتصاب

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، امير ناظمي 
را به عنوان معاون وزير و رييس سازمان فناوري 
اطالعات منصوب ك��رد. به گزارش ايس��نا، با 
بازنشستگي رسول سراييان، محمدجواد آذري 
جهرمي - وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات- 
طي حكمي امير ناظمي اش��ني را ب��ه عنوان 
معاون وزير و رييس سازمان فناوري اطالعات 
منصوب كرد. در حكمي كه به همين منظور از 
س��وي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات صادر 

شده، آمده است: 
با عنايت ب��ه ابالغ قانون جدي��د ممنوعيت به 
كارگيري بازنشس��تگان و نظر به مش��موليت 
قانون مذكور براي جناب آقاي دكتر سراييان، 
ضمن تشكر از تالش هاي ارزشمند ايشان براي 
تغيير استراتژي سازمان به عنوان يك سازمان 
توس��عه اي به جاي ي��ك س��ازمان پروژه گرا و 
تقويت بخش خصوصي به ويژه كسب وكارهاي 
نوپاي ديجيتالي، توسعه زيرساخت هاي دولت 
الكترونيكي و شتاب بخش��ي به ارايه خدمات 
دولت الكترونيكي و پيشبرد اهداف سند تبيين 
الزامات ش��بكه ملي اطالع��ات با كمك بخش 
خصوصي و همه ذي نفع��ان، باتوجه به تجارب 
ارزش��مندتان در ام��ور مديريت��ي، به موجب 
اين حكم جنابعالي را به س��مت »معاون وزير 
و رييس س��ازمان فناوري اطالعات« منصوب 
مي كنم. بنا بر اعالم، امير ناظمي اش��ني داراي 
دكتري مديريت فن��اوري از دانش��گاه عالمه 
طباطبايي است و مديريت گروه آينده انديشي 
مركز تحقيقات سياست علمي كشور را برعهده 
داش��ت و عالوه بر آن مجري پروژه نقش��ه راه 
خدمات بانكداري جامع، مدير روش شناس��ي 
پروژه نقش��ه راه صناي��ع الكترونيك مخابرات 
ايران و مدير روش شناسي طرح نقشه راهبردي 
توسعه امنيت فضاي تبادل اطالعات كشور را در 
رزومه كاري خود دارد. وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات پيش از اين در نمايشگاه تلكام، درباره 
اجراي قانون منع به كار گيري بازنشس��تگان 
اظهار كرده بود: رس��ول س��راييان كه خدمات 
زيادي در حوزه ارتباطات داشته است، به دليل 

اين قانون كنار گذاشته شد.

 تغيير رييس سازمان 
فناوري اطالعات 

جهان

سايه تنش هاي ژئوپليتيك بر 
نشست صندوق بين المللي پول
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   آغ�از اج�اس 6  روزه )اف. اي. ت�ي .اف( در 
پاريس؛ ايرنا| 

تارنماي گروه ويژه اق��دام مالي خبر داد كه اجالس 
اين س��ازمان از امروز )يكش��نبه( و به مدت شش 
روز در پاري��س برگزار ش��ده و مقام ه��اي بيش از 
200 كش��ور به بحث و بررسي موضوع هاي تعيين 
ش��ده مي پردازند. بنابر اطالعيه مندرج در تارنماي 
اف اي تي اف )FATF(، بيش از 800 مقام مس��وول 
به نمايندگي از 204 كشور و سازمان بين المللي از 
جمله صندوق بين المللي پول، سازمان ملل و بانك 
جهاني به پاريس مي روند ت��ا در هفته اف اي تي اف 
شركت كنند. در اين اجالس ش��ش روزه كه از 14 
تا 19اكتبر )22 تا 27 مهر( برگزار مي ش��ود، 140 
گزارش پيرامون مسائل مهمي به منظور حفاظت 
ازس��المت نظام مالي و مشاركت در امنيت جهاني 
مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. تنظيم مقررات 
براي دارايي هاي مجازي جهت جلوگيري از پولشويي 
و خطرات تامين مالي تروريسم، بررسي راهبردهاي 
اختالل درتامين مالي داعش، القاعده وهمكاران آنها 
و ديگر تروريست ها، اقدام جديد براي برخورد با تامين 
مالي اشاعه سالح هاي ممنوعه، بررسي پيشرفت هاي 
ايران و ديگر كشورها از جمله موضوع هاي مورد بحث 
اين اجالس خواهد بود. ع��الوه بر اين، گزارش هاي 
برخي سازمان هاازجمله صندوق بين المللي پول، 
بانك جهاني، سازمان ملل، اجالس سازمان همكاري 
و توسعه اقتصادي، سازمان همكاري و امنيت اروپا و 

يوروپل در اختيار اعضا قرار مي گيرد.

   كميسيون آموزش اتفاق مدرسه تاكستان 
را بررسي مي كند؛ ايسنا|

 سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
تاكيد كرد كه اين كميسيون اتفاق مدرسه تاكستان 
كه به موجب آن فردي بدون مجوز و هماهنگي اقدام 
به گرفتن تست قند خون از دانش آموزان كرده است 
را پيگيري خواهد كرد.ميرحمايت ميرزاده اظهار كرد: 
با وجودي كه هفته جاري هفته تعطيالت مجلس 
جهت سركش��ي نمايندگان به حوزه هاي انتخابيه 
است، بنده از طرف كميسيون مامور به بررسي سانحه 
رانندگي واژگوني اتوبوس دانش آموزان در تبريز شدم 
تا گزارش مربوطه را ارايه كنم كه هنوز بررس��ي ها 
ادامه دارد. وي افزود: قطعا كميس��يون آموزش در 
اولين جلسه بعد از تعطيالت مجلس عالوه بر بررسي 
حادثه واژگوني اتوبوس دانش آموزان، موضوع اتفاق 
رخ داده در مدرسه تاكستان را مورد پيگيري قرار داده 

و تصميمات الزم را اتخاذ خواهد كرد.

   19  نماين�ده غايب در جلس�ه CFT بيمار يا 
ماموريت بودند؛ خانه ملت| 

عضو هيات رييس��ه مجلس ذكر عنوان غايب براي 
 CFT 19 نماينده اي كه در جلسه راي گيري اليحه
حضور نداش��تند را ظلم به آنها دانست و گفت: اين 
نمايندگان در مرخصي استعالجي يا در ماموريت 
بودند و انتش��ار اس��امي آنان بدون اجازه، مصداق 
تفتيش عقايد است. محمدعلي وكيلي افزود: انتشار 
اسامي تعدادي از نمايندگان كه در جلسه بررسي و 
رأي گيري اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه 
با تامين مالي تروريس��م )CFT( حضور نداشتند، 
بدون اجازه ذي نفعان اشكال قانوني دارد و مصداق 
بارز تفتيش عقايد است. وي تصريح كرد: همچنين 
ليس��تي تحت عنوان غايبين در جلسه رأي گيري 
اليحه CFT منتش��ر شده كه سبب لطمه و آسيب 
حيثيتي به اعضاي اين ليست مي شود، در حالي كه 
اين نمايندگان غالبا بيمار بوده و مرخصي استعالجي 

داشتند يا ماموريت بودند.

   رييس جمهور قانون حفاظت و بهره برداري 
ازمنابع ژنتيكي كشور را اباغ كرد؛ پاد|

رييس جمهور قانون حفاظت و بهره برداري از منابع 
ژنتيكي كشور را براي اجرا به وزارت جهاد كشاورزي 
ابالغ كرد.  روحاني رييس جمهور قانون »حفاظت و 
بهره برداري از منابع ژنتيكي كشور« را كه در جلسه 
علني 24 دي ماه 1۳9۶ مجلس تصويب و در تاريخ 
24 شهريورماه سال جاري از سوي مجمع تشخيص 
مصلحت نظام با تاييد تبصره يك ماده پنج موافق با 
مصلحت نظام تشخيص داده شد، در نامه اي به وزارت 

جهاد كشاورزي براي اجرا ابالغ كرد.

   ربيعي مس�وول ايجاد »فضاي گفت وگوي 
اجتماعي« در دولت شد؛ فارس|

وزير س��ابق تعاون، كار و رفاه اجتماعي مسووليت 
ارتباط دولت ب��ا طيف هاي مختل��ف اجتماعي و 
سياسي را با عنوان »فضاي گفت وگوي اجتماعي« 
از طرف رييس جمهور بر عهده گرفته اس��ت. يك 
منبع مطلع گفت: علي ربيعي وزير سابق تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي مسووليت ارتباط دولت با طيف هاي 
مختلف اجتماعي و سياس��ي را ب��ا عنوان »فضاي 
گفت وگوي اجتماعي« از طرف رييس جمهور بر عهده 
گرفته است. الزم به ذكر است طبق اين گزارش ديدار 
صورت گرفته روحاني با فعاالن اصالح طلب و احتماال 
ديدار با فعاالن اصولگرا از وظايف علي ربيعي بوده و قرار 
است طيفي از اقتصاد دانان نيز با روحاني ديدار كنند.

   عملكرد دس�تگاه هاي دولتي در س�امانه 
دسترسي آزاد به اطاعات؛ پاد| 

كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي به تازگي گزارشي از نحوه 
عملكرد دس��تگاه هاي دولتي در سامانه دسترسي 
آزاد به اطالعات منتش��ر كرده اس��ت كه بر اساس 
آن پاسخگوترين و غيرپاسخگوترين وزارتخانه ها 
و دس��تگاه ها تا تاريخ 9 مهر 97 معرفي شده اند. بر 
اساس اين گزارش، سازمان انرژي اتمي، وزارت جهاد 
كشاورزي و وزارت نفت به ترتيب با 8، 9 و 14 روز به 
عنوان دستگاه هايي با كمترين زمان پاسخگويي و 
سازمان برنامه و بودجه، جمعيت هالل احمر و وزارت 
ورزش و جوانان به ترتيب با 184، 1۶4 و 11۶ روز به 
عنوان دستگاه هايي با بيشترين زمان پاسخگويي 

معرفي شده اند.

ايران2روي موج خبر

»تعادل«ازچراييضرورتبازگشاييدفتراتحاديهاروپادرتهرانگزارشميدهد

ضرورت تعميق رابطه با اروپا
گروه  ايران|

اواخر تيرماه امس��ال، زماني كه هيات دولت به ديدار 
مقام معظم رهبري رفته بود، ايشان تاكيد كردند دولت 
بايد روابط با ش��رق و غرب غير از امريكا را تقويت كند. 
حال امروز تعدادي از مقامات سياسي تالش مي كنند، 
كار نيمه تمام روزه��اي اوج برجام - كه تعميق رابطه 
با اروپا يا به تعبير رهب��ري غرب منهاي امريكا بود- را 
تمام كنند. بازگشايي دفتر اتحاديه اروپا در تهران كه 
دو س��ال پيش، زماني كه توافق هس��ته اي به تازگي 
امضا شده بود، بر سر زبان ها افتاد؛ اما سنگ اندازي ها 
مانع ش��د. به تازگي درخواست هيات پارلماني اروپا از 
نمايندگان مجلس ايران براي بازگشايي دفتر اتحاديه 
اروپا در تهران، بار ديگر اي��ن موضوع را به ميان آورده 
است. آنطور كه فالحت پيشه رييس كميسيون امنيت 
ملي مجلس گفته، در ديدار اعضاي اين كميسيون با 
سفراي 2۶ كشور اروپايي، »سفير اتريش كه رياست 
دوره اي اتحاديه اروپا را برعهده دارد و همچنين برخي 
از سفراي كشورهاي اروپايي درخواست بازگشايي دفتر 

اين اتحاديه در تهران را مطرح كرده اند.«

    راه تنفس برجام
اگرچه اين براي اولين بار نيست كه اتحاديه اروپا چنين 
درخواستي را مطرح مي كند؛ اما خروج امريكا از برجام و 
تالش اتحاديه اروپا براي حفظ توافق، اهميت بازگشايي 
دفتر اروپايي در تهران را دو چندان كرده است. چنانكه 
پيش تر، مجيد تخت روانچي در سال 95 درباره ضرورت 
بازگش��ايي دفتر اتحاديه اروپا، افزايش مراودات ميان 
دو طرف پس از توافق هسته اي را مطرح كرده بود؛ در 
حالي كه اين مراوده در دوران تحريم به اندازه اي نبوده 
كه نيازي به تاسيس دفتر اروپايي در تهران باشد. اين 
در حالي است كه فعل و انفعاالت سياسي در چندماه 
اخير، ضرورتي كه تخت روانچي از آن سخن مي گفت 

را چند برابر كرده است. 
س��خن از راهكار هاي اروپا براي مقابله با تحريم هاي 
امريكا عليه ايران است. اگرچه گمان مي رفت با خروج 
امريكا از توافق، اروپا موضعي منفعالنه گرفته و تسليم 
تصميم اياالت متحده ش��ود، اما تالش هاي چندماه 

مقامات اروپايي براي زنده نگه داشتن توافق هسته اي 
اين گمانه را از ميان برد. چنانكه بر اساس اخبار منتشر 
شده، با ابتكار فرانسه و آلمان، اتحاديه اروپا در پي ايجاد 
سازوكار مالي است كه نه تنها تاثير تحريم هاي مالي 
امريكا عليه ايران را خنثي سازد كه فراتر از آن سيستم 
مالي مستقلي براي اين اتحاديه به وجود آورد. اتحاديه 
اروپا كه سال گذشته پس از چين، بزرگ ترين شريك 
تجاري ايران بوده است، تالش مي كند با اين مكانيزم 
جديد به ش��ركت هاي اروپايي اين ام��كان را  دهد كه 
براي تبادل مالي با ايران نيازي به سيس��تم سوئيفت 

نداشته باشند.
اروپايي ها مي گويند براي دستيابي به موفقيت در اين 
خصوص نياز به هم��كاري نزديك تر با ايراني ها دارند. 
پيش تر آنها براي اجرايي شدن توافقات اقتصادي ميان 
ش��ركت هاي اروپايي و ايران از ضرورت تاسيس دفتر 
مستقل در تهران سخن گفته بودند، حال امروز براي 

نجات برجام اين پيشنهاد را مطرح مي كنند.

    استقبال از تاسيس دفتر
پيش��نهادي ك��ه تع��دادي از نماين��دگان مجلس، 
سياس��يون و ديپلمات ها از آن استقبال كرده اند. در 
همين ارتباط، مديركل ش��وراي راهب��ردي روابط 
خارجي كه رياست آن را كمال خرازي، وزير خارجه 
اس��بق اي��ران و از چهره هاي اثرگ��ذار در جمهوري 
اسالمي بر عهده دارد، از پيشنهاد اروپايي ها استقبال 
كرده و گفته كه » بايد راه هاي اتصال به اتحاديه اروپا 
را پيدا كني��م« به اعتقاد عبدالرضا فرجي راد با توجه 
به س��از و كار جديدي كه اروپا براي ادامه كار برجام 
وضع كرده و قول داده تا 1۳ آبان عملياتي شود، بايد 
با تاس��يس دفتر اتحاديه اروپا موافقت كرد: »اگر اين 
دفتر در تهران تاسيس شود، ما مي توانيم بطور مستمر 
با اتحادي��ه اروپا ارتباط برقرار كني��م و از اين طريق 

مي توانيم روند كارها را تسريع و تسهيل بخشيم«. 
يك اس��تاد دانشگاه هم از تاس��يس دفتر اروپايي در 
تهران اس��تقبال كرده و گفته اس��ت كه » مي توان با 
گسترش روابط خود با اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو 
اين اتحاديه تالش هاي امريكا و  اس��راييل را براي به 

انزوا كشيدن ايران مخدوش كرد.« با اين حال، به باور 
ذاكريان »متاس��فانه در كشور برخي تالش دارند كه 
با اين موضوع به ص��ورت جناحي برخورد كنند و در 
همين چارچوب با ايجاد دفتر اتحاديه اروپا در تهران 

مخالفت مي كنند.«
اشاره اين كارش��ناس مسائل بين الملل به مخالفاني 
اس��ت كه دو س��ال پيش وقت��ي كه س��طح ارتباط 
ديپلماتيك ميان ايران و بريتانيا به س��ابق بازگشت، 
ارتباطات ايران و دولت پيش��ين امريكا فزوني يافت 
و س��خن از بازگش��ايي دفتر اتحاديه اروپا شد؛ با آن 
مخالفت كرده و تاسيس اين دفتر را سياسي خواندند. 
فروردين ماه سال 95 پس از آنكه موگريني در سفر به 

ايران خواهان بازگشايي دفتر اروپايي براي پيگيري 
توافقات دو طرفه شد، برخي افراد با اين اقدام مخالفت 
كرده و مانع ش��دند. هرچند دول��ت در اين خصوص 
كوتاه نيامد؛ اما بازگش��ايي دفت��ر را منوط به فراهم 
شدن شرايطي دانست. در مرداد 1۳95 مجيد تخت  
روانچي معاون اروپ��ا و امريكا در وزارت خارجه ايران 
اعالم كرد كه »تأس��يس چنين دفتري نيازمند طي 
ش��دن مراحل قانوني در كشور اس��ت«. او گفته بود: 
»ما به طرف هاي مقابل مان در اتحاديه اروپا به صورت 
شفاف اعالم كرده ايم كه اين موضوعي زمان بر است و 
بايد مسائل حقوقي مرتبط با تأسيس دفتر در تهران 
را در نظر بگيرند و كاري نيست كه بتوان يك شبه آن را 

انجام داد.« سال گذشته هم كه يل هوگان، كميسيونر 
كشاورزي و توسعه روستايي اتحاديه اروپا با اسحاق 
جهانگيري مع��اون اول رييس جمهوري ديدار كرده 
بود، بار ديگر موضوع گش��ايش دفتر اتحاديه اروپا در 
تهران را مطرح كرد و جهانگيري گفت تأسيس دفتر 
اتحاديه اروپا در تهران در دس��تور كار وزارت خارجه 

ايران قرار گرفته است. 
حال به نظر مي رسد با خروج امريكا از برجام و تالش 
اروپا براي زنده نگه داش��تن توافق نياز به بازگشايي 
دفتر اتحاديه اروپا در تهران بيش از پيش شده است. 
ضرورت��ي كه ظاهرا مقامات ايراني ه��م بر آن اذعان 

دارند.

درنامهايبهرييسدستگاهقضامطرحشد

 پيشنهاد آيت اهلل مكارم شيرازي به آيت اهلل الريجاني درباره مهريه
گروه  ايران|

همزمان با بروز نوسانات اخير در بازار ارز و سكه و متعاقب 
آن افزايش قيمت س��كه در ماه هاي گذشته، بسياري از 
محكومان پرداخت مهريه از نوع سكه بهارآزادي را دچار 
مش��كل كرده اس��ت؛ مش��كالت دامنه داري كه باعث 
شدند تا مراجع تقليد و آيات عظام نيز در خصوص شيوه 
برخورد ساختار قضايي با اين موضوع وارد ميدان شوند و 
رهنمودهايي را به عنوان مطالبه جامعه ديني از دستگاه 
قضايي مطرح كنند. اظهاراتي كه با پاس��خ آيت اهلل آملي 
الريجاني در 18مهرماه روبه رو ش��د تا در نهايت آيت اهلل 
مكارم شيرازي مرجع تقليد شيعيان در پي سخنان اخير 
رييس قوه قضاييه در خصوص اظهارات ايش��ان در مورد 
بدهكاران مهري��ه، نامه اي سرگش��اده خطاب به رييس 

دستگاه قضا بنويسد.
 نامه اي كه به نظر مي رسد در پاسخ به اظهارات 18مهرماه 
رييس دس��تگاه قضا در خصوص موضوعات مختلف به 
خصوص مهري��ه به نگارش درآمده و ب��ه نوعي در امتداد 
مباحثي است كه پيش از اين از سوي مراجع عظام تقليد از 
يك سو و ساختار قضايي كشورمان از سوي ديگر پيگيري 

شده است..
بالفاصله پس از انتشار اين نامه خبرگزاري ها و شبكه هاي 
اجتماعي به بررسي و ارزيابي ابعاد و زواياي گوناگون اين 
نام��ه پرداختند و چهره هاي داراي نف��وذ در خصوص آن 
به اظهارنظر پرداختند. از جمله حسام الدين آشنا مشاور 
رييس جمهوري ك��ه در واكنش به نام��ه آيت اهلل مكارم 
شيرازي در حس��اب ش��خصي خود در توئيتر نوشت: » 
مكاتبات و مباحث��ات تخصصي مراجع ب��زرگ حوزه با 

مسووالن فقهي ترين نهاد جمهوري اسالمي بسيار مبارك 
است؛ اميدوارم اين تبادل نظرات و تجربيات منجر به افزايش 
كيفيت فقاهت و قضاوت ش��ود. اجتهاد به دور از تحوالت 
جامعه و قضاوت ب��ه دور از اجتهاد هر دو براي آينده فقه و 

قضا تلخ است.«

    توضيح براي شفاف سازي
آيت اهلل مكارم شيرازي پيش از ظهر ديروز در جلسه درس 
خارج فقه خود كه در مسجد اعظم برگزار شد، اظهار داشت: 
به دنبال بحثي كه درباره مهريه و جوانان داشتيم رييس قوه 
قضاييه بياناتي داشته است. ما در اينجا نامه داريم كه بر اساس 
آن مي خواهيم عمل كنيم، باالخره حرف حساب خود را 
رها نمي كنيم. مرجع تقليد ش��يعيان در اين نامه خطاب 
به آيت اهلل آملي الريجاني رييس قوه قضاييه اظهار داشت: 
بيانات جنابعالي را درباره مسائلي كه اين جانب مطرح كرده 
بودم خواندم، متأسفانه قانع كننده نبود و شايد توضيحات 

من براي چند مساله كافي نبوده است.
به گزارش پايگاه اطالع رساني اين مرجع تقليد شيعيان، 
آي��ت اهلل مكارم ش��يرازي ادام��ه داد: پيش��نهاد مي كنم 
همان گونه كه خود شما اشاره  كرديد دادستان كل كشور 
و 2 نفر از قضات عاليرتبه كه سوابق حوزوي داشته باشند 
تشريف بياورند تا 4 مس��اله مهم درباره مهريه در محيط 
عالمانه و دور از عصبانيت حل وفصل ش��ود و چنانچه آن 
4 مساله روشن ش��د به كار بسته شود و اگر بعضي قوانين 
موجود با متون اسالمي سازگار نبود از طريق مجلس شوراي 
اس��المي اصالح شود. او افزود: اينجانب براي قوه قضاييه و 
ش��خص جنابعالي قائل به احترام بوده و هستم و تضعيف 

اين قوه را كار خالفي مي شمارم ولي هدف اينجانب روشن 
ساختن قوانين مترقي اسالم و كمك به جمعي از گرفتاران 
مهريه است. لطفاً دستور دهيد ليست كامل زندانيان مهريه 
را با ذكر سن و سال همراه بياورند. آيت اهلل مكارم شيرازي 
بيان كرد: اميدواريم بتواني��م از اين طريق كمكي به حل 
مشكل جوانان كه گرفتار مساله مهريه هستند و در زندان 
به سر مي برند بنماييم، هميش��ه در سايه لطف پروردگار 
موفق باشيد. استاد برجسته حوزه علميه قم با اشاره به اينكه 
درباره 4 مساله توضيحات الزم را خواهم داد، گفت: متأسفانه 
دستگاه قضايي تابع يك سلسله قوانين دست و پاگير است و 

آنها باعث مشكل مي شوند.

    قضات كه از كوه قاف نيامده اند 
اما صحبت هايي كه باعث شده تا آيت اهلل مكارم اقدام به 
ارسال نامه كند به صحبت هاي 18مهرماه آيت اهلل آملي 
الريجاني باز مي گ��ردد؛ رييس قوه قضاييه با اش��اره به 
سخني از اين مرجع بزرگوار تقليد كه گفته است »آخر 
دستگاه قضا بايد مطابق اسالم باشد چرا برخالف اسالم 
يك عده بروند زندان«يا اينكه گفته اند »عيب كار ما اين 
است كه حوزه از دستگاه قضا جدا شده و هركسي براي 
خود تصميمي مي گيرد« يا فرموده اند »دستگاه قضايي 
ما احترام برايشان قائليم، بنشينند با حوزويان و مسائل 
را حل كنند و بي خود م��ردم را به زندان نيندازند اما يك 
گوشه اي بنشينند خودشان بين خودشان توافق بكنند، 
قابل حل نيست«  وي اظهار كرد: به محضر شريف ايشان 
عرض مي كنم چرا به گونه اي صحبت مي شود كه گويي 
مسووالن قضايي و قضات شريف از پس كوه قاف آمده اند؟ 

ما هم از همين حوزه ها آمده ايم. بسياري از مسووالن عالي 
قضايي و قضات دستگاه قضا از روحانيون فاضل، متدين 
و جليل القدر حوزه اند. قضات متدي��ن و فاضلي در قوه 
قضاييه فعاليت مي كنند كه انسان از دقت ها و تعبدشان 
به احكام اس��الم و فتاواي فقهاء ل��ذت مي برد. به ضرس 
قاطع عرض مي كنم قاضي عاليرتبه اي نمي شناسم كه 
به احكام اسالمي يا فتاواي الزم االتباع فقهاء عظام توجه 
نداشته باشد يا بدانها متعّبد نباشد لذا اينگونه تخطئه را 
بحق نمي دانم. آيت اهلل آملي الريجاني با بيان اينكه گفته 
ش��ده اس��ت »چرا زندان ها را پر مي كنيد و به محض به 
اجرا گذاشتن مهريه از س��وي زنان، مردان فوراً به زندان 
مي افتند؟«، پاسخ داد: به نظر مي رسد اين مطالب ناشي 
از خبرهاي نادرست يا برخي تصورات ناصحيح است كه 
توضيح آن در ادامه خواه��د آمد. حوزويان عزيز و عموم 
مردم شايسته اس��ت بدانند كه ما در همين مورد و براي 
حل اين مشكل چه تالش هايي كرده ايم. بنده براي پاسخ 
به اين اظهارات هم متن س��خنان ايشان را خواندم و هم 
صوت آن را دوبار شنيدم كه البته متن منتشره تلطيف 
ش��ده بود. آيت اهلل آملي الريجاني افزود: قدرت، ش��رط 
انجام همه تكاليف است و در مورد لزوم پرداخت مهريه نيز 
حكم همين است لذا »عندالمطالبه« و »عنداالستطاعه« 
بودن در اين زمينه يعني ل��زوم پرداخت مهريه تفاوتي 
ندارد. آري برخي قض��ات در جايي كه مهريه به صورت 
»عنداالس��تطاعه« توافق شده اس��ت، مالحظاتي را به 
لحاظ شكلي دارند و ممكن است دعواي زوجه را رد كنند 
كه البته اين ربطي به موضوع مورد بحث آن مرجع بزرگوار 
ندارد و ما هم همچون ايشان معتقديم كه »عندالمطالبه« 

و »عنداالس��تطاعه« از نظر لزوم پرداخت مهر و اجراي 
قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي تفاوتي ندارد و 
رويه قضات هم همين است. اينكه قيد »عندالمطالبه« 
و »عنداالستطاعه« در احكام ديگر – غير از مساله لزوم 
پرداخت مهر- آيا تأثي��ري دارد يا نه البته بحث ديگري 
است كه متأس��فانه در خالل آن، خلط بحث هاي جدي 

رخ داده است. 
رييس قوه قضاييه با اشاره به نكته ديگري كه اين مرجع 
بزرگوار تقليد بيان كرده اس��ت، گف��ت: فرموده اند كه 
حكمي صادر ش��ده و بر مبناي آن مقرر شده كه ضمن 
تقسيط مهريه، زوجه مي تواند تا دريافت تمامي اقساط، 
تمكين نكند. سپس گفته اند چرا حكمي مي دهيد كه 
دنيا به ما بخندد زيرا گاهي پرداخت قسط ها چهل سال 
طول مي كشد و زني كه بخواهد در سي سالگي مهريه اش 
را تقس��يط كنند بايد تا هفتاد سالگي صبر كند و بعد به 
خانه بخت برود! در پاس��خ به ايشان بايد صراحتًا عرض 
كنم مبن��اي اين احكامي ك��ه مي فرماييد »مضحكه« 
است، در واقع فتاواي فقهاي بزرگوار در رساله هاي عمليه 
اس��ت و به نظر بنده هيچ مضحكه اي هم نيست و البته 
عجيب است كه در رساله عمليه اين مرجع بزرگوار هم 
همچون ديگران مساله حق امتناع زوجه تا گرفتن مهر 
مورد تصريح است و طبعًا اطالق آن شامل همين موارد 

مذكوره هم مي شود. «
بعد از نامه ديروز آيت اهلل مكارم بايد منتظر اظهارنظر رييس 
دستگاه قضا در اين خصوص باشيم؛ مباحث طلبگي كه از 
منظر آشنا مشاور رييس جمهوري در آينده مي تواند منشأ 

اثرات خير بسياري باشد.

پروندهدستراستوزيرهنوز
بهدادگاهنرفتهاست

رييس دادگس��تري استان 
ته��ران در رابطه ب��ا پرونده 
۳ مفس��د اقتصادي كه به 
اعدام محكوم شدند، گفت: 
به حكم اعت��راض و پرونده 
به ديوان عالي كشور ارسال 
شده و تعيين ش��عبه آن با 
ديوان عالي كشور است. به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ 
غالمحسين اسماعيلي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه 
آخرين وضعيت پرونده واردات خودرو به كجا رسيد؟، در 
جمع خبرنگاران اظهار كرد: پرونده هاي واردات خودرو 
پرونده هاي متعددي است و كار هاي تحقيقي و تكميلي 
آن در حال انجام اس��ت و هر زماني كه به دادگاه ارسال 
شد، رسيدگي به آن برابر مقررات و در اسرع وقت انجام 
مي شود. او در پاسخ به اين سوال كه پرونده ميثم رضايي در 
رابطه با تخلفات واردات خودرو به كجا رسيد؟، افزود: اين 
پرونده يكي از پرونده هاي واردات خودرو بوده كه هنوز به 
دادگاه ارسال نشده است.  او  درباره آخرين وضعيت پرونده 
موسسه مالي و اعتباري ثامن الحجج، تصريح كرد: پرونده 
هنوز به ديوان عالي كش��ور ارسال نشده است. به دليل 
اينكه تعداد شكات زياد است و در شهر هاي مختلف حضور 

دارند، سه مورد از ابالغ هاي شكات هنوز برنگشته است.

ادعايدخالتدرانتخابوزرا،
حرفبيمبنايياست

واعظ��ي درب��اره انتق��اد 
برخي  درب��اره دخالت افراد 
دفت��ر رييس جمه��ور در 
انتخاب هاي رييس دولت 
از جمله انتخاب وزرا گفت: 
اين حرف، حرف بي مبنايي 
اس��ت. رييس جمه��ور در 
تمام��ي زمينه ها تصميم نهايي را ش��خصا مي گيرند. 
س��يدمحمود واعظي در گفت وگو با ايلنا، درباره انتقاد 
برخي كه مي گويند دفتر رييس جمهور در انتخاب وزرا 
نقش دارن��د و به نوعي آن را دخال��ت عنوان مي دانند، 
گف��ت: اول اينكه؛ اين حرف، حرف بي مبنايي اس��ت. 
سوال اين جاس��ت رييس جمهور چرا دفتر دارد؟ دفتر 
رياست جمهوري براي اين ايجاد شده است كه مقدمات 
آنچه ريي��س دولت در نظ��ر دارد را فراهم كند. رييس 
دفت��ر رييس جمهور ادام��ه داد: وظيفه ماس��ت آنچه 
رييس جمهور از ما مي خواهد را انجام دهيم. يك روز وزرا 
و استاندارهاست و زماني مسائل ديگر مطرح مي شود 
كه دفتر وظيفه دارد مطالعات، بررسي ها و مشورت ها را 
انجام و نتيجه را خدمت ايشان ارايه دهد. او گفت: در دفتر 
رياست جمهوري ما مقدمات را فراهم مي كنيم و تصميم  
نهايي را در همه زمينه ها شخص رييس جمهور مي گيرد.

ديدارهايقائممقاموزير
امورخارجهدر»دوشنبه«

قائ��م مق��ام وزي��ر امور 
خارجه كه براي ش��ركت 
در هفدهمين نشس��ت 
شوراي سران دولت هاي 
عضو س��ازمان همكاري 
شانگهاي به تاجيكستان 
سفر كرده بود، در جريان 
اين سفر با تعدادي از مقامات شركت كننده در اين 
نشست و همچنين مس��ووالن دولت تاجيكستان 
ديدار و رايزني كرد. به گزارش س��ايت وزارت امور 
خارجه مرتضي س��رمدي، رييس هيات ايراني در 
هفدهمين نشست شوراي سران دولت هاي عضو 
سازمان همكاري شانگهاي در تاجيكستان با عثمان 
علي عثمان زاده، وزير انرژي و ذخاير آب جمهوري 
تاجيكستان و سراج الدين مهرالدين وزير امور خارجه 

اين كشور بصورت جداگانه ديدار و مالقات كرد.
در مالقات با وزير انرژي كه رييس تاجيكي كميسيون 
مشترك اقتصادي دو كشور نيز است، طرفين ضمن 
بررس��ي آخرين وضعيت همكاري هاي اقتصادي، 
تجاري و فني دو كشور، بر ضرورت گسترش و تقويت 
اين همكاري ها در چارچوب كميس��يون مشترك 

اقتصادي تاكيد كردند.

حضورهياتايرانيبهرياست
نمايندهزندراجالس»آيپييو«
هي��ات پارلماني جمهوري 
اس��المي ايران به رياست 
س��يده فاطمه حس��يني 
نماينده ته��ران در مجلس 
ب��راي ش��ركت در يكصد و 
س��ي و نهمي��ن اج��الس 
ش��وراي اجراي��ي اتحاديه 
بين المجالس جهاني )IPU( وارد ژنو س��وييس ش��د. 
سيده فاطمه حسيني كه رييس شوراي اجرايي ايران در 
اتحاديه بين المجالس جهاني است در گفت وگو با ايرنا، 
شعار اين نشست را »رهبري پارلمان ها در ارتقاي صلح و 
توسعه در عصر نوآوري و تغييرات فناوري« عنوان كرد. 
وي گفت: نمايندگان اعزامي عالوه بر شركت در مجمع 
عمومي اجالس شوراي اجرايي اتحاديه بين المجالس 
جهاني در كميته هاي دايمي 'صلح و امنيت بين الملل'، 
'توسعه پايدار و تجارت'، دموكراسي و حقوق بشر'، 'امور 
سازمان ملل متحد' و ' اجالسيه زنان و جوانان' و نشست' 
آسيا - پاسيفيك' و پنل هاي تخصصي شركت مي كنند.

حسيني تاكيد كرد: هيات اعزامي در حاشيه اين اجالس 
از فرصت حضور خود براي فعال س��ازي ديپلماس��ي 
پارلماني استفاده كرده و با نمايندگان كشورها ديدار و 

گفت وگو مي كند.

ادامهاختالفاتبرسر
»سيافتي«درستنيست

رييس كميس��يون امنيت 
مل��ي و سياس��ت خارجي 
مجلس ش��وراي اسالمي 
تاكيد كرد: با توجه به تصميم 
مجلس شوراي اسالمي در 
تصويب اليحه الحاق ايران 
به كنوانسيون مقابله با تامين 
مال��ي تروريس��م )CFT(، ادامه اختالفات بر س��ر اين 
اليحه درست نيس��ت. اكنون بايد همگان يك صدا در 
حوزه هاي ديگر سياست خارجي كار كنيم. حشمت اهلل 
فالحت پيشه در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: مجلس 
ش��وراي اس��المي راي خود را درباره CFT داد و اكنون 
موضوع به ش��وراي نگهبان سپرده شده است. مجلس 
حساس ترين تصميم را گرفت تصميمي كه بطور طبيعي 
مخالفان و موافقان زيادي داشت. وي با اشاره به جلسه 
كميسيون امنيت ملي براي بررسي اين اليحه در محل 
صحن مجلس شوراي اسالمي گفت: معتقدم صداوسيما 
بايد فيلم اين جلسه را كه فيلمبرداري هم كرده، منتشر 
كند بنده شهادت مي دهم كه موافقان و مخالفان از سر 
دلسوزي براي نظام مواضع شان را بيان مي كردند و براي 
همه آنها منافع ملي مهم بود منتها بر سر تامين منافع ملي 

اختالف نظر داشتند. 
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اخبار كالن

رايزني با مقامات بانك جهاني 
و صندوق بين المللي پول

سرپرس��ت وزارت امور اقتصادي و دارايي كه در 
راس هياتي براي شركت در اجالس ساليانه بانك 
جهاني و صندوق بين المللي پول به اندونزي سفر 
كرده اس��ت، در جلس��ه صبح ديروز اين اجالس 

بين المللي شركت كرد.
سيد رحمت اهلل اكرمي سرپرست وزارت اقتصاد 
و هي��ات ايراني در حاش��يه اين اج��الس و طبق 
برنامه ريزي هاي انجام ش��ده با برخي از مقامات 
شركت كننده در اين گردهمايي، ديدار و گفت وگو 

خواهند كرد.
بررس��ي روند فزاينده حمايت از اقتصاد، آسيب 
پذيري اقتصادهاي نو ظهور و افزايش بدهي هاي 
جهاني از محورهاي اصلي اين همايش بين المللي 
است كه روز گذشته با سخنان رييس جمهوري 

اندونزي در شهر بالي آغاز به كار كرد.
شايان ذكر است، در اين اجالس كه وزيران اقتصاد 
و روساي بانك هاي مركزي از ۱۸۰ كشور جهان با ۳ 
هزار و ۲۰۰ نفر در آن شركت مي كنند، ضمن طرح 
و بررسي مسائل عمده و مشكالت فراروي اقتصادي 
و توسعه اي جهان، برنامه ها و عملكرد اين دو نهاد 
مهم اقتصادي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

در اين اجالس همچنين گزارش مالي روساي بانك 
جهاني و صندوق بين المللي پول به مجمع عمومي 

دو نهاد مذكور ارايه خواهد شد.

3 كالن

حيدر مستخدمين حسيني عملكرد پنج ماه نخست بودجه را بررسي كرد

نجاتبودجهدرپناهآيندهفروشي

اعالم نحوه جبران افزايش نرخ ارز پيمانكارانماليات ستاني سليقه اي رايج شده

آغاز اجالس »اف اي تي اف« 

گروهاقتصادكالن| اميرعباسآذرموند| 
معاون اسبق وزير اقتصاد در گفت وگو با »تعادل« و 
ضمن اشاره به عملكرد پنج ماه نخست بودجه، گفت: 
از دولت حسن روحاني انتظار مي رفت تا اشتباهات 
آقاي احمدي نژاد را اصالح كند. در دولت هاي نهم و 
دهم هزينه هاي جاري دولت ناگهان افزايش يافت 
به گونه اي كه در پايان كار دولت دهم هزينه جاري 
چهار برابر ش��ده بود. متاسفانه در پنج سال گذشته 
نه تنها اين روند اصالح نشد بلكه ادامه هم پيدا كرد 
و اكنون هزينه هاي دولت در پنج س��ال چهار برابر 

شده است.
به گزارش تعادل، بررسي گزارش بانك مركزي نشان 
مي دهد دولت با انتش��ار اوراق مشاركت توانسته از 
كسري بودجه در پنج ماه نخست امسال جلوگيري 
كند. گزيده آمارهاي بانك مركزي حاكي از آن است 
كه تراز عملياتي و سرمايه اي در بازه پنج ماه نخست 
امس��ال ۳6 هزار و 9۱۰ ميليارد تومان كاستي دارد 
كه به نظر مي رس��د دولت با انتشار ۳9 هزار و 7۱۰ 
ميليارد تومان اوراق مشاركت و واگذاري دارايي هاي 
مالي توانس��ته اين كاس��تي را جبران كند. اين در 
حالي است كه طبق قانون بودجه سال جاري در اين 
مدت قوه مجريه تنه��ا بايد ۲6 هزار و 77۰ ميليارد 
تومان واگذاري دارايي هاي مالي را انجام مي داد اما 
با افزايش ۱۳ هزار ميليارد توماني اين رقم، فش��ار 
كسري بودجه كاسته ش��د؛ حال آنكه بنا بر اين بود 
كه در اين مدت معادل همين رقم اضافه واگذاري، 
تملك دارايي هاي مالي س��ال هاي گذشته صورت 
بگيرد كه تنه��ا دو هزار و ۸۰۰ ميلي��ارد تومان آن 
عملي شد. در اين رابطه حيدر مستخدمين حسيني 
مي گويد: انتش��ار اوراق مالي يكي از ابزارهايي است 
كه به دولت اجازه مي دهد در مقابل كسري بودجه 
بايستد اما اين ابزار خطرناكي است چرا كه اگر دولت 
نتواند در زمان سررس��يد تعهدات خود را بپردازد، 
بدهي به بانك ها افزايش مي يابد كه اين نيز موجب 

افزايش نقدينگي و مشكالت تورمي مي شود.
در س��ال جاري در آمدهاي دول��ت از محل فروش 
نف��ت 6۲ درصد بيش��تر از رقمي اس��ت كه س��ال 
گذش��ته پيش بيني مي شد اما افزايش ۲5 درصدي 
هزينه هاي دولت در شرايطي كه قوه مجريه دست 
به صرفه جويي زده، اين افزايش درآمد را بي اثر كرده 
است. در ماه هاي آينده با سخت تر شدن تحريم هاي 
امريكا احتماال از درآمدهاي نفتي كش��ور به شكل 
چش��مگيري كاس��ته خواهد ش��د و دولت شانس 
اس��تفاده از اين محل را براي جب��ران هزينه هايش 

ديگر ندارد.
اقتصاد ايران به ش��كلي اس��ت كه ه��رگاه وضعيت 
تورمي بر آن س��ايه افكنده، دول��ت اولين زيان كار 
آن بوده اس��ت چرا كه بزرگ تري��ن مصرف كننده 
در اقتصاد خود نهاد دولت اس��ت. درنتيجه افزايش 
هزينه ها موجب افزايش درآمد براي دولت نمي شود 
و درواقع خود تبديل به اهرمي براي افزايش كسري 
بودجه و تضعيف عملكرد مالي دولت مي ش��ود. به 
نظر مي رسد دولت با آينده فروشي از كسري بودجه 
در ما ه هاي نخست امسال فرار كرده ولي تداوم اين 
روند در ماه هاي آينده و كاهش احتمالي درآمد نفت 
بر اثر تش��ديد تحريم هاي امريكا، كار را براي دولت 
س��خت تر مي كند. از يكس��و افزايش انتشار اوراق 
شرايط سال هاي آينده را به مراتب سخت تر مي كند؛ 
سال هايي كه كارشناسان گوناگون سالي سخت تر از 
امسال مي دانند و نگراني بابت تشديد ركود تورمي 
در كشور را واقعي و جدي مي دانند. در طرف مقابل 
هم اگر دولت نسبت به كسري بودجه خود بي تفاوت 
باش��د، عمال بخش��ي از هزينه هاي ج��اري خود را 

نمي تواند بپردازد كه اين نيز در جاي خود مشكالت 
فراواني به همراه خواهد آورد.

  اوراق بودجه، براي جبران كسري بودجه
حيدر مس��تخدمين حسيني، معاون س��ابق وزير 
اقتصاد، در گفت وگو با »تعادل«، همچنين به توضيح 
انواع مختلف اوراق مشاركت پرداخت و گفت: انتشار 
اوراق مشاركت با رويكردها و اهداف مختلفي صورت 
مي گيرد. آن دسته از اوراق مشاركت كه در قوانين 
بودجه س��اليانه به آن اشاره مي ش��ود، براي جبران 
كس��ري بودجه اس��ت. درواقع چنانچه نمايندگان 
مجلس و دولت بتوانند بودجه اي را ببندند كه منابع 
و مصارف آن با هم برابر باشد، ديگر نيازي به تعريف 

چنين اوراق مشاركتي وجود ندارد.
او ادامه داد: در حين نوشتن قوانين بودجه ساليانه، 
مس��ووالن دولتي و نمايندگان مجلس به بررس��ي 
منابع درآمد دولت دست مي زنند. دولت سه دسته 
منابع درآمدي در اي��ران دارد، ماليات، درآمدهاي 
نفتي و ساير. در بخش نفت مساله پيش بيني قيمت 
جهاني و روند بازار آن اس��ت. عالوه ب��ر اين ميزان 
ماليات مصوب هم بايد با توجه به شرايط اقتصادي 
كش��ور به گونه اي باشد كه فش��ار اضافه بر اقتصاد 
نياورد. س��اير درآدمدها نيز عمدتا به منابع حاصل 
ش��ده از فروش اموال دولت و خصوصي س��ازي باز 
مي گي��رد. در بخش هزينه ني��ز، هزينه هاي جاري 
و بودج��ه عمراني قرار مي گيرد و اگ��ر دولت بتواند 
درآمدي برابر با هزينه هاي خود داشته باشد، آن گاه 
يك بودجه متعادل و خوب بس��ته ش��ده كه دچار 

كسري بودجه نيز نخواهد شد. 
مسختدمين حسيني گفت: درنتيجه بخشي از اوراق 
مشاركت كه در قوانين بودجه مي آيد درواقع اساس 
كارش بر جبران كسري بودجه و هزينه هاي جاري 
است. عالوه بر اين مقداري اوراق مشاركت نيز براي 
ش��هرداري ها به صورت ساالنه تصويب مي شود كه 
در سال هاي گذشته بيشتر براي توسعه خط مترو و 
تقويت زيرساخت ها در شهرهايي چون تهران، شيراز 
و مش��هد بوده است. از سوي ديگر بانك مركزي نيز 
گهگاه اقدام به انتشار اوراقي مي كند كه هدف آن با 
اوراقي كه قوه مجريه منتشر مي كند كامال متفاوت 
اس��ت. در اين بخ��ش بانك مركزي ب��ا مجوزي كه 
از س��وي مجلس مي گيرد مي تواند با انتش��ار اوراق 
مش��اركت نقدينگي بازار را جمع آوري مي كنند. به 
بيان ديگر، بانك مركزي در راس��تاي سياست هاي 
پولي خ��ود هنگامي ك��ه قصد اج��راي برنامه هاي 
انقباضي را دارد با ابزار اوراق اين كار را انجام مي دهد. 
وي افزود: در مقابل اوراق ديگري نيز تحت نام اوراق 
خزانه منتشر مي شود كه براي پرداخت بدهي هاي 
دولت به پيمانكاران صورت مي گيرد. در اين زمينه 
دولت با انتش��ار اس��ناد خزانه ضمن تسويه حساب 
خود با پيمانكاران، س��عي مي كن��د از تبعات بدهي 
خود ب��ر بخش توليد بكاه��د و در گام بعدي خود با 
بدهكاران تس��ويه كند. اين اوراق در بازار س��رمايه 
منتشر و دست به دست مي شوند تا زماني كه نوبت 

به سر رسيد آنها برسد.

  انتش�ار بي روي�ه اوراق موج�ب افزايش 
بدهي به بانك ها مي شود

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به ماهيت متفاوت 
اوراق منتش��ر ش��ده گفت: اين ميان دولت بايد به 
نكته توجه كند كه بايد بيش��تر بر هزينه هاي خود 
تمركز كن��د. متاس��فانه اين اتف��اق در دولت هاي 
مختل��ف نيافتاده و در همين دول��ت آقاي روحاني 
ظرف پنج سال گذشته هزينه هاي جاري چهار برابر 

شده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه حتي براساس 
منطق اقتصادي نيز هزينه ه��اي دولت نبايد بيش 
از نرخ تورم افزاي��ش يابد. به بيان ديگر در حالي كه 
درآمدهاي هيچ بخشي رشدي به اين اندازه نداشته، 
ناگهان هزينه هاي دولت چهار برابر مي شود كه اين 
نيز زمينه ساز كسري بودجه و افزايش انتشار اوراق 
مشاركت مي شود. حال آنكه همه مي دانند اين اوراق 
تعهد آور هستند و به نوعي دولت با انتشار آنها دست 

به آينده فروشي مي زند.
مستخدمين حسيني در پاسخ به سوالي در رابطه با 
رابطه ميان انتشار اوراق و افزايش بدهي هاي دولت 
گفت: وقتي دولت شروع به انتشار اوراق مي كند، از 
طريق بانك ها اين اقدام ص��ورت مي گيرد. بانك ها 
اوراق را مي فروش��ند و منابع را در اختيار دولت قرار 
مي دهد و چنانچه دولت در س��ر رس��يد آنها نتواند 
مبالغ بعالوه سود را در اختيار خريداران و دارندگان 
اوراق ق��رار ده��د، بانك ها اي��ن كار را مي كنند و بر 
بدهي دولت به بانك ها نيز اضافه مي شود. اين همان 
اتفاقي اس��ت كه در سال هاي گذش��ته هم افتاده و 
حجم زيادي از اين دس��ت بدهي ها بر دوش دولت 
قرار گرفته اس��ت. با اضافه شدن بر حجم بدهي ها و 
افزايش همزمان هزينه هاي جاري دولت از بودجه 
عمران��ي خ��ود مي كاهد. اي��ن در حالي اس��ت كه 
بودجه هاي عمراني سهم مهمي در افزايش اشتغال 
و توسعه زيرساخت هاي كشور دارند و عقب انداختن 
آنها عواقبي س��خت به همراه دارد. با افزايش سهم 
هزينه ه��اي جاري و كاهش س��هم بودجه عمراني، 
عمال اش��تغال كاهش يافته و س��هم توليد ملي در 
اقتصاد كمتر مي ش��ود و س��ر آخر نقدينگي زيادي 

رها مي شود.
او در پاسخ به سوالي مبني بر تاثير اصالحات قيمتي 
بر كاهش كسري بودجه در دولت هاي مختلف گفت: 
بحثي كه در رابطه با سياست هاي قيمتي و به بيان 
ديگر افزايش قيمت ه��ا جهت باال بردن درآمدهاي 
دولت و مصرف در ايران مطرح مي ش��ود، متاسفانه 
هيچ ربطي ب��ه فضاي واقعي اقتصاد كش��ور ندارد. 
بارها در دولت هاي مختلف مشاهده كرديم كه ادعا 
مي شود اصالح نظام اقتصادي كشور از رهگذر اصالح 

قيمتي ممكن مي ش��ود و دولت ها هم براي جبران 
هزينه هاي خود دست به چنين روش هايي مي زنند. 
حال آنكه يكي از مهم ترين مش��كالت اقتصاد ايران 
پايين بودن نرخ بهره وري اس��ت اما كس��ي برنامه 
جامعي براي باال بردن نرخ بهره وري در كشور ديده 
اس��ت؟ در ايران راحت طلبي سبب شده كه عمدتا 
راحت ترين كار انجام ش��ود و دولتمردان هم تصور 
مي كنند با اصالح قيمت و درواقع باال بردن قيمت ها 

مشكالت حل مي شود.

  بودجه نويسي در ايران بايد تغيير كند
وي افزود: متاسفانه ما حتي از علم اقتصاد نيز فقط 
بخش��ي از حرف ها را ياد گرفتي��م ولي در مقابل هر 
سليقه فردي را به اس��م اينكه علم چنين مي گويد 
به خورد ديگران مي دهند. بسياري از سياست هاي 
اص��الح قيمت��ي ك��ه در اي��ران اجرا ش��ده را هيچ 
كشوري حاضر نيس��ت در كشور خودش اجرا كند. 
ما نمي توانيم ب��ا اداي اقتص��اد آزاد درآوردن، فكر 
كني��م واقعا اقتصاد آزاد داري��م و قوانين آن اقتصاد 
را بر كش��ور حاكم كنيم. ما س��ال ها با يك اقتصاد 
آزاد واقعي فاصله داريم چ��را كه اولين ويژگي يك 
اقتص��اد مبتني بر بازار آزاد رقابتي بودن آن اس��ت. 
در اين عرصه بايد آن چنان تعداد توليدكنندگان و 
متقاضيان باال باشد كه اگر هر كسي خواست از اين 
بازار خارج شود، كل فضا دچار نوسان و اخالل نشود. 
حال در ايران اگر تنها يكي از خودروس��ازي ها چند 
هفته توليد خودش را متوقف كند، قيمت ها در بازار 
به شدت به هم خواهند ريخت. درنتيجه ما در تمام 
بخش ها با محدوديت هاي جدي مواجه هس��تيم و 
دولت نيز اين ميان به جاي دخالت هاي س��ازنده با 
حضور بي موقع خود تنها اقدام به پخش رانت و غير 

شفاف كردن اقتصاد كشور مي كند.
معاون اسبق وزير اقتصاد با مردود دانستن استفاده از 
عامل قيمت در اقتصادي مانند اقتصاد ايران تصريح 
كرد: اس��تفاده از عامل قيمت تنها در كش��ورهايي 
مي تواند پاسخگو باش��د كه زمينه هاي اقتصاد آزاد 
در آن فراهم باش��د ولي ما نمي توانيم ادعا كنيم در 
هيچ بخشي از اقتصاد كشور چنين شرايطي فراهم 

اس��ت، به همين دليل نتيجه اجراي سياست هايي 
از اين دس��ت همواره شكس��ت بوده است. شما در 
همين ماجراي پوش��ك كه اين همه سر و صدا كرد، 
بنگريد، با وجود اينكه پوشك كااليي مصرفي است 
و در ايران توليدكنندگان و واردكنندگان مشخصي 
دارد، جنجالي بي س��ابقه در اين رابطه به راه افتاد. 
هنگامي كه مي گوييم عامل قيمت تعادل مي آورد، 
باي��د زمينه و بس��تر آن از قبل فراهم باش��د، يعني 
اقتصاد فضايي رقابتي داشته باشد، نه اينكه هر زمان 
كه ما اراده كنيم در هر ماجرايي مي توانيم هر كاري 
كه خواس��تيم انجام دهيم اما نهايتا نتيجه اي عالي 

از آن كسب كنيم.
او ادام��ه داد: به بحث قبلي خ��ود در رابطه با باال رفتن 
چهار برابري بودجه دولت در دوره حس��ن روحاني باز 
مي گردم. وقتي هزينه هاي دولت چهار برابر شده، بايد 
درآمد و هزينه خانوار نيز همين ميزان رشد كند. ما حتي 
از دولت توقع صرفه جويي كردن در هزينه ها را نداريم 
اما حداقل انتظار داشتيم براساس نرخ تورم هزينه ها 
افزايشي شوند. اعتراض ما در دوره آقاي احمدي نژاد هم 
به اين مساله بود كه نبايد هزينه ها را به شكل چشمگير 
افزايش داد اما در آن زمان نيز هزينه هاي دولت چهار 
برابر شد و آقاي روحاني نيز نه تنها به اصالح هزينه هاي 
دول��ت نپرداخت و از بار بودجه جاري نكاس��ت، بلكه 
مسير احمدي نژاد را ادامه داد. ما توقع داشتيم كه دولت 
هزينه هاي خودش را اصالح كند چرا كه مشكل اصلي 
بودجه هزينه جاري دولت است و هر سال هم منتظر 
مانديم تا سال بعد وضعيت درست شود ولي همچنان 

در بر همان پاشنه قبلي مي چرخد.
وي تاكيد كرد: مادامي كه بودجه در ايران عملياتي 
نشود، مش��كالتي از اين دس��ت بر جاي خود باقي 
مي ماند. اكن��ون ديگر هيچ كش��وري در جهان به 
شكل ما بودجه نويسي سنتي نمي كند. كشورهاي 
موفق امروز بودجه نويس��ي خود را مدرن كرده كه 
يك بخشي از آن تنظيم بودجه عملياتي و برمبناي 
عملكرد اس��ت اما ما هر س��ال در روزهاي بررس��ي 
اليحه بودجه از بودجه عملياتي سخن مي گوييم و 
هر بار نيز اجراي كامل و درس��ت آن را به سال بعد 

حواله مي دهيم.

عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه بوعلي سينا با بيان 
اينكه ماليات گيري سنتي و سليقه اي يكي از ضعف هاي 
مالياتي كشور اس��ت، اظهار كرد: ماليات گيري در كشور 
بايد از روش سنتي، خارج و ساختارها و ظرفيت هاي جديد 

مالياتي شناسايي شود.
اكبر خدابخشي با بيان اينكه براي ايجاد ساختار مالياتي 
بايد برنامه ريزي داشت، تصريح كرد: براي اينكه از درآمد 
نفتي فاصله بگيريم بايد در طول دو دهه ماليات ها را پايدار 

كرده و ضعف ها برطرف شود.
خدابخشي با تأكيد بر ايجاد شفافيت مالياتي در كشور، 
افزود: متأس��فانه برخي افراد و ش��ركت ها به راحتي فرار 
مالياتي دارند كه شناس��ايي نشده و نمي شوند و يا اينكه 
ذي نفوذ هس��تند در حالي كه اگر عدال��ت مالياتي براي 
همه شركت ها ايجاد شود مي تواند به ماليات نظم دهد و 
درآمد خوبي داشته باشد. اين اقتصاددان يكي از الزامات 
اداره كش��ور با ماليات را برنامه ريزي براي كناره گيري از 
درآمدهاي نفتي دانس��ت و خاطرنشان كرد: متأسفانه از 
درآمدهاي نفتي به روش هاي مختلف سوءاستفاده شده 
است به طوري كه دولت ها نمي خواهند از اين درآمد براي 

هزينه هاي خود كنار بكشند.
وي با تأكيد بر اينكه بايد برنامه اي براي مكلف كردن دولت 
در كاهش درآمد نفتي تدوين شود، به ايسنا عنوان كرد: بايد 
سهم درآمد نفت را از بودجه كشور كاهش دهيم و دولت ها 
متعهد شوند كه درآمد نفتي خود را براي هر سال 5 درصد 
كاهش دهند و ماليات متناسب را جايگزين كنند و مجلس 

نيز بر اين موضوع نظارت داشته باشد.
خدابخشي با اش��اره به اينكه درآمد نفتي بايد به حداقل 
خود برس��د، ادامه داد: ريشه اصلي اينكه به درآمد نفتي 
وابس��ته ايم همين اس��ت كه دولت ها نمي خواهند اين 

درآمدها كاهش يابد.
عضو هيات علمي دانشگاه بوعلي سينا با بيان اينكه در بحث 
درآمدهاي نفتي، چسبندگي براي دولت وجود دارد، افزود: 

عوامل بازدارنده اي وجود دارد كه نمي گذارد درآمدهاي 
نفتي و هزينه هاي دولت كاهش يابد اما بايد س��ازوكاري 

براي آن تعريف شود و به ماليات روي بياوريم.
اين اقتصاددان با اش��اره به اينكه دولت ادعا دارد امسال 
درآمدهاي مالياتي كشور بيشتر شده است، يادآور شد: هر 
زمان كه درآمد نفتي كشور كم شده عوامل سياسي موجب 
كاهش درآمد نفتي شده و اين خواسته دولت ها نبوده است 
و تا زماني كه يك مبناي مالياتي خوب شناس��ايي نشود 
نمي توان ماليات را افزايش داد. خدابخشي با تأكيد بر اينكه 
بيش از ۳۰ تا 4۰ درصد فرار مالياتي در ارزش افزوده وجود 
دارد، درباره شناسايي ظرفيت هاي جديد مالياتي گفت: 
كسب وكارهاي الكترونيكي مي تواند پايه جديد مالياتي 
محسوب شود به طوري كه اسنپ ها و استارت آپ هاي ديگر 
مي توانند پايه هاي مالياتي باشند و سازوكاري براي اخذ 

ماليات از اين كسب وكارها تعريف شود.
وي با بيان اينكه اين افراد بدون اينكه ماليات پرداخت كنند 
به سود كالني مي رسند، عنوان كرد: زماني كه مجوز يك 
استارت آپ داده مي  شود برنامه ريزي براي اينكه چگونه 

ماليات اخذ شود انجام گيرد.
عضو هيات علمي دانش��گاه بوعلي سينا با اشاره به اينكه 
در كشورهاي ديگر با برنامه ريزي و سازوكاري مشخص 
ماليات گيري انجام مي ش��ود، بيان كرد: االن به صورت 

سليقه اي و بعضًا با اشكاالت حقوقي انجام مي شود.
وي درباره تأثير تحريم ها ب��ر كاهش درآمدهاي نفتي با 
تأكيد بر اينكه تجربه ثابت كرده هر زمان به اجبار درآمد 
نفتي كاهش يافته دولت براي آنچه از دست داده صادرات 
نفت را افزايش مي دهد، ادامه داد: مقابله با جنگ اقتصادي 
همين است كه ما امروز منابع درآمدي ديگري كه داريم 
را برنامه ري��زي كنيم و درآمد نفتي را به ش��كل پلكاني 

كاهش دهيم.
خدابخشي با اشاره به اينكه با وجود تحريم هاي گذشته 
درآمد نفتي كش��ور به 5۰ درصد نرس��يد، تصريح كرد: 

دولت بودجه امس��ال را با قيمت 5۰ دالر براي هر بشكه 
نفت بس��ته در حاليكه از ابتداي سال هر بشكه نفت را به 

7۰ دالر مي فروشد.
وي با بيان اينك��ه دولت كاهش صادرات نفت را با قيمت 
جبران مي كند، اف��زود: دولت بايد درآم��د نفتي خود را 
كاهش دهد و اگر ساالنه ۳ تا ۲ درصد درآمد نفتي كاهش 

يابد كمتر از ۲۰ سال در چاه هاي نفت بسته خواهد شد.
اين اقتصاددان در پاسخ به اين سوال كه ماليات گيري در 
كش��ور ما با چه مشكالتي مواجه است، خاطرنشان كرد: 
مشكالت ماليات در كشور ما به دو بخش مردم و مسووالن 
برمي گردد كه مسووالن بايد جسارت يك قانون گذاري 
براي شفافيت و اطالع از منابع درآمدي مردم داشته باشند. 
وي بيان كرد: بايد سازوكاري براي ثبت درآمد و معامالت 
در كشور وجود داشته باشد و پايه هاي مالياتي جديد ثبت 
شود بطوريكه ظرفيت ها و افرادي كه بايد ماليات پرداخت 

كنند شناسايي شوند.
عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي سينا با اشاره به اينكه 
عالوه بر ماليات از سياس��ت هاي يارانه اي اس��تفاه شود، 
تأكيد كرد: اف��رادي از يارانه و سوبس��يد باال اس��تفاده 
مي كنند كه بايد مديريت ش��وند. وي ب��ا تأكيد بر اينكه 
سوبس��يدهايي كه پرداخت مي ش��ود عادالنه نيس��ت، 
يادآور ش��د: در كشور ما افرادي وجود دارند كه به راحتي 
از سوبسيد استفاده مي كنند در حالي كه دولت مي تواند 
با برنامه ريزي سوبسيد ها را مديريت كند. در حال حاضر 
سوبسيد به افراد پردرآمد تعلق مي گيرد در حالي كه بايد 
براي اقشار كم  درآمد باشد؛ مثال در موضوع يارانه ها بايد 

دولت يارانه افراد با درآمد باال را قطع كند.
وي درباره سازوكار ماليات  گيري در كشورهاي ديگر، اذعان 
كرد: هر كشوري متناسب با ساختار خود بايد ماليات گيري 
كند چرا كه فضاي كسب وكار كشورها مختلف است بطور 
مثال در كشور ما ساخت وساز به راحتي و بدون پرداخت 

ماليات انجام مي شود.

رييس س��ازمان برنامه و بودجه دستورالعمل نحوه 
جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي 

ريالي فاقد تعديل را براي اجرا ابالغ كرد.
نوسانات نرخ ارز در سال جاري موجب شد تا دولت 
براي جبران خسارت هاي ناشي از افزايش نرخ ارز 5 
بس��ته حمايتي را در دستور كار قرار دهد كه تامين 
كاالهاي اساسي و دارو با ارز دولتي، بسته حمايتي 
اقشار كم درآمد، بسته حمايتي حقوق بگيران، بسته 
حمايت از توليد و بس��ته حمايتي پيمانكاران اين 5 

بسته را شامل مي شود.
س��ازمان برنامه و بودج��ه در راس��تاي حمايت از 
پيمانكاران دس��تورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از 

افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل 
را تدوين و ابالغ كرد تا قرارداد پيمانكاراني كه امكان 
تعديل را نداش��تند و با توجه به افزاي��ش نرخ ارز با 
مشكالتي در هزينه تمام ش��ده پروژه روبرو بودند، 

طبق اين دستورالعمل تعديل شود.
بر اين اساس براي جبران آثار ناشي از افزايش قيمت 
ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل، سازمان برنامه 
افزايش نرخ ارز را به عنوان تورم فرضي در قراردادها 
لحاظ كرده تا بتوان افزايش هزينه ها را جبران كند و 
در حقيقت دولت مابه التفاوت ناشي از افزايش قيمت 
ارز در طرح هاي پيمانكاري كه امكان تعديل ندارند 

را با دستورالعمل جديد تعديل خواهد كرد.

از ام��روز ۲۲ مهر ماه اجالس »اف اي تي اف« برگزار 
شده و در اين اجالس نمايندگان ۲۰4 كشور درباره 
موضوعات مربوط به پولشويي و تامين مالي تروريسم 

به بحث و گفت وگو مي پردازند.
به گ��زارش »تعادل«، طبق اطالعيه اي كه س��ايت 
»اف اي تي اف« منتش��ر كرده اس��ت: اجالس اين 
سازمان از امروز به مدت شش روز در پاريس برگزار 
مي ش��ود و مقامات ۲۰4 كش��ور به بحث و بررسي 
موضوعات مربوط به اين اجالس مي پردازند. در اين 
اجالس بيش از ۸۰۰ مقام مس��وول به نمايندگي از 
۲۰4 كشور و س��ازمان بين المللي از جمله صندوق 
بين الملل��ي پول، س��ازمان ملل و بان��ك جهاني به 
پاريس مي روند تا در هفته اجالس »اف اي تي اف« 

شركت كنند.
در اين اجالس شش روزه كه از ۱4 تا ۱9اكتبر )۲۲ 
تا ۲7 مهر( برگزار مي ش��ود، ۱4۰ گزارش پيرامون 

مس��ائل مربوط به حفاظت ازس��المت نظام مالي و 
مش��اركت در امنيت جهاني مورد بحث و بررس��ي 

قرار مي گيرد.
تنظيم مقررات ب��راي دارايي ه��اي مجازي جهت 
جلوگي��ري از پولش��ويي و خط��رات تامي��ن مالي 
تروريسم، بررسي راهبردهاي اختالل درتامين مالي 
داعش، القاعده وهمكاران آنها و ديگر تروريست ها، 
اقدام جدي��د براي برخ��ورد با تامين مالي اش��اعه 
سالح هاي ممنوعه، بررس��ي پيشرفت هاي ايران و 
ديگر كشورها از جمله موضوع هاي مورد بحث اين 

اجالس خواهد بود.
عالوه بر اين، گزارش هاي برخي سازمان ها ازجمله 
صندوق بين الملل��ي پول، بانك جهاني، س��ازمان 
ملل، اجالس سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، 
سازمان همكاري و امنيت اروپا و يوروپل در اختيار 

اعضا قرار مي گيرد.
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بانك ها صورت مالي ندهند 
جريمه مي شوند

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي 
با صدور ابالغيه اي بر لزوم ارايه صورت هاي مالي 
حسابرسي شده توس��ط دستگاه هاي مشمول، 
بانك ها و بيمه ه��ا و ... و اعمال جريمه در صورت 

تخطي تاكيد كرد.
در ابالغيه نادر جنتي؛ معاون ماليات هاي مستقيم 
سازمان امور مالياتي كشورخطاب به امور مالياتي 
ش��هر و اس��تان تهران و ادارات كل امور مالياتي 
آمده اس��ت: احتراما، با توجه مقررات ماده ۲7۲ 
قان��ون ماليات هاي مس��تقيم اصالحي مصوب 
۱۳94.۰4.۳۱، در خصوص اشخاص حقيقي و 
حقوقي مشمول ارايه صورت هاي مالي حسابرسي 
شده توس��ط سازمان حسابرس��ي يا موسسات 
حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، 

موارد زير را به آگاهي مي رساند: 
الف- در خصوص شركت هاي موضوع بند )الف( 
و )د( م��اده واحده قان��ون اس��تفاده از خدمات 
تخصصي و حرف��ه اي حس��ابداران ذيصالح به 
عنوان حسابدار رسمي، با توجه به مقررات ماده 
۲۸۱ قانون ماليات هاي مستقيم اصالحي مصوب 
۱۳94.۰4.۳۱، ش��ركت هاي موضوع بندهاي 
)الف( و )د( ماده واحده» قانون استفاده از خدمات 
تخصصي و حرفه اي حس��ابداران ذي صالح به 
عنوان حس��ابدار رسمي« كه س��ال مالي آنها از 
۱۳94.۰۱.۰۱ و بعد از آن شروع مي شود مشمول 
مقررات ماده ۲7۲ قانون ماليات هاي مس��تقيم 

اصالحي مورخ ۱۳94.۰4.۳۱ خواهند بود.
شركت هاي موضوع بند )الف( و )د( ماده واحده 

يادشده عبارتند از: 
۱- شركت هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش 

در بورس اوراق بهادار
۲- شركت ها و موسسات موضوع بند هاي )الف( و 
)ب( ماده 7 اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي

 شركت ها و موسسات موضوع بند ۲ به شرح زير 
در ماده 7 اساسنامه فوق الذكر تشريح شده است: 
الف: كليه دس��تگاه هايي كه بر طبق اصول 44 و 
45 قانون اساسي مالكيت عمومي بر آنها مترتب 
است از قبيل بانك ها و موسسات و شركت هاي 
بيمه و همچنين شركت هاي دولتي و موسسات 
و سازمان هاي انتفاعي دولتي، مراكز تهيه و توزيع 
وابس��ته به وزارت بازرگاني، بنياد مس��تضعفان 
و بنياد شهيد و س��اير نهاد هاي انقالب اسالمي 
و موسسات و ش��ركت هاي تحت پوشش آنها و 
ش��ركت ها و كارخانجات و موسساتي كه صرف 
نظر از چگونگي، مالكيت سرمايه آنها به موجب 
قوانين و مقررات مربوط توسط مديريت منتخب 
دولت و يا تحت پوشش دستگاه هاي اجرايي اداره 
مي شوند و س��اير دستگاه هاي عمومي كه طبق 
اساسنامه و مقررات مورد عمل مكلف به تعيين 

بازرس قانوني و انجام حسابرس مي باشند.
ب: شركت ها، موسس��ات و دستگاه هايي كه در 
مجموع بي��ش از 5۰ درصد س��رمايه آنها بطور 
مستقيم و يا غير مستقيم متعلق به دستگاه هاي 

موضوع بند )الف( فوق مي باشند.
از آنج��ا كه معادل ۲۰ درص��د ماليات متعلق به 
عنوان جريمه عدم رعايت مقررات ماده مذكور در 
مهلت مقرر، پيش بيني گرديده است، شركت هاي 
مذكور در صورت عدم رعايت مقررات از سال مالي 
كه شروع آن بعد از ۱۳94/۰۱/۰۱ است، مشمول 

جريمه ياد شده مي باشند. 
ب- در خصوص اشخاص حقيقي و حقوقي كه بنا 
بر اختيارات تفويضي به سازمان امور مالياتي كشور 
براس��اس نوع و حجم فعاليت ب��ه موجب اطالعيه 
سازمان متبوع كه طي بخشنامه شماره ۲۰۰/95/9۳ 
مورخ ۱۳95/۱۱/۱۸ ابالغ ش��ده اس��ت، مكلف به 
رعايت مقررات ماده ۲7۲ قانون ماليات هاي مستقيم 
مص��وب ۱۳94/۰4/۳۱)اراي��ه صورت هاي مالي 
حسابرسي شده( گرديده اند، با توجه به قسمت اخير 
اطالعيه مذكور، براي اشخاص تصريح نام شده در 
اطالعيه فوق كه س��ال مالي آنها از ۱۳96/۰۱/۰۱ و 
به بعد شروع شده است. بديهي است جريمه مقرر در 
ماده ياد شده نيز از اشخاص مشمول به شرح اين بند 
كه سال مالي آنها از ۱۳96/۰۱/۰۱ و به بعد است، در 
صورت عدم ارايه صورت هاي مالي حسابرسي شده 
در مهلت مقرر در ماده مذكور حسب مقررات قابل 

مطالبه خواهد بود.



بانك و بيمه4اخبار
 امكانات ويژه  براي روشندالن 

در بانك پاسارگاد

برنامه بانك مركزي براي حل 
مشكل نقدينگي و   نظام بانكي

بانك پاسارگاد در راستاي ايفاي مسووليت هاي 
اجتماع��ي و ارتق��اي كيفيت خدم��ات بانكي، 
تجهيزات و امكانات ويژه اي را براي روشندالن در 

شعبه هاي خود ايجاد كرده است. 
به گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد، خسرو 
رفيعي مش��اور مديرعامل و مدير روابط عمومي 
اين بانك با اع��ام اين خبر گفت: اين تجهيزات 
با بهره گيري از تكنولوژي ه��اي روزآمد، امكان 
اس��تفاده از خدمات بانكي را به صورت ديداري 
و ش��نيداري و بدون نياز به حضور همراه فراهم 
مي كنند. در اي��ن طرح كليه ضواب��ط و قوانين 
امنيتي رعايت شده و روشندالن از طريق دستگاه 
برجسته نگار و با استفاده از دستيار صوتي، كليه 
امور بانكي را انجام مي دهن��د. وي ادامه داد: اين 
دس��تگاه مجهز به صفحه كليد و نمايشگر بريل 
بوده كه روشندالن مي توانند با استفاده از صفحه 
كليد، تمامي فرم هاي بانكي را تكميل كرده و ساير 
عمليات بانكي مورد نياز خود را اجرا كنند. نوشتار 
موجود در فرم هاي بانكي از طريق نمايشگر بريل 
در دس��تگاه برجسته نگار به صورت لمسي قابل 

خواندن براي روشندالن است.
رفيعي تصريح كرد: مشتريان روشندل با استفاده 
از اين سامانه و بدون نياز به حضور همراه، فرم هاي 
درخواس��ت انواع عمليات بانكي مث��ل افتتاح 
حساب، دريافت و واريز وجه، خدمات كارت و... 
را با اس��تفاده از ورودي و خروجي هاي صوتي و 
بريل تكميل مي كنند، سپس فرم هاي تكميل 
شده توسط چاپگر باجه پرينت شده و براي انجام 
عمليات در اختيار مس��وول باجه قرار مي گيرد. 
وي خاطرنش��ان كرد: ارايه خدم��ات ويژه  براي 
روشندالن در برخي از شعبه هاي بانك راه ا ندازي 

شده و در ساير شعبه ها در دست توسعه است.
مدير روابط عمومي بانك  ضمن اش��اره به ساير 
خدمات ارايه شده به معلوالن افزود: بانك پاسارگاد 
در راستاي ايفاي رس��الت هاي اجتماعي خود، 
اقدام به مناسب سازي برخي از شعبه هاي خود 
براي تردد جانبازان و معلوالن گرامي كرده است. 
اين اقدام با تجهيز اين شعبه ها  به رمپ، آسانسور 
يا جك باالبر، همس��طح كردن شعبه با پياده رو 
و ... صورت گرفته اس��ت. همچنين اين بانك  در 
اقدامي ديگر ويلچر پيشرفته جهت بهره مندي 
معلوالن، ب��ه بنياد معلولين فاطم��ه زهرا )س( 

ايرانيان اهدا كرد.
گفتني است پيش از اين نيز خدمات و تسهيات 
ويژه اي جهت استفاده معلوالن و روشندالن در 

شعبه هاي بانك پاسارگاد ايجاد شده است.

رييس كل بانك مركزي در پست اينستاگرامي 
خود نوشت: همراهي اعضاي دولت در پيشبرد 
سياست هاي بانك مركزي و پشتيباني دو قوه 

ديگر، شرط اساسي عبور از مشكات است.
عبدالناصر همتي با اش��اره به جلس��ه س��ران 
قواي س��ه گانه با موضوع مسائل اقتصادي كه 
چهارش��نبه شب به مدت دو س��اعت و نيم در 
حضور رهبر معظ��م انقاب اس��امي برگزار 
شد، افزود: رهبر معظم انقاب بر اتخاذ تدابير 
و تصميم ه��اي جدي و عمليات��ي براي حل ۵ 

مشكل كليدي اقتصاد تاكيد كردند.
از ۵ م��ورد، ۳ مورد آن يعني مش��كات نظام 
بانكي، نقدينگي و تورم در حيطه مس��ووليت 
مستقيم بانك مركزي است كه اگر موضوع ارز 
را هم به آن اضافه كنيم خطير بودن مسووليت 
بانك مركزي و اهميت اقدام ها و برنامه هاي آن 
براي اجراي فرامين رهبري را آشكار مي سازد.

همراهي اعضاي دولت در پيشبرد سياست هاي 
بانك مركزي و پش��تيباني دو قوه ديگر، شرط 

اساسي فائق آمدن بر مشكات است.
ريي��س كل بان��ك مركزي در اين يادداش��ت 
آورده اس��ت: براي كنترل و هدايت نقدينگي، 
كند كردن روند رش��د تورم و متعاقبا كاهش 
تدريجي آن، خصوصا س��اماندهي ب��ازار ارز و 
حركت در مس��ير نرخ ارز تعادل��ي با توجه به 
شرايط اقتصادي كشور برنامه هاي مشخصي 
داريم كه با مش��ورت صاحبنظران اقتصادي، 
بانكي و ارزي و همراهي مديران و كارشناسان 
بانك مركزي و سيستم بانكي عملياتي كرده و 

اجرا خواهيم كرد.
گفتني است، مقام معظم رهبري در جلسه اي 
با حضور سران قواي سه گانه و موضوع مسائل 
اقتصادي، تاكيد كردند: حل مشكات جاري 
اقتصاد كشور و تأمين نيازهاي عمومي مردم، 
نيازمند كار جهادي و تاش فوق العاده اس��ت 
زيرا اين مش��كات ب��ه ويژه مش��كل گراني و 
كاهش قدرت خريد، معيش��ت بخش زيادي 
از مردم به ويژه طبق��ات ضعيف را دچار تنگنا 

كرده است.
ايشان همچنين اعضاي شوراي عالي هماهنگي 
اقتص��ادي را به اتخ��اذ تصميم ه��اي قاطع و 
راهگشا در خصوص مسائل اصلي و چالش هاي 
مهم اقتصاد كشور توصيه موكد كردند و گفتند: 
براي حل برخي مس��ائل كليدي اقتصاد مانند 
مشكات نظام بانكي، نقدينگي، اشتغال، تورم 
و فرايند بودجه ريزي بايد تصميم هاي جدي و 

عملياتي بگيريد.

افزايش سپرده هاي كوتاه مدت و ديداري نشانه تمايل به نگهداري پول نقد است 

تعادل از كاهش التهابات در بازار طال گزارش مي دهد 

حباب سكه 320 هزار تومان

بيش از 700 هزار ميليارد تومان پول به صورت كارت هاي بانكي، حساب جاري و نقد

افزايش پول در دسترس براي خريد كاال در 5  ماه اول 97

سپرده گذاري  ارزي جذاب شد

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
در حال حاض�ر به ميزان 473 ه�زار ميليارد 
توم�ان در س�پرده كوتاه م�دت، 187 ه�زار 
ميليارد تومان در س�پرده ديداري و حس�اب 
جاري و چك، 44 هزار ميليارد تومان اسكناس 
و روي ه�م رفت�ه مع�ادل 700 ه�زار ميليارد 
تومان پول در دسترس و به اصطالح پول داغ 
در اختيار مردم اس�ت كه مي تواند به سرعت 
تبدي�ل ب�ه تقاض�ا و خري�د كاال از بازارهاي 

مختلف شود.

بررسي آثار التهاب بازار ارز و طا و افزايش قيمت كاالها 
و خدمات از جمله قيمت خودرو، مسكن و ساير كاالها 
بر روي روند س��پرده گذاري بانك ها و جذب نقدينگي 
موجود در كشور توس��ط بانك ها نشان مي دهد كه در 
۵ ماه اول سال 97، ميزان س��پرده بلندمدت با وجود 
سود 1۵ درصدي سال جاري، عما رشد منفي داشته 

و 1.2- درصد كاهش داشته است. 
به گزارش »تعادل«، با وجود افزايش 116 هزار ميليارد 
توماني نقدينگي معادل 7.6 درصد در ۵ ماه اول 97 كه 
در مرداد 97 ميزان نقدينگي را از 1۵۳0 هزار ميليارد 
تومان در اس��فند 96 به 1646 ه��زار ميليارد تومان 
افزايش داده، اما ميزان س��پرده بلندمدت يكس��اله از 
840 هزار ميليارد تومان در اس��فند 96 به 8۳0 هزار 
ميليارد تومان در مرداد 97 رسيده و 10 هزار ميليارد 

تومان معادل 1.2- درصد كاهش داشته است. 
اما از س��وي ديگر، ميزان 126 هزار ميليارد تومان 
رقم جابه جا شده نقدينگي شامل 116 هزار ميليارد 
تومان رش��د نقدينگ��ي و 10 هزار ميلي��ارد تومان 
كاهش سپرده بلندمدت، به صورت توزيع و افزايش 
سپرده كوتاه مدت نزديك به 80 هزار ميليارد تومان، 
حساب قرض الحس��نه 8 هزار ميليارد تومان و پول 
نزديك به ۳7 هزار ميليارد تومان ش��امل س��پرده 

ديداري و اسكناس جذب شده است. 
اين آمارها نشان مي دهد كه با وجود رشد 116 هزار 
ميليارد توماني نقدينگي، مردم ترجيح داده اند كه 
پول خود را به صورت حس��اب جاري، اس��كناس و 
سپرده كوتاه مدت نگهداري كنند تا در صورت نياز 
بتوانند با پول نقد، چك و كارت بانكي مبلغي را بابت 
خريد كاال، مس��كن، خودرو، ارز و طا و... پرداخت 
نمايند. براين اساس، در حال حاضر به ميزان 47۳ 
هزار ميليارد تومان در سپرده كوتاه مدت، 187 هزار 
ميليارد تومان در س��پرده ديداري و حساب جاري 

و چك، 44 ه��زار ميليارد تومان اس��كناس و روي 
ه��م رفته معادل 700 هزار ميلي��ارد تومان پول در 
دسترس و به اصطاح پول داغ در اختيار مردم است 
كه مي تواند به س��رعت تبديل به تقاضا و خريد كاال 

از بازارهاي مختلف شود.
براين اساس، رقم 700 هزار ميليارد توماني پول داغ 

در مقايسه با رقم 8۳0 هزار ميليارد توماني سپرده 
بلندمدت هرچند كه كمتر اس��ت اما مي تواند آثار 
سيل نقدينگي به س��مت بازارهاي مختلف بورس، 
كاالهاي مختلف، خ��ودرو، ارز و طا و... را به همراه 

داشته باشد. 
س��پرده كوتاه م��دت در ۵ ماه اول س��ال 97 از رقم 

۳9۳ هزار ميليارد تومان با افزايش 80 هزار ميليارد 
توماني به 47۳ هزار ميليارد تومان رس��يده و رشد 
20 درصدي داشته است. اين در حالي است كه اثر 
سياست س��ود بانكي 20 درصدي شهريور سال 96 
و همچنين فروش اوراق سپرده ريالي 20 درصدي 
اسفندماه 96 باعث شد كه ميزان سپرده كوتاه مدت 

از مرداد 96 تا مرداد 97 به ميزان 21- درصد كاهش 
داشته باشد اما در ۵ ماه اول سال 97 سياست كاهش 
س��پرده كوتاه مدت كاما برعكس شده و بر ميزان 

كوتاه مدت افزوده شده است. 
اما سپرده بلندمدت از رقم ۵14 هزار ميليارد تومان 
در مرداد 96 به 840 هزار ميليارد تومان در اسفند 96 
رسيد و تحت تاثير سياست نرخ سود 20 درصدي به 
ميزان 6۳ درصد ظرف هشت ماه رشد كرده است. اما 
در سال 97 كه رشد نرخ ارز و طا به اوج خود رسيد 
و چند برابر شد، نرخ س��ود 1۵ درصدي سود بانكي 
نتوانست جلوي كاهش سپرده بلندمدت را بگيرد و 
در نتيجه از 840 هزار ميلي��ارد تومان به 8۳0 هزار 
ميليارد تومان در مرداد 97 كاهش يافته و به ميزان 

1.2- درصد رشد منفي داشته است. 

  رشد باالي سپرده جاري و چك
ميزان س��پرده ديداري يا حس��اب جاري و خالص 
چك ها نيز از 1۵0 هزار ميليارد تومان در اسفند 96 
به 187 هزار ميليارد تومان در مرداد 97 رس��يده و 
بيش از ۳7 هزار ميليارد تومان رشد كرده است كه 
رشد باالي 24 درصدي در ۵ ماه اول 97 و رشد 42 
درصدي در يكسال منتهي به مرداد 97 داشته باشد. 
اين نكته نش��ان مي دهد كه متاث��ر از تحوالت بازار 
ارز كه از تابستان س��ال 96 شروع شده و چهاربرابر 
شدن نرخ دالر را به همراه داشت، ميزان سپرده ها در 

حساب جاري افزايش زيادي داشته است. 
ميزان اسكناس نيز از ۳۳ هزار ميليارد تومان در مرداد 
96 به 4۳ هزار ميليارد تومان در مرداد 97 رسيده و 
در اين يكس��ال به ميزان 28 درصد رشد كرده است 
كه نشان دهنده توجه مردم به نقد شوندگي پول بيش 
از رشد 20درصدي نقدينگي در يكسال اخير است. 

  نقدينگي كجا رفت؟
نتيجه بررسي وضعيت سپرده هاي بلندمدت، كوتاه مدت، 
جاري، قرض الحسنه نشان مي دهد كه از افزايش 116 هزار 
ميليارد توماني نقدينگي كه از 1۵۳0 هزار ميليارد تومان در 
اسفند 96 به 1646 هزار ميليارد تومان در مرداد 97 رسيده 
و رشد 20.۵ درصدي در يك سال و 7.6 درصدي در ۵ ماه 
اول 97 داشته، به ميزان 80 هزار ميليارد تومان در سپرده 
كوتاه مدت، 8 هزار ميليارد تومان در قرض الحسنه، ۳7 هزار 
ميليارد تومان در حساب ديداري جذب شده است و البته 
سپرده بلندمدت تنها سپرده اي است كه با كاهش و رشد 

منفي در ۵ ماه اول سال 97 مواجه شده است.

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري | 
در شرايطي كه نوسانات نرخ ارز طي هفته هاي گذشته و ميل 
به كاهش نرخ از سمت بازار براي انواع ارز، برخي دارندگان 
ارز را دچار ترديد كرده، سپرده گذاري هاي ارزي جذاب شده 
است. زيرا كساني كه سرمايه هاي خود را به دليل نااطميناني 
از آينده بازار و جوي كه دالالن ارزي به راه انداخته بودند، به 
دالر و يورو تبديل كرده اند، اكنون با توجه به زمزمه هايي كه 
طي دو سه هفته اخير از سوي فعاالن بازار ارز مبني بر كاهش 
بيشتر نرخ به ميان آمده و مقاومت دالالن براي نگه داشتن 
نرخ در سطح باال را در پي داشته، ترجيح مي دهند كه ارز خود 

را در بانك ها سپرده گذاري كنند.

  رشد مراجعه براي سپرده گذاري ارزي 
به گزارش »تعادل«، آنگونه كه متصديان ارزي شعب 
مي گويند، طي هفته هاي گذش��ته اس��تقبال مردم 
از س��پرده گذاري هاي ارزي باال ب��وده و البته دولت و 
بانك مركزي نيز تاش كرده اند كه تضامين الزم را به 
سپرده گذاران براي ارزهاي پرداختي به بانك ها ارايه 
بدهند تا جاي نگراني از بابت سپرده ها وجود نداشته 
باش��د. آنگونه كه بانك مركزي اعام كرده، تس��ويه 
س��پرده هاي ارزي با ارز روز گشايش خواهد بود و اين 
امر، از سوي بانك مركزي تضمين  شده است تا خاطرات 
ناخوشايند س��پرده گذاران ارزي در تاطمات بازار در 
سال هاي 90 و 91 تكرار نشود.  همان روزهايي كه نظام 
بانكي اعتماد مردم درباره سپرده گذاري هاي ارزي را 
س��لب كرد و هر فردي كه درخواست دريافت تمام يا 
بخشي از س��پرده ارزي خود را داشت، با اين جمات 
مواجه كرد: معادل ريالي سپرده ارزي آن هم به قيمت 

مركز مبادالت ارزي و نه بازار آزاد، پرداخت مي شود.

  س�ود س�پرده ها ماهان�ه و ارزي پرداخت 
مي شود

حال اما تضمين بانك مركزي پشت سر سپرده هاي 
ارزي ق��رار دارد. آنگون��ه كه مقام��ات بانك مركزي 

مي گويند، با تضمين هاي ارايه ش��ده از س��وي اين 
بانك، جذب س��پرده هاي ارزي توسط بانك ها روند 
روبه رش��دي را طي مي كند. البته پيش تر هم بانك 
مركزي اعام كرده بود كه با همكاري بانك ها، شعب 
شهرهاي مختلف براي جذب سپرده هاي ارزي مردم 
فعال شده اس��ت؛ اما نكته حائز اهميت آن است كه 
بانك ها سود سپرده را ماهانه و به صورت اسكناس ارز 

پرداخت مي كنند.
بر اساس ضوابط اعام شده به بانك ها، در صورت انصراف 
سپرده گذار پيش از سررسيد، بانك ها موظفند بافاصله 
نسبت به استرداد وجوه سپرده گذاري شده اقدام كنند؛ 
ضمن اينك��ه در اين طرح براي س��پرده هاي يورويي 
س��االنه ٣ درصد، دالري 4 درصد و درهمي 2 درصد 
سود پرداخت مي شود كه بانك مركزي اصل و سود اين 

سپرده ها را تضمين كرده است.
اين در حالي اس��ت كه روز شنبه 20 مهر 97، بانك ها 
هر دالر امريكا را 10 هزار و 4۵0 تومان و هر يورو را 12 

هزار و 60 تومان از فروشندگان خريداري مي كنند.
اين بانك با اشاره به تمايل مردم به فروش ارزهاي خود 
و نيز امتناع دالالن ارز و برخي صرافي ها از خريد ارز، از 
مردم خواست با مراجعه به شعب ارزي بانك هاي داراي 
مجوز عمليات ارزي، نسبت به فروش ارزهاي خود به 

قيمت اعامي اقدام كنند.
در روز نخست اجراي اين طرح، بانك ها هر دالر امريكا 
را تا 10 هزار و ۵00 تومان خريداري مي كردند. قيمت 
خريد هر دالر در برخ��ي روزها تا 9 هزار و 9۵0 تومان 
افت كرده بود. بانك مركزي همچني��ن اين امكان را 
براي مشتريان بانك ها فراهم كرده است تا با استفاده از 
بخشنامه ارزي بانك مركزي، در بانك ها حساب سپرده 

ارزي افتتاح كنند.
براين اساس بانك مركزي روز سوم شهريورماه 1۳97 
بخشنامه سپرده گيري ارزي را به بانك ها اباغ كرد كه 
براساس آن بانك ها مجاز ش��دند سپرده گيري ارزي 
به صورت اس��كناس ارزهاي يورو، درهم امارات و دالر 

امريكا را با نرخ هاي سود به ترتيب ۳، 2 و 4 درصد ساليانه 
با تضمين بانك مركزي براي متقاضيان افتتاح كنند.

  كاهش التهاب بازار
از سوي ديگر، التهابات بازار كاسته شده و تقريبا عرضه 
و تقاضا برابر اس��ت؛ بطوري كه قيمت ها داراي نوسان 
جزئي در حد 10 تا 40 هزار تومان هستند. در اين رابطه 
محمد كشتي آراي در مورد آخرين تغييرات قيمت انواع 
سكه گفت: هر چند طا در بازارهاي جهاني تقريبا 1۵ 
دالر افزايش داش��ته اما با توجه به ثبات نسبي در نرخ 
ارزر، قيمت طا و سكه نيز از پنجشنبه گذشته داراي 

ثبات است.
وي افزود: از همين روي، التهابات بازار كاس��ته شده و 
تقريبا عرضه و تقاضا برابر اس��ت بطوري كه قيمت ها 
داراي نوسان جزئي در حد 10 تا 40 هزار تومان دارند. 
اين شرايط نشان مي دهد كه در روزهاي آينده اين نرخ 
تغييرات مختصري خواهد داشت و همچنين حباب 

سكه تقريبا ۳20 هزار تومان است.
عضو هيات مديره طاوجواهر تهران با اشاره به آخرين 
نرخ انواع س��كه و طا در روز شنبه 21 مهرماه گفت: 
نرخ فروش س��كه تمام با تصوير امام 4 ميليون و 4۵0 
هزار تومان، س��كه تمام طرح قديم 4 ميليون و ۳00 
هزار تومان، نيم سكه بهار آزادي 2 ميليون و 180 هزار 
تومان، ربع سكه نيز 1 ميليون و 190 هزار تومان و سكه 

يك گرمي 670 هزار تومان است.
وي ادام��ه داد: همچنين قيمت ه��ر مثقال طا يك 
ميليون و 8۳0 هزار تومان و هر گرم طاي 18 عيار نيز 

422 هزار تومان است.

  چرايي تفاوت قيمت سكه قديم و جديد 
همچني��ن رييس اتحاديه ط��ا و جواهر، اختاف 
قيمت س��كه طرح جديد و قديم در بازار را ناش��ي 
از رفتارهاي هيجاني خري��داران و باال بودن تقاضا 
دانست و گفت: سكه طرح جديد با نرخ هاي هفته 

گذش��ته، همچنان حب��اب دارد.  آيت محمدولي 
درباره اختاف قيمت ح��دود يك ميليون توماني 
س��كه طرح جديد و قديم در ب��ازار گفت: اختاف 
قيمت سكه طرح جديد و قديم در بازار به رفتارهاي 
هيجاني خريداران و باال ب��ودن تقاضا براي خريد 
سكه طرح جديد از سوي مردم برمي گردد و دليل 

منطقي ديگري ندارد.
رييس اتحاديه طا و جواهر ته��ران افزود: تنها عامل 
تقاضا مي تواند اختاف نرخ ميان س��كه طرح جديد و 
قديم را در بازار رقم بزند، چرا كه س��كه طرح جديد از 
نظر وزن، عيار و رنگ هيچ گونه تفاوتي با س��كه طرح 
قديم ندارد. تنها تفاوت اين دو س��كه، نقشي است كه 
روي اين دو سكه حك شده است. ولي اين طور در ذهن 
مصرف كنندگان و مردم شكل گرفته كه سكه امامي 
كه تاريخ ضرب سال 86 را دارد، خريداري كنند و سكه 

طرح قديم نخرند.
وي تصريح ك��رد: تنها دليل اين اخت��اف قيمت به 
هيجانات بازار برمي گردد و دليل ديگري نمي توان براي 
آن متصور بود و افزايش تقاضا، قيمت و اختاف آن با 

سكه طرح قديم را رقم زده است.

  بخش�نامه بانك مركزي براي سپرده گيري 
ارزي بانك ها

نوسانات نرخ برخي از دارندگان ارز را براي فروش يا 
نگهداري ارزهاي خود مردد كرده و به همين دليل، 

اكنون س��پرده گذاري ارزي در بانك ها با ش��رايط 
جديدي كه اعام شده، نظر بسياري را به خود جلب 

كرده است.
بانك مركزي اعام كرده كه نرخ سود سپرده گذاري 
س��اليانه براي اس��عار يورو، درهم امارات و دالر به 
ترتي��ب ۳، 2 و 4 درصد اس��ت و كارم��زد عامليت 
بان��ك ه��م 0.۳ درص��د خواهد ب��ود كه ق��رار بر 
اين اس��ت كه نس��بت به حج��م س��پرده دريافتي 
 در پاي��ان دوره س��پرده گذاري ارزي ي��ك س��اله 

پرداخت شود.
در اين ميان البته اگر متقاضي خواس��تار ابطال و يا 
دريافت سود باش��د، به منظور تسريع و تسهيل در 
ارايه خدمات به س��پرده گذاران، آن بانك نسبت به 
پرداخت اسكناس از محل منابع خود اقدام خواهد 
كرد؛ اما به هر روي، بازپرداخت اصل و پرداخت سود 
سپرده گذاري به صورت اسكناس نزد اين بانك، به 
همان نوع ارز توديعي و به صورت اس��كناس خواهد 
بود كه البته پرداخت سود به سپرده گذار به صورت 

ماهانه خواهد بود.
بر اساس اين بخشنامه، اگر فردي درخواست ابطال 
سپرده ارزي توديعي قبل از سررسيد را داشته باشد، 
نرخ سود س��اليانه مورد عمل براي سپرده يورويي، 
درهم��ي و دالري ب��ه ترتي��ب 1، 0.۵ و 1.۵ درصد 
خواهد بود؛ اما به سپرده هاي ارزي كمتر از يك ماه 

سودي تعلق نمي گيرد.
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ارقام به هزار ميليارد تومان - درصد

براساس آخرين آمارها از متغيرهاي پولي، حجم پايه 
پولي در پايان مرداد ماه امس��ال به 227 هزار و 70 
مييارد تومان رسيده كه در مقايسه با ماه مشابه سال 

قبل 19.8 درصد رشد داشته است.
به گزارش »تع��ادل«، در آمارهاي خاصه دارايي ها 
و بدهي هاي شبكه بانكي كه از سوي بانك مركزي 

منتشر شده، حجم اس��كناس و مسكوك در دست 
اشخاص، اسكناس و مسكوك نزد بانك ها و سپرده 
بانك ها و موسس��ات اعتباري نزد بانك مركزي هم 
درج شده اس��ت. اين ارقام بخش مصارف پايه پولي 

را تشكيل مي دهد.
براساس آخرين آمارها از متغيرهاي پولي، پايه پولي 

به رقم 227 هزار و 70 ميليارد تومان رسيده است. 
رشد پايه پولي در ۵ ماهه اول امسال 6.1 درصد )1۳ 
هزار و 90 ميليارد تومان( و در يك س��ال منتهي به 
مرداد ماه سال جاري 19.8 درصد )۳7۵۳0 ميليارد 

تومان( رشد داشته است.
با توجه به اينكه نقدينگي به عدد 1646 هزار و 690 

ميليارد تومان رسيده است، ضريب فزاينده پولي در 
سطح 7.2 قرار دارد.

نكته قابل تامل در اين ميان، اجزاي پايه پولي است. 
بدهي دولت به بانك مركزي ب��ازه زماني مرداد ماه 
96 تا مرداد ماه 97 به ميزان 10 هزار ميليارد تومان 
بوده است. از طرف ديگر بدهي بانك هاي غيردولتي 

و موسسات اعتباري 47 هزار و 860 ميليارد تومان 
رش��د داش��ته اس��ت. البته خالص بدهي بانك ها و 
موسس��ات اعتباري در پايه پولي تاثيرگذار اس��ت. 
بنابراين به نظر مي رسد بخش عمده رشد پايه پولي 
در 12 ماه ماه منتهي به مرداد سال 97، رشد بدهي 

بانك ها به بانك مركزي بوده است.

تزريق 37 هزار ميليارد تومان پول جديد به اقتصاد در يك سال منتهي به مرداد ۹7



5 بازار سرمايه
اخبار 

تزريق روزانه ۴۰۰ ميليارد ريال 
نقدينگي به بازار سرمايه

صدور ۹۵ هزار ميليارد ريال 
اسناد خزانه با سررسيد ۳  ساله

ايران، مونته نگرو؛ فصل جديد 
همكاري بازار سرمايه

رييس كميس��يون اقتصادي مجل��س اعالم كرد: 
براساس آمار روزانه ۴۰۰ ميليارد ريال منابع به بازار 

سرمايه اضافه مي شود.
به گزارش خانه مل��ت، محمدرضا پورابراهيمي در 
خصوص وضعيت ب��ورس گفت: در وضعيت فعلي 
بازار مي توان نقدينگي قابل توجهي را به بازار سرمايه 
سوق داد. رييس كميسيون اقتصادي مجلس ادامه 
داد: با توجه به باال بودن نرخ بازده بازار س��رمايه در 
مدت اخير و تبعات مثبتي كه براي سرمايه گذاران 
دارد انگيزه براي سرمايه گذاري در بورس باال رفته 
است. نماينده مردم كرمان و راور در مجلس تصريح 
كرد: حدودا ۳۰۰ ال��ي ۴۰۰ ميليارد تومان خالص 
افزايش حضور منابع س��رمايه گذاران حقيقي در 
بورس در مدت اخير بوده كه نكته مهمي محسوب 
مي شود چرا كه درباره حضور سهامداران حقيقي 
در بورس خيلي نمي توان تحليل كرد. پورابراهيمي 
تصريح كرد: براساس آمار روزانه ۴۰۰ ميليارد ريال 
منابع بخش حقيقي به بازار س��رمايه اضافه شده و 
البته بازار سرمايه ظرفيت جذب نقدينگي را دارد. 
وي گفت: در چند ماه اخير بازدهي باالي در بورس 
وجود داشته اس��ت. تعديل قيمت به واسطه نقش 
تغيير ن��رخ ارز در ارزش دارايي پايه ش��ركت هاي 
بورسي به ويژه ش��ركت هاي صادراتي انجام شده 
اس��ت.  رييس كميسيون اقتصادي مجلس يادآور 
شد: پيش بيني مي شود با توجه به ظرفيت مناسب 
بازار سرمايه، شرايط هدايت نقدينگي از بازار ارز به 

اين بازار فراهم شود.

معاون اول رييس جمهور تصويب نامه هيات وزيران 
در خصوص اصالح آيين نامه اجرايي بند )ه( تبصره 
بند ۵ قانون بودجه س��ال ۱۳۹۷ كل كشور درباره 

صدور اسناد خزانه اسالمي را ابالغ كرد.
به گ��زارش پژوهش��كده پولي و بانكي، اس��حاق 
جهانگيري، معاون اول رييس جمهور، تصويب نامه 
هيات وزيران در خصوص اصالح آيين نامه اجرايي 
بند )ه( تبصره بند ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل 
كشور درباره صدور اسناد خزانه اسالمي را ابالغ كرد

در اين ابالغيه آمده است: تصويب نامه مصوب جلسه 
مورخ ۱۳۹۷.۷.۱۵ هيات وزيران در خصوص اصالح 
آيي��ن نامه اجرايي بند )ه( تبص��ره ۵ قانون بودجه 
سال ۱۳۹۷ كل كشور طي نامه شماره ۹۴۱۴۱ در 
تاريخ ۱۳۹۷.۷.۱۷ توسط معاون اول رييس جمهور 

ابالغ شد.
مستند اين تصويب نامه به شرح زير است: 

تبصره ۵
ه- دولت اسناد خزانه اسالمي با حفظ قدرت خريد 
و با سر رس��يد تا سه س��ال را صادر و به طلبكاران 
)طرح ه��اي تمل��ك دارايي هاي س��رمايه، خريد 
تضمين��ي محص��والت راهبردي )اس��تراتژيك( 
كشاورزي، مابه التفاوت قيمت تضميني محصوالت 
با قيم��ت فروش، بيم��ه محصوالت كش��اورزي، 
تاديه بدهي هاي س��ازمان هاي بيمه پايه سالمت 
و مطالبات تولي��د كنندگان برق( تا س��قف نود و 
پنج هزار ميلي��ارد )۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰( ريال 
واگذار كند. بازپرداخت اصل اين اس��ناد در قوانين 
بودجه هاي سنواتي كل كشور پيش بيني مي شود و 
خزانه داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات 
رديف هاي فصل مربوطه و جدول ۸ اين قانون نسبت 
به تسويه آن اقدام نمايد. مبلغ چهل و هفت هزار و 
پانصد ميلي��ارد )۴۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰( ريال از 
مبلغ موضوع اين بند به سازمان بيمه سالمت ايران 

اختصاص مي يابد.

همكاري بازار سرمايه ايران و مونته نگرو در مسائل 
حقوقي )با هدف هماهنگي قوانين و مقررات دو نهاد 
در چارچوب آيسكو(، تاسيس صندوق هاي مشترك 
طبق الگوي »مستر – فيدر« يا صندوق هاي با درآمد 
ثابت و متغير، ارتباط بين سپرده گذاري هاي مركزي 
و ايفاي نقش امين )كاس��تودين(، ارتباط و اتصال 
بورس ها، پذيرش متقابل ETF يا ETC، تاس��يس 
صندوق هاي پروژه در دو كشور و انتشار اوراق سپرده 

وارد فصل جديدي شد.
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار كش��ورمان 
به دعوت رس��مي همتاي مونته نگرويي خود روز 

پنجشنبه ۱۹ مهر ماه به اين كشور سفر كرد.
به گزارش س��نا، طي اين س��فر دو روزه ش��اپور 
محمدي با مقامات ارش��د سياس��ي و اقتصادي 
از جمله معاون وزير كش��ور، معاون وزير اقتصاد، 
رييس نهاد ناظر بازار سرمايه و مديرعامل بورس 
مونته نگ��رو ديدار و گفت وگو ك��رد و همچنين 
تفاهم نامه فيمابين دو كشور كه در سال 2۰۱۰ 
به امضا رس��يده بود وارد فاز عملياتي ش��د.مقام 
ارش��د نهاد ناظر بازار سرمايه مونته نگرو، آزوران 
ديكانوويچ ضمن خير مقدم به رييس س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار كش��ورمان و هيات همراه، 
خواستار گسترش س��طح همكاري بين طرفين 
ش��د. ميزبان با اش��اره ب��ه امضاي تفاه��م نامه 
همكاري در سال 2۰۱۰، فرصت را براي اجرايي 

كردن اين سند مناسب و مغتنم دانست.
محمدي گفت: با عملياتي شدن اين تفاهم نامه، 
هم��كاري دو طرف در مس��ائل حقوقي )با هدف 
هماهنگي قوانين و مقررات دو نهاد در چارچوب 
آيس��كو(، تاس��يس صندوق هاي مشترك طبق 
الگوي »مس��تر – فيدر« يا صندوق هاي با درآمد 
ثابت و متغي��ر، ارتباط بين س��پرده گذاري هاي 
مركزي و ايفاي نقش »امين )كاستودين(، ارتباط 
 ،ETC يا ETF و اتصال بورس ها، پذيرش متقابل
تاس��يس صندوق هاي پروژه در دو كشور و انتشار 

اوراق سپرده وارد فصل جديدي مي شود.

دادستان تهران خواهان بررسي روند معامالت بورسي شد

»تعادل« در گفت وگو با پيشكسوتان بازار سرمايه بررسي كرد

بورس زير ذره بين قوه قضاييه

رفتار بورس برخالف انتظار

گروه بورس | سميرا  ابراهيمي| 
روز گذش��ته دادس��تان ته��ران در گفت وگويي كه با 
مس��ووالن بورس داش��ت، تمام دغدغه  ماه هاي اخير 
فعاالن بازار س��رمايه را در قالب دغدغه هايي از س��وي 

دادستاني كل كشور مطرح كرد. 
به گزارش خبرگزاري صدا و س��يما، در اين نشس��ت 
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار، معاون حقوقي 
سازمان بورس و مديرعامل بورس كاال حضور داشتند 
و پاسخگوي سواالت دادستان تهران و ديگر حاضران 
اين نشس��ت بودند. گفتني است در اين جمع معاونان 
دادس��تان تهران نماينده سازمان تعزيرات حكومتي، 
فرمانده نيروي انتظامي ته��ران بزرگ، رييس پليس 
آگاهي تهران بزرگ و نمايندگان دستگاه هاي اطالعاتي 
حضور داش��تند.در ابتداي اين جلسه ابتدا سواالتي از 
مسووالن بورس ارايه شد. بر اين اساس عباس جعفري 
دولت آبادي گفت: ما در برخي پرونده ها مانند پرونده 
پتروشيمي مش��اهده كرديم كاالهايي در بورس كاال 
عرضه اما برخي رانت ها موجب ش��د كه اين كاالها در 
بازار آزاد فروخته ش��ود و نه تنها مشكل حل نشد بلكه 
گرانفروشي س��نگيني در اقالم پالستيك رخ داد.وي 
به نقدينگي باالي جامعه اشاره كرد و گفت: واقعًا نقش 
واقعي بورس در جذب اين نقدينگي چيست؟ آيا سازمان 
بورس مي تواند اين نقدينگي را مديريت كند؟جعفري 
دولت آبادي افزود: آيا س��ازمان بورس در انجام وظايف 
نظارتي اش موفق بوده است؟ چون برخي معتقدند در 
بورس هم مافيا وجود دارد يعني يك دفعه برخي سهام 
ش��ركت را باال يا پايين مي آورند كه مش��كالتي ايجاد 
مي كند. وي گفت: آيا اين درست است كه برخي ها با باال 
بردن و پايين بردن سهام مي توانند شركت ها را به زمين 
بزنند؟ جعفري دولت آبادي گفت: س��وال آخر ما اين 
است آيا شركت هاي دولتي مجاز هستند در بورس ورود 
كنند و وارد كارهاي بورسي شوند؟ وي افزود: چندين 
پرونده هاي مرتبط با بورس داريم و درخواس��ت مان از 
سازمان بورس اين است كه ما را به گونه اي كمك كند تا 
شاهد بورس رقابتي و واقعي باشيم و عده اي به خودشان 

جرأت ندهند در فضاي بورس رانت خواري كنند.
در ادامه سخنان دادستان تهران مسووالن سازمان بورس 

پاسخگوي سواالت بودند.

 باز شدن پرونده دالالن بورس كاال 
طي2 ماه آخر تابستان سال جاري در بورس كاال، بازار پر 
تنشي ايجاد ش��ده بود. بازاري كه به دليل هجوم معامله 
خريداران غير توليد كننده )دالالن( نظم عرضه و تقاضاي 
خود را از دس��ت داده بود. اين هرج و مرج هم به اين علت 
ايجاد شده بود كه نرخ گذاري اقالم در بورس كاال با پايه دالر 
۴2۰۰ تومان انجام مي شد و سقف نوسان در محصوالت 
پتروش��يمي نيز ۵ درصد بود. در حال��ي كه اين موضوع 
فاصله بيش از ۱۰۰ درص��دي از لحاظ قيمت با بازار آزاد 
را به وجود آورده بود. بنابراين بسياري از افرادي كه تا آن 
زمان به بورس كاال نمي آمدند يا خريد زيادي نداشتند، با 
اخذ كد بهين ياب يا اجاره آن از افرادي كه كد بهين ياب از 
سامانه وزارت صنعت گرفته بودند، به بورس كاال آمدند و 

تقاضاي خريد محصول داشتند. در نهايت ماجرا، اين اتفاق 
رخ داد كه تسهيم به نسبت محصوالت انجام مي شد و با 
پيگيري هاي شديد در نهايت سقف نوسان محصوالت در 

بورس كاال آزاد اعالم شد. 
قبل از آنكه سقف نوسان قيمتي محصوالت در بورس كاال 
برداشته شود، محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و 
تجارت طي نامه اي به سازمان بورس درخواست كرد كه نام 
افرادي كه اقدام به خريد در بازار مي كنند را منتشر كند. در 
واقع در متن اين نامه آمده بود: »به منظور شفافيت كامل 
عمليات فروش بازار بورس كاال، ليست اسامي اشخاص 
حقيقي يا حقوقي خريدار كليه كاالهاي عرضه شده در 
بورس، با اولويت محصوالت فوالد و ساير محصوالت فلزي 
عرضه شده و نيز اقالم پتروشيمي و سپس ساير كاالها را از 

زمان اعمال قيمت نرخ رسمي ۴2۰۰ توماني در محاسبه 
قيمت پايه محصوالت بورسي براي اطالع عموم با ذكر تناژ و 
قيمت خريد و فروشنده، در سايت رسمي بورس كاال اعالم 

و اطالع رساني كنيد«.
البته هيچگاه اين درخواست وزير اجابت نشد، به دليل 
آنكه سازمان بورس و بورس كاال به صورت قانوني اختيار 
آن را نداشتند كه اس��امي خريداران و فروشندگان را 
منتش��ر كنند يا در اختيار ش��خص يا نهادي بگذارند. 
 نمونه مهم تر اين موضوع را مي توانيم در فرآيند حذف 
يارانه بگيران مش��اهده كني��م كه از س��ازمان بورس 
درخواست شده بود اسامي دارندگان كدهاي بورسي 
و ميزان ثروت هر يك را در راس��تاي حذف يارانه ها به 
بورس بده��د، اما به دليل آنكه مجل��س مصوبه اي در 

اين خصوص نداد، سازمان بورس اين كار را انجام نداد. 
شايعات و شنيده ها حاكي از اين است كه پس از اعالم 
اين درخواست از سوي ش��ريعتمداري، دادستاني به 
عنوان يكي از اركان ش��وراي عالي بورس وارد شد و به 
پيگيري پرداخت. اكنون نيز دادستاني اعالم كرده است 
كه مي خواهد به توزيع رانتي كه در بورس كاال انجام شده 
و در نهايت مواد پالستيكي و ساير كاالهاي نهايي را گران 

كرده است، بپردازد. 

  حقوقي ها از بازار خارج شدند 
»آيا اين درس��ت اس��ت كه برخي ها با باال بردن و پايين 
بردن سهام مي توانند شركت ها را به زمين بزنند؟« يكي 
از مهم ترين س��واالتي كه امروز توسط دادستان تهران از 
مسووالن بورس تهران پرسيده شد، مربوط به نوسانات 
قيمتي منفي و مثبت شديدي بود كه در بورس مشاهده 
مي شود. اين نوسانات به خصوص در اين روزها كه پس از 
ركورد شكني هاي پي در پي شاخص در هفته هاي اخير، 
ريزش هاي پي در پي را مش��اهده مي كنيم، بازاري كه به 
گفته بسياري از كارشناسان و انتظار بسياري از سهامداران 
در آستانه رشدهاي فراتر بود را در هاله اي از ابهام قرار داده 
اس��ت. توجه به اين نكته نيز ضروري است كه در 2۸ روز 
كاري اخير، حقوقي هاي بازار ۵ هزار و 2۷۸ ميليارد تومان 
خروج سرمايه از بازار داشتند و هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان 
ورود سرمايه آنها بود. برآيند اين ارقام حاكي از آن است كه 
تا امروز ۳ هزار و ۸۷6 ميليارد تومان نقدينگي از بازار توسط 

حقوقي ها خارج شده است. 

  نامه نماينده مجلس به وزير اطالعات 
ورود دادستاني به نظارت در روند معامالتي بورس در حالي 
روز گذشته مطرح شد كه در روزهاي آخر هفته قبل نيز 
پروانه مافي، نماينده مجلس شوراي اسالمي طي نامه اي 
به وزير اطالعات خواهان رسيدگي به نوسانات بورس شده 
بود.  در متن اين نامه آمده اس��ت: »با توجه به نوسانات 
غيرمنطقي و مشكوك بازار بورس اوراق بهادار و تخلفات 
صورت گرفته در اين حوزه الزم است جنابعالي در اسرع 
وقت با استفاده از كارشناس��ان خبره، معامالن انجام 
گرفت��ه در روزه��اي اخير بازار ب��ورس را رصد كرده و 

تخلفات و جرايم احتمالي را پيگيري نماييد. «

گروه بورس| مسعود كريمي|
طي چند وقت اخير با وجود رشد قيمت محصوالت 
جهاني اثر گذار در بازار سهام كشور مشاهده مي شود 
كه معامالت دالر نيز با ارقامي ب��اال در بازار هاي غير 
رسمي صورت مي گيرد. در همين حال، شاخص هاي 
بازار س��رمايه كوچك ترين تاثير مثبتي را از عوامل 
مطرح ش��ده در رون��د داد و س��تد هاي روزانه خود 
نمي پذيرند و رفتار شناسي بازار سهام نشان مي دهد 
كه بورس تهران بر خالف انتظ��ارات مثبت در حال 
پيش��روي اس��ت. در همين حال، اغلب كارشناسان 
بازار س��رمايه بر اين باورند كه تا س��يزدهم آبان ماه 
همزمان با اجراي دور دوم تحريم ايران از سوي اياالت 
متحده امريكا روند حركتي بورس در مدار نوساني و 
غالبا منفي تداوم پيدا خواهد كرد. از طرفي، مذاكرات 
محمد جواد ظريف وزير امور خارجه ايران با فدريكا 
موگريني مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در 
حاشيه مراسم مجمع عمومي سازمان ملل كه تنها به 
گرفتن عكس هاي يادگاري منتهي ش��د و متاسفانه 
تاكن��ون به هيچ نتيج��ه حداقلي و عملي نرس��يده 
است، در صورتي كه نهايتا تا ۳ هفته آتي پالس هاي 
مثبت مذاكرات اروپايي بطور دقيق عملياتي نشوند 
و به نوعي جامه عمل نپوش��ند بطور قطع همزمان با 
اجراي تحريم هاي نفتي شاهد رشد افسار گسيخته 
نرخ دالر و به تبع آن افزايش نرخ تورم خواهيم بود. به 
هر روي ديروز در روند معامالتي بورس تهران برخي 
از فعاالن، عرضه اوليه روز دوشنبه هفته جاري را عامل 
مهمي براي ريزش بازار عنوان مي كردند كه صاحب 
نظران بورسي با رد اين موضوع عوامل ديگري را براي 
س��قوط قيمت سهام صنايع و ش��ركت هاي بورسي 
مطرح مي كنند و معتقدند كه ريزش بورس با چنين 
شدتي ادامه دار نخواهد بود و صف هاي خريد با اخبار 
مثبت جايگزين صف هاي فروش فعلي مي شوند. بر 

همين اساس، با نگاهي به جريان معامالتي مشاهده 
مي شود كه ارزش معامالت بورس تهران و فرابورس 
ايران با توجه به ريزش هاي اخير در رقمي حدود يك 
هزار ميليارد تومان قرار دارد كه اين مهم مي تواند به 
عنوان س��يگنال مثبتي از حال خوب بازار سهام در 

نظر گرفته شود. 

 چشم انداز بورسي
در همين رابطه، فردين آقا بزرگي مديرعامل كارگزاري 
بان��ك دي در خص��وص چرايي ريزش ه��اي بورس 
تهران در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد: طي هفته 
گذشته اخباري منتشر شد مبني بر اينكه بطور جدي 
برنامه هايي در سطح كشور براي مقابله با تحريم هاي 
دور دوم تنظيم شده است. به همين جهت بازنگري 
محاس��باتي روي قيمت تمام شده صنايع پااليشي، 
پتروشيمي، فوالد و حتي بهره مالكانه صورت گرفت. 
از طرفي طرح فروش نفت در بورس انرژي به صورت 
ريالي و ارزي از ديگر مباحث با اهميت مطرح ش��ده 
بود. وي معتقد است بطور كلي موارد مذكور از لحاظ 
رواني نش��ان دهنده اين موضوع است كه احتماالت 
مذاكرات مثبت در ارتباط با تعيين تكليف تنش هاي 
اقتصادي و بين المللي كه عليه ايران وجود داشت به 
نوعي شكل نگرفته است و اين موضوع ظاهر امر را به 

فعاالن بازار نشان مي دهد.
به گفته اين كارشناس بازار س��رمايه، ارزيابي اغلب 
فعاالن بازار سهام اينگونه بود كه با رسيدن بازار ارز به 
كنترل نسبي، بنابراين مراودات اقتصادي و تبادالت 
مالي از خارج به داخل به نوعي روان تر خواهد شد. اما 
چنين سازوكار هاي جديد مطرح شده حكايت از اين 
موضوع دارد كه گشايش  ها مطابق با انتظارات نيست. 
مديرعام��ل كارگزاري بانك دي بي��ان كرد: بازدهي 
بيش از ۸۰ درصدي بورس در سال ۹۷ طي بازه زماني 

6 ماه باعث شد تا عده اي تصميم به خروج از بازار سهام 
بگيرند. اما بطور قطع نقطه عطف هيجان، حداكثر تا 
قبل از ۱۳ آبان ماه همزمان با دور دوم تحريم ها اتفاق 
خواهد افتاد و اين مهم فرصت مناسبي براي افرادي 
كه تا 6 ماه نخست سال نتوانستند فعاليت قابل توجهي 
در روند معامالتي داشته باشند در صورتي كه با ديد 
ميان و بلندمدت وارد ش��وند مطمئنا به بهره مندي 

مطلوبي خواهند رسيد.
فردين آقا بزرگي با اش��اره به اثرپذيري بازار سرمايه 
از بازار ارز نيز تاكيد كرد: نوسانات قيمت ارز محرك 
اصلي براي افزايش شاخص بورس محسوب مي شود. 
در صورتي كه وارد فاز دوم تحريم ها شويم و مذاكرات 
مقدماتي به نتيجه دلخواه اهالي بازار سرمايه همانند 
موضوعاتي از قبي��ل »FATF« يا »CFT« نرس��د، 
پيش بيني مي شود كه شاهد تداوم نوسانات نرخ ارز 
باش��يم كه اين مهم بطور مج��دد محركي براي بازار 
سرمايه )مقايس��ه ارزش جايگزيني، اثر گذاري روي 
درآمد ش��ركت ها و ...( در نظر گرفته مي ش��ود. اين 
كارشناس بازار سرمايه با نگاهي به شرايط معامالتي 
بورس تهران نيز گفت: در حال حاضر مشاهده مي شود 
كه حجم معامالت، افت نس��بي كه انتظار مي رفت را 
خوشبختانه ندارد و طي داد و ستد هاي روز شنبه كه 
شاهد افت س��نگيني هم در بازار بوديم حداقل يك 
هزار ميليارد تومان معامله صورت گرفت. وي افزود: 
اميدواريم هر چه زود تر اصالحات الزم در بازار صورت 
بپذيرد كه بطور قطع چني��ن اصالحي مبناي ايجاد 
انگيزه براي خريداران بالقوه خواهد شد. مديرعامل 
كارگزاري بانك دي درباره ميزان تاثير عرضه اوليه روز 
دوشنبه در منفي شدن روز گذشته بازار سهام، گفت: 
در گذشته عرضه اوليه با حدود 2۵۰ ميليارد تومان 
صورت گرفت و در حال حاضر عرضه هايي كه صورت 
مي گيرد حجم آن نسبت به كل معامالت بورس بسيار 

پايين است بنابراين در صورتي كه اثري براي اين مهم 
تعريف كنيم، ميزان اثر گذاري در معامالت بازار بسيار 
ناچيز خواهد بود. به گفته اين تحليلگر بازار سرمايه روز 
گذشته صنايع مختلفي اعم از پتروشيمي، پااليشي، 
بانك، فوالد و... كه با گردش قابل توجهي همراه بودند 
و اغلب فعاالن بازار روي آنها مانور معامالتي داشتند، 
منفي شدند. بنابراين مقايسه ريزش ديروز با عرضه 

اوليه احتمالي زياد تناسب نخواهد داشت.

 جو رواني بازار
از سويي ديگر، بهروز زارع مديرعامل گروه مالي بانك 
ايران زمين با اش��اره به ثبات وضعيت بازار س��هام در 
گفت وگو با »تعادل« بيان كرد: تغييرات اساس��ي در 
زمينه وضعيت بازار سهام طي 2 هفته اخير روي نداده 
است كه بتواند روند مثبت خيلي شديد را به روندي 
منفي تبديل كند. وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر 
بازار سهام بيش��تر تحت تاثير هيجانات قرار دارد. از 
طرفي شيب تند افزايشي كه رخ داد به نوعي صحيح 
نبود چرا كه بطور كلي شاهد اتفاق خاصي نبوديم كه 
طي 2 الي ۳ هفته قيمت س��هام شركتي بيش از ۷۰ 
درصد رش��د پيدا كند. اين كارش��ناس بازار سرمايه 
معتقد است شيب تند صعودي انتظارات را از تغييرات 

وضعيت بازار بسيار باال برد. بر اين اساس، افرادي كه 
بدون تحليل و شناخت دقيق اقدام به ورود كردند به 
مجرد اينكه تغييراتي در بازار رخ مي دهد فروش��نده 
مي شوند و سريعا در جو رواني بازار تاثير مي گذارند. در 
همين حال، انتظار مي رود كه جو رواني كنترل شود و 
در ادامه شاهد بازاري باشيم كه تا پايان سال با شيب 

ماليمي رشد پيدا كند.
مديرعامل گروه مالي بان��ك ايران زمين درباره تاثير 
عرضه اوليه در كاهش روز گذشته نماگر بازار نيز اظهار 
كرد: چنين تحليل هايي صحيح نيست و در بازاري كه 
روزانه بيش از يك هزار ميليارد تومان معامله صورت 
مي گيرد، به هيچ عنوان تحت تاثير عرضه اوليه قرار 
نخواهد گرفت. به��روز زارع در خصوص اينكه گفته 
مي شود تا پايان سال حدود ۱2 عرضه اوليه خواهيم 
داش��ت، گفت: عرضه در بازار منفي مناسب نيست و 
بطور معمول بازار مثبت بهتري��ن زمان براي عرضه 
محسوب مي ش��ود. از طرفي عرضه ها مي بايست در 
زمان مناسب اجرا ش��ود تا بازار از اين منظر هم رشد 
پيدا كند و بر اين اساس صرفا به دليل رشد قيمت ها 
ش��اهد بزرگ تر شدن بازار نباش��يم. وي افزود: روند 
كاهشي فعلي مقطعي اس��ت و چشم انداز بازار بطور 

كلي مثبت ارزيابي مي شود.

گروه بورس| 
 ش��اخص كل بورس تهران در روز گذش��ته عالوه 
ب��ر كاهش حجم و ارزش معام��الت، در ادامه روند 
نزولي خود با ۵ ه��زار و ۹۸2 واحد ريزش كرد و در 
كانال ۱۷۵ هزار واحدي عقب نشست. در معامالت 
روز گذش��ته، يك ميليارد و ۷۱۵ ميليون س��هم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش هفت هزار و 2۱2 

ميليارد ريال در ۱۰۰ هزار نوبت دادوستد شد.
بررس��ي ش��اخص هاي اصلي بازار س��رمايه نشان 
مي دهد ش��اخص قيمت )وزني- ارزش��ي( كه در 
آن ارزش س��هام ش��ركت هاي بزرگ اثر بيشتري 
بر ش��اخص مي گذارد، يك هزار و ۷۴۸ واحد افت 
كرد و ش��اخص كل )هم وزن( ك��ه در آن ارزش و 
وزن همه شركت هاي بزرگ و كوچك در محاسبه 

شاخص كل، يكسان در نظر گرفته مي شود، 6۹۹ 
واحد كاهش يافت. ش��اخص قيمت )هم وزن( نيز 
۴۹۴ واحد پايين آمد؛ اين ش��اخص بيانگر سطح 
عمومي قيمت س��هام ش��ركت هاي پذيرفته شده 

در بورس است.
در معام��الت روز ش��نبه،  نمادهاي ف��والد )فوالد 
مباركه(، كگل )صنعتي و معدني گل گهر(، فملي 
)ملي صنايع مس( فارس )هلدينگ خليج فارس( 
و پارس )پتروش��يمي پارس( با افت خود بيشترين 
تاثير منف��ي را بر ش��اخص داش��ته و آن را پايين 

كشيدند.
گروه فرآورده هاي نفتي در معامالت اين روز بورس 
صدرنشين بود؛ در اين گروه ۱۵2 ميليون سهم به 
ارزش يك هزار و 6۵۱ ميليارد ريال دادوستد شد. 

گروه ش��يميايي به ارزش يك هزار و 2۳۸ ميليارد 
ريال و فلزات اساس��ي به ارزش ۹۳2 ميليارد ريال 

جايگاه هاي بعدي را به خود اختصاص دادند.
همچنين در رده چهارم معامالت، گروه كاني هاي 
فلزي با دادوس��تدي ب��ه ارزش ۵2۱ ميليارد ريال 
قرار گرف��ت و گروه اطالع��ات و ارتباط��ات نيز با 
معامالتي ب��ه ارزش ۴6۳ ميليارد ريال، رده پنجم 

را از آن خود كرد.

 عقبگرد 1۹ قدمي »آيفكس«
نخستين روز كاري هفته چهارم مهرماه در فرابورس 
ايران با دادوس��تد بيش از 6۳۵ ميليون س��هم به 
ارزش بالغ بر ۳ ه��زار و 2۸۷ ميلي��ارد ريال پايان 
يافت كه يك سوم از اين حجم و ارزش دادوستدي 

در بازارهاي اول و دوم مبادله ش��د. در روز ش��نبه 
2۱ مهرماه ۹۷ معامله گران س��هام به ترتيب 2۵۰ 
ميليون س��هم را در بازاره��اي اول و دوم فرابورس 
دست به دس��ت كردند كه جابه جايي اين حجم از 
دادوس��تدها ارزش بيش از يك هزار ميليارد ريالي 
را به ثبت رس��اند و بدين ترتيب حدود يك سوم از 
حجم و ارزش مب��ادالت كل فرابورس به بازارهاي 

اول و دوم اختصاص يافت.
بازار پايه نيز ميزبان نقل وانتقال ۳۳6 ميليون سهم 
ب��ه ارزش ۷۵۳ ميلي��ارد ريال بود ك��ه تابلو »پايه 
ب« بيشترين حجم و ارزش دادوستدي را در بازار 
پايه در اختيار گرفت. همچنين شركت مهندسي 
و س��اختماني صنايع نفت با نماد »شس��اخت« از 
هجدهم مهرماه س��ال جاري به عنوان دويس��ت و 
س��ي امين نماد معامالتي در تابلو ج بازار پايه درج 
ش��د. از س��وي ديگر معامالت اوراق بدهي، اوراق 
تسهيالت مس��كن و صندوق هاي سرمايه گذاري 
جسورانه در مجموع به دادوستد ۳۸ ميليون ورقه 
بهادار به ارزش يك هزار و ۴۷۹ ميليارد ريال در بازار 

ابزارهاي نوين مالي انجاميد كه تمامي اين مبادالت 
در ۹ هزار و ۴۵2 نوبت دادوستدي صورت گرفت.

رصد نمادهاي فرابورسي نشان مي دهد كه نمادهاي 
»ذوب« پربيننده ترين نماد روز گذشته بوده  است 
و بع��د از آن نماد »تاپكيش« بيش��ترين توجه را از 
سوي معامله گران به خود جلب كرد. نماد تاپكيش 
در عي��ن حال كه با برترين تقاضا از س��وي فعاالن 
بازار مواجه ش��د، عنوان بيش��ترين افزايش قيمت 
را نيز به خ��ود اختصاص داد. اين در حالي اس��ت 
كه نمادهاي »س��مگا« و »قشير« با بيشترين افت 

قيمتي روبرو شدند.
در ص��در ج��دول تاثير در ش��اخص نيز ن��ام نماد 
»مارون« به چشم  مي خورد كه ۱۹ واحد اثر منفي 

بر آيفكس گذاشته است.
  نماده��اي »ذوب« و »ميدك��و« ني��ز در مجموع

۱۸ واحد در افت ۷2 درص��دي اين نماگر اثرگذار 
بوده ان��د و در نهاي��ت ش��اخص كل فراب��ورس در 
نخستين روز كاري هفته در ارتفاع يك هزار و ۹۴۰ 

واحدي ايستاد.

استراحت طوالني
در نگاهي به روند معامالتي بورس و فرابورس بررسي شد 
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تشكلها6خبر
عامل ايجاد التهاب در بازار

پايگاه خبري ات�اق اصن�اف| نايب رييس اتاق 
اصناف، گفت: سهم بس��زايي از التهابات ايجاد شده 
در بازار داخلي عالوه بر مولفه هاي تأثيرگذاري نظير 
نوسانات نرخ ارز، ريشه در خريدهاي نامتعارف خانگي 
دارد. جالل الدين محمد شكريه اظهار كرد: در ميان 
بسياري از مولفه هايي كه در چند وقت اخير التهابات 
زيادي را در بازار داخلي ايجاد كرده جداي از رخدادها 
و نوسانات شديد ارزي، مساله اوج يافتن خريدهاي 

نامتعارف خانگي در بخش هاي مختلف بوده است. 
نايب رييس اتاق اصناف كش��ور عنوان كرد: بطور 
قطع اگر دولت و بانك مركزي به وسيله سياست ها و 
راهبردهايي كامال روشن و دقيق و با تنظيم مقررات 
الزم و كنترل نرخ ارز در جهت دهي و هدايت مثبت 
بازار به خوبي نقش خود را ايفا كنند اقتصاد داخلي 
شاهد چنين نوسانات شديدي نمي شود. شكريه 
نق��ش فرهنگ صحيح مص��رف در جامعه را مورد 
تاكيد قرار داد و افزود: در كنار بس��ياري از عوامل 
موثر نظير عدم كاركرد دول��ت و بانك مركزي در 
تنظيم و كنترل ن��رخ ارز، هجوم اليه هاي مختلف 
جامعه و مردم به سمت خريد يك كاالي مشخص 
زمينه آش��فتگي بازار داخلي را تش��ديد مي كند.  
نايب رييس اتاق اصناف كشور مساله آشفتگي بازار 
داخلي را از منظر ديگري نيز مورد بررسي و رصد قرار 
داد و اظهار ك��رد: در اين ميان برخي نيز از وضعيت 
بازار به نفع خود بهره  بردند به اين ترتيب كه از برخي 
كاالهاي خاص به عنوان يك فرصت طاليي جهت 
كس��ب و كار و درآمدزايي اس��تفاده كردند. او عدم 
آزادسازي بسياري از كاالهايي كه در صف گمركات 
كشور هس��تند را در آش��فته بازار فعلي تاثيرگذار 
خواند و گفت: تخليه سريع اين اقالم و توزيع آن در 
بازار توسط دولت به عنوان يك اهرم متعادل كننده 
مي تواند در كنترل شرايط و ايجاد آرامش در بازار به 
نحو مطلوبي موثر واقع شود. او با بيان اينكه بسياري از 
رفتارهاي اقتصادي در يك جامعه از مسائل فرهنگي 
آن نشأت مي گيرد بيان كرد: به اعتقاد بنده با اصالح 
برخي مسائل فرهنگي در نحوه مصرف و سپس اشاعه 
و نهادينه كردن آن مي توان به حفظ چارچوب هاي 
موجود اقتصادي جامعه كمك كرد. شكريه به برخي 
از اقدامات انجام ش��ده توس��ط اتاق اصناف گيالن 
جهت حفظ و كنترل بازار اشاره وابراز كرد: تشديد 
بازرس��ي ها، حضور پررنگ روس��اي اتحاديه هاي 
مرتبط در بازار و هماهنگي با واحدهاي صنعتي آنان 
و شناسايي انبارهاي غيرمجاز برخي از اين تمهيدات 
انجام شده هستند. نايب رييس اتاق اصناف كشور با 
تاكيد بر اينكه اقدامات انجام شده به نحو زيادي در 
كاهش التهابات بازار موثر واقع شده اند عنوان كرد: 
اصناف حلقه و زنجيره آخر اتصال بين توليدكننده و 
مصرف كننده هستند بنابراين ايجاد تعادل مطلوب 
در بازار قطعا به نحوه عملكرد اين زنجيره در اليه هاي 

باالتر وابسته است. 

در كميسيون تسهيل كسب و كار اتاق تهران تشريح شد

موضع اتاق درباره اليحه شفافيت 
تعادل|

پيش نويس »اليحه جامع ش�فافيت« كه توسط 
معاونت حقوقي رييس جمهور به منظور پيشگيري 
از فس�اد در بخش عمومي تهيه شده، در دستور 
كار پارلم�ان بخش خصوص�ي قرار گرفت�ه تا با 
بررسي ابعاد آن، در تبيين قواعد و جلوگيري از 
كج روي ها در نظام شفافيت به دولت ياري دهد. 
اين پيش نويس پس از بررس�ي در كميس�يون 
رقابت پذيري، خصوصي س�ازي و سالمت اداري 
اتاق ايران هم اكنون روي ميز كميسيون تسهيل 
كسب و كار اتاق تهران قرار گرفته تا فعاالن اين 
حوزه نيز پيش�نهادات و انتظارات خود را مطرح 
كنند. از اي�ن رو نمايندگان بخ�ش خصوصي با 
بررسي پيش نويس »اليحه جامع شفافيت«، بر 
تورم قوانين اجرا نش�ده در كشور تاكيد كردند 
و معتق�د بودند كه در نهاي�ت توجهي به نظرات 
بخش خصوصي نخواهد ش�د و هرآنچه تصويب 
شود در اجرا راهي ديگر در پيش خواهد گرفت. 
با اين حال برخي با تاييد نقدهاي موجود بر نحوه 
اجراي قوانين فعلي، تاكيد داشتند كه نظردهي و 
نقش آفريني بخش خصوصي در تدوين قوانين، 
 مي تواند در احقاق حق بخش خصوصي موثر واقع 
شود و اتاق بازرگاني، مي تواند در زمان اجرا نيز به 

الگويي براي ساير نهادها تبديل شود.

در بيست و ششمين نشست كميسيون تسهيل كسب 
و كار اتاق تهران، پيش نويس اليحه جامع شفافيت مورد 
بحث و بررسي قرار گرفت. در ماه هاي تير و مرداد سال 
جاري، پيش نويسي 192 ماده اي به عنوان اليحه جامع 
شفافيت در مركز مطالعات راهبردي رياست جمهوري 
تهيه شد. مواد اين پيش نويس در يك بازبيني مجدد در 
معاونت حقوقي رييس جمهوري به80 ماده تقليل پيدا 
كرد و سپس به معاون اول رييس جمهوري ارجاع داده 
شده است. هم اكنون كميسيون هاي اصلي و فرعي در 
رابطه با بررسي نهايي اين اليحه در دولت تشكيل شده 
و اين اليحه براي اصالحات نهايي در حال مرور اس��ت.
اين پيش نويس هم اكنون روي ميز كميسيون تسهيل 
كسب و كار اتاق تهران قرار گرفته تا فعاالن اين حوزه نيز 

پيشنهادات و انتظارات خود را مطرح كنند.
حس��ن فروزان فرد، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران 
كه به عنوان نماينده اتاق بازرگاني در كميسيون فرعي 
بررس��ي اين پيش نويس حضور دارد، با تاكيد بر اينكه 

ذينفع اي��ن اليحه، بخش خصوصي اس��ت، ادامه داد: 
تدوين كنندگان اين اليحه سعي كرده اند، اليحه جامعي 
تهيه كنند. اين اليحه به مجموعه حاكميت  مي پردازد 
و هيچ نهادي را مستثني نكرده است. حتي وارد حوزه 
نهادهاي غيرانتفاع��ي و نهادهايي ك��ه اصالتا دولتي 
نيس��تند، اما يك يا چند خدمت عمومي را به نيابت از 
دولت وحاكميت به انجام  مي رسانند نيز مي شود. اگرچه، 
اين ميزان جامعيت اين نگراني را ايجاد  مي كند كه در 
مجلس و در كميسيون ها جداسازي برخي از نهادها از 

قانون رخ دهد.
فروزان فرد تصريح كرد: بخ��ش خصوصي نبايد اجازه 
دهد، جامعيت قانون خدشه دار شود. همه بايد به اين باور 
برسند كه اين شفافيت مفيد است اما بايد همه شمول 
باشد. او س��پس با اش��اره به مفادي از اين پيش نويس 
گفت: در ماده 4 اين پيش نوي��س همه نهادها موظف 
كرده است كه در 27 مورد روي سايت خود اطالع رساني 
شفاف داشته باشند. اينجا پيشنهاد ما به عنوان بخش 
خصوصي اين است كه براي جلوگيري از فرار نهادها از 
شفاف سازي برخي آيتم هاي مهم به واسطه ارايه اطالعات 
برخي ديگر از آيتم هاي كم اهميت، بايد مشخص شود 
كه اولويت هاي اصلي بين اين 27 مورد كدام  است تا در 
قانون قيد شود و نهادها نتوانند از انتشار اطالعات اصلي 
و مهم طفره روند و آنها كه از اهميت كمتري برخوردارند 

را اطالع رساني كنند.

  توسعه ظرفيت مطالبه گري
اين عض��و هيات نمايندگان اتاق ته��ران گفت: به نظر 
 مي رسد، دولت مصمم اس��ت كه اين اليحه را تصويب 
كرده و به مجلس ارسال كند. بهتر است بخش خصوصي 
نقطه نظرات خ��ود را تا پيش از تصوي��ب آن در دولت 
ارايه كند.پ��س از آن هم بايد نقش فعالي براي تصويب 
بي كم وكاست آن در مجلس ايفا كنيم. فروزان فرد با بيان 
اينكه اين قانون  مي تواند ظرفيت مطالبه گري را توسعه 
دهد، افزود: پيش نويس اليحه مديريت تعارض منافع 
نيز در 74 ماده هم اكنون درحال بررس��ي است مكمل 
اين اليحه اس��ت كه مي تواند در آينده به پيشبرد اين 
اليحه نيز كمك كند. پس از اين توضيحات، ساير اعضاي 
كميسيون تسهيل كسب و كار اتاق تهران نيز ديدگاه هاي 
خود را بيان كردند. ابتدا داريوش مهاجر، كارشناس اين 
كميس��يون با اشاره به اينكه ش��فافيت نيازمند برخي 
پيش زمينه هاس��ت، ادامه داد: مهم اس��ت بدانيم آيا با 
كساني كه شفافيت را مخدوش  مي كنند هم برخوردي 

صورت خواهد گرفت؟ آيا همه در برابر اين قانون مساوي 
هس��تند؟ اجراي اين قانون به مراتب مهم تر از تصويب 
آن اس��ت و بايد همان اندازه كه در روند اجرا حساسيت 
نشان مي دهيم در زمان اجرا نيز حساسيت داشته باشم.

از سويي ديگر، دبير انجمن صنايع لوازم خانگي اظهار 
كرد: فكر  نمي كنم، مشكل ما با اين قانون حل شود. به 
بيان ديگر، مشكالت ما با قانون مرتفع  نمي شود و بايد 
اين مساله را ريشه يابي كرد. حبيب اله انصاري افزود: ما در 
كشور با تورم قوانين مواجه هستيم چرا كه همواره درگير 
معلول ها بوده ايم نه علت ها و ريشه ها. من معتقدم كه 

مشكل ما با تصويب قانون جديد رفع نمي شود.
در ادامه اين نشس��ت، مش��اور مالياتي اتاق اصناف نيز 
از ضرورت ادغام لوايح جامع ش��فافيت و تعارض منافع 
سخن گفت و افزود: مجلس تا دو س��ال آينده، طرح و 
اليحه براي بررسي دارد و اگر اين لوايح به همين صورت 
به مجلس ارايه شود زمان زيادي براي تصويب آنها صرف 
مي شود. ضمن اينكه براي اجراي بهتر هم مي توان اين 
دو پيش نويس را هم در ادغام كرد. محمدرضا جعفريان 
گفت: برابر آنچه دولت به عنوان حقوق شهروندي ارايه 
كرده است، افراد مي توانند اطالعات مورد نياز خود را از 
نهادها مطالبه كنند. اما سازمان ها حتي از ارايه بخشنامه 
قانوني امتناع  مي كنند. با اين وضعيت، چگونه مي توان به 

دنبال وضع قانون جديد در حوزه شفافيت بود؟
از آنسو، حامد محمدي، يكي از مديران وزارت صنعت، 
معدن و تجارت كه در اين نشس��ت حضور داشت نيز با 
تاكيد بر جلوگيري از اينكه اين اليحه به سرنوشت قانون 
بهبود مستمر فضاي كس��ب وكار دچار   شود، گفت: تا 
زماني كه به سمت آزادسازي اقتصادي حركت نكنيم، 

بستر اجراي اين نوع قوانين فراهم نخواهد بود.

  اختيارات كاغذي
در ادامه، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز با تاكيد 
بر اينكه مشكل كنوني فضاي كسب وكار كشور، مساله 
كمبود قانون نيست، گفت: در ايران به اندازه كافي و حتي 
بيش از آن، قانون وجود دارد. مساله كشور اجراي قوانين 
موجود است. فريال مس��توفي افزود: من باور ندارم كه 
اجراي اين قانون، اختيار مهمي به بخش خصوصي بدهد 
و نهايتا اتاق، روي كاغذ  مي تواند حق اعتراض داشته باشد. 

مستوفي ادامه داد: ما در مركز خدمات سرمايه گذاري 
اتاق تهران، با راهنمايي نمايندگان موسسه فريزر در حال 
بررسي بخش هايي از شاخص آزادي اقتصادي هستيم. 
مواردي نظير رويه هاي قضايي، حق مالكيت، پول تميز، 
اندازه دولت، قوانين و مقررات آزادي تجارت از مولفه هاي 
مهم و اصلي اين شاخص است. با كار كردن روي اين پروژه 
سنگين متوجه شده ايم كه چه اشكاالتي در تورم قوانين 
دركش��ور داريم. او با اش��اره به اينكه در ساير كشور ها، 
قوانين را يك تيم مشخص تدوين  مي كنند، اضافه كرد: 
افرادي كه كارشناس نگارش قانون هستند، كار تدوين 
قوانين را بر عهده دارند. طوري كه شهروندان عادي نيز 
قادر به درك قوانين باشند. در حالي كه قوانين در ايران به 
انحاي مختلف قابل تفسير است. به همين دليل و با توجه 
به تجربه هاي قبلي معتقدم قانون شفافيت نيز نهايتا روي 

كاغذ اختياراتي را به اتاق اعطا خواهد كرد.

  قيچي مبارزه با فساد
رييس كميس��يون تسهيل كسب و كار اتاق تهران نيز 
ضمن تاييد اين نكته كه كش��ور با وفور قوانين مواجه 
است، گفت: چه بخواهيم و چه نخواهيم، دولت تدوين 
اين اليحه را به پيش  مي راند. بنابراين، بهتر است كه ما 
هم در تدوين آن دخالت داشته باشيم و از حقوق بخش 
خصوصي دفاع كنيم. محمدرضا نجفي منش گفت: اين 
مساله بايد توسط يك تيم فراكميسيوني مورد بررسي 
دقيق قرار گيرد و نتيجه بررسي ها به عنوان موضع اتاق 
ارايه شود. اين تيم بايد متخصص و كارشناس حقوقي 
باشد و از مشورت فعاالن بخش خصوصي هم بهره ببرد 
و بتواند به فوريت پيشنهادات اصالحي بخش خصوصي 
روي اين اليحه را تدوين كند تا از طرف اتاق بازرگاني به 

دولت ارسال شود.
از سويي ديگر، نايب رييس كمسيون تسهيل كسب و 
كار اتاق تهران نيز با بيان اينكه لوايح جامع ش��فافيت 
و مديريت تعارض منافع، جهت گيري پيشگيرانه پيدا 
كرده است، اين جهت گيري را مثبت ارزيابي كرد. حسن 
عابدي جعفري با طرح اين پرسش كه ميزان شفافيت به 
چه ميزان است كه دولت درصدد ارتقاي آن برآمده؟ ادامه 
داد: مساله اين است كه ما  نمي توانيم شفافيت را بسنجيم. 
با وجود اين نقيصه، چگونه  مي توانيم اجراي صحيح اين 

قانون را مورد پايش قرار دهيم؟ عابدي جعفري در ادامه 
گفت: پيش نويس اليحه ش��فافيت، داراي نقاط قوت و 
ضعف بوده و البته جاي خالي برخي مس��ائل نيز در آن 
ديده  مي شود. براي مثال، اين اليحه در راستاي مبارزه 
با فساد تدوين نشده است و جدا از آن است. ضمن آنكه 
شفافيت بدون پاسخگويي معنا پيدا  نمي كند. شفافيت 
و پاسخگويي دو تيغه يك قيچي هستند كه هر كدام در 
غياب ديگري  نمي توانند ريشه فساد را قيچي كنند. او 
افزود: موضوع حائز اهميت ديگر، شايسته ساالري است. 
اگر فردي در جايگاهي قرار گيرد كه شايسته آن نباشد، نه 
شفافيت به جايي  مي رسد و نه پاسخگويي. در عين حال، 
قوانين زماني به درستي اجرايي  مي شوند كه قانونگرايي 
در كش��ور حاكم باشد. اين عضو هيات نمايندگان اتاق 
تهران با بيان اينكه قانون مبارزه با فس��اد اداري حدود 
پنج سال پيش به تصويب رسيده است، گفت: ارزيابي ها 
نشان  مي دهد كه حتي 20 درصد اين قانون نيز اجرايي 
نشده است. به نظر  مي رسد، قانون شفافيت نيز  مي تواند، 
ذيل قانون مبارزه با فس��اد اداري قرار گيرد. ضمن آنكه 
ارتباط مفاد اليحه شفافيت با ديگر قوانين ديده نشده كه 

اين يك ايراد است.

  اتاق بازرگاني الگوي اجراي شفافيت 
در ادامه اين نشست حسن فروزان فرد، به عنوان نماينده 
اتاق ايران در كميسيون  فرعي بررسي اليحه شفافيت 
در دولت با اشاره به بخش هايي از اين اليحه توضيح داد: 
اگرچه بخش خصوصي از تعدد و تورم قوانين ناراضي 
است. اما در حال حاضر از ما سئوال نشده كه اين قانون 
باشد يا نباشد. بلكه ما صرفا  مي توانيم در روند تدوين و 
بررسي اين اليحه نظرات خود را اعالم كنيم. بنابراين 
بهتر است در حد توان در اين زمينه بكوشيم، حتي اگر به 
خروجي كامل نرسيم. موضوع اجرا اين قانون نيز بسيار 
مهم است و بايد تالش كنيم، اتاق و بخش خصوصي در 
بخش پايش اجراي اين قانون نيز حضور پيدا كند. مساله 
ديگر آن است كه اتاق بپذيرد، زودتر و بهتر اين قانون را 
اجرا كند و با توجه به اينكه مشمول اين قانون مي شود 
خود براس��اس بندهاي اين قانون الگوي��ي براي ارايه 
اطالعات و شفافيت باشد و از بقيه نهادها نيز بخواهد 

روش و منشي مشابه را در پيش گيرند.

رييس اتاق بازرگاني شيراز مطرح كرد

سردرگمي صادركنندگان در پيچ و خم سامانه »نيما«
رييس اتاق بازرگاني شيراز گفت: صادركنندگان در پيچ و 
خم سامانه نيما، بازار ثانويه و بازار آزاد ارز سردرگم شده اند 
و با س��امانه ثبت سفارش، بلوكه ش��دن كاال در گمرك 
و بازگردان��دن ارز صادراتي در م��دت معين ضررهاي 
جبران ناپذيري متحمل شده اند. جمال رازقي جهرمي 
در گفت وگو با خبرگزاري فارس گفت: در ماه هاي اخير 
ش��اهد تغييرات تجارت خارجي متاثر از نوسان نرخ ارز 
بوده ايم و بر كسي پوشيده نيس��ت كه اين عدم تعادل 
چه بر سر توليدكننده و صادركننده كشور آورده است. 
دولتي كه كنترل بازار را محدود به صدور بخش��نامه ها 
و دستورالعمل هاي ش��تاب زده نموده است، مشخص 
است كه در نهايت مجبور خواهد شد، براي حفظ ارزش 

صادرات غيرنفتي خود دست به آمارسازي بزند.
رييس ات��اق بازرگاني ش��يراز افزود: اي��ن گردابي كه 
اكنون صادركننده را اس��ير خود كرده، نه به تحريم ها 
مربوط اس��ت، نه به سياس��ت هاي ترامپ، بلكه ناشي 
از سياس��ت هاي نادرست داخلي اس��ت. او اظهار كرد: 
از ابتداي س��ال تاكنون، بيش��ترين قش��ري كه از اين 
بي برنامگي ها آسيب ديدند صادركنندگان بودند كه در 
پيچ و خم سامانه نيما، بازار ثانويه و بازار آزاد ارز سردرگم 
ش��ده اند و از جانب سامانه ثبت س��فارش، بلوكه شدن 
كااله��ا در گمرك و بازگردان��دن ارز صادراتي در مدت 
معين ضررهاي جبران ناپذيري متحمل شده اند. رازقي 
گفت: زماني كه سامانه نيما راه اندازي شد، قرار بر اين بود 
تا ارز صادركنندگان وارد اين سامانه شود، اما با افزايش 
نرخ ارز آزاد و ش��كاف بزرگ ايجاد شده با قيمت سامانه 
نيما، عمال از تمايل صادركنندگان براي عرضه ارز در اين 

سامانه كاسته شد.
او با اش��اره به ابالغ بخش��نامه پيمان س��پاري ارزي در 

شهريور ماه اظهار كرد: اين بخشنامه صادركننده را ملزم 
به بازگردانندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي 
در مدت سه ماه كرده است كه جنجال بسيار به پا كرد. 
مبناي محاسبه ميزان ارزي كه بايد به كشور برگرداننده 
شود، هم تعيين »قيمت پايه صادراتي« شد، اما با وجود 
تجربه پيمان سپاري ارزي در دهه هاي 60 و 70 و ناموفق 
بودن آن، اجراي چنين مصوبه در چنين وضعيتي اهرم 
فشار را بر صادركننده بيشتر كرده است. رازقي با تاكيد 
بر اينكه در اينكه صادركننده بايد ارز حاصل از صادرات را 
بازگرداند، ترديدي نيست، اما مكانيسم آن مشكل دارد؛ 
اظهار كرد: بانك مركزي 5 روش را براي اين موضوع در 
نظر گرفته است، هر چند كه بانك مركزي اين بخشنامه 
را اصالح كرد و زمان آن را افزايش و سطح تعهد آن را به 
تعهدنامه بر خط گمركي كاهش داد، اما هنوز سازو كار 
آن ابهاماتي دارد. او افزود: از طرف ديگر هم تعيين ارزش 
عرضه كاالهاي صادراتي با توجه به چند نرخي بودن نرخ 
ارز شرايط را پيچيده تر ساخته است. در حال حاضر براي 
اعالم آمار صادرات غير نفتي نيز از ضريبي به نام قيمت 
پايه صادراتي استفاده مي شود. قيمت پايه صادراتي بر 
اس��اس گروه كاالهاي مختلف و توسط كارگروه دولتي 
مشخص مي شود و بر اس��اس آن صادركننده مي تواند 
با قيمت كمتر و يا بيشتر از قيمت پايه صادراتي كاالي 
خود را صادر كند، افزايش يا كاهش قيمت پايه صادراتي 
مي تواند به دليل تغيير قيمت هاي جهاني كاالها باشد 
و يا با هدف افزاي��ش غيرواقعي آمار ص��ادرات صورت 
پذيرد. رازقي بيان كرد: در حال حاضر شاهد آن هستيم 
كه دولت جهت انكار كاه��ش ارزش صادراتي به دليل 
نابساماني بازار ارز و شروع تحريم ها، متوسل به افزايش 
قيمت پايه صادراتي شده است. مشكلي كه در حال حاضر 

صادركنندگان با آن مواجه شده اند، بار تعهدي است كه 
به واسطه قيمت پايه صادراتي و با نرخ 3800 توماني دالر 
ايجاد شده است، چرا كه با افزايش نرخ ارز و شكاف زياد آن 
با سامانه نيما و بازار ثانويه، قيمت تمام شده كاال بر مبناي 
دالر بازار آزاد و فروش آن بر اساس اين سامانه ها، هم تعهد 

و هم ضرر را بيشتر را متوجه صادركننده كرده است.
او افزود: وقتي چنين ش��رايط س��ختي حاكم باش��د، 
صادركنندگان معتبر وارد كار نمي شوند و بازار به دست 
دارندگان كارت بازرگاني  اجاره اي مي افتد كه ارز حاصل 
از صادرات را نه تنها به كش��ور باز نمي گردانند، بلكه در 
بازار آزاد به فروش مي رسانند و باعث ايجاد رانت و فساد 
مي شوند. رييس اتاق بازرگاني شيراز اظهار كرد: با وجود 
چنين مكانيسمي صادركننده با چه نرخي كاالي خود را 
توليد، صادر و ارز آن به كشور بازگرداند كه متحمل زيان 
نشود و بتواند مجدداً پول را به چرخه توليد تزريق نمايد؟ 
نتيجه آن ابهاماتي است كه باعث گاليه صادركنندگان 
شده اس��ت. او افزود: بانك مركزي موظف است، بطور 
شفاف س��از و كار انتقال ارز به كش��ور را مشخص كند. 
نمايندگان بخش خصوصي هم در راس��تاي حمايت از 
ذي نفعان خود بارها پيشنهاد واقعي شدن قيمت هاي 

پايه صادراتي و تشكيل بازار آزاد ارز را به دولت داده اند.
رازقي بيان كرد: اگر اين ش��رايط ادامه پيدا كند، فضاي 
كسب و كار دچار رانت و فساد بيشتري خواهد شد. اگر 
دولت به دارندگان ارز اي��ن اطمينان را بدهد كه نرخي 
كه در بازار آزاد تعيين مي ش��ود، با ثبات و پايدار است، 
قطعًا س��طح عرضه دالر در كش��ور افزايش و قيمت آن 
كاهش مي يابد. او افزود: بهره گيري از تجربيات جهاني و 
بروزرساني قوانين و مقررات متناسب با شرايط مي تواند 

راه حل كارساز در شرايط دشوار اقتصادي باشد.
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سايه تنش هاي ژئوپليتيك بر نشست صندوق بين المللي پول

واشنگتن معامله با آنكارا را رد كرد

گروه جهان| طال تسليمي|
 بانك مركزي چين ش��نبه وع��ده داد كه ارزش ارز 
يوان را پايدار نگه دارد كه اين مساله نشان مي دهد 
پكن قصد دارد از تشديد بيش��تر مناقشه تجاري با 
واشنگتن و تبديل شدن آن به يك جنگ ارز ممانعت 
كن��د. جنگ تجاري چين و امريكا يكي از مس��ائلي 
بود كه بر نشست ساليانه صندوق بين المللي پول و 
بانك جهاني در بالي سايه انداخت. مقامات صندوق 
بين المللي پ��ول و بانك جهاني و همچنين مقامات 
ارشد بسياري از كشورهاي جهان از واشنگتن و پكن 
خواس��تند كه از تشديد بيشتر مناقشات جلوگيري 
و در جه��ت برقراري آتش بس حركت كنند. اگرچه 
پيش��رفت چنداني در اين زمينه حاصل نش��ده، اما 
به نظر مي رس��د لحن هر دو طرف نرم تر شده است. 
اس��تيون منوچين وزير خزانه داري اياالت متحده 
در ديدار با »ي��ي گانگ« رييس بانك مركزي چين 
از او خواس��ت كه از دس��تكاري ارزش ي��وآن براي 
افزاي��ش توان رقابتي چين، بپرهيزد و »يي« هم در 
بيانيه اي خطاب به صندوق بين المللي پول متعهد 
 ش��د كه از يوآن به عنوان اب��زاري در جنگ تجاري

 استفاده نكند.
به گزارش رويترز، اندكي پيش از انتشار بيانيه رييس 
بانك مركزي چين در نشس��ت هاي ساالنه صندوق 
بين الملل��ي پول و بانك جهان��ي، منوچين گفت كه 
مقامات چيني به او گفته اند س��قوط بيشتر يوآن به 
نفع چين نيست. منوچين بار ديگر نگراني هاي خود 
را در ارتباط با كاهش ارزش يوان در برابر دالر تكرار و 
به اين مساله اشاره كرد كه اين اتفاق مي تواند بخشي 
از تالش هاي چين براي دس��تيابي به مزيت تجاري 
در زمينه صادرات يا جبران تعرفه هاي اعمال شده از 
سوي اياالت متحده بر واردات كاالهاي چيني باشد. 
يوآن كه از ماه آوريل تاكنون بيش از 8 درصد از ارزش 
خود را دربرابر دالر از دست داده، در معامالت جمعه 
به نرخ برابري 6.91 رس��يد كه از نظر رواني اهميت 
زيادي داشت چراكه نرخ برابري 7 در يك دهه گذشته 

بي سابقه بوده است.
»ي��ي« در بيانيه خود اعالم ك��رد: »چين همچنان 
اجازه خواه��د داد كه بازار در تعيي��ن نرخ ارز يوآن 
نقش تعيين كننده داشته باشد. ما با اهداف رقابتي 

در كاهش ارزش يوآن دخالت نخواهيم كرد و از نرخ 
ارز به عنوان يك ابزار براي مقابله با اختالفات تجاري 
استفاده نمي كنيم.« بيانيه او به نوعي بازتاب و پاسخ 
به درخواست شماري از كش��ورهاي عضو صندوق 
بين المللي پول كه در ميانه مناقشات تجاري و تهديد 
افزايش هزينه هاي وام گيري براي رش��د اقتصادي 
جهاني، درصدد برگ��زاري گفت وگوهاي تجاري با 
هدف ارتقاء سازمان تجارت جهاني برآمدند. كميته 
صندوق بين المللي پول با انتشار بيانيه اي اعالم كرد: 
»ما تصديق مي كنيم كه تجارت و س��رمايه گذاري 
محرك هاي كليدي براي رشد و اشتغال زايي هستند. 
م��ا از كاهش ارزش ارز با اه��داف رقابتي خودداري 
مي كنيم و نرخ تب��ادل ارزي را براي اهداف رقابتي 

هدف قرار نمي دهيم.«

    نگراني هاي ژئوپوليتيك
نشست هاي س��االنه صندوق بين المللي پول و بانك 
جهان��ي در بالي در س��ايه تنش ه��اي ژئوپوليتيك 
برگزار ش��د و تنها شمار كمي از ش��ركت كنندگان 
بودند كه باور داش��تند روزهاي آرام تري در راه است. 
به نوش��ته فايننش��ال تايمز، با وجود عملكرد خوب 
اقتصاد جهان��ي، همچنان نگراني هاي��ي وجود دارد 
در اين رابطه كه مش��كالت تامين مالي در بازارهاي 
نوظهور از برخي كشورهاي خاص به ديگران منتقل 
و عمومي شود و به فرار سرمايه از بازارها بينجامد كه 
نهادهاي جهاني ب��راي مواجهه با آن آمادگي ندارند. 
»كريستين الگارد«، رييس صندوق بين المللي پول 
از همه كشورها خواس��ت به صورت هماهنگ براي 
محافظت از اقتصادي جهاني و نگه داشتن آن در مسير 

رشد اقدام كنند؛ اما نشانه هاي بسياري وجود دارند 
كه از دش��واري هماهنگي در اقدامات حكايت دارند. 
ويدودو« رييس جمهور اندونزي، هشدار داد كه  »جكو 
روابط بين اقتصادهاي بزرگ هر روز بيشتر و بيشتر به 
»بازي تاج و تخت« شبيه مي شود و خيلي زود همه 

مجبور مي شوند كه »هزينه گزاف« آن را بپردازند.
اي��االت متحده و چين در س��ال ج��اري تعرفه هاي 
وارداتي گسترده عليه يكديگر اعمال كرده اند كه حجم 
كلي آنها به 360 ميليارد دالر مي رسد. اين مناقشات 
در ابت��داي ام��ر به  دلي��ل نارضايتي دونال��د ترامپ 
رييس جمهوري امريكا از كسري تراز تجاري امريكا در 
معامالت با چين آغاز شد و اكنون با وجود همه تعرفه ها 
و مناقشات، چين از مازاد 34.13ميليارد دالري تراز 
تجاري با اياالت متحده در ماه سپتامبر خبر داد. طبق 

محاس��بات رويترز، مازاد تجاري چي��ن با امريكا در 
ماه هاي ژانويه تا س��پتامبر به 225.79 ميليارد دالر 
رسيد كه در قياس با مازاد تجاري 196.01 ميليارد 
دالري در مدت زمان مشابه در سال گذشته، افزايش 

قابل توجهي به شمار مي رود.
ب��ه نوش��ته سي ان بي س��ي، برخ��ي كارشناس��ان 
اقتصادي معتقدند كه اين اتفاق عمدتا به دليل سود 
صادركنندگان از افزايش حجم س��فارش ها پيش از 
اجرايي شدن تعرفه ها رخ داده است و داده ها از احتمال 
فش��ار در ب��ازار صادراتي چين در ماه ه��اي پيش رو 
حكايت دارند. »جوليان ايوانس پريتكارد« اقتصاددان 
ارشد چين در شركت مشاوره »كپيتال اكونوميكز« 
گفت: »در حالي كه انتظار مي رود در ماه هاي آتي از 
سرعت رشد اقتصادي جهاني كاسته شود و باتوجه به 
پيش بيني اينك��ه تعرفه هاي تنبيهي امريكا افزايش 
خواهن��د يافت، انتظار مي رود ك��ه مقاومت اخير در 
حجم ص��ادرات دوام چنداني نداش��ته باش��د.« اما 
»ژنگ ژيوي« كارشناس اقتصادي دويچه  بانك گفت 
اگرچه دستيابي اياالت متحده و چين به راه حلي براي 
مناقش��ات تجاري چندان محتمل به نظر نمي رسد، 
اما تاثير تعرفه هاي امريكا ب��ر كل توليدات صنعتي 
چين محدود خواهد بود. طبق بررسي هاي ژنگ، اگر 
ترامپ بر واردات از چين به ارزش 267 ميليارد ديگر 
هم تعرفه اعم��ال كند، تنها دو درصد از كل توليدات 
صنعتي اين كشور را هدف گرفته است و بدين ترتيب 
چين بر حفظ زنجيره هاي تاميني تمركز خواهد كرد 
كه باقي جهان را تغذي��ه مي كنند و 25 درصد از كل 

توليدات صنعتي اين كشور را در بر مي گيرند.
»لي��و كان« وزير دارايي چين اخي��را اعالم كرده كه 
اين كشور براي كمك به تجارت هايي كه تحت تاثير 
مناقش��ات تجاري با امريكا قرار گرفته اند، يك سري 
تدابير حمايتي از جمله كمك به صادرات و آموزش 
مهارت  به اجرا مي گذارد. به گفته وزير دارايي چين، 
دولت همچنين در مقابله با فش��ار موجود بر رش��د 
اقتصادي، سياس��ت هاي مالي فعاالنه ت��ري به اجرا 
مي گذارد كه كاهش ماليات و انتش��ار اوراق قرضه از 
جمله اين سياست هاست. انتظار مي روم حجم كلي 
ماليات هاي كاهش يافته در س��ال 2018 به بيش از 

1.3 هزار ميليارد يوآن )189 ميليارد دالر( برسد.

گروه جهان| 
رييس جمهوري امريكا گزارش ها درباره معامله اي پنهاني 
ميان واش��نگتن و آنكارا براي آزادي كشيش امريكايي را 
رد كرده است. دونالد ترامپ همچنين گفته با آزادي اندرو 
برانس��ون قرار نيس��ت كه تحريم هاي امريكا عليه تركيه 

رفع شود. 
به گزارش راشاتودي، ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران 
مبني بر اينكه آيا تحريم هاي امريكا عليه آنكارا رفع خواهد 
شد، گفته: »ما برانس��ون را از تركيه بيرون كشيديم. اين 
خبر خوبي اس��ت. اما هيچ معامله اي در كار نبوده اس��ت؛ 
هيچي.«  اين در حالي است كه شبكه تلويزيوني سي ان سي 
و واشنگتن پست از احتمال لغو تحريم هاي تركيه از سوي 

واشنگتن خبر داده بودند. 
اندرو برانسون جمعه از حصر خانگي خارج شده و شنبه پس 
از معاينات پزشكي وارد واشنگتن شد و به كاخ سفيد رفت. 
برانسون از 2016 در تركيه به اتهام جاسوسي و حمايت از 
فتح اهلل گولن، شخصيت مذهبي تبعيدي ترك در امريكا و 
 پ ك ك در زندان و حبس خانگي به سر مي برد. اين كشيش 
امريكايي بيش از 20سال را در تركيه به سر برده و پيش از 
بازداشت سرپرستي يك جماعت كليسايي كوچك در ازمير 

را بر عهده داشت. تحليلگران سياسي بر اين باورند كه آزادي 
برانسون در آستانه انتخابات ميان دوره مي تواند موقعيت 
دولت امريكا و جمهوري خواهان را تاحدي بهبود بخشد اما 
بعيد است كه بتواند گره اي از مشكالت اقتصادي رجب طيب 

اردوغان رييس جمهوري تركيه، باز كند. 
دولت اياالت متحده در اعتراض به بازداش��ت برانس��ون 
تركيه را تحريم كرد. وقتي دادگاهي در تركيه برانسون را 
در جوالي به حبس خانگي محكوم و درخواست آزادي او 
را رد كرد، دولت ترامپ دو وزير تركيه را تحريم و تعرفه هاي 
گمركي فوالد و آلومينيم وارداتي از تركيه را دو برابر كرد. 
تركيه هم فوراً با تصميمي مشابه به اين اقدام پاسخ داد. 
با اين حال تحريم هاي امريكا موجب س��قوط ارزش پول 
ملي تركيه، لير، شد و ناپايداري و شكنندگي اقتصاد اين 

كشور را آشكار كرد. 
رويترز نوش��ته، جمعه و با قطعي ش��دن آزادي كشيش 
امريكايي، هر لير تركيه در بهترين شرايط خود در دو ماه 
گذشته به 5.85 در برابر هر دالر امريكا رسيد. ارزش لير 
تركيه پنج شنبه نيز با تقويت گمانه زني ها درباره اندرسون 

حدود 3 درصد افزايش داشته است. 
ماجراي دستگيري برانسون و تشديد تنش هاي تجاري 

با امريكا يكي از داليل مهم كاه��ش 40 درصدي ارزش 
پول ملي تركيه در يك س��ال گذشته بوده اما خبر آزادي 
او، آن طور كه انتظار مي رفت بازارها تركيه را تحت تاثير 
قرار نداد. اين در حالي است كه بر اساس آخرين آمار بانك 
مركزي تركيه، نرخ تورم ساالنه منتهي به 31سپتامبر هم 
به باالترين ميزان در 15س��ال اخير يعني 24.52 درصد 

رسيده است. 
 ايرنا با اش��اره به ش��رايط اقتصادي تركيه نوشته، به تبع 
افزاي��ش نرخ ت��ورم و اف��ت ارزش پول ملي، آمار س��اير 
ش��اخص هاي مهم اقتصادي نيز وضعيت آش��فته بازار 
اقتصادي � تجاري را نشان مي داد كه مي توان از افزايش 
180هزار نفري بيكاران در اوت تا سپتامبر سال جاري خبر 
داد كه اين امر پيامد افزايش هزينه هاي توليد و به تبع آن 
تعطيلي كسب وكارها را نشان مي دهد. افزايش نرخ انواع 
سوخت از جمله بنزين و گازوئيل و همچنين رشد نرخ آب، 
برق و گاز مصرفي خانوار و صنايع، نارضايتي عمومي را بيش 
از پيش تش��ديد كرده است. اما هيچ يك از شاخص هاي 
اقتصادي نمي تواند به اندازه شاخص فقر و گرسنگي گوياي 
وضعيت بحراني باشد. گفته شده، تحقيقات كنفدراسيون 
اتحاديه هاي كارگري تركيه حاكي از آن است كه شاخص 

خط فقر براي يك خانواده چهار نفري در اين كشور، ماهانه 
بيش از 6 هزار و 167 لير ترك )معادل هزار دالر( رسيده 
است. شاخص هاي گوناگون اقتصادي و روند منفي آنها از 
جمله نرخ تورم، بيكاري، بهره بانكي، تراز تجاري منفي، 
رشد هزينه هاي توليد، افت ارزش پول ملي و از همه مهم تر 
باال رفتن جمعيت فقرا و گرس��نگان اين كشور بي ترديد 
دورنمايي از وضعيت اقتصادي را به موسسات بين المللي 
درجه بندي اقتصادي و اعتبارسنجي نشان مي دهد كه 
گزارش  آنها درباره تركيه مبتني بر كاهش رتبه اعتباري 
اقتصاد پولي � بانكي اين كشور بوده است.به عنوان مثال، 

موسسه اعتبارسنجي »استاندارد اند پورز« نسبت به آغاز 
ركود اقتصادي در تركيه طي سال آينده ميالدي هشدار 
داده و گفته رشد اقتصادي تركيه تا پايان سال جاري نزولي 
خواهد بود. اين موسس��ه معتبر اعتبار سنجي از كاهش 
رشد نيم درصدي اقتصاد تركيه در س��ال آتي خبر داده 
است، وضعيتي كه بطور معمول به خروج سرمايه گذاران 
و بي رغبتي خارجي ها ب��راي ورود به بازار تركيه منتهي 
مي شود. در مجموع به نظر مي رس��د كه آزادي برانسون 
و كاهش تنش ه��اي ديپلماتيك با امري��كا )حداقل در 
كوتاه مدت( كمك چنداني به اقتصاد تركيه نخواهد كرد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

انور ابراهيم
 در يك قدمي پارلمان

گروه جهان| انتخاب��ات ميان دوره پارلمان مالزي 
ش��نبه برگزار  ش��د. اين فرصتي براي انور ابراهيم، 
يك چهره  مخالف زندان ديده، بود تا بتواند به عرصه 
سياست اين كشور باز گردد. به گزارش خبرگزاري 
فرانس��ه، اينكه انور ابراهيم بتوان��د در اين انتخابات 
يك كرس��ي پارلماني به دست آورد، براي دستيابي 
به هدفش به منظور جانش��يني ماهاتير محمد 93 
ساله در سمت نخست وزيري، الزامي است. ماهاتير 
محمد زماني انور ابراهيم را كه هم پيمانش بود و از او 
به عنوان وارث سياسي اش ياد مي شد، به اتهام لواط و 
فساد در سال 1998 به زندان انداخت. ماهاتير محمد 
سال جاري ميالدي توانست يك پيروزي انتخاباتي 
شگفت انگيز به دست آورد و به نخست وزيري برگردد. 
او گفته بود كه تنها براي مدت دو سال در قدرت باقي 
خواهد ماند و سپس اين پست را به انور ابراهيم تحويل 
خواهد داد. انور ابراهيم از زندان به منظور شكس��ت 
دادن نجيب رزاق در انتخابات س��ال جاري ميالدي 

با ماهاتير محمد ائتالفي غيرمنتظره تشكيل داد. 
يكي از 6 رقيب اصلي انور ابراهيم يك دستيار سابق 
اوست كه پيشتر ابراهيم را به لواط متهم كرده بود و 
موجب شد كه او در سال 2014 براي دومين بار از بابت 
اين اتهام به زندان بيافتد. اين مساله اي است كه رقابت 
انتخاباتي امروز را تشديد مي كند. با اين حال، انتظار 
مي رود كه انور ابراهيم به عنوان يك سياس��ت مدار 
كاريزماتيك بتواند در انتخابات ميان دوره به آستانه  
الزم براي كسب كرسي برسد، چراكه اين كرسي بعد 
از كناره گيري يك نماينده ائتالف حاكم از روي عمد 
به منظور هموار كردن راه براي بازگشت انوار ابراهيم 

به او اختصاص دارد.
حوزه هاي راي گيري در مالزي در ش��هر س��احلي 
پكورت ديكس��ون كه ميزبان يك اقليت قابل توجه 
چيني تبار است، فعال بودند. اين گروه بطور سنتي 
يكي از پايگاه هاي حمايتي مهم انور ابراهيم محسوب 
مي ش��ود. در زماني كه انور ابراهيم ب��راي راي دادن 
به حوزه راي گيري رف��ت، حدود صد نفر حامي از او 
اس��تقبال كردند و در حمايت از او ش��عار دادند. انور 
ابراهيم در حين راي دادن گفت: »به نظر مي رس��د 
كه ش��ركت راي دهندگان بيش از حد پايين است 
و اميدوارم كه تعداد بيش��تري براي راي دادن بعد از 
پايان كارش��ان به حوزه هاي راي گيري بيايند.« او 
همچنين گفت: »دوشنبه شما را در پارلمان خواهيم 
ديد.« انور ابراهيم دو هفته پيش به ش��دت مشغول 
تبليغات انتخاباتي بود تا بتواند كرسي پارلمان از حوزه 
راي گيري خود را تضمين كند و به راي دهندگان وعده 

توسعه دولت پاك و تقويت توريسم را داده است.

رياض صدور فرمان قتل 
»خاشقجي« را دروغ خواند

ديدار  »زلماي خليل زاد«
با طالبان در قطر

سرمايه گذاري
باكو  در بخش گاز پاكستان

لغو سفر وليعهد ابوظبي به فرانسه

عربستان سعودي ادعاي صدور فرمان قتل جمال 
خاش��قجي روزنامه نگار منتقد وليعهد اين كشور، 
را رد ك��رده و آن را دروغ خوانده اس��ت. به گزارش 
بي بي سي، تكذيب وزير كش��ور عربستان 11روز 
پس از ناپديد شدن خاش��قجي صورت مي گيرد. 
خاشقجي پس از ورود به كنسولگري عربستان در 
استانبول ناپديد شده است. مقام هاي تركيه بر اين 
باورند كه او به قتل رسيده است. گفته شده، تركيه 
شواهد صوتي و تصويري در اختيار دارند كه قتل او 
را در داخل كنسولگري تاييد مي كند. ناپديد شدن 
اي��ن روزنامه نگار منتقد واكنش ه��اي بين المللي 

گسترده اي را در پي داشته است. 

وال استريت ژورنال از ديدار زلماي خليل زاد مشاور 
ارش��د وزارت خارجه امريكا براي صلح افغانستان با 
نمايندگان طالبان در دوحه خبر داده اس��ت. منابع 
خبري وال استريت ژورنال به جزييات اين ديدار اشاره 
نكرده اند. خليل زاد از يك هفته گذشته سفر منطقه اي 
خود را به افغانستان، پاكستان، عربستان و قطر آغاز 
كرد. هدف از اين سفر تامين صلح در افغانستان عنوان 
شده اس��ت. دولت امريكا از چند ماه پيش تالش  را 
براي زمينه س��ازي گفت وگوهاي صلح با طالبان را 
شدت بخشيده است. قطر نيز مدتي است تالش دارد 
با همكاري برخي طرف هاي موثر بين طالبان و كابل 

ميانجي گري كند.

اس��الم آباد با توجه به كاهش ذخاي��ر ارزي خود، از 
جمهوري آذربايجان براي سرمايه گذاري در حوزه 
نفت و گاز اين كش��ور دعوت كرده است. به گزارش 
تريبيون، طرح س��رمايه گذاري در حوزه نفت و گاز 
پاكستان در دومين نشست كارگروه مشترك باكو � 
اسالم آباد بررسي شده است. نشست بعدي كارگروه 
در جمهوري  آذربايجان برگزار خواهد ش��د. گفته 
شده، باكو تسهيالت نفتي به ارزش 100ميليون دالر 
به پاكستان براي خريد كاالهاي مرتبط با نفت بدون 

تضمين برتر اعطا مي كند. 

كاخ اليزه اعالم كرده وليعه��د ابوظبي به دليل يك 
مساله مهم سفرش را به فرانس��ه لغو كرده است. به 
گزارش خبرگزاري فرانسه، محمد بن زايد آل نهيان 
قرار بود سه شنبه به فرانسه سفر كند. علت لغو اين 
سفر مشخص نش��ده است. قطر و فرانسه در جريان 
س��فر امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه، به 
دوحه قراردادهاي تجاري و نظامي به ارزش بيش از 

14ميليارد دالر امضاء كردند. 

مجوزدسترسيكلينتون
بهاطالعاتدولتيلغوشد

گروه جهان| بر اس��اس نامه اي كه از سوي يكي از 
سناتورهاي جمهوري خواه منتشر شده، وزارت خارجه 
امريكا مجوز دسترسي هيالري كلينتون به اطالعات 
دولتي را لغو كرده است. به گزارش هيل، وزارت خارجه 
امريكا در نامه اي كه در تاريخ 21 سپتامبر تنظيم شده 
اما روز گذشته )جمعه( بطور علني منتشر شد، به چاك 
گريسلي، س��ناتور جمهوري خواه امريكايي و رييس 
كميته قضايي س��نا اعالم كرده اس��ت كه دسترسي 
هيالري كلينتون، وزير امور خارجه س��ابق امريكا به 
اطالعات دولت��ي در 30 اوت و پس از درخواس��ت او 
لغو شده است. در نامه وزارت خارجه همچنين آمده 
عالوه بر كلينتون، مجوز دسترسي پنج تن از معاونانش 
نيز لغو ش��ده اس��ت كه درميان آنها، نام رييس دفتر 
كلينتون نيز به چش��م مي خورد. پس از آنكه جيمز 
كومي، مدير وقت اف بي آي در س��ال 2016 متوجه 
ش��د كه كلينتون در حفظ “اطالعات بسيارحساس 
و طبقه بندي شده، به شدت بي احتياط عمل كرده “، 
مساله مجوز دسترسي او به اطالعات دولتي محل بحث 
محافظه كاران امريكايي شد. مجوزهاي دسترسي به 
اطالعات مقامات دولت ب��اراك اوباما، رييس جمهور 
پيشين امريكا، از زمان لغو دسترسي جان برنان، مدير 
سابق سيا از سوي ترامپ در اوايل سال جاري ميالدي، 
مورد بررس��ي قرار گرفته اند. كاخ سفيد در زمان لغو 
دسترس��ي برنان اظهار كرد كه لغو مجوز دسترسي 
مايك هايدن، مدير سابق سيا، سوزان رايس، مشاور 
امنيت ملي س��ابق، جيمز كوم��ي و اندرو مك كيب، 

معاون سابق مدير اف بي آي را در نظر دارد.

انتقادازحضوركشورهاي
اقتدارگرادرشورايحقوقبشر
گروه جهان| بار ديگر شماري از كشورهايي كه 
به نقض حقوق بشر متهم مي شوند به عضويت در 
ش��وراي حقوق بشر س��ازمان ملل انتخاب شدند. 
به گزارش دويچه وله، سازمان ديده بان حقوق بشر 
با توجه به وضعيت اين كش��ورها انتخ��اب آنها را 
مضحك خوانده اس��ت. در جريان انتخاب اعضاي 
جديد شوراي حقوق بشر كشورهايي نظير فيليپين، 
كام��رون، بحرين و اريتره به اين ش��ورا راه يافتند. 
س��ومالي و بنگالدش از ديگر كش��ورهاي جديد 
عضو ش��وراي حقوق بشر هس��تند كه در مجموع 
47 كرسي دارد. اين ش��ورا كه در شهر ژنو مستقر 
است باالترين نهاد س��ازمان ملل براي حفاظت از 
حقوق بشر محسوب مي شود. در حال حاضر چين، 
عربس��تان و جمهوري دموكراتيك كنگو نيز عضو 
شوراي حقوق بشر س��ازمان ملل هستند. اعضاي 
شورا بطور چرخشي از ميان كشورهاي عضو سازمان 
ملل انتخاب مي شوند و دوره حضور آنها در اين نهاد 
سه سال است. تا انتهاي سال جاري دوره عضويت 
18كشور در شوراي حقوق بشر به پايان مي رسد و 
آلمان يكي از اين كشورهاست. اعضاي جايگزين 
شامل پنج كشور آفريقايي، همين تعداد از آسيا، دو 
كشور اروپاي شرقي، سه كشور از امريكاي التين و 
كاراييب و سه كش��ور از اروپاي غربي خواهند بود. 
س��ازمان غيردولتي و بين المللي ديده بان حقوق 
بشر از انتخاب شماري از كشورها براي عضويت در 
شوراي حقوق بشر سازمان ملل و نحوه برگزاري اين 

انتخابات به شدت انتقاد كرده است.

هندبهدنبالجذبسرمايهگذاري
خارجيبرايساختذخايرنفتي

گروه جه�ان| هند به دنبال جذب 1.5 ميليارد 
دالر سرمايه گذاري خارجي براي ساخت ذخاير 
اس��تراتژيك نفتي براي مصون ماندن از نوسان 
قيمت نفت اس��ت. به گزارش اكونوميك تايمز، 
هند قصد دارد ذخاير نفتي خود را تا 6.5 ميليون 
تن افزايش دهد. افزايش ذخاير نفتي هند باعث 
مي شود كه اين كشور كه شديدا وابسته به واردات 
نفت براي تامين انرژي است، كمتر در برابر نوسان 
نفت در بازارهاي جهاني دچار مشكل شود. هند 
كه نزديك به 85 درص��د از نياز خود به نفت را از 
طريق واردات تامين مي كند، در ماه جاري براي 
جلوگيري از افزايش فش��ار بر مصرف كنندگان 
ماليات بر نفت را كاهش داد. اين دو مخزن جديد 
نفتي هند در ايالت هاي اوديسا در شرق و كارناتاكا 
در جنوب اين كشور س��اخته خواهند شد. هند 
هم اكنون ذخاير نفتي زيرزميني به حجم 5.33 
ميليون تن نفت خام را داراس��ت ك��ه مي توانند 
نياز هند به نف��ت را به مدت 10 روز تامين كنند. 
نخستين محموله نفتي شركت ملي نفت ابوظبي 
امس��ال وارد هند شد كه اولين س��رمايه گذاري 
امارات در پروژه نفتي هند بود. دهلي نو به دنبال 
جذب سرمايه گذاران داخلي و كشورهايي مانند 
بريتانيا و س��نگاپور براي س��اخت ذخاير جديد 
نفتي است. مجموع تقاضاي نفت خام هند حدود 
4.6ميليون بشكه در روز است كه اين كشور را در 
رتبه س��ومين مصرف كننده بزرگ جهان پس از 

امريكا و چين قرار مي دهد. 

بولتونبهروسيه
وسهكشورقفقازجنوبيميرود
گروه جهان| س��فر ج��ان بولتون مش��اور امنيتي 
رييس جمهوري امريكا به روس��يه و سه كشور قفقاز 
جنوبي ش��امل جمهوري آذربايجان، ارمنس��تان و 
گرجس��تان، روز 20 اكتبر )برابر با 28 مهر ماه( آغاز 
مي شود. به گزارش پايگاه خبري »رپورت«، بولتون 
در صفح��ه خود در توئيتر نوش��ت: » روز 20 اكتبر با 
هدف ترويج منافع امريكا در برخي مسائل امنيتي و 
ديدار با مقامات بلندپايه روسيه، جمهوري آذربايجان، 
ارمنستان و گرجستان به اين منطقه سفر خواهم كرد. 
هدفم از سفر به روس��يه ادامه مذاكرات درباره روابط 
امريكا و روسيه است؛ اختالف نظرهايي وجود دارد و ما 
مي توانيم به پيشرفت دست يابيم. در جريان سفر به 
جمهوري آذربايجان، ارمنستان و گرجستان اهميت 
نقش ژئوپولتيك اين كشورها و روابط با ايران، روسيه و 
تركيه به عنوان دولت هاي ضامن حل بحران سوريه را 

بررسي خواهم كرد.«
وزارت خارجه گرجستان نيز در واكنش به گزارش ها 
درباره سفر قريب الوقوع جان بولتون به منطقه، آن را گام 
ديگري در راستاي تعميق همكاري هاي راهبردي بين 
دو كشور عنوان كرد. وزارت خارجه گرجستان اعالم 
كرد، سفر بولتون نشان مي دهد امور امنيتي گرجستان 
و قفقاز جنوبي به عنوان مس��ائلي مهم در دستور كار 
دولت امريكا قرار دارد. وزارت خارجه گرجستان افزود، 
در ديدار مش��اور امنيتي رييس جمه��وري امريكا با 
مقامات گرجستان روابط دو جانبه در زمينه هاي نظامي 
و امنيتي و نيز چشم انداز امضاي توافقنامه تجارت آزاد 

بين دو كشور بررسي مي شود.

درخواستتعطيليفوري
بازداشتگاههاينائورووپاپوآ
گروه جهان|در پي هشدار پزشكان بدون مرز، دفتر 
آوارگان سازمان ملل نيز از دولت استراليا خواست تا 
فوري بازداشتگاه پناهجويان اين كشور در جزاير دور 
از خاك استراليا را تخليه كرده و تعطيل اعالم كند.

به گزارش گاردين، س��خنگوي اين دفتر سازمان 
ملل تاكيد كرده وضعيت بهداش��ت و سالمتي در 
بازداش��تگاه هاي آوارگان استراليا در خارج از اين 
كشور در حال فروپاشي اس��ت. اين مقام با تاكيد 
بر مسووليت دولت استراليا در اين زمينه پيشنهاد 
كرده كانبرا به طرح نيوزيلند كه بهار گذشته اعالم 
شد پاس��خ مثبت داده و تعدادي از پناهجويان را 
به اين كشور بفرستد. سازمان پزشكان بدون مرز 
ضمن تاكيد بر وضعي��ت رواني وخيم و خطرناك 
پناهجويان و به ويژه كودكان در بازداشتگاه نائورو 
از دولت استراليا خواسته آنها را از اين بازداشتگاه 
خارج كند. طبق گزارش س��ازمان پزشكان بدون 
مرز، س��المت رواني پناهجوياني كه استراليا آنها 
را در بازداش��تگاه جزي��ره نائورو ن��گاه مي دارد به 
اندازه اي وخيم اس��ت كه برخي كودكان به حالت 
اغما نزديك شده و با خوردن و نوشيدن و حتي تكلم 
مشكل پيدا كرده اند. بر اساس سياست سختگيرانه 
مهاجرتي استراليا، پناهجوياني كه تالش مي كنند 
به استراليا برسند بازداشت شده و به سه اردوگاه در 
پاپوآ گينه نو يا اردوگاهي در جزيره نائورو فرستاده 
مي شوند. گاردين تعداد اين پناهجويان را 1420 
نفر قيد مي كند، به عالوه 500 نفر كه براي درمان 

به استراليا فرستاده شده اند.
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دريچه8اخبار كشاورزي
سالي3  هزار هكتار فضاي 
گلخانه اي احداث مي شود

وزير جهاد كشاورزي گفت: اين وزارتخانه قصد دارد 
س��االنه 2 هزار و 500 تا س��ه هزار هكتار گلخانه در 
استان هاي مختلف كشور با هدف توسعه توليدات 

جديد كشاورزي احداث كند.
به گزارش ايرنا، محمود حجتي در حاش��يه افتتاح 
شهرك گلخانه اي شهرستان خميني شهر در جمع 
خبرنگاران افزود: براي اولين سال كه توسعه گلخانه ها 
را در دس��تور كار قرار داديم در مدت 6 ماه توانستيم 
يكهزار و 300 هكتار گلخانه احداث كنيم و اميدواريم 
تا پايان امسال به رقم پيش بيني شده در برنامه برسيم.

وي با بيان اينكه كشور از برنامه توسعه گلخانه ها عقب 
است، افزود: بسياري از كشورها كه از وضعيت اقليمي 
و آب بهتري نسبت به ما برخوردار هستند چندين برابر 
ايران فضاهاي گلخانه هاي خود را توسعه داده اند و ما 
هم اميدواريم با حمايت هاي دولت و مجلس و تخصص 
منابع بتوانيم به اهداف خود در اين زمينه دست يابيم.
وزي��ر جهاد كش��اورزي گف��ت: بتازگ��ي در منابع 
اشتغال زايي روستايي و عشايري كه نرخ تسهيالت 
پايين تري دارد گلخانه ها را اولويت قرار داديم تا بتوانيم 

اعتبار مورد نياز اين بخش را تامين كنيم.
وزير كش��اورزي رقم اشتغال در هر هكتار گلخانه را 
10 شغل تخمين زد و گفت: به ازاي يك واحد توليد 
سبزي مانند پياز و گوجه در گلخانه 90 درصد صرفه 

جويي در مصرف آب حاصل مي شود.
حجتي افزود: هم اينك در بازار داخلي و نيز كشورهاي 
همسايه شمالي، حاشيه خليج فارس، روسيه و ساير 
كشورها تقاضاي خوبي براي محصوالت گلخانه اي و 

غير فصلي وجود دارد.
وزير كش��اورزي همچنين اعطاي تسهيالت ارزان 
قيمت را مهم ترين مشكل توسعه كشت گلخانه اي در 
كشور دانست و گفت: حل اين مشكل در وام اشتغال 

روستايي پيش بيني شده است.
وي گفت: بعد از مشكل تسهيالت، يكي از راهكارهاي 
توسعه كشت گلخانه اي تامين آب گلخانه ها از محل 
آب هاي موجود اس��ت كه در استاني مانند اصفهان 
مي توان از حقآبه كش��اورزان براي اح��داث 2 هزار 

و500 مترمربع گلخانه در اراضي باغي استفاده كرد.

ثبت برند خاويار ايران در 
سازمان جهاني مالكيت فكري

 مديرعام��ل ش��ركت مادر تخصص��ي خدمات 
كش��اورزي از ثبت برند خاويار ايران در سازمان 

جهاني مالكيت فكري )WIPO( خبر داد.
به گزارش وزارت جهاد كشاورزي، عباس رجايي با 
اشاره به تالش هاي انجام شده براي ثبت داخلي و 
جهاني برند خاويار ايران، اظهار داشت: برند خاويار 
ايران با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در سازمان جهاني مالكيت فكري )WIPO( به 
ثبت رسيده است. وي با بيان اينكه تاكنون برند 
و نشان هاي تجاري خاويار ايران در داخل كشور 
ثبت شده   اس��ت، گفت: ثبت جغرافيايي خاويار 

ايران در داخل كشور نيز انجام شده است.

كاهش خروج ارز
 با تكثير نشا گياهان زينتي

مدير كل امور گلخانه، گل و گياه زينتي و قارچ گفت: 
براي ادامه كار 15 تا 20 ميليارد تومان تس��هيالت 
مجدد به منظور س��رمايه در گ��ردش، تجهيزات 
مويرگي حمل و نقل و تكميل پروژه نيازمند هستيم.
به گزارش ايلن��ا، غالمرضا تقوي مدي��ر دفتر امور 
گلخانه، گل و گياهان زينتي و قارچ در حاشيه بازديد 
از پروژه تكثير گياهان زينت��ي اظهاركرد: هدف از 
بازديد از اين گلخانه اعالم رسمي براي پايان دادن 
به بخشي از واردات است كه در كشور اتفاق افتاد و 
حدود سه و نيم تا چهار ميليون بوته و نشا در سال 
وارد مي شد. وي افزود: در اين واحد تكثيري با همت 
مهندسين و توليدكنندگان مجرب در حال تكثير 
گياهان و گل هاي زينتي و وارداتي هس��تيم توان 
توليد در سال در اين واحد 10 ميليون نشا است كه 
مي تواند از خروج 15ميليون يورو در سال جلوگيري 
كند كه اتفاق بس��يار بزرگي محسوب مي شود و از 
تمام كساني كه بخواهند در اين زمينه فعاليت كنند 

استقبال مي كنيم.
تقوي در ادامه تصريح كرد: فرصت مناس��بي براي 
جذب سرمايه هاي س��رگردان است كه نقدينگي 
آن در بازار ايجاد مشكل كرده است و فرصت بسيار 
خوبي است كه به سمت اشتغال زايي و استفاده از 
توليد داخلي برويم. اين مكان اولين واحدي است 
در حوزه هاي تكثير نشا و بذر گياهاني كه نشاي آنها 
وارداتي بود راه اندازي ش��ده كه در خصوص برخي 
گياهان وارداتي به توفيقات بسيار خوبي رسيده ايم.

وي اف��زود: از مزاياي اي��ن واحد تكثي��ر عالوه بر 
جلوگيري از خروج ارز، كاهش قيمت تمام ش��ده 
است كه حداقل يك س��وم قيمت واردات است. از 
خطر هايي مانند شيوع آفات قرنطينه اي و داخلي 
جلوگيري كرده و حمل و نقل در مسيرهاي طوالني 
اتفاق نمي افتد. مديركل امور گلخانه، گل و گياهان 
زينتي و قارچ در رابطه با مزاياي ديگر واحد تكثير 
نشاي گل و گياهان زينتي خاطرنشان كرد: از لحاظ 
پرداخت به صورت نقدي و قسطي براي خريداران و 
توليد كنندگان داخلي راحت تر است. دانش تكثير 
را از هلند به ايران وارد كرديم كه پس از بومي سازي 

مورد استقبال گلخانه داران قرار گرفته است.
وي افزود: با توجه به گذش��ت 6 ماه از س��ال طبق 
برآوردهاي ما دو و نيم ميليارد شاخه و گلدان توليد 
شده اس��ت تا زماني كه واردات ارزان تر تمام شود 

توليد داخلي انگيزه نخواهد داشت.
تقوي با اشاره به اينكه اختالف باالي قيمت داخلي 
و واردات باعث ايجاد ب��ازار خوب براي محصوالت 
داخلي شده است اذعان داشت: نياز كشور در حوزه 
گل تنها ۴ ميليون در رز شاخه بريده است و ساليانه 
شصت ميليون بوته نشا و پياز نياز وارداتي داشتيم 

كه در حال حاضر به نصف رسيده است.

فيلسوف ها نمي توانند دروغ بگويند

آمده ام تا اعتراف كنم

وجود فرصت در دل پيش بيني بدبينانه صندوق بين المللي پول

مولف: جاناتان بيل|
مترجم: آرش رضاپور|

 نيويورك تايم�ز| س��ال 193۷ ب��ود و لودويك 
ويتگنش��تاين تازه به من��زل فانيا پاس��كال، معلم 
روس��ي اش، در كمبريج رسيده بود. او آمده بود تا به 
نقشش در واقعه اي اعتراف كند كه، بيش از يك دهه، 

وجدانش را عذاب مي داد.
اغلبم��ان مي داني��م ك��ه اعتراف كردن ش��جاعت 
مي خواه��د، به وي��ژه زماني ك��ه اعت��راْف حاكي از 
رفتاري تأسف بار يا منشي ناخوشايند باشد. اعتراف 
مجبورم��ان مي كند با چيزهايي روبرو ش��ويم كه از 
خودمان و ديگران پنهان است. مواجهه با خودفريبي 

همچنين نيازمند تغيير شخصي نيز هست.
براس��اس اغلب گزارش ه��ا، ويتگنش��تاين، هماني 
ك��ه بس��ياري بزرگ ترين فيلس��وف قرن بيس��تم 
مي دانن��د ش، ف��ردي ب��ود عميق��ًا ص��ادق ك��ه 
بي دري��غ از خ��ودش انتق��اد مي ك��رد، كس��ي كه 
بيش��تر عمرش را ص��رف خوددگرگوني س��اخت. 
بنابراي��ن عجي��ب نيس��ت ك��ه او اعتراف ك��ردن 
 را راه��ي ب��راي گري��ز از خودفريبي مي دانس��ت.

با وجود تم��ام احترامي كه ويتگنش��تاين در تاريخ 
انديش��ه برانگيخته، ش��خصيتش در هاله اي از رمز 
و راز اس��ت. بااين ح��ال چند س��رنخ زندگي نامه اي 
در اينج��ا راهگشاس��ت. او، ك��ه درس آم��وزگاري 
دوره ابتداي��ي خوان��ده ب��ود، در س��ال 1919 يك 
راس��ت از ارتش اتريش مجارس��تان به اتريش رفت 
و از س��ال 1920 تا 1926 در آنج��ا تدريس كرد. او، 
كه معتقد بود تمامي مس��ائل فلس��في را در كتاب 
درش��رف انتش��ارش به نام رس��اله منطقي فلسفي 
)1921( حل كرده اس��ت، تمام��ي تمركزش را بر 
بهب��وِد خود معطوف س��اخت. او با اله��ام از نگرش 
رمانتيك ش��ده خودآم��وزي، كه »تولس��توي« از 
خالل كار و زندگي ميان دهقانان بدان رس��يده بود، 
 ش��روع به تدريس در مناطق روس��تايي فقير كرد.
ويتگنش��تاين در موقعيت هاي گوناگون در س��ال 
1930 براي دوستان يا اعضاي خانواده اعتراف كرد، 
اعترافاتي كه گاهي مكت��وب و گاهي چهره به چهره 
بودن��د. پي��ش از آنك��ه در آن روِز س��ال 193۷ به 
مالقات »پاس��كال« برود، با او تماس گرفت و گفت 
بايد فورا ببيندش. ويتگنش��تاين با اشاره به اعتراف 
ژان ژاك روس��و درباره دزديدن روب��ان اعتراف كرد 
كه در خالل اقامتش در اوترتال، آخرين روس��تايي 
كه در آن تدريس كرده بود، دختربچه اي را به دليل 
بدرفتاري تنبيه بدني كرده است. هنگامي كه مدير 
مدرس��ه او را در حضور خوِد دانش آموز بازخواست 
 كرده بود، ويتگنش��تاين كارش را ان��كار كرده بود.

اين چيزي است كه پاسكال مي گويد، اما ري مانك، 
نويس��نده كتاب تحسين شده ويتگنشتاين: وظيفه 
نابغه، ترديدي جدي در روايت پاسكال دارد. او توجه 
خواننده ها را به گزارش واقعه اي مرتبط، اما مجزا، از 
زبان »روالند هات« يكي از دوستان ويتگنشتاين جلب 
 مي كند، گزارش��ي كه او فكر مي كند موثق تر است.

هات به خاط��ر مي آورد كه ويتگنش��تاين ب��ا انكار 
اتهاماتش در محضر دادگاِه متعاقب »واقعه هيدبائر« 
شهادت دروغ داد. در س��ال 1926، پسربچه نحيف 
يازده س��اله اي به نام ي��وزف هيدبائر بع��د از آنكه 
ويتگنشتاين او را كتك زد، غش كرد و از هوش رفت. 

ويتگنش��تاين كالس را تعطيل كرد، پس��ربچه را به 
دفتر مدير مدرس��ه برد تا پزشك معاينه اش كند، و 
سپس گريخت. اينكه آيا او منتظر رسيدن دكتر ماند 
يا بالفاصله فرار كرد محل منازعه است. ويتگنشتاين 
تبرئه شد، همكارانش از او دفاع كردند و حتي خواسته 
شد تدريسش را ادامه دهد. اما اين اتفاق نقطه پايان 
ش��غل معلمي اش بود. انگار احس��اس مي كرد ديگر 
نمي تواند بازگردد. صرف نظر از اينكه ويتگنش��تاين 
به كداميك از اي��ن روايت  ها اعتراف ك��رده، به نظر 
مي رسد آنچه بيشتر بر وجدانش  سنگيني مي كرده 
 خش��ونتش نبوده، بلكه بي صداقتي اش بوده است.

ويتگنش��تاين هنگام تعمق در اعترافاتش در س��ال 
193۷ نوشت:  »سال گذشته... خودم را جمع وجور 
ك��ردم و اعتراف��ي كردم. اي��ن كار مرا ب��ه آب هاي 
زالل تري رس��اند... ام��ا اكنون... فاصل��ه اي با آنچه 
پيش از آن بودم ندارم. خارج از اندازه بي ش��هامتم. 
اگ��ر نتوانم اي��ن موضوع را ح��ل كن��م، مي بايد باز 
 خ��ودم را س��رتاپا در آن آب ه��ا غوطه ور س��ازم.«

در يك��ي از كتاب ه��اي خاط��رات ش��خصي از 
ويتگنش��تاين، كه دربرگيرنده خاطرات پاس��كال 
و ديگر افراد نزديك به اوس��ت، يك��ي از نمايندگان 
مي��راث  فكري ويتگنش��تاين ب��ه ن��ام »راش ريز« 
عبارت »خارج از اندازه بي شهامت« را چنين تفسير 
مي كند:» اين عبارت راجع اس��ت به س��ختي هايي 
كه ويتگنش��تاين در تش��خيص خودفريبي خويش 
كشيده اس��ت. خودفريبي اي كه ناش��ي از »تزلزل 
اراده« ب��وده و »تنه��ا به ياري ش��هامت قابل اصالح 
اس��ت«. ش��هامت موردنياز ب��راي اعت��راف كمك 
مي كند تا اعترافات ويتگنش��تاين را، با اس��تفاده از 
اس��تعاره مانك، همچون جراحي خويش براي غلبه 
بر ترس ببينيم. ويتگنشتاين بي صداقتي با ديگران 
 را همت��اي بي  صداقت��ي ب��ا خويش مي دانس��ت.«

ريز همچنين در همان خاط��رات به ياد مي آورد كه 
ويتگنشتاين، به   ش��يوه اي كه در انتقاد از خود هاي 
سختگيرانه اش مرسوم بود، نگران بود نكند يك جور 
»هيوال« باش��د. اين انتقاد پژواكي از بحث افالطون 
را درباره اصالت فيلسوف در رساله »فايدروس« در 
خود دارد. س��قراط مي گويد در پيروي از فرماني كه 
بر ديوار پرستشگاه دلفي مبني بر شناختن خويش 
نوشته ش��ده به خطا رفته اس��ت. او اذعان مي كند: 
»بيهوده است، زماني كه نسبت به طبيعت خويشتن 
در جهالت هستم، به مسائل ديگر موجودات بپردازم«. 
بدين ترتيب س��قراط تأكيد مي كند به بررسي »نه 
اين چيز ها، بلكه خويش��تن مي پردازم تا بدانم هيوال 
هس��تم يا نه«  مواجهه ويتگنش��تاين با بي صداقتي 
خويش، درس��ت همانند جس��ت وجوي دلفي براي 
 خودشناس��ي، جس��ت وجويي ب��ود ب��راي اصالت.

فلس��فه در نزد ويتگنشتاين مانند سقراط، همآنقدر 
كه تالش��ي فكري ب��ود، تمريني ب��راي صداقت با 
خويشتن نيز بود. ويتگنشتاين در يادداشتي، از ميان 
يادداشت هايي كه پس از مرگش با عنوان فرهنگ و 
ارزش منتشر شد، مي گويد دشواري فلسفه »بيش 
از آنكه به انديش��ه مربوط باش��د، ب��ه اراده مربوط 
است«. درباره اعتراف نيز چنين چيزي صادق است. 
ويتگنش��تاين فاقد بينش براي تش��خيص و تعريف 
نقايص خود نبود، بلك��ه، همچنان كه ريز مي گويد، 
برايش دشوار بود بپذيرد »همچون شخصي غيراصيل 

رفتار كرده است... چراكه اراده نداشته«. ويتگنشتاين 
ب��راي گريز از خودفريبي نياز داش��ت »كاري انجام 
 دهد كه نيازمند ش��جاعت اس��ت«، يعني اعتراف.
پذيرش خطا و طلب مغفرت مهم ترين دغدغه هاي 
ويتگنش��تاين نبودن��د؛ دغدغه ه��اي او گري��ز از 
خودفريب��ي و تغيير خويش بودن��د. اعتراف چنين 
نقش��ي را ب��ازي مي كند، زيرا مس��تلزم ش��هامت 
و رياض��ت اس��ت، يعن��ي مه��ار خ��ود. انتظ��ارات 
ويتگنش��تاين از خ��ودش باال بود: پاس��كال هنگام 
اعت��راف از او پرس��يد: »معن��ي اين ه��ا چيس��ت؟ 
يعني مي خواه��ي به كمال برس��ي؟« و او مغرورانه 
 ج��واب داد: »البته كه مي خواهم به كمال برس��م«.

ويتگنشتاين فلسفه را نيز به همين شيوه تزكيه نفس 
مي ديد. او در س��ال 1931 نوش��ت: »فلسفه ورزي، 
بي��ش از هر چيز، كار روي خويش��تن اس��ت«. ريز 
مي نويس��د ويتگنش��تاين در بس��ياري از نامه ها و 
يادداشت هاي شخصي اش ابراز كرده كه مي خواهد 
»باتوجه به ضعف هايش از ش��ّر خودفريبي خالص 

ش��ود و بدي��ن ترتيب زندگ��ي جدي��دي درپيش 
گي��رد«. هدْف تبديل ش��دن به انس��اني جديد بود. 
ويتگنشتاين همچنين در س��ال 1931 مي نويسد: 
 »اعتراف  بايد بخش��ي از زندگي جديد تان باش��د«.
بهترين راه ب��راي فهميدن اعترافات ويتگنش��تايْن 
درنظرگرفتن آنها همچون وس��يله اي معنوي است 
ب��راي خودس��ازي. دو انديش��مندي ك��ه او عميقًا 
س��تايش مي كرد احتمااًل ب��ر ديدگاه��ش اثرگذار 
بوده ان��د، يعني س��نت آگوس��تين و تولس��توي كه 
هر دو در خودزندگي نامه هايش��ان تصوري مش��ابه 
از اعت��راف اراي��ه كرده اند. ه��دف غاي��ي اعترافات 
س��نت آگوس��تين و تولس��توي، درس��ت به مانند 
ويتگنش��تاين، تزكيه نفس بود، يعني خودسازي از 
 طريق پااليش و رياضتي كه از اعتراف منتج مي شود.

خواسِت ويتگنش��تاين به خودس��ازي به سال هاي 
پي��ش از آم��وزگاري او بازمي گ��ردد. ري��ز ب��ه ياد 
م��ي آورد ك��ه ويتگنش��تاين در پي تس��هيل تغيير 
ش��خصيت از طريق مش��اركت در فعاليت هايي بود 
كه »ش��يوه نگاه او ب��ه زندگي و به خوي��ش را تغيير 
مي دادند«، ازجمل��ه نمايش عمومي ش��جاعت كه 
ممكن اس��ت موجب برانگيختن خودس��ازي شود، 
مثاًل »قرارگرفت��ن در موقعيت هايي كه زندگي اش 
پيوس��ته به خطر مي افت��اد«. ويتگنش��تاين، براي 
رس��يدن به اين ه��دف، در س��ال 1916 براي يكي 
از خطرناك ترين ِس��مت ها در ارتش داوطلب ش��د. 
آخرين پس��ت ديدباني در س��رزمين هيچكس. اين 
كار دربرگيرن��ده دو معي��اري ب��ود ك��ه او همچون 
ابزارهايي براي گريز از خودفريبي مي ديد: ش��هامت 
 و رياضتي كه چنين تجربه اي مي توانس��ت برانگيزد.
به اين داليل بود كه ويتگنش��تاين از اين معرفت، كه 
هر ش��ب را با احتمال مرگ به صبح مي رس��اند، سِر 
شوق آمد. او در س��ال 1916 چنين نوشت: » ديروز 

به سمتم تيراندازي شد. وحش��ت زده بودم، از مرگ 
ترسيده بودم. اكنون شوقي وصف نشدني به زندگي 
دارم«. چراك��ه »تنها مرْگ معن��اي واقعي زندگي را 
بدان مي بخش��د«؛ او در روزنوشت هاي جنگش هم 
به اين موضوع اشاره كرده اس��ت. اگرچه او براساس 
معياره��اي رفيع خودش فردي ترس��و ب��ود، اما اگر 
معيارهايي متعارف ت��ر را در نظر بگيريم، چيزي كم 
از ي��ك قهرمان نداش��ت. گواه اين نكته نش��ان هاي 
 افتخ��اري اس��ت كه براي ش��جاعت درياف��ت كرد.

شخصيت ويتگنشتاين نيز، درست به مانند فلسفه اش، 
دش��وار فهم اس��ت. »اليزابت انس��كوم«، كه به نظر 
بسياري برجسته ترين فيلسوف عصر خود، و يكي ديگر 
از نمايندگان فكري و احتمااًل بهترين شاگرد او بود، 
درباره »هر ادعايي از جانب هر كس مبني بر فهميدن 
ويتگنشتاين عميقًا ترديد« مي كند. اما قدر مسلم يك 
چيز را درمورد ويتگنشتاين مي توانيم بفهميم و آن 
اينكه او در پي تغيير خويش بود، و اعتراف را همچون 
 وس��يله اي براي رس��يدن به اين هدف مي دانس��ت.

ويتگنشتاين در س��ال 193۸ مي نويسد: »هيچ چيز 
دش��وارتر از فريب ندادن خود نيس��ت«. بينش او از 
خوِد اصيل احتمااًل براي هميش��ه خارج از دسترس 
مي ماند، درست مانند الگوهاي اصالت، كه او از خالل 
 نوش��ته هاي »نيچه« و »كيركگور« با آنها آشنا بود.
اصال��ت در تاري��خ فلس��فه اغلب همچ��ون آرماني 
پنداشته شده اس��ت كه  بايد به سوي آن سفر كنيم، 
اما اين موضوع مانِع تبديل ش��دن آن به وس��يله اي 
كارا براي خودس��ازي نمي ش��ود. اعت��راف مي تواند 
كم��ك كند ب��ر موانعي چيره ش��ويم كه بر س��ر راه 
 تبديل ش��دن مان به خودهايي اصيل ايس��تاده اند.
اگر اعتراف چنين نقش��ي را براي ويتگنشتاين بازي 

كرد، شايد براي ما هم بتواند.
منبع: ترجمان

پيش بيني هاي آخرين گزارش صندوق بين المللي 
پول از اقتصاد ايران هر چند نااميدكننده مي نمايد 
ام��ا كارشناس��ان اقتص��ادي معتقدند اگر بس��ته 
حمايتي اروپ��ا اجرا و بخش ريالي اقتصاد كش��ور 
فعال شود، گمانه زني هاي اين نهاد اقتصادي تحقق 

نخواهند يافت.
 صن��دوق بين الملل��ي پ��ول )»آي ام اف«( يك��ي 
از مراج��ع معتبر و مس��تقل ارزياب��ي و پيش بيني 
وضعيت اقتصادي جهان محس��وب مي ش��ود. اين 
نهاد اقتصادي در س��ال 19۴5در واشنگتن با هدف 
گس��ترش همكاري هاي پولي بين المللي و تسهيل 
رشد متوازن تجارت بين الملل، ايجاد سامانه باثبات 
ارزي بين اعضا و پرهيز از رقابت در كاهش نرخ ارزها، 
تهيه مناب��ع الزم از طريق مناب��ع عمومي صندوق 
براي كمك به كش��ورهاي عضو داراي كسري تراز 
پرداخت ها، ارتقاي ميزان همكاري مالي، جلوگيري 
از فقر، كمك به رش��د اقتصادي و بازار كار در سطح 

بين المللي تاسيس شد. 
صندوق بين المللي پول با 1۸5 عضو اداره مي شود 
و ب��ا توجه به نرخ تبدي��ل ارز و ت��راز پرداخت ها بر 
سيس��تم مالي جهاني نظارت مي كن��د و در مواقع 
نياز كمك نقدي و تخصصي به كشورهاي متقاضي 

ارايه مي دهد.
يكي از كاركردهاي صن��دوق بين المللي پول ارايه 
گزارش هاي��ي از وضعي��ت اقتص��ادي و پيش بيني 
شرايط اقتصادي كش��ورها باتوجه به تمام عوامل و 
رويدادهاي موثر براي بازه زماني چند ماهه اس��ت 
ك��ه مي تواند س��ندي معتبر براي س��رمايه گذاران 
باشد كه نسبت به نحوه فعاليت هاي اقتصادي خود 
در كش��ورها تصميم بگيرند. يا اينكه مي تواند با به 
تصوير كشيدن آينده اقتصادي به مسووالن قدرت 
تصميم گيري و برنامه ريزي بلندمدت و كوتاه مدت 
بدهد.  هر چند كه پس از امضاي تفاهمنامه برجام 
گزارش ه��اي صن��دوق بين المللي پ��ول از آينده 
اقتصادي ايران اميدوار كنن��ده بود بطوري كه قبل 
از خروج امري��كا از برجام در گزارش��ي اعالم كرده 

ب��ود كه به دنبال يك بهبود ق��وي )در اقتصاد( پس 
از توافق هس��ته اي سال 2016، انتظار مي رود رشد 
تولي��د ناخالص واقعي در س��ال 1۸-201۷ به ۴.3 
درصد برسد. در نيمه نخست سال 1۸-201۷ اين 
بهبود با كمك سياست هاي پشتيبان مالي و پولي و 
ترميم فعاليت هاي ساخت و ساز و خدماتي به بخش 

غيرنفتي نيز كشيده شد.
يكي ديگر از گ��زارش هاي صندوق بين المللي پول 
كه نوزدهم مرداد ماه منتشر شده درباره رشد جايگاه 
اقتصادي ايران در بين ساير كشورهاي منطقه است. 
در بخشي از اين گزارش آمده ايران با كنار زدن سه 
كشور اسپانيا، عربستان و كانادا پانزدهمين اقتصاد 
بزرگ دنيا در س��ال 2021 شود. صندوق در پايگاه 
داده هاي آماري خود پيش بيني كرده ايران در سال 
2021 با سه پله صعود در جايگاه پانزدهمين اقتصاد 
بزرگ دنيا قرار گيرد. بر اساس آمارهاي منتشر شده 
از س��وي اين نهاد بين المللي توليد ناخالص داخلي 
ايران بر اساس شاخص قدرت خريد در سال 201۷ 
بالغ بر 16۴۴ ميليارد دالر بوده و ايران از اين نظر در 

رتبه 1۸ جهان قرار گرفته است.
اما پس از ادامه ناپايداري بازارهاي اقتصادي ايران 
از جمله بازار ارز و ش��روع تحريم ه��اي يك جانبه 
امري��كا اين بار صن��دوق بين المللي پ��ول گزارش 
ديگري درباره آينده اقتصاد كش��ورمان در س��ال 
2019ميالدي منتش��ر كرده كه در بخشي از اين 
گزارش آمده اس��ت كه »اقتصاد به ش��دت وابسته 
ايران به منابع نفتي در س��ال جاري با رشد منهاي 
1.5 درصدي و سال آينده ميالدي نيز با رشد منهاي 
3.6 درص��دي مواجه خواهد ش��د. انقباض اقتصاد 
ايران در حال حاضر آغاز ش��ده و تا دو س��ال ديگر 
به دلي��ل كاهش توليد نفت تح��ت تحريم ها ادامه 

خواهد داشت.«
البته كارشناس��ان اقتص��ادي مي گويند، صندوق 
بين المللي پول يكي از نهادها براي ارزيابي اقتصادي 
كشورها است و هميشه پيش بيني هايش درست از 

آب در نمي آيد.

  فعال سازي بخش ريالي اقتصاد، گزارش 
منفي »آي ام اف« را تغيير مي دهد

»بهمن آرمان« كارشناس اقتصادي در گفت وگو 
با پژوهشگر ايرنا با اشاره به آخرين پيش بيني هاي 
صندوق بين الملل��ي پول از آين��ده اقتصاد ايران 
گفت: گزارش ه��اي صندوق بين الملل��ي پول بر 
پايه اطالعاتي است كه از كشورهاي عضو دريافت 
مي كن��د. »آي ام اف« بر پايه ن��رخ توليد ناخالص 
داخلي كشور و شاخص هاي كالن ديگر كه بر پايه 
ريال است و نرخ رسمي ارزي يا نرخ رسمي برابري 
ريال ايران در مقابل دالر امريكا، وضعيت اقتصادي 

كشور را تحليل مي كند. 
وي ادام��ه داد: در ح��ال حاض��ر بر پاي��ه نرخ ها و 
ش��اخص هايي كه بر پايه ريال توسط دولت اعالم 
مي شود، اقتصاد كشورمان كوچك تر شده است . 
امروز نرخ تبديل ريال به دالر ۴200 تومان اس��ت 
و برهمين اساس گزارش صندوق بين المللي پول 

مبني بر كاهش نرخ رشد اقتصادي است.
آرمان گفت: در گزارش ه��اي صندوق بين المللي 
پول نرخ ت��ورم هم ب��ا فرمول ها و ن��رم افزارهاي 
پيچيده اي محاسبه مي ش��ود كه بطور انحصاري 
در اختيار كارشناسان »آي ام اف« قرار دارد. البته 
كارشناسان خبره صندوق بين المللي پول شرايط 
سياسي كش��ور را هم در نظر مي گيرند و براساس 
عوامل ه��اي دخيل اقتص��ادي و غي��ر اقتصادي 

پيش بيني هاي خود را ارايه مي دهند.
وي با بيان اينكه گزارش صندوق بين المللي پول از 
شرايط اقتصادي ايران در سال 2019 به نظر واقعي 
اس��ت، گفت: پيش بيني صندوق بين المللي پول 
از ش��رايط اقتصادي ايران در سال آينده ميالدي 
نزديك به پيش بيني هاي كارشناس��ان اقتصادي 
كشورمان است و با ادامه همين روند كارشناسان 
اقتصادي هم انتظار وقوع همين شرايط اقتصادي 

را دارند.
آرمان ادام��ه داد: گزارش صندوق بين المللي پول 
حاكي از آن اس��ت كه در س��ال آينده ميالدي كه 

تا 3 ماه ديگر وارد آن مي ش��ويم، ن��رخ تورم روند 
افزايشي و نرخ رشد اقتصاد روند كاهشي در پيش 
خواهد گرفت چراكه اقتصاد ايران وابسته به فروش 
نفت است و با اعمال تحريم ها بنگاه هاي اقتصادي 
و مولد با تامين مواد اوليه و محدوديت بازار فروش 
مواجه مي ش��وند كه تمام اين عوامل باعث رش��د 

منفي اقتصاد خواهد شد.
اين كارش��ناس اقتصادي در پاس��خ به اين سوال 
ك��ه احتمال تغيي��ر ش��رايط اقتصادي اي��ران با 
اجرايي شدن بسته هاي حمايتي اروپايي ها وجود 
دارد ك��ه منجر ب��ه تغيير گزارش ه��اي نهادهاي 
بين المللي اقتصادي از ش��رايط ايران شود، گفت: 
گزارش هاي »آي ام اف« هر سه ماه يك بار منتشر 
مي شود. به طور قطع اگر تغييري در شرايط اقتصاد 
كشورمان ايجاد ش��ود در گزارش بعدي صندوق 
بين المللي پول ش��اخص هاي اقتصادي ايران هم 
تغيير خواهد كرد. اين اتفاق براي كشور چين هم 
افتاد در حالي ك��ه پيش بيني صندوق بين المللي 
پول كاه��ش نرخ رش��د اقتصادي چين ب��ود، اما 
نرخ رش��د اقتصاد چين افزايش ياف��ت و گزارش 

»آي ام اف« محقق نشد. 
وي تاكيد كرد: در مورد ايران اگر تنش هاي روابط 
خارجي كاهش يابد بطور قطع ش��رايط اقتصادي 
هم تغيي��ر خواهد ك��رد. اگ��ر فاينانس هايي كه 
قراردادهايش��ان در دول��ت يازدهم منعقد ش��د، 
اجرايي و پ��ول به پروژه ه��ا و طرح هاي اقتصادي 
تزريق شود، دوباره نرخ رشد اقتصادي بهبود پيدا 
مي كند.  آرمان ب��ا تاكيد بر اينك��ه دولت در اين 
شرايط بايد بخش ريالي اقتصاد را تقويت كند، ادامه 
داد: طبق پيش بيني سازمان هواشناسي جهاني از 
سال آينده خشكسالي دوره اي ايران پايان مي يابد، 
بنابراين بهترين فرصت اس��ت ك��ه بر روي بخش 
كشاورزي كه س��هم قابل توجهي در اقتصاد دارد، 
سرمايه گذاري شود و اين بخش هم ارتباط چنداني 

با تحريم هاي يكجانبه امريكا نخواهد داشت.
اين كارشناس اقتصادي گفت: در صورتي كه بازار 

س��رمايه رونق يابد قطعا پروژه هاي عمراني فعال 
مي شوند و هزاران ميليارد به سمت پروژه هايي كه 
ارتباطي با تحريم ندارند هدايت خواهد ش��د و به 

دنبال آن اشتغال زايي افزايش پيدا مي كند. 
وي تاكيد كرد: جبران افت بخش ارزي اقتصاد تنها 
با حضور مديران شايسته اقتصادي امكان پذير است 
و در اين ش��رايط بايد مديراني برسر كار باشند كه 
بتوانند از هر فرصتي براي بهبود شرايط اقتصادي 
استفاده كنند. بطور قطع بهبود شرايط با وضعيت 
اقتصادي حال حاضر غير ممكن نيست چراكه در 
دولت سازندگي با وجود اينكه مشكالت اقتصادي 
بس��يار س��خت تر از امروز بود، توانستند اقتصاد را 

ترميم و بهبود بخشند.

  تغيير ش�رايط اقتصادي اي�ران با فروش 
نفت به اروپايي ها

آخرين گزارش صندوق بين المللي پول كه حاكي 
از آغاز ركود، رش��د منفي اقتص��اد و افزايش تورم 
اس��ت بر پايه كاهش ميزان فروش نفت ناش��ي از 
تحريم هاي امريكا محاس��به ش��ده اما در صورت 
اجراي بسته حمايتي اتحاديه اروپا از ايران، مشكل 
فروش نفت حل خواهد ش��د. يك��ي از مهم ترين 
موضوعات مطرح شده در بسته حمايتي اروپايي ها 
از ايران خريد يك ميليون بشكه نفت در روز است 
كه ب��ا اجرايي ش��دن تنها همين بخش از بس��ته 
حمايتي، برخي از مشكالت ايجاد شده در اقتصاد 
ايران پس از خروج امريكا از برجام حل خواهد شد. 

بط��ور قط��ع دوره تحريم هاي يك جانب��ه امريكا 
س��خت تر از دوران تحريم ه��اي ش��وراي امنيت 
نخواهد بود و ق��وت گرفتن تصوي��ب “ اف اي تي 
اف “ پس از تصويب »س��ي اف تي« و الحاق ايران 
به كنوانس��يون مبارزه با تأمين مالي تروريسم در 
جريان استفاده از بسته حمايتي اروپا است. حمايت 
اروپا و ادامه روابط اقتصادي با ساير كشورها به ويژه 
كشورهاي همسايه مي تواند به بهبود شاخص هاي 

اقتصادي در اين شرايط كمك كند.
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    ويتگنشتاين شش سال از ايام جواني اش 
را صرِف تدريس در دبستاني روستايي كرد. 
يك بار كه عصباني شد، پسربچه اي را آنقدر 
كتك زد كه از هوش رفت. لودويك گناهكار 
دانش آموز را به دفتر مدير ُبرد، پزش�ك را 
خبر كرد و زد به چ�اك. بعداً هم هرچه از او 
پرسيدند، به دروغ، چيزي به گردن نگرفت. 
اين اتفاق نقطه پاياني بر معلمي او بود و نقطه 
آغازي بر فلسفه ورزي اش: فيلسوفي كه به 
ديگران دروغ مي گويد، چگونه مي تواند در 

شناخِت حقيقت با خودش صادق باشد؟

برش



گزارش 9 بانكوبيمه
رشد 5 درصدي مانده 

تسهيالت بانك ها
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|

بررسي آمار عملكرد بانك ها و موسسات اعتباري كشور 
حاكي از آن اس��ت كه مانده كل تسهيالت اعطايي 
در مرداد ۹۷ نس��بت به اسفندماه سال ۹۶ رشد 5.4 
درصدي داشته و به 1140 هزار ميليارد تومان رسيده 
اس��ت. از اين مقدار بانك هاي خصوصي با سهم ۶2 
درص��دي و ثبت مانده ۷0۶ هزار ميليارد تومان در 5 
ماه اول سال رشد 4.۹ درصدي داشته اند.  به گزارش 
تعادل، ارقام بانك ه��اي دولتي و تجاري و تخصصي 
نيز نشان مي دهد كه بانك هاي تجاري دولتي با رقم 
مانده 184 هزار ميليارد تومان و رشد ۷.3 درصد در 5 
ماه اول معادل 1۶ درصد كل تسهيالت بانك ها را به 
خود اختصاص داده اند. بانك هاي تخصصي نيز با رقم 
مانده 251 هزار ميليارد تومان تسهيالت با رشد 5.4 
درصدي در 5 ماه اول ۹۷ سهم 22 درصدي از كل مانده 
تسهيالت بانك ها داشته اند. از سوي ديگر، نگاهي به 
رش��د مانده عقود بانكي نشان مي دهد كه بيشترين 
رشد مانده تسهيالت متعلق به اجاره به شرط تمليك 
با رشد 24 درصدي و مانده 4.4 هزار ميليارد تومان، 
سلف با 21 درصد رشد و رقم ۷.۷ هزار ميليارد تومان، 
مش��اركت مدني با 12 درصد رشد و مانده 3۹۹ هزار 
ميليارد تومان، فروش اقساطي با 11.8 درصد رشد و 
ثبت رقم 30۹ هزار ميليارد تومان، قرض الحسنه با 
رشد 11.۶ درصد و ثبت رقم ۶۶ هزار ميليارد تومان، 
بوده است.  همچنين عقود با رشد زير 10 درصد، شامل 
جعاله با 8.2 درصد و مانده 50 هزار ميليارد توماني، 
مرابحه با رشد ۷.۷ درصدي و مانده ۹۷ هزار ميليارد 
تومان، مضاربه با رش��د كمتر از يك درصد و 1۷ هزار 
ميليارد تومان، مشاركت حقوقي با رشد منفي كمتر از 
يك درصد و 31.5 هزار ميليارد تومان، سرمايه گذاري 
مستقيم با 5.5- درصد و مانده ۷.۶ هزار ميليارد تومان، 
بوده اس��ت.  س��هم عقود بانكي از تسهيالت با توجه 
به ميزان مانده آنها نيز نش��ان مي دهد كه همچنان 
مش��اركت مدني با 35 درصد، فروش اقساطي با 2۷ 
درصد، مرابحه به 8.۶ درصد، قرض الحس��نه با 5.8 
درصد، جعال��ه 4.4 درصد، مش��اركت حقوقي 2.8 
درصد، مضاربه 1.5 درصد، سرمايه گذاري مستقيم 
كمتر از يك، اجاره به ش��رط تملي��ك كمتر از يك، 
سلف كمتر از يك، بوده اس��ت.  بررسي جديدترين 
آمار عملكرد بانك ها و موسس��ات اعتباري كشور در 
مرداد ۹۷ نشان مي دهد كه مانده تسهيالت اعطايي 
بانك ها و موسسات اعتباري 1140۶.2 هزار ميليارد 
ريال بوده كه نسبت به اسفند سال ۹۶ كه 10823.2 
هزار ميليارد ريال بود 5.4 درصد افزايش يافته است. 
همچنين تس��هيالت قرض الحس��نه 5.8 درصد از 
كل تسهيالت اعطايي بانك ها و موسسات اعتباري 
قرض الحسنه را تشكيل داده و حجم عمده عملكرد 
تس��هيالتي بانك ها مربوط به مشاركت مدني با 35 
درصد و فروش اقساطي با 2۷.2 درصد است. به لحاظ 
عددي در پايان مرداد ماه سال جاري ۶۶4 هزار ميليارد 
ريال از كل تس��هيالت اعطايي بانك ها و موسسات 
اعتباري كشور قرض الحسنه بوده كه اين ميزان نسبت 
به اسفند ماه س��ال ۹۶ كه 5۹5.2 هزار ميليارد ريال 
بوده، 11.۶ درصد رشد نشان مي دهد. با وجود اينكه 
از مردادماه سال ۹4 آمار تسهيالت اعطايي بانك ها به 
تفكيك عقود مرابحه و استصناع به انواع تسهيالت 
اعطايي به تفكيك عقود اس��المي اضافه شده، اما در 
مرداد ۹۷ سهم استصناع از تسهيالت پرداخت شده 
بانك ها و موسس��ات اعتباري صفر بوده ولي منابع 

مرابحه 8.۶ درصد بوده است.

     وضعيت بانك هاي تجاري
بر پايه اين گزارش، تس��هيالت پرداخت ش��ده در 
بانك هاي تجاري كشور در پايان مرداد ۹۷ متفاوت 
بوده به نحوي كه ۷.8 درص��د از وام هاي بانك هاي 
تجاري قرض الحس��نه ب��وده كه رق��م آن 142.۹ 
هزار ميلي��ارد ريال بود. ميزان تس��هيالت اعطايي 
قرض الحسنه بانك هاي تجاري در اسفند سال قبل از 
آن 12۷.۹ هزار ميليارد ريال بوده است. در بانك هاي 
تجاري كشور، سهم عمده تسهيالت پرداختي مانند 
بانك ها و موسسات اعتباري مربوط به فروش اقساطي 
به ميزان 35.5 درصد اس��ت كه رقم آن ۶52.۷ هزار 
ميليارد ريال در پايان مرداد ۹۷ بوده است. اين ميزان 
در اسفند س��ال ۹۶ معادل 551 هزار ميليارد ريال 
بود. 18.5 درصد تس��هيالت بانك ه��اي تجاري به 
رقم 340.1 هزار ميليارد ريال در پايان مرداد ماه به 
صورت مشاركت مدني پرداخت شده كه اين رقم در 
اسفندماه سال قبل از آن 38۶ هزار ميليارد ريال بوده 
است. به صورت كلي، سهم عمده تسهيالت پرداختي 
بانك هاي تجاري در پايان م��رداد ماه ۹۶ به فروش 

اقساطي و مشاركت مدني اختصاص يافته است.

     وضعيت بانك هاي تخصصي
همچنين بررس��ي عملكرد بانك هاي تخصصي در 
پرداخت تسهيالت به بخش هاي مختلف در پايان 
مرداد ماه ۹۷ نشان مي دهد كه 2.۶ درصد تسهيالت 
اعطايي به مي��زان ۶۷ هزار ميليارد ري��ال در قالب 
قرض الحسنه پرداخت شده كه اين رقم در پايان سال 
قبل از آن 5۹.5 ه��زار ميليارد ريال بود. بزرگ ترين 
بخش تسهيالت پرداخت شده در بانك هاي تخصصي 
كش��ور مربوط به فروش اقساطي مي شود به نحوي 
كه در پايان مرداد ماه س��ال جاري 55.1 درصد كل 
تسهيالت اعطايي اين بانك ها به رقم 1383.1 هزار 
ميليارد ريال در بخش فروش اقس��اطي بوده و اين 
رقم در اسفندماه س��ال ۹۶ به ميزان 13۶3.2 هزار 

ميليارد ريال بود.

     وضعيت بانك هاي غيردولتي
در بخش بانك هاي غيردولتي و موسسات اعتباري 
نيز ۶.4 درصد تس��هيالت پرداخت ش��ده در پايان 
مرداد ۹۷ به ميزان 454.1 هزار ميليارد ريال به عنوان 
قرض الحسنه و 45.8 درصد كل اعتبارات ارايه شده به 
متقاضيان در بخش مشاركت مدني به رقم 3235.5 

هزار ميليارد ريال بوده است.

آسيبشناسياجرايقانونوعملياتبانكيدرايراننشانميدهد

وعده نرخ سود ثابت مهم ترين چالش اجراي بانكداري بدون ربا
گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري| 

يكي از مهم ترين اهداف اقتصاد چهار دهه گذشته، حذف 
ربا از نظام بانكي و تحقق بانكداري اس��المي بوده اس��ت. 
البته در طول اين دوران، اقداماتي از قبيل نگارش و اجراي 
قانون عمليات بانكي بدون ربا صورت گرفته است اما اجراي 
قانون بانكداري، همچنان اعتراضات مردم و مراجع تقليد 
ب��ه خاطر جرايم بانكي و وج��ه التزام و.. را به هم��راه دارد. 
بنابراين آسيب شناسي اين وضعيت مي تواند براي درك 
بهتر مشكالت و ارايه راهكار براي رفع موانع تحقق بانكداري 

اسالمي در كشور موثر واقع شود.
نزديك به 35 س��ال از اجراي قانون بانكداري بدون ربا در 
ايران مي گذرد بطوريكه در سال 13۶2 پيشنويس اين قانون 
نوشته شد و از سال 13۶3 اين قانون بصورت كامل در نظام 
بانكي ايران به اجرا درآمد اين در حالي است كه به دليل عدم 
اجراي صحيح قانون بانكداري بدون ربا متاسفانه نتوانستيم 

موفق به اجراي بانكداري اسالمي در كشور باشيم. 
به اذعان كارشناس��ان سيس��تم بانكي عدم به كارگيري 
عمليات بانكداري متعارف در كنار عمليات بانكداري بدون 
ربا از مهم ترين داليل موفقيت سيس��تم بانكي است زيرا 
در ابتدا قرار بود حذف ربا مقدمه اي براي اجراي بانكداري 
اسالمي باش��د و از آنجايي كه هنوز ربا در عمليات بانكي 
ما مرسوم اس��ت نمي توانيم به موفقيت اجراي اين روش 

اذعان كنيم. 
امروزه در ارتباط با اينك��ه اجراي قانون بانكداري بدون ربا 
موفقيت آميز نبوده است، اتفاق نظر وجود دارد. به عنوان مثال 
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي در گزارشي كه 
منتشر كرده به صراحت گفته است كه اين قانون به درستي 
اجرايي نشده است. حتي پيش فرض كساني كه طرحي براي 
اصالح قانون عمليات بانكي بدون ربا فراهم كرده اند اين است 
كه اين قانون به درستي اجرايي نشده است وگرنه به سراغ 
اينكار نمي رفتند اما در مورد تحليل چرايي و چگونگي عدم 

موفقيت اين قانون اختالف نظر وجود دارد.
اختالف نظر كارشناس��ان را از چند منظ��ر مي توان مورد 
بررسي قرار داد اول اينكه عده اي معتقدند قانون عمليات 
بانكداري بدون ربا مشكلي ندارد، اما بانك ها آن را به خوبي 

اجرا نمي كنند 
عده اي ديگر معتقدند عقود بانكداري اسالمي در قراردادهاي 
بانكي به كار گرفته نش��ده است، زيرا بانكداري يك پديده 
ربوي است و نمي توان قواعد اسالمي را در آن تعريف كرد و 
ضرورت دارد تا عنوان بانكداري اسالمي را از قانون عمليات 
بانكي حذف كنيم تا بيش از اين به مباني ديني و اسالمي 
خدشه وارد نشود زيرا مثل آن مي ماند كه بخواهيم خوك 
را ذبح شرعي كنيم، بنابراين عقود اسالمي در دل بانكداري 

مرسوم و متعارف نمي گنجد.
امروزه در اقصي نقاط جهان تك بانك هاي اسالمي موفق 
وجود دارند كه س��رمايه مسلمانان و غير مسلمانان را هم 
جذب كرده اند و در كنار بانكداري مرسوم و متعارف فعاليت 
موفقي دارند و مهم ترين دليل موفقيت آنان مشاركت واقعي 
و شفاف در سود و زيان مشتريان است و وعده پرداخت نرخ 

سود ثابت هم نمي دهند. 
اما در ايران بانك ها و موسسات وعده نرخ سود باال مي دهند 
و در پايان س��ال موف��ق به پرداخت نمي ش��وند و صداي 
س��پرده گذاران را در مي آورند و ورشكسته مي شوند و اين 
موضوع ه��م از مهم ترين داليل ع��دم موفقيت بانكداري 
بدون ربا در ايران است  و اينكه زير سوال برود در حالي كه 
مشاركت در سود و زيان مهم ترين شاخص اصلي بانكداري 

اسالمي بايد باشد. 
در دنيا تنها كش��ورهاي ايران و سودان هستند كه داعيه 
اجراي بانكداري اسالمي را دارند و متاسفانه باموفقيت روبه 
رو نشده اند اما در پاكستان از زمان رياست جمهوري ژنرال 
ضيا الحق به اين نتيجه رسيدند كه نمي توان تنها از بانكداري 
اسالمي استفاده كرد و ضروت دارد در كنار بانكداري متعارف 

از آن بهره برد. 
توانايي حضور همزمان بانكداري اسالمي در كنار بانكداري 
متعارف در مقابله با بحران مالي و انطباق با نيازهاي مشتريان 
و اقتصاد از مهم ترين ويژگيهاي اين نوع بانكداري به شمار 

مي رود. 
امروزه امارات، بحرين و مالزي س��ه كش��ور پيشگام در 
صنعت مالي اسالمي هستند كه در كنار بانكداري اسالمي 
از بانكداري متعارف نيز برخوردارند. اما ريس��ك انطباق 
معموال در كشورهايي مانند ايران و سودان ايجاد مي شود 
زيرا در آنها بانكداري دوگانه وجود نداشته و صرفا بانك هاي 
اسالمي به فعاليت مشغول هستند. اما در كشورهايي كه 
بانك هاي اسالمي در كنار بانك هاي متعارف به فعاليت 
مشغولند معموال دليلي براي صوري سازي وجود نداشته 
و مشتري مي تواند در صورت ناتواني بانك اسالمي جهت 
پاس��خگويي به نيازي كه دارد، ب��ه بانك هاي متعارف 

مراجعه كند.
بر اساس آمار ميانگين جهاني آي اف دي آي، كه به عنوان ابزار 
سنجش جهاني توسعه كلي صنعت مالي به حساب مي آيد، 
از 8.8 در 201۶ ب��ه ۹.۹ در 201۷ بهبود يافته اس��ت. اين 

نشان دهنده بهبود عملكرد در هر 5 شاخص است و سازمان 
همكاري خليج فارس همچنان به عنوان يك مركز منطقه اي 
پيشتاز براي اين صنعت معرفي شده است بطوريكه امارات 
متحده عربي، بحرين و مالزي براي پنجمين سال متوالي به 
عنوان پيشگامان صنعت مالي اسالمي معرفي شدند و اين 
پرس��ش براي ناظران و عالقه مندان به بانكداري اسالمي 
مطرح اس��ت كه جهت گسترش صنعت مالي اسالمي در 
كشورهاي مختلف به چه شاخص ها و راهكارها و حوزه هاي 
فعاليتي ني��از دارد تا بتواند اهداف م��ورد انتظار از اين نوع 
بانكداري را تحقق بخشد و گردش مالي بانكداري اسالمي را 
از 2.2 تريليون دالر فعلي به سمت اهداف باالتر رشد دهد؟ 
طبق گزارش رويترز، امارات متحده عربي، بحرين و مالزي 
براي پنجمين س��ال متوالي در صدر رده بندي س��ازمان 
گزارش و شاخص توس��عه مالي اسالمي )آي اف دي آي(، 
قرار گرفتند. در اين گزارش گرايشات كليدي در 5 شاخص 
مورد مطالعه قرار گرفت؛ توس��عه كمي، دانش، مديريت 
و مقررات، مسووليت اجتماعي ش��ركتي و آگاهي. از اين 
شاخص ها براي ارزيابي توسعه صنعت 2.2 تريليون دالري 

مالي اسالمي استفاده شد.
در اين گزارش همچنين آمار گسترده اي در مورد صنعت 
مالي 131 كشور جمع آوري شده و كشورهاي داراي بهترين 

عملكرد در هر حوزه كليدي شناسايي شدند.
مقدار ميانگي��ن جهاني آي اف دي آي، كه ب��ه عنوان ابزار 
سنجش جهاني توسعه كلي صنعت مالي به حساب مي آيد، 
از 8.8 در 201۶ ب��ه ۹.۹ در 201۷ بهبود يافته اس��ت.اين 
نشان دهنده بهبود عملكرد در هر 5 شاخص است و سازمان 
همكاري خليج فارس همچنان به عنوان يك مركز منطقه اي 

پيشتاز براي اين صنعت معرفي شد.
كشورهاي سازمان كشورهاي مستقل مشترك المنافع، 
اروپا، آفريقاي غربي و شرقي، با بهبود قابل توجهي در مقدار 
آي اف دي آي خود مواجه شدند كه اين نشان دهنده رشد 
مداوم صنعت مالي اسالمي در بازارهاي غير اصلي خود است. 
اين گزارش همچنان نشان مي دهد كه چطور صنعت مالي 
اسالمي مي تواند به كشورها كمك كند با شرايط مشكل 

اقتصادي سازگار شوند.
نديم نجار، مدير تامپس��ون رويترز در خاورميانه و شمال 
آفريق��ا مي گويد كه ما ش��اهد آن بوده ايم ك��ه مي توان از 
صنعت مالي اس��المي به عنوان ابزاري استراتژيك براي 
سياست گذاري هاي رشد با دوام، استفاده كرد و با شرايط پس 
از كند شدن اقتصاد جهاني كه بازارهايي مانند خاورميانه را 

تحت تاثير قرار داده است كنار آمد.

     تفاوت هاي الگوي بانكداري اسالمي در ايران 
با ساير كشورها

در بانك هاي اسالمي ساير كشورها، معموال جريمه تأخير 
از مشتريان بدحساب دريافت شده و به فعاليت هاي خيريه 
اختصاص مي يابد. لذا جرايم دريافتي جزو درآمدهاي بانك 
محسوب نمي شود. اما در بانكداري ايران، به دليل تورم و 
انتظار سپرده گذاران براي دريافت سود سپرده و همچنين 
نبود سيستم كارمزد مناسب، درآمد بانك بايد از محل سود 
تسهيالت دريافت ش��ود و لذا جريمه تاخير يا وجه التزام 
موضوعي جا افتاده است و دليل آن هزينه اي است كه بايد 
براي جذب سپرده ها پرداخت شود و سپرده گذار انتظار دارد 
كه بابت سپرده خود سود دريافت كند و لذا بانك نمي تواند 

بابت چند ماه تاخير اقساط، پولي دريافت نكند. 
بانكداري اسالمي يكي از رشته هاي علمي نوظهور در حوزه 
اقتصاد اسالمي است كه تالش مي كند جايگاه بانك در نظام 
اقتصادي و روابط اين نهاد با ذينفعان )شامل سپرده گذاران 
و تسهيالت گيرندگان( را به نحوي تنظيم كند تا ضوابط و 

اصول شريعت تامين شود.
در دو دهه اخير صنعت بانكداري اسالمي به لحاظ عملياتي 
و اجرايي شاهد رشد قابل توجهي بوده است. به نحوي كه 
در حال حاضر انواعي از بانك ها و موسسات اعتباري و مالي 
اس��المي در كشورهاي گوناگون اس��المي و غيراسالمي 
تشكيل شده و به فعاليت مش��غولند. در اين بين برخي از 
كشورها مانند ايران زودتر از سايرين اقدام به اجراي بانكداري 

اسالمي كرده اند.
بانكداري بدون رب��ا در ايران در كل كش��ور جريان دارد و 
بانكداري متعارف در نظام بانكي كشور جايي ندارد. اين در 
حالي است كه در ساير كشورهاي اسالمي )به جز سودان( 
نظام دوگانه )dual( حاكم است و بانك هاي اسالمي در كنار 

بانك هاي متعارف فعاليت مي كنند.
بانك��داري بدون رباي ايران بر فقه اماميه اس��توار اس��ت؛ 
درحالي كه در ساير كشورهاي اسالمي، بانكداري اسالمي 
بر اساس فقه اهل سنت شكل يافته است. مذهب فقهي رايج 
در مالزي و اندونزي شافعي، در پاكستان و تركيه حنفي و در 
عربستان سعودي و كشورهاي حاشيه خليج فارس عمدتًا 

حنبلي است.
در بانكداري بدون رباي ايران يك قانون مستقل و مرجع در 
حوزه بانكداري اسالمي در سال 13۶2 به تصويب رسيده و 
از آن زمان به اجرا درآمده است. اين در حالي است كه در اكثر 

كشورها چنين قانوني وجود ندارد؛ هرچند در مالزي، سودان 
و پاكستان قانون بانكداري اسالمي طراحي شده است.

در نظام بانكداري بدون رباي ايران در بخش تجهيز منابع 
سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار از عقد وكالت استفاده 
مي شود؛ درحالي كه در اكثر كشورهاي اسالمي ساير عقود 
مانند مضاربه، وديعه و مش��اركت به كار مي رود.بانك هاي 
اسالمي ساير كش��ورها معمواًل به صورت كاماًل اختياري 
بخشي از سود خود را به عنوان زكات پرداخت مي كنند و اين 
موضوع در ترازنامه بانك افشا مي شود. اما چنين مساله اي در 

نظام بانكي ايران وجود ندارد.
در نظ��ام بانكداري بدون رباي اي��ران با وجود نظر مخالف 
شماري از مراجع تقليد، جريمه تأخير با عنوان وجه التزام 
بنا به تجويز شوراي نگهبان از مشتريان بدحساب دريافت 
و به عنوان درآمد بانك لحاظ مي ش��ود. اين در حالي است 
كه در بانك هاي اس��المي ساير كشورها، جريمه تأخير به 
فعاليت هاي خيريه اختصاص دارد و با س��اير منابع بانك 
مخلوط نمي گردد؛ يعن��ي جريمه تأخير جزو درآمدهاي 

بانك نيست.
در نظام بانكداري بدون رباي ايران در بخش تخصيص منابع، 
نرخ سود عقود مبادله اي مورد استفاده، توسط بانك مركزي 
و از طريق شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود. اين در حالي 
است كه در ساير كشورهاي اسالمي اساساً چنين مساله اي 

مطرح نيست و تعيين نرخ ها به بازار سپرده مي شود.

     ريسك انطباق با قوانين 
ريسك »انطباق« )compliance( با قوانين و مقررات 
ش��رعي، يكي از مخاطراتي است كه مي تواند فعاليت ها و 
موفقيت يك بانك اسالمي را با چالش مواجه سازد. اين خطر 
زماني بروز مي كند كه به هر دليل آنچه در عمل توسط بانك 
اسالمي به مرحله اجرا در مي آيد، با قوانين و مقررات مرتبط 

با بانكداري اسالمي در تعارض باشد.
مهم ترين دليلي كه سبب مي شود عمليات اجرايي بانكداري 
اسالمي با قوانين، قراردادها و مصوبات تفاوت پيدا كند، مساله 
پاسخ ندادن به نيازهاي واقعي اس��ت. در واقع، در تمامي 
نظام هاي اقتصادي و مالي، عموم مردم داراي نيازهاي مالي 
واقعي هستند كه بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي 
)در كنار ساير نهادهاي مالي( موظف هستند به آنها پاسخ 
دهند. حال اگر به هر دليل، قوانين و مقررات مصوب نتواند 
به نيازهاي واقعي پاسخ دهد، احتمال ايجاد ريسك انطباق 

باال خواهد رفت.
همچنين ناتواني بانك ها در پاسخگويي به نيازهاي مشتري 
سبب مي شود كه مشتري مجبور شود با ارايه فاكتورهاي 
صوري به نياز خود پاسخ دهد و اين زمينه افزايش ريسك 

انطباق را فراهم مي كند. به عنوان مثال، وقتي مشتري جهت 
دريافت تسهيالت فوري براي پاسخگويي به مخارج درماني 
به بانك اسالمي مراجعه مي كند؛ اما بانك هيچ قالب حقوقي 

مشخصي جهت پرداخت تسهيالت درماني مذكور ندارد.
در اين ش��رايط، مش��تري مجبور خواهد ش��د تا با ارايه 
فاكتورهاي صوري مثال مضاربه تسيهالت را از بانك دريافت 
نموده و آن را صرف پاسخگويي به مخارج درماني نمايد. در 
اينجا آنچه در عمل اتفاق مي افتد، در واقع قرض است؛ اما در 
قرارداد از كلمه مضاربه استفاده مي شود. اين مثال نمونه اي 
روشن از ريسك انطباق با موازين شرعي محسوب مي شود. 
ضمن اينكه مساله ريسك انطباق معموال در كشورهايي 
مانند ايران و سودان ايجاد مي ش��ود كه در آنها بانكداري 
دوگانه وجود نداشته و صرفا بانك هاي اسالمي به فعاليت 
مشغولند. اما در كشورهايي كه بانك هاي اسالمي در كنار 
بانك هاي متعارف به فعاليت مشغولند معموال دليلي براي 
صوري سازي وجود نداشته و مشتري مي تواند در صورت 
ناتواني بانك اسالمي جهت پاسخگويي به نيازي كه دارد، به 

بانك هاي متعارف مراجعه كند. 

     بحران مالي و سلوددهي بانكداري اسلالمي 
نسبت به بانك متعارف

ايده بانكداري اسالمي نخستين بار در دهه 1۹50 مطرح 
شد و در حال حاضر تبديل به يك روش مفيد شده و توانسته 
در همين مدت زمان كوتاه به رشد فراواني دست يابد كه 
رشد آن فقط به جوامع اسالمي محدود نشده است. بحران 
مالي 200۹-200۷ فرصتي مناس��ب براي فعاالن حوزه 
بانكداري اسالمي پديد آورده است تا بتوانند توانمندي هاي 
نظام بانكداري اسالمي را مورد ارزيابي مجدد قرار دهند. به 
همين علت بررسي كارايي نظام بانكداري اسالمي نسبت 
به بانكداري س��نتي مورد توجه قرار گرفته و مطالعه هاي 

گوناگوني دراين باره انجام شده است.
به تازگي و در يك پژوهش عملكرد بانك هاي اسالمي در 
مقايس��ه با بانك هاي مرس��وم طي دوره 2005 تا 2012 
ميالدي مورد مطالعه قرار گرفته اس��ت كه با اس��تفاده از 
اطالعات استخراج شده از پايگاه داده بنك اسكوپ از 115 
بانك براي دوره 2005 تا 2012، اين پژوهش به بررس��ي 
تأثير بحران مالي بر سوددهي بانك هاي اسالمي و متعارف 
در يك گروه از كشورهايي كه در آن هر دو نوع بانك سهم 

قابل توجهي در بازار دارند، مي پردازد.
نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه بحران مالي تأثير منفي 
بر سوددهي هر دو مدل بانكداري اسالمي و متعارف داشته 
است اما بانك هاي اسالمي در طول بحران مالي سودآورتر 
از بانك هاي متعارف بوده اند. از جمله داليل اين امر مي توان 

به مواردي مانند ممنوعيت انجام معامله هاي ربوي، تأكيد بر 
قراردادهاي واقعي، توزيع ريسك سرمايه گذاري ومحدوديت 
فعاليت هاي سفته بازي در نظام بانكداري اسالمي اشاره كرد.

بحران مالي اثر بسزايي بر بانكداري متعارف داشت به گونه اي 
كه اين نظام دچار اختالل و افت معناداري شد . اين درحالي 
است كه بانكداري اسالمي در طول بحران ثبات خود را حفظ 
كرد بنابراين بررسي چگونگي عملكرد بانك هاي اسالمي 
در خالل بحران و شاخصه هاي موثر بر مصونيت اين نظام از 

بحران اخير امري ضروري به نظر مي رسد.
اين پژوهش به دنبال بررسي اين موضوع است كه چگونه 
بانكداري اسالمي توانسته از بحران اقتصادي جهان مصون 
بماند و اينكه واكنش بانكداري متعارف نسبت به بحران هاي 
مالي چگونه بوده است. شاخص كليدي براي ارزيابي تأثير 
 )ROA( بحران بر دو گروه از بانك ها، شاخص بازده دارايي

جهت سنجش ميزان سودآوري بانك است.
 پس از وقوع بحران، برخي مشاهدات حاكي از آن بود كه در 
كشورهايي از قبيل عربستان و امارات كه داراي بانك هاي 
اسالمي و متعارف هستند بانك هاي اسالمي در مقايسه با 
بانك هاي متعارف از وضعيت باثبات تري در مواجهه با بحران 

مالي برخوردار بوده اند.
نقاط قوت بانك هايي كه به منظور اجراي احكام اسالمي 
و گام برداش��تن در جهت تحقق كامل بانكداري اسالمي 
تأسيس شده اند و به سياست گذاران در ارتقاي توانمندي 
اين گروه از بانك ها كمك كرده اند را بايد نشان دادو تالش 
شود تا رابطه بين بحران مالي با بانكداري اسالمي و متعارف 

مورد بررسي قرار گيرد.
عملكرد بانك هاي اسالمي در مقايسه با بانك هاي مرسوم 
طي دوره 2005 تا 2012 ميالدي مورد ارزيابي قرار گرفته 
است زيرا اين دوره مشمول بزرگ ترين بحران مالي در نظام 
سرمايه داري بعد از بحران بزرگ 1۹2۹ ميالدي است كه به 
دنبال خود بحران اقتصادي را موجب شد. در نتيجه اين دوره 
را مي توان حائز اهميت دانست و مي توان عملكرد تجربي 
بانك هاي اسالمي را در مقايسه با رقباي متعارف خود بهتر 

مورد بررسي قرار داد.
براي به دست آوردن نتايج دقيق تر، سال هاي قبل از بحران، 
دوره بحران و بعد از بحران مورد بررسي قرار گرفته وتالش 
شده متغيرهاي جديدي مورد آزمون قرار گيرند و نتايج 
حاكي از آن است كه بانك هاي اسالمي از منظر سودآوري 
در دوران بحران مالي عملكرد مناسبتري را در مقابل رقباي 

متعارف خود داشته اند. 
چنين عملكردي هم راس��تا با انتظارات نظ��ري درباره 
بانك هاي اسالمي به دليل تفاوت ماهوي آنها با بانك هاي 
متعارف است. اين عملكرد را مي توان مشوق ساير كشورها 
در ارايه خدمات مالي اس��المي دانس��ت حتي اگر هدف 
كش��ورهاي ديگر از ارايه خدمات مالي اسالمي كه بطور 
زيربنايي هيچ تمايل و تعهدي به اجراي اصول اس��المي 

ندارند، كسب سود از اين طريق باشد.
با توجه به آنكه نقش بانك ها در سيستم غير ربوي، نقش 
سرمايه گذاري در بازارهاي حقيقي اس��ت، دور از انتظار 
نيست كه پس از وقوع بحران در بخش حقيقي، با خسارت 
و هزينه روبرو شوند و حتي ميتواند به نوعي نشان دهنده 
سالمت رفتار در بانك هاي اسالمي باشد. لذا ريشه اين مساله 
را مي توان در ضعف مديريت ريسك، كاستي هاي موجود 
در نظام هاي پشتيبان بانكداري اسالمي و همچنين عدم 
هماهنگي بانكداري اسالمي با ساير اجزا در نظام اقتصادي 

و ساير نظام ها نيز دانست.

اثر كاهش قيمت ارز بر قيمت كاالها 
محمد ارباب افضلي| 

در شرايط كنوني به نظر مي رسد بازارهاي مختلف كشور 
هر كدام به نحوي قفل ش��ده و كليد مفقود شده آن همان 
»قيمت« است. اينكه اين كليد كي و توسط چه كسي پيدا 

مي شود، سوال مهمي است.
بازارهاي مختلف در اقتصاد ايران اين روزها در سردرگمي 
عجيبي به سر مي برند. سايه سنگين نااطميناني كه از ماه ها 
پيش بر اين بازارها افتاده، گويا هنوز هم خيال رفتن ندارد. 
بعد از افزايش قيمت هاي شديد در بازار ارز، بازارهاي ديگر 
مثل بازار طال، بازار مس��كن، بازار خودرو و حتي بازار اقالم 
خوراكي نيز روندي افزايشي در پي گرفتند. تا كمتر از يكي 
دو هفته پيش كه بازار دالر در سينه كش مسير دستيابي به 

قله بيست هزار توماني بود، اين بازارها نيز پا به پاي آن و با اين 
توجيه كه همه چيز متأثر از دالر است به ثبت ركوردهاي 
جديد ادامه مي دادند. اما با كاهش ايجاد شده در نرخ ارز و 
اُفت آن به كانال هاي 11 و 12 هزار توماني براي دالر اياالت 
متحده، كه البته در سايه اظهارنظرهاي غيرمنطقي و توأم 
با ذوق زدگي برخي از صاحبان تريبون و همچنين اعمال 
محدوديت هاي غير ضروري در اطالع رساني نرخ ارز، خيلي 
از پايداري برخوردار نبود؛ در ديگر بازارهاي ياد شده آحاد 
اقتصادي اين بار با نوعي سردرگمي در ارزش گذاري كاالها 

و خدمات خود مواجه شده اند.
در اين ميان توجه به چند نكته ضروري است: 

1- شوك منفي اخير در بازار ارز و تعديل هاي نزديك به 50 

درصد در اين بازار اين تابو را كه »در ايران چيزي كه گران 
ش��د ديگر ارزان نمي شود« براي مدتي ولو كوتاه در اذهان 
آحاد اقتص��ادي از بين برد. از اين رو متقاضيان مصرفي در 
بازارهايي نظير مسكن و خودرو با ترس از اينكه ممكن است 
قيمت هاي فعلي بازار نيز از حباب برخوردار باش��د، چون 
برآوردي از قيمت واقعي ندارند، فعال تقاضاي خود را در بازار 

به فعليت در نمي آورند.
2- در سمت عرضه اين بازارها نيز قيمت گذاري در فضاي 
هيجاني و غير شفاف انجام مي شود. بسياري از فروشندگان 
در اين شرايط صرفًا با هدف محك زدن بازار و مطلع شدن 
از شرايط س��مت تقاضا اقدام به ارايه نرخ هاي پيشنهادي 
مي كنند و به اصطالح عوامل بازار در اين روزها »فروشنده 

واقعي« نيستند. در توضيح اينگونه رفتار نيز بايد گفت اكثر 
صاحبان كاالها در شرايط فعلي در افق كوتاه مدت منتظر 
شرايط اقتصادي كشور بعد از » 13 آبان امسال« هستند كه 

امروزه به نقل محافل معامالتي تبديل شده است.
3- رفتار سياس��ت گذاران در بازارهاي مختلف نيز توأم با 
ترديد است و به نوعي آنها نيز منتظر گذر زمان و آرام گرفتن 
موج هاي متالطم در بازار هستند. بطور مثال سكوت دولت 
و بانك مسكن در سياست گذاري و موضع گيري در قبال 
شرايط جديد و جبران قدرت خريد از دست رفته متقاضيان 
مصرفي مسكن و همچنين عدم عرضه موثر خودرو از سوي 
خودروس��ازان بزرگ كش��ور به بازار خودرو به نحوي كه 
موجبات كشف قيمت در بازار را فراهم كند، نمونه هايي از 

انفعال در عرصه سياست گذاري در بازارها است.
در چنين شرايطي به نظر مي رسد بازارهاي مختلف كشور 
هر كدام به نحوي قفل ش��ده و كليد مفقود شده آن همان 
»قيمت« است. اينكه اين كليد چه زماني و توسط چه كسي 
پيدا مي شود، سوال مهمي است. اما به نظر مي رسد از ميان 
عوامل سه گانه متقاضي، فروشنده سياست گذار يكي بايد 

دست به ريسك زده و بازار را به حركت درآورد.
طبيعتًا به دليل نااطميناني موجود در فضاي سياس��ي و 
اقتصادي كشور انتظار چنين ريسكي از سوي 2 ركن نخست 
كمتر است. بنابراين چه بسا كه اين قفل با ريسك پذيري 
سياست گذار و موضع گيري هاي جسورانه و در عين حال 

كارشناسي شده گشايش يابد.
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يادداشت

   به اذعان كارشناس�ان سيس�تم بانكي عدم به كارگيري عمليات بانكداري متعارف در كنار 
عمليات بانكداري بدون ربا از مهم ترين داليل موفقيت سيستم بانكي است زيرا در ابتدا قرار بود 
حذف ربا مقدمه اي براي اجراي بانكداري اسالمي باشد و از آنجايي كه هنوز ربا در عمليات بانكي 

ما مرسوم است، نمي توانيم به موفقيت اجراي اين روش اذعان كنيم .

   عده اي ديگر معتقدند عقود بانكداري اسالمي در قراردادهاي بانكي به كار گرفته نشده است، 
زيرا بانكداري يك پديده ربوي اس�ت و نمي توان قواعد اسالمي را در آن تعريف كرد و ضرورت 
دارد تا عنوان بانكداري اسالمي را از قانون عمليات بانكي حذف كنيم تا بيش از اين به مباني ديني 
و اسالمي خدشه وارد نشود زيرا مثل آن مي ماند كه بخواهيم خوك را ذبح شرعي كنيم، بنابراين 

عقود اسالمي در دل بانكداري مرسوم و متعارف نمي گنجد.

برش



دانش و فن10اخبار
  آغاز ثبت شناسه مودم ها 

از سه هفته ديگر

هوش مصنوعي، عاقل مي شود

»آيفون« تماس هاي مزاحم 
را شناسايي مي كند

واحد مركزي خب�ر| وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات گف��ت: طرح ثبت شناس��ه مودم ها و 
مسيرياب هايي كه سيم كارت مي خورند، از دو تا 

سه هفته آينده آغاز مي شود.
محمد جواد آذري جهرمي  افزود: مراحل اجراي 
اين طرح همچون ثبت شناسه گوشي هاي تلفن 
همراه است.وي گفت: يكي از اهداف اجراي اين 
طرح جلوگيري از قاچاق اين مودم ها به كش��ور 
اس��ت . وزير ارتباطات و فناوري اطالعات افزود: 
هم اكنون 5/1 ميليون مودم سيم كارت خور در 
كشور فعال اس��ت كه تقريبا همه آنها به صورت 
قاچاق وارد كشور شده اس��ت.آذري جهرمي با 
اشاره به متصل شدن سامانه ناجا و گمرك گفت: 
با متصل شدن اين دو سامانه نابساماني هايي كه 
در زمينه ورود گوشي هاي تلفن همراه مسافراني 

كه به كشور وارد مي شوند، برطرف شد.

تك كرانچ| پژوهشگران امريكايي سعي دارند با 
فراهم كردن قوه عقل براي هوش مصنوعي، كاربرد 

بيشتر آن را تضمين كنند.
هوش مصنوعي مي تواند اشيا را در كسري از ثانيه 
شناسايي كند اما درك كافي را از اشيا و فعاليت هاي 
روزمره ندارد؛ به عبارت ديگر، هوش مصنوعي فاقد 

»عقل سليم« است.
»آژان��س پروژه هاي تحقيقاتي پيش��رفتٔه دفاعي 
امريكا« يا »دارپا« در نظر دارد با همكاري »موسسه 
ه��وش مصنوعي آل��ن« ، اين ويژگ��ي را به هوش 
مصنوعي اضافه كند.ه��دف از طراحي اين برنامه 
موسوم به »عقل سليم ماشيني«، هم تعريف مشكل 
و هم پردازش آن است؛ هر چند كه انتظار نمي رود 
اين مشكل در يك يا دو سال حل شود. در هر حال، 
اگر هوش مصنوعي بتواند از شكاف هاي مافوق علمي 
عبور كند، بايد مغزي پرورش داده ش��ود كه كاري 

بيش از وظيفه مشخص خود انجام دهد.
»ديو گانينگ«، مدير برنامه دارپا گفت: فقدان عقل، 
هوش مصنوع��ي را از درك جهان، ارتباط طبيعي 
با مردم، رفتار منطقي در موقعيت هاي پيش بيني 
نشده و درس گرفتن از تجربه هاي جديد باز مي دارد. 
ش��ايد همين ناتواني، قابل توجه تري��ن مانع ميان 
كاربردهاي دقيق هوش مصنوع��ي و كاربردهاي 
كلي تر آن در آينده باش��د.تعريف و آزمايش عقل 
سليم و توضيح مفهوم آن، دشوار است. اين توانايي 
مي تواند هر تعريفي از جمله درك اش��ياء جامد يا 
مفهوم آشپزخانه را در بر داشته باشد. عقل سليم، 
توانايي فهميدن و قضاوت كردن درباره موضوعات و 
اشياء به صورتي است كه تقريباً بيشتر انسان ها بطور 

منطقي آن را انجام مي دهند.

ديلي ميل| اپل حق امتياز اختراع فناوري را ثبت 
كرده ك��ه تماس هاي مزاحم را رديابي مي كند و 

مي تواند بطور خودكار به آنها پاسخ دهد.
به زودي گوشي هاي آيفون قبل از دريافت تماس 

رباتيك به كاربر هشدار مي دهند.
اپل به تازگي ح��ق امتياز اختراع فناوري را ثبت 
كرده كه بطور خ��ودكار تماس مزاحم را رديابي 
مي كن��د و مي تواند روي نمايش��گر آيفون پيام 
هش��دار بفرس��تد. اين در حالي است كه هفته 
 Call گذش��ته گوگل اعالم كرد قابليت جديد
Screen را در موبايل هاي جديد پيكسل۳ ارايه 
كرده است. موبايل هاي مذكور با كمك اين قابليت 
مي توانند بطور خودكار تماس هاي ناخواسته را 
پاس��خ دهند يا از آنها اجتناب كنند. به هرحال 
اپل اين حق امتي��از را در آوريل ۲۰15 ميالدي 
ثبت كرده، اما روز پنج شنبه منتشر شده است. در 
اين حق امتياز اپل سيستمي را توضيح مي دهد 
كه در آن موبايل تماس هاي ورودي را بررس��ي 
مي كند تا از اصل��ي يا جعلي بودن آنها اطمينان 
حاصل كند.  اين سيستم اطالعات مانند عوامل 
شناسايي تجهيزات شبكه، سرور و همين طور 
اطالعات روتر را جس��ت وجو مي كند. در نهايت 
هشداري براي صاحب موبايل ارسال مي كند يا 
تماس را مس��دود مي كند. البته اپل حق امتياز 
ايده هاي متعددي را ثبت مي كند كه هيچ كدام 
از آنها هيچگاه ابداع نمي شوند. بنابراين مشخص 
نيست اين ايده اصلي هيچگاه ساخته شود يا خير.

نيواطل�س| يك ش��ركت چيني رايان��ه تازه اي 
توليد كرده و مدعي اس��ت اين رايانه كوچك تر از 
كوچك ترين رايانه جهان موسوم به »الفريت« است 
كه توسط شركت راسپبري پي زيرو توليد شده بود.

ش��ركت Libre Computer مدعي است رايانه 
توليدي آنكه در واقع يك برد سخت افزاري كوچك 
 )La Frite( اس��ت تا 1۰ برابر س��ريع تر از الفريت
اس��ت.ابعاد اين برد ۶.۴ در 5.5 س��انتيمتر بوده و 
شركت سازنده تصريح كرده آزمايش هاي انجام شده 
و مقايس��ه اين رايانه با نمونه هاي مشابه و كوچك 
برتري آن را ثابت مي كند.اين رايانه كوچك مجهز 
 ARM Cortex-A5۳ به پردازنده چهارهسته اي
و ۶۴ بيتي 1.۲ گيگاهرت��زي و پردازنده گرافيكي 
Mali-۴5۰ اس��ت و همراه با ي��ك گيگابايت رم  
SD DDR۴ عرضه مي ش��ود. پشتيباني از پخش 
ويدئو با دق��ت 1۰۸۰ پيكس��ل و خروجي هايي با 
فرمت هاي VP۹/۲۶۴.H/۲۶5.H از جمله مزاياي 
 HDMI آن است.  دو پورت يواس بي ۲، يك پورت
Ethernet ،۲.۰ صدمگابايتي و قابليت ارتباطي 
ميك��رو يو اس بي ب��راي تامين برق اي��ن رايانه در 
نظر گرفته شده اس��ت. قيمت اين رايانه با رم 51۲ 

مگابايتي 5دالر خواهد بود.

معاون قضايي دادستان  كل در امور فضاي مجازي تغيير كرد

خداحافظي  تئوريسين  فيلترينگ 
دادستاني كل كشور:  سياست ها در فضاي مجازي همانند گذشته است 

گروه دانش و فن | مرجان محمدي|
تلگرام هرگز رفع فيلتر نمي شود، نظام هر زمان اراده كند، 
فيلترشكن ها را كامال مسدود مي كند، اينستاگرام اصال 
نبايد رفع فيلتر مي ش��د؛ چون شبكه  جاسوسي   است، 
مس��ووالن در برابر فيلتر ويز مقاومت مي كنند، تمديد 
مهلت نسخه هاي فارسي تلگرام، تمسخر دستور قضايي 
است، فضاي مجازي ابزارهجمه دشمن عليه نظام است، 
توئيتر رفع فيلتر نمي شود و درخواست وزير ارتباطات 
بايگاني شد. اينها س��خنان عبدالصمد خرم آبادي دبير 
كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه و معاون قضايي سابق 
دادستان كل كشور در امور فضاي مجازي است كه روز 
گذشته به سمت معاون دادستان كل كشور در نظارت بر 
دادسراها معرفي شد و جواد جاويدنيا، معاون امور فضاي 

مجازي دادستاني مشهد جاي او را گرفت.
 عبدالصمد خرم آبادي، قاضي دادسراي ديوان عالي كشور 
اس��ت. او قباًل قاضي دادگاه تجديد نظر استان تهران و 
معاون دادس��تان عمومي و انقالب تهران بوده  اس��ت و 
از ابتداي تش��كيل كارگروه تعيي��ن مصاديق محتواي 
مجرمانه در دادس��تاني كل كشور، از س��وي دادستان 
كل كش��ور به دبيري اين كار گروه منصوب ش��د.خرم 
آبادي يكي از مخالفان سر سخت تلگرام،  اينستاگرام و 
توييتر است. وي تمام سعي خود را كرد تا تلگرام فيلتر 
شود و اينگونه نيز ش��د و در ادامه هرچه وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات و برخي مس��ووالن ارتباطي س��عي 
كردند نتوانس��تند تلگرام را از فيلتر خارج كنند،  اين در 
حالي است كه خرم آبادي بارها رفع فيلتر اينستاگرام را 
اشتباه عنوان كرد و گفته بود كه اينستاگرام يك شبكه 
جاسوس��ي اس��ت و نبايد از فيلتر خارج مي شد با فيلتر 
شدن و فيلتر ماندن تلگرام عبدالصمد خرم آبادي فعاليت 
خود را در پيام رس��ان سروش آغاز كرد و مطالب خود را 
در اين كانال به اش��تراك مي گذاشت. او در جديدترين 
مطلب خود در پيام رسان سروش بار ديگر انتقاد خود را 
از نرم افزار »ويز« اعالم كرد و نوشت: نرم افزار مسير ياب 
waze كه متعلق به رژيم جعلي اسراييل است، با وجود 
دستور قضايي براي مسدودس��ازي همچنان در كشور 

مشغول فعاليت است.
اين مقام قضايي اخيرا بسيار از شبكه هاي اجتماعي ديگر 
مانند واتس آپ و اينستاگرام انتقاد كرده است و در كانال 
خود در نيمه مهر امس��ال آورده است: شبكه اجتماعي 
اينس��تاگرام نيز بر خالف قانون انحصار صوت و تصوير 
براي صدا و سيما در كش��ور، مشغول فعاليت است.وي 
در ادامه اين مطلب نوش��ته بود: باوجود گذش��ت بيش 
از 5 ماه از صدور دس��تور فيلتر تلگرام، مسووالن ذيربط 
به نس��خه هاي فارسي اين پيام رس��ان اجازه داده اند بر 
خالف دستور قضايي بازپرس بطور غير قانوني به عنوان 
فيلترشكن عمل كرده و در اين موقعيت جنگ اقتصادي 

و رسانه اي دسترسي ۳۰ ميليون نفر ايراني را به اين شبكه 
فيلتر شده فراهم كرده اند. خرم آبادي نيمه شهريور در 
پيام رسان سروش درباره تلگرام چنين نوشت: »اعمال 
مسدودسازي تلگرام بايد به نحوي اجرا شود كه محتواي 
شبكه مذكور با هيچ نرم افزاري )اعم از فيلترشكن و نظاير 
آن( در كشور قابل دسترس نباشد«، لذا فعاليت هاتگرام و 
تلگرام طاليي از ابتدا غير قانوني و بر خالف دستور قضايي 
بوده و ناقضان دس��تور قضايي مستوجب مجازات ماده 
57۶ قانون مجازات اسالمي )بخش تعزيرات( هستند. 

او تمديد مهلت فعاليت نسخه هاي فارسي تلگرام را در 
واقع به تمسخر گرفتن دس��تور قضايي فيلتر تلگرام و 
اقدامي در جهت تضعيف و نهايتا نابودي پيام رسانهاي 
داخلي و دادن تنفس مصنوعي براي ادامه حيات تلگرام 
در فضاي مجازي كشور دانست و از آن به عنوان جنگ 

اقتصادي تعبير كرد.
با رفت��ن خرم آبادي از اين معاون��ت جاويدنيا به عنوان 
سرپرست جديد معاونت فضاي مجازي دادستان كشور 
معرفي شد .او سال گذشته قبل از انتخابات گفته بود كه 
دس��تگاه قضايي به فضاي مجازي به عنوان يك فرصت 
نگاه مي كند نه تهديد و فضاي مجازي س��الم، انتخابات 
سالم تر را به دنبال دارد.جاويدنيا همچنين با تاثيرگذار 
دانس��تن فضاي مجازي در جامعه ب��ا ذكر مثالي اعالم 
كرد كه اين فضا ب��ا حمايت از تولي��د داخلي و معرفي 
كارآفرينان، گامي بلن��د در حمايت از اقتصاد مقاومتي 
بردارد و در يك روز، كاري را انجام مي دهد كه مسووالن 

براي انجام آن مدت زيادي زمان الزم دارند.

  ادامه برخورد با فساد در فضاي مجازي
روز گذشته دادستان كل كشور در مراسم معارفه معاونت 
امور فضاي مجازي و معاونت نظارت بر دادسراهاي كل 
كشور، با اعالم اينكه سياست ها در فضاي مجازي تغيير 
نمي كند و سياس��ت در اين عرصه همان سياست هاي 
قبلي اس��ت، اظهار داشت: برخورد با فس��اد در فضاي 

مجازي ادامه پيدا خواهد كرد.
حجت االسالم منتظري همچنين از معاونت جديد فضاي 
مجازي خواس��ت تا كمر هم��ت را در برابر بدخواهان و 
كساني كه سنگ اندازي مي كنند، محكم ببندد و با تدبير 
و تعقل اين مسائل را پشت سر بگذارد. وي گفت: با توجه 
به شرايط امروز كشور نسبت به فضاي مجازي، برخورد 
با هرگونه فسادي در فضاي مجازي در چارچوب قانون و 
مقررات ادامه پيدا خواهد كرد.دادستان كل كشور گفت: 
با توجه به شرايط امروز كشور نسبت به فضاي مجازي، 
برخورد با هرگونه فسادي در فضاي مجازي در چارچوب 
قانون و مقررات ادامه پيدا خواهد كرد.به گزارش روابط 
عمومي دادستاني كل كشور، حجت االسالم و المسلمين 
منتظري، اظه��ار كرد: بعد از تصويب قانون جديد آيين 

دادرسي كيفري، وظايف و مس��ووليت هاي دادستاني 
كل و دادستان ها گس��ترش پيدا كرده و اقتضاي زمان 
و ش��رايط اقدامات را دو چندان كرده است.وي با اشاره 
به برخي از وظايف دادس��تاني كل كشور، بيان داشت: 
دادس��تان كل، مديريت كالن ٤٠٠ دادسرا در سراسر 
كشور را بر عهده دارد و قطعا شخص دادستان كل امكان 
رسيدگي به همه وظايف قانوني را ندارد؛ مگر با همكاري 
و مس��اعدت معاونت ها و اف��رادي ك��ه در ادارات كل و 
بخش هاي مختلف مي توانند كمك كنند و اگر موفقيتي 
در عرصه ه��اي مختلف داريم قطعا ناش��ي از زحمات و 
تالش هاي همكاران و قضات دادستاني كل كشور است.

وي ادام��ه داد: آق��اي في��روزي در معاون��ت نظارت بر 
دادس��راها، وظايف طاقت فرس��ايي را بر عهده داشت و 
همه بررس��ي ها براي جابه جايي قضات را انجام مي داد. 
نظ��ارت بر دادس��راها نيز بر عهده اين معاونت اس��ت و 
گسترده ترين اقدامات دادستاني كل، بر عهده معاونت 
نظارت بر دادسراها است.دادستان كل كشور با تقدير از 
اقدامات معاونت پيشين نظارت بر دادسراها، عبدالصمد 
خرم آبادي را به عنوان معاون جديد نظارت بر دادسراها 
معرفي و تصريح كرد: بايد براي نظارت بر دادس��راها از 
فناوري روز حداكثر استفاده را داشته باشيم.منتظري 

خاطرنشان كرد: اگر در دادسراها از فناوري روز استفاده 
كنيم هم جلوي برخي اش��كاالت گرفته مي شود و هم 

خدمت رساني بهتر صورت مي گيرد.
وي گفت: براي اينكه رويكرد حوزه معاونت فضاي مجازي 
تغيير نكند، سياست اين معاونت همچون گذشته باقي 
است و با همكاري آقاي خرم آبادي، يك فرد متخصص در 
اين زمينه را به عنوان معاونت امور فضاي مجازي انتخاب 
كرديم.حجت االس��الم و المس��لمين منتظري خطاب 
به جاويدنيا، سرپرس��ت جديد مع��اون فضاي مجازي 
دادستاني كل كشور اظهار كرد: سياست دادستاني كل 
كشور در رابطه با فضاي مجازي سياست تعيين شده اي 

است كه تاكنون ادامه داشته است.
وي با تاكيد بر اينكه مقابله با عناصر ضد دين، ضد اخالق 
و معنويت و ضد امنيت و ارزش ها بيش از گذشته ادامه 
داشته باشد، گفت: معاونت جديد فضاي مجازي بايد كمر 
همت را در برابر بدخواهان و كس��اني كه سنگ اندازي 
مي كنند، محكم ببندد و با تدبير و تعقل اين مس��ائل را 
پشت سر بگذارد.دادستان كل كشور تاكيد كرد: با توجه 
به شرايط امروز كشور نسبت به فضاي مجازي، برخورد 
با هرگونه فسادي در فضاي مجازي در چارچوب قانون 
و مقررات ادامه پيدا خواهد كرد.منتظري از متوليان امر 

فضاي مجازي خواست كه با دادستاني كل همكاري كرده 
و ادامه داد: رويكرد ما تحقق اهداف مقام معظم رهبري 
اس��ت كه جز صالح و خوش��بختي براي جامعه چيزي 
نمي خواهند.وي در بخش ديگري از اظهاراتش با اشاره 
به بيانات رهبري در رابطه با فضاي مجازي و استفاده از 
تعبير سالح ش��يميايي، افزود: در اين جنگ شيميايي 
انتظار است كساني كه مسووليت دارند، متناسب با جنگ 
شيميايي دشمن خودشان را مجهز كنند.دادستان كل 
خطاب به رييس جمهور به عنوان رييس ش��وراي عالي 
فضاي مجازي و وزير ارتباطات و دبيرخانه شوراي عالي 
فضاي مجازي، خاطرنش��ان كرد: همه تكليف داريم در 
برابر حمله شيميايي دشمن، جامعه، نظام و دستگاه هاي 
مسوول را مجهز كنيم.وي به همه معاونت ها توصيه كرد 

كه اقداماتشان را با برنامه ريزي پيش ببرند.
در پايان اين نشست از اقدامات فيروزي معاون پيشين 
نظارت بر دادس��راها تكريم و عبدالصمد خرم آبادي به 

عنوان معاون جديد معرفي شد.
همچنين جاويدنيا معاون س��ابق دادس��تان مشهد در 
امور فضاي مجازي نيز به ج��اي عبدالصمد خرم آبادي 
سكاندار سرپرستي معاونت امور فضاي مجازي دادستان 

كل كشور شد.

ايس�پا| بررس��ي هاي ص��ورت گرفت��ه در مركز 
افكارس��نجي دانشجويان ايران )ايس��پا( گوياي آن 
اس��ت كه با وج��ود فيلترينگ، همچن��ان بيش از 
۴7 درص��د كارب��ران از تلگرام اس��تفاده مي كنند و 
در ماه هاي گذش��ته ميزان اس��تفاده از شبكه هاي 
اجتماعي داخلي كاهش چش��مگيري داشته است.

طبق نتايج بررس��ي هاي صورت گرفت��ه در مهر ماه 
1۳۹7، ۶۲.5 درصد از پاسخگويان اعالم كردند قبل 
از فيلتر تلگرام از اين پيام رس��ان استفاده مي كردند. 
نكته جالب توجه اينكه در نظرسنجي خرداد ماه اين 
مركز نيز ۶۲.۴ درصد پاسخگويان گفته بودند قبل از 
فيلتر از تلگرام استفاده مي كردند. بر اساس نتايج اين 
نظرسنجي در حال حاضر و با گذشت حدود پنج ماه 
از فيلتر تلگرام ۴7.۳ درصد از كل پاسخگويان اعالم 
كرده اند همچنان از تلگرام استفاده مي كنند كه اين 
عدد نسبت به خرداد ماه تقريبًا ثابت مانده است. بر 
اس��اس نتايج اين نظرسنجي زنان و مردان تقريبًا به 

يك ميزان از تلگرام استفاده مي كنند.
همچنين نتايج نظرسنجي نشان مي دهد استفاده از 
واتس آپ بعد از فيلتر تلگرام افزايش يافته، اين عدد 
بر اساس نظرسنجي ملي ايس��پا در نيمه فروردين 
ماه س��ال جاري قبل از فيلتر تلگرام 1۲ درصد بوده 
اما در خرداد و مهر م��اه به ترتيب ۲5 درصد و ۳۰.1 
درصد بوده اس��ت. ميزان اس��تفاده از اينس��تاگرام 
بعد از فيلتر تلگرام رش��د صعودي داشته و از 17.7 
درصد در فروردين ماه س��ال جاري به ۳۲.۲ درصد 
در خردادماه رس��يده بود اما اين ع��دد طبق نتايج 
اخير ايس��پا از خرداد تا مهر نسبتًا ثابت مانده است.

از طرف ديگر ميزان استفاده از شبكه هاي اجتماعي 

مجازي داخلي از خرداد ماه تا مهر ماه كاهش يافته 
است؛ پيام رسان “سروش “ كه در فروردين ماه قبل 
از فيلتر تلگرام، حدود ۲ درصد عضو داشته است در 
خرداد ماه و بر اساس نتايج نظرسنجي ملي ايسپا به 
1۳.5 رسيده بود اما در مهرماه سال جاري اين مقدار 
 به ۴.۳ درصد رسيده اس��ت، »ايتا« از ۲.۹ درصد به

۰.۹ درص��د، »آي گ��پ« و »بله« هرك��دام از ۲.5 و 
 1.۸ درص��د به ۰.۴ درصد، »گ��پ« از 1.۴ درصد به

۰.۲ درصد، »بيس��فون« و »س��اينا« از ۰.۶ درصد 
هركدام به ۰.1 درصد رسيده اند.

همچنين ۳۶.۳ درصد پاس��خگويان اظهار كرده اند 
در حال حاضر از هيچ كدام از ش��بكه هاي اجتماعي 
اس��تفاده نمي كنند. به عبارت ديگر در حال حاضر 
۶۳.7 درصد پاسخگويان اعالم كرده اند حداقل عضو 

يكي از شبكه  هاي اجتماعي مجازي هستند.
طرح نظرسنجي »بررسي مسائل روز كشور از منظر 
اف��كار عمومي مردم اي��ران« در مهرم��اه 1۳۹7 با 
پرسش��گري از 1۲۸1نفر از افراد باالي 1۸ س��ال به 
باالي كشور به شيوه تلفني انجام شد و بخشي از طرح 
مذكور به ميزان اس��تفاده مردم ايران از شبكه هاي 

اجتماعي اختصاص داشته است.

فون آرنا| بيشتر مش��تركان امريكايي از تالش 
اپراتوره��اي مخابراتي براي توس��عه و راه اندازي 
نسل پنجم اينترنت همراه 5G بي اطالع هستند.

از آنجا كه اخبار نسل جديد اينترنت 5G در گوشه 
و كنار جهان منتشر ش��ده و كاربران بسياري نيز 
در انتظار اجراي آن هس��تند، كشورهاي مختلف 
با همكاري بزرگ تري��ن اپراتوره��اي اينترنت و 
غول هاي تكنولوژي در جه��ان، درصدد برقراري 

اين نسل جديد از اينترنت اند.
تازه ترين تحقيقات صورت گرفته حاكي است كه 
خيل عظيمي از مشتركان تلفن و اينترنت همراه در 
اياالت متحده امريكا از تالش اپراتورهاي مخابراتي 
در جه��ان به منظور توس��عه و برق��راري فناوري 
اينترنت 5G اطالعي ندارند و عده كمي از آنها نيز 
به كلي نمي دانند اينترنت 5G چيست و چه تفاوتي 

با نسل هاي قبلي اينترنت دارد.
ش��ركت هاي وراي��زون، اس��پرينت، تي موبايل و 
AT&T كه از بزرگ تري��ن اپراتورهاي مخابراتي 
فع��ال در اي��االت متحده امري��كا و بس��ياري از 
كش��ورهاي مختلف جهان محس��وب مي شوند، 
مدت هاس��ت ك��ه روي توس��عه فن��اوري جديد 
اينترنت پرسرعت 5G كار مي كنند و در تالشند 
تا قبل از عرضه گوشي هاي هوشمندي كه از اين 
فناوري پشتيباني مي كنند، نسل پنجم اينترنت 
را راه اندازي ك��رده و آن را در دس��ترس كاربران 

قرار دهند.
اواي��ل س��ال ۲۰1۲ ميالدي ب��ود ك��ه اتحاديه 
بين المللي مخابرات )ITU( تحت نظر سازمان ملل 
برنامه اي را براي توسعه تيم ارتباطات بين المللي 

 موبايل��ي )IMT( ب��راي اف��ق ۲۰۲۰ و فراي آن 
)IMT – ۲۰۲۰( آغاز كرد. درنتيجه رس��ما يك 
مس��ابقه جهاني براي تعيين نس��ل پنجم شبكه 
موبايل ش��روع ش��د و از آن پس، ش��اهد رقابت 
تنگاتنگي ميان اپراتورهاي اينترنت و تلفن همراه 
در سراس��ر جهان هس��تيم كه هر ي��ك به دنبال 
راه اندازي نسل جديد و پرسرعت اينترنت 5G در 
كش��ورهاي مختلفي هم چون كره جنوبي، ژاپن، 
چين، اياالت متحده امريكا، استراليا و غيره هستند 
و از توانايي ه��ا و برنامه ه��اي خ��ود در اين زمينه 
رونمايي مي كنند.حاال محققان فعال در موسسه 
RepeaterStore با نظرسنجي از 1۰۳۹ نفر از 
كاربران و مشتركان امريكايي به اين نتيجه رسيدند 
كه بيشتر مردم اين كشور اصال اهميت خاصي به 
برقراري نس��ل جديد اينترنت نمي دهند و به نظر 
مي رسد كه توسعه اين فناوري براي شان چندان 
مهم نيس��ت.در اين تحقيق��ات همچنين معلوم 
ش��د كه حدود ۶۰ درصد از مردم حتي نمي دانند 
ك��ه اپراتوره��اي مخابراتي فعال در كشورش��ان 
مدت هاست كه با س��رمايه گذاري هاي گسترده 
 5G به شدت در تالشند تا اينترنت همراه پرسرعت

را به موبايل كاربران آورده و لذت بيشتري از فضاي 
مجازي را براي آنها به ارمغان بياورد.

البته به گفته كارشناس��ان اين موسس��ه، به نظر 
مي رسد كه اطالع رساني درباره سرمايه گذاري هاي 
آين��ده و ت��الش در رابطه ب��ا توس��عه و برقراري 
فناوري ه��اي نوي��ن از جمله مهم ترين مس��ائل 
بازاريابي و ماركتينگ براي اپراتورهاي مخابراتي 
است و آنها بايد مشتركان خود را از سرويس هاي 
جدي��د و آتي خود آگاه ك��رده و از فوايد و مزاياي 
خدمات جديد خود به آنها اطالعات الزم را بدهند.

جالب اس��ت كه حدود ۳۸ درصد از مردمي كه در 
اين نظرسنجي ش��ركت كرده اند، هيچ عالقه اي 
به اطالع يافت��ن از فناوري نس��ل پنجم اينترنت 
نداش��تند. در آخر اين تحقيق هم پژوهشگران به 
اين نتيجه رسيدند كه خيل عظيمي از كاربران و 
مشتركان تلفن همراه در جهان هنوز چيز زيادي 
از فناوري اينترنت 5G نمي دانن��د و اپراتورهاي 
مخابراتي و رس��انه ها بايد با همكاري يكديگر به 
فرهنگ س��ازي و افزايش اطالع��ات مردم در اين 

باره بپردازند.
بس��ياري از بزرگ ترين ش��ركت هاي مخابراتي و 
اپراتورهاي فعال در جهان نظير نوكيا، اريكسون، 
هواوي، ال جي، اسپرينت و غيره به شدت در حال 
رقابت براي راه اندازي نخس��تين شبكه اتصال به 

اينترنت نسل پنجم 5Gهستند. 
نسل پنجم شبكه تلفن همراه 5G، استانداردهاي 
پيشنهادي براي نسل جديد ارتباطات سيار است 
كه پس از نسل چهارم ش��بكه تلفن همراه فعلي 

ارايه مي شود.

فون آرن�ا| فيس بوك روز گذش��ته اعالم كرد كه 
هكرها به ۳۰ ميليون كاربر فيس بوكي حمله كرده 
و ب��ه اطالعات تماس و حريم ش��خصي بيش از 1۴ 

ميليون نفر از آنها دسترسي پيدا كرده اند.
تقريب��ا اوايل س��ال جاري ۲۰1۸ مي��الدي بود كه 
شبكه اجتماعي فيس بوك درگير بزرگ ترين رسوايي 
در طول تاريخ خود شد چراكه اخبار بسياري مبني 
بر همكاري فيس بوك با يك موسس��ه تحقيقاتي به 
ن��ام كمبريج آنالتيكا و افش��اي اطالعات خصوصي 
خيل عظيمي از كاربران فيس بوكي منتش��ر ش��د. 
گزارش هاي منتش��ره نش��ان مي داد كه اطالعات 

بيش از ۸7 ميليون نفر از كاربران فيس بوك در اين 
همكاري به سرقت رفته و افش��ا شده است.حاال به 
نظر مي رسد كه كابوس ترسناك و سريال ادامه دار 
رس��وايي هاي فيس بوك تمامي ندارد و باري ديگر 
گزارش هاي زيادي منتشر شد كه اين شركت را وادار 
كرد به موضوع جديد دسترسي هكرها به اطالعات 
 بي��ش از ۳۰ ميلي��ون نف��ر از كارب��ران فيس بوكي

 اقرار كند.
فيس ب��وك در اي��ن بيانيه همچنين عن��وان كرده 
اس��ت كه اطالعات شخصي اين دس��ته از كاربران 
جمله محل سكونت، وضعيت تاهل، تاريخچه افراد 

جست وجوشده، آدرس پست الكترونيكي )ايميل( 
و همچنين اطالعات تماس و ش��ماره تلفن آنها در 
دس��ترس هكرها قرار گرفته بود و آنه��ا احتماال از 
اين اطالعات موردنياز خود سوءاس��تفاده كرده اند.

بسياري از كارشناسان فعال در حوزه امنيت سايبري 
و فناوري ب��ه كاربراني كه در اين ش��بكه اجتماعي 
عضو هس��تند و در آن حساب كاربري دارند، توصيه 
كرده اند كه هرچه زودتر اطالعات ش��خصي مندرج 
در حساب هاي كاربري خود را پاك كنند و درصورتي 
كه ب��ه اكانت خود در فيس بوك ني��ازي ندارند، آن 
را بط��ور كلي از بين ببرند؛ به عقي��ده آنها، وضعيت 

حفظ حريم خصوصي كارب��ران در فيس بوك اصال 
مناسب و قابل قبول نيست و كاربران بايد به منظور 
محافظت و احترام به حري��م خصوصي خود از اين 

شبكه اجتماعي خارج شوند.
آن ها همچنين توصيه كرده اند ك��ه كاربراني كه با 
وجود همه اين اتفاقات باز هم تمايل به باز نگه داشتن 
حساب كاربري خود در فيس بوك دارند، بهتر است 
هرچه سريع تر گذرواژه و رمز عبور خود را تغيير دهند 
و وضعيت پروفايل خود را از حالت عمومي به شخصي 
درآورند تا احتمال افشاي اطالعات شخصي شان به 

حداقل برسد.
پس از انتشار خبر رسوايي فيس بوك و نقض حريم 
شخصي كاربرانش كه چند ماه پيش سروصداهاي 
زي��ادي ايج��اد كرد، افراد مش��هور و ش��ركت هاي 

كوچك و بزرگ بس��ياري به حذف صفحه كاربري 
خود در اين ش��بكه اجتماعي اقدام كرده اند تا بدين 
 ترتي��ب، اعتراض خود را نس��بت به س��هل انگاري 

فيس بوك نشان دهند.

كاهش استفاده  چشمگير از پيام رسان هاي داخلي بي اطالعي اپراتورهاي مخابراتي از نسل پنجم اينترنت 

۳۰ ميليون كاربر فيس بوك هك شدند
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رويداد

كاربر فراسو

توليد كوچك ترين رايانه جهان
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بنيادبركتتاپايانامسال400فرصتشغليدرهرمزايجادميكند

رو به سمت آسمان
گروهبنگاهها|

بنياد بركت وابس��ته به ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( تا پايان امس��ال در قالب طرح »آس��مان« 
تعداد 400 فرصت ش��غلي در جزي��ره هرمز ايجاد 

مي كند.
به گزارش معاونت توسعه كارآفريني اجتماع محور 
بنياد بركت، در سفر سعيد جعفري مديرعامل بنياد 
بركت به هرمز، ششمين جلس��ه ستاد راهبري اين 
جزيره با حضور او، فريدون همتي استاندار هرمزگان 
و مديران دستگاه هاي اجرايي اين استان برگزار شد.

در اين جلسه، مصوبات سفر بهمن  ماه سال گذشته 
محمد مخبر، رييس س��تاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( به هرمزگان و چگونگي اجراي سند توسعه 
و پيشرفت پايدار و همه جانبه جزيره هرمز پيگيري و 
اقدامات هر يك از دستگاه هاي ذي ربط مورد بررسي 

قرار گرفت.
در فرآيند توسعه  و پيشرفت جزيره هرمز كه براساس 
يك س��ند مطالعاتي انجام مي گي��رد، بنياد بركت 
وابس��ته به س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( 
براي اش��تغال زايي، رفع محروميت و توانمندسازي 
اقتصادي و اجتماعي اين جزيره، تا پايان سال جاري 
400 فرص��ت ش��غلي را در قالب الگ��وي اقتصادي 
اجتماع محور »آس��مان« )آيين نامه سرمايه گذاري 
مردمي و اش��تغال  نيروي انس��اني(، در هرمز ايجاد 
خواه��د كرد. در طرح آس��مان، با ايج��اد گروه هاي 
توس��عه اي 15 تا 20 نفره، صندوق هاي كسب و كار 
راه اندازي شده و به هر يك از اعضاي اين صندوق ها 
تا سقف 400 ميليون ريال وام با سود 4 درصد و مهلت 

بازپرداخت چهارساله اعطا مي شود. 
از آنج��ا كه مبناي توس��عه جزيره هرم��ز بر مبحث 
گردشگري گذاشته شده است، همه اين فرصت هاي 

شغلي در همين حوزه خواهند بود.
مديرعام��ل بنياد بركت وابس��ته به س��تاد اجرايي 

فرمان حضرت امام )ره(، در س��فر يك روزه خود به 
جزيره هرم��ز از پروژه هاي كارآفرين��ي اين بنياد از 
جمل��ه كارگاه قالي بافي با ظرفيت ايجاد اش��تغال 
براي 60 نفر ني��ز بازديد به عمل آورد. همچنين قرار 
شد در بحث بوم گردي 11 خانه آماده اسكان و ارايه 
خدمات به مسافران براي دريافت تسهيالت به بانك 
عام��ل معرفي و خودروهاي الزم ب��راي حمل و نقل 
و جابه جايي گردش��گران در جزي��ره در قالب طرح 
توانمندسازي اقتصادي اجتماع محور آسمان براي 

متقاضيان اشتغال در اين حوزه تامين شوند.

    تالش براي رونق گردشگري
هدف از اين فعاليت ها و اشتغال زايي هاي مستقيم، 
ايجاد جذابيت هاي الزم و فراهم آوردن امكانات كافي 
براي اقامت مس��افران و رونق گردشگري در جزيره 
هرمز است. در حال حاضر با وجود سفر گردشگران 
فراوان به اين جزيره، امكان اس��كان و اقامت شبانه 

آنها وجود ندارد.
بنياد بركت وابس��ته به ستاد اجرايي فرمان حضرت 
ام��ام )ره( همچنين آموزش مباح��ث اجتماعي در 
زمينه هاي��ي همچ��ون حقوقي، قانوني، سياس��ي، 
اجتماع��ي، روان ش��ناختي و ... را در قالب برگزاري 
كالس هايي براي مردم جزي��ره هرمز تدارك ديده 

است.
گفتني اس��ت، در سند توسعه و پيش��رفت پايدار و 
همه جانبه جزيره هرمز با توج��ه به مطالعات كافي 
درباره ظرفيت  ها و قابليت هاي اين جزيره، توس��عه 
گردشگري در جايگاه يك صنعت با جذب نيروي كار 
فراوان و سرمايه اندك و توانايي ايجاد اشتغال پايدار، 

به عنوان بهترين الگوي توسعه تعريف شده است.
پس از آماده س��ازي سند توس��عه  و پيشرفت پايدار 
و همه جانب��ه جزيره هرم��ز و تأييد آن در ش��وراي 
برنامه ريزي اس��تان هرمزگان، 98 پ��روژه در قالب 

اين س��ند تعريف شده است كه با اجراي آنها معضل 
بي��كاري و محرومي��ت در اين جزي��ره تقريبًا بطور 
كامل مرتفع خواهد ش��د. اين پروژه ها توسط بخش 
خصوصي، سازمان هاي فعال در حوزه زيرساخت ها، 
تعاوني ها و تشكل هاي مردمي با حمايت بنياد بركت 
و اس��تانداري هرمزگان اجرا خواهد شد. همچنين 
نيروه��اي بومي جزي��ره هرمز تح��ت آموزش هاي 

الزم ق��رار خواهند گرفت تا مه��ارت و دانش ارتباط 
با گردش��گران و ارايه خدمات به آنها را كسب كنند. 
در سند توسعه  و پيشرفت پايدار و همه جانبه جزيره 
هرمز ع��الوه بر صنعت گردش��گري ب��ه حوزه هاي 
ديگ��ري همچون صنايع دس��تي، ش��يالت و ... هم 

توجه شده است.
مدت اجراي سند توسعه پايدار جزيره هرمز سه ساله 

است كه با توجه به همكاري ها و پيگيري هاي مناسب 
بنياد بركت و استانداري هرمزگان پيش بيني مي شود 
تمامي پروژه هاي درنظر گرفته شده در اين طرح، تا 
پايان س��ال 1398 به بهره برداري برسند. با اجراي 
كامل س��ند توسعه  و پيش��رفت پايدار و همه جانبه 
جزيره هرمز، اين جزيره به يك��ي از الگوهاي موفق 

توسعه محلي تبديل خواهد شد.

پايزائرانبدونمداركقانونيبهمهراننميرسداختصاص56ميلياردتوماناعتبارسفررهبريبهكرمانشاه
كرمانشاه| استاندار كرمانشاه از اختصاص 56ميليارد تومان اعتبار از محل 
اعتبارات سفر رهبر معظم انقالب به اين استان خبر داد. به گزارش ايرنا، 
هوشنگ بازوند ديروز در مراسم آغاز عمليات اجرايي ساخت بارگاه احمد 
ابن اسحاق )ره( سرپل ذهاب   افزود: 20مهر 90 يادآور حضور رهبر معظم 
انقالب اسالمي در كرمانشاه است كه با تصويب مصوبه هايي، منشأ خير و 
بركت براي اين استان بوده است. نماينده عالي دولت در استان كرمانشاه، 
با اشاره به سفر رهبر معظم انقالب اسالمي در روزهاي آغازين پس از زلزله 
مخرب پارسال در غرب كرمانش��اه نيز گفت: پيام ايشان منشايي براي 

مديريت متمركز و فرصت سازي و سرعت عمل شد و مصداق انسجام ملي 
در كشور بود. او در ادامه گفت: در جريان زلزله پارسال در سرپل ذهاب 6 

هزار و 700واحد مسكوني داراي پروانه تخريب شد.
بازوند اظهار داش��ت: امروز بي��ش از 9 ه��زار و 500 پروانه جديد در اين 
شهرستان صادر شده كه سه هزار واحد جديد در قالب فرصت سازي اضافه 
بر آن ساخت و س��از انجام شده است. امروز 14 هزارمين واحد مسكوني 
از سوي بنياد مسكن انقالب اسالمي در مناطق زلزله زده به بهره برداري 

مي رسد كه كار بسيار سختي بود.

ايالم| جانش��ين انتظامي اس��تان ايالم گفت: در ش��هر مهران وهمه 
شهرستان هاي استان برنامه ريزي هاي مختلفي انجام شده تا از حضور 
زائران فاقد مجوزهاي قانوني در مرز مهران جلوگيري ش��ود. سرهنگ 
»حسن كاظمي« اظهار كرد: استان ايالم توفيق پيدا كرده به واسطه اربعين 
حسيني )ع( ماموريتي خطير را چند سال است به صورت جدي به انجام 
مي رساند و افتخار خدمتگزاري به زائران اباعبداهلل را كسب كرده است. او 
گفت: نيروي انتظامي به واسطه تنوع ماموريت ها، ماه ها قبل از اربعين به 
تكاپو افتاده و تا امروز در حوزه هاي مختلف انتظامي فعاليت هاي زيادي 

انجام ش��ده كه مهم ترين آن سازماندهي نيروها در زمينه هاي مختلف 
مخصوصًاحوزه ترافيكي به عنوان يكي از مسائل مهم و تاثيرگذار در بحث 
خدمتگزاري به زائران عزيز است. جانشين انتظامي استان ايالم با بيان اينكه 
تيم هاي مختلف ترافيكي هم در حوزه هاي برون شهري و هم در حوزه هاي 
درون شهري سازماندهي شده اند و برنامه و ساز و كار فعال شدن برخي از 
آنها به زودي اجرا خواهد شد، تصريح كرد: برخي از اين فعاليت ها از قبل 
آغاز شده است. او ادامه داد: در حوزه عقيدتي- سياسي امسال موكبي برپا 

خواهد شد و به زائران خدمات تخصصي ارايه خواهد كرد.

چهرههاياستاني

كشاورز ايالمي مهمان جشنواره 
وايلد اسكرين انگلستان شد

ايالم| مس��ووالن جش��نواره بين المللي زيست 
محيطي وايلداس��كرين انگلستان در پي راه يافتن 
مس��تند در قلمرو دم عنكبوتي به اين جشنواره و 
تالش براي كس��ب جايزه برتر فيلم هاي زيس��ت 
محيطي توس��ط اين مستند، كش��اورز ايالمي و 
راهنماي محلي سازندگان اين فيلم را براي حضور 
در سي و ششمين دوره برگزاري جشنواره و تقدير 

ويژه از وي به انگلستان دعوت كردند.
كارگردان مستند در قلمرو دم عنكبوتي با بيان اين 
مطلب گفت: در پاي دعوت نامه محمود منصوري 
براي ش��ركت در اين جش��نواره نام ديويد آتنبرو 
مستندس��از و بيولوژيست برجسته و شهير كشور 
انگلستان )كه تحت تاثير اين اثر و تكاپو و صداقت 

كشاورز ايالمي قرار گرفته( نيز به چشم مي خورد. 
سازنده حيات در رگ هاي سرد گفت: فيلم مستند 
در قلمرو دم عنكبوتي در اولين حضور بين المللي 
 EMERGING TALENT خود كانديد جاي��زه
 WILD SCREEN در جش��نواره EWARD
بريستول انگليس شده و براي دريافت جايزه برتر اين 
جشنواره بايد با 2 فيلم مستند ديگر از كشور ميزبان 

به رقابت بپردازد.

 افزايش نرخ كرايه 
اتوبوس هاي اربعين

تهران| رييس انجمن صنفي شركت هاي حمل 
ونقل مسافري كش��ور گفت: با افزايش هزينه هاي 
مرزي، نرخ كرايه يك دس��تگاه اتوب��وس براي ايام 
اربعين به 30 ميليون تومان رس��يده است. حسن 
مومني اظهار داش��ت: سال گذش��ته قيمت يك 
دستگاه اتوبوس براي تردد در مسير تهران - كربال 
- تهران 25 ميليون تومان بود، اما امس��ال به دليل 
افزايش هزينه هاي مرزي كراي��ه آن پنج ميليون 
تومان افزايش داشته است. رييس انجمن صنفي 
ش��ركت هاي حمل و نقل مس��افري كشور اظهار 
داشت: اتوبوس هاي بين شهري از تمام نقاط ايران 
در ايام اربعين حسيني زائران را به سه پايانه مرزي 
شلمچه، مهران و چذابه منتقل خواهند كرد. به گفته 
مومني، امسال براي تردد عزاداران حسيني از طريق 

پايانه مرزي خسروي موافقت نشده است.

 روال عادي حمل بار 
توسط كاميون ها

قزوين| معاون اقتصادي استاندار قزوين با اشاره به 
اينكه روند حمل بار توسط كاميون ها از دو روز گذشته 
به روال عادي بازگش��ته است، گفت: هيچ مشكل 
خاصي در خصوص جابه جايي و حمل ونقل وجود 
ندارد.   منوچهر حبيبي اظهار كرد: آخرين وضعيت را 
از اداره كل راهداري حمل ونقل جاده اي جويا شدم كه 
اعالم شد بيش از 20 هزار بارنامه طي دو روز گذشته 
صادرشده و روند شبكه حمل ونقل روان و عادي است 

و كار دنبال مي شود.
معاون اقتصادي اس��تاندار قزوين با اشاره به اينكه 
توقعات و درخواس��ت هاي كاميون داران ازجمله 
الس��تيك، لوازم يدكي و نرخ بار دنبال مي ش��ود، 
تش��ريح كرد: اقدامات ترخيص الستيك از طريق 
گمرك انجام و بيش از شش هزار حلقه الستيك به 
استان قزوين اختصاص داده شده است كه طي امروز 
و فردا اين الستيك ها توزيع خواهد شد تا بخشي از 
مشكالت شبكه حمل ونقل مرتفع شود. در بحث 
لوازم يدكي برنامه ريزي هاي الزم انجام مي شود تا 

مشكالت آنان به حداقل ممكن برسد.

وضعيت ساخت سايت  موزه 
ميدان مركزي همدان

همدان| شهردار همدان از پيشرفت 30 درصدي 
پ��روژه س��اماندهي بل��وار ارم خب��ر داد و گفت: 
س��اماندهي بلوار ارم نسبت به كل طرح تا كنون 

30 درصد پيشرفت داشته است.
عباس صوفي با تأكيد بر اينكه اين پروژه تا پايان 
سال به اتمام خواهد رس��يد، ادامه داد: براساس 
پيش بين��ي اوليه اين ط��رح براي اتم��ام پروژه 
س��اماندهي بلوار ارم 15 ميلي��ارد تومان اعتبار 

نياز است.
ش��هردار همدان با تأكيد بر اينك��ه اگر اعتبارات 
مستقيم به شهرداري ابالغ مي شد كار سايت موزه 
نيز اجرا مي شد، گفت: مشكل كار اجرايي نشدن 
سايت موزه پياده راه امام )ره( عدم هماهنگي بين 

مسكن و شهرسازي و ميراث فرهنگي است.

ميگو گلستان به اروپا مي رود
گرگان|  مديركل دامپزش��كي گلستان اعالم 
كرد: ميگوي توليدي اين اس��تان براي صادرات 
مس��تقيم به اتحاديه اروپا مجوز الزم از س��وي 

سازمان دامپزشكي دريافت كرد.
محمود رضا وفايي اظهار داشت: اين در حالي 
است كه در گذشته صادرات ميگو اين استان با 
برند ساير استان ها به ويژه جنوب انجام مي شد. 
با دريافت اين مجوز از س��ازمان دامپزش��كي، 
ميگو فرآوري شده استان گلستان با كمترين 
هزينه به كش��ورهاي اروپايي صادر مي شود. 
صادرات ميگو گرم به مق��دار 50 كيلوگرم به 
كشور اس��پانيا براي نخس��تين بار از گلستان 
برنامه ريزي شده است كه اين اقدام راه باز شدن 
صادرات اين محصول را به كشورهاي اروپايي 

تسهيل مي كند.

دبيراجراييچهاردهميننمايشگاهبينالملليعمرانوساختمانكيشخبرداد

حضور هيات هاي تجاري در  بزرگ ترين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان
مطيع جهاني از حضور هيات هاي تجاري در بزرگ ترين 
نمايش��گاه بين المللي صنعت س��اختمان خبر داد و 
گفت: ب��ا برگزاري اين نمايش��گاه ها رك��ود از بخش 
مس��كن خارج مي ش��ود. مطيع جهاني مدير اجرايي 
نمايشگاه هاي اتاق تعاون ايران، از برگزاري چهاردهمين 
نمايشگاه بين المللي عمران و ساختمان كيش از 11 
تا 14 آبان ماه امس��ال خبر داد و گفت: بعد از برگزاري 
نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان در تهران حضور 
مشاركت كنندگان و توليدكنندگان داخلي و خارجي 
بسياري خوب بود و همين موضوع زمينه ساز برگزاري 

چهاردهمين نمايشگاه صنعت ساختمان شد.
وي ادامه داد: اس��تفاده از ظرفي��ت توليدكنندگان و 
مش��اركت كنندگان خارجي به وي��ژه در مناطق آزاد 
تجاري كه به عنوان قطب تجاري و اقتصادي كش��ور 

محسوب مي شود بايد افزايش يابد.
مطي��ع جهان��ي تأكي��د ك��رد: اس��تفاده از ظرفيت 
توليدكنندگان داخلي و خارجي در حوزه خليج فارس 
و حضور صددرصدي آنها در صنعت س��اخت و ساز و 
پيشرفت مناطق جنوبي كشور مي تواند بسيار تأثيرگذار 
باش��د. مدير اجرايي نمايشگاه هاي اتاق تعاون ايران با 

اشاره به اينكه در اين نمايش��گاه 126 شركت كننده 
داخلي و نماين��دگان بخش خارجي حضور مي يابند، 
گفت: متراژ اين نمايشگاه بالغ بر 4 هزار و 200 متر است 
و در س��طح بين المللي و با حضور مشاركت كنندگان 

خارجي به صورت پاويون برگزار مي شود.
وي بيان كرد: بسياري از شركت كنندگان خارجي اين 
نمايشگاه از كشورهاي حوزه خليج فارس مانند عمان 
و قطر هس��تند و ما سعي مي كنيم با اس��تفاده از اين 

كشورها اتاق فكر مشتركي برگزار كنيم كه در قالب اين 
اتاق ها بسياري از دستاوردها و نيازهاي توليدكنندگان 
مطرح مي ش��ود و به صورت قراردادهايي مشترك به 

امضا مي رسد.
مطيع جهاني ادامه داد: در اين نمايش��گاه از اس��اتيد 
دانشگاه هاي امير كبير و شهيد بهشتي براي ارايه آخرين 
دستاوردهاي حوزه صنعت در قالب علمي و معماري 

دعوت شده است. 
مدير اجرايي نمايش��گاه هاي اتاق تعاون ايران با بيان 
اينكه اقتصاد هر كشوري به صنعت نمايشگاهي وابسته 
است افزود: صنعت نمايش��گاهي با توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان ارتباط مس��تقيمي دارد و مي تواند 
در چنين شرايط اقتصادي كشور وضعيت بهبودي را 
براي هر دو طرف فراهم كند. وي ادامه داد: اس��تقبال 
خوب توليدكنندگان داخلي در نمايشگاه هاي صنعت 
ساختمان و ارايه دس��تاوردهاي جديد آنها مي تواند 
قدرت رقابت با كش��ورهاي خارج��ي را افزايش دهد 
و اين خود يك نش��انه خوب براي ب��رون رفت ركود از 
بازار مسكن است. مطيع جهاني توضيح داد: خروجي 
اين نمايشگاه شايد براي برخي از توليدكنندگان تنها 

محدود به قراردادهاي كوچك باشد اما برگزاري چنين 
نمايش��گاه هايي و ارايه دس��تاوردهاي مهم در حوزه 
صنعت ساختمان مي تواند زبانزد بسياري از كشورهاي 

خارجي شود.
مدير اجرايي نمايش��گاه هاي اتاق تعاون ايران با اشاره 
به اينكه هم اكنون پروژه هاي نيمه تمام بس��ياري در 
كشور وجود دارد كه برخي از آنها از طريق دولت واگذار 
مي ش��ود افزود: توليدكنن��دگان مي توانند در فضاي 
نمايشگاهي با اين پروژه ها آشنايي كامل داشته و نسبت 

به سرمايه گذاري در پروژه هاي مذكور اقدام كنند. 
وي گفت: 80 نوع ش��غل به صنعت ساختمان وابسته 
است بنابراين برگزاري نمايشگاه هاي صنعت ساختمان 
مي تواند زمينه ساز خروج ركود از بازار مسكن و افزايش 

اشتغال كشور شود.
مطيع جهاني از ارايه ده رويكرد براي برون رفت ركود 
از بازار مس��كن در پايان نمايشگاه بين المللي صنعت 
ساختمان خبر داد و افزود: در پايان نمايشگاه 10 رويكرد 
ارايه شد و حمايت از توليدكنندگان داخلي و استفاده 
از دس��تاوردهاي آنها مي تواند در بهبود وضعيت بازار 

مسكن بسيار تأثيرگذار باشد.

ماجراياعتراضمشتركهايهمراهاولازايرانسلمشهدچيست؟

ضربهبهاعتمادمشتركان
 تبدي��ل بدون اجازه س��يم كارت هاي هم��راه اول به 
ايرانس��ل در مش��هد نه تنه��ا باعث اعت��راض برخي 
مشترك ها شد، بلكه ضررهايي نيز بر آنها تحميل كرد. 
 NFC س��يم كارت هايي با تكنول��وژي مبتن��ي بر
مي توانن��د ضمن حف��ظ تمام��ي قابليت هاي يك 
سيم كارت 4G، دس��تگاه هاي موبايل را تبديل به 
يك كيف پول آنالين و آفالين س��ازند. اين سيستم 
جايگزين تمام كارت هاي پالستيكي مورد استفاده 
شهروندان خواهد شد. در واقع با داشتن سيم كارت 
NFC مي توان اطالعات مربوط به انواع كارت هاي 
بانكي را روي سيم كارت و به صورت امن ذخيره كرد 
و پرداخت هاي آنالين را از طريق شبكه شتاب با آن 
انجام داد و همچنين مي توان انواع كيف پول را روي 
فضاي امن س��يم كارت تعريف كرد و بدين ترتيب 
تمامي تراكنش ها و پرداخت ها را به صورت آفالين 
و با نزدي��ك كردن موبايل به پذيرنده و بدون نياز به 

وارد كردن رمز، به سرعت انجام داد.
 ايرانسل در تلكام 2016 با كمك شركت فناپ پرداخت، 
بانك پاس��ارگاد از راه حل پرداخت هم��راه مبتني بر 
NFC رونماي��ي كرده بود و امس��ال در ق��راردادي با 
شهرداري مشهد و س��ازمان اتوبوسراني مراحله اوليه 

ثبت براي واگذاري سيم كارت هاي جديد را آغاز كرد، 
اما مش��كل از آنجايي شروع شد كه نه تنها تبليغات را 
روي ب��ازار خودش براي جايگزيني س��يم كارت هاي 
قديمي ايرانس��ل آغاز و اعالم ك��رد امكان جايگزيني 
سيم كارت هاي NFC با سيم كارت هاي همراه اول نيز 

وجود دارد. مش��ترك هاي همراه اول چون از جزئيات 
طرح مطلع نبودند در اين ثبت نام شركت كرده بودند و 
تصور آنها بر اين بود كه سيم كارت همراه اول با قابليت 
NFC به آنها داده مي شود، در حالي كه در عمل سيم 

كارت آنها با ايرانسل جايگزين شده بود.

    چرا  مشترك هاي همراه اول اعتراض كردند؟
خانم دلدار يكي از مشتركين همراه اولي در اين طرح 
شركت كرده بود و به گفته خودش نه تنها سيم كارت 
همراه اولش را از دست داد، بلكه ميزان اعتبار موجود 
در آن نيز سوخت. او درباره جزئيات اين اتفاق اينگونه 
توضيح داد: »پس از مراجعه به نمايندگي ايرانسل براي 
فعالسازي خط ايرانسلم كه مسدود شده بود گفتند كه 
اگر خط همراه اول داريد مي توانيد آن را ترابرد كنيد و 
ايرانسلي شده و 14 گيگ اينترنت رايگان دريافت كنيد 
و اگر نخواستيد مي توانستيد دوباره بعد از چند روز به 

همراه اول برگرديد.«
او ب��ا بيان اينكه دو روز پس از ثب��ت نام خط همراه 
اول م��ن غيرفعال ش��د، افزود: » ش��ماره من 915 
اعتباري همراه اول بود كه پس از اينكه ايرانس��لي 
ش��د پيام ها و تماس هاي كه از طرف همراه اول بود 
دريافت نمي كرد و تنها ايرانسلي ها مي توانستند به 
ش��ماره من زنگ بزنند. از طرف ديگر 7 هزار تومان 
اعتبار موجودي آن سوخت شده بود  كه نمايندگي 
ايرانسل قبل از ترابرد درباره آن به من چيزي نگفته 
بود و حتي 14 گيگ اينترنتي را كه به من قول داده 
بودند و من به خاطر آن در اين طرح ثبت نام كردم، 

فعال نش��د.« در ادامه خانم دلدار براي رفع مشكل 
به اپراتور همراه اول مراجع��ه مي كند و نمايندگي 
آنجا مي گويد: »خط شما از طريق ايرانسل مسدود 
شده و بايد مشكل خود را با ايرانسل حل كنيد تا ما 
بتوانيم دوباره خط همراه اول ش��ما را فعال كنيم.« 
او دوب��اره به نمايندگي ايرانس��ل مراجعه مي كند و 
نمايندگي آنجا مي گويد: »حداقل س��ه تا 6 ماه در 
اپراتور ايرانس��ل بمانيد و بع��د از 6 ماه مي توانيد به 

همراه اول بازگرديد.«
به نظر مي رس��د آسيب به مش��تركان تنها با هدف 
ج��ذب مش��ترك جديد اقدامي اس��ت ك��ه برخي 
اپراتوره��ا انجام مي دهن��د و در بلندمدت مي تواند 
به اعتماد عمومي جامعه نسبت به آنها آسيب بزند.

البته همراه اول نيز فعال مراحل پايلوت و آزمايشي 
عرضه س��يم كارت  NFC را تجربه مي كند، گرچه 
 NFC( س��ال ها پيش از طريق تگ ه��اي جيرينگ
TAG( ت��ا حدودي وارد اي��ن بازار ش��ده بود. اين 
تگ ها به صورت برچس��ب به پش��ت موبايل وصل 
شده و برخي عمليات هاي پرداختي ساده اي چون 
بليت مترو و اتوب��وس و... را به صورت الكترونيكي و 

تكنولوژي NFC انجام مي دهند.



اقتصاد اجتماعي12اخبار
 هزينه 4 ميليوني

 بيماران »سي اف« در هر ماه
رييس بخش ريه مركز طبي كودكان، هزينه هاي 
دارويي بيماران CF را بس��يار گران عنوان كرد و 
گفت: هزينه ماهانه يك بيم��ار CF چهار و نيم 
ميليون تومان است كه سهم پرداختي بيماران 

باالست.
محمدرضا مدرسي در نشست خبري سي امين 
همايش بين المللي بيماري هاي كودكان ايران، 
اظهارداش��ت: بيماري cf به عنوان ش��ايع ترين 
بيماري ارثي مغلوب در دنيا شناخته مي شود كه 

ژن بيماري از مادر و پدر به ارث مي رسد.
وي با اشاره به وضعيت دردناك اين بيماران، گفت: 
مدت زمان زنده ماندن اين بيماران در ايران بين 
۸تا ۱۰ سال است، در حالي كه در امريكا اين زمان 

به ۴۳ و در كانادا به ۵۰ سال مي رسد.
اين فوق تخصص كودكان ريه، ادامه داد: ۵۰درصد 
اين بيماران در امريكا باالي ۱۸ سال هستند، در 
حالي كه در ايران باالي ۹۵ درصد بيماران CF زير 

۱۸ سال هستند.
وي با اشاره به تخريب كامل ريه در اين بيماران، 
افزود: متاسفانه اين بيماران از نگاه ما دور مانده اند، 
چون بيماري آنها در ظاهر ديده نمي ش��ود و از 
درون مي پوسند. مدرسي به داروهاي اين بيماران 
اشاره كرد و گفت: داروهاي اصلي اين بيماران در 
كش��ور موجود نيس��ت و ربطي هم به تحريم ها 
ندارد. وي افزود: هزينه درمان يك بيمار CF در 
ماه، ۴.۵ ميليون تومان برآورد مي شود كه بيشتر 
اين هزينه متوجه بيمار و خانواده هاي آنان است.

مدرسي در عين حال گفت: تالش مي كنيم اين 
بيماري جزو بيماري هاي خاص قرار بگيرد. زيرا، 
يك قلم داروي آنها ۲.۴ ميليون تومان قيمت دارد 

كه نمي توانند آن را تهيه كنند.

بيمه هاي درماني فاقد كارايي 
هستند

عض��و كميس��يون برنام��ه، بودجه ومحاس��بات 
مجلس ش��وراي اس��المي، با بيان اينكه بيمه هاي 
درماني فاقدكارايي هستند، بيان كرد:   بيمارستان ها 
انگيزه ثبت ق��رارداد با بيمه ه��ا را ندارند. غالمعلي 
جعف��رزاده ايمن آب��ادي درب��اره اي��ن موضوع به 
خانه ملت گف��ت: » اجراي طرح تحول س��المت 
في نفسه رويكرد مناسبي داش��ته است اما دولت 
ط��رح تحول س��المت را بدون مصوبه بهارس��تان 
اجراكرده اس��ت كه اين امر موجب شده است كه 
اجراي اين طرح با مش��كالتي روبرو ش��ود. طرح 
تحول سالمت بار س��نگين مالي به نظام وارد كرده 
است زيرا اين طرح بدون مطالعه و اصول كارشناسي 
شده اجرا شده اس��ت و اين در حالي است كه طرح 
تحول س��المت بطور كامل بيمه ها را بر زمين زده 
اس��ت.« او افزود: »درگذش��ته بيمارستان ها براي 
انعقاد قراردادبا بيمه ها رقابت مي كردند اما هم اكنون 
پشت شيشه برخي از بيمارستان ها مي نويسند اگر 
بيمه داريد، مراجعه نكنيد. نارضايتي وسرگرداني 
بيماران در بيمارستان ها، مراجعه كنندگان را آزرده 
خاطر كرده اس��ت و از همين رو ب��ا توجه به اينكه 
بيمارستان ها از بيمه ها مطالباتي دارند و بيمه ها توان 
پرداخت ندارند، مش��خص است كه بيمارستان ها 
انگيزه اي براي بستن قرارداد با بيمه ها را ندارند.پس از 
خرابكاري هدفمندي يارانه ها دومين خرابكاري طرح 
تحول سالمت است كه بدون اصول كارشناسي شده 
عملياتي شده است وتاثير منفي در حوزه سالمت در 
كشور داشته است.طرح تحول سالمت بدون در نظر 
گرفتن توان بيمه ها اجرايي شد ومتاسفانه به اين 
مساله نيز توجه نشده است كه آيا بيمه ها پاسخگو ي 

مطالبات و انتظارات مردم هستند يا خير.«

شيوع 24 درصدي اختالالت 
روانپزشكي در جوانان

مرتضي خاتمي، نايب رييس كميسيون بهداشت 
مجلس ش��وراي اس��المي، با بيان اينكه ش��يوع 
بيماري ها و اخت��الالت روانپزش��كي در جوانان 
۲۴درصد اس��ت درباره اين موضوع گفت: »سن 
جواني سن يادگيري، كسب تجربه، تشكيل خانواده 
و شروع مشاركت اجتماعي و شغلي است. همانطور 
كه اين دوره سني، زمان ورود به دنياي بزرگسالي 
و اجتماعي اس��ت، شروع بس��ياري از معضالت و 
اختالالت روانپزش��كي و رفتاري از جمله اعتياد، 
اختالالت خلقي، اضطرابي، رواني و حتي بزهكاري 
و انحرافات اجتماعي نيز در اين دوره است؛ جوانان 
در شرايط بحران، آسيب پذيرترند .در ضمن بيش 
از نيمي از تمام بيماري هاي روانپزش��كي از سن 
۱۴سالگي شروع مي شود، كه اغلب موارد ناشناخته 
و درمان نشده مي مانند.« او افزود: »شيوع بيماري ها 
و اختالالت روانپزشكي در جوانان در ايران بيش از 
۲۴ درصد گزارش شده است. خودكشي، افسردگي، 
س��وء مصرف مواد مخدر، پرخاش��گري، وسواس 
اجباري و مشكالت رفتاري در بين جوانان شايع 
است . پيشگيري بسياري از بيماري ها و اختالالت 
اگر بنا به اجرا باش��د بايد در اين سن شروع شود. از 
طرف ديگر، بسياري از بيماري هاي جسمي از جمله 
اختالالت قلبي و عروقي، س��رطا ن ها، اختالالت 
ايمني و اختالالت گوارشي با منشأ رواني كه استرس 
عامل ايجاد و تشديد آنها است را مي توان در اين سن 

پيشگيري كرد.«
نايب رييس فراكس��يون خانواده مجلس شوراي 
اس��المي گفت: »انگ زدايي اجتماعي از جوانان، 
آموزش موثر و پايدار مهارت هاي زندگي به جوانان 
و نوجوانان، آموزش اس��تفاده صحيح از فضاهاي 
مجازي، پيشگيري از بيماري هاي غير واگير نظير 
افسردگي، اضطراب، سوء مصرف مواد، خودكشي و 
دگر كشي، پرخاشگري و انحرافات رفتاري از جمله 
مطالبات مجلس از دولت است و در اين راه، وضع 
قوانين و نيز برقراري تعامالت الزم از سوي مجلس 

صورت مي گيرد .«

معضلتكديگريباقوانينسلبيوقديميحلنميشود

رونقكسبوكارمتكدياندركالنشهرها
تكدي گري در سطح ش��هر، معضل ديروز و امروز نيست، 
ساليان سال است كه حضور متكديان با ظاهر مختلف به 
تصويري جدا نشدني از كالن شهرها تبديل شده اما قوانين 
موجود براي رسيدگي به اين وضعيت كه مدام در حال تغيير 
شكل است، همان قوانين ۲۰ سال قبل بوده كه كارشناسان 
آسيب هاي اجتماعي معتقدند با چنين قوانيني كه مبهم، 
قديمي و سلبي است نمي توان تغييري در وضعيت فعلي 
تكدي گري ايجاد كرد. در مقابل سكوت قانون در برابر اين 
موضوع در سال هاي اخير تكدي گري از مرز آسيب اجتماعي 
گ��ذر كرده و حاال يك معضل اجتماعي اس��ت كه هنوز با 
ريشه كني از گوشه و كنار شهر، فاصله بسياري دارد. اين ميان 
برخي مسووالن مانند شهردار تهران هم وعده جمع آوري 
متكديان در مدت زمان يكساله را مطرح كرده اند كه از نظر 
كارشناسان اجتماعي غيرممكن است چرا كه تكدي گري 
امري اجتماعي، پيچيده و سخت بوده كه با راه هاي سلبي 
درمان نمي شود و با اقدامات ضربتي تنها به يك سناريوي 
بي پايان تبديل مي شود كه نمي توان سرانجامي براي آن 

در نظر گرفت.

   قوانين قديمي؛ توان مقابله با تكدي گري 
را ندارد

ارديبهشت ماه سال ۱۳7۸ بر اساس مصوبه شوراي عالي 
اداري، قانوني وضع شد كه شهرداري با همكاري بهزيستي، 
اردوگاهي را براي متكديان اختصاص داده تا آنان را از سطح 
شهر جمع آوري كنند. اين اردوگاه ها در شهرهاي بزرگ با 
هدف نگهداري از متكديان ساخته شد و شهرداري موظف 
شد، اينگونه افراد را شناس��ايي، جمع آوري و تحويل اين 
اردوگاه ها دهد. مس��وول اين اردوگاه ها توس��ط فرماندار 
تعيين مي شد و اين مسوول موظف بود پس از تحويل، آنها 
را طبقه بندي كرده سپس از آنها نگهداري كند تا با كمك 
سازمان بهزيس��تي اين افراد را تحت پوشش قرار داده و به 
آنها آموزش الزم را بدهد و زمينه را براي بازگش��ت آنها به 
زندگي عادي فراهم كند ام��ا از زمان تصويب اين قانون تا 
امروز همچنان تكدي گري به قوت خ��ود باقي مانده و به 
نظر مي رسد قوانين سلبي در حل اين معضل نتيجه بخش 
نبوده است. سعيد شاهمير، يكي از كارشناسان آسيب هاي 
اجتماعي، معتقد است با جمع آوري متكديان تغييري در 
وضعيت فعلي به وجود نخواهد آمد چرا كه بايد ساماندهي، 
جايگزين جمع آوري ش��ود. او درب��اره اين موضوع گفت: 
»جمع آوري يك قسمت كار است نه همه كار؛ اين فرآيند 
ساماندهي چرخه و زنجيره است و ساختاري است كه هيچ 

دستگاهي به تنهايي نمي تواند ادعاي ساماندهي آن را داشته 
باشد، چراكه تكدي گري، ريشه هاي بسياري دارد و از فقر 
گرفته تا عارضه رواني را مي توان از جمله داليل تكدي گري 
دانست به گونه اي كه بارها با افرادي مواجه شديم كه با وجود 
داشتن وضعيت مالي مناسب، تكدي گري را به عنوان يك 
عادت روزمره ادامه مي دادند كه اين عامل از بيماري هاي 
روانشناختي نشات مي گيرد و اين در حالي است كه براي رفع 

هر علت، در سطح كالن يك دستگاهي ديده شده است.«
او افزود: »نكته اول در بحث ساماندهي متكديان اين است كه 
دقت داشته باشيم كه براي حل اين مساله، چندين دستگاه 
متولي هستند، بهزيستي، كميته امداد، وزارت رفاه و.. همه 
در ساماندهي دخيل هستند و براي اينكه بتوانيم براي اين 
دستگاه ها و ساختارها فرايندي تعريف كنيم، قطعا نياز به 

قوانين و اسناد باالدستي داريم.«
او با بيان اينكه مش��كل متكديان كشور چندوجهي است 
گفت: » زماني كه مي خواهيم براي يك ش��خص متكدي 
پرونده تشكيل بدهيم، مي بينيم اولين عاملي كه اين شخص 
را مجبور به كار تكدي گري كرده، فقر است كه اين موضوع 
از نداشتن كار به وجود مي آيد و دومين مشكل را مي توان، 
مشكالت خانوادگي دانس��ت چرا كه فرد متكدي، شبكه 
اجتماعي-حمايتي خوبي ندارد و بعد از آن نيز مشكالتي 
همچون معلوليت، سوءمصرف، بيماري هاي واگيردار و.. از 
ديگر وجوهي است كه شخص متكدي را به اين كار مجبور 
مي كند و اين اتفاق در حالي رخ مي دهد كه براي حل هريك 
از اين علت ها، دستگاه هايي همچون بهزيستي، كميته امداد، 
وزارت كار و رفاه و بهداشت و درمان وجود دارند و مي توانند 

مشكالت اين متكديان را حل كنند.«

   فرهنگ سازي جايگزين جمع آوري
اظهارات اين كارشناس آسيب هاي اجتماعي،  در حالي است 
كه رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي، هم 
بر اين باور است كه جمع آوري و بازداشت متكديان دركاهش 
اين معضل تاثيري ندارد. سلمان خدادي درباره اين موضوع 
بيان كرد: »طرح هاي وامانده گذشته هيچ تاثيري در كاهش 
تكدي گري در كالن ش��هرها نداشته است شوراي تامين، 
فرمانداري و دستگاه هاي ذي ربط به جاي هزينه اعتبارات 

بسيار براي جمع آوري بايد فرهنگ سازي كنند.«
او با اشاره به اينكه متكديان پس از آزادي مجدد در معابر اقدام 
به تكدي گري مي كنند، افزود: » هزينه هاي بسياري براي 
جمع آوري متكديان متاسفانه به هدر مي رود، اين درحالي 
است كه با صرف اعتبارات درجهت افزايش فرهنگ عمومي 

جامعه مي توان نسبت به كاهش خطرات ناشي از تكدي گري 
درجامعه اميدوار بود؛ بنابراين عدم كمك مردم به متكديان 
سبب كاهش حضور اين افراد درجامعه مي شود، اما به دليل 
كمك هاي مردم به متدكيان اين افراد درآمدهاي بسياري 
دارند. اين در حالي است كه دولت هيچ برنامه اي براي برخورد 
با مافيا و باندهاي تكدي گري ندارد؛ دولت بايد شرايط يك 

زندگي مناسب را براي نيازمندان واقعي تامين كند.«
از طرف ديگر عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي 
شهر تهران معتقد است سازمان هاي مختلف از انجام وظايف 
خود درخصوص متكديان ش��انه خالي مي كنند، حسن 
خليل آبادي با بيان اين موضوع گفت: براي حل آسيب هاي 
اجتماعي بايد يك مديريت متمركز وجود داشته باشد كه 
روي انجام وظايف از سوي سازمان هاي مختلف نظارت كند. 
بايد توجه كرد كه پديده هاي اجتماعي با روش هاي قهري 
مثل بازگرداندن يا مقابله هاي فيزيكي حل نمي شود و بايد 

زمينه هاي ظهور و بروز اين پديده ها را از بين برد.«

او اف��زود: »در يك��ي از بندهاي ماده ۵۵ قان��ون وظايف و 
اختيارات شورا و شهرداران نوشته شده جمع آوري )فقط 
جمع آوري( متكديان به عهده شهرداري است اما رسيدگي 
مالي، روحي و درماني پس از جمع آوري آنان به سازمان هاي 
ذي ربط مثل بهزيس��تي و كميته امداد مربوط مي شود. 
البته اين نهادها هم كمك شايان توجهي نمي توانند به اين 
حوزه كنند. در دولت آقاي روحاني كمك هاي بهزيستي 
و كميته امداد چند برابر ش��ده اما بازهم براي زندگي افراد 

كافي نيست.«

   ورود متكدي از افغانستان و پاكستان
با وجود آنكه بسياري از مسووالن و كارشناسان معتقدند 
قديمي بودن قوانين عامل اصلي بي نتيجه بودن جمع آوري 
متكديان از س��طح شهر است، علي كرد، عضو كميسيون 
اجتماعي مجلس ش��وراي اسالمي بر اين عقيده است كه 
اكثر متكديان از كشورهاي ديگر به ايران مهاجرت مي كنند، 

او درباره اين موضوع بيان كرد: »متكدياني كه از طي چند 
سال گذشته در تمامي شهرهاي كشور مشغول به فعاليت 
هستند، بيشتر از كش��ورهاي همجوار مانند افغانستان، 
پاكستان و نواحي كمتر توسعه يافته و فقير هند بدون هيچ 
ضابطه اي و توسط دالالن به كشورما وارد شده و درنقاطي 
مانند مراكز سوخت، چهارراه ها و فروشگاه هاي بزرگ اقدام 
به تكدي گري مي كنند؛ متاسفانه درميان اين افراد زنان و 

كودكان كوچك بسياري ديده مي شود.«
كرد افزود: »برخالف تاكيدات در راستاي پاكسازي چهره 
شهر تهران از فعاليت متكديان، ساماندهي و بازگشت آنها 
به كشورشان هيچ دستگاهي به وظيفه خود دراين زمينه 
عمل نمي كند، بطورحتم اولين دستگاه مرتبط با ساماندهي 
متكديان در كشور وزارت كشور بوده كه اين وزارتخانه بايد 
درمرزها براي جلوگيري از ورود اتباع بيگانه تدابير الزم را 
اتخاذكند؛ يا اينكه مصوباتي را شوراهاي تامين شهرستان ها 

براي ساماندهي متكديان را درنظر بگيرند.«

معاونتوسعهمديريتوپشتيبانيوزارتآموزشوپرورشمطرحكرد

هدر رفت 45 درصدي در منابع آموزش و پرورش
كمبود بودج��ه يكي از معضالت هميش��گي وزارت 
آموزش و پرورش اس��ت كه سبب ش��ده بسياري از 
طرح ها و برنامه هاي اين وزارتخانه بدون پيش��رفت 
باقي مانده و اجرايي نشود، با وجود اين معاون توسعه 
مديري��ت و پش��تيباني وزارت آم��وزش و پ��رورش 
معتقد است ۴۵ درصد منابع دراين وزاتخانه از دست 
مي رود. علي الهي��ار تركمن، درباره اين موضوع بيان 
كرد: »اكنون براس��اس محاس��بات اوليه، بهره وري 
به كارگيري منابع اعم از منابع مالي، فيزيكي و انساني 
حدود ۵۵درصد است كه قبال ۴۵ درصد بود. نرخ بهره 
وري با ساماندهي نيروي انساني به ۵۵ درصد رسيده 
است و ما هنوز ۴۵ درصد پرت منابع داريم و از تبعاتش 

متاثر مي شويم.«
او افزود: »ص��رف نظر از مباحث بودج��ه اي و اينكه 
در يك س��ال مالي به چه مواردي نياز داشته باشيم 
و بخواهيم مس��ائل كوتاه مدت را حل كنيم بايد نگاه 

كلي تري به بودجه داشته باشيم.«
تركمن بيان كرد: »درباره علل كسري اعتبار و موانعي 
كه باعث مي شود آموزش و پرورش نتواند به تعهدات 
مالي خويش پاسخ دهد نگاه علت محور داريم. يكي از 
مشكالتي كه آموزش و پرورش در سال هاي گذشته با 
آن مواجه بوده اين است كه در برخي زمان ها، مقطعي 
تصميم گرفته و راه حل هاي كوتاه مدتي را اتخاذ و در 
همان سال مالي حركت كرده است بدون آنكه بداند در 
آينده بايد چگونه حركت كند و موانع را برطرف كند.«

الهيارگفت: »اگر به دنبال آن هس��تيم كه مشكالت 
آموزش وپرورش را ارتقا دهي��م و چالش ها برطرف 

كنيم چاره اي جز اتخاذ تصميمات اساس��ي نداريم، 
هرچه جز اين باشد ما را نيز همانند گذشتگان گرفتار 
ي��ك چارچوب قالبي مي كند ك��ه نمي توانيم از يك 
محدوده مش��خص فراتر برويم و مشكالت آموزش و 

پرورش را حل كنيم.« 
الهياري با بيان اينكه ف��ارغ از بحث قواعد عام هم در 
س��اختار نيروي انس��اني و هم در حوزه تشكيالت و 
ساختار وزارت و تركيب و تنوع منابع مالي برنامه هايي 
را براي آينده در نظر داريم كه همگي مورد تاكيد سند 
تحول هستند و ذيل زيرنظام ها شكل گرفته اند گفت: 
دو زيرنظام نيروي انساني و تخصيص منابع مالي اگر 

در كنار يكديگر ق��رار بگيرند مي توانند اهداف عاليه 
آموزش و پرورش را هدف گ��ذاري كنند و با رويكرد 

انعطاف گرا و جديد به حل مسائل بپردازند.
وي با اشاره به شكل گيري تدريجي مشكالت آموزش 
و پرورش در س��ه دهه گذش��ته عنوان كرد: در دهه 
۶۰ با انفجار جمعيت دانش آموزي مواجه ش��ديم و 
با وجود آنكه رش��د جمعيت كشور حدود ۱.۵ درصد 
بود، در آموزش و پرورش رشد ۳.۵ درصدي جمعيت 
دانش آم��وزي را تجربه كرديم زي��را هم مواليد و هم 
جمعي��ت الزم التعليم افزايش يافته ب��ود. اگر در آن 
زمان يك الگوي توسعه كمي مشخص وجود داشت 

و بر اساس اصول علمي توسعه كمي به موضوع ورود 
مي كرديم امروز دچار يكس��ري مشكالت كه پرتي 

منابع در راس آن قرار دارد نمي شديم.
معاون توسعه مديريت و پش��تيباني وزارت آموزش و 
پرورش افزود: در آن زمان ديدگاه غالب اين بود كه براي 
پوشش دانش آموزان، سياست اول جذب نيروي انساني 
باشد. در آن سال ها فقط در طول يك سال حدود ۱۰۳ 
هزار نيرو جذب شد بدون آنكه به روند توزيع، تثبيت و 
استفاده نيرو در شرايط بهينه، مورد توجه قرار بگيرد. 
اين رويكرد اشتباه بود و بايد بر اساس يك سري الگوي 
علمي توس��عه ش��كل مي گرفت. در چنين شرايطي 
سياليت نيروي انس��اني و درخواست هاي جابه جايي 
و به كار گرفته نش��دن نيرو در جاي تخصصي خودش 
زياد مي ش��ود و عدم توجه به حوزه هاي جنبي چون 
تربيت بدني و پرورش��ي افزايش و تمركز نيرو در يك 
حوزه باعث برهم خوردن الگوها مي شود و نمي توانيم 

آنطور كه الزم است از نيروها استفاده بهينه كنيم.
الهيار با اش��اره به بهره وري منابع انساني اظهار كرد: 
اكنون بر اساس محاسبات اوليه، بهره وري به كارگيري 
منابع اع��م از منابع مالي، فيزيكي و انس��اني حدود 
۵۵درصد است كه قبال ۴۵ درصد بود. نرخ بهره وري 
با ساماندهي نيروي انساني به ۵۵ درصد رسيده است 
و م��ا هنوز ۴۵ درصد پرت مناب��ع داريم و از تبعاتش 

متاثر مي شويم.
وي افزود: با بار اقتصادي نامناسب برنامه هاي درسي 
روبرو هستيم. اگر نتوانيم يك واحد درسي را بر اساس 
يك الگوي بهينه اجرا كنيم هم به منابع فيزيكي و هم 

انساني بيشتري نياز پيدا مي كنيم. معموال يك تا ۱.۱۵ 
واحد مالي براي هر واحد آموزش بايد صرف شود در 
حالي كه اكنون ۱.۴۵ واحد است و نشان مي دهد بايد 

از الگوهاي بهينه استفاده كنيم.
معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و 
پرورش با تاكيد بر اينكه مدرس��ه بايد در راس امور و 
اصلي ترين واحد اجرايي باش��د در حالي كه از سطح 
وزارتخانه تا مدرسه چندين اليه تعريف كرديم و ابتكار 
عمل را از مدرسه گرفته ايم گفت: 7۶۰ منطقه داريم 
كه جمعيت ۴۰ درصد آنها زير ۵۰۰۰ نفر اس��ت. در 
حالي كه در بس��ياري كشورهاي دنيا برخي مدارس 
۵۰۰۰ دانش آموز دارند. ما يك س��اختار تعريف و بر 
مدرسه محيطش كرده ايم و اختيار عمل را از مدرسه 

گرفته ايم.
الهيار با اش��اره به اينك��ه نحوه توزي��ع منابع نيز در 
به��ره وري دخي��ل اس��ت، در يك منطقه نس��بت 
دانش آموز به معلم ۱۹ و در يك منطقه ۲۵ ودر جاي 
ديگر ۴۰ است گفت: يك توزيع منابع انساني نامتقارن 
و نامتعادل داريم كه باعث مي شود قيمت تمام شده 
دانش آموزي تفاوت معني داري داشته باشد. آموزش 
و پرورش محيط علمي است و بايد الگوها نيز علمي 
باشند. سند تحول از ظرفيت هاي بخش غيردولتي در 
بهره وري منابع چشم پوشي نكرده و براي آن راهكار 
مشخص دارد. اگر صرفا به منابع عمومي دولت تكيه 
كنيم قطعا نمي توانيم كاري از پيش ببريم. تعامل با 
بخ��ش غيردولتي به منظور باالب��ردن قدرت و توان 

اعتبارات دولتي مي تواند راهگشا باشد.

بيخانماني۳0درصدمستاجراندرمناطقزلزلهزدهشناسايي۳۶هزارمبتالبهايدزدركشور
 رييس مرك��ز مديريت بيماري ه��اي واگير وزارت 
بهداش��ت درباره »آمار مبتاليان به عفونت ايدز در 
ايران«، گفت: تعداد افراد آلوده شناسايي ش��ده به 
ويروس ايدز )مبتال به عفونت ايدز( در كشور حدود 
۳۶ هزار نفر اس��ت كه در برخي اخبار به اشتباه ۴۳ 

هزار نفر آمده است.
محمد مهدي گويا در اي��ن باره افزود: فرد مبتال به 
عفونت ايدز يا آلوده به ويروس ايدز فردي است كه 
ويروس وارد بدن وي شده است، ولي الزاما هنوز وارد 
مرحله بيماري ايدز نشده است. فرد مبتال به بيماري 
ايدز فردي است كه كه قبال ويروس ايدز وارد بدن وي 
شده اس��ت ولي به علت عدم درمان، تكثير ويروس 
انجام شده و با گسترش عفونت سيستم ايمني از كار 
افتاده است و عالئم بيماري را از خود بروز مي دهد.

وي ادامه داد: از س��ال ۱۳۶۶ )حدود ۳۰ سال قبل( 
كه اولين م��ورد آلوده به ويروس ايدز در كش��ور ما 
شناسايي ش��د، تاكنون حدود ۱۰ هزار نفر از افراد 
آل��وده وارد مرحل��ه بيماري ايدز ش��ده و بر اثر اين 

بيماري جان باختند.
گوي��ا افزود: در حال حاضر ۱۳ ه��زار نفر از بيماران 
شناسايي ش��ده آلوده به ويروس يا مبتال به ايدز در 

كش��ور تحت درمان قرار دارند و ب��ه همين تعداد از 
افراد شناس��ايي ش��ده وجود دارند كه تحت درمان 

قرار ندارند. 
رييس مرك��ز مديريت بيماري ه��اي واگير وزارت 
بهداشت گفت: بر اساس آخرين تخمين هاي علمي 
مورد تاييد وزارت بهداش��ت، دفتر برنامه مشترك 
س��ازمان ملل متحد در زمينە اي��دز در جمهوري 
اس��المي ايران UNAIDS و كليه س��ازمان هاي 
بين المللي، پيش بيني مي ش��ود كه تا كنون تعداد 
افراد آلوده به ويروس ايدز در ايران )از ۳۰ سال قبل( 

حدود ۶۳ هزار نفر  باشد.
وي افزود: بدين ترتيب درباره حدود ۳۰ هزار افراد 
آلوده به ويروس ايدز در كشور هيچ اطالعاتي وجود 
ندارد و نحوه خدمات گيري آنان مشخص نيست. با 
توجه به ش��واهد علمي موجود بايد با اطالع رساني 
و آگاه ك��ردن و مش��اوره مردم، از لح��اظ فرهنگي 
زمينه اي فراهم ش��ود تا اي��ن افراد ب��ه واحدهاي 
بهداش��تي، درماني مراجعه و خدم��ات مورد نياز را 

دريافت كنند. 
گويا بيان كرد: متاسفانه برخي افراد كه در اين زمينه 
عل��م و اطالع كافي ندارند، اع��داد و ارقامي را اعالم 

مي كنند كه از صحت و ارزش كافي برخوردار نبوده 
و باعث تش��ويش اذهان مي ش��ود. وزارت بهداشت 
جمهوري اسالمي ايران امين مردم كشور بوده و آنچه 
اعالم مي كند مبتني بر دقت نظر كافي با محاسبات 
دقيق و مورد تاييد تمام سازمان هاي بين المللي قرار 
دارد. گفتني اس��ت با وجود پيشرفت هاي علمي در 
دنيا، در صورتي كه افراد آلوده به ويروس ايدز درمان 
دارويي را به صورت مس��تمر و منظم دريافت كنند، 
امكان سير بيماري به س��مت مرگ تا حدود بسيار 
زيادي كاهش يافته و عرضه كليه داروها در كش��ور 
براي افراد آل��وده به ويروس ايدز يا مبتال به بيماري 

نيز به صورت رايگان انجام مي شود.

فرماندار سرپل ذهاب گفت: حدود ۳۰ درصد مستاجران 
خانه هاي تخريبي شهري در كرمانشاه كف خيابان زندگي 
مي كنند، به اين معنا كه هنوز در اس��كان موقت به سر 

مي برند و در چادر و كانكس هستند.
محبت جمالي ني��ا، در مورد آخرين آمار اعالم ش��ده از 
افرادي كه هنوز در چادر زندگي مي كنند و با وجود نزديك 
شدن به فصل سرما هنوز در اسكان موقت به سر مي برند 
به ايلنا گفت: »اين روزها همه مش��غول مش��اركت در 
ساخت وساز كرمانشاه هستند و در خصوص آماده نشدن 
هم��ه خانه ها، بايد بگويم؛ فق��ط ۲۸ روز بتن ريزي كف 
زمان مي برد، بنابراين با يك حساب سرانگشتي مي توان 
دريافت كه ترميم همه خانه ها زمان زيادي را نياز دارد.« 
او با اشاره به اينكه مستاجران خانه هاي تخريبي و تعميري 
به دليل تورم براي اجاره خانه  دچار مشكل شده اند، افزود: 
»حدود ۳۰ درصد مستاجران خانه هاي تخريبي شهري 
در كرمانشاه كف خيابان زندگي مي كنند، به اين معنا كه 
هنوز در اسكان موقت به سر مي برند و در چادر و كانكس 
هستند، البته برخي از آنها هم براي اجاره واحدها مراجعه 
كرده اند. اكثر مردم در شهرستان سرپل ذهاب در كانكس 
اسكان دارند، شايد اسكان در چادر هم وجود داشته باشد، 
اما درصد بسيار كمي را شامل مي شود. براي تمام كساني 

كه اسكان موقت دارند و در فضاي عمومي ساكن هستند، 
تاسيس��ات فاضالب، آب، خدمات بهداشتي و برق نيز 

به طور رايگان وجود دارد.«
جمالي نيا تاكيد كرد: به اكثر كس��اني ك��ه واحدهاي 
تخريبي داشتند، دولت پيشنهاد ۵ ميليون تومان وجه 
نقد بالعوض و كانكس را داد، اما برخي از آنها ۵ميليون 
را انتخاب كرده اند و در چادر باقي ماندند. از سال گذشته 
تاكن��ون ۳ ه��زار واحد جدي��د حداقل به شهرس��تان 
سرپل ذهاب اضافه شده اس��ت. افرادي كه ۵ميليون را 
دريافت كرده ان��د و كانكس ندارن��د، آب و برق مجاني 
و محيط در اختيار آنها اس��ت. تدابيري هم براي فصل 
سرما از سال گذشته در نظر گرفته شده بود كه همچنان 
باقي است.« فرماندار سرپل ذهاب با تاكيد براينكه پروسه 
ساخت و ساز در كرمانشاه زمان زيادي مي خواهد و بايد تا 
به نتيجه رسيدن آن مردم صبور باشند، گفت: بيش از ۱۰ 
هزار واحد تعميراتي در سر پل ذهاب تعمير شده اند و در 
واقع بيش از ۱۰ هزار نفر از مالكان به واحدهاي مسكوني 
خود بازگشته اند. متاسفانه مصرف آب در حال حاضر از 
۱۲۰ ليتر به ۴۰۰ ليتر در ثانيه رس��يده است و به دليل 
رايگان بودن آب در مناطق آسيب ديده مصرف آب شرب 

به شدت روند افزايشي داشته است. «
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قيمت ساخت مسكن 
فرشيد پورحاجت، دبيركانون سراسري انبوه سازان 
با بيان اينكه هزينه هاي س��اخت مس��كن دو برابر 
شده اس��ت،  گفت: قيمت مصالح رشد كرده است و 
دس��تگاه هاي خدمات رسان نرخ تعرفه هاي خود را 
افزايش داده اند و نرخ عوارض شهرداري به چند برابر 

رسيده است.
او در گفت وگو با ايلنا افزود: هر چند بيش از 80 درصد 
مصالح ساختماني در داخل كشور توليد مي شود و 
نيازي به واردات آن نيست، اما قيمت همين مصالح 
ساختماني داخلي هم بسيار افزايش يافته و با كمبود 

برخي مصالح در بازار مواجه هستيم.
پورحاجت با بيان اينكه افزايش لجام گسيخته قيمت 
ارز به تمام بازارها سرايت كرده و قيمت توليد مسكن 
نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهي داشته است، 
ادامه داد: سال گذشته ساخت هر متر مربع ساختمان 
چيزي حدود 1.5 ميليون تومان هزينه در بر داشت 
اما امروز حداقل هزينه س��اخت هر متر مربع كمتر 
از 2.5 ميليون تومان نيس��ت. دبيركانون سراسري 
انبوه سازان اظهاركرد: اگر سازنده بخواهد يك واحد 
100 متري را با حداقل استانداردها بسازد بايد 250 
ميليون تومان فقط در بخش ساخت هزينه كند كه 
اين رقم بدون احتساب قيمت زمين و تعرفه خدمات 
است. او تاكيد كرد: در اين شرايط كه پتروشيمي ها و 
صنايع فوالد در نبود نظارت دولت قيمت ها را افزايش 
مي دهند و به دنبال آن قيمت مصالح س��اختماني 
به طور جهشي باال رفته است، دستگاه هاي خدمات 
رسان مي توانند با كاهش نرخ تعرفه ها و يا كاهش نرخ 
ماليات و در مواردي حذف ماليات به كاهش قيمت 
تمام شده مسكن كمك كنند. پورحاجت با بيان اينكه 
در حال حاضر نرخ تعرفه عوارض شهرداري تا 10 برابر 
در كالن شهرها افزايش يافته است، بيان كرد: قطعا 
افزايش نرخ تعرفه عوارض شهرداري و نرخ خدمات 
و افزايش نرخ ماليات براي ساخت مسكن به خريدار 
منتقل مي شود و در نهايت مصرف كننده اين افزايش 

قيمت ها را متحمل مي شود.

 تغيير نرخ كرايه كاميون ها
به تن  ـ  كيلومتر 

 ش��وراي عالي ترابري كشور، روز شنبه در دويست و 
نهمين جلسه خود پيشنهاد سازمان راهداري براي 
تعيين نرخ كرايه حمل و نقل جاده اي كشور به تن  � 

كيلومتر را رسما تصويب كرد.
به  گزارش  ايس��نا، اين طرح كه پ��س از اعتراضات 
خردادماه س��ال ج��اري از س��وي رانن��دگان وارد 
برنامه هاي س��ازمان راهداري ش��د و مسووالن اين 
سازمان پس از چند ماه بررسي سرانجام كليات آن 
را لحاظ كردند، با تصويب شوراي عالي ترابري كشور 

رسما نهايي شده و به مرحله اجرا خواهد رسيد.
در اين جلس��ه اعضاي اين ش��ورا ط��رح توجيهي 
سازمان راهداري را تاييد كرده و به  اين  ترتيب يكي 
از اصلي ترين دغدغه هاي رانندگان در طول ماه هاي 

گذشته را وارد فاز اجرايي كردند.
سازمان راهداري در تشريح چگونگي اجراي اين شيوه 
جديد محاسبه اعالم كرده كه در چارچوب محاسبه 
كرايه بر اس��اس تن_ كيلومتر هزينه ها به دو بخش 
مجزا تقسيم شده اس��ت.  براين اساس هزينه هايي 
مانند بيمه بدنه، بيمه شخص ثالث، عوارض ساالنه 
خودرو، دس��تمزد راننده و كمك راننده، بيمه آنها 
و موارد اين چنيني جزو هزينه هاي ثابت به ش��مار 
مي روند و مس��ائلي مانند تعمير و نگهداري خودرو، 
هزينه الستيك، هزينه سوخت و عوارض آزادراهي 
به عنوان هزينه هاي متغيير در نظر گرفته شده است.

در اين ش��يوه جداي��ي از نرخ هزينه ه��اي ثابت كه 
متناس��ب با هر خودرو در نظر گرفته ش��ده است، 
هزينه هاي متغير هم در رابطه با مسائل جزئي ديگري 
كه در حمل و نقل وجود دارد در نظر گرفته مي شود 
و در اين چارچوب نرخ نهايي بر اساس جابه جايي هر 

يك تن در هر يك كيلومتر اجرايي مي شود.
س��ازمان راهداري پيش بيني كرده است كه براين 
اساس احتماال نرخ كرايه در قياس با روش هاي قبلي 

محاسبه افزايشي نسبي پيدا خواهد كرد.
در طرح جدي��د خودروهاي س��نگين به 7 كالس 
مختلف تقسيم بندي شده و به نسبت شرايطي كه بار 
دارند، محموله ها هم در 7 مدل مختلف تقسيم بندي 

خواهند شد كه نرخ هر يك از آنها متفاوت مي شود.

»تعادل«بهترينزمانخريدواحدمسكونيرابررسيميكند

ورود سرمايه گذاران به بازار مسكن
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|

درحالي كه براس��اس تازه ترين آمار منتشر شده از 
سوي بانك مركزي، قيمت مس��كن در شهريورماه 
س��ال جاري نسبت به ماه مشابه سال گذشته،  بيش 
از74 درصد رش��د داش��ته و افزايش قيمت مسكن 
موجب ش��ده ك��ه حج��م معام��الت در دوره مورد 
نظر33درصد كاهش يابد،  معاون مسكن و ساختمان 
وزير راه و شهرسازي در اظهارات اخيرش اعالم كرد 
كه هم اكنون زمان خوبي براي خريد مسكن توسط 

متقاضيان است.
حام��د مظاهري��ان در گفت وگ��و ب��ا خبرگ��زاري 
صدا وسيما، درباره وضعيت كنوني بازار مسكن اظهار 
مي كند: شاخص ها نشان مي دهد سفته بازان از بازار 
مس��كن خارج مي شوند و اين بازار مصرفي مي شود 
بنابراين زمان مناسب براي افرادي مي شود كه قصد 
خريد يا تعويض خانه هايش��ان را دارن��د. البته اين 
خريداران بايد اين موضوع را درنظر بگيرند كه زمان 
خريد و فروش نزديك به هم باشد تا متضرر نشوند.

مظاهريان اضافه مي كند: بازار مسكن 2 گونه تقاضا 
دارد متقاضي��ان واقعي و س��فته ب��ازان،  كه اكنون 
بازار براي س��فته بازان س��ودي ندارد چون تقاضاي 

سفته بازان االن به شدت كاهش پيدا كرده است. 
ب��ه گفته معاون وزي��رراه و شهرس��ازي، افزايش يا 
كاهش قيمت دالر دليل مناس��بي ب��راي اينكه به 
مردم بگويم مسكن خريداري كنند يا نكنند، نيست 
و بخش مس��كن از قواني��ن اصلي اقتص��اد تبعيت 
مي كند و متكي به قدرت خانوار اس��ت، بنابراين به 
دليل باالبودن قيمت مس��كن؛  كمتر مورد معامله 

قرار مي گيرد.
مظاهريان اضافه مي كند: در 6 ماه نخس��ت امسال 
در مقايس��ه با مدت مش��ابه سال گذش��ته، 2 اتفاق 
متفاوت رخ داده اس��ت اول اينكه تع��داد معامالت 
10درصد كاهش داشته اما در مقابل تعداد پروانه هاي 

ساختماني 23 درصد افزايش پيدا كرده است.
او بيان مي كند: بازارمسكن در وضعيت عدم قطعيت 
اس��ت و تا زماني ك��ه بازارهاي م��وازي مانند دالر و 
سكه به ثبات نرسند، تغيير سرمايه گذاري بين اين 
بازارها صورت مي گيرد اگرچه نرخ س��ود بانكي هم 
تاثيرگذار است و بايد منتظر بود سيستم هاي بانكي 

چه تصميمي مي گيرند. 
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه حداكثر 
افزايش قيمت مسكن در ماهاي گذشته 70 درصد 
بود، مي افزايد: به اندازه كافي خانه هاي خالي وجود 
دارد و سياست هاي دولت براي دريافت پروانه تقاضا 
موجب افزايش بيش از 23 درصدي شده است و تقاضا 

براي پروانه هاي ساختماني تضميني مي دهد كه خانه 
به اندازه كافي وجود دارد.

او در ادامه مي گويد: در بازار مسكن؛ دستمزد و قيمت 
نهاده ها افزايش پيدا كرده است، به دليل عمق و حجم 
بزرگ، ب��ازار تكانه هاي خ��ود را دارد و اگر تحوالت 
عجيب و غريب ديگ��ري در زمينه اقتصادي صورت 

نگيرد، اين بازار شيب ماليمي خواهد داشت.

  زمان براي خريد مناسب است
بيت اهلل س��تاريان، اس��تاد دانش��گاه ه��م موافق با 
موضع گيري معاون وزيرراه و شهرسازي درباره زمان 
مناس��ب براي خريد خانه اس��ت، او با استناد به اين 
پيش بيني كه قيمت مس��كن طي ماه هاي آتي رشد 
مي كند به متقاضيان خريد مس��كن توصيه مي كند 
كه هر چه زودتر اقدام به خريد مس��كن كنند، او به 
»تعادل« مي گويد: با توجه به اينكه قيمت مسكن در 
ماه هاي آتي رشد مي كند، هم اكنون زمان مناسبي 

براي خريد مسكن است.
س��تاريان مي افزايد: بازار مس��كن، بازاري بزرگ و 
درازمدت اس��ت، بنابراين هم��واره ظرفيت افزايش 

قيمت را دارد. او ادامه مي دهد: پيش بيني مي ش��ود 
قيمت ها تا اسفندماه و حتي تا نيمه سال آينده رشد 
كند و در اين ميان باتوجه به تاثير پارامترها و عوامل 
مختلف بر بازار، شيب افزايش قيمت مسكن، ماليم 

يا تند شود.
به گفته اين كارشناس ارشد اقتصاد مسكن، با وجود 
ثبات در بازار ارز و سكه، چون اين بازارها كوتاه مدت 
هس��تند نمي توانند در طوالني مدت بربازار مسكن 
اثرگذار باش��ند، برهمين اس��اس حت��ي درصورت 
ثبات در بازار ارز، قيمت مسكن رشد مي كند و حتي 
پيش بيني مي ش��ود كه با ثبات در ب��ازار ارز و دالر، 

سرمايه ها به سمت بازار مسكن حركت مي كند.

  سفته باز نداريم
ستاريان با اش��اره به اينكه مفهومي با نام سفته باز و 
سوداگر در بازار مسكن ايران وجود ندارد، مي گويد: 
من وجود س��وداگر را در بازار مس��كن كش��ورمان 
نمي پذيرم و معتقدم فردي كه چند واحد مس��كن 
را خريداري كرده و در ماه هاي بعد با قيمت باالتر به 
فروش مي رساند سوداگر يا سفته باز نيست و موجب 

افزايش قيمت ها نمي شود، بلكه پتانسيل بازار مسكن 
موجب افزايش قيمت مي شود.

او اظهار مي كند: اين افراد س��رمايه گذار هس��تند و 
نمي توانند نقشي در افزايش قيمت ها بازي كنند.

اين كارشناس ارشد اقتصاد مسكن، مي افزايد: خريد 
چندي��ن واحد مس��كوني و خالي نگه داش��تن اين 
واحدها براي افزايش قيمت در ماه ها يا س��ال ها بعد 
در اقتصاد ايران معنايي ندارد زيرا در وضعيت كنوني 
اقتصاد كه صاحبخانه ها ب��ه دنبال افزايش اجاره بها 
هستند، چرا فردي بايد تعداد زيادي خانه را خالي نگه 
دارد تا شايد ماه ها يا سال ها بعد قيمت ها رشد كند. 

  قيمت مسكن تا 98 تغيير نمي كند
دراين ميان و درشرايطي كه بيت اهلل ستاريان، استاد 
دانشگاه معتقد اس��ت كه قيمت مسكن در ماه هاي 
آتي رشد مي كند، مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد 
مس��كن وزارت راه و شهرس��ازي مي گوي��د: قيمت 
مس��كن بر اس��اس قيمت هاي جاري تا آخر امسال 

تغيير خاصي نخواهد كرد.
علي چگني در گفت وگو با مهر ادامه مي دهد: بازار ارز 

بر مسكن اثر چند گانه دارد، يعني كاهش نرخ ارز بر 
بازار مسكن، هم اثر كاهندگي دارد و هم اثر فزايندگي.

او ادامه مي دهد: تأثي��ر كاهندگي آن به دو موضوع، 
انتظارات جامع��ه در خصوص كاهش قيمت ها و جو 
رواني آن بازمي گردد، به اين معنا كه وقتي قيمت ارز 
كاهش مي يابد، انتظارات تورمي در بازار مسكن هم 

فروكش مي كند. 
به گفته اين مقام مس��وول، از نظر علمي براي اينكه 
اين اتفاق رخ بدهد، بايد قيمت ارز به صورت معنادار 
و پايدار كاهش يابد،  تاكنون هم اين اتفاقات تا حدي 
شكل گرفته است كه سبب مي شود قيمت ها در بازار 

مسكن تا حدي افت كند.
چگني، دومين عامل اثرگذاري كاهندگي نرخ ارز بر 
بازار مسكن را هزينه ساخت آن مي داند و مي افزايد: 
هزينه ساخت و ساز وابسته به نهاده هاي ساختماني 
است كه بخشي از اين نهاده ها، وارداتي است يا اينكه 
بخش��ي از مواد اوليه توليد اي��ن مصالح در داخل، از 

محل واردات تأمين مي شود. 
او اضافه مي كند: در هر دو صورت به طور مس��تقيم، 
قيمت تمام شده از قيمت ساخت و ساز اثر مي پذيرد 
چرا كه كاهش قيمت ارز موجب افت قيمت مصالح 
و ابزارهاي مورد نياز براي س��اخت مس��كن از قبيل 

آسانسور خواهد بود.
اين مقام مسوول مي گويد: با كاهش نرخ ارز، كساني 
كه سرمايه شان را با هدف سود، وارد بازار ارز كرده اند، 
از اين بازار خارج شده و معموال به سمت بازار مسكن 
مي روند، اين حركت سرمايه به سمت بازار مسكن، 
تقاضاي مس��كن را افزاي��ش داده و منجر به رش��د 

قيمت مي شود. 
چگني يادآورمي شود: البته اينها بايد به صورت دقيق 
بررسي ش��ود؛ اما آنچه تاكنون از بررسي اثرگذاري 
متقابل بازارها بر يكديگر به دست آمده اين است كه 
اين بازارها تأثير چنداني برهم نداشته اند؛ به عبارت 
ديگر در دو هفته اي كه تغييرات گسترده اي در بازار 
ارز داش��ته ايم، اين تغييرات اثري بر بازار مس��كن 

نداشته اند.
مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه 
و شهرسازي با بيان اينكه تقاضاي مسكن در شهريور 
ماه نس��بت به ماه قبل از آن )مرداد ماه امسال( روند 
كاهشي داشت، ادامه مي دهد: شواهد نشان مي دهد 
در ح��ال حاضر هم متقاضيان ورود به بازار مس��كن 
افزايش چنداني نداش��ته است. البته متقاضياني كه 
از طريق بازار ارز وارد بازار مسكن شده اند، اكثرا غير 
مصرفي هس��تند كه براي س��رمايه گذاري وارد اين 

بازار مي شوند.

دردهميناجالسشورايعالياستانهاعنوانشد

بالتكليفي 218 هزار حكم تخريب 
دهمين اجالس ش��وراي عالي استان ها روز شنبه در 
س��اختمان مجلس قديم برگزار ش��د. دراين جلسه 
حجت االس��الم محمد كاظم بهرامي، رييس ديوان 
عدالت اداري نيز حضور داش��ت و از بالتكليفي 218 
هزار حكم تخريب كه توسط ديوان عدالت اداري صادر 

شده است؛ گاليه كرد.
به گزارش مهر، رييس ديوان عدالت اداري گفت: در 
سال گذشته 131 هزار شكايت از دستگاه ها به ديوان 
عدالت اداري ارجاع ش��د و اين سوال مطرح مي شود 
آيا تصور اين اس��ت كه مديران دستگاه هاي دولتي و 
غيردولتي اين همه موارد خالف انجام دهند. شكات 
براي احراز حقش��ان به ديوان عدالت اداري شكايت 
مي كنند و م��ردم نيز انتظار دارند ك��ه ديوان به اين 
موارد رسيدگي كند كه براساس آمار 33 الي 35 درصد 

شكايت منجر به صدور حكم مي شود.
اين آمار ثلث دعواهاس��ت كه منجر ب��ه حكم ورود 
مي ش��ود و اين به خاطر عدم شفافيت قوانين است. 
در حوزه ش��هري نيز اين اش��كال وجود دارد كه نياز 

است، اين قوانين را ش��فاف و روشن كنيم. طي يك 
سال گذشته 28 هزار مصوبه شوراهاي سراسر كشور 
در كميته تطبيق رد شده كه اين به دليل عدم تطبيق 

اين مصوبات با قوانين و مقررات بوده است. 
رييس دي��وان عدالت اداري در ادام��ه اين اجالس با 
اش��اره به فعاليت كميس��يون هاي ماده 100 گفت: 
بحث كميس��يون هاي ماده 100 معماري شهرها و 

شهرسازي هاست.
ما هم معتقديم بايد انضباط شهري در ساخت و سازها 
رعايت و از ساخت و س��ازهاي غيرقانوني جلوگيري 
شود. حدود 80 درصد از آراي كميسيون ماده 100 
در ديوان عدالت اداري تأييد مي شود، واقعا شايسته 
نيس��ت كه ما اين تعداد بي انضباطي شهري داشته 
باشيم و اين سوال مطرح مي شود كه مقصر كيست؟ 
آيا مقصر قانون اس��ت، آيا مقصر كساني هستند كه 
قانون را اجرا مي كنند يا هر دو مورد؟ متأسفانه زماني 
كه يك بنا در حال ساخت است، جلوي تخلفات گرفته 
نمي شود و اجازه مي دهند اين بناها ساخته شود اما 

در روزهاي پاياني سال اعالم مي كند كه اين بنا تخلف 
دارد و مالك نيز با ارجاع پرونده به كميس��يون ماده 
100 اقدام به پرداخت جريمه و در نهايت اخذ پايان 

كار مي كند.
رييس ديوان عدالت اداري گف��ت: بالغ بر 218 هزار 
حكم تخريب داريم كه نمي توانيم آنها را اجرا كنيم، 
اين درحالي است كه به گفته يكي از اعضاي شوراها، 
در يكي از شهرها 10 الي 12 هزار حكم تخريب صادر 
شده است اما توان اجراي حتي 100 حكم نيز وجود 
ندارد. اين م��وارد مربوط به امروز و ديروز نيس��ت و 
س��ال ها اين موضوعات در شهرها وجود داشته است 

كه اميدواريم اين موارد خاتمه پيدا كند.

    يك تفاهمنامه، 2 مصوبه
مرتضي الويري، رييس شوراي عالي استان ها نيز در 
پايان دهمين اجالس شوراي عالي استان ها در جمع 
خبرنگاران اظهار كرد: در اين جلسه تفاهمنامه اي بين 
ديوان عدالت اداري و ش��وراي عالي استان ها به امضا 
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LEZ موتورسيكلت ها؛ جاماندگان طرح     
مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران گفت: تنها 
 LEZ قسمتي از ناوگان حمل و نقل كه به هيچ وجه در طرح
)منطقه كم انتشار آاليندگي هوا( موسوم به طرح كاهش 
آلودگي هوا، قرار نگرفته اند، موتورسيكلت ها هستند. در 
حالي كه اين دسته از وس��ايل نقليه داراي مجموعه اي از 
تخلفات مربوط به آاليندگي هس��تند و بايد اقدام قانوني 
جدي در مورد آنها صورت بگيرد. به گزارش ايس��نا، سيد 
وحيد حس��يني با اش��اره به اينكه اجراي طرح LEZ يك 
تجربه جهاني اس��ت، اظهاركرد: اين طرح در ش��هرهاي 
متعدد اروپا اجرا و بر اس��اس آن قسمتي از شهر يا تمام آن 
به عنوان محدوده ممنوعه آاليندگي اعالم شده است و با 
روش هايي از قبيل پرداخت عوارض كنترل مي شود. وي 
با تاكيد بر اينكه خودروه��اي آلوده تر در قالب اين طرح يا 
عوارض بيشتري براي ورود به محدوده مي پردازند و يا اينكه 
 LEZ اجازه تردد به اين محدوده را ندارند، عنوان كرد: طرح
در دنيا به صورت شبانه روزي و در تمام روزهاي هفته اجرا 
مي شود. مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران با 
اش��اره به اينكه مطالعات روي طرح LEZ طي چهار سال 
گذشته انجام، الگوبرداري و بومي سازي شده است، گفت: 
در تهران با توجه به زيرساخت هاي كنترلي از طريق نصب 
دوربين هاي ترافيكي و ميزان جذب سفر، محدوده زوج و فرد 
به عنوان منطقه LEZ انتخاب شده است و همزمان مصوبات 
متعددي براي اجراي آن وضع شد. تمام كالنشهرهاي آلوده 
كشور نيز مي توانند با الگوبرداري از اين طرح، منطقه اي را 
به عنوان محدوده LEZ انتخاب و مقررات آن را اعمال كنند.

     دلسوزي مردم  عامل تكثير متكديان
معاون حمايت هاي اجتماعي سازمان خدمات اجتماعي 
شهرداري تهران از حضور حدود 5000 متكدي در پايتخت 
خبر داد. به گزارش ايس��نا؛ علي صادقي با اعالم اين خبر با 
اشاره به نقش مردم در افزايش تعداد متكديان در پايتخت 
گفت: به طور معمول، شهروندان از سر دلسوزي به متكديان 
كمك مي كنند به اين اميد كه وضعيت معيشت اين افراد 
بهبود پيدا كند اما مساله تكدي گري و ساماندهي آن داراي 
اضالع مختلف است كه بخش��ي از آن به شهرداري تهران 
مربوط مي شود و بخش هاي ديگر، فعاليت هاي كميته امداد 
امام خميني )ره(، سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت و درمان 
را دربرمي گيرد. صادقي با اشاره به تعداد متكديان خارجي 
در تهران گفت: بر اساس آمار گشت هاي شهرداري تهران، از 
2۹47 مددجوي متكدي شناسايي شده در شش ماهه اول 
سال ۹7 تعداد 127 نفر اتباع خارجي هستند كه ميانگين 
آن روزانه 0.7 نفر اس��ت. وي افزود: در شش ماهه آخر سال 
۹6 نيز 112 نفر از متكديان شناسايي شده در تهران را اتباع 
خارجي تشكيل مي دادند كه به طور ميانگين روزانه شامل 
0.6 نفر بود.  صادقي با بيان اينكه مقايسه اين دو آمار حكايت 
از افزايش 0.1 دهم نفر از متكديان خارجي در طول يك سال 
گذشته دارد، گفت: با وجود اين افزايش، نوسانات بازار ارز بر 
تعداد متكديان خارجي در تهران تاثيرگذار بود به طوري كه 
از1677 نفر مددجوي متكدي شناسايي شده در سه ماهه 
دوم سال ۹7 تعداد 54 نفر اتباع خارجي هستند كه ميانگين 
آن 0.6 نفر در روز است. اين ميزان نسبت به 3 ماهه اول سال 

۹7 با 0.2 دهم نفر كاهش رو به رو بوده است.

     بررسي تخلفات تاكسي ها  در »كميته انضباطي«
مرتضي ضامني، مديرعامل اتحاديه تاكس��يراني هاي 
شهري  درباره تخلفات رانندگان تاكسي توضيحاتي ارايه 
داد. به گزارش ايس��نا، وي در اين باره گفت: هر شركت 
اينترنتي در ابتداي امر بايد مجوزهاي الزم را بگيرد كه 
فعاليتش مشروع و قانوني باشد و اگر اين شركت هايي 
كه در زمينه حمل و نقلي اراي��ه خدمات مي دهند زير 
نظر شهرداري باش��ند قاعدتا در آنجا براي رسيدگي به 
اين تخلفات تدابيري انديش��يده شده است و تخلفات 
در كميته انضباطي ش��هرداري بررسي و برخوردهاي 
الزم انجام مي ش��ود. وي با اش��اره به اينك��ه نظارت بر 
ش��ركت هاي حمل و نقلي زير نظر ش��هرداري ها به دو 
صورت انجام مي شود، اظهار كرد: يكي از نظارت ها اين 
است كه مجموعه شهرداري و سازمان هاي تاكسيراني 
انتظاماتي دارند كه رسيدگي به تخلفات را انجام خواهد 
داد و همچنين استفاده كنندگان نيز مي توانند شكايات 
خود را از رانندگان متخلف از طريق شماره گيري 1888 
در تهران ي��ا مراجعه حضوري به مراك��ز مربوطه و يا از 
طريق اپليكيش��ن هاي برخط به ثبت برسانند. ضامني 
اضافه كرد: آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره در 
خصوص تاكسيراني اعالم كرده كه كميته هاي انضباطي 
در هر تاكسيراني و در هر شهرداري تشكيل خواهند شد 
كه اين كميته ها با عضويت نماينده شوراي شهر، نماينده 
ش��هرداري و نماينده بخش خصوصي تشكيل جلسه 
خواهند داد و در اين جلسات تخلفات فرد خاطي بررسي 

و جريمه براي آن اعمال خواهد شد.

در شهر

رس��يد. در ادامه نيز دو موضوع به تصويب رسيد كه 
مي توان به مصوبه اي اشاره كرد كه اعضاي شوراي شهر 
تهران اعتقاد داشتند به دليل اينكه مصوبات شورا در 
كميته تطبيق در فرمانداري مورد بررسي قرار بگيرد و 
هيات تطبيق نيز شامل نماينده فرماندار، نماينده قوه 
قضاييه و نماينده شورا است ديگر نيازي نيست كه اين 

مصوبات به سازمان بازرسي كشور ارجاع داده شود.

الويري گفت: ارجاع اين مصوبات به سازمان بازرسي 
كش��ور اختالف نظري بود كه در جلسه امروز به آن 
پرداخته ش��د و در نهايت نيز اين مصوبه به تصويب 
رس��يد. دولت بر اساس مصوبه س��ال 1375 موظف 
است كه برنامه 5 س��اله و بودجه ساالنه را به شوراي 
عالي اس��تان ها براي بررسي ارس��ال كند كه در اين 

جلسه نيز يك فوريت اين طرح به تصويب رسيد.



صنعت،معدن و تجارت14اخبار
مصونيت صنايع استراتژيك 

در دوران تحريم ها 

فوالدسازان دست به دامن 
دولت شدند

نياز 6 هزار ميليارد توماني 
خودروسازان براي تامين قطعه

فارس|معاون وزي��ر صنعت با اش��اره به انبوه 
شركت هاي دانش بنيان گفت: با وجود تحريم ها، 
مشكل جدي در مورد صنايع استراتژيك نخواهيم 
داشت. منصور معظمي در حاشيه هجدهمين 
نمايشگاه بين المللي صنعت در جمع خبرنگاران 
گفت: نمايشگاه محل تعامل توانمندي هاست و در 
بازديد از اين نمايشگاه مي توان فهميد كه صنايع 
ما از توانمندي و بلوغ برخوردار ش��ده اند. معاون 
وزير صنعت با اش��اره به تحريم هاي بين المللي 
عليه ايران گفت: ما با تحريم ها بيگانه نيستيم و 
اولين بار نيست كه دچار تحريم شده ايم اما بطور 
قطع اين توانمندي ها به ما در دوران تحريم كمك 

خواهد كرد.
او افزود: با برنامه ريزي هاي انجام ش��ده توس��ط 
دولت و با تصميمات بسيار خوبي كه در شوراي 
هماهنگي س��ران قوا انجام ش��ده فكر نمي كنم 
مشكل جدي در مورد صنايع استراتژيك داشته 
باشيم. رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع 
ايران بيان كرد: با انبوه شركت هاي دانش بنيان 
بطور قطع مس��ائل تحريم را پشت سر خواهيم 
گذاشت. او همچنين افزود: با تصميماتي كه دولت 
در مورد واردات كاال اتخ��اذ كرده و محدوديتي 
كه براي واردات حدود ۱۴۰۰ قلم كاال گذاش��ته 
ش��ده بطور قطع يقين كاالهايي ك��ه در داخل 
كشور ساخته مي ش��وند امكان واردات ندارند. 
رييس س��ازمان ايدرو بيان كرد: آنچ��ه در بازار 
در مورد كاالهاي وارداتي كه در داخل س��اخته 
مي شود ديده مي شود مربوط به گذشته و ثبت 
سفارش هاي قبلي اس��ت. معظمي افزود: دولت 
توس��ط وزارت صنعت، معدن و تجارت تصميم 
گرفت بسياري از ثبت سفارش هاي انجام شده 
براي كاالهايي كه در داخل توليد مي شود را باطل 
كند و مج��ددا وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
ماموريت ياف��ت كه يك ارزيابي ب��راي كاالها و 
محصوالتي كه در داخل تأمين مي ش��ود داشته 
باشد تا ثبت س��فارش آنها براساس بررسي هاي 

كارشناسي انجام شود.

تس�نيم|عضو انجمن توليدكنن��دگان فوالد 
ايران با اعالم اينكه اين روزها صادرات محصوالت 
فوالدي با مشكالت متعددي روبه رو شده است، 
گفت: نياز داخلي فوالد ۱۲ميليون تن در س��ال 
است و امسال قرار است ۲۵ميليون تن فوالد در 
كشور توليد شود. رضا شهرستاني با اشاره به اينكه 
متاسفانه صدور بخشنامه هاي متناقض دولت هر 
روز مش��كالت زيادي را براي توليدكنندگان به 
وجود آورده است، اظهار كرد: اين موضوعات كل 
صنعت را دچار سكته كرده است. او با بيان اينكه 
قرار ش��ده قيمت فوالد براس��اس معدل گيري 
۴ دوره گذش��ته تعيين شود، افزود: اين تصميم 
در افزاي��ش قيمت فوالد در آين��ده موثرخواهد 
بود. اين عضو انجمن توليدكنندگان فوالد ايران 
با اعالم اينك��ه اين روزها ص��ادرات محصوالت 
فوالدي با مشكالت متعددي روبه رو شده است، 
گفت: موانع حمل و نقل، بيمه و انتقال ارز عاملي 
 ش��ده تا صادرات ب��راي صادركنن��دگان فوالد 

به صرفه نباشد.
 شهرس��تاني تصريح كرد: قرار اس��ت امس��ال

۲۵ ميليون تن فوالد در كشور توليد شود كه نياز 
داخلي ما ۱۲ ميليون تن بوده و مابقي بايد صادر 
شود، اما موانع صادراتي عاملي شده تا بين واحدها 
رقابت منفي ايجاد شود. او به جلسات انجمن براي 
هماهنگي با صادركنندگان فوالد اش��اره كرد و 
گفت: درصدديم با همكاري اعضا انجمن از ايجاد 
رقابت منفي ميان صادركنندگان جلوگيري كنيم 
البته الزمه اجرايي ش��دن اين موضوع همكاري 

دولت با فوالدسازان است. 

ايرنا|دو خودروس��از اصلي كشور با هدف تامين 
نياز داخلي، در ماه هاي اخير در چند مرحله اقدام به 
پيش فروش خودروهاي خود كردند كه بازه زماني 
تحويل آنها يك س��ال به طول مي انجامد؛ مجموع 
خودروهاي پيش فروش شده به حدود يكصد هزار 
دستگاه مي رسد. اين در حالي است كه به گفته دبير 
انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه س��ازان، 
تامين قطعات مورد نياز بيش از ۱۰۰ هزار خودروي 
پيش فروش شده از سوي خودروسازان نيازمند 6 
هزار ميليارد تومان نقدينگي است. آرش محبي نژاد 
افزود: قطعه سازان در صورت تامين شدن به موقع 
قطعات مورد نياز و ترخيص آنها از گمرك و همچنين 
فراهم شدن نقدينگي مورد نياز، قادر به پاسخگويي 
به نياز خودروسازان در برنامه پيش فروش ها خواهند 
بود. او بيان كرد: در مجموع بيش از ۱8 هزار ميليارد 
تومان نقدينگ��ي براي انج��ام فعاليت هاي جاري 
قطعه سازان مورد نياز است كه به دليل عمل نكردن 
به موقع به تعهدات از سوي خودروسازان، تاكنون 

يك سوم اين رقم معوق شده است.
اين مقام صنفي ب��ه افزايش قيمت قطعات خودرو 
اش��اره ك��رد و گفت: طب��ق محاس��به هاي انجام 
ش��ده، قيمت قطعات خودرويي بطور متوسط در 
همسنجي با پارسال بايد دستكم 8۰ درصد افزايش 
داشته باشد تا بتوان اين صنعت را سرپا نگه داشت. او 
خاطرنشان كرد: البته با بخشي از اين افزايش قيمت 
در نيمه نخست سال و طي مذاكره هاي انجام شده، 
موافقت شده است. محبي نژاد خواستار آن شد كه 
دولت با در اختيار ق��رار دادن مواد اوليه ارزان يا ارز 
ارزان قيمت به قطعه س��ازان موافقت كند تا رشد 
قيمتي كمت��ري را در توليد قطعات و به تبع آن در 

توليد خودرو شاهد باشيم.

»تعادل«ازابهاماتواجرايناقصپيشفروش160مدلكاالدربازارلوازمخانگيگزارشميدهد

هدفازاجرايطرحپيشفروشلوازمخانگي،جذبنقدينگيسرگردانوتنظيمبازارنبوده،بلكهتأمينسرمايهدرگردشيكشركتخاصبودهاست

جذبنقدينگييانجاتشركتها؟

تعادل|
طرح »پيش فروش ل��وازم خانگي« كه چند روز پيش 
كليد خورد، براساس شواهد موجود تا اين لحظه موفق 
بوده است. به طوري كه پيش فروش براي ماه نخست، 
در همان دقايق ابتدايي به اتمام رس��يده و استقبال از 
خريد حدود ۵۰ هزار دس��تگاه لوازم خانگي در قالب 
۱6۰ مدل و با تخفيف هاي پلكاني، به نسبت خوب بوده 
اس��ت. اما اين طرح در حالي اجرا مي شود، كه به گفته 
فعاالن اين حوزه، با ابهامات و اشكاالت فراواني مواجه 
است. به طوري كه از همان روزهاي ابتدايي اجراي طرح، 
برخي فعاالن اين حوزه از ابهاماتي سخن گفتند كه اين 
طرح را زير سوال مي برد. چراكه اجراي طرح با اصرار تنها 
يكي از شركت هاي خصوصي و تعداد محدود كاالهاي 
عرضه ش��ده با وجود تقاضاي زياد بازار و نيز ابهاماتي 
در مورد چگونگي تحويل ل��وازم خانگي پيش فروش 
شده، اين پرس��ش را به ميان مي كشد كه شايد هدف 
از اجراي طرح، نه جذب نقدينگي سرگردان يا تنظيم 
بازار، كه تأمين س��رمايه در گردش اين ش��ركت بوده 
است. اين در حالي است كه قيمت نهايي محصوالت 
پيش فروش شده، ادعاي پاسخگويي به تقاضاي خريد 
از س��وي دهك هاي درآمدي متوسط و پايين را نيز با 
ابهام مواجه مي كند. بر اين اساس، منتقدان اين طرح 
چالش برانگيز وپر از ابهام، مي گويند ممكن است هدف 
از اجراي شتابزده اين طرح و عدم هماهنگي آن با انجمن 
صنايع لوازم خانگي ايران، در عمل تحقق پيدا نكند. در 
اين صورت، عوايد اجراي اين طرح تنها به جيب دالالن، 
واس��طه ها و نيز فروش��گاه هاي لوازم خانگي سرازير 
مي شود و بايد منتظر فروش دوباره اين محصوالت در 

بازار و به قيمت هاي باالتر بود.

 بازار گرم لوازم خانگي در روزهاي سرد پاييز
طرح پيش فروش لوازم خانگي داخلي كه با مجوز ستاد 
تنظي��م بازار و تاييد س��ازمان حمايت به تازگي كليد 
خورده است، در همين مدت كوتاه و با وجود انتقادات 
نسبت به شيوه اجراي آن، موفق بوده است. استقبال از 
اين طرح به اندازه اي بود كه ظرفيت فروش با سررسيد 
تحوي��ل مهرماه با نرخ تخفيف ي��ك درصد، در اولين 
روز ثبت نام و در ساعات اوليه تكميل شد. نحوه اعمال 
تخفيف براي كاالهاي پيش فروش ش��ده اما به زمان 
تحويل محصول به مشتري بس��تگي دارد، به شكلي 
كه تحويل در ماه هاي آينده، مش��مول نرخ هاي باالتر 
تخفيف خواهد بود. به عبارت ديگر، با تكميل ظرفيت 
تحويل مهرماه، متقاضيان امكان انتخاب زمان دريافت 
كاال در فاصله زمان��ي ماه هاي آبان 97 تا فروردين 98 
 را دارند و از تخفيف هاي حداق��ل ۲ درصد تا حداكثر

۱۲ درصدي بهره مند خواهند شد و آنگونه كه متوليان 
طرح اعالم كرده اند، بخشي از تقاضاي بازار براي خريد 
لوازم خانگي پاسخ داده خواهد شد. از ديگر سو، بر اساس 
اعالم متوليان، اين طرح به مدت محدودي اجرا خواهد 
ش��د؛ به نحوي كه براي هر كااليي كه سقف فروش پر 

شود، سايت بسته مي شود و مصرف كنندگان مي توانند 
براي مرحله بعدي، درخواس��ت خود را ثبت كنند. از 
طرفي، در مرحله اول همه مبلغ كاال از مشتري دريافت 
مي شود و در زمان تحويل مابه التفاوت قيمتي دريافت 
نخواهد شد و به همين جهت، پيش بيني مي شود تقاضا 

براي پيش خريد محصوالت، بسيار باال باشد.

 پمپاژ سرمايه در گردش
اين در حالي اس��ت كه استدالل متوليان اجراي طرح 
در مورد جذب نقدينگي س��رگردان و مخرب در بازار، 
چندان با شرايط اجراي پيش فروش همخواني ندارد. 
فروش تنها ۵۰ هزار دس��تگاه لوازم خانگي در بازاري 
كه تقاضا براي محصوالت داخلي كمتر از تقاضا براي 
محصوالت گران قيمت خارجي اس��ت، نمي تواند به 
تنظيم بازار و جذب نقدينگي بينجامد. از ديگر س��و، 
زمزمه هاي برخي منتقدين در مورد فشار يك شركت 
داخلي براي اجراي طرح، اين ظن را تقويت مي كند كه 
هدف، پمپاژ سرمايه در گردش به بخشي از صنعت توليد 
لوازم خانگي در كش��ور بوده و نه تنظيم بازار. افزايش 
قيمت لوازم خانگي در ماه هاي اخير و اعمال ممنوعيت 
واردات براي اين محصوالت، موجب شد بخش بزرگي 
از موجودي بازار در انبارها دپو و احتكار ش��ود و به اين 
ترتيب، نه فقط دس��ت متقاضي از خريد كوتاه بماند، 
كه س��رمايه در گردش توليد كننده نيز به دليل عدم 
دسترس��ي به نقدينگي موجود در بازارها، با كاهشي 
شديد رو به رو شود. اما فارغ از اينكه اين طرح در واقع قرار 
است تنها محصوالت توليدي يك شركت را به فروش 
برساند يا آنكه تمامي بازار لوازم خانگي را تحت الشعاع 
قرار دهد، پرسشي ديگر در مورد اجراي طرح بي پاسخ 
باقي مي ماند: آيا كاالهاي پيش فروش شده به موقع به 

مشتري تحويل داده مي شوند؟
تجربه پيش فروش محصوالت خودروسازان داخلي تا 
اين لحظه چندان موفق نبوده و بسياري از خريداران 
در مورد زمان تحويل خودروهاي ثبت نامي گاليه هايي 
دارند. اين در حالي اس��ت كه همين موضوع در مورد 
پيش فروش لوازم خانگي ه��م مي تواند رخ دهد. اين 
اما در حالي است كه دبير اجرايي انجمن صنايع لوازم 
خانگي ايران در اين مورد مي گويد: طبق آنچه در خبر 
آمده است تا زمان موعد تحويل كاال چند ماه باقي مانده، 
اكنون اين سوال مطرح است كه اين واحد توليدي در 
اين مدت از محل پول هاي دريافتي چه ميزان سود به 
دست مي آورد؟ و اگر در زمان موعد و مقرر كاال را تحويل 
ن��داد، مردم بعد از چند ماه به كجا بايد مراجعه كنند؟ 
ابعاد و امكان سنجي اجراي اين طرح نه در انجمن لوازم 
خانگي ايران و نه در هيچ كارگروهي مورد بررسي قرار 

نگرفته است.
حبي��ب اهلل انص��اري ادامه مي دهد: هفته گذش��ته 
جلسه اي در ستاد تنظيم بازار با حضور اعضاي ستاد 
و معاونين وزارت صنعت و معدن برگزار شد كه بنده 
هم به نمايندگي از طرف اتاق ايران در اين نشس��ت 

حضور داشتم. شركت اسنوا از بخش خصوصي اين 
ايده را مط��رح كرد اما كليه حاض��ران ضمن اعالم 
پشتيباني از طرح هايي كه بتواند تسهيالت بيشتري 
را در اختيار مصرف كننده قرار دهد اين سوال را نيز 
مطرح كردن��د كه چرا بايد ايده يك واحد خصوصي 
كه مورد پايش قرار نگرفته بدون اخذ مجوز و نظر از 
انجمن صنايع لوازم خانگي به صورت مس��تقيم در 
كميس��يون تنظيم بازار مطرح بشود؟ او با اشاره به 
اينكه اين ايده و نه طرح تنها از س��وي يك شركت 
توليدي ارايه شده و هيچ يك از شركت هاي توليدي 
لوازم خانگي در اين مورد همكاري نخواهند داشت، 
يادآورش��د: وقتي يك شركت توليدي لوازم خانگي 
بدون تعامل با ديگر شركت ها و بدون اخذ نظر انجمن 
به صورت يك سويه يك ايده را در قالب طرح عنوان 
مي كند بايد ديد چه اهدافي را دنبال مي كند؟ بنا به 
اظهارات، مگرمشكل صنايع لوازم خانگي ايران بحث 
پيش فروش است كه اكنون به صورت يك جانبه از 
سوي يك توليد كننده بخش خصوصي مطرح شده 
اس��ت؟ در جايي كه با تمهيدات اخير وزارتخانه ها 
و س��ازمان هاي ذي ربط بازار به سمت تعادل پيش 
مي رفت اعالم يك چني��ن خبرهايي تنها به تالطم 
ب��ازار و دغدغه ب��راي ديگر توليد كنن��دگان منجر 
خواهد شد كه در نهايت حاصلي ندارد جز ركود در 
بازارصنايع لوازم خانگي. از طرح پيش فروش خودرو 
و سكه چه نتيجه اي حاصل شد جز به هم ريختگي 

بازارهاي مذكور و رشد قيمت ها؟ دراين طرح ها بايد 
ديد جيب چه كساني پر مي شود و در مقابل چه عايد 

مردم مي شود؟

  مشترياني با جيب هاي پر
پرسش ديگري كه در زمينه اجراي طرح پيش فروش 
لوازم خانگي به ميان مي آيد، قيمت نهايي محصوالتي 
اس��ت كه قرار اس��ت به دس��ت مصرف كننده برسد. 
پيش فروش محص��والت عمدتا با ه��دف تنظيم بازار 
و رف��ع نگراني دهك ه��اي درآمدي متوس��ط و پايين 
ص��ورت مي گيرد، چرا كه دهك ه��اي درآمدي باالتر، 
تقريبًا در هر ش��رايطي قادر به تهيه كاالهاي مورد نياز 
خود هستند. اين اما در حالي است كه با توجه به شيوه 
اجراي طرح و قيم��ت نهايي برخي محصوالت، به نظر 
مي رسد خريداران اصلي اين محصوالت فروشنده هاي 
مغازه ها يا دالالن باش��ند كه س��رمايه الزم براي خريد 
را در اختي��ار دارند.در واق��ع، قيمت محصوالت عرضه 
شده در طرح، پيش بيني استقبال دهك هاي درآمدي 
متوسط و پايين از آن را پيشاپيش منتفي مي كند. براي 
مثال، در سايت يكي از شركت هاي توليد لوازم خانگي 
مشهور ايراني كه در اين طرح حضور دارد و در سال هاي 
گذش��ته تبليغات تلويزيوني گس��ترده اي در برخي از 
برنامه هاي تلويزيوني داشته، پيش فروش تحويل يك 
ماهه با يك درصد تخفيف به پايان رس��يده اس��ت. اما 
نكته مهمي كه در اين بين وجود دارد قيمت هاي بسيار 

باالي كاالهايي اس��ت كه براي فروش گذاش��ته شده 
 است. در سايت همين شركت ۴ قلم كاال شامل ماشين 
لباس ش��ويي، يخچال و فريزر، اج��اق گاز و تلويزيون 
در انواع مختلف براي پيش فروش عرضه ش��ده است و 
نگاهي به قيمت ها مي توانند بس��يار جالب باشد. بطور 
نمونه و براس��اس گزارش پايگاه خبري اتاق تهران، در 
طرح پيش فروش يخچ��ال و فريزر براي تحويل در آذر 
ماه با ۴ درصد تخفيف؛ معمولي ترين يخچال با قيمت 
حدود ۵ ميليون تومان عرضه شده و گران ترين محصول 
هم يخچال و فريزر سايد باي سايدي هست كه به قيمت 
۱6 ميليون 6۴6 هزار و ۴۰۰ تومان به فروش مي رسد. 
همين موضوع براي لباس ش��ويي هم وج��ود دارد در 
حالي كه معمولي ترين ماشين سطلي به قيمت كمي 
 بي��ش از 9۰۰ هزار تومان به فروش مي رس��د بهترين 
لباس شويي كه عرضه ش��ده بيش از ۵ ميليون تومان 
قيمت دارد. همچنين نگاهي ب��ه قيمت اجاق گاز هم 
نش��ان مي دهد كه معمولي ترين آن ۲ ميليون و 6۰۰ 
هزار تومان و گران ترين آن 3 ميليون و 8۰۰ هزار تومان 
قيمت گذاري شده است. حال اگر از همين برند ايراني و 
در پيش فروش شما بخواهيد 3 قلم كاال شامل اجاق گاز، 
ماشين لباس شويي و يخچال و فريزر خريداري كنيد در 
كمترين حالت ممكن بايد حدود 8 ميليون و ۵۰۰ هزار 
تومان در اين طرح پيش فروش پرداخت كنيد و بيشترين 
 حالت هم حدود ۲۵ ميليون تومان؛ اعدادي كه معادل
۴ ماه تا ۱۲ ماه حقوق يك كارگر ساده در كشور ما است.
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صادراتكاالهايفاسدشدنيدرابهام
عضواتاقبازرگانيتهرانمطرحكرد

منفعتاجرايسامانههايتجارتبرايبخشخصوصي
در ماه هاي اخير تجارت ايران به دليل نوس��انات شديد 
نرخ ارز تحت تاثير قرار گرفت و تمايل توليدكنندگان به 
صادرات افزايش يافت، بنابراين دولت براي تنظيم بازار 
داخلي، صادرات برخي كاالها را ممنوع اعالم كرد. به گفته 
رييس اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و ايتاليا، بسياري از 
اين كاالها فاسدشدني بوده و منع صادرات و ماندنشان در 
كاميون ها موجب هدر رفت آنها شده است. ضمن اينكه 
مشتري خارجي منتظر ما نمي ماند و اگر ببيند نيازش 
تامين نمي شود، از كش��ورهاي رقيب نياز خود را تامين 
مي كن��د كه منجر به خروج ايران از ب��ازار رقابتي جهان 

خواهد شد. 
به گزارش ايسنا، صدور بخش��نامه هايي از سوي دولت 
در مورد ممنوعيت صادرات انواع كاالها و افزايش روزانه 
ممنوعيت اقالم جديد كه به گفته فعاالن اتاق بازرگاني 
ايران بدون مش��ورت و اطالع رس��اني، اعالم مي شوند، 
مشكالت عديده اي را براي صادركنندگان، واردكنندگان 
و حتي توليدكنندگان داخل ايجاد كرده اس��ت چرا كه 
اين ها همه چون دومينويي به هم وابسته اند كه افتادن 
يكي بقيه را نيز مي ان��دازد. همچنين دولت به اين نكته 
توجه نمي كند كه صادركننده متعهد است و بايد طبق 

قرارداد خود با طرف مقابل عم��ل كند. اما بدون درنظر 
گرفتن اين مساله صادرات را ممنوع مي كند. اين در حالي 
است كه فعاالن اقتصادي معتقدند كه درست است دولت 
در جهت تامين نياز داخلي و نگراني از بابت كمبود كاال 
در زمان بحران و تحريم، صادرات كاال را ممنوع مي كند 
اما بايد توجه داشت كه ممنوعيت صادرات، بيش از همه 
به توليد آسيب مي زند و اعتبار بين المللي را از بين مي برد 
و ايران را از بازار رقابتي جهان خارج مي كند؛ خروجي كه 

بازگشتش به راحتي نخواهد بود.
در همي��ن رابطه، رييس اتاق مش��ترك بازرگاني ايران 
و ايتالي��ا در گفت وگ��و با ايس��نا، اظهار ك��رد: به دليل 
نبود سردخانه هاي مناسب، بس��ياري از محصوالت در 
كاميون ها از بين رفته اس��ت. از طرف ديگر مش��تريان 
كاالهاي ايراني همچ��ون مصرف كننده بادمجان، كاهو 
و گل ايراني منتظر نمي مانند و نياز خود را از كشورهاي 
رقيب تامي��ن مي كنند كه اين به معني از دس��ت دادن 
بازارهاي صادراتي  براي ما اس��ت. احمد پورفالح افزود: 
همچنين مقدار زيادي كاال داش��ته ايم كه تاريخ مصرف 
داشته و فاسد شده و بازارش��ان از داخل نيز خراب شده 
چون مشتري و شبكه توزيع آن مختل شده است، بسياري 

از واردكنندگان جنس شان در كشتي ها مانده و دموراژ 
دادند يا براي همين ماندن در گمرك بايد هزينه انبارداري 
پرداخت ش��ود و بس��ياري ديگر از اين موارد. اين عضو 
هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران همچنين در رابطه 
با پرداخت مابه التفاوت ارزي و بخشنامه هايي كه منجر 
به رسوب كاال در گمرك شده اند گفت: واردات و ترخيص 
برخي كاالها با بخشنامه ارزي جديد و باال رفتن نرخ ارز 
و درخواست مابه التفاوت ارزي مواجه شد درصورتي كه 
بسياري از كاالهاي ترخيص نشده از گمرك، شامل انواع 
ميوه ها و سبزي هايي هستند كه اين ها نيز فاسدشدني 
بوده و تاخير در خ��روج از گمرك موجب هدر رفت آنها 
شده اس��ت. رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و ايتاليا 
تصريح كرد: نمونه واضح مشكالت ناشي از بخشنامه هايي 
كه منجر به رس��وب كاال در گمرك شده و چندي پيش 
به آن برخورد كرديم، اين است كه قهوه بدون انتقال ارز 
از كشور ايتاليا وارد گمرك شد كه همراه اين جنس ۲۰ 
ليوان  )ماگ( به عنوان هديه با آن وارد شده است. حال به 
بهانه اي كه آن ۲۰ عدد شامل تخفيف نمي شود، عمال كل 
جنس در گمرك مانده و تالش هاي واردكننده تا امروز به 

نتيجه نرسيده است.

عضو اتاق بازرگاني تهران اجراي سامانه هاي جامع تجارت 
را به نفع بخش خصوصي دانست و گفت: بخش خصوصي 
مطمئنا در صف اول اس��تقبال از اجراي اين سامانه ها و 
به دنبال آن ايجاد ش��فافيت در اين زمينه ايستاده است. 
محس��ن بهرامي ارض اقدس ضمن بيان اين نكته افزود: 
بخش خصوصي بيشترين منفعت را از شفافيت و كاهش 
رانت مي برد و در مقابل اين بخش تاكنون بيش از س��اير 
نهادهاي كشور براي پيامدهاي رانت و عدم شفافيت هزينه 
داده است و در واقع اجراي درست اين سامانه ها مي تواند 
احقاق حق بخش خصوصي سالم و تشخيص سره از ناسره 
باش��د. به گزارش شاتا، او در همين مورد با اشاره به اينكه 
روند تجارت بدون س��امانه هاي جامع پيش از اين دچار 
تكرار مي ش��د توضيح داد: يكي از مشكالتي كه هميشه 
بر سر راه تجارت خارجي كشور قرار داشته منفصل بودن 
ايستگاه هاي مختلف تجارت رسمي در كشور بوده است.

عضو اتاق بازرگاني تهران در تشريح مراحل ورود كاال در 
كشور ادامه داد: اولين قدم براي واردات صدور گواهينامه 
يا كارت بازرگاني اس��ت كه امكان جعل و سواستفاده در 
همين مرحله نخست بسيار زياد بود،  در واقع با اين سيستم 
همان ايستگاه اول براي تاجر ممكن است گرفتاري ايجاد 

كند. به گفته بهرامي ارض اقدس، در قدم بعدي كه ثبت 
سفارش در سازمان توسعه تجارت ايران است نيز به علت 
حضوري بودن مشكالتي بر سر راه واردكننده قرار مي گيرد 
و عالوه بر آن امكان سوءاس��تفاده فراهم است. او در ادامه 
ثبت اطالعات در گمرك را نيز به عنوان يكي از ايستگاه هاي 
پرخطا دانست و افزود: اين فرآيند در ايستگاه هاي مختلف 
دچار تكرار مي شد و براي هركدام از اين مراحل مقداري 
معطلي وجود داشت. بهرامي شفافيت را اولين و مهم ترين 
پيامد اجراي س��امانه هاي جامع تجارت ناميد و گفت: با 
اجراي اين س��امانه هاي منظوم با ثبت اطالعات فرد در 
ايس��تگاه اول اين اطالعات به بان��ك مركزي هم منتقل 
مي شود و تمام جزئيات مورد نياز در مانيتور بانك مركزي 
مشخص خواهد شد. بنابراين امكان حك شدن اطالعات 
وج��ود ندارد.عضو اتاق بازرگاني تهران ب��ا تاكيد بر لزوم 
همكاري گمرك در اجراي اين سامانه ها اضافه كرد: گمرك 
نيز به همين ترتيب از اين اطالعات بهره برداري مي كند و با 
استفاده از آن روند ترخيص و ورود كاال كنترل مي شود. او 
در ادامه تشريح كرد: اين سامانه ها به ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال نيز متصل است و بنابراين امكان قاچاق و جعل اسناد 

از اين طريق بسيار كاهش مي يابد.

نايبرييساتاقايراناعالمكرد

باال بودن ريسك سرمايه گذاري در ايران
نايب ريي��س ات��اق ايران با اش��اره ب��ه مصوبه اخير 
 جلس��ه ش��وراي عالي هماهنگي اقتص��ادي ايران 
در خصوص تسهيل جذب سرمايه گذاران خارجي با 
در نظر گرفتن اقامت ۵ ساله به شرط ۲۵۰ هزار دالر 
سرمايه گذاري گفت: س��وال اصلي اين است كه آيا 
اساسا فضاي كسب و كار در ايران آنقدر مناسب هست 
كه سرمايه گذار خارجي را براي ورود به كشور وسوسه 
كند؟ حسين سالح ورزي معتقد است كه با مصوبه 
اخير ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي ايران، قطعًا 
بخشي از مشكالت سرمايه گذاران خارجي حل شده 
و ديگر در پيچ وتاب موانع سطحي گرفتار نمي شوند، 
اما مهم اين است كه آيا اساسًا فضاي كسب وكار كشور 
آنقدر مناسب هست كه س��رمايه گذاران خارجي را 

براي سرمايه گذاري وسوسه كند يا خير؟
او با اعالم خوش بي��ن نبودن به اثرگ��ذاري مصوبه 

جديد براي واگذاري اقامت ۵ ساله به سرمايه گذاران 
خارج��ي و اينكه توق��ع زيادي هم براي اس��تقبال 
باالي س��رمايه گذار خارجي وجود ندارد، به ايس��نا 
گفت: قوانين و مقررات ما در جذب س��رمايه گذاري 
خارجي بسيار سخت گيرانه بوده كه پيچيدگي هاي 
فراواني همچ��ون مالكيت، ثبت ش��ركت، اخذ كد 
اقتصادي، مباحث ماليات��ي و غيره را ايجاد مي كند. 
اين س��خت گيري ها ب��راي س��رمايه گذاران ايراني 
هم دش��واري هاي فراواني ايجاد مي كند، چه رس��د 
به س��رمايه گذار خارجي كه بايد براي دس��تيابي به 
هركدام از آنها بروكراس��ي هاي متعدد اداري را طي 
كنن��د. نايب رييس اتاق ايران با اش��اره ب��ه اينكه با 
اجراي مصوبه ش��وراي عالي هماهنگ��ي اقتصادي 
و اراي��ه اقامت ۵ س��اله در صورت س��رمايه گذاري 
خارجي ۲۵۰ هزار دالري قطعًا بخش��ي از مشكالت 

س��رمايه گذاران خارجي به واسطه اقامت ۵ ساله در 
اي��ران حل خواهد ش��د و ديگ��ر در پيچ وتاب موانع 
سطحي و پيش پاافتاده گرفتار نمي شوند، گفت: اما 
سوال اصلي اين است كه آيا اساسًا فضاي كسب وكار 
در ايران آنقدر مناسب هست كه سرمايه گذار خارجي 
را براي ورود به كشور وسوسه كند، آن هم در مقابل 
شرايطي كه ديگر كشورها به ويژه كشورهاي همسايه 
 همچون تركيه، براي جذب سرمايه گذاران خارجي 

در نظر گرفته اند.
او افزود: اين مهم در صورتي رخ خواهد داد كه قوانين 
اين حوزه را اصالح و مق��ررات جديدي را جايگزين 
كنيم اما بايد در نظر داشت كه ريسك سرمايه گذاري 

در كشور بسيار باالست. 
سالح ورزي بابيان اينكه اين مصوبه درمجموع يك 
گام روبه جلو است كه مي تواند در آينده نيز راهگشا 

باش��د، اظهار كرد: البته گم��ان نمي كنم كه اقامت 
۵ س��اله براي آنها انگيزه الزم را ايج��اد كند چراكه 
طبق گزارش بانك جهاني رتبه ايران ازنظر سهولت 
كسب وكار در س��ال ۲۰۱8، ۱۲۰ بوده است. فضاي 

كسب وكار به زبان ساده يعني آن دسته از مولفه هايي 
كه ما به عنوان صاحب كار تسلطي به آن نداريم اما آن 
عوامل بر عملكرد ما موثر است. اين عوامل مي توانند 

سياسي، اقتصادي، تكنولوژيكي و غيره باشند.



كوتاه از دنياي انرژي 15 انرژي
نفت ايران

در آستانه 81  دالري شدن

هند در پي روش پرداخت 
پول نفت 

صادرات برق روسيه به ايران 
از 2019

ايرنا| قيمت نفت خام سنگين ايران در هفته منتهي 
به پنجم اكتبر )13مهرماه( 2 دالر و 9 سنت افزايش 
يافت و به بش��كه اي 81 دالر نزديك شد. بر اساس 
اعالم روز شنبه وزارت نفت، قيمت هر بشكه نفت 
خام سنگين ايران در هفته منتهي به پنجم اكتبر، 80 
دالر و 86 سنت براي هر بشكه معامله شد، در حالي 
كه بهاي آن در هفته پيش از آن )هفته نخست مهر( 

78 دالر و 77 سنت براي هر بشكه بود.
قيمت نفت خام س��نگين ايران همچنين نسبت 
به مدت مش��ابه پارسال، بش��كه اي 27 دالر و 59 
سنت رشد را نش��ان مي دهد.ايران در بهار امسال 
روزانه 2.6 ميليون بش��كه نف��ت و ميعانات گازي 
صادر كرد.افزايش قيمت نفت س��بب ش��ده است 
ميزان درآمدهاي نفتي ايران با افزايش همراه شود. 
رييس سازمان برنامه و بودجه به  تازگي اعالم كرد 
كه نرخ تحقق درآمدهاي نفتي 16 درصد بيش��تر 
از پيش بيني ها بوده و نسبت به پارسال 61 درصد 

افزايش يافته است.

رضايت دبيركل اوپك
از عرضه نفت 

دبي��ركل اوپك اعالم كرد ك��ه اوپك عرضه نفت در 
بازارهاي جهاني را كافي مي داند و درباره ايجاد عرضه 
مازاد در سال آينده ميالدي نگران است.به گزارش 
خبرگزاري رويترز از لندن، محمد سانوسي باركيندو 
در س��خنراني خود در همايش پول و نفت در لندن، 
اعالم كرد عوامل غيربنيادين بس��ياري بر بازار نفت 
تأثير مي گذارند كه فراتر از اختيار توليدكنندگان نفت 
هستند.دبيركل اوپك همچنين اعالم كرد: ما بايد به 
ارزيابي ادامه دهيم و ببيني��م چطور و چه زماني به 
هدف پايبندي 100 درصد دست مي يابيم و بازار چه 
واكنشي نشان مي دهد و اميدوار باشيم برخي از اين 

عوامل غيربنيادين تا آن زمان از ميان بروند.
باركيندو همچنين اعالم كرد: توليدكنندگان نفت 
درباره سطح ظرفيت مازاد توليد خود بسيار نگران 
هستند.وي گفت: بازار در حال واكنش به دورنماي 
احتمال كمبود عرضه بوده اس��ت؛ بازار همچنان از 
عرضه خوبي برخوردار است.دبيركل اوپك تصريح 
كرد: پيش بيني ها براي سال 2019 به روشني احتمال 
بازسازي ذخيره سازي ها را نشان مي دهند.باركيندو 
در واكنش به انتقادهاي ترامپ از اوپك درباره بحث 
قيمت هاي نفت خام، گفت: بازار به روش��ني بيشتر 
تحت تأثير تصميم هايي اس��ت كه در جايي ديگر، 
خارج از اوپك و غيراوپك، گرفته ش��ده اس��ت.وي 
همچنين اعالم كرد: همچنان به توافق اتخاذ شده در 

ماه ژوئن امسال، پايبند هستيم.

ايسنا| يكي از مقامات وزارت دارايي هند اعالم 
كرد كه اين كش��ور هنوز سيستم پرداختي براي 
ادامه خريد نفت از ايران پيدا نكرده است.چاندرا 
گارگ، يك��ي از مقام��ات وزارت داراي��ي هند به 
كانال خبري CNBC تي وي 18 گفت: دارمندرا 
پرادهان، وزير نفت هند، اين پيام را فرس��تاده كه 
كش��ورش به خريد نفت ايران ادام��ه خواهد داد.

برپايه اخبار اخير، هند سرگرم مذاكره براي حذف 
دالر امريكا در معامالت نفت با روس��يه، ونزوئال و 
ايران و استفاده از روپيه هند يا انجام معامالت نفتي 

برمبناي توافقات تهاتري است.
هند دومين مشتري بزرگ نفت ايران پس از چين 
اس��ت و انتظار مي رود خريد نف��ت ايران را تحت 
فش��ار امريكا كاهش دهد، اما بعيد است واردات 
نف��ت ارزان ايران را كه براي پااليش��گاه هاي اين 
كشور مناسب تر هستند، بطور كامل متوقف كند.

هند خواهان ادامه واردات نفت از ايران است، زيرا 
در ش��رايطي كه دولت هند ب��ا قيمت هاي باالتر 
نف��ت و س��قوط ارزش روپيه دس��ت و پنجه نرم 
مي كند و با افزايش هزين��ه واردات انرژي مواجه 
شده، تهران تخفيف ها و مشوق هاي چشمگيري 
براي خريداران هندي عرضه مي كند، اما امريكا 
هم چنان اص��رار دارد كه خري��داران نفت ايران 
واردات شان را به صفر برس��انند. مقامات هندي 
هفته گذش��ته اعالم كردند اميدوارند هند بتواند 
از امريكا معافيت بگي��رد، زيرا خريد نفت ايران را 

به ميزان قابل توجهي كاهش داده است.

ايرنا| وزارت انرژي روسيه در اطالعيه اي اعالم 
كرد كه از سال 2019 به صورت آزمايشي به ايران 
برق صادر خواهد كرد. وزارت انرژي روسيه در اين 
اطالعيه افزود: برق صادرات��ي از طريق كريدور 
انرژي روس��يه - جمهوري آذربايجان - ايران به 
جمهوري اسالمي ارسال خواهد شد. خبرگزاري 
تاس گزارش داد كه اطالعيه وزارت انرژي روسيه 
در پايان نخستين نشست گروه كاري سه جانبه 
براي پيوستن سيستم هاي انرژي ايران- روسيه و 

جمهوري آذربايجان صادر شده است. 
در اطالعيه وزارت انرژي روس��يه بدون ذكر نام 
مقام هاي ايراني و جمهوري آذربايجان در نشست 
سه جانبه و محل برگزاري اين نشست آمده است: 
در اين نشست از طرف روسيه، آناتولي يانوفسكي 

معاون وزير انرژي حضور داشت.
براساس اين اطالعيه، طرف هاي شركت كننده 
در اين نشست اتفاق نظر داشتند كه شركت هاي 
اينتر رائو روسيه، توانير ايران و شركت آذرانرژي 
جمهوري آذربايجان بايد تنظيم پيش��نهاد هاي 
معين براي تجارت نيروي برق در مجموعه شبكه 
برق سه كشور را سرعت بخشيده و امكان صدور 
نيروي برق بطور آزمايشي به ايران در سال 2019 

را فراهم كرد.

»تعادل« در گفت وگو با »كريس كوك« موضوع ورود بخش غيردولتي به تجارت نفت خام در ايران را بررسي كرد 

بانك بريتانيايي باركليز: 

در پي تصميم دادگاه عالي بريتانيا

رييس اسبق بخش نظارت IPE: جهان امروز با زمان طرح ايده نخست بسيار متفاوت است

نخستين واكنش پايه گذار بورس نفت تهران به عرضه نفت در بورس 

جهش قيمت نفت موقتي خواهد بود

پاي فركينگ به بريتانيا باز خواهد شد

گروه انرژي| نادي صبوري|
كس�ي كه 16 سال پيش نخس�تين ايده تاسيس 
يك بورس »نفتي« در اي�ران را مطرح كرد، امروز 
اعتقاد دارد عصر »تجارت« نفت به عنوان يك كاال 
به پايان رس�يده است. كريس كوك رييس بخش 
نظارت بورس نفت لندن در سال هاي 1960 تا 1966 
كه به واسطه اعتراضاتش به »دستكاري« در اين 
بازار از سمت خود كنار گذاشته شد، سال هاست 
كه نام خ�ود را ب�ا خاورميانه و به خص�وص ايران 
گره زده اس�ت. با انتش�ار »پيش اطالعيه شركت 
ملي نف�ت ايران« در مورد نخس�تين عرضه نفت 
خ�ام ايران در بورس تا پايان مه�ر ماه، با كوك كه 
در اغل�ب محافل از او با عن�وان »پايه گذار بورس 
نفت ايران« ياد مي ش�ود تماس گرفتم تا نظرش 
را در مورد اتفاق پيش رو بدان�م. دور از ذهن نبود 
كه با توجه به س�ابقه پيش�ين و عدم توجه دقيق 
ايران به ايده اصلي او در مورد بورس نفت، س�از و 
كار فعلي را چندان مفيد نداند. او در پاس�خ ابتدا 
ب�ر تفاوت هاي فراوان جهان و بازار نفت در س�ال 
2001 و مطرح ش�دن ايده بورس نفت توس�ط او با 
ح�اال تاكيد كرده و س�پس تفاوت هاي اي�ده او با 
چيزي كه احتماال عملياتي خواهد شد را تشريح 
مي كند. كوك مبدع ايده اي است كه خود اختصارا 
  Energy Credit Obligations(ECO( آن را
نام گذاري كرده اس�ت. ايده اي كه به دنبال درگير 
كردن مصرف كنندگان نهايي انرژي با »س�وآپ« 
انرژي به جاي خريد و فروش آن به ازاي پول است. 
ايده اي كه زمينه هاي نخس�ت آن در سال 2001 از 
طرف ك�وك و همكارانش ب�ا نوربخش رييس كل 
وق�ت بانك مرك�زي و مس�ووالن وزارت نفت در 
ميان گذاشته شد اما طبق گفته خودش هيچ وقت 
دس�تمزدي بابتش به او پرداخت نش�د. كوك كه 
اكنون به عنوان عضو ارش�د موسس�ه مطالعاتي 
امني�ت و بازگش�ت پذيري در كالج لندن اس�ت 
همچنان به ايران و همچنين عراق پيشنهاد مي كند 
به سوي طرح سوآپ نفت با محصوالت ديگر بروند. 

انگليسي ها نقشي انكارناپذير در نفت ايران داشته اند. اين 
نقش فقط به خستگي ناپذيري ويليام دارسي بريتانيايي 
در پيدا كردن نفت در مسجد سليمان خالصه نمي شود. 
نخستين حرف ها از راه اندازي يك بورس نفت در ايران 
كه در قيمت گذاري نقش داشته باشد نيز از يك انگليسي 
شروع شد. كريس كوك چند سال پس از آنكه به دليل 
اعتراض به دس��تكاري در معامالت نفت برنت لندن از 
بورس IPE دلسرد شد به ايران آمد تا بورسي را در اينجا 
راه بيندازد. طبق خاطراتي كه پيش تر از او نقل شده است 
در ژوئن 2001 يكي از همكاران كوك كه سابقه همكاري 
 BP با شبكه ها و شركت هاي معتبر جهاني مانند رويترز و
را داشته است به ديدار مرحوم نوربخش رييس وقت بانك 
مركزي مي رود. در آن ديدار پيشنهاد جايگزيني شاخصي 
جديد با عنوان »نفت خاورميانه« به جاي شاخص نفت 
درياي سياه مطرح شده و اين مقدمه اي بر فصل جديد 

كريس كوك مي شود، فصل »بورس نفت ايران«. 
فصلي كه البته در آن زمان بي نتيجه مي ماند. امروز مدتي 
كوتاه با عرضه نفت خام ايران در بورس فاصله داريم، اما 

نس��بت كريس كوك رييس ياغي بخش نظارت IPE با 
اين عرضه چيست؟ عضو ارشد موسسه مطالعاتي امنيت 
و بازگش��ت پذيري در كالج لندن در نخستين واكنش 
نسبت به عرضه نفت ايران در بورس به »تعادل« مي گويد: 
»زماني كه من و همكاران��م در مي  2001 به نوربخش 
رييس كل بانك مركزي پيشنهاد كرديم كه ايران بايد 
هدايتگر قيمت گذاري شاخص نفت خام در خاورميانه 
باشد، جهان و بازار نفت وضعيتي بسيار متفاوت از حاال 

داشت.«
كوك با تشريح برخي جزييات ارايه پيشنهادش در آن 
زمان ادامه مي دهد: »پيشنهادهاي مطالعه امكان سنجي 
ما در سال 2004 درك نشد )كه قابل بخشش است( و تا 
امروز پولي بابت آن به ما پرداخت نشد كه با داشتن اين 
نكته در ذهن كه نه همه اما برخي از اين پيشنهادها مورد 

استفاده قرار گرفته است غير قابل بخشش است.« 

    اندر تفاوت هاي امروز و گذشته
رييس اسبق بخش نظارت بورس نفت لندن با تاكيد بر 
اينكه امروز تفاوت زيادي ب��ا زمان ارايه ايده بورس نفت 
توسط او به ايران دارد ادامه مي دهد: »از آن زمان، همانطور 
كه ما قبال به حاكميت ايران هشدار داده بوديم، بازار نفت 
خام طي 16 س��ال ابتدا به يك كازين��وي مالي و بعد با 
دستكاري به مفهومي براي تامين بودجه ايده باراك اوباما 
مبني بر گذار به گاز طبيعي براي رها شدن اياالت متحده 
از وابستگي ناخوشايند به نفت خام عربستان، تبديل شد.« 
او با اشاره به اينكه منابع نفت متعارف تخليه شده و با باال 
رفتن بهاي نفت خام به دالر سرمايه گذاري در انرژي هاي 
تجديد پذير توجيه پذير تر شده اند اضافه مي كند: »در 
نگاه ما، عصر تجارت نفت خام به عنوان يك كاال در حال 
رسيدن به يك پايان اس��ت. )احتماال در يك درگيري 
پاياني بازار كه با اعالم دكترين جديد انرژي اياالت متحده 
توسط دونالد ترامپ در ژوئن 2017 آغاز شد(« كوك كه 
در زمره تحليلگران دگرانديش در حوزه انرژي محسوب 
مي شود با توضيح بخش��ي از زاويه نگاه خود به مسائل 
بازار نفت عنوان مي كند: »اينجا ما شاهد اين هستيم كه 
امريكا و وال استريت طرف فروش بازار را كنترل كرده و 
دسترس��ي به بازار نفت و دالر كه پرداخت هاي نفتي از 
طريق آن انجام مي گيرد، را مورد حمله قرار داده است. 
اما پر واضح اس��ت كه چين، آسيا و اتحاديه اروپا به طرز 
فزاينده اي از مجبور بودن به پرداخت بشكه اي 40 دالر 
اضافه نسبت به يك سال قبل بدون هيچ دليلي جز فشار 

طرف فروش ناراضي هستند.«

    بورس نفت ايده اي خنثي 
پايه گ��ذار ايده ب��ورس نفت در اي��ران ب��ا ارايه چنين 
پيش زمينه اي مي گويد: »پس پاس��خ من به پرسش تو 
اين اس��ت كه عرضه نفت خام اي��ران در بورس در حال 
حاضر هيچ هدف مفيدي را ارايه نخواهد كرد و در واقع 
ضد چيزي كه هدف آن بوده است را به عنوان تبعات به 

دنبال خواهد داشت.« 

    حاال پرسش اين است كه ايران بايد چه بكند؟
كوك عنوان مي كند: »پيشنهاد من به شما و عراق به عنوان 
همسايه شما اين است كه ابتدا وارد توافقنامه بلندمدت 
سوآپ با مشتريان اصلي نفت )به خصوص در ابتدا چين و 

هند( شويد. در نتيجه حجمي از نفت خام با مقداري تعيين 
شده از فرآورده هاي نفتي ش��امل گازوئيل، نفت سفيد، 
سوخت كش��تي و بنزين معاوضه مي شود. بطور طبيعي 
ايران و عراق به آن مقدار از فرآورده نياز فيزيكي ندارند، در 
نتيجه حق امتياز محصول پااليشگاه تحت عنوان مفهوم 
كارت هاي اعتباري انرژي كه پيشتر در سال 2008 با نامي 

ديگر در تهران رونمايي شد عرضه مي شود.« 
 به گزارش »تعادل« كريس كوك مبدع ايده  ايست كه 
پايه آن بر اساس »سواپ نفت« به جاي »فروش « است. 
او پيش تر در گفت وگوي��ي تفصيلي در اين خصوص به 
»تعادل« گفته بود: »پيش��نهاد ما به ايران اين است كه 
نفت خود را نفروشيد بلكه آن را عرضه كنيد. به اين مفهوم 
كه وارد س��وآپ شويد. صحبت همكار من بر اين اساس 
بوده كه بگذاريد نفتي كه از شمال ايران مي آيد با نفتي 
كه از حاش��يه خليج فارس توليد مي شود، مبادله شود. 
اين همان چيزي است كه من نام آن را سوآپ  منطقه يي 
مي گذارم يعني نفت يك منطقه با نفت منطقه ديگري 

مبادله شود.« 
او در ادامه در اين مورد توضيح داده بود: » شما ممكن است 
بخواهيد كه نفت را با كاال سوآپ كنيد. نفت وارد پااليشگاه 
مي شود و كاال از آن خارج مي شود. ممكن است براي اين 
موضوع يك موافقت نامه مشاركت ايجاد كنيد كه براساس 
آن ايران به پااليشگاه ها نفت بفروشد و بر محصوالتي كه 
از آن خارج مي ش��ود، محق باشد. اين سوآپ را مي توان 
براي انرژي نيز اس��تفاده كرد و اين موضوعي است كه 
ما در گذش��ته در مورد آن با شركت  ملي گاز ايران بحث 
كرده ايم. گاز به ايستگاه هاي برق وارد مي شود و برق توليد 
مي شود. در اينجا نيز مي توان سوآپ راه انداخت. درحال 
حاضر مجادالت زيادي بين شركت ملي گاز و وزير نفت 
و وزير نيروي ايران بر س��ر قيم��ت گاز وجود دارد. تمام 

توليدكننده هاي خصوصي برق اعالم مي كنند كه ما گاز 
ارزان مي خواهيم و زنگنه اظهار مي كند كه شما همين 
حاال هم گاز ارزان داريد. من اما عقيده دارم كه مشكل در 
فروش گاز به عنوان يك »كاال«ست. شما بايد يك جريان 

معامله ايجاد كنيد.«

    همگي وارد سوآپ شويم 
عضو ارشد موسسه مطالعات امنيت و بازگشت پذيري كالج 
لندن كه اخيرا همكاري هاي مشورتي با تيم نفتي عراق را 
نيز آغاز كرده در توضيح بيشتر ساز و كار اين سوآپ عنوان 
كرده بود: »در مورد CNG نيز اين مساله صدق مي كند 
CNG وارد وس��ايل حمل و نقل مي شود و خروجي آن 
حمل و نقل است. تصور كنيد كه سوخت نفت وارد تانكر 
ش��ود و آن تانكر آن را به جاي ديگري ببرد. در اينجا شما 
مي توانيد نفت را براي حمل ونقل تصور كنيد. انسان هاي 
باهوش كه در ايران نيز فراوانند به راحتي مي توانند به اين 
فكر كنند كه به جاي فروش نفت و گاز و حتي محصوالت 
پتروشيمي مي توان بي شمار معامله سوآپ راه  انداخت.«

كوك اعتقاد دارد كه مش��كل در اينجاس��ت كه ايران 
نفت خ��ود را در مقياس هاي بزرگ و ميليوني به فروش 
مي رس��اند و در نتيجه آن ممكن است كه در مقابل آن 
نيازي به آن حجم از محصوالت پااليش��ي و... نداش��ته 
 باش��د. بنابراين نياز اس��ت ك��ه معامالت س��وآپ را به 
بخش هاي كوچك تر تقسيم كرد. از همين جاست كه او 
ايده پيش پرداخت هاي اعتباري Prepay credit يا 
اعتبارات انرژي Energy credits را مطرح مي كند. 

    چالش بزرگ: واقعي نبودن قيمت ها 
اما يكي از بنيان هاي اصلي ايده رييس اسبق بخش نظارت 
بورس نفت لندن، نياز حياتي اين ساز و كار به واقعي بودن 

قيمت ها است. او پيش تر در تشريح اهميت واقعي شدن 
قيمت انرژي در ايران به »تعادل« گفته بود: » شما به نروژ 
به عنوان يك كشور موفق در اتخاذ سياست هاي انرژي 
بنگريد. نروژ بسيار بيشتر از نياز خود و حتي بيشتر از نياز 
بريتانيا نفت و گاز در اختي��ار دارد ولي باالترين قيمت 
بنزين در جهان را نيز داراس��ت. نروژ منابع خود را هدر 
نداد.كاري كه بس��ياري از كشورهاي توليدكننده نفت 
مانند ونزوئال و ايران انجام مي دهن��د. در ايران اين طور 
نيست. چرا كه مردم فكر مي كنند كه چون مقدار زيادي 
نفت و گاز در كشور وجود دارد و رايگان است و هرچيزي 
كه رايگان باشد شما آن را تلف مي كنيد. اما ايران بايد كار 
نروژ را بكند و قيمت ها را باال ببرد.« او بر اين باور است كه 
پس از باال بردن قيمت ها، دولت ها بايد به جاي پرداخت 
يارانه بايد روش��ي متفاوت در پيش گيرند. كوك در اين 
زمينه عنوان مي كند: »فرض كنيم كه شما قيمت هاي 
گاز و برق را بس��يار باال ببريد اما به جاي پرداخت يارانه 
نقدي به ريال كه توس��ط بانك  مركزي توليد مي شود و 
تورم زاست به مردم كارت اعتباري انرژي بدهيد. مردم 
اين اختيار را دارند كه مقدار اعتبار خود را مصرف كرده يا 
آن را ذخيره كنند. در اين حالت مردم با خود فكر مي كنند 
كه اين اعتبار انرژي ارزشمند است و همين مساله آنان 
را بيش از پيش به فكر صرفه جويي در مصرف س��وخت 
مي اندازد. بنابراين پيش��نهاد من به دول��ت ايران از اين 
قرار است: قيمت هاي انرژي را باال ببريد سپس اين ايده 
س��اده پيش پرداخت اعتبارات انرژي را عملياتي كنيد. 
در اين حالت مردم اگر خواس��تند مي توانند اين اعتبار 
را هدر بدهند اما اگر كس��ي چني��ن كاري كند، احمق 
اس��ت. بنابراين در اين حالت مي توان از منابع حاصل از 
صرفه جويي در توسعه انرژي هاي تجديدپذير و كاهش 

ميزان آالينده ها مستقيما سرمايه گذاري كرد.« 

گروه انرژي|غول هاي صنعت نفت هنوز درباره دورنماي 
قيمت نفت در كوتاه مدت به توافق نظر نرسيده اند و حدس 
و گمان زيادي درباره جهش يا نزول مجدد آن وجود دارد.

اين اخت��الف نظر در كنفرانس نفت و پول لندن بار ديگر 
خود را نشان داد. ايان تايلور، رييس شركت بازرگاني انرژي 
ويتول اظهار كرد انتظار دارد قيمت نفت به 65 دالر در هر 
بشكه س��قوط كند، درحالي كه شركت ترافيگورا قيمت 

سه رقمي براي نفت را پيش بيني كرد.
چند هفته قبل شبح نفت 100 دالري قوت گرفته بود اما 
نوسان و آشفتگي ناگهاني بازارهاي مالي جهاني، احتماال 
بخش��ي از اين خوش بيني به نفت 100 دالري را زدوده 
است. نفت برنت در دو روز گذشته حدود چهار دالر در هر 

بشكه كاهش قيمت داشته است.
داليل زيادي وجود دارد كه چرا قيمت نفت روند صعودي 
خود را ازس��رگرفت. عرضه كمتر ايران و ونزوئال در صدر 
فهرست داليل مذكور قرار دارند. اما در گزارش جديدي كه 

از سوي بانك باركليز منتشر شد، استدالل شده كه حتي 
اگر قيمت نفت جهش پيدا كند، اين جهش موقتي خواهد 
بود. اين بانك داليل معدودي دارد كه بر اساس آنها، باور 

دارد قيمت سه رقمي نفت ناپايدار است.
طبق گزارش باركليز، اگرچه دورنماي عرضه به بازار نفت 
محدود به نظر مي رسد اما بسياري از مواردي كه تحليلگران 
براي پيش بيني قيمت هاي باالتر به آنها استناد مي كنند 
جاي بحث دارند. به عنوان نمونه صادرات نفت ايران كاهش 
پيدا كرده اما به صفر نخواهد رسيد. همچنين ماليم شدن 
اخير مواضع دولت امريكا نشان مي دهد واشنگتن ممكن 
است معافيت هايي را براي تحريم هاي ايران صادر كند. 
هند، تركيه و چين نيز احتماال به خريد نفت از ايران ادامه 

خواهند داد.
ثانيا، ظرفيت توليد شناور اندك دليل ديگري است كه چرا 
بسياري از كارشناسان برجسته حوزه نفت تصور مي كنند 
قيمت ها ممكن اس��ت همچنان افزايش پيدا كند. اما بر 

اساس گزارش باركليز، اوپك ظرفيت توليد بااليي دارد. با 
اين حال ارزيابي اين استدالل دشوار است زيرا عربستان 
سعودي هرگز توانايي خود براي توليد پايدار در سطحي 

كه ادعا كرده را ثابت نكرده است.
س��وما، ترديد گروه اوپك پالس ب��راي افزايش توليد در 
مواجهه با كاهش توليد ايران، نشانه اي از تمايل اين گروه 
براي ب��اال بردن قيمت هاي نفت نيس��ت. بلكه به عقيده 
باركليز، نش��ان مي دهد اوضاع ممكن اس��ت به سرعت 
معكوس شود. در واقع، اعضاي اوپك در ميزان فشاري كه 
براي كاهش قيمت ها به كار مي گيرند احتياط مي كنند. اين 
توليدكنندگان در آستانه بحران سال 1997، به توليدشان 
اضافه كرده بودند. بنابراي��ن اگر اوپك پالس توليدش را 
درست همزمان با كندي رش��د اقتصادي افزايش دهد، 

ممكن است با ريزش قيمت ها روبرو شود.
فروپاشي اخير بازارهاي سهام جهاني يادآور اين حقيقت 
است كه س��المت اقتصاد جهاني معلوم نيست. افزايش 

نرخهاي به��ره، موانع تجاري، قيمت ه��اي باالي نفت، 
آشفتگي سياس��ي، دالر قوي و ضعف بازارهاي نوظهور 
همگي به نوبه خود مانعي براي رش��د اقتصادي به شمار 
مي روند و به اتفاق يكديگر، ممكن است تهديد جدي را 
براي رشد جهاني دربرداشته باشند. اين زمينه اقتصادكالن 
از آخرين دورنماي كوتاه مدت باركليز در ژوييه، وخيم تر 

شده است. تمامي موارد فوق ممكن است به روند صعودي 
نفت پايان دهند.

بر اس��اس گزارش اويل پرايس، ضع��ف تقاضا در فصل 
زمس��تان نيز ممكن اس��ت بازار را راكد كند. همچنين 
رشد توليد نفت امريكا يا عربستان سعودي مطمئنا رشد 

قيمت ها را محدود خواهد كرد.

ايرنا|دادگاه عالي انگلي��س روز جمعه با صدور حكمي 
آخرين مانع را براي آغاز عمليات اكتشاف گاز شيل به روش 

فركينگ در منطقه النكاشر در غرب اين كشور برداشت.
به گزارش اينديپندنت، قاضي پرونده اعالم كرد كه برخالف 
ادعاي مطرح ش��ده، هيچ مدركي مبني بر اينكه عمليات 
فركينگ بيش  از حد متوسط خطرناك است، وجود ندارد 
و بدين ترتيب شركت كوادريال به عنوان مجري اين طرح 
قادر خواهد بود تا عمليات حفاري به روش افقي را از شنبه 

آغاز كند.
»باب دنت« فعال محيط  زيس��ت و از مخالفان اصلي اين 
طرح ادعا كرده بود كه در طرح شركت كوادريال مالحظات 
اورژانسي و تدابير اضطراري رعايت نشده است. با اين حال 
قاضي دادگاه عالي انگليس اظهار داشت كه دادخواست 

مطرح شده موردي كه منجر به منع فعاليت اين شركت 
شود، نيس��ت. وكيل شركت كوادريال گفته بود هرروز كه 
عمليات اين شركت متوقف باشد، نزديك به 94 هزار پوند 

خسارت وارد مي شود.
وزير امور جوامع و دولت هاي محلي انگليس دو سال پيش 
موافقت خود را با طرح اكتشاف گاز شيل به روش فركينگ 
درميدان گازي متعلق به شركت كوادريال در پرستون واقع 

در منطقه النكاشر در غرب اين كشور اعالم كرده بود.
جاويد، وزير وقت جوامع انگليس در حكمي دستور داد تا 
شركت كوادريال بتواند چهار چاه افقي را در ميدان گازي 

پرستون نيورود در نزديكي بلك پول حفاري كند. 
وي گفته بود كه توس��عه گاز شيل س��بب افزايش رشد 
اقتصادي انگليس، حمايت از 64هزار شغل، ايجاد منبع 

انرژي داخلي و كاهش وابستگي به انرژي هاي وارداتي را 
دارد.اين براي نخستين بار طي هفت سال گذشته است كه 
در انگليس اكتشاف به روش فركينگ و گاز شيل به روش 

حفاري افقي استخراج مي شود.
استخراج گاز شيل به روش فركينگ در سال 2011 پس 
از وقوع زلزله در منطقه بلك پول ممنوع شد اما اين منع در 
س��ال 2012 لغو گرديد. در اين روش به مراتب بهره وري 
بيشتري نسبت به روش حفاري سنتي به صورت عمودي 

دارد كه در آن سطح دسترسي به منافع نفتي كمتر است.
گاز و نفت شيل مدت هاس��ت كه به عنوان يك منبع 
جديد انرژي در كش��ورهاي مختل��ف جهان از جمله 
انگليس مورد توجه قرارگرفته است اما استخراج آنها 
به ش��يوه شكس��ت هيدروليكي يا فركينگ تاكنون 

بحث هاي زيست محيطي زيادي را برانگيخته است.
اما به گفته متخصصان انگليسي با توجه به موفقيت هاي 
امريكا در زمينه  نفت و گاز ش��يل، انگليس به دنبال ورود 

به اين حوزه با وجود مخاطرات زيست  محيطي آن است.
بر اساس گزارش هاي منتشرش��ده ميزان كنوني توليد 
نفت شيل در جهان حدود 5 ميليون بشكه است كه كمتر 
از 6 درصد از عرضه جهاني نفت خام را به خود اختصاص 
داده است.برآوردهاي صورت گرفته نشان مي دهد حجم 
قابل توجهي از ذخاير گاز ش��يل در انگليس وجود دارد و 
دولت اين كشور نيز تمايل خود را به استخراج اين منابع به 
عنوان يك اولويت ملي نشان داده است تا بتواند به گونه اي 
كاهش ذخاير نفت و گاز كه در مناطق شمالي اين كشور 
وجود دارد را جب��ران كند اما مخالفت قدرت هاي محلي 

و گروه هاي مدني زيستي محيطي تاكنون مانع از شروع 
عمليات استخراج اين ذخاير به شيوه فركينگ شده است. 
س��ازمان نفت و گاز انگليس )او جي اي( اعالم كرده كه با 
وجود برخي نگراني هاي زيست محيطي، براي تسريع در 
بهره برداري از ذخاير گاز شيل و نفت شيل اين كشور، ده ها 

مجوز جديد اكتشافي را صادر كرده است.
ش��ركت هاي اينئوس سويس، كوادريال و ايگاز انگليس و 
شركت گاز دو فرانس فرانسه از جمله شركت هايي هستند 

كه اين مجوزها را دريافت كرده اند.
البته تمام مجوزهاي جديد صادرشده براي گاز شيل در 
محدوده  انگليس واقع شده اند چراكه پارلمان هاي محلي ولز 
و اسكاتلند هرگونه بهره برداري به شيوه فركينگ را به دليل 

نگراني هاي زيست محيطي متوقف كرده اند.
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عكسروز

چهرهروز

از خودشيفتگي سلبريتي ها تا جامعه عصبي
احمد آرام با بيان اينكه هركسي مي تواند وارد عرصه ادبيات شود، مي گويد: خودشيفتگي سلبريتي ها در ايران باعث شده كه بخواهند بيشتر از 
حدي كه ديده شده اند، ديده شوند. اين داستان نويس درباره ورود سلبريتي ها به عرصه ادبيات اظهار كرد: فقط در ايران اين مساله عجيب و غريب 
است، آن هم به خاطر اين است كه ما در دوره عجيب  و غريبي زندگي را دنبال مي كنيم و فكر مي كنيم اين موضوع عجيب است. هر آدمي مي تواند 
وارد عرصه ادبيات شود زيرا ادبيات فضايي ملهم از دموكراسي دارد و ما به خاطر همين مي نويسيم و اگر بگوييم هيچ كس نبايد وارد اين عرصه شود، 
يك حركت ضددموكراتيك است. اما بحث در ايران بحث ديگري است.  او افزود: اگر بازيگري در اروپا اين كار را انجام دهد بدون حب و بغض درباره 
كارش تصميم مي گيرند. اما در ايران اين مساله با هياهو همراه است كه اين موضوع نشان دهنده اين است كه ما در   وضعيت بسيار عصبي هستيم. 

ايستگاه

همكاري ليام نيسون با »دزد شرافتمند«
ليام نيس��ون و كيت وال��ش در تريلر 
اكشن »دزد شرافتمند« به كارگرداني 
م��ارك ويليامز ب��ازي خواهند كرد. 
ب��ه گ��زارش ورايتي، ليام نيس��ون و 
كيت والش در تريلر اكش��ن مستقل 
»دزد شرافتمند« بازي خواهند كرد. 
مارك ويليامز يكي از خالقان مجموعه 

تلويزيوني »اوزارك« محصول نت فليكس نيز اين فيلم را براساس فيلمنامه 
استيو آلريچ كارگرداني خواهد كرد. در اين فيلم نيسون نقش سارق بانكي را 
به تصوير مي كشد كه تالش مي كند به دليل عالقه مندي به يك زن با بازي 
كيت والش، خودش را تغيير دهد. ويليامز در كنار كارگرداني فيلم، آن را تهيه 
نيز مي كند. كريگ چپمن، تاي دانكن و مايلز نستل از سلوشن انترتينمنت 
نيز در كنار او به عنوان تهيه كننده حضور خواهند داشت. فيلم هاي آينده 
نيسون »بيوه ها« س��اخته استيو مك كويين و »تصنيف باستر اسكروگز« 
ساخته برادران كوئن هستند. »مسافر هميشگي« با بازي نيسون در اوايل 
امسال به رقم فروش ۱۲۰ ميليون دالر دست يافت. او سال گذشته نيز در 
فيلم »مارك فلت: مردي كه كاخ سفيد را به خاك سياه نشاند« بازي كرده 
بود. والش بازيگ��ر مجموعه تلويزيوني »۱۳ دليل ب��راي اينكه« محصول 
نت فليكس است. او در مجموعه تلويزيوني »آناتومي گري« نيز نقش دكتر 

اديسون مونتگومري را بازي كرده است. 

بازارهنر

بزرگداشت عزت اهلل انتظامي با »روسري آبي« در استراليا
هشتمين جش��نواره فيلمهاي ايراني 
اس��تراليا با حضور فاطمه معتمد آريا و 
بزرگداشت عزت اهلل انتظامي با نمايش 
ويژه نسخه بازسازي شده فيلم روسري 
آب��ي برگزار خواهد ش��د. هش��تمين 
جش��نواره فيلم هاي ايراني استراليا به 
مديريت آرمين ميالدي از ١٨ اكتبر تا 
١٨ نوامبر )٢٦ مهر تا ٧٦ آبان( در شش 

شهر بزرگ استراليا برگزار مي شود. 
فيلم هاي »خوك« ماني حقيقي، »سه رخ« جعفر 
پناهي، »حكايت دريا« بهمن فرمان آرا، »رونا: مادر 
عظيم« ساخته جمشيد محمودي، »امير« ساخته 
نيما اقليمي، »هندي و هرمز« ساخته عباس اميني، 
»هت تريك« رامين لوافي، »تنگه ابوقريب« بهرام 
توكلي، »داركوب« بهروز ش��عيبي و همچنين سه 
فيلم كوتاه »وقت ناهار« عليرضا قاسمي، »پاگرد« 
محسن بني هاشمي و »حباب« روناك طاهر در شش 
شهر بزرگ استراليا )سيدني، ملبورن، بريزبن، كانبرا، 
اداليد و پرت( به نمايش درمي آيند. دو فيلم »تنگه 
ابوقريب« و »داركوب« اولين نمايش بين المللي خود 

را در اين جشنواره خواهند داشت. 

آرمين ميالدي، مدير جشنواره، ضمن 
اعالم اين خبر افزود: فاطمه معتمد آريا، 
بازيگر س��ينماي ايران، ميهمان ويژه 
هشتمين جش��نواره فيلم هاي ايراني 
استراليا است. اين هنرمند در نخستين 
حضور خود در اين جشنواره، در مراسم 
اك��ران فيلم »حكايت دري��ا«، آخرين 
س��اخته بهمن فرمان آرا در س��يدني 
)١٩ اكتبر( و ملبورن )٢٥ اكتبر( و جلسات پرسش 
و پاس��خ حضور خواهند داش��ت. او توضيح داد: در 
جشنواره امسال، همچنين، مراس��م ويژه اي براي 
يادبود و تقدير از بازيگر فقيد سينماي ايران »عزت اهلل 
انتظامي« در نظر گرفته شده است كه شامل اكران 
ويژه نسخه بازس��ازي ش��ده فيلم »روسري آبي« 
ساخته تحسين شده رخشان بني اعتماد است كه با 
حضور سركار خانم فاطمه معتمدآريا در شهر سيدني 
برگزار خواهد شد.  بخش رقابتي اين جشنواره تحت 
عنوان انار طاليي هم همچون سال هاي گذشته با 
اعالم برندگان در بخش هاي بهترين فيلم، بهترين 
كارگرداني، بهترين فيلمنامه و بهترين بازيگر زن و 
مرد طبق روال سال هاي گذشته برگزار خواهد شد. 

جايزه برادران محمودي در جشنواره  »بوسان« 
برندگان بيست و س��ومين جشنواره 
فيلم بوس��ان مشخص ش��دند و فيلم 
»رونا، م��ادر عظيم« ب��ه كارگرداني 
جمش��يد محم��ودي جاي��زه بخش 
تازه تاس��يس »كيم جي س��ئوك« را 
از آن خ��ود كرد. به گ��زارش ورايتي، 
اختتاميه بيس��ت و سومين جشنواره 
فيلم بوس��ان صبح ش��نبه ۱۳ اكتبر 

در ش��هر بوس��ان كره جنوبي برگ��زار و برندگان 
بخش هاي مختلف اعالم شد. دو فيلم »وحشي« 
از كشور چين و درام »تصفيه كردن« از كشور كره 
جنوبي جايزه سي هزار دالري بخش رقابتي اصلي 
»جريان هاي نو« بيست و سومين دوره جشنواره 
فيلم بوس��ان را از آن خود كردند. همچنين جايزه 
»كيم جي س��ئوك« كه به نام يكي از بنيانگذاران 
اين جش��نواره كه سال گذش��ته به طرز ناگهاني 
فوت كرد نامگذاري شده، بين دو فيلم »رونا، مادر 
عظيم« به كارگرداني جمشيد محمودي محصول 
افغانستان و »دنده« اثر ژانگ او تقسيم شد.  اميلي 
بوجس، لي هيوك سانگ فيلمس��از كره اي و ژائو 
ليانگ كارگ��ردان چيني داوران بخش مس��تند 
 جش��نواره نيز جايزه بخش مستند را به فيلم هاي

Opening Closing For� ««
getting« از تاي��وان و »ارت��ش« از 
ك��ره جنوب��ي اه��دا كردن��د. كوون 
 س��ونگ-مو كارگردان ك��ره اي فيلم
»Cat Day Afternoon« و اشيش 
پندي فيلمس��از هندي فيل��م »نوره« 
نيز جايزه بهترين فيلم كوتاه جشنواره 
را با هم قس��مت كردند. جوايز بهترين 
بازيگران حال حاضر س��ينماي كره جنوبي نيز به 
دو بازيگر زن كره اي، لي ج��و يئونگ براي بازي در 
»مگي« و چوي هي سئو براي نقش خود در »بدن 
ما« رسيد. مسووالن جشنواره بين المللي فيلم بوسان 
مي گويند كه در مدت ۱۰ روزه جشنواره ۳۲۴ فيلم از 
۷۹ كشور به نمايش در آمده است كه ۱۱۵ عدد از آنها 
اولين اكران جهاني خود را تجربه كردند و در مجموع 
بيش از ۱۹۱ هزار نفر در اين جشنواره حضور داشتند. 
در بخش بازار فيلم نيز اين جشنواره شاهد رشد بوده 
اس��ت و ميزان حضور استوديوهاي فيلمسازي ۳۸ 
درصد افزايش داشته و امسال به عدد ۹۱۱ كمپاني 
رسيده است. بيست و سومين دوره جشنواره فيلم 
بوس��ان از ۴اكتبر )۱۲مهر( آغاز شده بود و ديشب 

۱۳اكتبر به پايان رسيد. 

غيرممكن هاي منطقي در »جنگ تمام شد«
كارگ��ردان نماي��ش »جن��گ تمام 
شد« با اش��اره به اينكه در اين نمايش 
امور غيرممك��ن به ش��كلي طراحي 
ش��ده كه مخاط��ب آن را مي پذيرد و 
برايش منطقي جل��وه مي كند درباره 
ويژگي ه��اي كار س��خن گفت. آرش 
اشاداد نويس��نده و كارگردان نمايش 
»جنگ تمام ش��د« درباره اجراي اين 

اثر نمايشي به مهر گفت: »جنگ تمام شد« اجراي 
خود را از ۴ مهرماه در تماشاخانه ديوار چهارم آغاز 
كرده اس��ت اما متاسفانه اس��تقبال از اين نمايش 
نس��بت به نمايش »آرش« كه تابستان امسال به 
صحنه بردم كمتر است، البته در كل از بازخوردها 
رضايت دارم. متن اين نمايش براي اجراي عمومي 
۴ بار رد ش��د و به همين دليل ب��راي روي صحنه 
بردن كار مجبور شدم تغييرات زيادي در آن بدهم. 
او درباره داستان نمايش توضيح داد: »جنگ تمام 
شد« درباره تعدادي سياهپوست است كه در آفريقا 
شورشي را عليه سفيدپوستان طراحي مي كنند. 

در اين نماي��ش ۲ نوع ادبي��ات براي 
ديالوگ نويس��ي انتخاب شده است. 
سفيدپوستان در اين نمايش با ادبيات 
ق��رن هجدهمي صحب��ت مي كنند و 
سياهپوستان به زبان محاوره اي سخن 
مي گويند. اش��اداد درباه ويژگي هاي 
اي��ن نمايش هم گف��ت: اي��ن اجرا را 
نمي توان در ژانر و سبك و سياق ويژه اي 
طبقه بندي ك��رد. در اين نماي��ش غيرممكن ها، 
ممكن شده است و همه اتفاقات با وجود غيرمنطقي 
بودن، در طول داستان روند منطقي پيدا مي كنند. 
بستر وقوع داستان رئاليستي است اما در آن اتفاقات 
سوررئالي رخ مي دهد كه در عين غيرممكن بودن، 

منطق دارند.
او افزود: علي جهانجوني��ا، محمدرضا محمودي، 
اميد اوليايي، امين ج��وادي، ميالد محمدي پور، 
محمدامي��ن پازوكي، زينب فرح��زادي بازيگران 
»جنگ تمام ش��د« هستند كه تا ۳۰ مهرماه روي 

صحنه خواهد بود.

میراثنامه

احتمال ثبت جهاني فلك االفالك
مديركل ميراث فرهنگي لرستان 
گفت: پل گپ خرم آباد تبديل به 
مسير پياده مي ش��ود. سيدامين 
قاسمي در نشس��ت هم انديشي 
ش��وراي هماهنگي تش��كل هاي 
مردم نهاد شهرستان هاي خرم آباد 
و دوره چگن��ي از تبديل پل گپ 

خرم آباد از مسير س��واره رو به پياده خبر داد.  او با اشاره به نقش صنعت 
توريسم در رونق اقتصادي كشور گفت: ايران با وجود داشتن ده درصد از 
جاذبه هاي تاريخي و گردش��گري جهان تنها ازيك درصد از درآمد ناشي 
از توريس��م بهره برده اس��ت. مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري لرستان تصريح كرد: با توسعه بخشي خصوصي در كنار تقويت 
جامعه مدني و كوچك س��ازي دولت ايجاد اشتغال و توسعه گردشگري 
ميسر خواهد شد.  قاسمي اظهار كرد: با حمايت هاي استاندار لرستان اعتبارات 
عمراني اين اداره كل نس��بت به سال گذشته دو برابر ش��ده كه از محل اين 
اعتبارات ۹۷ پروژه در سه حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
تعريف شده است.  مدير كل ميراث فرهنگي لرستان با ابراز اميدواري مبني بر 
آزادسازي كامل عرصه و حريم قلعه تا ارديبهشت ۹۸ اظهار كرد: با توجه به 
قول مساعد رييس س��ازمان در مورد اختصاص سهميه ايران در يونسكو در 

سال ۹۸ جهت ثبت جهاني قلعه، شاهد اولين ثبت جهاني در استان باشيم.

تاريخنگاري

تحصن در برابر دربار
بيس��ت و دوم مه��ر ۱۳۲۸، اعتراضات ب��ه تقلب در 
ش��انزدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي ملي به 
تحصن مقابل دربار كشيد. محمد مصدق به همراه 
۲۰۰ نف��ر ديگر از صبح بيس��ت ودوم مهر، تحصني 
پن��ج روزه را آغاز كردند. مص��دق و يارانش در كنار 
س��اير معترضان به روند انتخابات تالش بس��ياري 
در ابطال انتخابات فرمايش��ي انجام داد. او با صدور 
اعالميه، سخنراني و تحصن، فشار زيادي را به دربار 
در ابطال انتخابات وارد كرد. از س��وي ديگر، دولت و 
تمامي اركان آن سعي در شكستن تالش معترضان 
به رون��د انتخابات داش��تند. دولت س��اعد با صدور 
اعالميه هاي مكرر سعي داشت با ارعاب و عوام فريبي 
جريان اعتراضات را كنترل كند. محمدرضا شاه اگر 
چه برنامه اي براي شكس��تن تحصن در سر داشت، 
اما به نام��ه مصدق در اعتراض ب��ه نتيجه انتخابات 
پاسخ داد. عبدالحسين هژير، وزير دربار، پاسخ شاه 
به متحصنين را بلند خواند: »آقايان به خوبي اطالع 
دارند كه من نيت خود را در باب آزادي انتخابات مكرراً 
اعالم داشته ام و از اين گذشته هميشه آماده هستم هر 
شكايتي كه آحاد ملت داشته باشند، بپذيرم و مورد 
رسيدگي قرار دهم. از طرف ديگر بر آقايان پوشيده 
نيست كه ظرف اين مدت تلگرافات و مراسالت زيادي 
هم كه مبني بر اظهار رضايت از جريان انتخابات بوده 
از اكناف كشور رسيده است و با اين همه مسلم است 
در اين مورد شكايتي كه آقايان دارند مورد رسيدگي 
قرار خواهد گرفت... با اين وصف تصور نمي كنم اساسًا 

احتياجي به تحصن باشد. ليكن با اين همه اگر مايل 
باشند براي تحصن مانعي در كار نخواهد بود. عالوه 
بر اينها چنانچه نماينده آقايان االن هم بخواهند مرا 

مالقات كنند، آماده هستم.«
به اين ترتيب با مالقاتي كه عده يي از متحصنين با شاه 
داشتند، روند تحصن تغيير كرد و در نهايت پس از پنج 

روز، اين تحصن بي نتيجه پايان يافت.
اما اين پايان ماجرا نبود. عبدالحس��ين هژير، عامل 
بسياري از تقلبات و راي سازي ها در انتخابات مجلس، 
ترور شد. هژير در شبستان مسجد سپهساالر به دست 
حسين امامي عضو فداييان اسالم هدف گلوله قرار 

گرفت و بدين وس��يله اين وزير دربار كه بيش��ترين 
تالش را به كار برد تا به قول خودش عناصر نامطلوب 
انتخاب نشوند و طبق اسناد وزارت خارجه انگليس، 
سعي مي كرد تا توجه س��فارت انگليس را نسبت به 
اين اس��تراتژي جلب كند جان خود را بر سر دخالت 
در انتخابات از دست داد. استراتژي حكومت در رابطه 
با نتايج انتخابات تهران عوض شد. سيد محمدصادق 
طباطبايي، رييس انجمن نظارت مركزي انتخابات 
دوره ش��انزده مجلس ش��وراي ملي اعالميه ابطال 
انتخابات را صادر كرد و از تطميع و سهل انگاري ها در 

اجراي انتخابات گاليه كرد.

كیوسك

 اقدام تركيه 
براي كاهش تنش سياسي

     نيويورك تايمز:
اين روزنامه در صفحه 
اول خ��ود, گزارش��ي 
از تغيي��رات در روابط 
مري��كا  ا و  تركي��ه 
منتش��ر ك��رد. طبق 
اين گ��زارش, آزادي 
برونس��ون گام مهمي 
ب��راي ح��ل تن��ش 

سياسي بين واشنگتن و آنكارا تلقي مي شود. 
گفته شده كش��يش برونس��ون تحت تدابير 
ش��ديد امنيتي براي چهارمين ب��ار به دادگاه 
ازمير برده شد و كاردار امريكا در آنكارا نيز به 
منظور حضور در اين دادگاه علني به ازمير آمد. 
اين كش��يش ب��ه اتهام ارتب��اط ب��ا دو گروه 
تروريس��تي گولن و پ.ك.ك، از دو ماه و نيم 
قبل، در ازمير در حبس خانگي به سر مي برد 
و زنداني شدن او موجب بروز تنش جدي بين 
واشنگتن و آنكارا ش��د و اين مساله باعث شد 
نرخ دالر در تركيه به شكل فزاينده اي باال رفته 

و ارزش پول ملي اين كشور سقوط كند. 
برخي از تحليلگران سياس��ي تركيه  پيش تر 
اعالم ك��رده بودند ك��ه در س��فر اردوغان به 
نيويورك به منظور شركت در نشست مجمع 
عمومي س��ازمان ملل، بين چ��اووش اوغلو و 
پمپئ��و ديدارهاي مخفيانه ص��ورت گرفته و 
توافق اوليه براي آزادي برونس��ون به دس��ت 

آمده است. 
كشيش آندره برونسون پس از اظهارات شهود 
و ادعاي مدعي العم��وم در مورد نقش وي در 
تس��ريع روند درم��ان مجروحين وابس��ته به 
پ.ك.ك در استان حاتاي، گفت: چنين چيزي 
غيرممكن اس��ت و من هيچگاه با افراد مسلح 

پ.ك.ك هيچ ديدار و ارتباطي نداشته ام.

    داالس مورنينگ نيوز:
اين روزنامه و بسياري 
از نشريات امريكايي, 
صفح��ه اول خود را به 
خسارات توفان مايكل 
اختص��اص دادن��د. 
طب��ق اين گ��زارش, 
ويراني هاي ناش��ي از 
توفان مايكل بس��يار 

گس��ترده بود و بافت مس��كوني در بسياري از 
مناطق در معرض اين توفان عظيم به كل نابود 
ش��ده، به گونه اي كه با تطبيق تصاوير هوايي 
نمي توان باور كرد كه اين مناطق همان مناطق 

پيش از توفان است. 
مايكل روز چهارش��نبه )دهم اكتبر( در حالي 
كه س��واحل ش��مال غربي فلوريدا رسيد كه 
قدرت تخريب آن تنه��ا اندكي كمتر از درجه 
۵ ب��ود؛ يعني س��همگين ترين قدرتي كه يك 
توفان دريايي ممكن اس��ت به آن دست يابد. 
به گزارش اين روزنامه توفان مايكل كه هنگام 
رسيدن به مكزيكو بيچ از قدرت ۴ )تنها كمي 
مانده به حداكثر رتبه بندي مرسوم كه ۵ است( 
برخوردار بود موجب به راه افتادن سيالب هاي 
ساحلي شد و در مناطقي آب را ۲۷۰ سانتي متر 
باال آورد. گفته ش��ده كه بس��ياري از ساكنان 
مكزيكو بيچ وقت��ي از پناهگاه بي��رون آمدند 
ب��ا مناظري اينچني��ن روبه رو ش��دند؛ تلي از 

الوارهاي شكسته. 
مكزيكو بيچ كان��ون اصلي تخريب توفان بوده 
چ��را كه مايكل با قدرتي كه به س��رعت ظرف 
چند روز در اقيانوس به دست آورده بود به اين 
س��احل كوبيد و با رس��يدن به خشكي و قطع 

شدن ارتباطش با اقيانوس تضعيف شد.

برآورد ارزش مهم ترين آثار هنري به سرقت رفته در جهان

گروهگوناگون|
 در ط��ول تاري��خ هن��ر، گزارش هاي 
بسياري در خصوص سرقت آثار هنري 
در س��ال هاي مختلف به ثبت رسيده 
است. اين سرقت ها به روش هاي گوناگوني اتفاق رخ 
مي دهد؛ عالوه بر كپي كردن و استفاده از اثر بدون 
ذكر نام هنرمند كه از مصاديق سرقت هنري به شمار 
مي آيد، تاريخ هنر، شاهد ربودن و پنهان كردن آثار 
هنرمن��دان بزرگ نيز بوده اس��ت. در اين گزارش، 
سرقت و پنهان كردن آثار هنري توسط افراد مختلف 

بررسي شده است. 
آنطور كه در س��اير اخب��ار آمده، به نظر مي رس��د 
بزرگ ترين س��رقت آثار هنري توسط آلمان نازي  
در طول جنگ جهاني دوم رخ داده اس��ت. در اين 
زمان، نازي ها نزديك به يك ميلي��ون اثر هنري از 
سراس��ر اروپا جمع آوري كردند؛ آثاري كه قرار بود 
در سال هاي بعد موزه نازي ها در اتريش را پر كند. 

طبق آخرين اطالعات جمع آوري شده، سرقت اين 
آثار همواره با آس��يب رسيدن به آنها همراه است و 
اين موضوع معموال خسارت هاي بسياري به اقتصاد 

فرهنگي كشورها وارد مي كند. 
در گزارش پيش رو، ارزش تخميني مهم ترين آثار 
هنري به س��رقت رفته بررسي ش��ده است. سرقت 
تابلوي موناليزا از موزه لوور درس��ال ۱۹۱۱ از نظر 
ارزش مال��ي، به عنوان بزرگ ترين س��رقت هنري 
تاريخ ثبت شده است. اين اثر، يكي از معروف ترين 
نقاش��ي هاي لئوناردو داوينچي هنرمند مش��هور 
ايتاليايي است. نقاشي تابلوي موناليزا كه به لبخند 
ژكوند نيز شهرت دارد، در سال هاي ۱۵۰۳ يا ۱۵۰۴ 
در فلورانس آغاز شده است. در ۲۱ اوت سال ۱۹۹۱ 
توسط كارمند موزه لوور اين تابلو به سرقت مي رود 
و بعد از ۲ سال در فلورانس پيدا شده و دوباره به لوور 
بازگردانده مي شود. گفته شده كه سارق اين اثر، يك 
ايتاليايي بوده كه قصد داشته آن را در ايتاليا، زادگاه 
اصلي نقاشي به نمايش بگذارد. ارزش تخميني اين 

اثر در حدود ۷۹۴ ميليون دالر برآورد شده است. 
پس از آن س��رقت ۱۳ اثر از م��وزه  هنرهاي زيبا در 
شهر بوس��تون در ماساچوس��ت، از پرهزينه  ترين 
سرقت هاي آثار هنري به شمار مي رود. گفته شده 

در ۱۸ مارس ۱۹۹۰، دو سارق با لباس پليش وارد 
موزه شده و ادعا كردند براي رسيدگي به يك تماس 
تلفني به آنجا آمده اند. به اين ترتيب ۱۳ نقاش��ي از 
جمله تابلوي »كنسرت/ اثر يوهانس ورمير «، »توفان 
در درياي جليله/ اثر رامبراند« و آثاري از نقاش��ان 
بزرگ ديگر را به س��رقت بردند. ارزش برآورد شده 
اين سرقت در حدود ۵۰۰ ميليون دالر اعالم شده 
كه به نام دومين سرقت بزرگ آثار هنري در جهان 

معرفي شده است. 
موزه ونگوگ نيز از مكان هايي بود كه در سال ۱۹۹۱ 
مورد سرقت قرار گرفت. در اين سال، در حدود ۲۰ 
تابلو از آثار ونگوگ به سرقت رفت كه از مهم ترين آنها 
مي تواند به گل هاي آفتابگردان و سيب زميني خورها 
اش��اره كرد . ارزش مجموعه آثار ونگوگ، در حدود 

۵۰۰ ميليون دالر برآورد شده است. 
اين ۳ سرقت، از پرهزينه ترين سرقت هاي آثار هنري 
در جهان به شمار مي آيند كه رتبه هاي اول تا سوم 

اين بررسي را به خود اختصاص داده اند. 
پس از آن، س��ارقان آثار هنري در سويس با ربودن 
چهار تابلوي نقاشي گران قيمت متعلق به بزرگان 
امپرسيونيسم، بزرگ ترين سرقت تاريخ سويس را 
رقم زدند. ارزش چهار تابلوي نقاشي »خشخاش هاي 
نزديك وتوي��ل/ اثر كل��ود مونه«، »ش��اخه بلوط 

شكوفه زده/ اثر ونسان ون گوگ«، »پسري با جليقه 
قرمز/ اثر پل سزان« و »كنت لپيك و دخترانش/ اثر 
ادگار دگاس«، بي��ش از ۱۶۳ ميلي��ون دالر برآورد 

شده است. 
روز ۲۰ مي ۲۰۱۰ نيز موزه  هنرهاي معاصر پاريس، 
شاهد سرقت ۵ اثر از نقاشي هنرمندان بزرگ بود. از 
جمله آثار به سرقت رفته مي توان به نقاشي كبوتر 
و نخود س��بز اثر پابلو پيكاسو اشاره كرد. ارزش اين 
۵ آثار به س��رقت رفته در حدود ۱۲۳ ميليون دالر 

برآورد شده است. 
در اين گزارش از سرقت هاي ديگري نيز از موزه هاي 
سراس��ر جهان ن��ام برده ش��ده كه در مي��ان آنها، 
نقاشي هايي از ونسان ونگوگ، پيكاسو، پل سزان و 

ادوارد مونش به چشم مي خورد. 
آنطور كه در ساير گزارش ها آمده، تاكنون در حدود 
۳۵۰ هزار اثر هنري به س��رقت رفته در دنيا به ثبت 
رس��يده كه هنوز بازپس گيري نش��ده است. طبق 
آمار به دست آمده س��االنه دنياي هنر در حدود ۶ 
ميليارد دالر از اين س��رقت ها آس��يب مي بيند. در 
بهترين ش��رايط، مي توان ردي از اين اثر را در بازار 
س��ياه پيگيري كرد و در بدترين ش��رايط، اين آثار 
به خاطر ترس از دس��تيگر ش��دن، توسط سارقان 

نابود مي شوند. 

»ژكوند« در خانه سارقان لبخند مي زند 

آمارنامه
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