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دولت شركت هاي پتروشيمي را ملزم به تزريق ارز حاصل از صادرات كرد

شفاف سازي ارز پتروشيمي ها
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مجيد اعزازي|
دبير گروه مسكن و شهرسازي|

1- »هزين��ه فرص��ت« )opportunity cost( نه 
تنها يكي از مفاهيم مهم علم اقتصاد اس��ت كه هسته 
مركزي منطق اقتصاد به ش��مار مي رود. اگر اقتصاد،  
»علم تخصيص بهينه منابع كمياب« باشد كه هست 
و اگر »زم��ان« كمياب ترين كاال باش��د كه هس��ت، 
براي موجود گزينشگري همچون انسان و در سطوح 
باالتر براي نهادها و س��ازمان هاي برس��اخته انسان 
نيز،  هر گزينش و انتخابي غير از هزينه آشكار و ريالي 
آن، هزينه اي پنه��ان )فرصت انج��ام انتخابي ديگر( 
وج��ود دارد. در واقع هر انتخاب، فرص��ت انجام دادن 
کار ديگر را از انس��ان می گيرد. از اين رو،  نصب العين 
قرار دادن اين مفهوم كلي��دي در تصميم گيري هاي 
فردي و نهادي بس��يار اهميت دارد، اما متاس��فانه به 
نظر مي رس��د،  در چند دهه اخير، ب��ه هنگام تصميم 
گيري و تصميم س��ازي در س��طوح كالن سياس��ي، 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، انديش��يدن به هزينه 
فرصت سياست ها و در نظر گرفتن هزينه هاي پنهان 
تصميم ها غايب بوده است و از همين رو، شاهد شرايط 
نامساعد كنوني هستيم. بي گمان،  تكيه بر درآمدهاي 
نفتي و ساير منابع خدادادي زمينه الزم براي تدوين، 
تصويب و اجراي سياست هاي غيرمنطقي و نابخردانه 
)عدم محاس��به هزينه فرصت سياس��ت ها( را فراهم 
آورده و »نعم��ت« منابع طبيعي را ب��ه »نفرين« بدل 

كرده است.
2- از 18 ارديبهش��ت م��اه س��ال جاري ك��ه دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور آمريكا ب��ا بد عهدي، خروج اين 
كش��ور از »برجام« را اعالم كرد تا كنون، اتحاديه اروپا 
)طرف ديگ��ر برجام( رنجيده از اين بد عهدي و س��اير 
ناهماهنگي هاي ترامپ با متحدان غربي خود از جمله 
به راه انداختن جنگ تجاري از طريق وضع تعرفه روي 
واردات فوالد، آلومينيوم و ... از نظر سياس��ي تمام قد 
از برجام به عنوان دستاوردي چندجانبه و بين المللي 
حمايت و صف خ��ود را از آمري��كاي ترامپ جدا كرده 
اس��ت. افزون بر اين، اتحاديه اروپا در اجراي تعهدات 
برجامي خود، قرار است يك بسته حمايتي 50 ميليون 
يورويي )500 ميليارد تومان با احتس��اب هر يورو 10 
هزار تومان( به ايران اختص��اص دهد. از همين رو، روز 
پنج شنبه کميس��يون اروپا اولين بخش از اين بسته 
حمايتي به ارزش مالي 18 ميليون يورو )180 ميليارد 
تومان با احتس��اب هر يورو 10 هزار تومان( را با هدف 
»حمايت از توس��عه اقتص��ادی و اجتماع��ی پايدار« 
در ايران تصويب ک��رد. اين مصوبه كميس��يون اروپا 
اما به مذاق برخي گروه هاي سياس��ي مخالف دولت 
دوازدهم خوش نيامده اس��ت و رقم آن را در مقايسه 
با شاخص هاي كالن اقتصاد ايران بسيار ناچيز و حتي 
آن را تحقير كشور قلمداد كرده اند. بي گمان، رقم اين 
بسته حمايتي در برابر اقتصاد ايران و فعل و انفعاالت 

قانوني و غيرقانون��ي اي  كه در آن ص��ورت مي گيرد، 
ناچيز است. اما در ش��رايط كنوني كه بخشي از غرب 
)آمريكا( با تم��ام قوا عليه منافع اقتص��ادي و امنيتي 
ايران موضع مي گيرد و عمل مي كند، اين كمك هاي 
مادي اروپا )بخش ديگر غرب( چه معنا و پيامي براي 
ايران دارد؟ آيا باي��د صرفا با نگاه حس��ابداري، دندان 
اسب پيشكش��ي را ش��مرد يا اين كه با منطق اقتصاد 
به اين قضيه نگاه كرد و  هزينه هاي اين تصميم روي 
روابط اروپا و  آمريكا ر ا كش��ف كرد؟ هزينه اي كه اروپا 
براي اختصاص بس��ته حمايتي به ايران م��ي پردازد، 
بسيار بيش از ارزش مالي آن است. اين اتحاديه با اين 
تصميم )بخوانيد ب��ا نزديكي به اي��ران(، تقريبا تمام 
پل هاي تعاملي خ��ود با دولت ترام��پ را خراب كرده 
اس��ت. از همين رو، هم بود كه به فاصله اندكي پس از 
مصوبه كميس��يون اروپا،  كاخ سفيد به طور رسمي به 

اين مصوبه واكنش منفي نشان داد.
3- براي درك بهتر ناچيز بودن بسته حمايتي اتحاديه 
اروپا از اقتصاد ايران ش��ايد بد نباش��د در كنار ارقامي 
همچون بودجه س��اليانه و ارزش ريالي توليد ناخالص 
داخلي و ... از برخي ارقامي كه طي س��ال هاي گذشته 
موجب تقليل سرمايه هاي اجتماعي و تزريق نا اميدي 
به جامعه ش��ده اند نيز ياد ش��ود، از اخت��الس 3 هزار 
ميليارد تومان��ي، از پرونده 12 هزار ميلي��ارد توماني 
موسس��ه ثامن الحج��ج، از درآمده��اي 700 ميليارد 
دالري نفتي در زمان دولت ه��اي نهم و دهم، از خروج 
30 ميليارد دالري سرمايه ايرانيان طي ماه هاي پاياني 
س��ال 1396 و از فرار مغزها. برخي محاسبات حاكي 
از هزينه 1.5 تا 2.5 ميلي��ون دالري خروج هر نخبه و 
تحصيلكرده ايراني براي كش��ور اس��ت. آمارهاي غير 
رسمي از خروج س��اليانه دس��ت كم 150 هزار ايراني 
تحصيل كرده از كش��ور حكايت مي كنن��د. اگر دهه 
1370، دهه فرار مغزها از كشور بود،  دهه 1390 را بايد 
دهه فرار سرمايه ها از كشور نام نهاد، هر چند طي 20 
سال گذشته خروج نخبه هاي علمي از كشور همچنان 
ادامه داشته و دارد. اينك اين س��ئوال مطرح است كه 
چرا ايران در رده هاي برتر فرار مغزها و سرمايه ها قرار 
دارد؟ فرار مغزها و س��رمايه ها تالي فاسد )هزينه هاي 
پنهان( چه سياست هايي بوده و هستند؟ پاسخ به اين 
سئوال ها و سئواالتي از اين دست،  هزينه فرصت هاي 
از دس��ت رفته را بيش از پي��ش هوي��دا خواهد كرد. 
فرصت هايي كه با هيچ بس��ته حمايتي خارجي دوباره 
به دس��ت نخواهند آمد. اما برخي بسته هاي حمايتي 
همچون حمايت ه��اي اروپا از اقتصاد اي��ران يا تالش 
اين اتحاديه براي ايجاد كانال مالي جديد با هدف دور 
زدن سوئيفت مي تواند فرصت هاي نابي را براي حفظ 
»برجام« و مقابله با زياده خواهي هاي ترامپ ايجاد كند. 
بي گمان، حكمراني ايران در اين روزها، بيش از پيش، 
نيازمند خردورزي و محاسبه هزينه هاي سياست ها و ... 

به دور از احساسات گروهي و جناحي است.

سرمقاله

هزينه بسته حمايتي اروپا

ايران |
همزمان با آغاز هفته دولت و در شرايطي كه ايران 
براي عبور از چالش هاي پيش رو بيشتر از هر زمان 
ديگري نيازمند به كار گي��ري آموزه هاي امام )ره( 
اس��ت؛ رييس جمهور و اعضاي كابين��ه اش راهي 
حرم امام راحل ش��دند تا ضم��ن تجديد ميثاق با 
آرمان هاي امام خميني )ره( بر ادامه مسير انقالب 

تاكيد كنند.
روحاني و هي��ات وزيران پ��س از تجديد ميثاق با 
آرمان هاي بنيانگذار انقالب با حضور بر س��ر مزار 
مرحوم آيت اهلل هاشمي براي شادي روح يار وفادار 
امام )ره( فاتحه اي قرائت كردند. رييس جمهوري 
در بخش اول صحبت هايش با بازخواني مس��يري 
كه امام )ره( براي تش��كيل حكومت مردمي طي 
كرده؛ رمز توفيقات بزرگ امام )ره( را اس��تفاده از 
ظرفيت هاي دروني كشور و پرهيز از حاشيه هاي 
غير ضروري عنوان كرد و در بخش دوم اظهاراتش 
با مخاطب ق��رار دادن دولتمردان و س��اختارهاي 
اجرايي از آنان خواس��ت تا در مس��ير پاسخگويي 
به مطالب��ات قانوني م��ردم گام بردارن��د. رييس 
دولت دوازده��م همچنين تنها گذاش��تن دولت 
را اش��تباهي نابخش��ودني دانس��ت كه در ادامه 
آسيب ها و خسارت هاي فراواني را ايجاد مي كند.  
رييس جمه��ور در اين مراس��م با تاكيد ب��ر تداوم 
قدرتمند راه و سيره امام خميني )ره( تصريح كرد 
كه دولت بار ديگ��ر با آرمان هاي ام��ام راحل عهد 
مي بندد كه استوارتر از هميش��ه در راه خدمت به 
مردم گام بردارد و مطمئن هستيم كه خداوند هم 

ياور و ناصر ملت بزرگ ايران خواهد بود.
به گزارش پ��اد؛ روحاني اظهار داش��ت: اولين روز 
هفته دول��ت در كنار ترب��ت امام راح��ل بار ديگر 
مي خواهيم با آرمان هاي انقالب اسالمي سيره و راه 
امام بزگوارمان بيعت كنيم. خوشحاليم كه امسال 
هفته دولت بين دو عيد ب��زرگ قربان و غدير واقع 
شده است؛ يكي عيد ايثار، فداكاري و ديگري، عيد 
واليت. واليتي كه موال اميرالمومنين )ع( هيچگاه 
پيشوايي خلق را بدون خواست مردم و اصرار مردم 
آغاز نك��رد و هيچگاه از راه ح��ق و صواب منحرف 
نشد. در بين اين دو عيد بزرگ، دومين سال دولت 
دوازدهم را آغاز مي كنيم و اميدواريم بتوانيم رهرو 

مسير امام عزيز و بزرگوار باشيم. 

  تحمل حبس و حصر
رييس جمهوري صحبت هايش را اينطور ادامه داد: 
در شرايط زندگي كشور و منطقه و جهان ضروري 

است كه بار ديگر كالم، راه و سيره امام را بازخواني 
كنيم. امام عزي��ز و بزرگوار، راه و مس��ير اميد را به 
همه ما آموخت؛ او سراسر وجود و كالمش، اميد به 
آينده بود و اگر اين روحيه اميدوارانه وجود نداشت، 
نمي توانست با ياران اندكش نهضت عظيم و بزرگي 

را پيش ببرد. 
روحاني ادامه داد: اگر او اميدوار نبود نمي توانست 
10 ماه حبس و حصر را با كمال نشاط و سرزندگي 
طي كن��د، اگر او امي��دوار نبود نمي توانس��ت 1۴ 
س��ال تبعيد را تحمل كن��د. اگر او امي��دوار نبود، 
نمي توانست انقالب را از معبر هاي بسيار خطرناك 
به وي��ژه در س��ال هاي اولي��ه عبور ده��د وتجاوز 
متجاوزين را از س��رزمين م��ا دفع كن��د و بتواند 
همان گونه كه انقالب را رهبري كرد، براي نظام هم 
معماري بزرگ باشد. او در سايه حسن ظن به مردم 
و خداوند توانس��ت اميدوارانه حركت كند، حسن 
ظن به رحمت خداوند و به اينكه هيچگاه نبايد از 
رحمت او مايوس بود. ايم��ان قوي امام به خداوند، 
ماي��ه اميدواري در مس��ير و راهش ب��ود؛ از طرف 
ديگر، امام به قدرت مردم و توانمندي ملت بزرگ 
ايران ايمان و باور داش��ت. امام در همه مشكالت و 
س��ختي ها بعد از خداوند، دس��تش به سوي ملت 

خودش دراز بود و از مردم استمداد مي خواست.
رييس جمه��ور تاكي��د ك��رد: ام��ام از م��ردم 
مي خواست تا بار س��نگين ادامه راه انقالب را بر 
دوش بِكشند. او مي دانست كه ملت بزرگ ايران 
با فرهنگ كهن و ب��ا ايمان به خداون��د و روحيه 
ايثار ب��ه خوبي از همه مش��كالت عب��ور خواهد 
كرد. او هيچگاه نگفت همه با من بلكه او هميشه 
مي گفت همه با هم. او خواس��ت تا همه اقش��ار و 
اقوام و افكار و س��اليق در كنار يكديگر باش��ند و 
همه جمعيت ها و نهاده��ا در كنار يكديگر و همه 
مردم براي رس��يدن به اهداف بلندشان در كنار 
يكديگر قرار بگيرند. او اضافه ك��رد: امروز يكي از 
روزهاي مش��كل و س��خت ايران در برابر توطئه 
دشمنان اس��ت؛ همانطور كه تكيه امام بر مردم 
بود، تكيه خلف صالح ايش��ان يعني مقام معظم 

رهبري هم بر مردم است. 
روحاني با بيان اينكه امروز روزي نيست كه باري 
كه ب��ر دوش داريم، بر دوش ديگ��ري بيفكنيم و 
بايد ياري برس��انيم، اظهار داشت: تنها گذاشتن 
دولت و به اي��ن فكر ب��ودن كه كس��ي مي تواند 
حس��اب خ��ود را از حس��اب دولت ج��دا كند، 

اشتباهي محض و نابخشودني است.
ادامه در صفحه 2
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رييس جمهوري در مراسم تجديد ميثاق با آرمان هاي امام راحل
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جدايي مهاب قدس از آستان؟

صنعت و تجارت

سرمقاله

همين صفحه

1- »هزين��ه فرصت« 
 )opportunity cost(
نه تنها يك��ي از مفاهيم 
مهم علم اقتصاد اس��ت 
مرك��زي  هس��ته  ك��ه 
منطق اقتصاد به ش��مار 
م��ي رود. اگ��ر اقتصاد،  
بهينه  تخصي��ص  »علم 
منابع كمياب« باش��د كه هس��ت و اگر »زمان« 
كمياب ترين كاال باشد كه هس��ت، براي موجود 
گزينش��گري همچون انسان و در س��طوح باالتر 
براي نهادها و س��ازمان هاي برساخته انسان نيز، 
 هر گزينش و انتخابي غير از هزينه آشكار و ريالي 
آن، هزينه اي پنهان )فرصت انجام انتخابي ديگر( 
وجود دارد. در واقع هر انتخاب، فرصت انجام دادن 

کار ديگر...

گروه انرژي      نادي صبوري 
 رضا اردكاني��ان وزير نيروي دول��ت دوازدهم 
ديروز دومين نشس��ت خبري خود را به مناسبت 
آغاز هفته دولت و در حاش��يه افتتاح واحد2 بخار 
در نيروگاه پرند برگزار كرد. نشس��تي خبري كه 
تعدد و تكثر موضوعات مورد پرسش در آن، خود 
س��مبلي گويا از س��نگيني وظايف مختلف روي 
دوش وزارتخانه اي است كه در منظر »اختيارات« 
وزنه اي چندان قوي محسوب نمي شود. به گزارش 
»تعادل« وزي��ر ني��رو در اين نشس��ت خبري از 
چند موضوع مهم صحبت كرد كه ش��ايد از لحاظ 
خبري »حل و فصل بازگش��ت سهام مهاب قدس 
به دولت« مهم ترين آنها محسوب شود. وزير نيرو 
در اين نشس��ت موضع ش��فاف خ��ود را پيرامون 
2 موضوع مهم آب هاي م��رزي و طرح هاي انتقال 
آب نيز مطرح كرد و از برنامه هاي مفصل وزارتخانه 
تحت پوشش خود براي گذر از پيك تابستان 98 
سخن گفت. مش��روح اهم مس��ائل طرح شده در 
اين نشس��ت خبري را در ادامه مي خوانيد. وزارت 
نيرو در ايران، در چند سال اخير بيش از هر زمان 

ديگري زير ذره بين...
بررسي سهم بخش صنعت از توليد ناخالص 
داخل��ي )به قيمته��اي ثابت و ج��اري( با تاكيد 
بر دهه 1380، نش��انگر دو روند متفاوت اس��ت: 
س��هم بخش صنعت از توليد ناخالص داخلي به 
قيمت ثابت طي دوره 1368 ت��ا 1393، روندي 
صعودي داش��ته و اين در حالي اس��ت كه سهم 
بخش صنعت از توليد ناخالص داخلي به قيمت 
جاري ط��ي دوره س��ال هاي 1369 ت��ا 1380، 
روندي صعودي و س��پس طي دوره س��ال هاي 
1381 تا 1393، روند نزولي را تجربه كرده است. 
براساس پژوهشي كه از سوي موسسه مطالعات 
و پژوهش هاي بازرگاني ص��ورت گرفته؛ عواملي 
همچون »افزايش واردات رسمي و غيررسمي«، 
»قيم��ت گ��ذاري دس��توري« و »ب��روز برخي 

تحوالت تكنيكي ...

رييس جمهوري در مراسم تجديد ميثاق با آرمان هاي امام راحل

 تنها گذاشتن دولت اشتباهي نابخشودني است

مجيد اعزازي

خبر

 يك س��ايت امريكايي اعالم كرد ك��ه دو بانك 
ب��زرگ امريكايي با قطع دسترس��ي اي��ران به 
بازارهاي مالي دنيا مخالف هس��تند. به گزارش 
ايس��نا، پايگاه اينترنتي واش��نگتن فري بيكن 
گزارش داد: جي.پ��ي مورگان و س��يتي بانك 
دو بانك ب��زرگ امريكايي به قطع دسترس��ي 
ايران ب��ه بازارهاي مال��ي بين الملل��ي متعهد 
نخواهند ب��ود. بر اس��اس گ��زارش العالم، يك 
رس��انه نومحافظ��ه كار امريكاي��ي در خب��ري 
تاييد نش��ده ادعا كرده دو موسسه مالي بزرگ 
در امري��كا تعهدي براي قطع دسترس��ي ايران 
به بازارهاي مالي در دنيا نخواهند داش��ت. اين 
بانك ها كه عضو شبكه مالي سوييفت هستند، 
از پاسخ به تحقيقات واش��نگتن فري بيكن در 
خصوص اينكه آيا قصد قطع دسترسي ايران به 
س��وييف را دارند يا نه، امتناع كردند. سوييفت 
شبكه اي جهاني براي ارسال و دريافت اطالعات 
تراكنش ه��اي مال��ي در محيط��ي ب��ا ضوابط 
مشخص و با امنيت باال است. بانك هاي ايراني 
پس از اج��راي برج��ام در س��ال 139۴ و رفع 
تحريم ها بار ديگر به س��وييفت متصل ش��دند. 
اختالف ميان دولت امريكا و اروپايي ها بر س��ر 
اجراي تحريم هاي واش��نگتن عليه ايران باعث 
مي شود تا اين دو نهاد مالي امريكايي دست به 
انتخاب بزنند. به نوش��ته واشنگتن فري بيكن، 
موضع دو بانك امريكايي ب��ه نگراني مقام هاي 
امريكا در خصوص تالش كش��ورهاي اروپايي 
و متحدان منطقه اي ايران ب��راي دور زدن دور 
بعدي تحريم هاي امريكا در چهارم نوامبر )13 

آبان( دامن مي زند.
اتحاديه اروپا هفته جاري بسته مالي 21 ميليون 
دالري براي اي��ران را تصويب ك��رد. در همين 
حال، مقام ه��اي آلماني خواس��تار ايجاد نظام 
بانكي مستقل از امريكا شده اند تا بتوان برجام را 
حفظ كرد. همچنين 16 سناتور جمهوري خواه 
امري��كا روز پنج ش��نبه در نام��ه اي به اس��تيو 
منوچين، وزير خزانه داري اين كشور خواستار 
قطع دسترسي ايران به ش��بكه مالي سوييفت 
ش��دند. مقام هاي امريكايي به واش��نگتن فري 
بيكن گفتن��د كه ب��ه بانك هاي اين كش��ور از 
جمله جي.پي مورگان و س��يتي بانك يادآوري 
خواهند كرد كه اگر در جهت قطع دسترس��ي 
ايران به س��وييفت و س��اير ش��بكه هاي مالي 
اقدام نكنند، از تحريم هاي دولت دونالد ترامپ 

رييس جمهوري در امان نخواهند بود.
ريچارد گلدبرگ، مش��اور ارش��د بنياد دفاع از 
دموكراسي ها كه به دولت ترامپ نزديك است، 
اظهار داشت كه بانك هاي حاضر در سوييفت با 

تصميمي حياتي روبه رو هستند.

مخالفت دو بانك بزرگ امريكا 
با تحريم گردش مالي ايران

دولت

س��خنگوي هيات رييس��ه مجلس ش��وراي 
اسالمي گفت: حس��ن روحاني رييس جمهوري 
روز سه ش��نبه - شش��م ش��هريور 97 - ب��راي 
پاس��خ ب��ه س��وال نماين��دگان در خان��ه ملت 
حض��ور مي ياب��د. به��روز نعمت��ي در گفت وگو 
ب��ا ايرن��ا اف��زود: حس��ينعلي امي��ري مع��اون 
)ش��نبه(  ام��روز  رييس جمه��وري  پارلمان��ي 
در نام��ه اي ب��ه هي��ات رييس��ه آمادگ��ي دكتر 
روحان��ي را ب��راي حض��ور در جلس��ه علن��ي 
روز سه ش��نبه اي��ن هفت��ه مجل��س و پاس��خ 
ك��رد.  اع��الم  نماين��دگان  پرس��ش هاي   ب��ه 
ط��رح س��وال 80 نماين��ده از رييس جمهوري 
روز چهارش��نبه 10 م��رداد م��اه در مجل��س 
ش��د.  وص��ول  اع��الم  اس��المي   ش��وراي 
عدم موفقيت دولت در كنت��رل قاچاق كاال و ارز، 
اس��تمرار تحريم هاي بانكي، عدم اقدام شايسته 
دولت درباره كاهش نرخ بيكاري، ركود اقتصادي 
ش��ديد چند س��اله و افزايش ش��تابان ن��رخ ارز 
خارجي و كاهش ش��ديد ارزش پ��ول ملي محور 
پن��ج س��وال از رييس جمهوري اس��ت. نماينده 
اصالح طلب مجل��س معتقد اس��ت راي اعتماد 
دوباره به وزير اقتصاد به معناي رضايت پارلمان از 
شرايط اقتصادي كشور است. الياس حضرتي در 
توييتي درباره بررسي طرح استيضاح كرباسيان 
وزير اقتصاد نوش��ت:  اگر فردا )يك ش��نبه( وزير 
اقتص��اد به عن��وان تنها مق��ام پاس��خگوي تيم  
اقتص��ادي دولت به مجلس، مج��ددا راي اعتماد 
بگيرد، به اين معني اس��ت كه مجلس از شرايط 
اقتصادي كش��ور راض��ي اس��ت و در اين صورت 
س��وال از رييس جمهور بالموض��وع خواهد بود. 
افكار عمومي درباره عملكرد م��ا قضاوت خواهد 
ك��رد. نايب ريي��س كميس��يون امني��ت ملي و 
سياس��ت خارجي مجلس ش��وراي اس��المي از 
ارايه گزارش اين كميس��يون درباره بررسي هاي 
ص��ورت گرفته در اليح��ه مقابله ب��ا تامين مالي 
تروريسم )CFT( به هيات رييسه مجلس شوراي 
اس��المي خبر داد. كمال دهقاني در گفت وگو با 
ايس��نا درباره  آخرين وضعيت بررس��ي CFT در 
كميس��يون امنيت ملي، گفت: ب��ا توجه به پايان 
مهلت دو ماهه بررس��ي CFT در مجلس شوراي 
اس��المي هفته گذشته اين كميس��يون اليحه را 
بررس��ي كرد و نتايج آن را به هيات رييس��ه ارايه 
كرد. وي توضيح داد: از آنجا كه قبال اين اليحه در 
كميسيون بررس��ي و راي گيري شده بود، اين بار 
كميسيون تنها به بررس��ي مجدد آن پرداخت و 
بر نظر قبلي خود تاكيد كرد، يعني بر اضافه شدن 
شروط هش��ت گانه و وجود اعالميه تفسيري در 
اين اليحه تاكيد ك��رد و موضوع ديگ��ري به آن 

اضافه يا كم نكرد.

رييس جمهوري
 تنها گذاشتن دولت اشتباهي نابخشودني است سه شنبه به مجلس مي رود

يادگار امام )ره(: روزهاي خوشي در پيش است



روحانی به وعده های خود 
پایبند است 
سید رضا اکرمی  

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز     
دول��ت روحان��ی در حال��ی دومین دوره ریاس��ت 
جمهوری خود را آغاز کرد که با اقداماتی که در دوره 
اول انجام داده بود، انتظار می رفت شرایطی ایده آل 
را پیش روی خود و مردم داشته باشد. دولت اقدامات 
بنیادینی مانند مهار تورم و مذاکره در مورد برجام را 
به خوبی انجام داد. یکی از تبلیغات دروغین كه علیه 
دولت در کشور و توسط مخالفان داخلی دولت مطرح 
می شد این بود که دولت همه وقت خود را برای برجام 
گذاشته و این حرف بی اساس است. تورم تک رقمی، 
ثبات در بازار، بهبود وضعیت ایران با دنیا و مسائلی 
ازاین دس��ت نباید یادمان برود. دوران قبل از دولت 
روحانی را یادمان ن��رود که در چه وضعیتی بودیم. 
حسن روحانی توانست ایران هراسی را به ایران دوستی 
تبدیل کند و این بزرگ تری��ن خدمت به نظام بود. 
اکنون شاهدیم که اروپا و کشورهای طرف قرارداد 
ایران به دنبال حفظ برجام به عنوان سندی صلح آمیز 
هستند. ما با برجام توانستیم ایران هراسی را برداریم 
و سایه سنگین اجماع علیه کشور برداشته شد. این 
نکات مسئله مهمی است. در رابطه بااینکه دولت همه 
تخم مرغ های خود را در سبد برجام چید باید بگویم 

این گونه نیست. 
دول��ت روحان��ی در ش��رایط س��ختی قرارگرفته 
به طوری که زحمات مبارزه با تورم را در طول 4 سال 
و ثبات اقتصادی، دستاوردهای برجام در این مدت 
کوتاه تحت الشعاع خود قرار داده و همه از معایب و 
مصایب می گویند. در طول 40 سال بعد از پیروزی 
انقالب این مسائل و سختی ها را به وفور شاهد بوده ایم 
و بعد از مدتی با آبرومندی و سربلندی رفع شده اند 
و حالت عادی پیداکرده ایم. اگر وعده های دولت ها 
و نظام جمهوری اس��المی در همه سال های پس از 
انقالب بررسی شود به دید منطقی نسبت به اوضاع 
کنونی می رسیم. باید ببینیم در این 40 سال دولت ها 
چه شعارهایی داده اند و چقدر به شعارهای شان عمل 
کرده اند. از دولتی که رییس جمهورش مقام معظم 
رهبری بود ت��ا دولت آقای روحانی همه وعده هایی 
را داده ان��د؛ اما باید بررس��ی کرد که چ��را دولت ها 
نتوانسته اند به وعده های شان عمل کنند. نظر من این 
است که دولت ها می خواستند اما نگذاشتند. همیشه 
و در همه دولت ها مخالفانی بودند که نمی گذاشتند 
دولت ه��ا به برنامه ها و ش��عارهای خود برس��ند و 
متاس��فانه این موضوع اس��تثنا هم ندارد و در همه 
دولت ها با این موضوع روب��ه رو بوده ایم. عالوه بر آن 
حجم فشارهای بین المللی به ایران و دولت ها را هم 
باید در نظر گرفت. رییس جمهوری امریکا ترامپ در 
برابر ایران بی اخالقی و بدعهدی داشت و امیدواریم 
این بدعهدی به درسی تبدیل شود و در ادامه قوی تر 
از پیش جلو برویم و تمامی قوا  اهتمام بورزند و معایب 
را برطرف کنند. چه بسا این مس��ائل بتواند به یک 
فرصت تبدیل شود. درست است که این مشکالت 
در اصل تهدید اس��ت اما می تواند به فرصت تبدیل 
شود. اگر به ظرفیت های داخل کشور توجه شود و 
درون نگر شویم و مسائل را برطرف کنیم،  می توانیم 
به جامعه ای مقتدر، شکوهمند و با عزت برسیم. از 
دی ماه سال 96 که حوادثی در اکثر شهرهای کشور 
رخ داد اگ��ر به درون نگری و اهتمام به ظرفیت های 
کشور همت می گذاش��تیم یقینا تحریم امریکا در 
جامعه ما کمتر اثر می گذاشت. وعده های روحانی 
وعده هایی درست بوده و دولت نیز به وعده های خود 
پایبند است و برای همه وعده های خود برنامه و ایده 
دارد اما شرایط برای عملی کرد آنها فراهم نمی شود 
و هر بار با شیوه ای جلوی  عملی کردن این وعده ها 
گرفته می شود؛ اما باید به سمت عملی شدن وعده ها 

حرکت کرد.

  اگر »حوزه« تحت فش�ار ق�رار نمي گرفت؛   
تعادل| مشاور رییس جمهور در یك سلسله توییت 
به نقد عملكرد حوزه و ورود حوزوي ها به امور سیاسي 
پرداخت. حس��ام الدین آشنا در توییتر خود نوشت: 
»سكوالریس��م ادعایي اینان و بزرگ تران ش��ان نه 
حاصل كم كاري ح��وزه بلكه محصول بیش فعالي 
حكومتي و تحمیل شده بر حوزه است. اگر فضالي 
بالقوه و در آس��تانه شكوفایي علمي، جذب دستگاه 
پرجاذبه قضایي نمي ش��دند، آین��ده علمي آنان در 
راهروهاي دادگستري نابود نمي شد؛ اگر حوزه براي 
تامین نیروهاي عقیدتي سیاسي تحت فشار نیروهاي 
نظامي و امنیتي قرار نمي گرفت؛ اگر س��ازمان هاي 
تبلیغي صدها روحاني خوش فكر را به مسلخ كارمندي 
و كارگزاري نمي كشاندند؛ اگر حوزه را به دنبال تقلید 
ناقص از دانش��گاه ها نمي كش��اندند؛ اگر نوآوري و 
نواندیشي سركوب نمي شد و براي آزاداندیشي مورد 
نظر مقام معظم رهبري رویكرد نهادسازي هاي كم 
حاصل و پرهزینه دنبال نمي ش��د، شاید دیگر الزم 
نبود س��خنراني از پادگاني در تهران به فیضیه اعزام 
شود تا درس اجتهاد به مراجع بدهد و مهندسي خود 

را مساله آموز صد مدرس بنامد.«  

  افتت�اح خان�ه م�وزه آيت اهلل هاش�مي 
رفس�نجاني؛ مهر|همایش عب��ور از بحران و 
توس��عه ایران با نگاهي به رویكرد آیت اهلل هاشمي 
رفسنجاني در حسینیه جماران برگزار شد. قرار است 
در این مراسم سیدحس��ن خمیني تولیت آستان 
مطهرامام خمیني و محمدج��واد ظریف وزیر امور 
خارجه س��خنراني كنند. ضمن اینك��ه دیروز خانه 
موزه آیت اهلل هاشمي رفسنجاني با حضور معاون اول 
رییس جمهور، در جماران گشایش یافت. در خانه موزه 
آیت اهلل هاشمي رفسنجاني، فعالیت هاي سیاسي و 
انقالبي این یار دیرینه امام و رهبري در قالب عكس، 

فیلم و دستنوشته به نمایش گذاشته شده است.

يادداشت

روي موج خبر
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هيات نظارت مجمع تشخيص به 5 بند از اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويي ايراد گرفت

شتاب مجمع براي ورود به لوايح مالي

 تنها گذاشتن دولت اشتباهي نابخشودني است

گروه ايران    
هیات عالي نظارت مجمع تش��خیص مصلحت نظام كه 
رییس آن محسن رضایي است، بار پیش الیحه پیوستن 
ایران به كنوانسیون پالرمو را مغایر با منافع ملي تشخیص 
داده بود، این بار به الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویي ایراد 
گرفته است. آن هم پیش از آنكه پرونده این الیحه در شوراي 
نگهبان بسته ش��ود. روز گذشته سایت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گزارشي از هیات عالي نظارت این شورا منتشر 
كرد كه بر اساس آن، به 5 بخش از الیحه دولت ایراد گرفته 
شده است. به نوشته سایت مجمع، پس از اظهارنظرهاي 
موافق و مخالف و نیز بیان دیدگاه هاي قوه مقننه توس��ط 
رییس كمیسیون امنیت ملي مجلس؛ با راي اعضاي هیات، 
بند الف ماده 1، م��اده 4 و 8 )7 مك��رر( و نیز ماده5 مغایر 
سیاست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و بند پ ماده 2 مغایر 

سیاست هاي كلي امنیت اقتصادي تشخیص داده شد. 

 ایراد هيات نظارت به كدام بخش است؟
اما بندهایي كه ای��ن هیات به آنها ای��راد گرفته به چه 
موضوعاتي اشاره دارد؟ در بند الف ماده 1 »جرم منشا« 
تعریف شده كه در متن مصوب مجلس آمده است: »هر 
رفتاري است كه مطابق ماده )2( قانون مجازات اسالمي 
جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذكور 
در قانون مب��ارزه با قاچاق كاال و ارز با اصالحات بعدي و 
همچنین عرضه و خرید خارج از ش��بكه فرآورده هاي 
نفتي و دارویي جرم محسوب مي شود.« ماده 4 اصالحیه 
قانون هم اشاره به تشكیل شوراي عالي مقابله با پولشویي و 
تامین مالي تروریسم دارد كه ریاست آن را وزارت اقتصاد 
و دارایي برعهده خواهد داشت و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، اطالعات، كشور، دادگستري و امور خارجه، 
نماینده رییس قوه قضاییه، دادستان كل كشور یا نماینده 
وي، رییس س��ازمان بازرسي كل كشور یا نماینده وي، 
رییس سازمان اطالعات سپاه، رییس كل بانك مركزي 
و سه تن از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر، از اعضاي 
آن خواهند بود. بر اساس ماده 4، این شورا وظیفه تهیه 
دستورالعمل هاي اجرایي و همكاري هاي بین المللي و 
تبادل تجربه با نهادهاي مشابه در دیگر كشورها را برعهده 

دارد. دیگر ایراد هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به ماده 8 )7 مكرر( بوده كه دستور به تشكیل »مركز 
اطالعات مالي« مي دهد. این مركز كه در وزارت اقتصاد 
دارایي تشكیل خواهد شد، وظیفه دریافت، گردآوري، 
نگهداري، تجزیه و تحلیل و ارزیابي اطالعاتي و بررسي 
معامالت مشكوك به پولشویي و تامین مالي تروریسم، 
ردیابي جریان وجوه و نقل و انتقال اموال با رعایت ضوابط 
قانوني را برعهده دارد كه هیات نظارت مجمع این وظایف 
را مغایر سیاست هاي كلي اقتصاد مقاومتي تشخیص داده 
است. در ماده 5 هم اسامي دستگاه ها و شركت ها، از جمله 
بانك ها، موسسات غیرمالي و غیرانتفاعي و... كه موظف به 
اجراي آیین نامه هاي مصوب هیات وزیران درباره مبارزه با 
پولشویي و تروریسم هستند، آمده است كه هیات مجمع 
آن را هم مغایر با اقتصاد مقاومتي تشخیص داده است. 
ایراد آخر هیات نظارت به بند پ ماده 2 اصالحیه قانون 
بوده كه مربوط به تعریف از پولش��ویي است. بر اساس 
بنده پ م��اده 2، »پنهان یا كتمان كردن یا تغییر دادن 
اطالعات مربوط به ماهیت واقعي، منشا، منبع، محل، 
نقل و انتق��ال، جابه جایي با مالكی��ت عوایدي كه بطور 
مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده 
باشد.« از جمله مصادیق پولشویي است. مجمع تشخیص 
معتقد است این بند اصالحیه قانون مغایر سیاست هاي 

كلي امنیت اقتصادي است.

 ایرادات به معناي رد الیحه نيست
با این حال محس��ن رضایي كه دبیر مجمع تشخیص 
مصلح��ت نظام هم هس��ت، گفته كه ای��ن ایرادها به 
معناي رد كل الیحه نیس��ت و آنها را از طریق شوراي 
نگهبان به مجلس براي اصالح مي فرستد. به تاكید او 
اعالم عدم انطباق یا مغایرت مواد و بند هایي از طرح ها 
و لوایح مصوب ی��ا در حال تصویب مجلس ش��وراي 
اس��المي به معناي رد كامل آنها نیس��ت، بلكه پس از 
اعالم مغایرت ها، هیات عالي نظارت و كمیسیون هاي 
مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شوراي اسالمي در 
یك فرآیند تعاملي و با برگزاري نشست هاي مشترك 

نسبت به اصالح موارد مغایرت اقدام مي كنند.

 ورود زودهنگام مجمع به لوایح مالي
این موضع مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به 
الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویي در حالي است 
كه مصوبه از سوي شوراي نگهبان به پارلمان بازگشته 
و فرایند اصالح آن در كمیس��یون حقوقي در جریان 
اس��ت. در این رابطه، احمد توكلي مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش كه چرا در حالي 
كه هنوز مجلس ایرادات شوراي نگهبان به الیحه اصالح 
قانون مبارزه با پولشویي را بررسي نكرده؛ این الیحه در 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام مورد رسیدگي قرار 
گرفته است؟ گفت: »این موضوع براي موارد اختالفي 

میان شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمي است؛ 
اما بررس��ي الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویي در 
هیات عالي نظارت مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
از ب��اب نظارت بر تطبیق یا ع��دم تطابق این مصوبه با 

سیاست هاي كلي اقتصادي نظام است.«
پیش از این، بر سر پیوستن ایران به كنوانسیون پالرمو 
هم قبل از آنكه مجلس تغییرات مدنظر شوراي نگهبان 
را بررسي كند، مجمع تشخیص مصلحت نظام با نگارش 
نامه اي به دبیر شوراي نگهبان آن را مغایر با منافع ملي 
تش��خیص داده بود. اقدامي كه با واكنش نمایندگان 
مجلس و دولت روبرو شد. دو روز بعد از انتشار این نامه 

حسینعلي امیري، معاون پارلماني رییس جمهوري با 
انتقاد از مخالفت مجمع تش��خیص مصلحت با الحاق 
ایران به كنوانس��یون س��ازمان ملل متحد، گفته بود 
تصویب نشدن لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام 
مالي )FATF(، ایران را با خسارت هاي غیرقابل جبراني 
مواجه مي كند. او دخالت مجمع در »الیحه پالرمو« را 
فاقد وجاهت قانوني خوانده بود. قاس��م میرزایي نیكو 
هم نظر هیات عالي نظارت مجمع تش��خیص درباره 
كنوانس��یون پالرمو را الزام آور ندانسته و تاكید كرده 
بود مجلس براي تصویب این الیحه، مس��یر قانوني را 

طي مي كند.

ادامه از صفحه اول
رییس جمهور با بیان اینكه نهاد روحانیت و نهاد دین 
و دولت در كنار هم هستند، گفت: حاكمیت، دولت و 
نظام نمي توانند از هم فاصله داشته باشند، فقاهت و 
والیت، حوزه هاي علمیه و روحانیت از آغاز انقالب در 
كنار دولت بوده اند و دولت نیز در مسیر ارشادات آنها 

حركت كرده است.
هیچ كس نمي تواند به دریا قدم بگذارد و انتظار داشته 
باشد پایش خیس نشود یا بدتر پایش را در دریا بگذارد 
و نسبت به خیس شدن پایش منكر شود، همه با هم 

هستیم و آرمان بزرگ انقالب هدف همه ماست.
روحاني با تاكید بر اینكه مش��كالت جامعه و توطئه 
بیگانگان و ایستادگي در برابر آن وظیفه همه ماست، 
تصریح ك��رد: بي تردید ب��ا وحدت به خوب��ي از این 

مشكالت عبور خواهیم كرد.
رییس جمه��ور همچنین خطاب ب��ه دولتمردان نیز 
گفت: در هفت��ه دولت انتظار م��ن از دولتمردان این 
است كه تالش و زحمات یكسال گذشته را براي مردم 
تشریح كنند. ما به درد و رنج مردم واقف هستیم و همه 
تالش ما این اس��ت كه در برطرف كردن آنها گام هاي 
مثبت و رو به جلویي برداریم و هیچ تردیدي در پیروزي 
نهایي این ملت نداریم. ما با وحدت و اتحاد با یكدیگر 
و استقامت توانس��تیم تالش البي هاي صهیونیستي 

را در سالن هاي مجلس سنا و مجلس نمایندگان آن 
كشور خنثي كنیم، ما توانستیم توطئه هاي امریكا را در 
سالن اجالس شوراي امنیت سازمان ملل خنثي كنیم.

روحاني در ادامه افزود: ما توانستیم اتهامات آنها علیه 
ای��ران را در قبال افكار عمومي بزداییم و توطئه هاي 
آنها را در دل آژانس بی��ن المللي خنثي كردیم. این 
ملت به خوبي توانس��ت از همه مشكالت سرفرازانه 

عبور كند. امروز ما با امام خود عهد مي بندیم، امامي 
كه مردم س��االري دیني را به ما یاد داد و به ما گفت 
كه در برابر مردم كه ولي نعمت ش��ما هس��تند باید 
خدمتگزار باش��ید؛ ما بار دیگر با امام و آرمان هایش 
عه��د مي بندیم كه ب��راي خدمت به م��ردم تالش 
مي كنیم و مطمئن هس��تیم كه خداوند هم در این 

مسیر یار این ملت بزرگ خواهد بود.

 خيري كه در پشت شرارت ها نهفته است
قبل از اظهارات رییس جمهوري؛ یادگار امام با اشاره 
به شرایط امروز منطقه و جهان گفت: شاید در شّري 
كه امروز به سبب دشمني هاي خارجي بر ما مستولي 
شده خیري باشد و آن انسجام دوباره فرزندان انقالب 
است؛ چرا كه از دست رفتن آن انسجام در مقاطعي 

مي توانست پایه هاي نظام را متزلزل كند.
سیدحس��ن خمین��ي در مراس��م تجدی��د میثاق 
رییس جمهوري و اعضاي هیات دولت با آرمان هاي 
امام راحل طي سخناني ضمن تبریك هفته دولت، 
اظهار داشت: به توانایي دوستان مان در دولت بسیار 
امیدوار و مطمئن هس��تم با اتكا ب��ه امید مي توانیم 
از تمام گردنه ه��ا عبور كنیم و ب��دون تردید امروز 
بزرگ ترین عامل براي برون رفت از ش��رایط كنوني 

برخورداري از روحیه امید است.
یادگار ام��ام ادامه داد: ام��روز بي تردید بزرگ ترین 
عامل برون رفت از ش��رایط موج��ود تزریق امید و 
توانایي فرزندان این كشور است؛ در راس آنها دولت 

كه در صف اول مبارزه با دسیسه ها هستند.
او با اش��اره به اینكه رییس جمهور امید را از مواریث 
بزرگ امام ب��راي جامعه ما تعریف ك��رد، گفت: ما 
مي توانیم با اتكاي به این امید از گردنه هاي امروز هم 
مانند شرایط بسیار س��ختي كه در سال هاي جنگ 

و بعد از جنگ داشتیم، عبور كنیم. روزهاي خوشي 
را در پیش روي داریم كه ان ش��اء اهلل با توجه به آنها 

مسیرمان را بهتر و با صالبت تر ادامه دهیم.
سیدحسن خمیني اظهار داشت: یكي از فلسفه هایي 
كه براي شر در تاریخ آورده اند این است كه اگر با نگاه 
عمیق نگاه كنیم ممكن اس��ت خیري در آنها نهفته 
باشد. شاید در شّري كه امروز به سبب دشمني هاي 
خارجي بر ما مستولي شده خیري باشد و آن انسجام 
دوباره فرزندان انقالب اس��ت چراكه از دست رفتن 
آن انس��جام در مقاطعي مي توانست پایه هاي نظام 

را متزلزل كند.
یادگار امام ادامه داد: آثار این امید را در جان و روح 
همه مردم دیده ایم، مي بینیم و انش��اء اهلل خواهیم 
دید؛ و راه آن هم بیش از چیزي انسجام همه نیروها 
و ب��ه خصوص مدیران كش��ور در نهادهاي دولتي و 
غیر دولتي است كه دس��ت در دست هم بتوانند به 
نیازهاي واقعي مردم پاس��خ مطل��وب دهند. من به 
توانایي دولت و به قدرت و توانایي جمهوري اسالمي 
و رهبر انقالب بسیار امیدوار هستم. مردم ما امیدوار 

بوده اند، هستند و خواهند بود.
سید حسن خمیني در پایان اظهار داشت: از خداوند 
مسالت مي كنیم انسجام و همدلي اي كه الزمه چنین 
شرایطي هست را در جان و روح همه ما مستولي كند.

 توسعه اقتصادي 
مهم ترين اولويت كشور

پيمان مودت  واشنگتن - 
تهران همچنان معتبر است

 رژيم حقوقي حاشيه خزر 
هنوز مشخص نشده است

فضاي التهابي عليه ايرانيان 
خارج ازكشور ايجاد نكنيد

 صيد ماهي در خليج فارس
 با استفاده از تكنولوژي چيني ها

 دبیر ش��وراي عالي امنیت 
مل��ي در آیین گش��ایش 
نمایش��گاه صنایع دستي 
گفت: صنای��ع فرهنگي به 
دلیل دارا بودن زمینه هاي 
تجربي و فرهنگي مي تواند 
موت��ور محرك��ه اقتص��اد 
مقاومت��ي و ایجاد جه��ش در حوزه هاي اش��تغال و 
صادرات باش��د. دریابان علي شمخاني دیروز در آیین 
افتتاح س��ي امین نمایش��گاه ملي صنایع دستي در 
محل دایمي نمایش��گاه هاي بین المللي تهران گفت: 
صنایع فرهنگي به دلیل دارا بودن زمینه هاي علمي، 
تجربي و فرهنگي گسترده و متنوع در كشور مي تواند 
با سرمایه گذاري اندك به عنوان موتور محركه اقتصاد 
مقاومتي منش��أ ایجاد جهش در حوزه اشتغال، تولید 
ملي و صادرات باشد. او مهم ترین اولویت امروز كشور را 
توسعه اقتصادي و رفع مشكالت معیشتي و اشتغال در 
كشور عنوان كرد و اظهار داشت: صنایع دستي به عنوان 
صنعتي اشتغال زا، كم هزینه، داراي زیر ساخت فرهنگي 
و بخشي از میراث ملي و تمدني كشور در صورت توجه و 
اهتمام ویژه مي تواند شكل گیري قطب هاي فرهنگي- 
اقتصادي در مناطق مختلف كش��ور و جذب جوانان 
تحصیل كرده بومي را به دنبال داشته باشد. دبیر شوراي 
عالي امنیت ملي حوزه گردشگري و صنایع دستي را 
بخش مهمي از توان نرم كشور عنوان كرد و اظهار داشت: 
برگزاري نمایشگاه ملي صنایع دستي كه صنعتگران 
سي و یك استان كشور در آن حضور دارند ضمن معرفي 
زمینه ها و فرصت هاي متعدد اقتصادي و فرهنگي این 
صنعت در كشور، فرصت مناسبي براي برجسته سازي 
قابلیت هاي واقعي كشور براي اشتغال زایي، تولید ملي 

و صادرات در دوران تحریم است.

ق��ي  حقو ن  و مع��ا
رییس جمه��ور ب��ا بیان 
اینكه نه ایرا ن و نه امریكا 
هیچ كدام از پیمان مودت 
هن��وز خارج نش��ده اند، 
تاكید كرد: شرایطي در 
پیمان مودت آمده است 
كه هر كدام از طرفین مي توانند از آن خارج شوند. 
وقتي هیچ كدام از طرفین از این معاهده خارج نشده 
و ای��ن خروج را به صورت رس��مي اعالم نكرده اند، 
این پیمان اعتبار دارد و مي تواند مورد استناد قرار 
بگیرد. لعیا جنیدي در گفت وگو با ایلنا، درخصوص 
طرح دعواي ایران از امری��كا در دیوان بین المللي 
دادگس��تري گفت: ایران دو ش��كایت را از ایاالت 
متح��ده امریكا در دیوان بین المللي دادگس��تري 
مطرح ك��رده بود. دع��وي اول، مرب��وط به احكام 
پرونده هایي اس��ت كه دادگاه هاي امریكایي صادر 
كرده اند و ادعایشان مس��ائل تروریستي است كه 
اجرایش را در كش��ورهاي دیگر شاهد هستیم.  او 
ادامه داد: اگر در این پرونده حكم به نفع ایران صادر 
شود، تصور مي كنم همه دادگاه هاي دیگر در دنیا 
علي االصول از حكم دیوان الهه تبعیت كرده و دیگر 
حاضر نیستند هیچ دستور و اجرایي نسبت به این 
نوع احكام صادر شده را از سوي دادگاه هاي امریكا 
صادر كنند.  جنیدي با اش��اره به طرح دعوي دوم 
ایران از امریكا تصریح كرد: دعوي دیگر، مربوط به 
خروج ایاالت متحده از برجام و بازگرداندن تحریم ها 
اس��ت كه در این رابطه، ریی��س دیوان بین المللي 
دادگستري به وزیر دادگس��تري امریكا نامه اي را 
نوش��ت و در آن، درخواست شد تا وضعیت موجود 

حفظ شود. 

عض��و هی��ات رییس��ه 
كمیسیون امنیت ملي و 
سیاست خارجي مجلس 
گفت: هنوز هیچ تقسیمي 
در رژی��م حقوق��ي خزر 
صورت نگرفته، اما دشمن 
با توقع زایي درباره سهم 
50 درصدي ایران از این ساحل به دنبال سوءاستفاده 
از احساس��ات وطن دوستانه مردم است. به گزارش 
ایرنا، محمد جمالي نوبندگاني درباره كنوانس��یون 
خزر گفت: قطع��ا هنوز در حاش��یه هاي خزر هیچ 
تقسیمي صورت نگرفته است اما متاسفانه افرادي 
كه تخصصي در این زمینه ندارند از روي احساسات و 
تحت تاثیر بازي دشمن اما واگرهایي را در خصوص 
این كنوانسیون مطرح مي كنند. جمالي نوبندگاني 
افزود: كساني كه بحث س��هم 50 درصدي ایران از 
دریاي خزر را پیش كش��یده و آن را با عهدنامه هاي 
گلس��تان و تركمانچاي در زمان قاجاریه مقایس��ه 
مي كنند، باید حتما اس��نادي را در این زمینه ارایه 
دهند و بدون مطالعه، آگاهي و از روي احساس��ات 
در این زمینه اظهارنظر نكنند. این نماینده مجلس 
تصریح كرد: كساني مانند سلطنت طلب ها و منافقین 
این شبهات را مطرح كرده وبه آن دامن مي زنند. در 
این شرایط باید گفت كه سلطنت طلبان بودند كه به 
جدایي بحری��ن از ایران راي دادند و منافقین نیز در 
خط دشمن و با صدام در حمله به كشور همراه شدند. 
عضو هیات رییسه كمیسیون امنیت ملي مجلس 
گفت: جمهوري اس��المي تنها حاكمیتي در تاریخ 
ایران است كه در زمان جنگ 8 ساله با قاطعیت دفاع 
كرد و حاضر نشد كه ذره اي از خاك كشور در تصرف 

و اشغال دشمن در آید.

در ش��رایطي ك��ه برخي 
جریان��ات به بهان��ه وجود 
اف��راد دو تابعیت��ي هر روز 
براي دولت حاشیه سازي 
مي كنند؛ رییس كمیسیون 
امنی��ت ملي و سیاس��ت 
خارج��ي مجل��س دهم  
مي گوید: هش��ت میلیون ایراني خارج از كشور وجود 
دارد كه بخش قلیلي از آنها با نظام مشكل دارند، پس 
نباید علیه همه آنها به گون��ه اي فضاي التهابي ایجاد 
كرد كه آنها به دنبال وكیل براي جلوگیري از مصادره 
اموال شان در ایران باشند. اقدامات ما باعث چنین ترسي 
شده است. حش��مت اهلل فالحت پیشه در گفت وگو با 
ایسنا، تاكید كرد: در موضوع تابعیت باید حقوق و دغدغه 
ایراني ها مورد توجه قرار گیرد. اقامت و تابعیت مضاعف 
جرم نیست. او افزود: در این باره تنها كساني كه تابعیت 
مضاعف دارند نمي توانند در سمت ها و موقعیت حساس 
حضور پیدا كنند و اینها همه در استعالم هاي مدیریتي 
مشخص مي شود.  وي افزود: اكنون طبق اطالعات ما 
ایراني ها در امریكا و اروپایي ها نگران ش��ده اند. وكیل 
گرفته چون ترس دارند كه هر لحظه اموال آنها در ایران 
مصادره شود. اقدامات برخي از آقایان باعث شد كه حتي 
وزارت اطالعات اعالم كند كه بسیاري از اسامي نام برده 
شده در گزارش اولیه تحقیق و تفحص از دوتابعیتي ها 
درست نبوده و آنها تابعیت دوگانه ندارند. بیان این جنس 
از اتهامات باعث ایجاد فضاي ناامیدي در بین ایرانیان 

خارج از كشور مي شود. 
فالحت پیشه در پایان گفت: ما هشت میلیون ایراني 
خارج از كش��ور داریم كه بخش قلیل��ي از آنها با  نظام 
جمهوري اسالمي ایران مشكل دارند پس نباید علیه 

همه آنها فضاي التهابي ایجاد كرد. 

حی��دري گف��ت: صید 
ماهي در خلی��ج فارس 
با اس��تفاده از تكنولوژي 
چیني ها صورت مي گیرد. 
مدی��ركل ام��ور مرزي 
وزارت كشور در گفت وگو 
با باشگاه خبرنگاران جوان 
با اش��اره به حواش��ي حضور ماهیگیران چیني در 
خلیج فارس اظهار كرد: دو نوع ماهي در خلیج فارس 
وجود دارد كه مصرف ایراني ندارند و زماني كه تمام 
ماهي ها صید مي شوند آنها طبق قرارداد موجود به 

كشور چین داده مي شود.
مدیركل امور مرزي وزارت كش��ور ب��ا بیان اینكه 
از تكنولوژي چیني ها ب��راي صید ماهي در خلیج 
فارس اس��تفاده مي ش��ود؛ افزود: آن دو ماهي هم 
كه مصرف عمومي در چین دارند توس��ط صیادان 
ایراني صید و به این كش��ور فرس��تاده مي شود. او 
درباره درگیري هاي اخیر مرزي نیز اظهار كرد: هر 
چقدر این تهدیدها از س��وي دشمن بیشتر باشد 
به همان نس��بت اقتدار و قدرت نظامي ما افزایش 
پیدا مي كن��د. مدیركل امور مرزي وزارت كش��ور 
گفت: كش��ورهاي معاند به دنبال آسیب رساندن 
به اقتدار ملي ما هستند؛ اما با اینگونه اقدامات كور 
نمي توانند خدش��ه اي نسبت به امنیت كشور وارد 
كنند. حیدري با اشاره به اینكه اقتدار نظامي، امنیتي 
ایران در سطح ملي و منطقه مثال زدني است؛ تاكید 
كرد: در جریان حوادث اخیر در شمال غرب و غرب 
كشور نیز عناصر گروهك هاي تروریستي قصد انجام 
اقداماتي علیه كشورمان داشتند كه با پاسخ جدي 
نیروهاي امنیتي روبه رو شدند و تعدادي از آنان به 

هالكت رسیدند.



 ضعف سامانه انبار 
عامل تشديد احتكار 

 دولت به جاي حل مشكالت
به بي راهه مي رود

فارس| مديركل دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات 
گمرك با اش��اره به اينكه دس��تگاه ها عادت دارند 
ضعف خود را گردن ديگران بيندازند، گفت: چه طور 
مي تواند اطالعات 30 ه��زار انبار گمرك كامل تر از 

600 هزار انبار وزارت صمت باشد.
فيروز خيالي، در پاس��خ به اين پرسش كه قرار بود 
انبارهاي كاال به س��امانه جامع گمرك متصل شود 
و وزارت صم��ت نيز ذيل س��امانه جامع تجارت به 
دنبال تكميل س��امانه انبارها بوده است، با توجه به 
سياس��ت هاي ارزي چرا در حال حاضر انبارهاي پر 
از كاالي احتكار ش��ده در استان هاي متعدد توسط 
نهادهاي نظارتي كشف مي شود و سامانه ها نقشي 
در آن ندارند، اظهار كرد: گمرك چيزي به نام سامانه 
انبارها ندارد، آنچه تحت سامانه انبارها گفته مي شود، 
زير مجموعه س��امانه جامع تجارت است كه اساسا 

ثبت نام و يك مدل خوداظهاري تلقي مي شود.
مديركل دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات گمرك 
با بيان اينكه مسووالن وزارت صمت اعالم مي كنند 
اطالعات 400 تا 600 هزار انبار در سامانه ثبت شده 
اما ما اطالعي نداريم كه اين انبارها كجا هس��تند، 
تصريح كرد: به گمرك گفته بودند اطالعات انبارها را 
از ما دريافت كنيد؛ البته چيزي غير از اين نبوده است 
كه از طريق كد پستي دسترس��ي پيدا مي كرديم 
و آنها اعتبارس��نجي مي كردند؛ در واقع اين اتفاق 
نيفتاده است و يك سال و نيم دنبال اين بوديم كه وب 
سرويسي در تاريخ ۷ مرداد با نام كاربري و رمز عبور از 
مسووالن وزارت صمت دريافت كنيم كه روي بستر 
GST ارايه مي ش��د.  وي با ابراز تاسف اظهار كرد: با 
سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات تماس گرفتيم 
گفتند اساسا وزارت صمت چنين درخواستي از ما 
نداشته كه آن را در اختيار گمرك قرار دهند. معلوم 
نيست يك و نيم سال معطل كردند و دنبال چه بودند؛ 

اكنون هم اطالعات خاصي ندارند.
به گفته اين مسوول گمرك، در سامانه جامعه گمرك 
اعالم مي كنيم كه متقاضي كدپس��تي به ما داده و 
آيا قبال در س��امانه انبار وزارت صمت ثبت شده؛ آيا 
معتبر اس��ت يا خير؟ اما از اينكه 600 هزار انبار ياد 
شده اعتبارسنجي و راستي آزمايي شده خبر نداريم.

خيالي با اشاره به اينكه قبال هم گفته ام اگر از سازمان 
ثبت احوال كدملي مي گيريم، به معناي آن نيست 
ك��ه به جاي س��ازمان افراد را ثبت ن��ام كنيم، بلكه 
اطالعات آنها رجيستر ش��ده و كد يكتا مي دهيم و 
وقتي كد پستي مي گيريم به معناي اعتبارسنجي 
و ارزيابي نيس��ت.مديركل دفتر فناوري اطالعات و 
ارتباطات گمرك گفت: هدف اين اس��ت كه كاال به 
كجا رفته و آدرس آن چيست، بحث ما صرفا زنجيره 
تامين نيست، طبق قانون گمرك حسابرسي پس از 
ترخيص داريم و كااليي كه ترخيص ش��ده را رصد 
مي كنيم، زيرا ممكن اس��ت، به هنگام تش��ريفات 
گمركي با حداقل ضوابط كاال ترخيص ش��ده باشد 
اما مجددا مورد بازبيني قرار گيرد.خيالي تاكيد كرد: 
در طرح رجيستري انبارها نيروي انتظامي نيز تمايل 
نش��ان داد كه اطالعات حامل كاال را داش��ته باشد 
و مس��ير آن را نظارت و ارزيابي كند.مديركل دفتر 
فناوري اطالعات و ارتباطات گمرك با تاكيد بر اينكه 
با وجود اظهارات آقاي صادق زاده مس��وول سامانه 
جامع تجارت وزارت صمت كه گفته است، مي دانيم 
در كدام انبارها چه كااليي وجود دارد، اظهار داشت: 
با وجود اين باز هم از سيستم خدمات پس از ترخيص 
گمرك استفاده كردند و ما چيزي به نام سامانه انبار 
نداريم.وي يادآور شد: اصرار دارند كه اتصال سيستم 
انبار به سامانه گمرك انجام شود، متوجه نشدم علت 
آن چيست، يكي از داليلش اين است كه الزام براي 
انباره��ا از طريق گمرك ايجاد ش��ود چون توانايي 
اين كار را ندارند تا صاحبان انبارها را ملزم كنند كه 
اطالعات خود را اراي��ه دهند.خيالي افزود: با وجود 
اينكه اطالعات 600 هزار انب��ار را دارند مي گويند 
اطالعات 30 هزار انباري را كه نيز گمرك دارد بايد 
در اختيار ما قرار بگيرد. شخصا برايم جالب است كه 
چطور مي تواند اطالعات 30 هزار انبار گمرك كاملتر 
از 600 هزار انبار آنها باشد؛ البته اين را هم نمي دانيم.

تس�نيم| حس��ينعلي حاجي دليگان��ي، عضو 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي، 
اظهار كرد: انتظ��ار مردم و مجلس از رييس جمهور 
اجراي قانون اساسي است كه رييس جمهور سوگند 
ياد كرده اس��ت به آن پايبند باشد و به آن عمل كند 
و به همين جهت كوتاهي در اين زمينه به هيچ وجه 

قابل قبول نيست.
اين نماينده مجلس ش��وراي اس��المي با يادآوري 
اصل صد و س��يزدهم قانون اساس��ي گفت: قانون 
اساسي مس��ووليت  اجراي  قانون  اساسي را بر عهده 
رييس جمهور گذاش��ته اس��ت و اگر قانون اساسي 
اجرا نمي ش��ود نش��ئت گرفته از ضعف رييس قوه 
مجريه است.حاجي دليگاني با تصريح به اينكه هيچ 
دولتي حق ندارد در عدم اجراي قانون اساسي بهانه 
تراشي كند گفت: اساسي ترين وظيفه قوه مجريه 
اجراي قانون اساسي است و اصل 43 قانون اساسي 
تصريح دارد كه بايد نيازهاي اساسي مردم همچون 
مسكن ، خوراك ، پوشاك ، بهداشت ، درمان ، آموزش 
و امكانات الزم براي تشكيل خانواده  براي همه  ملت 
ايران فراهم شود. اين اصل قانون اساسي يعني همه 
اقدامات دولت در راستاي تحقق چنين اهدافي بايد 
تعريف شود حال اگر دولتي نتواند در تحقق اين مسير 
گام بردارد و يا دغدغه گام برداشتن در اين مسير را 
نداشته باشد بايد مورد سوال و بازخواست نمايندگان 
ملت قرار گيرد.وي در مورد دليل اين مدعي خود كه 
دولت به جاي حل مشكل مردم به بي راهه مي رود 
گفت: هر شخصي كه كمترين سواد اقتصادي داشته 
باش��د ادغان دارد كه افزايش سه برابري نقدينگي 

يعني كاهش پول كشور به يك سوم.
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توصيه يك كارشناس اقتصادي در گفت وگو با »تعادل« درباره راه حل اختالف كارگران و كارفرمايان 

ارسال آيين نامه ماده 7 قانون كار براي تصويب در هيات وزيران 

هزينه بهبود معاش كارگران گردن دولت است

حداكثر كار موقت سه سال مي شود

اميرعباسآذرموند|
اين روزها نماين��دگان كارگري و كارفرمايي س��رگرم 
بحث افزايش مزد هستند. نمايندگان كارگري همواره 
از تقوي��ت معيش��ت زندگي كارگران صحب��ت كرده و 
خواهان بهبود اين ش��اخص هس��تند ولي كارفرمايان 
يكص��دا مي گويند نمي تواني��م در اين ش��رايط مزد را 
افزاي��ش دهيم و دولت بايد ب��راي كاهش قدرت خريد 
نيروي كار برنامه اي داش��ته باشد. با اين همه بررسي ها 
نشان مي دهند هزينه مزد نيروي كار در توليد كمتر از 
پنج درصد است و به بياني مي توان ادعا كرد كه كمترين 
بخش هزينه اي توليد مربوط به دس��تمزد است. با اين 
همه كارفرمايان مي گويند چنانچ��ه مزد افزايش يابد، 
چاره اي جز تسويه كارگران باقي نمي ماند. توصيه يك 
كارشناس اقتصادي در گفت وگو با »تعادل« ولي براي 
بهبود وضعيت معاش دهك هاي پايين درآمدي، افزايش 

يارانه هاي نقدي است. 
به گزارش »تعادل« با افزايش زمزمه هاي بخش كارگري 
ش��وراي عالي كار، مبني بر افزايش دوباره حداقل مزد 
براي س��ال جاري ي��ا افزايش حمايت ه��اي اقتصادي 
براي مزد بگيران، سبب ش��ده تا در روزهاي گذشته بار 
ديگر بحث هاي مرتبط با اين مس��اله در رسانه ها رونق 
بگيرد. از يك طرف كارفرمايان ضمن رد هر نوع افزايش 
مزد، مس��ووليت افزايش هزينه هاي زندگي را به دوش 
دول��ت مي اندازند و از قوه مجري��ه مي خواهد با افزايش 
حمايت هاي اجتماعي، بار هزينه هاي اين مهم را به دوش 
بكشد. كارفرمايان مدعي هستند كه افزايش قيمت ها 
سبب افزايش هزينه توليد ش��ده و به همين دليل آنها 

اكنون نمي توانند در مورد دستمزد كاري انجام دهند.
در همين رابطه روز گذشته، علي خدايي، عضو شوراي عالي 
كار در گفت وگو با تسنيم، درباره برگزاري جلسه كميته مزد 
و ارايه راهكارها براي جبران كاهش قدرت خريد كارگران، 
ضمن انتقاد از رويه نمايندگان كارفرمايي گفت: »برخي 
از كارفرمايان قبل از برگزاري جلس��ه موج رس��انه اي راه 
انداخته اند كه امكان افزايش دستمزد وجود ندارد و مانند 
گذشته باز هم امنيت شغلي كارگران را گروگان گرفته اند و 
افزايش دستمزد را بهانه اي براي بيكاري كارگران مي كنند.

بيش از 10 سال اس��ت كه شعار جامعه كارفرمايي هنگام 
صحبت از معيشت كارگران، حمايت از توليد است. هر زمان 
كه صحبت از معيش��ت كارگران كرديم كارفرمايان بيان 
كردند كه بايد به فكر مش��اغل موجود باشيم. اين موضوع 
بيش��تر به عنوان يك ترفند از س��مت جامعه كارفرمايي 
براي سركوب بيشتر مزدي كارگران است. در حال حاضر 
با توجه به رفتار جامعه كارفرمايي در جلسات شوراي عالي 
كار نمي توانيم اين را بپذيريم كه تمام انرژي خود را براي 

حفاظت از توليد بگذاريم.«
مساله اساس��ي همواره در مساله افزايش مزد اين است 
كه با توجه به اينكه هزينه م��زد جزو هزينه هاي توليد 
محسوب مي شود، افزايش آن موجب افزايش نقدينگي 
و تورم از يكسو و از س��وي ديگر سبب باال رفتن قيمت 
توليد و ركود صنايع مي ش��ود. اين مباحث در شرايطي 
بيان مي ش��ود كه ميان هزينه هاي زندگي و دس��تمزد 
فاصله معنا داري وجود دارد. در روز 22 اس��فند 1396، 
مصوبه شوراي عالي كار حداقل هاي هزينه زندگي يك 
خانواده در كشور را دو ميليون و 669 هزار تومان اعالم 
كرد اما حداقل مزدي كه براي س��ال جاري به تصويب 
رس��يد رقمي در حدود يك ميليون و 111 هزار تومان 
بود. آن زمان وعده داده ش��د طي چند سال اين شكاف 
برطرف شود ولي نوس��ان ارزي ما ه هاي گذشته سبب 
شد اين حس��اب و كتاب در هم بريزد. در همين رابطه 
وحيد ش��قاقي، اقتصاددان به تعادل گفت: : » در مقابل 
كارفرمايان طبقه كارگري ق��رار دارد كه در 9 ماه اخير 

حدود 50 تا 60 درصد قدرت خريد خود را از دست داده 
است. در اين مدت ارزش پول ملي 150 درصد تضعيف 
شد و با اس��تناد به اين مهم قيمت كاالها در كشور بين 
30 ت��ا 125 درصد افزايش يافت. اين فاصله به منش��أ 
توليد كاال ب��از مي گردد و كااليي كه ب��ه كلي در خارج 
توليد شده باالترين افزايش قيمت را تجربه كرده است. 
ميانگين اين رقم به حدود 50 تا 60 درصد مي رسد كه به 
معناي افزايش هزينه هاي زندگي و كاهش قدرت خريد 
مزدبگيران ايران است. طبعا طبقه كارگر كه بيشترين 
بار اين مشكل را به دوش مي كشد، با كاهش قدرت خريد 
خود، تقاضاي مصرفي كمتري خواهد داشت كه اين مهم 
در يك دور باطل به بنگاه ه��اي توليد اصابت مي كند و 
توليد در كشور را به شدت كاهش مي دهد. نبايد فراموش 
كنيم اقتصاد پيكره واحدي است كه اگر به صورت كامل 
مشكالت در آن ريش��ه يابي نشود، ضربه پذيري از نقاط 

ديگر افزايش مي يابد.«
احسان سهرابي، عضو هيأت مديره كانون عالي شوراهاي 
اسالمي كار، در همين رابطه به تسنيم گفت: هم اكنون 
قدرت خري��د كارگران 48 درصد كاه��ش پيدا كرده و 
شاخص تورم هم گوياي اين است كه ادامه زندگي با اين 
دستمزدها قابل انجام نيست و البته اين را نيز بايد گفت 
كه وضعيت كارگران تاكنون ب��ه اين حد بحراني نبوده 
كه ما مجبور به ترميم دس��تمزد در نيمه س��ال شويم. 
تحقيقات ميداني نش��ان از اين دارد كه يك كارگر براي 
اينكه شرمنده خانواده خود نباشد نياز به 5 ميليون و 300 
هزار تومان حقوق دارد و البته نمي توان در مورد خروجي 
اين جلسات براي تعيين دستمزد هيچ پيش بيني داشت.

  سهم ناچيز مزد در قيمت تمام شده كاال 
از س��وي ديگر بحث ارتباط ميان افزايش مزد و قيمت 
تمام شده كاال هر چند بطور كلي، بحث اشتباهي نيست 
اما يك چالش مه��م را در برابر خ��ود مي بيند. آن طور 
كه گزارش هاي رس��مي مي گويند سهم مزد در قيمت 
تمام شده كاالي توليد ايران بطور ميانگين پنج درصد 
اس��ت، اين به آن معنا اس��ت كه اگر مزد كارگر افزايش 
100 درصدي داش��ته باش��د، قيمت كاال بايد 5 درصد 

گران تر شود. با وجود اين خدايي پرده از يكسري اطالع 
ديگر برداش��ت. عضو ش��وراي عالي كار تاكيد كرد: اگر 
دستمزد كارگران را زياد كنيم، در اين فضاي متالطم، 
اثر تورمي نخواهد داش��ت. اين استدالل كاماًل منطقي 
اس��ت چراكه اگر قبل از اين نوسان اقتصادي، متوسِط 
سهم دس��تمزد در قيمت تمام ش��ده كاالها، 5 درصد 
بود، حاال قطعًا اين مولفه به كمتر از 3.5 درصد رسيده؛ 
جهش س��اير مولفه هاي تاثيرگذار در قيمت تمام شده 
و ثباِت دستمزد، سهم دس��تمزد را كم كرده است. لذا 
موظفيم س��هم دستمزد را مثل س��اير مولفه ها ببينيم 
 و در نظ��ر بگيري��م؛ االن صنعتي را نداري��م كه بيش از

40 درصد قيمت تمام شده آن، سهم مواد اوليه نباشد، 
در حالي كه سهم دستمزد در بدترين حالت و در صنايعي 
كه بيشترين ميزان نيروي انساني را دارند، در بيشترين 

حالت، كمتر از بيست و پنج درصد است.
حال مساله بر س��ر اين است كه در كشوري مانند ايران 
كه تورم جز در چند س��ال اخير، همواره دو رقمي بوده، 
افزايش يكي دو درصدي ناشي از مزد چگونه مي خواهد 
وضعيت اقتصادي كشور را دگرگون كند؟ عالوه بر اين 
چرا كارفرما با وجود اينكه سهم سه و نيم درصدي فعلي 
مزد در قيمت تمام شده كاال، چندان نقش چشمگيري 
ن��دارد، ب��راي اين عامل س��ختگيري مي كن��د؟ نبايد 
فراموش كرد پايين بودن مزد عوارضي را براي كش��ور 

ايجاد مي كند.
به نظر مي رسد كارفرمايان بخش توليد هم سهم زيادي 
از س��ود توليد نمي برند و به همين دليل براي هر درصد 
آن تالش مي كنند. در س��ال هاي گذشته كارشناسان 
مختلف به محاسبه ميزان سود توليد در كشور پرداختند 
و عدد 20 تا 25 درصد به عن��وان رقمي مورد توافق در 
گزارش هاي مختلف تكرار شده است. اين در حالي است 
كه س��ود فعاليت هاي نامولد در ايران چندين برابر اين 
رقم است و برخي از كارشناسان اين را به عنوان عاملي 
در نظر مي گيرند كه به مانعي براي توليد كشور تبديل 
شده اس��ت. س��هم 20 تا 25 درصدي كارفرما در كنار 
سهم 3.5 تا پنج درصدي كارگر نشان مي دهد كه بخش 
اصلي سود توليد حتي به جيب فعاالن اين حوزه نمي رود. 

به نظر مي رس��د ضعف نظام توزيع كشور سبب شده تا 
توليد كنندگان، اعم از كارفرما و كارگر امكان بهره مندي 

كامل از فعاليت هاي خود را ندارند. 

   رابطه مزد كم و بيكاري زياد
مساله مزد در اقتصاد به همين موارد خالصه نمي شود؛ 
افزايش نرخ حداقل دستمزد سبب افزايش قدرت خريد 
مزدبگيران و اقش��ار مياني و پاييني جامعه مي شود كه 
اين امر به تحرك بيش��تر اقتصاد و افزايش رشد اقتصاد 
كمك خواهد كرد. از سوي ديگر يكي از مشكالت فعلي 
اقتصاد ايران، نرخ باالي بيكاري اس��ت. بررسي ها نشان 
مي دهد مساله بيكاري به نرخ حداقل مزد مرتبط است. 
آمارهاي رسمي از حدود 800 هزار نفر دو و چند شغله 
خبر مي ده��د. به اين اعتبار مي ت��وان گفت افرادي كه 
نتوانستند هزينه زندگي خود را با يك شغل تامين كنند، 
مجبور شدند تا بخش ديگري از ساعات روز خود را شاغل 
باشند. اين امر نشان مي دهد چنانچه يك برنامه مزدي 
مشخص براي باال بردن رفاه و عدالت اجتماعي اجرا شود، 
در عرض چند سال و بدون سرمايه گذاري حداقل 800 
هزار شغل جديد در كشور ساخته مي شود كه به تنهايي 
بيش از يك چهارم بيكاران كش��ور را شاغل مي كند. در 
اين رابطه شقاقي هم معتقد است كاهش قدرت خريد 
كارگران موجب عدم تمايل به اشتغال مي شود. او گفت: 
» كاهش قدرت خريد و تقاضا، به كاهش فروش كاال در 
اقتصاد كشور منجر مي ش��ود. از سوي ديگر بنگاه هاي 
توليدي ني��ز به دليل افزايش هزينه ه��اي جانبي خود 
هنگامي كه با كاهش فروش مواجه شوند، طي ماه هاي 
آينده نيمه فعال مي ش��وند. همچنين بخشي از نيروي 
كار هم حاضر نخواهد بود با اين دس��تمزد كار كند و از 

جمعيت فعال اقتصادي كشور هم كاسته مي شود.«
همچنين ب��اال رفتن عدالت اجتماعي، س��بب كاهش 
جراي��م و متعاقب ان پايين آم��دن هزينه هاي امنيتي 
دولت هم خواهد شد. افزايش سواد، بروز بيشتر استعداد 
افراد و از بين رفتن معضالتي كه با فقر عجين هس��تند، 
از ديگر مشكالتي هستند كه مي تواند با افزايش مزد تا 

حدود زيادي برطرف شوند.

   كاهش قدرت خريد يعني قفل شدگي
در بازار كار و كاال

وحيد ش��قاقي، اقتصاددان در گفت وگو با تعادل ضمن 
اشاره به درگيري هاي مزدي اخير گفت: » بحث حقوق 
و دس��تمزد كارگران از يك س��و به كارفرمايان مربوط 
اس��ت و طبقه كارفرما هم عمال مانند هميشه در مقابل 
افزايش مزد مقاومت مي كند. اين مقاومت طبيعي است 
در هر حال يكي از نهادهاي اصلي توليد نيروي كار است 
و هر چند نهاده كار سهم كمتري به نسبت مواد اوليه و 
تجهيزات داشته باش��د )كه در ايران دارد( با وجود اين 
همچنان يكي از بخش هاي هزينه اي توليد محس��وب 
مي شود كارفرمايان هم تالش دارند تا هزينه اين بخش 

باال نرود.«
او در رابطه با مشكالت توليد ادامه داد: » از سوي ديگر 
كارفرمايان با افزايش هزينه هاي توليد مواجه ش��دند. 
مواد اوليه، كاالهاي واس��طه اي، انواع واردات و هزينه 
تجهيزات باالتر رفتند و اكنون طبقه س��رمايه دار هم 
براي اداره امور دچار مش��كل شده است. درنتيجه بايد 
راه ديگري را ب��راي كنترل قدرت خريد مردم انتخاب 
كرد كه بتواند اث��رات زيان بار نوس��ان اخير را كاهش 
دهد. در اين جا نقش دولت به مراتب مهم تر مي شود و 
حاال نوبت ورود قوه مجريه به عرصه اس��ت تا از عدالت 

اجتماعي دفاع كند.«
وي افزود: » به باور من دولت بايد چند كار مهم انجام دهد 
تا به وظيفه تعادل بخشي خود در اقتصاد عمل كند. اول 
از همه بايد توجه داشت كه يكي از اصلي ترين وظايف هر 
دولتي، حفظ ارزش پول ملي آن كشور است و به همين 
دليل مي توان گفت نوسان اخير ناشي از قصور دولت به 
يكي از وظايف اصلي خود بود. چنانچه دولت در بازار كار 
دخالت كند طي س��ه چهار ماه آينده بازار كار و كاالي 

كشور قفل مي شود. «
ش��قاقي افزايش يارانه نقدي پنج دهك پايين جامعه را 
به عنوان يك راهكار مه��م معرفي كرد و گفت: » دولت 
در ش��رايط فعلي س��االنه 42 هزار ميليارد تومان يارانه 
مي پردازد حال اگر به پنج دهك پاييني جامعه يارانه اي 
پلكان��ي ميان 150 تا 200 هزار تومان پرداخت ش��ود، 
هزينه دولت به س��االنه ۷2 هزار ميليارد تومان افزايش 
خواهد يافت. منابع اين افزايش هم از طريق افزايش چتر 
مالياتي و اصالح اين سيستم در كنار درآمدهاي دولت از 

درآمدهاي ارزي چند ماهه گذشته است.«
اين اقتصاددان در پاسخ به سوالي در رابطه با ارزش 200 
هزار تومان در شرايط كنوني اقتصاد كشور گفت: » من 
به هيچ عن��وان ادعا ندارم اين رقم مي تواند مش��كالت 
فرودستان و طبقه كارگر را حل كند اما مساله اينجاست 
كه يارانه 45 هزار توماني امروز هيچ گره اي از كسي باز 
نمي كند و نرخ خريد آن نزديك به صفر است، حال آنكه 
اگر دولت اين رقم را تا 200 ه��زار تومان افزايش دهد، 
يك خان��واده پنج نفره هر ماه كمك هزينه يك ميليون 
توماني دريافت مي كند كه به ه��ر حال مي تواند نقش 
پررنگ تري را براي آنها ايفا كند و كاهش قدرت خريد را 

اندكي ترميم كند.«
او خاطرنش��ان كرد: » متاس��فانه ما در ايران هيچ نظام 
يارانه اي واقعا هدفمند نداش��تيم ول��ي اگر امروز دولت 
نتوان��د از پس اين مهم برآيد، بازار كاال و كار كش��ور در 
روزهاي آينده شرايط به مراتب بغرنج تري مي يابد. امروز 
وضعيت كشور را جنگ اقتصادي نامگذاري كردند و الزم 
است در اين شرايط اقتصاد هم آرايش جنگي به خودش 
بگي��رد. دولت عالوه بر اين باي��د واردات را هم هدفمند 
كند تا جلوي فساد اقتصادي و رانت جويي گرفته شود و 
در مقابل نيازهاي داخل كشور در بخش هاي مختلف از 

جمله دارو را برطرف كند.«

گروهاقتصادكالن| هاديسلگي|
بعد از گذشت سال ها و تاكيدات اضطراري كارشناسان 
براي تدوي��ن و تصوي��ب »آيين نامه اجراي��ي تعيين 
حداكثر مدت موقت«، اين آيين نامه به دفتر جهانگيري 
ارسال شده و قرار اس��ت به زودي تعيين تكليف شود. 
هرچند اين مقرره هنوز به تصويب نرسيده، اما به گفته 
كارشناس��ان در دس��تور قرار دادن يك��ي از مهم ترين 
دغدغه هاي كارگران مي تواند يكي از بهانه هاي قانوني 
كه امنيت ش��غلي كارگران را كاهش داده بود را خنثي 
كند. در قانون كار مصوب سال 69 حداكثر مدت زمان 
قراردادهاي كاري مشاغل موقت )غيرمستمر( را منوط 
به تدوين آيين نامه از س��وي وزارت كار و امضاي هيات 
وزيران شده است. به گفته بسياري بي عملي وزارت كار 
در تصويب اين آيين نامه موجب شده بود كه كارفرمايان 
قراردادهاي بلندمدت )باالي 5 سال( را به عنوان قرارداد 
موقت ب��ه كارگران تحميل كنند و دس��ت آنها را براي 
ندادن مزاياي كارهاي دايم و اخراج كارگران بازتر كند. 
در آيين نامه جديد وزارت كار حداكثر قرارداد موقت سه 

سال در نظر گرفته شده است.
به گزارش »تع��ادل« تغيير قانون كار در س��ال 69 در 
چارچوب سياست هاي تعديل ساختاري صورت گرفت. 
گرچ��ه هدف از آن رونق توليد اعالم ش��د ولي به گفته 
كارشناس��ان كار، اين تغيير به كاهش سهم بري كار از 
توليد منجر شده و باعث تس��لط بيشتر كارفرمايان بر 
روند كار به ويژه نيروي كار زنده )كارگر( شد به گونه اي 
كه جاي��گاه و هويت اجتماعي و اقتص��ادي كارگر را تا 
حد س��رمايه فيزيكي يا ابزارهاي كار تن��زل داد. يكي 
از انتق��ادات به اين تغيير به موض��وع تبصره هاي ماده 
۷ قانون كار بر مي گردد كه موقتي س��ازي قراردادها را 
به دنبال داشت. به گفته كارشناس��ان بازار كار به اجرا 
درآمدن اين تبصره ها تا حد بسيار زيادي امنيت كاري 

كارگران و خانواده ه��اي آنها را به عن��وان اصلي ترين 
نيروهاي مولد جامعه كاهش داد. 

در تبصره دوم ماده ۷ گفته شده است: » در كارهايي كه 
طبيعت آنها جنبه مس��تمر دارد، در صورتي كه مدتي 
در قرارداد ذكر نش��ود، قرارداد دايمي تلقي مي شود.« 
بس��ياري از كارفرماها با تفس��ير به راي اي��ن تبصره، 
استنباط مي كنند كه قانون، قراردادهاي موقت را براي 
كارهاي مستمر هم مجاز دانس��ته است. اين در حالي 
است كه بسياري از مس��ووالن و كارشناسان معتقدند 
كه »كارفرمايان با تفس��ير نادرس��ت از اي��ن تبصره و 
دريافت حكم از ديوان عدالت اداري، قراردادهاي موقت 
را رواج دادند بطوري كه امروز شاهد هستيم در كارهاي 
داراي ماهيت مستمر مانند شركت هاي خودروسازي 
نيز با كارگران قراردادهاي موقت منعقد مي ش��ود.« به 
گفت��ه يكي از مس��ووالن وزارت كار بيش از 90 درصد 

قراردادهاي كاري كشور موقتي هستند.
عالوه بر اين در موضوع قراردادهاي موقت در كارهاي 
غير مستمر نيز اين قانون با ابهاماتي مواجه است. مثال 
در تبصره يك ماده ۷، مقرر شده تا حداكثر مدت موقت 
براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غيرمس��تمر دارد 
توس��ط وزارت كار و امور اجتماع��ي تهيه و به تصويب 
هيأت وزيران برسد. در حالي كه هنوز اين آيين نامه به 
تصويب هيات وزيران نرسيده است. بسياري مي گويند 
اين امر منجر به آن شده كه بعضي از كارفرمايان بتوانند 
قراردادهاي كاري را ب��دون مالحظه كارگران و آنگونه 
كه به دلخواه و نفع ش��خصي خود باشد، تنظيم كنند. 
قراردادهايي كه به آنها در اصطالح س��فيد امضا گفته 
مي ش��ود. قراردادهاي موقت و بي توجهي به قانون كار 
در هنگام عقد ق��رارداد و قراردادهاي س��فيد امضاء از 
جمله مصاديق ناامني شغلي در جامعه كارگري هستند. 
بنابر آنچه گفته ش��د علت اصلي مش��كالت جدي در 

بحث قراردادهاي كارگ��ران مربوط به ابهامات موجود 
در ماده ۷ قانون كار باش��د ك��ه خالءهايي را در اجرا به 

وجود آورده است.
فصل دوم از قانون كار جمهوري اسالمي ايران مصوب 
1369، ك��ه چه��ار مبحث و م��واد ۷ ال��ي 33 را در بر 
مي گيرد، ب��ه صورت مبس��وط توضيح��ات مرتبط با 
قراردادهاي كار را ش��رح داده است؛ كه در مبحث اول، 
شرايط اساسي انعقاد قرارداد كار، در مبحث دوم، تعليق 
قرارداد كار، در مبحث س��وم، خاتمه ق��رارداد كار و در 
مبحث چهارم، جبران خس��ارت از هر قبيل و پرداخت 

مزاياي پايان كار توضيح داده شده است.
 با وجود اين، بسياري از كارفرمايان هنگام عقد قرارداد 
با كارگر از اصول نامبرده ش��ده در اي��ن قانون پيروي 
نمي كنند و شايد علت اصلي آنكه مشكالت جدي را در 
بحث قراردادهاي كارگران ايجاد كرده است، در مرحله 
نخست مربوط به ابهامات در ماده ۷ اين قانون باشد كه 
باعث شده خالءهايي را در اجرا به وجود آورد. وقتي در 
متن ماده ۷ مي گوييم قرارداد كتبي يا ش��فاهي، بدين 
منزله است كه اگر قرارداد كتبي وجود نداشت، كارفرما 
مي تواند ادعا كند قرارداد ش��فاهي بوده اس��ت و هيچ 
سندي دال بر توافق شفاهي صورت گرفته ميان كارگر 

و كارفرما نيز وجود ندارد.
به اين ترتيب، در صورت تخلف كارفرما، كارگر سندي 
براي دف��اع از حقوق خ��ود نخواهد داش��ت. بنابراين 
ضرورت دارد ب��ا تدوين و ابالغ آيين نامه اي از س��وي 
وزارت كار، حداقل برخي ش��روط براي انعقاد قرارداد 
شفاهي كه در صورت نياز كارگر يا كارفرما بتواند براي 
احقاق حقوق خ��ود به آن رجوع كن��د، در نظر گرفته 
مي شد تا از اين محل فرصتي براي سوءاستفاده از نيروي 
كار به وجود نيايد؛ يا در تبصره يك ماده ۷، مقرر ش��ده 
تا حداكثر مدت موق��ت براي كارهايي كه طبيعت آنها 

جنبه غيرمستمر دارد توسط وزارت كار و امور اجتماعي 
تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد.

خردادماه سال جاري بود كه كميته روابط كار با حضور 
نمايندگان كارگران و كارفرمايان دولت )اعضاي كميته( 
و احمد مش��يريان معاون روابط كار برگزار شد. در اين 
كميت��ه پيش نويس آيي��ن نامه ق��رارداد موقت مورد 
بررسي قرار گرفت و توسط اداره كل روابط كار و جبران 
خدمت به بحث گذاشته ش��د و مورد توافق كارگران و 
دول��ت قرار گرفت و تغييرات مد نظر كارگران توس��ط 

نمايندگان دولت پذيرفته شد.
هر چن��د نمايندگان كارفرمايي مخالف س��قف زماني 
واحد براي تمام مش��اغل غيرمستمر بودند و پيشنهاد 
دادند س��قف قرارداد موقت در اين نوع مشاغل بايد به 
نسبت پروژه متغير باشد، اما بر اساس پيش نويس ارايه 
شده از س��وي وزير كار، ميانگين زمان اختصاص يافته 
به پروژه هاي داراي ماهيت غيرمستمر اعم از كوچك، 
متوس��ط و بزرگ، حداكثر 5 سال است و تعيين مدت 
زماني باالتر از 3 س��ال، به عنوان س��قف زماني قرارداد 
موقت با كارگران فلس��فه وجودي اي��ن آيين نامه را از 

بين مي برد.
اين آيين نامه صرفًا موضوع تبص��ره يك ماده ۷ قانون 
كار ب��ا هدف س��اماندهي ش��غلي »كارگران مش��اغل 
غيرمستمر« است و شامل همه كارگران و كارفرمايان 
نمي شود و در صورت تصويب در هيأت وزيران، حداكثر 
مدت »قرارداد موقت« در كارهاي غيرمستمر، 3 سال 
خواهد ب��ود و پس از اين مدت، كارفرما مكلف به انعقاد 

قرارداد دايم با كارگر تا پايان پروژه است.
علي ربيعي، وزيرس��ابق كار »آيين نامه اجرايي تعيين 
حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه ماهيت آنها جنبه 
غيرمستمر دارد« را چندي پيش براي ساماندهي شغلي 
كارگران مشاغل غيرمس��تمر، به اسحاق جهانگيري، 

معاون اول رييس جمهور ارسال كرد تا پس از تصويب 
در هيأت وزيران، براي اجرا ابالغ شود.

اس��ماعيل ظريفي آزاد، مديركل رواب��ط كار و جبران 
خدم��ت وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماع��ي درباره 
آخرين وضعيت آيين نامه قرارداد موقت به خبرگزاري 
تنسيم گفت: ربيعي، وزيرس��ابق وزارت كار اين آيين 
نامه را به آقاي جهانگيري ارسال كرده اند. اينگونه آيين 
نامه ها بعد از اينكه به هيأت وزيران وصول مي شود. به 
كميسيون تخصصي مربوط ارسال مي شود. كميسيون 
تخصصي مرب��وط از دس��تگاه ذي ربط نظ��ر خواهي 
مي كند. سپس جلساتي را مي گذارند و نظر كميسيون 
به هيأت وزيران اعالم مي ش��ود. كميسيون اجتماعي 
و دول��ت الكترونيك از دس��تگاه ها نظ��ر خواهي كرده 
اس��ت. تمام آيين نامه ها از نظر قانوني بايد اين مس��ير 

را طي كنند.
تهيه و تدوين دستورالعمل ها و آيين نامه هايي كه بتواند 
ابهامات و خالءهاي موجود در انعقاد قراردادهاي قانوني 
كار را برطرف نمايد، از جمله الزاماتي اس��ت كه وزارت 
كار و هيأت دولت بايد نسبت به اجراي آن اقدام كنند.

در راستاي س��اماندهي قراردادهاي موقت در مشاغل 
غيرمس��تمر، پيش نويس آيين نامه تبصره يك ماده ۷ 
قانون كار از سوي وزارت كار تدوين شد و معاونت روابط 
كار پيشنهاد كرد س��قف زماني انعقاد قرارداد موقت با 
نيروي كار شاغل در مشاغل غيرمستمر سه سال تعيين 
شود؛ به نحوي كه در صورت تداوم كار از سال چهارم به 
بعد با كارگر قرارداد دايم بس��ته شود. اين پيشنهاد اگر 
چه در ابتدا با مخالفت كارفرمايان مواجه شد ولي كليات 
آن در جلس��ات بعد به تصويب همه شركاي اجتماعي 
رسيد و اكنون به هيأت وزيران ارسال شده تا تاييد شود. 
علي ربيعي، وزيركار سابق آيين نامه قرارداد موقت را به 

دولت فرستاد اما هنوز تصويب نشده است
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دولت شركت هاي پتروشيمي را ملزم به تزريق ارز حاصل از صادرات كرد

ابالغ بخشنامه سپرده گيري ارزي
شفافسازيارزپتروشيميها

گروه بانك وبيمه |
در ش��رايطي كه بازار ارز با نوسانات غير قابل پيش بيني در 
ماه هاي اخير مواجه بوده و سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي 
خواس��تار كاهش تصميمات خلق الساعه دولت هستند، 
بانك مركزي بخشنامه سپرده گيري ارزي را ابالغ كرد تا از 
اين طريق به ثبات بازار ارز، افزايش سپرده هاي ارزي مردم 
كمك كند.  ب��ه گزارش »تعادل«، از آنجا كه در گذش��ته، 
بانك ها در برابر حواله هاي ارزي مردم از خارج كش��ور، نرخ 
مبادله اي يا رس��مي را مبنا قرار داده و ب��ه جاي ارز، معادل 
ريالي را به مشتري پرداخت مي كردند، اين موضوع همواره 
مورد انتقاد مردم بود كه چرا حس��اب ارزي با معادل ريالي 
محاسبه ش��ده و ارز به آنها پرداخت نمي شود. اما به تازگي 
بانك مركزي تاكيد كرده كه پرداخت خود ارز و حتي سود 
سپرده ارزي را به مردم تضمين خواهد كرد تا از اين طريق 
بتواند بخشي از سپرده هاي 25 ميليارد دالري خانه ها را به 
بانك ها منتقل كند. در بخشنامه بانك مركزي، اعالم شده 
كه بانك ها نسبت به سپرده گيري ارزي به صورت اسكناس 
به ارزهاي يورو، درهم امارات و دالر با نرخ س��ود به ترتيب 
3، 2 و 4 درصد با تضمين بانك مركزي مجاز خواهند بود.
همچنين بانك مجاز است نس��بت به سپرده گيري ارزي 
به صورت اس��كناس به ارزهاي يورو، درهم امارات و دالر از 
اشخاص حقيقي و حقوقي بخش غير دولتي با تضمين بانك 
مركزي اقدام و با انجام هماهنگي الزم با اداره بين الملل اين 
بانك، نزد بانك مركزي سپرده گذاري كند و بازپرداخت اصل 
و سود وجوه ارزي سپرده گذاري شده توسط بانك مركزي 
تضمين مي گردد.دوره سپرده گذاري ارزي يك ساله بوده و 
در صورت ارايه درخواست تمديد )قبل از سررسيد( و موافقت 
اين بانك، دوره مذكور براي دوره  يك ساله ديگر قابل تمديد 
خواهد بود. نرخ سود سپرده گذاري ساالنه براي اسعار يورو، 
درهم امارات و دالر به ترتيب 3، 2 و 4 درصد اس��ت.كارمزد 
عامليت بانك 0.3 درصد نسبت به حجم سپرده دريافتي در 
پايان دوره سپرده گذاري ارزي يك ساله پرداخت مي شود. در 
صورت درخواست متقاضي مبني بر ابطال يا دريافت سود، به 
منظور تسريع و تسهيل در ارايه خدمات به سپرده گذاران، آن 
بانك نسبت به پرداخت اسكناس از محل منابع خود اقدام و 
مراتب را به اداره بين الملل بانك مركزي جهت دريافت اصل 
و سود س��پرده پرداختي منعكس كند. 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. 
تبصره: پرداخت سود به سپرده گذار به صورت ماهانه خواهد 

بود. درصورت درخواست ابطال سپرده ارزي توديعي قبل از 
سررسيد، نرخ سود ساالنه مورد عمل براي سپرده يورويي، 
درهمي و دالري به ترتيب 1، 0.5 و 1.5 درصد خواهد بود. 
به سپرده هاي ارزي كمتر از يك ماه سودي تعلق نمي گيرد.

  پيش نويس سند ارزهاي رمزنگار به دولت رفت
اين در حالي اس��ت كه معاون تنظيم مقررات مركز ملي 
فضاي مجازي گفت: با توجه به تاكيد رياس��ت جمهوري، 
پيش نويس سند ارزهاي رمزنگار توسط مركز ملي فضاي 
مج��ازي آماده و در جلس��ات اخير ش��وراي عالي فضاي 
مجازي موضوع دنبال مي شود.سعيد مهديون در خصوص 
رگوالتوري ارزهاي رمزنگاري شده گفت: اسفندماه سال 
13۹2 با دستوري از سوي دولت موضوع بالكچين و ارزهاي 
رمزنگاري شده به عنوان يك پديده در حال رواج و توسعه 
در حوزه فناوري مالي به مركز ملي فضاي مجازي و شوراي 
عالي فضاي مجازي ابالغ شد و در همين راستا مركز ملي 
فضاي مجازي با 14 ارگان از جمله بانك مركزي، سازمان 
بورس و اوراق بهادار، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، 
وزارت اقتصاد، قوه قضاييه، نيروي انتظامي، پليس فتا، مركز 
پژوهش هاي مجلس جلساتي را به منظور هماهنگي و هم 
افزايي تشكيل داد و در اين جلسات تاكيد شد بايد براي اين 
حوزه رگوالتوري انجام ش��ود چرا كه در آينده بسياري از 
سرمايه ها در بستري مجازي ايجاد و منتقل خواهند شد و 
همين مساله باعث خواهد شد تا اين تاثيرگذاري را داشته 
باش��د.در بازار ارز و سكه نيز قيمت سكه امامي در بازار روز 
شنبه با كاهش 4۶ هزار توماني، 3 ميليون و ۸10 هزار تومان 
معامله شد. همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم بدون تغيير نسبت به روز پنج شنبه به ارزش 3 ميليون 
و 45۶ هزار تومان داد و س��تد شد. هر قطعه نيم سكه بهار 
آزادي با 10 هزار تومان افت در مدت مشابه يك ميليون و 
۷54 هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي نيز بدون تغيير به 
ارزش ۹03 هزار تومان معامله شد. هر قطعه سكه گرمي نيز 
بدون تغيير نسبت به پنج شنبه به قيمت 502 هزار تومان 
معامله ش��د. هر گرم طالي 1۸ عيار نيز با يك هزار و ۷۶0 

تومان افت به ارزش 2۹3 هزار تومان فروخته شد.
در سامانه سنا نيز هر يورو ۹ هزار و 4۷۹ تومان و هر پوند 13 
هزار و 1۸4 تومان نيز به فروش رسيد. دالر امريكا نيز ۹ هزار 
و 45۸ تومان داد و ستد شد و هر يوآن چين نيز به قيمت هزار 
و 1۷3 تومان در بازار قيمت خورد.اين در حالي است كه با 
آغاز سياست هاي جديد ارزي از 15 مردادماه، روند معامالت 

حواله و نقدي را صعودي كرد.با آغاز سياس��ت هاي جديد 
ارزي در تاريخ 15 مرداد ماه و از سرگيري فعاليت صرافي ها، 
معامالت حواله و نقدي روند صعودي به خود گرفته است. 
سامانه سنا كه در آن اطالعات كليه معامالت قطعي صرافي ها 
ثبت مي شود، نشان مي دهد از تاريخ مذكور تا  اول شهريور 
ماه ميزان خريد ارز 50۸ ميليون يورو و فروش 43۷ ميليون 
يورو بوده است. سهم معامالت نقدي نيز از اين تراكنش ها 
3.11 درصد بوده است.از سوي ديگر در سامانه نيما كه بازاري 
براي فروش ارز حاصل از صادرات و تامين ارز وارداتي است، 
در همين دوره زماني 5۶۶ ميليون يورو عرضه و 3۷۷ ميليون 
يورو تقاضا ثبت شده كه با نهايي شدن عمليات انتقال ارز، 
اين آمار به صورت خودكار در سامانه سنا ثبت مي شود و از 

طريق آدرس https: //sanarate.ir قابل رويت است.

  جزئيات تصميم مهم دولت براي بازگشت ارز 
پتروشيمي ها

اين در حالي است كه دولت در يك تصميم مهم به تمامي 
پتروش��يمي ها اعالم كرده كه از اين پ��س بايد ارز موجود 
در حساب هاي خارجي، شركت هاي تراستي، كارگزاران 
و صرافي هاي خود را تس��ليم بانك مركزي كنند.دولت با 
اعالم بسته جديد ارزي، تالش كرده تا ارز حاصل از صادرات 
پتروش��يمي ها را نيز در بازار ثانويه و با نرخ توافقي به بازار 
ارز تزري��ق كند، اما طي هفته هايي كه از ابالغ اين بس��ته 
سياست هاي ارزي مي گذرد، هنوز حضور پررنگي از سوي 
پتروشيمي ها ديده نمي شود.حال دولت در يك اقدام حائز 

اهميت، به تمامي پتروشيمي ها اعالم كرده كه از اين پس 
بايد ارز موجود در حساب هاي خارجي، شركت هاي تراستي، 
كارگزاران و صرافي هاي خود را تسليم بانك مركزي كنند.

يك مقام مسوول در دولت در گفت وگو با مهر با تاييد اين خبر 
گفت: بيژن زنگنه، وزير نفت طي نامه اي از تمام پتروشيمي ها 
)ش��ركت هاي متعلق به نهادهاي عمومي، نيمه دولتي و 
خصوصي( در خواست كرده اس��ت كه در راستاي اجراي 
سياست ابالغي دولت به منظور تامين نياز ارزي كشور از 
طريق بازار ثانويه، تمام ارز موجود در حساب هاي خارجي، 
يا شركت هاي تراستي، صرافي ها وكارگزاران ارزي طرف 
معامله خود را كتبا به بانك مركزي تسليم كرده و با دريافت 
معادل ريالي آن، ارز مورد نظر را بر اساس آنچه بانك مركزي 
معين مي كند در اختيار مراحل بعدي براي عرضه در بازار 
ثانويه قرار دهند.بر اين اساس، انتظار مي رود با اجراي اين 
سياست ابالغي از سوي وزير نفت به عنوان گامي تاثيرگذار 
و كارآمد، درآمدهاي ارزي دولت و مهم تر از آن مديريت بازار 
ارز توسط بانك مركزي در ريل صحيحي قرار گيرد. يكي 
از مهم ترين دستاوردهاي اين سياست ابالغي وزارت نفت 
را مي توان خروج نبض بازار ثانويه ارز از دست پتروشيمي ها 
دانست.اين كه در پاسخ به اين تصميم دولت، شركت هاي 
پتروشيمي چگونه عمل خواهند كرد و چه سازوكاري را در 
پيش خواهند گرفت،  نكته اي اس��ت كه در روزهاي آينده 
مشخص خواهد شد و بانك مركزي و دولت بايد به گونه اي 
عمل كند كه شركت هاي پتروشيمي بيشتري همكاري و 

همراهي را در تحقق اين برنامه داشته باشند. 

  پيش بيني ثبات نرخ سكه و طال در هفته آتي
در اين رابطه رييس كميس��يون تخصصي طال و جواهر 
پيش بيني كرد كه نرخ سكه و طال در هفته آينده روند با 
ثباتي را طي كند. محمد كشتي آراي درباره پيش بيني 
وضعيت نرخ سكه و طال در هفته آتي، اظهار داشت: بازار 
سكه و طال در هفته گذشته روند با ثباتي را طي كرد كه 
پيش بيني مي شود اين روند در هفته آتي نيز ادامه يابد.وي 
با تاكيد بر اينكه، التهاب و هيجان خاصي براي بازار سكه 
و طالدر هفته پيش رو پيش بيني نمي شود، خاطرنشان 
كرد: قيمت جهاني طال در هفته گذش��ته در ابتدا نزولي 
و س��پس روند صعودي به خود گرفت كه اين روند تاثير 
چنداني بر بازار نداشت. معامالت در بازار در حد حرف و 
صحبت است و معامالت واقعي بسيار كم انجام مي شود. 
وي ادامه داد: به نظر مي آيد بازار در انتظار ورود سكه هاي 
پيش فروشي است تا نسبت به نرخ ها واكنش نشان دهد.

قيمت طال روز پنج شنبه به دنبال تشديد نگراني ها نسبت 
به جنگ تجاري قدرت هاي اقتصادي و نرخ هاي بهره باالتر 
در امريكا كه ارزش دالر را تقوي��ت كرد، با كاهش روبرو 
ش��د. بهاي معامالت اين بازار روز گذشته به 1201.51 
دالر صعود كرده بود كه باالترين قيم��ت از 13 اوت بود 
اما طال نتوانست اين مرز رواني با اهميت را حفظ كند. در 
بازار امريكا، هر اونس طال براي تحويل در دسامبر، با 0.3 
درصد كاهش، 1200 دالر معامله شد. بهاي معامالت اين 
بازار روز چهارشنبه با 3.30 دالر يا 0.3 درصد افزايش، در 

1203.30 دالر بسته شده بود.

تعادل از آخرين ظرفيت مجاز نگهداري ريسك شركت هاي بيمه گزارش مي دهد

قبولي اتكايي توسط ۴ شركت بيمه اي
گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري|

بيمه مرك��زي آخرين ظرفيت مجاز نگهداري ريس��ك و 
قبولي اتكايي شركت هاي بيمه را بر مبناي اطالعات آخرين 
صورت هاي مالي مصوب منتش��ر كرد كه طي آن تنها 4 

شركت مجاز به قبولي اتكايي هستند.
به گ��زارش »تعادل«، تحلي��ل بازار نگهداري ريس��ك و 
بيمه اتكايي در ايران، بررس��ي ساختار آن از لحاظ رقابتي 
ي��ا انحصاري بودن و مطالعه چالش ها و شناس��ايي موانع 
همكاري با بيمه گران خارجي از اهميت ويژه يي براي توسعه 

صنعت بيمه ايران و پوشش ريسك ها برخوردار است.
 بر اساس جدول منتشره از سوي بيمه مركزي، بيمه ايران با 
1۷۷۷ ميليارد تومان رتبه اول را در ظرفيت مجاز نگهداري 
ريسك دارد. شركت هاي بيمه آسيا با 2۸۷ ميليارد تومان، 
بيمه البرز با 2۷1 ميليارد تومان در رتبه هاي دوم و س��وم 
باالترين ظرفيت مجاز نگهداري ريس��ك هستند. بيمه 
پارسيان با 213 ميليارد تومان و بيمه دانا با 201 ميليارد 
تومان در رده هاي بعدي جدول منتشر شده از سوي بيمه 

مركزي درباره ظرفيت مجاز نگهداري ريسك هستند.
براين اساس تنها 4 شركت بيمه ايران، پاسارگاد، ملت و ايران 
معين ظرفيت مجاز قبولي اتكايي دارند و ساير شركت هاي 

بيمه مجاز به قبول اتكايي نيستند.
براين اساس بيمه ايران ۸۸۸ ميليارد تومان ظرفيت مجاز 
قبولي اتكايي دارد و بعد از اين ش��ركت بيمه پاسارگاد ۶3 
ميليارد تومان، بيمه ملت 55 ميليارد تومان و بيمه ايران 
معين 3۹ ميليارد تومان ظرفيت مجاز قبولي اتكايي دارند.

براساس آمار منتشره در جدول بيمه مركزي، ظرفيت مجاز 
قبولي اتكايي در قرارداد براي بيمه ايران 35 ميليارد تومان 
براي بيمه پاسارگاد 2.2 ميليارد تومان براي بيمه ملت 2.2 
ميليارد تومان و براي بيمه ايران معين 1.5 ميليارد تومان 
اعالم شده است.براين اساس، ظرفيت مجاز قبولي اتكايي 
و ظرفيت مجاز قبولي اتكايي در قرارداد اين چهار شركت 
نسبت به آخرين ظرفيت اعالم شده از سوي بيمه مركزي 
تغييري نكرده است. همچنين دو شركت بيمه اتكايي امين 
با ۸.۷ ميليارد تومان و بيمه اتكايي ايرانيان با 5.۹ ميليارد 
تومان ظرفيت مجاز قبولي اتكايي دارند.از سويي، با توجه به 
مصوبه شوراي عالي بيمه، پروانه فعاليت شركت بيمه توسعه 
در رش��ته هاي بيمه خودرو و زندگي ابطال و در خصوص 
ساير رشته ها تعليق شده است.نحوه محاسبه ظرفيت مجاز 
قبولي اتكايي و قبولي در قرارداد براساس مفاد مندرج در بند 
4 ضوابط اجرايي ماده 20 آيين نامه شماره 40.5 به شكل 
قبولي اتكايي: 50 درصد ظرفيت مجاز نگهداري، قبولي در 
قرارداد: 2 درصد ظرفيت مجاز نگهداري است . نهاد ناظر 
بيمه اي كش��ور از بيمه گذاران درخواست كرده عالوه بر 
مدنظر قراردادن ظرفيت مجاز نگهداري ريسك، به سطح 
توانگري مالي شركت هاي بيمه كه توسط بيمه مركزي تاييد 
و اطالع رساني شده نيز به عنوان يكي از معيارهاي اصلي در 

قراردادهاي خود توجه كنند.
به تازگي در يك طرح پژوهشي موضوع چالش نحوه محاسبه 
ظرفيت نگهداري ش��ركت هاي بيمه و ضرورت شناخت 

و تحليل بازار بيمه اتكايي ايران براي مقابله با ريسك هاي 
بزرگ در دوره ۸ساله ۹3-13۸۷مورد بررسي قرار گرفته 
است. در اين پژوهش، روند ظرفيت قبولي و نگهداري در 
بازار بيمه اتكايي ايران و بررسي اطالعات صورت هاي مالي 
ش��ركت هاي بيمه و بيمه مركزي و س��النامه هاي آماري 
صنعت بيمه طي سال هاي 13۸۷ تا13۹3، ساختار بازار 
بيمه اتكايي ايران و 34 كش��ور منتخ��ب از نظر رقابتي يا 
انحصاري بودن، چالش ه��ا و موانع همكاري با بيمه گران 
خارجي شناسايي و جمع بندي اين مباحث مورد توجه قرار 
گرفته است. اساسا ظرفيت نگهداري در شركت هاي بيمه 
بايد به صورت درصدي از س��رمايه و ذخاير آزاد شركت ها 
تعيين شود. اين درصد در كشورهاي مختلف و بر اساس نوع 
رشته متغير است. بطور مثال ظرفيت نگهداري شركت هاي 
بيمه در اياالت متحده 10درصد حقوق صاحبان س��هام 
در نظر گرفته مي ش��ود. در صنعت بيمه اي��ران، حداكثر 
ظرفيت نگهداري مجاز موسسه بيمه از هر بيمه نامه يا هر 
ريسك معادل 20درصد سرمايه پرداخت شده، اندوخته ها 
و ذخاير فني سهم نگهداري به استثناي ذخيره خسارت 
معوق و ذخيره رياضي اس��ت. اما ايراداتي نيز درخصوص 
نحوه محاسبه آن وجود دارد. در محاسبه ظرفيت نگهداري 
شركت هاي بيمه بايد سرمايه و ذخاير آزاد شركت هاي بيمه 
مبناي تعيين ظرفيت نگهداري باشد. اين در صورتي است 
كه نحوه محاسبه ظرفيت نگهداري در شركت هاي بيمه 

براساس آيين نامه 20درصد مجموع سرمايه پرداخت شده، 
اندوخته ها و ذخاير فني سهم نگهداري به استثناي ذخيره 
خس��ارت معوق و ذخيره رياضي در نظر گرفته مي شود. 
ايراد اين نحوه محاسبه اين است كه ذخيره خسارت سهم 
نگهداري كه براي جبران خس��ارت ريسك هاي پذيرفته 
شده نگهداري ش��ده است نيز به عنوان ذخاير آزاد در نظر 
گرفته شده و در محاسبه ظرفيت نگهداري دخيل مي شود. 
با توجه به توضيحات ارايه شده در اين گزارش ابتدا ظرفيت 
مجاز نگهداري ريسك براساس آيين نامه و سپس بر اساس 
20درصد از حقوق صاحبان س��هام محاسبه شده است. 
بررس��ي ها نش��ان مي دهد كه ظرفيت نگهداري ريسك 
محاسبه شده بر اس��اس آيين نامه طي س��ال هاي مورد 
مطالعه از رشد متوس��طي معادل 53.25درصد حاصل از 
افزايش سرمايه پرداخت شده شركت هاي بيمه و افزايش 
اندوخته هاي قانوني و ذخاير فني شركت هاي بيمه بوده 
است. محاسبه ظرفيت نگهداري ريسك بر مبناي 20درصد 
حقوق صاحبان سهام از رشد متوسطي معادل ۷.2۶درصد 
برخوردار بوده كه حدود يك درصد از رشد متوسط ظرفيت 

نگهداري بر مبناي آيين نامه بيشتر بوده است.
در خصوص ظرفيت مجاز قبولي ش��ركت هاي بيمه نيز 
محاسبات براساس 10درصد حقوق صاحبان سهام انجام 
شده و سپس با ظرفيت مجاز قبولي اعالم شده توسط بيمه 
مركزي مورد مقايس��ه قرار گرفته است. بررسي ها نشان 

مي دهد در صورتي كه محاس��به ظرفيت قبولي ريسك 
بر مبناي 10درصد حقوق صاحبان س��هام باشد، ميزان 
ظرفيت قبولي ش��ركت هاي بيمه كاهش مي يابد. رشد 
متوسط ظرفيت مجاز قبولي شركت هاي بيمه غيردولتي 
طي سال هاي مورد مطالعه معادل ۶۷.41درصد بوده كه 
بخش عمده منابع مورد استفاده در محاسبه اين ظرفيت، 
ذخاير فني سهم نگهداري به استثناي ذخاير خسارت معوق 
و رياضي است. بررسي نسبت هاي مالي يكي از مهم ترين 
ابزارهاي تحليلگري مالي براي ارزيابي وضعيت و عملكرد 
شركت هاست. لذا پس از بررسي ظرفيت نگهداري و قبولي 
ريسك توسط صنعت بيمه، عملكرد اتكايي شركت هاي 
بيمه و بيمه گران اتكايي طي س��ال هاي 13۸۸ تا 13۹3 
مورد ارزيابي قرار گرفت. نسبت هاي محاسبه شده در اين 
بخش عبارتند از: خسارت سهم نگهداري شركت هاي بيمه، 
خس��ارت دريافتي از بيمه گران اتكايي و نسبت خسارت، 
افزايش و كاهش خسارت نسبت به سال قبل، درصد تغيير 
حق بيمه، نسبت واگذاري و نگهداري ريسك، نسبت حق 
بيمه نگهداري به حقوق صاحبان سهام، نسبت حق بيمه 
صادره به حقوق صاحبان سهام، شناسايي شركت هايي كه 
بيشترين ميزان حق بيمه صادره، حق بيمه قبولي اتكايي و 
واگذاري اتكايي غيراجباري را داشتند. همچنين شناسايي 
رشته هايي كه بيشترين ميزان قبولي اتكايي در آنها صورت 
گرفته، نسبت حق بيمه نگهداري به حق بيمه مستقيم، 

نسبت حق بيمه قبولي به حق بيمه مستقيم، نسبت حق 
بيمه قبولي به حق بيمه واگذاري، نسبت حق بيمه واگذاري 
به حق بيمه مستقيم، شناسايي شركت هايي كه نسبت حق 
بيمه نگهداري به حقوق صاحبان سهام آنها از متوسط بازار 
كمتر بوده و داراي بيشترين تعهدات نسبت به بيمه گذاران 
خود هستند. عالوه بر اين موارد، شناسايي بيمه گر اتكايي 
برتر در بازار بيمه ايران معيار شناسايي بيمه گر اتكايي برتر، 
حق بيمه قبولي اتكايي بيشتر نسبت به سايرين بوده است. 
بررسي عملكرد بيمه گران اتكايي بيمه مركزي، شركت هاي 
بيمه اتكايي امين و اتكايي ايرانيان در بازار اتكايي ايران و... 

نيز از ساير موارد است.

  سهم باالي بيمه مركزي و ايران
نتيجه بررسي ها نش��ان مي دهد كه طي بازه زماني مورد 
مطالعه، بين شركت هاي بيمه و بيمه گران اتكايي غير از 
بيمه مركزي بيشترين ميزان حق بيمه قبولي متعلق به 
بيمه ايران بوده اس��ت. در صورتي كه اطالعات مربوط به 
بيمه مركزي را نيز لحاظ كنيم از نظر ميزان حق بيمه قبولي، 
بيمه مركزي در رتبه نخست و شركت بيمه ايران در رتبه 

دوم قرار مي گيرد.

  رشد 31 درصدي
 درصد تغيير در حق بيمه طي س��ال هاي 13۸۸ تا 13۹3 
نشان مي دهد كه حق بيمه صادره بازار بيمه مستقيم از رقم 
۸ هزار و ۷۶۸ ميليارد و ۸۶4ميليون تومان در سال 13۸۸ با 
رشدي بالغ بر 31درصد به رقم 1۷ هزار و ۶۶۷ ميليارد و 20 
ميليون تومان در سال 13۹3 رسيده است. شركت هاي بيمه 
ميهن و اميد و دي به ترتيب با رشد متوسط 1۸ و ۹5 و ۸1 
درصدي طي سال هاي مذكور بيشترين رشد و شركت هاي 
ملت و حافظ و پارسيان با رشد 1۶ و 1۹ و 2۹ درصد كمترين 
رشد را داشته اند. نرخ تورم اعالمي توسط بانك مركزي طي 
سال هاي 13۸۸ تا 13۹3 نشان مي دهد كه متوسط رشد 
حق بيمه صادره بازار از متوس��ط نرخ تورم در طول ۶سال 

گذشته حدود 11 واحد بيشتر بوده است.

  انحصار چندجانبه بيمه اتكايي در ايران
س��اختار بازاربيمه ايران در انحصار كامل خواهد شد اما 
باتوجه به اينكه تعداد شركت هاي بيمه اتكايي در ايران 
عالوه بر شركت بيمه اتكايي ايرانيان شامل بيمه مركزي و 
شركت بيمه اتكايي امين نيز هست كه بين اين سه بيمه گر 
اتكايي، بيمه مركزي بيشترين سهم قبولي را دارد به دليل 
وجود اتكايي اجباري لذا ساختار بازار بيمه اتكايي ايران در 
انحصار چندجانبه سخت و متمركز است. در زمان تحريم 
با دو مشكل مواجه خواهيم بود؛ يكي مشكالت مربوط به 
ظرفيت مالي است و ديگري مربوط به ايجاد شكاف دانش 
بيمه يي با دنياي خارج. معموال ظرفيت، مشكلي است كه 
در كوتاه مدت خود را نشان مي دهد و دانش، مشكلي است 
كه در بلندمدت خود را نشان مي دهد و هر دو به يك اندازه 

داراي اهميت باالي هستند.

صرافان براي واردات ارز
به تضمين نياز دارند

دبير كل كانون صرافان ايران گفت: مصوبه دولت براي 
ورود آزاد ارز و طال به كش��ور زماني اجرايي مي شود 
كه صرافي ها امني��ت و تضمين ه��اي الزم را براي 
فعاليت آزادانه از مس��ووالن بگيرند تا بازار نيز روي 

آرامش ببيند.
دولت در مصوبه ارزي اخير خود كه چهاردهم مردادماه 
به تصويب رس��يد و از 1۶ مرداد اجرايي ش��د، اجازه 
واردات آزادانه طال و ارز را با رعايت ضوابط پولشويي 
و نظارت بانك مركزي داده است.رضا تركاشوند در 
گفت وگ��و با ايرنا با اعالم اينك��ه واردات ارز تضمين 
امنيت مي خواهد، اظهار داشت: صرافي ها توان وارد 
كردن ارز را دارند اما احساس امنيت نمي كنند؛ اگر 
مجوزي بدهند كه عالوه بر بانك مركزي، سيستم 
قضايي نيز آن را تاييد كند، مي توانيم بخش زيادي از 
نيازها را پاسخ دهيم اما اين احساس امنيت ايجاد نشده 
است.تركاشوند گفت: مشكل اينجاست كه امروز بانك 
مركزي به ما مج��وز مي دهد فردا همان مجوز براي 
سيستم قضايي اعتباري ندارد و صراف دچار مشكل 
مي شود؛ در چنين شرايطي كسي حاضر به ريسك 
كردن نيست.وي يادآور شد: بازارهاي تامين ارز كشور 
مشخص است و مي توان از طريق همين بازارها بخش 
زي��ادي از نيازها را رفع كرد.وي به انعقاد پيمان هاي 
پولي با تركيه اشاره كرد و گفت: اين ظرفيت چندان 
فعال نشده است زيرا در ماه هاي اخير كه ارزش پول 
ايران ريزش كرد، ترك ها براي استفاده از اين روش 
رغبتي نداش��تند اما اكنون كه ارزش ليرهم سقوط 

كرده، مي شود از اين طريق كار كرد.
مسووالن انتظامي و قضايي در هفته هاي گذشته از 
دس��تگيري افرادي خبر داده اند كه گفته شده رابط 
بانك مركزي در بازار بوده و ارز توزيع مي كرده اند؛ آيا 
وجود چنين افرادي در بازار صحت دارد؟تركاشوند 
اظهار داش��ت: در جلس��اتي كه با مسووالن قضايي 
داش��تيم، گفته شد ارز كش��ور از طريق شبكه هاي 
رسمي بانكي تامين نمي شود زيرا هيچ رابطه اي با بانك 
خارجي وجود ندارد بلكه افراد به شكل غيررسمي آن 
را وارد كشور مي كنند.دبيركل كانون صرافان اظهار 
داشت: در ماه هاي اخير چند بخشنامه و دستورالعمل 
ارزي صادر ش��د كه نتيجه اي نداشت؛ شايد عده اي 
بگويند كشور در ش��رايط اضطراري قرار داشت اما 
مي گويم كه وضعيت تحريم ه��اي كنوني كمتر از 
تحريم هاي قبلي است و وضعيت بحراني نداريم.وي 
گفت: در دوره پيش همه اروپا با امريكا متحد بود؛ حتي 
آسيايي ها نيز با تحريم هاي امريكا همكاري مي كردند؛ 
حتي چين و روسيه؛ كشورمان ذيل بند هفتم منشور 

سازمان ملل قرار داشت.
تركاش��وند گفت: اكنون در شرايط بهتري هستيم؛ 
اروپا با امريكا همراهي نمي كند، ديگر از ذيل فصل 
هفتم منشور سازمان ملل خارج شده ايم و هنوز منافذ 
تجارت خارجي خود را داريم؛ در اين شرايط آشفتگي 
معني ندارد زيرا كشوري قوي و غني هستيم كه توان 
اداره خود را دارد.وي تاكيد كرد: امروز امكانات خوبي 
داريم و اگر كمي مديريت مقتدرانه و هوشمندانه به 
خرج دهيم، كش��ور از اين شرايط عبور خواهد كرد.
دبيركل كانون صرافان در پاسخ به اينكه آيا با استقرار 
كامل بازار ثانويه مي توان بانك مركزي را به عنوان بازار 
ساز بطور كامل از بازار ارز كنار گذاشت؟ گفت: بانك 
مركزي در بازار ارز فقط بايد ناظر باشد و فقط زماني 
كه فكر مي كند بازار حاد شده، با عرضه ارز خود )نه به 
عنوان بانك مركزي داراي ارز پر قدرت( ايجاد تعادل 
كند.وي افزود: در چنين شرايطي حتي وقتي نرخ هاي 
غيرعادي در حال ريزش است، بانك مركزي مي تواند 
اقدام به خريد ارز كند و قيمت ها را متعادل نگه دارد؛ 
اين كاري است كه بانك هاي مركزي در ساير كشورها 

انجام مي دهند.
تركاشوند اظهار داش��ت: نقش بانك مركزي ايران 
»بنكداري ارز« است در حالي كه در هيچ كجاي دنيا 
اين كار مرسوم نيست؛ در ساير كشورهاا اين وظيفه 
به عهده خزانه داري است و به نظر مي رسد در ايران 
نيز بايد اين وظيفه به جاي خود يعني وزارت اقتصاد 
محول شود و بانك مركزي وظيفه ذاتي اش كه تدوين 

و اجراي سياست هاي پولي و بانكي است، بپردازد.
وي گف��ت: امروز م��ردم بانك مرك��زي را به عنوان 
خزان��ه دار و بنكدار ارزي مي شناس��ند. در همه اين 
سال هايي كه بانك مركزي در بازار ارز دخالت كرده، 
شايد در كوتاه مدت اثر مثبت داشته اما در دراز مدت 
شوك هاي بسيار سنگين را در بازار ايجاد كرده كه اثر 

آن وارد زندگي مردم شده است.
تركاش��وند توضيح داد: بانك مرك��زي زمان هايي 
قيمت ها را نگه مي دارد تا مانند فنر فشرده مي شود؛ 
بطور معم��ول در دوره هاي اول رياس��ت جمهوري 
دولت ها اين فش��ردگي رخ مي دهد و در دوره دوم به 
يك باره رها مي شود و طغيان ارزي شكل مي گيرد كه 
در نتيجه آن زندگي عامه مردم دچار مشكل مي شود.

دبيركل كانون صرافان در پاس��خ به اين پرسش كه 
»گفته مي شود بخش��ي از جهش ارزي اخير، ناشي 
از جلوگيري از تعديل قيمت ارز در سال هاي گذشته 
بوده اس��ت زيرا دولت ها از اينكه گفته شود در دوره 
آنها ارزش پول ملي افت كرده، هراس دارند.« گفت: 
آن سوي افزايش قيمت ارز، كاهش ارزش پول ملي 
است كه عوامل متعددي در اين زمينه دخيل است 
از يك مصاحبه بي مورد يك مسوول گرفته تا فرياد 
بي حس��اب يك نماينده مجلس پش��ت تريبون تا 
دخالت نهادهاي موازي در مسائل سياسي و امنيتي 
در موضوع هاي گمركي و  تجاري.وي تاكيد كرد: در 
مجموع هر آنچه اعتماد عمومي را به سيستم سياسي 
كشور تضعيف كند، همه در نوسان ارزش پول ملي 
اثر دارد.تركاشوند گفت: اينكه كشور از نظر اجتماعي 
در چه وضعيتي باشد؛ آزادي رسانه ها و اينكه آيا در 
جهت منافع ملي حركت مي كنند، نيز مهم اس��ت.

وي افزود: بايد گفت برخي رسانه ها در داخل تندروتر 
از رسانه هاي خارجي هستند و خالف جهت حفظ 
منافع ملي حركت مي كنند؛ شايد در مسائلي در داخل 
اختالف نظر داش��ته باشيم اما همه بايد در جاهايي 

طرف منافع ملي را بگيريم.
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 بانك مركزي در حالي ك��ه حدود يك هفته ديگر 
مهلت قانوني سود س��پرده بلندمدت 20 درصدي 
بانك ها به پايان مي رس��د ابالغيه اي را در راستاي 
تمديد سود سپرده 20 درصدي سرمايه گذاران تا 
يازدهم مهر  ماه سال جاري صادر كرد. از همين رو، 
اين موضوع كه نهاد تصميم گير پس از يازدهم مهر  
ماه چه استراتژي در نظام مالي كشور پياده سازي 
مي كند و آيا حاضر به پرداخت س��ود هايي با ارقام 
بس��يار زياد به س��رمايه گذاران خود خواهد بود يا 
تداوم رويه گذش��ته را در دستور كار قرار مي دهد، 
هنوز در ابهام قرار دارد. به هر حال، در پي اين ابالغيه 
مشاهده مي ش��ود كه بازار گمانه زني ها در فضاي 
مالي كشور از جمله بازار سرمايه نسبت به گذشته 
داغ تر شده است. بر همين اساس، برخي از فعاالن 
بر اين باورند كه با كاهش نرخ سود بطور قطع بخش 
قابل توجهي از نقدينگي از سيس��تم بانكي خارج 
مي شود و به سمت بازار بورس، ارز و طال سوق پيدا 
خواهد كرد. اين در حالي است كه در نقطه مقابل، 
كارشناسان بازار سرمايه معتقدند كه نقدينگي از 
سيس��تم بانكي با كاهش چند درصدي نرخ سود 
تحت هيچ شرايطي خارج نخواهد شد چرا كه ميزان 
ريسكي كه در س��اير بازار ها وجود دارد متناسب با 
ميزان ريسك پذيري سرمايه گذاران بانكي نيست. 
به هر حال، در چنين ش��رايطي كه ابهام در فضاي 
س��رمايه گذاري و تصميمات سياست گذار وجود 
دارد نمي توان بخشي از افرادي كه به دنبال سفته 
بازي هس��تند را ناديده گرفت چرا كه اين دست از 
صاحبان س��رمايه پس از هر تغييري در سيس��تم 
سياست گذاري س��ريعا واكنش نش��ان مي دهند 
و بطور معم��ول وارد بازاري مي ش��وند كه زمينه 
براي نوسان گيري در آن مهيا باشد. بر اين اساس، 
سياس��ت گذار در چنين ش��رايطي مي بايست در 
راس��تاي جلوگيري از يك بي نظمي تمام عيار در 
اقتصاد كشور به نوعي سرمايه ها را به سمت بخش 
مولد اقتصادي هداي��ت كند و براي كاناليزه كردن 
سرمايه در گام نخس��ت حمايت همه جانبه از بازار 
س��هام، ايجاد ثبات در قواني��ن و مقررات، برخورد 
قاطع با متخلف��ان و نهاد هايي كه مان��ع از اجراي 
درست فرآيند معامالتي در بازار مي شوند از عوامل 
مهم و اساس��ي اين امر محس��وب خواهد ش��د. به 
هر حال، تاكيد بر اين موض��وع كه بورس هيچگاه 
جايگزين سيستم بانكي نخواهد شد در شرايط فعلي 
ضروري است چرا كه استراتژي و عدم ريسك پذيري 
 در ام��ر س��رمايه گذاري وج��ه تمايز اي��ن بازار ها 

به حساب مي آيد. 

نقدينگيدربانكميماند
در همين رابطه، بهروز خدارحمي مديرعامل گروه 
مالي سپهر صادرات با اشاره به ابالغيه جديد بانك 
مركزي و نقش بازار سرمايه در جذب نقدينگي هاي 
حاصل از خ��روج نظام بانكي كش��ور در گفت وگو 
با »تع��ادل« عنوان كرد: در حال حاضر ش��واهد و 
 قرائن نش��ان مي دهد كه بانك مركزي تدابيري را 

در راستاي تمديد نرخ 20 درصدي يا افزايش اين 
نرخ نسبت به گذشته انديشيده باشد كه اين اتفاق 
در نهايت مي تواند منجر به تزريق پول از ساير بازار  ها 
به اين بخش ش��ود. به گفته اين كارش��ناس بازار 
سرمايه، احتماال شاهد خروج نقدينگي از سيستم 
بانكي كشور نباشيم كه در پي آن بازار سرمايه بتواند 
در جه��ت جذب آن اقدام كن��د. بهروز خدارحمي 
درخصوص ميزان ريس��ك پذيري سرمايه گذاران 
نيز تصريح كرد: به دليل جنس ريس��ك پذيري كه 
مخاطبين و سپرده گذاران بانك دارند بسيار بعيد به 
نظر مي رسد كه اين دست از سرمايه گذاران آمادگي 
اين موضوع را داشته باشند كه كل سرمايه خود را به 
سمت بازار سرمايه سوق دهند. اين در حالي است 
كه، براي ورود به اين بازار سهام مقدمات و آشنايي 
با فرآيند معامالتي نياز خواهد بود همچنين افرادي 
كه تا امروز ترجيح دادند كه نقدينگي خود را در بازار 
پول نگهداري كنند گزينه جايگزين سرمايه گذاري 
خود را به واسطه تغيير نرخ سود، بازار سرمايه لحاظ 
نخواهند كرد. مديرعامل گروه مالي سپهر صادرات 
ابراز داش��ت: س��اير بازار ها از جمله بازار ارز، سكه، 
امالك و مس��تغالت، بازار پول و س��رمايه عالوه بر 
ريسك هاي متفاوت داراي مخاطبين خاص خود 
هستند. بر اين اساس، ممكن است با تغيير و نوسان 
قيمتي يكي از بازار  هاي فوق حدود 5 الي 10 درصد 
از بازار رقيب به سمت بازار جديد حركت پيدا كند 
اما بخش قابل توجهي از سپرده گذاران هر كدام از 
بخش هاي مالي بطور معمول جزو مشتريان وفادار 
محسوب مي ش��وند و به راحتي ريسك حركت به 

سمت بازار مجاور را نمي پذيرند.

درانتظارتمهيداتمتوليانبورس
از س��ويي ديگر، بهروز زارع مديرعامل گروه مالي 
بانك ايران زمين با رفتار  شناس��ي سرمايه گذاران 
حاضر در نظام بانكي كشور در گفت وگو با »تعادل« 
بيان كرد: بخشي از سپرده هايي كه امروز به عنوان 
س��پرده هاي بلندمدت با سر رس��يد  هايي بيش از 
يكسال در سيستم بانكي كشور حضور دارند در واقع 
آزاد خواهند شد و به سپرده هاي كوتاه مدت تبديل 
مي شوند. وي خاطرنشان كرد: در پي اين موضوع 
مشاهده مي شود كه نقدينگي از شبكه بانكي خارج 
نمي شود اما رفتار سرمايه گذار به نوعي تغيير پيدا 
خواهد كرد. به گفته اين كارش��ناس بازار سرمايه، 
منابعي كه به صورت بلندمدت در يك حوزه مالي 
حضور داش��تند امروز اين اج��ازه را پيدا مي كنند 
كه خيلي راحت بي��ن بخش هاي مختلف مالي در 
نوسان باشند. بر اين اساس، طبيعي است كه در يك 
شرايط تورمي چنين موضوعي بتواند به بازار هايي 
همانند بورس، مسكن، ارز، طال و... لطمه وارد كند و 
آنها را به نوعي تحت تاثير خود قرار دهد. بهروز زارع 
تاكيد كرد: در بازار  هايي كه نوع سرمايه گذاري در 
آنها سرمايه گذاري هاي توام با ريسك يا بلندمدت 
اس��ت بطور قطع هدف نقدينگي خارج ش��ده از 
سيستم بانكي نخواهد بود. مديرعامل گروه مالي 
بانك ايران زمين با اشاره به ساير بازار ها نيز گفت: 
بازار مسكن در گذش��ته تحت تاثير افزايش تورم، 
رش��د پيدا كرده است پس بنابراين حركت پول به 
سمت اين بازار دور از انتظار خواهد بود. از طرفي، 
بازار طال نيز احتم��اال تحت تاثير نقدينگي جديد 

قرار نمي گيرد. 

اين تحليلگر بازار سرمايه با اشاره به بورس كشور 
عنوان ك��رد: بورس يك��ي از بازار  هايي اس��ت كه 
نقدينگي مي تواند به س��مت آن سوق پيدا كند در 
همين حال، مي بايس��ت در انتظار تمهيدات تازه 
متوليان در اين بازار بود چرا كه به نظر نمي رس��د 
تاكنون فعاليت خاصي در اين حوزه صورت گرفته 
باشد. وي معتقد است براي افزايش عرضه هاي اوليه 
در گام نخست بايد تعداد شركت  هاي مناسب را در 
اين زمينه مورد بررسي قرار داد. بهروز زارع گفت: 
ورود نقدينگي جديد به هيچ عنوان به بازار سهام 
لطمه نخواهد زد اما ابهام در فضاي سرمايه گذاري، 
اخب��ار ضد و نقيض در حوزه ه��اي متفاوت و عدم 
تاييد اخبار توسط دس��تگاه ها و مسووالن مربوط 
در نهاي��ت منجر به آش��فتگي بازار و رش��د هايي 
بيش از يك هزار واح��دي و ريزش هايي به همين 
ميزان در يك روز معامالتي خواهد ش��د كه عالوه 
بر صدم��ه به بدنه بازار، طي م��رور زمان هم باعث 
عدم اطمينان در فضاي س��رمايه گذاري مي شود. 
مديرعام��ل گروه مال��ي بان��ك ايران زمين اذعان 
داشت: فرآيند فوق نشان از ابهام در معامالت بازار 
دارد. بر اين اس��اس، در صورتي ك��ه مبنايي براي 
جذب چنين س��رمايه هايي در بازار وجود داشته 
باشد تا شركت ها بتوانند تقويت شوند، سهام جديد 
 منتشر كنند، افزايش سرمايه دهند، منابع تازه را 
در راستاي عمليات جديد شركتي به كار بگيرند و 
در نهايت اوراق بدهي ش��ركتي و نه دولتي توسعه 
پيدا كند مس��تلزم اين مهم اس��ت كه ابهامات در 
فضاي س��رمايه گذاري كمتر شود. اين كارشناس 
بازار س��رمايه تصريح كرد: اين موض��وع كه تمام 

اتفاقات را نمي ش��ود برنامه ريزي كرد قابل درك 
اس��ت اما در چهارچوبي كه مي تواند برنامه ريزي 
ص��ورت گيرد ه��م متاس��فانه چيزي مش��اهده 
نمي شود. وي افزود: براي اينكه در يك سال آينده 
ساختار حاكم بر فضاي كس��ب و كار در كشور به 
سمت مشخصي حركت كند و برنامه مشخصي از 
اكنون پياده سازي شود، چنين موضوع و برنامه اي 
مالحظه نمي شود. بنابراين افراد در بازار سهام به 
دنبال نوس��انات كوتاه مدت در جهت حفظ قدرت 
خريد منابع مالي خود هس��تند. بهروز زارع درباره 
رفع ابهامات در فضاي سرمايه گذاري نيز بيان كرد: 
نهاد ناظر سياس��ت گذار نيس��ت و سازمان بورس 
نمي تواند در خصوص نرخ خ��وراك مجتمع هاي 
پتروش��يمي يا فلزي ها و... تصميم گيري كند چرا  
اين نهاد وظيفه سياس��ت گذاري را ندارد اما بطور 
كلي وظيفه پيگيري و توجيه  مراجع تصميم گير را 
بر عهده دارد. اين در حالي است كه، اتاق بازرگاني 
و ساير نهاد   ها نيز در اين زمينه مي بايست گام هاي 

جدي بردارند.

حبسنقدينگيدرخانه
افزون بر اين سعيد خدايي كارشناس بازار سرمايه 
با اشاره به چگونگي جذب نقدينگي هاي خروجي از 
سيستم بانكي همگام با ابالغيه جديد بانك مركزي 
در گفت وگو ب��ا »تعادل« عنوان ك��رد: به صورت 
كلي بازار سرمايه بايد از عمق الزم برخوردار باشد 
كه در پي آن ذهنيت س��رمايه گذار به سمت ثبات 
در اي��ن بازار حركت كند. ب��ه گفته وي، نقدينگي 
سرمايه گذاران با توجه به يك سود معقول مي تواند 
گزينه بازار سرمايه را انتخاب كند. اين تحليلگر بازار 
سرمايه معتقد است كه نوسان هاي شديد مثبت و 
منفي عاملي در راستاي عدم تمايل سرمايه گذاران 
به تزريق نقدينگي در بورس محسوب خواهد شد. 
از طرفي، مشاهده مي ش��ود كه ورود نقدينگي به 
اين بازار به صورت مقطعي و با رويكرد نوسان گيري 
صورت مي گيرد كه بطور كلي اين موضوع طي مرور 
زمان بازار سرمايه  را هم تحت تاثير منفي خود قرار 
خواهد داد. سعيد خدايي تاكيد كرد: بازار سرمايه 
مي بايست ثبات رويه داشته باشد و سياست گذار 
بايد براي تحقق اين امر گام هاي جدي بردارد. در 
همين حال، نوس��ان هاي هيجان��ي مانع از حفظ 

نقدينگي در بازه زماني مشخص مي شود.
 اين كارشناس بازار سرمايه اذعان داشت: در حال 
حاضر رقم نقدينگي بيش از اندازه بزرگ شده است 
و اين موضوع به دليل اينكه نقدينگي خيلي بيشتر 
از ظرفيت اقتصادي كش��ور وج��ود دارد به نوعي 
خطرناك محس��وب مي ش��ود. اين تحليلگر بازار 
سرمايه با اشاره به اتفاقات اخير در بازار  هاي مالي 
نيز گفت: بخشي از نقدينگي در بازار با تبديل شدن 
به ارز و طال در خانه هاي مردم حبس ش��ده است. 
به هر حال جايگاه واقعي پول، نظام بانكي كش��ور 
است. از همين رو، زماني هم كه پول به واسطه بازار 
سرمايه در اختيار ش��ركت ها قرار گيرد در نهايت 

وارد حساب بانكي شركت ها خواهد شد.

صعودبنياديبورس
يك كارشناس بازار س��رمايه با تاكيد بر اينكه رشد 
بازار در هفته هاي گذش��ته به دليل مسائل بنيادي 
بوده است، در خصوص صعود شاخص تصريح كرد: 
اگر مروري بر داليل رش��د بازار سرمايه در ماه هاي 
گذشته داشته باش��يم مهم ترين عامل اين جهش، 
افزايش قابل توجه ارزش ارزهاي خارجي در مقابل 
ريال اس��ت كه دو پيامد را به دنبال داشته است. به 
گزارش س��نا، رييس هيات مديره ش��ركت مشاور 
س��رمايه گذاري آرمان آتي افزايش فزاينده س��ود 
ش��ركت هايي كه درآمد ارزي دارن��د را قابل توجه 
دانس��ت و اظهار داشت: شركت هايي كه درآمد آنها 
تاثير مثبتي از ارز دارند، با شرايط جديد درآمدشان به 
صورت فزاينده اي افزايش پيدا خواهد كرد. بطور مثال 
شركت هايي كه حاشيه سود ۴0 درصدي داشته اند 
با افزايش 10 درصد بهاي ارز، درآمدشان 25 درصد 
بيشتر مي شود. علي اسالمي بيدگلي، انتظار افزايش 
درآمدي ش��ركت ها را باعث افزايش قيمت س��هام 
دانس��ت و افزود: با فرض تداوم قيمت ارز، ثبات آن و 
عدم كاهش آن شركت ها مي توانند به رشد درآمدي 
مورد انتظار برسند. اين كارشناس بازار سرمايه با توجه 
به داليل فوق رشد هفته هاي گذشته بازار سرمايه را 
واقعي دانس��ت و افزود: موضوع ديگر كه باعث رشد 
بازار شده بحث ارزش جايگزيني است.بطور طبيعي 
در بحث ارزش جايگزيني هم شركت ها شاهد رشد 
هستند. وي در ادامه ۹0 درصد رشد بازار سرمايه را 
مربوط به حدود 20 درصد شركت ها دانست و گفت: 
س��رمايه گذاران بايد توجه كنند افزايش قيمت ارز 
س��ودآوري همه ش��ركت ها را افزايش نمي دهد؛ به 
همين دليل از سرمايه گذاران در خواست مي كنيم 

آگاهانه تصميم گيري و سرمايه گذاري كنند. 
علي اسالمي بيدگلي در ادامه تاكيد كرد: اگر شرايط 
به سمتي برود كه جريان نقدي ورودي بازار سرمايه 
به سمت شركت هايي هدايت شود كه رشد بهاي ارز 
بر آنها تاثير منفي دارد، ممكن است در بلندمدت اين 
گروه ها را دچار حباب كند. وي با اظهار خرسندي از 
اينكه اتفاق فوق اكنون رخ نداده است، گفت: رشد بازار 
در هفته هاي اخير كامال متاثر از شركت هايي است 
كه با افزايش قيمت ارز، رشد درآمدي دارند. اسالمي 
بيدگلي، رشدهاي نجومي بازار سرمايه را مربوط به 
بخش هايي دانست كه درآمد صادراتي دارند و گفت: 
متغيرهايي مانند افزايش ارز و كاهش ارزش پول ملي 
و رشد قيمت هاي جهاني باعث شده بسياري از كاالها 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش قابل توجه 
قيمت فروش داشته باشند. وي به شركت هاي گروه 
معدني، فلزي و پتروشيمي ها اشاره كرد و افزود: اين 
گروه ها افزايش انتظاري درآمد دارند كه منجر به رشد 
قيمت سهام مي شود. اسالمي بيدگلي، تعيين تكليف 
ابهامات نحوه اجرايي شدن ارزهاي تخصيص يافته 
به شركت هاي صادراتي در سامانه نيما و تصميم بر 
معامالت توافقي ارزهاي صادراتي در بورس را براي 
رفع ابهام و شفافيت بازار سرمايه مثبت ارزيابي كرد و 
گفت: در ماه هاي گذشته منابع جامعه بين بازارهاي 
ارز، سكه و مسكن سيال ش��ده بود كه با توقف روند 
صعودي اين بازارها بخشي از منابع انگيزه پيدا كرده 
تا وارد بازار س��رمايه شوند كه تورم تقاضا را به دنبال 
داشت. وي ورود نقدينگي ها به بازار سرمايه را اتفاق 
مباركي دانست و گفت: با هدايت پول هاي جديد به 
بازار سرمايه باعث رونق بخش توليد، صنايع و رشد 
اقتصادي ش��ود. رييس هيات مديره شركت مشاور 
سرمايه گذاري آرمان آتي به تجربه سال هاي گذشته 
به خصوص سال ۹2 اشاره كرد و گفت: نبايد برخي 
تجربه هاي گذشته را فراموش كرد. رشد جهشي بازار 
در س��ال ۹2 هم رخ داد اما در آن دوران به دليل عدم 
فرهنگ سازي صحيح شاهد خسران سرمايه گذاران 

بي تجربه و تازه وارد بوديم .

توصيهبهسهامداران
اين كارشناس بازار سرمايه به سرمايه گذاران توصيه 
كرد به صورت مستقيم وارد بازار سرمايه نشوند و 
از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري و مشورت با 
متخصصين وارد بازار س��هام شوند. وي با تاكيد بر 
اينكه سرمايه گذاران آگاهانه نسبت به خريد سهام 
اقدام كنند، گفت: رش��د ارز و قيمت هاي جهاني 
همانند شمشير دو لبه است. برخي شركت ها از اين 
اتفاق منتفع و برخي متضرر مي ش��وند. گروهي از 
شركت ها نيز نفع و ضررشان پيچيدگي محاسباتي 
دارد چراكه قيمت محص��ول و مواد اوليه همزمان 
رشد كرده است . اين ش��رايط نياز به كارشناسي 
دارد و بايد به صورت آگاهانه س��رمايه گذاري كرد 
تا اتفاق سال ۹2 رخ ندهد. اسالمي بيدگلي، درباره 
اصالح قيمت ها در بازار سرمايه گفت: تجربه هاي 
بسيار در سال هاي گذش��ته ثابت كرده زماني كه 
بازار سرمايه در يك بازه بسيار كوتاه مدت رشدهاي 
چند 10 درصدي را تجربه مي كند، روندهاي رشد 
كوتاه مدت است و پس از مدتي رشدهاي پرشتاب 
اصالح مي ش��ود، اما بطور معم��ول، پس از چنين 
اصالح هايي بازار با رشد آرام و پايدار مواجه مي شود.

  افزايش قيمت هاي »تليسه«: مجوز تغيير 
بي��ش از 10 درصد در ن��رخ فروش محصوالت 
يا ارايه خدمات براي ش��ركت دامداري تليسه 
نمونه صادر شد. شركت دامداري تليسه نمونه 
از دريافت مجوز افزايش نرخ شير خام در شبكه 
كدال خبر داد. به گزارش سنا، شركت دامداري 
تليسه نمونه، اعالم كرد، با توجه به افزايش قيمت 
نهاده هاي دام��ي و صدور مج��وز افزايش نرخ 
فروش شيرخام توس��ط كار گروه تنظيم بازار و 
همچنين طبق توافقات انجام شده با خريداران 
اين محصول، قيمت ش��ير خ��ام افزايش يافته 
است. »تليسه« با دريافت مجوز تغيير بيش از 10 
درصد در نرخ فروش محصوالت يا ارايه خدمات، 
قيمت شير خام را از 1۴هزار و 365 ريال به 16 

هزار ريال افزايش داده است.

مروريبرآمارمعامالتديروز

كاهشنماگرتاالرشيشهاي
معامله گران بورس تهران ديروز در حالي نظاره گر 
مقابله خريداران و فروش��ندگان كم تعداد سهام 
در گروه هاي پيشرو بودند كه به نظر مي رسيد تا 
تعيين تكلي��ف قيمت ارز در بورس كاال، در گروه 
خودرويي ها و تجهيزاتي ها سرگرم نوسان گيري 
اس��ت. به گزارش فارس، ش��اخص كل قيمت و 
بازده نقدي بورس اوراق بهادار تهران )تدپيكس( 
در پايان معامالت روز شنبه سوم شهريور ماه ۹7 
با كاهش 567 واح��دي به رقم 136 هزار و 3۴3 
واحد رسيد. ش��اخص كل هم  وزن اما با افزايش 
385واح��دي ع��دد 20 ه��زار و ۴36 واحد را به 
نمايش گذاشت. شاخص س��هام آزاد شناور نيز 
با كاه��ش 31۹ واحدي به رقم 1۴۴ هزار و 37۹ 
واحد دس��ت يافت. شاخص بازار اول اما در حالي 

با كاه��ش ۴80 واحدي به رقم 100 هزار و 323 
واحد دست يافت كه شاخص بازار دوم با كاهش 
82۹ واحدي عدد 272 ه��زار و 130 واحد را به 
نمايش گذاش��ت. بر اس��اس اين گزارش، ديروز 
معامالت س��هام در نماد معامالتي شركت هاي 
پتروش��يمي پارس با 213واحد، فوالد مباركه با 
210 واحد و معدني و صنعت��ي گل گهر با 185 
واحدكاهش بيش��ترين تاثير منف��ي را بر برآورد 
ش��اخص كل بورس به ن��ام خود ثب��ت كردند. 
در مقاب��ل، معامالت س��هام در نم��اد معامالتي 
ش��ركت هاي پااليش نفت بندر عب��اس با 118 
واحد، گروه مپنا با ۹3 واحد و پااليش نفت تبريز 
ب��ا 65 واحد كاهش، بيش��ترين تاثيرمنفي را در 
محاسبه اين نماگر به دوش كشيدند. بر اساس اين 

گزارش، ارزش كل معامالت ديروز بورس تهران 
در حال��ي بيش از ۴85 ميلي��ارد و ۴۴5 ميليون 
تومان نمايش داده شد كه ناشي از دست به دست 
شدن بيش از يك ميليارد و ۴50 ميليون سهم و 
اوراق مالي قابل معامله طي 125هزار و 12۴نوبت 

داد و ستد بود.

افزايشحجممعامالتروزانهفرابورس
از س��ويي ديگ��ر، نخس��تين هفت��ه معامالتي 
شهريور ماه ۹7 در فرابورس ايران با تغيير مالكيت 
817 ميليون ورقه به ارزش بيش از 3 هزار و ۴02 
ميليارد ريال در 8۴ هزار و 180 نوبت معامالتي 
در مجموع بازار هاي نه گانه و نيز اعالم توقف نماد 
معامالتي 26 شركت در پايان معامالت دوشنبه 

هفته جاري به دليل جابه جايي اين نماد ها ميان 
تابلوه��اي ب و ج بازار پايه آغاز ش��د. همچنين، 
همزمان با افزايش حج��م معامالت در فرابورس 
نسبت به سه شنبه هفته گذشته، معامالت سهام 
در بازار هاي اول و دوم روز شنبه با داد و ستد 353 
ميليون س��هم به ارزش يك هزار و 312 ميليارد 
ريال پيگيري ش��د ك��ه نم��اد »ذوب« با حجم 
معامالتي به ميزان بيش از 88 ميليون س��هم به 
ارزش افزون بر 15۹ ميليارد ريال بيشترين حجم 
و ارزش معامالتي را به خود اختصاص داد. از طرف 
ديگر بازار پايه فرابورس ش��اهد دس��ت به دست 
ش��دن ۴۴۹ ميليون سهم به ارزش 6۴0 ميليارد 
ريال و نيز گش��ايش نماد معامالتي شركت بانك 
قرض الحسنه رسالت يعني »وسالت1« در تابلو 

پايه ب اين بازار بود. 
در پ��ي اعالم خب��ري از س��وي معاونت پذيرش 
و ناش��ران فرابورس مبن��ي بر انتق��ال 17 نماد 
معامالتي از تابلو »ج« بازار پايه به تابلو »ب« اين 
بازار و نيز انتقال ۹ نماد معامالتي ديگر از تابلو ب 

به تابلو ج بازار پايه، اين نماد ها در پايان معامالت 
روز دوش��نبه 6 ش��هريور ماه ۹7 جه��ت انتقال 
متوقف مي ش��وند. از سوي ديگر، در تابلو اوراق با 
درآمد ثابت فرابورس در روزي كه گذش��ت نماد 
»اخزا602« بيش��ترين حجم و ارزش معامالتي 
را در پي تغيير مالكيت بي��ش از 180 هزار ورقه 
ب��ه بيش از 17۹ ارزش ميلي��ارد ريال از آن خود 
كرد. همچنين نم��اد »اخ��زا6021« به منظور 
پرداخت مبالغ اسمي اين س��ري از اسناد خزانه 
اسالمي در پايان معامالت ديروز متوقف و اسناد 
 خزانه اسالمي در نماد »اخزا7011« كه در تاريخ
 20 آذر م��اه ۹7 سررس��يد مي ش��ود، ب��راي 
نخستين بار در جريان معامالت امروز ۴ شهريور در 
بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس عرضه مي شود. 
 در نهايت، ش��اخص كل فرابورس ايران ديروز با
 8 واحد كاه��ش در ارتف��اع 15۴5 واحدي قرار 
گرفت كه نماد هاي »زاگرس« و »هرمز« با تاثير 
منفي تا س��قف 8 واح��دي، مهم ترين نماد هاي 

اثر گذار بر روند آيفكس بودند.

در پنج ماهه ابتدايي س��ال جاري بيش از 7۹,8۴8 
ميلي��ارد ريال ان��واع ابزارهاي تامين مال��ي در بازار 
س��رمايه منتشر شده كه نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته از رش��دي نزديك به 6 برابر برخوردار بوده 
است. به گزارش سنا، مهسا رادفر، رييس اداره نظارت 
بر انتش��ار و ثبت اوراق بهادار بدهي سازمان بورس و 
اوراق بهادار گفت: در پنج ماهه ابتدايي سال جاري 
مبلغ 26,670 ميليارد ريال انواع اوراق بهادار بدهي 
شركتي براي تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي منتشر 
شده كه نسبت به اوراق بهادار بدهي منتشره در مدت 
مشابه سال گذشته يعني مبلغ 6,350 ميليارد ريال 
بيش از 320 درصد رش��د داشته اس��ت. وي اظهار 
داشت: از اوراق سلف موازي نيز بيش از سال گذشته 
استقبال شده و در سال جاري مبلغ ۴700 ميليارد 
ريال اوراق سلف موازي استاندارد در بورس هاي كاال 
و انرژي منتشر شده اس��ت. اين رقم در مدت مشابه 
س��ال گذش��ته 200 ميليارد ريال بوده اس��ت. اين 
مقام مس��وول در خصوص داليل رشد انتشار اوراق 
بدهي گفت: تنوع ابزارهاي تامين مالي يكي از داليل 

رش��د تامين مالي بوده و با معرف��ي ابزارهايي مثل 
اوراق اجاره بر مبناي س��هام فرصت هاي بيش��تري 
براي تامين مالي در بازار س��رمايه فراهم شده است. 
همچنين ع��الوه بر ابزارهايي كه در گذش��ته مورد 
اس��تفاده قرار گرفته، ابزارهايي مثل اوراق منفعت 
و خريد دي��ن نيز به بازار معرفي ش��ده اس��ت و در 
حال حاضر ان��واع ابزارهاي تامين مال��ي براي رفع 
نياز مال��ي بنگاه هاي اقتص��ادي در مراحل مختلف 
فعاليت در بازار وجود دارد. رادفر، آش��نايي بيش��تر 
ش��ركت ها با اوراق بدهي و اقدام��ات صورت گرفته 
براي تسهيل فرآيند انتش��ار اوراق را از داليل ديگر 
رش��د تامين مالي از طريق ابزارهاي بدهي دانست. 
به گفته اين مقام مسوول، براي تسهيل تامين مالي 
بخش خصوصي دس��تورالعمل هاي انتش��ار اوراق 
بدهي اصالح شد و همه شركت هاي متقاضي تامين 
مالي مي توانند به جاي معرفي يك شخص حقوقي 
واجد ش��رايط به عنوان ضامن، با تاييد س��ازمان و با 
رعايت دستورالعمل توثيق اوراق بهادار نزد شركت 
س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، 

نسبت به توثيق اوراق بهادار به نفع نهاد واسط براي 
تضمين تعهدات مربوط به اوراق اقدام كنند. رادفر در 
خصوص اوراق جعاله به عنوان جديدترين اوراقي كه 
دستورالعمل آن به بازار ابالغ شده گفت: اوراق جعاله، 
اوراق بهادار با نامي اس��ت كه نشان دهنده مالكيت 
مشاع دارندگان آن در كليه حقوق حاصل از قرارداد 
جعاله براي نهاد واسط است. وي در توضيح قرارداد 
جعاله اظهار داشت: قرارداد جعاله نيز قراردادي است 
كه ب��ه موجب آن يكي از طرفين ق��رارداد در مقابل 
ُجعل، احداث، تكميل، تعمير طرح مشخص و تحويل 
آن را در زمان معيني در آينده متعهد مي شود. رييس 
اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهي افزود: 
وزارتخانه ها، موسسات دولتي يا شركت  هاي دولتي و 
يا موسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي مي توانند 
براي اس��تفاده از اوراق جعاله اقدام كنند. اين مقام 
مسوول در خصوص تغييرات و اقدامات آتي در زمينه 
ابزارهاي بدهي گفت: به منظور تس��هيل و توس��عه 
تامين مالي اصالحاتي در دستورالعمل انتشار اوراق 
مرابحه نيز صورت گرفته كه به زودي ابالغ مي شود.

عضوكميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه تصميم 
ش��وراي عالي بورس مورد تاييد و حمايت نمايندگان 
مجلس اس��ت گف��ت: نباي��د فرآيند عرض��ه رقابتي 
محصوالت با نرخ واقعي دربورس متوقف شود چرا كه 
باعرضه دستوري محصوالت باقيمت هاي غيرواقعي 
فقط به ايجاد رانت هاي گسترده مي انجامد. به گزارش 
تسنيم، علي اكبر كريمي درباره تصميم جديد شوراي 
عالي بورس، گفت: با توجه به تغييرات ارزي در بازار در 
ماه هاي اخير و عرضه دستوري محصوالت با ارز ۴200 
توماني براي صنايع پايين دستي، صنعت پتروشيمي 
و برخي صنايع فلزي مشكالت جدي را به وجود آورده 
و شاهد معامالت با نرخ هاي غيرواقعي در بورس كاال 
بوده ايم و اين امر به توليد ضربه مي زند. عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس افزود: برهمين اساس شوراي عالي 
بورس را برآن داش��ت تا عرضه دستوري محصوالت با 
قيمت هاي غير واقعي را ب��راي مقطعي متوقف كند. 
نماين��ده مردم اراك، كميج��ان و خنداب در مجلس 
افزود: بايد توجه داش��ت عرضه دستوري محصوالت 
باعث شده تا قيمت هاي موجود در بورس كاال واقعي 

نبوده و با اختالف بسياري با نرخ هاي بازار داشته باشد 
كه اين خود رانت هاي گسترده اي را در بازار ايجاد كرده 
كه به ضرر توليد كننده است . وي با تاكيد براينكه توقف 
مقطعي عرضه دستوري محصوالت با قيمت غيرواقعي 
تصميم درست و كارشناسي شوراي عالي بورس بوده 
اس��ت، ادامه داد: نبايد فرآيند عرضه رقابتي در بورس 
كاال كه بازار قانوني و شفافي است و متوقف شود و بايد 
در كمترين زمان اين موضوع از س��وي دولت و وزارت 
صمت اصالح شده تا با حمايت دست اندركاران صنايع 
و شوراي عالي بورس تمام فرآيندهاي معامله با ساز و 
كار حاكم بر بورس كاال صورت گيرد. عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس با بيان اينكه قاطبه نمايندگان مجلس 
از اين تصميم ش��وراي عالي بورس حمايت مي كنند، 
افزود: بايد كاالها بطور كامل از مس��ير بورس معامله 
شود تا مشخص باشد كه عرضه كننده چه كسي است 
و چه كسي محصول را با چه قيمتي خريداري مي كند 
تا مراجع نظارتي و سازمان بازرسي بتواند كنترل هاي 
الزم را در معامالت داش��ته باشد تا شاهد ايجاد رانت و 

داللي نباشيم.
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فرش »زمين، صلح و نسل هاي آينده« با حضور وزير صنعت، رونمايي شد

در بيستمين نشست كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران واكاوي شد

حربه جديد امريكا در برابر تجارت فرش ايراني 

نقش بنگاه ها در كاهش تاثير تحريم

تعادل|
آيي��ن گش��ايش نمايش��گاه بين الملل��ي فرش 
دس��تباف ايران روز گذش��ته با حضور متوليان 
صنعتي برگزار شد. سكاندار صنعت دراين مراسم 
چند موضوع مهم را در دستور كار خود قرار داد. 
محمد ش��ريعتمداري، در اين مراسم بر اين باور 
بود كه صنعت كشور در حال حاضر بيشتر متاثر 
از عوامل برونزا و فش��ار بيروني از ناحيه سياست 
خارجي است كه با مشكالتي مواجه شده است. 
اما مهم تري��ن موضوع مورد اش��اره او، »تحريم 
ظالمانه فرش دستباف ايران« بود كه آن را يك 
حربه امريكايي عن��وان كرد، ك��ه 2.5 ميليون 
نفر وابس��ته به اين صنعت را نشانه گرفته است. 
البته وزير صنعت در بخش ديگر س��خنان خود، 
كاهش ارزش پول ملي در ش��رايط كنوني را نيز 
مصنوعي دانست، كه تهديدي بزرگ به حساب 
نمي آيد، اما فرصت بزرگي براي صادرات كشور 
خواهد بود كه مي تواند آن را روي ريل رونق قرار 
دهد. »احياي ش��وراي عالي فرش دستباف« از 
ديگر خبرهاي خوبي بود كه روز گذشته از سوي 
ش��ريعتمداري عنوان ش��د. اما وزير صنعت دو 
گاليه هم داشت؛ نخست اينكه براي مشوق هاي 
صادراتي، 13 هزار ميليارد ريال منابع از مجلس 
شوراي اسالمي تقاضا كرديم؛ اين در حالي است 
كه با گذشت 6 ماه از سال 97 به جز 20 ميليارد 
توم��ان تنخواه گ��ردان، حتي يك ري��ال از اين 
مشوق ها در اختيار وزارتخانه قرار نگرفته است. 
گاليه ديگر شريعتمداري در مورد نياز توليد به 
س��رمايه در گردش با نرخ هاي ارزان تر بود؛ اما با 
وجود درخواس��ت 32 هزارميليارد تومان براي 
س��ال جاري، اما تخصيص از اي��ن محل تا امروز 
صفر بوده اس��ت. همچنين در اين مراسم، فرش 
»زمين، صلح و نسل هاي آينده« رونمايي شد كه 
سال گذشته وزير صنعت اولين گره را به دار قالي 
اين فرش زده بود. اين فرش قرار اس��ت از سوي 
وزير امور خارجه يا رييس جمهور به مقر سازمان 

ملل منتقل شود.
     

بيس��ت و هفتمين نمايش��گاه بين المللي فرش 
دس��تباف ايران ك��ه از نظر كمي��ت، كيفيت و 
توليد، بزرگ ترين نمايش��گاه فرش دس��تباف 
جهان محسوب مي شود، با حضور صدها شركت 
و واحد توليدي مناطق مختلف كشورمان، ديروز 
افتتاح شد و تا نهم ش��هريورماه در محل دايمي 
نمايشگاه هاي بين المللي تهران داير خواهد بود. 
در اين نمايش��گاه بيش از 670 شركت توليدي 
و صادراتي هنر- صنعت فرش دس��تباف كشور 
حضور و مشاركت دارند و گنجينه اي از قالي هاي 
دستباف، مهم ترين كاالي فاخر ايراني و آثار كم 
نظير بافن��دگان و هنرمندان ايراني را به نمايش 

مي گذارند. 
وزير صنعت، معدن و تجارت در آيين گش��ايش 
بيس��ت و هفتمين نمايش��گاه بين المللي فرش 
دس��تباف گفت: يكي از تحريم هاي امريكا عليه 
اي��ران تحريم فرش ايران بود، در حالي كه فرش 
در اقتص��اد ايران نقش عمده اي ن��دارد، اين در 
حالي است كه آنچه مورد توجه امريكا است، آثار 
اجتماعي فرش دس��تباف در اوض��اع اجتماعي 
ايران اس��ت. كمتر كااليي مشاهده مي شود كه 
در هر نقطه از ايران، مركزي ب��راي توليد دارد، 
بنابراين فش��ار به اين عرصه، آثار اجتماعي سوء  
روي 2 ميلي��ون نف��ر از ش��هروندان ايراني وارد 
مي كند. او گفت: 20 درصد ارز مجموع صادرات 
غيرنفتي مرب��وط به فعاليت ه��اي نوپا خالقانه 

پيش��رفت هاي صنعتي و غيره است كه سهمي 
حدود 14 ميلي��ارد دالري در صادرات دارد؛ در 
اين زمينه درخواس��ت كرديم ت��ا ارز صادراتي 
درگير بروكراس��ي اداري نش��ود و فقط 2 طرف 
صادركننده و واردكننده ب��ه ثبت آن بپردازند، 
اما اين مصوبه متوقف ش��ده است. وزير صنعت، 
معدن و تج��ارت در ادامه به فرش دس��تباف به 
عنوان يكي از حربه هاي تحريم امريكا اشاره كرد 
و گفت: يكي از داليل اين موضوع آثار اجتماعي 
فرش اس��ت كه بيش از 2.5 ميلي��ون نفر بطور 
مستقيم و غيرمستقيم به اين صنعت وابسته اند.

محمد ش��ريعتمداري از تخصي��ص منابع مالي 
براي مش��وق هاي صادراتي و رفع نياز س��رمايه 
در گردش مورد ني��از توليدكنندگان گاليه كرد 
و گف��ت: براي مش��وق هاي صادرات��ي 13 هزار 
ميليارد ريال منابع از مجلس ش��وراي اسالمي 
تقاض��ا كرديم و اكن��ون كه در شش��مين ماه از 
س��ال قرار داري��م، به ج��ز 20 ميلي��ارد تومان 
تنخواه گردان، حتي يك ريال از اين مش��وق ها 
در اختي��ار وزارتخانه قرار نگرفته اس��ت. محمد 
ش��ريعتمداري تاكيد كرد: تحم��ل ما نيز حدي 
دارد و 20 ميليارد تومان تنخواه حالل مشكالت 
ص��ادرات نيس��ت. به گفت��ه او، س��هم فرش از 
مجم��وع مش��وق هاي صادراتي باي��د جداگانه 
 نگهداري ش��ده و فقط صرف اي��ن هنر صنعت

 شود.
از س��وي ديگر، وزير صنعت، معدن و تجارت در 
خصوص تخصي��ص منابع به توليدكنندگان نيز 
گفت: در حوزه توليد نيازمند سرمايه در گردش با 
نرخ هاي ارزان تر هستيم و به اين منظور 32 هزار 
ميليارد تومان براي سال 97 درخواست شده كه 

تخصيص از اين محل تا امروز صفر بوده است.
از س��وي ديگر، محمد ش��ريعتمداري از احياي 
ش��وراي عالي فرش دس��تباف و برگزاري اولين 
جلسه آن در هفته گذش��ته خبر داد و گفت: در 
اين ش��ورا تالش خواهيم كرد ت��ا نقطه نظرات 
فعاالن بخش خصوصي در اين عرصه را بشنويم. 
شريعتمداري با بيان اينكه ارز حاصل از صادرات 

فرش دستباف با قيمت 2 برابر سال گذشته قابل 
وصول اس��ت، گفت: يكي از مش��كالت اين هنر 
صنعت، كم توجهي ب��ه توليدكنندگان بوده كه 
ضروري است مشكل بيمه قاليبافان يك بار براي 
هميشه رفع شود. وزير صنعت، معدن و تجارت 
با اشاره به تغيير سياس��ت هاي ارزي در كشور، 
گفت: تعداد زي��ادي بخش��نامه ارزي در مدت 
كوتاه صادر ش��ده و ش��يوه جديد تخصيص ارز 
منجر به خلع در تامين واردات مواد اوليه صنايع 
از جمله صنعت فرش ماش��يني و دستباف شده 
اس��ت كه مركز ملي فرش بايد حل اين مشكل و 
تامين مواد اوليه را پيگيري كند. شريعتمداري 
با بيان اينكه درآمدهاي مالياتي بايد به توس��عه 
كشور بينجامد، گفت: ماليات برارزش افزوده را 
مانع جدي در برابر توليد فرش دستباف است و 
مس��كوت ماندن آن به مدت يك سال، در بسته 

حمايت از توليد تدوين شده است.
او اف��زود: در بس��ته حمايت از تولي��د نيز كه در 
هفته بعد در صحن دولت مطرح شود، به ماليات 
بر ارزش افزوده و توقف موقت آن اش��اره ش��ده 
است؛ اين در حالي است كه حمايت از تبليغات، 
كمك ب��ه حضور در نمايش��گاه ها و ايجاد مراكز 
دايمي براي عرضه فرش دستباف ايراني نيازمند 
كمك كنوني دولت است. به گفته وزير صنعت، 
از ابت��داي امس��ال تاكنون رش��د 32 درصدي 
صادرات فرش ايران به ثبت رس��يد و فقط در 4 
ماهه ابتدايي س��ال، صادرات فرش دستباف به 
امريكا 21 درصد افزايش يافت. ش��ريعتمداري 
با بيان اينكه هنر ما اين اس��ت كه از تهديدهاي 
اقتصادي در س��ايه تحريم، فرصت آفريني كنيم 
گفت: يكي از اين فرصت ها ارز اس��ت كه اگرچه 
ارزش پ��ول مل��ي را كاهش داده اس��ت، اما اين 
ارزش مصنوعي اس��ت و تهديد بزرگي نيس��ت؛ 
اين در حالي است كه ارز مي تواند مشوقي براي 
صادرات باش��د. اين عضو كابينه دوازدهم گفت: 
ارز حاصل از صادرات متعلق به همه مردم ايران 
اس��ت كه بايد به چرخه اقتصاد برگردانده شود، 
واردكننده ني��ز بايد در مقابل دريافت ارز از بازار 

ثانويه كاال وارد كن��د، پس دولت نبايد در فعل و 
انفعاالت آن دخالت كند.

   ارتقاي جايگاه فرش دستباف 
از سوي ديگر، رييس مركز ملي فرش نيز در آيين 
گشايش بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللي 
فرش دستباف ايران بر كسب درآمدهاي پايدار 
در كنار رشد كسب و كارهاي اينترنتي در حوزه 
فرش دس��تباف تاكيد كرد و از برنامه هاي مركز 
ملي فرش براي نفوذ در بازارهاي جديد س��خن 

گفت.
فرش��ته دس��تپاك گفت: مركز ملي فرش ايران 
به واس��طه وظايفي كه به عنوان سياس��ت گذار و 
تنها متولي فرش دس��تباف كشور، به عهده دارد، 
تالش كرده تا عرصه هاي متنوعي را براي عرضه 
هنر- صنعت اصيل فرش دس��تباف ايراني فراهم 
بي��اورد. او افزود: در دنياي كنون��ي بايد فعاالن و 
ذي نفعان فرش دستباف با حفظ اصالت اين هنر 
ايراني، با تغييراتي اساس��ي نگرش خود را به اين 
هنر-صنعت اصيل ايران��ي تغيير داده و به دنبال 
ارتقاي جايگاه فرش دس��تباف ايراني در ايران و 
جهان است. او تصريح كرد: ارتقاء و حضور بخش 
خصوصي در فعاليت هاي مرتبط با فرش دستباف 
ايراني، نظام مندسازي و افزايش بهره وري توليد 
فرش، توس��عه كم��ي و كيفي از طري��ق توليد و 
ترويج و نفوذ در بازارهاي جديد و توسعه بازارهاي 
موج��ود از جمل��ه مواردي اس��ت كه ب��ه عنوان 
 سياست مركز ملي فرش ايران در دستور كار قرار 

گرفته است.
به گفته رييس مركز ملي ف��رش، بايد تغييرات 
اساس��ي در ش��يوه نگرش ما در جوانب مختلف 
اي��ن هنر - صنع��ت اصيل ايراني لح��اظ كنيم. 
دست پاك يادآور شد: اين مركز به دنبال ارتقاي 
جايگاه ف��رش اصيل ايراني در جه��ان از طريق 
تقويت حضور بخش خصوصي و مردمي، افزايش 
بهره وري در كار، توس��عه كمي و كيفي از طريق 
ارتق��اي آم��وزش و طراحي، نف��وذ در بازارهاي 
جديد و توس��عه بازارهاي موج��ود و حمايت از 

برگزاري نمايشگاه هاي ملي و بين المللي است. 
او تاكيد كرد: توسعه تجارت الكترونيك و كسب 
و كارهاي نوين در حوزه فرش دس��تباف و ثبت 
ملي و جهاني نش��ان جغرافيايي از ديگر اهداف 

اين مركز است.

   افت آرام صادرات فرش
در ادام��ه رييس اتحادي��ه صادركنندگان فرش 
دستباف به بيان مشكالت اين صنعت پرداخت و 
از سياست هاي ارزي دولت كه باعث بالتكليفي 
صادركنندگان اين حوزه شده، گاليه كرد. احمد 
كريمي اصفهاني همچنين از كاهش چش��مگير 
صادرات فرش طي 23 س��ال خب��ر داد وگفت: 
توليدكنن��دگان صنع��ت فرش اي��ران به طول 
معمول از ضعيف ترين قش��ر جامعه هستند كه 
بايد توجه داشت اگر صادرات فرش نباشد توليد 
اين بخش نيز با مخاطره همراه مي شود؛ زيرا آن 
انگيزه الزم ب��راي توليدكنندگان وجود نخواهد 

داشت.
به گفته كريمي اصفهاني، در س��ال 1374 يك 
ميلي��ارد و 374 ميلي��ون دالر ص��ادرات فرش 
داشتيم كه اين رقم در حال حاضر به يك ششم 
كاهش يافته است؛ در حالي كه در 23 سال قبل 
صادرات فرش دستباف ايران يك سوم صادرات 
كاالي غيرنفتي ايران را تش��كيل مي داد امروزه 
فاصله زيادي براي رسيدن به جايگاه قبلي دارد. 
رييس اتحاديه صادركنندگان فرش دستباف با 
اشاره به اثرات منفي نوس��انات نرخ ارز بر فرش 
دس��تباف گفت: اين هنر-صنعت اصيل ايراني، 
س��فير ايران در بازارهاي جهاني است. به گفته 
او، مواد اوليه مورد نياز صنعت فرش دس��تباف و 
آموزش آن بسيار ارزان و در دسترس است، اين 
در حالي است كه يكي از برندهاي ديرينه ايران 
در بازارهاي جهاني، فرش دس��تباف بوده است. 
او تصريح كرد: توليد بدون صادرات موضوعيت 
ن��دارد، بنابراين اگر صادرات باش��د توليد رونق 

خواهد گرفت.
او اظهار كرد: در قالب تحريم هاي داخلي، برخي 
مسائل از جمله تغييرات و نوسانات شديد نرخ ارز 
و تصميمات خلق الساعه بدون مشورت با بخش 
خصوصي گريبانگير فرش دستباف شده است. 
هنوز مش��كل جوايز صادراتي پرداخت نشده از 
س��ال 91 حل نش��ده بود كه نگراني ماليات بر 
صادرات به عناوين مختل��ف، اين هنر- صنعت 
اصيل ايراني را تحت الش��عاع ق��رار داد. كريمي 
اصفهاني گف��ت: قان��ون ماليات بر تس��عير ارز 
سال هاي بسياري توانست صادركنندگان فرش 
دستباف ايراني را تحت الش��عاع خود قرار دهد، 
اين در حالي است كه اكنون برخي ماليات هاي 
تعريف ش��ده، توليدكنندگان و صادركنندگان 

فرش ايراني را تحت تاثير قرار داده است.
او معتقد است كه بخش خصوصي شناسنامه دار 
در يك محيط كسب و كار آرام، بايد ضمانت هاي 
رفتاري ميان مدت و بلندمدت از دولت دريافت 
نماين��د، اين در حالي اس��ت كه 6 ماه از س��ال 
مي گ��ذرد كه هنوز صادركنن��ده تكليف خود را 
نمي داند. رييس اتحادي��ه صادركنندگان فرش 
دستباف خاطرنشان كرد: س��امانه نيما از ديگر 
معضالت ام��روز صنعت ف��رش اس��ت، به اين 
معن��ا كه ض��رورت ارايه ارز حاص��ل از صادرات 
ب��ه نرخ دولت��ي در كنار بازگش��ت ارز حاصل از 
ص��ادرات تنها ظرف 2 ماه مش��كالت اساس��ي 
 را براي ص��ادرات فرش دس��تباف ايراني ايجاد 

خواهد كرد.

تعادل |
نمايندگان بخش خصوصي در كميسيون انرژي 
و محيط زيست اتاق تهران به بررسي چند و چون 
همكاري شركت هاي كوچك و متوسط ايراني و 
اروپايي پرداختند. در اين نشس��ت، گزارش��ي از 
وضعيت ش��ركت هاي كوچك و متوسط اروپايي 
و شناس��ايي فناوري هاي قابل انتقال اين بخش 
به كش��ور در ش��رايط تحريم، مورد نقد و بررسي 

قرار گرفت.
به گ��زارش رواب��ط عمومي اتاق ته��ران، در اين 
نشس��ت، ابتدا مديرعامل شركت ش��تابدهنده 
كارن، ك��ه از طرف كميس��يون ان��رژي و محيط 
زيس��ت اتاق تهران ب��ه عنوان مس��وول تحقيق 
و بررس��ي روي موض��وع ش��ركت هاي كوچك 
و متوس��ط اروپايي اس��ت، به تش��ريح س��اختار 
ش��ركت هاي كوچك و متوسط اروپايي پرداخت 
و در عين ح��ال وضعيت اين بخ��ش در ايران را 
نيز مورد بررس��ي قرار داد. سيدشهروز زرگريان، 
گفت: برآوردها نشان مي دهد، بيش از 90 درصد 
از شركت ها در سراسر جهان، شركت هاي كوچك 
و متوسط )SME( هس��تند كه تقريبا 60 درصد 

از اشتغال بخش خصوصي را تشكيل مي دهند.
به گفته او، ژاپ��ن داراي باالترين درصد SMEها 
در ميان كشورهاي صنعتي است كه بيش از 99 
درصد كل شركت هاي اقتصادي فعالي اين كشور 
را تش��كيل مي دهند. همچنين بناب��ه اظهارات 
زرگريان، بر اس��اس اعالم وزارتخانه SMEهاي 
هند، اين كشور در سال 2008 ميالدي 13 ميليون 

شركت كوچك و متوسط داشته، كه معادل با 80 
 درصد بنگاه هاي فعال در حوزه كس��ب وكار اين

 كشور است.
زرگريان با اش��اره ب��ه اينكه SMEه��ا 90 درصد 
كس��ب وكارهاي آسيا را تش��كيل مي دهند، افزود: 
اين ميزان حدود يك ميليارد نفر را صاحب ش��غل 
كرده است و حدود 11 تريليون دالر به اقتصاد اين 
كش��ور كمك كرده اس��ت. در كش��ورهاي در حال 
توس��عه نيز حدود 90 درصد شركت ها را SME ها 
تش��كيل مي دهند. مديرعامل شركت شتابدهنده 
كارن، س��پس با بيان اينكه سهم SMEها در توليد 
ناخالص داخلي در كشورهاي با درآمد باال، در حدود 
60 درصد اس��ت، افزود: اين ميزان در كشورهاي با 

درآمد پايين كمتر از 20 درصد است.
او در بخ��ش ديگ��ري از گزارش خود عن��وان كرد: 
نظرس��نجي بانك جهاني از 47 هزار و 745 كسب 
وكار در 99 كشور جهان نشان مي دهد، شركت هاي 
كوچك و متوس��ط، 67 درصد از كل مشاغل دايمي 
و تمام وقت را ش��امل مي ش��وند. همچنين به گفته 
او، در اتحادي��ه اروپا كس��ب وكارهايي كه به عنوان 
»كوچك و متوسط« يا SME تعريف شده اند بيش 
از 50 درصد از ارزش افزوده اقتصادي اتحاديه اروپا 

را ايجاد مي كنند.
زرگريان سپس افزود: تنها 25 درصد از شركت هاي 
كوچ��ك و متوس��ط مس��تقر در اتحادي��ه اروپا در 
ح��وزه ص��ادرات فعال هس��تند و اگر ص��ادرات به 
خ��ارج از مرزه��اي اتحاديه را در نظ��ر بگيريم اين 
درص��د كمتر هم مي ش��ود. با اين ح��ال، برآوردها 

نش��ان مي دهد كه در س��ال هاي آتي حدود س��هم 
بسياري بااليي از رش��د جهاني در خارج از اتحاديه 
اروپا رقم مي خورد. او در ادامه به برخي مش��كالت 
پيش روي بين المللي ش��دن ش��ركت هاي كوچك 
و متوس��ط اروپايي اش��اره كرد و روش هاي اداري 
پيچي��ده، هزينه ه��اي تحوي��ل باال و شناس��ايي 
 ش��ركاي تجاري را به عنوان موان��ع عمده صادرات

 بيان كرد.
مديرعامل ش��ركت ش��تابدهنده كارن در ادامه با 
اشاره به اينكه در ايران تعريف واحدي از بنگاه هاي 
كوچك و متوسط ارايه نشده و از سازماني به سازمان 

ديگر متفاوت اس��ت، گفت: در واق��ع 70 درصد از 
فرصت هاي شغلي و 50 درصد توليد ناخالص داخلي 
در كل اقتصاد به كسب وكارهاي كوچك و متوسط 
وابس��ته اس��ت؛ با اين حال عدم دسترسي كافي به 
وام و تس��هيالت بانكي و امكانات الزم، به مانعي در 
برابر توسعه اين ش��ركت ها و توليد در ايران تبديل 

شده است.
زرگريان افزود: ش��اخص نرخ ارزش افزوده براي 
SMEها در ايران در سال هاي اخير به ميزان اندك 
16.8 درصد بوده است و با وجود تاكيد بر گسترش 
و رش��د SMEها در برنامه هاي توس��عه چهارم و 

پنجم به نظر مي رس��د كه به دليل سياس��ت هاي 
نادرست دولت ها و استفاده نادرست از منابع اندك 
اختصاص يافته به طرح هاي نامناس��ب كه انتظار 
بازدهي س��ريع و زودهنگام داشت، سياست ها به 
اهداف مورد نظر خود نرس��يدند. او در پايان اين 
پيشنهاد را مطرح كرد كه براي جذب شركت هاي 
كوچك و متوس��ط اروپايي، اتاق تهران مي تواند 
كريدورهاي ح��وزه انرژي، فن��اوري اطالعات و 

ارتباطات و فاينانس را ايجاد كند.

   آمادگي SME هاي اروپايي براي همكاري 
با ايران

در ادام��ه اي��ن نشس��ت، رض��ا پدي��دار، رييس 
كميس��يون انرژي و محيط زيس��ت اتاق تهران 
با اش��اره به س��فر چندي پيش كميسيونر انرژي 
اتحاديه اروپا به ايران، گفت: تاكنون بيش از 115 
شركت كوچك و متوسط اروپايي براي همكاري 
با همتاي��ان ايراني خود اع��الم آمادگي كرده اند. 
همچنين در اين نشس��ت، گزارش��ي از كارگروه 
نظام رگوالتوري حوزه انرژي ارايه شد. مسووليت 
اين كارگروه با مهدي ش��ريفي نيك نفس، عضو 
كميس��يون انرژي و محيط زيس��ت اتاق تهران 
اس��ت و پس از اراي��ه اين گزارش از س��وي يكي 
از كارشناس��ان اي��ن كارگروه، مقرر ش��د پس از 
جمع بندي نظرات و پيش��نهادهاي مطرح شده 
در نشس��ت كميس��يون، گزارش كارگروه نظام 
رگوالتوري حوزه انرژي تكميل تر ش��ود و مجدد 

مورد ارايه و بررسي قرار گيرد.

يكه تازي واسطه گران
در بازار خودرو

قيمت واقعي دالر؛ ۷۰۰۰ تومان

خودتحريمي
مانع فعاليت بنگاه هاي كوچك 

تسنيم|رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو با 
اعالم اينكه در خودروهاي زير 30 ميليون اختالف 
قيمت از كارخانه تا بازار به 13 ميليون رسيده است، 
گفت: در خودروهاي 30 تا 45 ميليون توماني نيز 
اختالف قيمت كارخانه تا بازار از 20 تا 40 ميليون 
رسيده كه اين موضوع اصال منطقي نيست. سعيد 
موتمني با اشاره به اينكه متاسفانه نظارتي بر بازار 
خودرو نيست و قيمت ها سليقه اي تعيين مي شود، 
اظهار كرد: در اين شرايط بازار به نفع واسطه هاست 
به اين صورت كه ب��ا خريد از نمايندگي ها و فروش 
در بازار سودهاي هنگفت نصيب اين افراد مي شود. 
او با اعالم اينكه متاس��فانه برخي نمايندگي ها نيز 
محص��والت خود را با قيم��ت آزاد به ب��ازار عرضه 
مي كنند، افزود: هيچ نظارتي به عملكرد شركت ها 
و نمايندگي ها نمي ش��ود آنها به دلخواه خودرو را 

قيمت گذاري كرده و راهي بازار مي كنند. 
رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو با اعالم اينكه 
در خودروه��اي زير 30 ميلي��ون اختالف قيمت از 
كارخانه تا بازار به 13 ميليون رس��يده است، گفت: 
در خودروهاي 30 تا 45 ميليون توماني نيز اختالف 
قيمت كارخانه تا بازار از 20 تا 40 ميليون رسيده كه 
اين موضوع اصال منطقي نيست. موتمني اضافه كرد: 
متاسفانه در بازار قيمت خودروهاي باالي 45 ميليون 
تومان نيز ش��اهد اختالف 39 تا 50 ميليون توماني 
از كارخانه تا بازار اس��ت. او با اعالم اينكه در ش��رايط 
فعلي خريد و فروشي در بازار انجام نشده و دالالن و 
واسطه گران يكه تاز بازار هستند، تصريح كرد: قرار بود 
با فروش خودروسازان اوضاع بازار ساماندهي پيدا كند 
اما تحويل هاي بلندمدت و فروش هاي محدود باعث 
شده رش��د قيمت ها در سطح بازار قابل توجه بوده و 

نابساماني بازار تشديد پيدا كند.

ايسنا|رييس كميس��يون تجارت اتاق بازرگاني 
خراس��ان رضوي گفت: قيمت اصلي دالر پيش از 
آغاز اين بحران ها نزديك به 6000 تومان بود و االن 
با تورم ايجاد ش��ده، نرخ آن در كانال 7000 تومان 
ق��رار دارد و م��ازاد بر اين قيمت نيز حباب اس��ت. 
محمدحسين روشنك با اش��اره به سياست ارزي 
جديد دولت و بانك مركزي بيان كرد: بس��ته ارزي 
دوم در حقيقت نوعي برگشت به پيش از تصميم 20 
فروردين و قاچاق اعالم كردن مبادله ارزي است؛ با 
اين تفاوت كه بس��ته اول ارزي نابودكننده اقتصاد 
بود و در صورت ادامه مي توانس��ت تبعات بس��يار 
جبران ناپذيري براي كشور به همراه داشته باشد. او 
با نادرست دانستن تصميم قبلي دولت در اين زمينه 
گفت: امكان ندارد فردي كه با الفباي اقتصاد آشنا 
باشد دست به اتخاذ چنين سياستي بزند. همچنان 
كه تصميم دولت در ش��هريور پارسال در خصوص 

كاهش سودهاي بانكي نيز نادرست بود.
روشنك ادامه داد: دولت در شهريور پارسال تصميم 
گرفت اقتصادي كه به مدت 40 س��ال به سودهاي 
باالي بانكي اعتياد داش��ت را يك  شبه درمان كند؛ 
خب معلوم ب��ود كه چنين معتادي درمان نخواهد 
شد و فرجام آن بطور حتم مرگ خواهد بود. رييس 
كميس��يون تجارت اتاق بازرگاني خراسان رضوي 
گفت: از نظر من سياست جديد بانك مركزي مثبت 
تلقي مي شود اما داراي مشكالت گسترده اي است. 
در حقيقت طبق تجربه بين المللي، هرچه به سوي 
بازار آزاد گام برداريم و از سهميه بندي و كوپنيسم 
فاصله بگيريم، اقتصاد جايگاه خود را پيدا خواهد كرد.

تس�نيم| عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
ايران گف��ت: هركس ك��ه ارز نمي خواهد و قصد 
دارد كاالي م��ورد نياز بازار را به كش��ور وارد كند 
يا از گم��رك ترخيص كن��د، دولت بايد مس��ير 
انج��ام تجارت خارجي او را تس��هيل كند. محمد 
حسين برخوردار با اش��اره به ضرورت روانسازي 
امور تج��ارت خارجي و پرهي��ز از خودتحريمي 
اظهار كرد: بنگاه هاي كوچك و متوس��ط، يكي از 
شريان هاي اصلي اشتغال زايي كشور هستند كه 
متاسفانه بدليل بخش��نامه هاي غيركارشناسي 
برخي دستگاه هاي دولتي و علي الخصوص متوليان 
تجارت خارجي، گرفتار خودتحريمي شده اند. او 
ادامه داد: محل تامين بسياري از مواد اوليه و قطعات 
واسطه اي در بنگاه هاي كوچك و متوسط، خارج از 
مرزهاي كشور است و اينكه بياييم و به بهانه هاي 
مختلف، تجارت خارجي را با دس��ت انداز مواجه 

كنيم، اصال منطقي و اصولي نيست.
برخوردار تاكيد كرد: محدود سازي واردات كاالهاي 
غيرضروري در ش��رايط فعلي ب��ه منظور كاهش 
تقاضاي ارز و جلوگيري از تشديد التهاب بازار ارز، 
شايد استراتژي مناسبي باش��د كه از سوي دولت 
در پيش گرفته شده، اما در خصوص واردكنندگاني 
كه مراتب واردات كاالي خ��ود را پيش از اين و به 
صورت بدون انتقال ارز انج��ام داده اند، جز اخالل 
در بازار داخلي و توقف خطوط توليد معنايي ندارد. 
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران تصريح 
كرد: در شرايط فعلي كه اقتصاد كشور تحت فشار 
قرار گرفته، بايد از هرگونه بخشنامه و دستورالعملي 
كه در نهايت به تعطيل شدن بنگاه هاي اقتصادي 
مي انجامد، پرهيز ش��ود و تالش كني��م با تعامل 
دوطرفه ميان دولت و بخش خصوصي، مشكالت 
را برطرف كنيم، ن��ه اينكه بيه��وده بنگاه ها را در 
سراش��يبي تعديل نيروي انس��اني و گرفتارشدن 
در بروكراس��ي اداري قرار دهيم. برخوردار تاكيد 
ك��رد: اگر مديران دولتي، خودش��ان حتي يك بار 
فرآيندهاي ثبت سفارش، دريافت ارز، اخذ مجوز 
تولي��د و واردات و ترخيص را تجرب��ه مي كردند، 
قطعا فعاالن اقتصادي را به اين ش��كل به گرداب 

بخشنامه هاي پشت سرهم نمي انداختند.
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بانك مركزي امريكا از افزايش نرخ بهره حمايت كرد 

حمايت از همه پرسي مجدد مي تواند به نخست وزيري كوربين بينجامد

 استقبال وال استريت از قدرت نمايي فدرال رزرو

جدال در حزب محافظه كار بر سر برگزيت بدون توافق

گروه جهان|
»پيش بيني مي كنم مس��ير فعل��ي در جهت افزايش 
تدريج��ي نرخ بهره باش��د.« اين بخش��ي از اظهارات 
جرومي پاول رييس بانك مركزي امريكا، در اجالس 
س��ران بانك مركزي است كه با استقبال وال استريت 
روبرو شد و رشد بازارهاي سهام را در پي داشت. رييس 
فدرال رزرو با اعالم اينكه سياس��ت هاي بانك  مركزي 
بهترين نتيجه را براي تداوم فعاليت قدرتمند اقتصاد 
امريكا داشته اند، از افزايش نرخ بهره در ماه هاي آينده 
حمايت كرده است؛ آن هم در شرايطي كه دونالد ترامپ 
تاكيد دارد اكن��ون زمان خوبي براي افزايش نرخ بهره 
نيست و سياس��ت هاي بانك مركزي مي تواند اقتصاد 

امريكا را مختل كند.
به گزارش رويترز، پ��س از اينكه جرومي پاول رييس 
فدرال رزرو، انتظارات از افزايش نرخ بهره در ماه سپتامبر 
و شايد افزايش مجدد آن در ماه دسامبر را تاييد كرد، 
شاخص اس اندپي ۵۰۰ به باالترين سطح خود رسيد 
و در ركوردي باالتر از ركورد ماه ژانويه خود بسته شد. 
سخنان پاول در نشست جكسون هول در وايومينگ 
مبني بر اينكه افزايش تدريجي نرخ بهره راه مناسبي 
براي حفظ اقتصاد امريكا و رشد اقتصاد است دالر را هم 
تضعيف كرد. گفته شده، شاخص دالر ۰.۵۵ درصد در 
برابر ۶ ارز برتر جهان افت كرد و يورو و ين ژاپن در برابر 
آن تقويت شدند. شاخص جهاني سهام ام اس سي آي 
۰.۵۳ درصد باال رفت، درحالي كه شاخص اقتصادهاي 

در حال ظهور آن ۰.۱۹ درصد رشد كرد. 
جرومي پاول در جكس��ون هول با حمايت از افزايش 
تدريجي نرخ بهره در پاسخ به منتقدان از جمله دونالد 
ترامپ گفته كه نشانه هاي كمي از احتمال بي ثباتي در 
اقتصاد اياالت متحده ديده مي شود. فايننشال تايمز 
نوشته، فدرال رزرو روشن كرده كه ماه آينده بار ديگر 
نرخ بهره را افزايش خواهد داد و اين افزايش نرخ بهره 

در ماه دسامبر نيز تكرار خواهد شد. اما چشم انداز نرخ 
بهره در 2۰۱۹ هنوز در هاله اي از ابهام قرار دارد. جرومي 
پاول در س��خنراني خود بطور مستقيم به انتقادهاي 
رييس جمهوري امريكا اشاره نكرده بلكه ترجيح داده 
تا با آمار و ارقام و نگاهي تاريخي داليل تصميمات اين 
نهاد مالي را توجيه كن��د. او گفت: »فدرال رزرو تالش 
كرده تا خيلي حساب شده حركت كند و از دو ريسك 

جدي حركت س��ريع و بي دليل رش��د و برعكس نرخ 
بلندمدت و روند بسيار آهسته نرخ رشد اجتناب كند 
و من احساس مي كنم كه حركت فعلي فدرال رزرو در 

مسير درستي قرار دارد.« 
اين در حالي است كه دونالد ترامپ جوالي با انتقاد از 
سياست هاي بانك مركزي امريكا گفته بود كه جرومي 
پاول كارش را درس��ت انجام نمي دهد و او از عملكرد 

رييس كل ناراضي اس��ت. ترامپ همچنين نسبت به 
پيامدهاي منفي سياست هاي فعلي بر اقتصاد امريكا 
ابراز نگراني كرده است. رييس فدرال رزرو اما در نشست 
روساي بانك هاي مركزي گفته كه درآمد خانوارهاي 
امريكايي در حال افزايش است و با توجه به گسترش 
ظرفيت بازار كار، افزايش احتمالي نرخ بهره مناس��ب 
خواه��د بود. نرخ بهره بانكي پ��س از بحران اقتصادي 

2۰۰7 به پايين ترين حد رسيد اكنون فدرال رزرو نرخ 
بهره را با ۰.2۵ درصد افزايش از ۱.7۵ درصد به 2درصد 

رسانده است.
انتقادهاي كاخ سفيد در شرايطي است كه فدرال رزرو 
همواره از دخالت هاي سياسي دور بوده است. بريچارد 
فيشر از مقام هاي سابق بانكي در امريكا پيش تر با اشاره 
به انتقادهاي بي سابقه دونالد ترامپ از فدرال رزرو گفته 
بود: »هيچ رييس جمه��وري نبايد در امور فدرال رزرو 
دخالت كند. اگر به جاي پاول بودم، به رييس جمهوري 

اعتنا نمي كردم و كار خود را انجام مي دادم.« 
كارشناسان ديگري نيز پيش از سخنراني پاول تاكيد 
كرده بودند اگر جرومي پاول در س��خنراني خود در 
نشست دوستانه س��االنه يا هر سخنراني ديگري از 
ادامه برنامه افزايش نرخ بهره طبق روال سابق يا بر 
مبناي چشم انداز اقتصادي خبر دهد، فدرال رزرو از 
سياسي شدن در امان مانده است؛ پاول مجبور است 
براي حفظ اين اس��تقالل مرزها را به وضوح ترسيم 
كند. حال رويترز سخنان رييس بانك مركزي امريكا 
را تقابل تلويحي وي با ترامپ خوانده و مي نويس��د: 
»جرومي پاول كه خود منصوب ترامپ اس��ت بارها 
از لزوم اس��تقالل فدرال رزرو س��خن گفته اس��ت. 
احتماال به همين دليل بود كه پاول جمعه با ناديده 
گرفتن انتقادهاي اخي��ر آقاي رييس جمهور تاكيد 
كرد اقتصاد امريكا قدرتمند است و خطر تورم بيش 
از 2درصد )موردنظر فدرال رزرو( جدي نيست. اين 
دقيقا چيزي بود كه توانس��ت خيال سرمايه گذاران 
نگ��ران را كمي آرام كند، س��رمايه گذاراني كه عدم 
قطعيت هاي امروز بازار به دليل سياس��ت خصمانه 
تجاري دول��ت ترامپ و جنگ هاي تج��اري آنان را 
به شدت نگران كرده است. حاال خيال سرمايه گذاران 
حداقل از بابت ثبات در سياس��ت هاي فدرال رزرو 

راحت شده است.« 

گروه جهان| طال تسليمي|
 نخست وزير بريتانيا همچنان اصرار دارد كه اگر مذاكرات 
لندن و بروكسل به خوبي پيش نروند، بريتانيا مي تواند 
بدون توافق از اتحاديه اروپا جدا ش��ود. اين چشم انداز 
به ويژه براي برخي از اعضاي تندروي حزب محافظه كار 
نخست وزيري خوشايند اس��ت. اما يك وزير پيشين 
دولت بريتانيا از حزب محافظ��ه كار به هم حزبي هاي 
تندروي خود هشدار داده دست كم 4۰ قانون گذار حزب 
از »برگزيت بدون توافق« ممانعت خواهند كرد. چنين 
اقدام��ي مي تواند دولت ترزا مي را به بازگش��ت به ميز 
مذاكره و درخواست از اتحاديه اروپا براي افزايش مهلت 
مذاكرات و به تعويق انداختن تاريخ برگزيت وادار كند. 
اما اين بحران جديد در عين حال مي تواند برگزاري يك 
همه پرسي مجدد را در پي داشته باشد، اتفاقي كه برخي 
قانون گذاران حزب كارگر معتقدند به س��قوط دولت 
ترزا مي و روي كار آمدن حزب كارگر به نخست وزيري 

جرمي كوربين منجر خواهد شد.
به گزارش اينديپندنت، نيك بولز وزير پيشين مهارت ها 
و مس��كن در دولت بريتانيا، گفته بسياري در جريان 
اصلي قانون گ��ذاران حزب محافظه كار از تجميع نيرو 
ب��ا احزاب مخالف ب��راي ممانعت از خ��روج بريتانيا از 
اتحاديه اروپا ب��دون توافق، حمايت مي كنند. او گفته: 
»اهميت��ي ندارد كه چند نفر از همكاران من ش��ب ها 
چنين رويايي در سر بپرورانند. آنها عضو پارلمان نيستند 
كه حمايتشان از برگزيت بدون توافق اهميتي داشته 
باش��د. من هم به عنوان يك قانون گذار محافظه كار به 

هر راهي كه ب��ه متوقف كردن برگزي��ت بدون توافق 
بيانجامد، راي خواهم داد.« اگرچه اداره خدمات مدني 
دفتر نخست وزيري درباره كمبود مواد غذايي و دارو در 
مرزهاي بريتانيا در صورت خروج بدون توافق از اتحاديه 
اروپا هشدار داده، اما ترزا مي همچنان اصرار دارد كه ترك 
بروكسل بدون توافق گزينه اي ممكن و محتمل است. 
چشم انداز خروج بدون توافق به ويژه از آغاز تابستان و 
در پي بن بست موجود در مذاكرات، بيشتر مورد توجه 
قرار گرفت و برخي از محافظه كاران همچون جيكوب 
ريز-ماگ و اييان دونكن اسميت تاكيد كردند كه جاي 

هيچ نگراني وجود ندارد.
اما اينديپندنت در ماه ژوئن فاش كرد كه محافظه كاران 
حامي اتحاديه اروپا سعي داشتند از اين تاكتيك براي 
ممانعت از خروج بدون توافق اس��تفاده كنند؛ درست 
همانند كاري كه ح��زب كارگر براي وادار كردن دولت 
به انتشار ارزيابي اقتصادي برگزيت انجام داد. اظهارات 
بولز نش��ان مي دهد كه اين تاكتيك موثر واقع شده و 
حزب محافظه كار نمي خواهد اجازه خروج بدون توافق 
را بدهد. بولز تاكيد كرد كه حزب او بايس��تي به دنبال 
»توافق منطقي برگزيت« باشند كه نظر همه را جلب 
كند. او به فايننش��ال تايمز گفته ب��ود: »فكر مي كنم 
دست كم 4۰ قانون گذار حزب محافظه كار از برگزيت 
بدون توافق حمايت نمي كنند.« اين تعداد قانون گذار 
محافظه كار براي همكاري با احزاب مخالف و رسيدن 
به اكثريت در مجلس عوام در ممانعت از خروج انتحاري 

بريتانيا از اتحاديه اروپا كافي خواهد بود.

چنين اقدامي مي تواند نخست وزير بريتانيا را به بازگشت 
به ميز مذاكره و درخواست از اتحاديه اروپا براي افزايش 
مهلت مذاكرات و به تعويق انداختن تاريخ برگزيت به 
بعد از ماه مارس س��ال آتي ميالدي وادار سازد. اما اگر 
ترزا مي نتواند در اين ب��ازه زماني حمايت پارلمان را از 
استراتژي جديد خروج خود به دست آورد، بحران جديد 
مي تواند به برگزاري همه پرسي مجدد درباره خروج يا 
عدم خروج از اتحاديه اروپا بينجامد. اين در حالي است 
كه مناقشات بر سر برگزاري يك همه پرسي ديگر درباره 

توافق نهايي لندن و بروكسل همچنان ادامه دارد.

  چشم انداز نخست وزيري كوربين
 بري گارداين��ر وزير بازرگاني دولت در س��ايه )حزب 
كارگ��ر( اخيرا گفته اين حزب بايس��تي ب��ا برگزاري 
همه پرسي مجدد مخالفت و برگزيت را پيگيري كند. 
كاير استارمر وزير برگزيت دولت در سايه اعالم كرده 
گزينه همه پرس��ي مجدد بايستي همچنان روي ميز 
بماند. اما اين دو نفر بر سر يك مساله توافق دارند و آن 
قدم گذاش��تن در روندي اس��ت كه به روي كار آمدن 
دولت كارگر بينجامد. براي تحقق نخست وزيري جرمي 
كوربين در سال آينده، حزب كارگر بايستي از به راي 
گذاشته ش��دن توافق لندن و بروكسل حمايت كند. 
گزينه ديگر حزب كارگ��ر در اين زمينه، خروج بدون 
توافق اس��ت كه به معناي برگزيت سخت تحميلي از 
سوي نخست وزير جناح راستي در سال هاي 2۰۱۹ و 

2۰22 خواهد بود.

برخي در حزب كارگر همچنان معتقدند كه دولت نااليق 
حزب محافظه كار كه اختالف نظر و چنددستگي در آن 
مشهود اس��ت، با يكي دو ضربه ديگر مجبور به برگزاري 
انتخابات سراس��ري خواهد ش��د. آنها معتقدند پس از 
استعفاي معاون نخس��ت وزيري، وزير كشور، وزير دفاع 
و در آخر كار هم وزراي خارجه و برگزيت، محافظه كاران 
نمي توانند مدت زيادي دوام آورند و زمان زيادي نمانده 
تا دولت محافظه كار با چالشي از جناح راست، شكست 
در مجلس عوام در براب��ر ميانه روها يا ناتواني در حصول 
توافق با بروكسل به محركي براي برگزاري يك انتخابات 
سراسري ديگر تبديل شود. آنها همچنين بر اين باورند كه 
بريتانيايي ها در عرض چند ماه پس از چنين بحراني دولت 

را از حزب به نخست وزيري كوربين انتخاب مي كنند.
اما چنين برداش��تي تماما اشتباه اس��ت، چرا كه براي 
برگزاري انتخابات مجدد الزم است دو سوم قانون گذاران 
به انتخابات سراس��ري راي دهند تا برگزاري آن پيش 

از س��ال 2۰22 ممكن ش��ود و قانون گ��ذاران حزب 
محافظه كار هرگ��ز چني��ن كاري نمي كنند. آخرين 
مرتبه اي كه قانون گذاران حزب محافظه كار به انتخابات 
زودهنگام راي دادند، محبوبيت آنها 2۰ درصد از حزب 
مخالف كارگر بيشتر بود. با اين حال نتوانستند اكثريت 
كرس��ي ها را حفظ كنند و مجبور ب��ه ائتالف با حزب 

اتحادگراي دموكراتيك شدند. 
محافظه كاران چنين اشتباهي را تكرار نخواهند كرد؛ 
بلكه آن دس��ته از محافظه كاران تن��درو و طرفداران 
برگزيت س��خت با توجه به اين ديدگاه حزب كارگر، از 
آنها در برابر ترزا مي و پيشبرد خروج بدون توافق استفاده 
خواهند كرد. اين دسته از محافظه كاران بر اين باورند 
كه حزب كارگر در پارلمان عليه توافق ترزا مي با اتحاديه 
اروپا راي خواهد داد و با شكس��ت دولت در مذاكرات با 
بروكسل، آنها به آرزوي خود براي خروج بدون توافق از 

اتحاديه خواهند رسيد.

دريچه

كوتاه از منطقه

ترامپ وزير دادگستري خود 
را اخراج مي كند 

گروه جهان| اس��تيون ارالنگر تحليلگر نيويورك 
تايمز با اشاره به مناسبات جديد دونالد ترامپ با وزير 
دادگس��تري امريكا گفته دونالد ترامپ خود را براي 
اخراج جف سشنز وزير دادگستري، آماده مي كند. 
جف سشنز وزير دادگستري، پس از انتقادهاي ترامپ 
از ادامه تحقيقات درباره دخالت احتمالي روسيه در 
انتخابات امريكا اعالم كرد كه اجازه سياسي كاري در 
وزارتخانه تحت امر خود را نمي دهد. ترامپ وفاداري 

وزير دادگستري خود را زير سوال برده است. 
در همين حال شبكه س��ي ان ان بار ديگر به موضوع 
فرزند نامشروع ترامپ پرداخته و نوشته، دربان سابق 
برج دونالد ترامپ كه چندي پي��ش از وجود فرزند 
نامشروع رييس جمهوري امريكا خبر داده بود اكنون 
مي تواند از مفاد قرارداد امضا شده با شركت امريكن 
ميديا صحبت كند. مارك هلد، وكيل دينو ساژودين 
دربان سابق برج ترامپ، گفته موكلش پس از چندين 
بار گفت وگو با شركت امريكن ميديا، مفاد قرارداد امضا 
شده با اين شركت را منتشر كرده و طبق اين قرارداد، 
س��اژودين از صحبت درباره ارتباط نامشروع ترامپ 
با سرايدار س��ابق خود و فرزند حاصل ازاين ارتباط 
منع شده است. سي ان ان با اعالم اينكه به نسخه اي از 
توافق ساژودين و شركت امريكن ميديا دست يافته، 
گزارش داده طبق اين قرارداد كه نوامبر 2۰۱۵ امضا 
شده، حق انحصاري انتش��ار صحبت درباره فرزند 
نامشروع ترامپ متعلق به شركت امريكن ميدياست. 
اين قرارداد به جزييات صحبت هاي ساژودين اشاره 
نمي كند و صرفا به اين نكته مي پردازد كه منبع بايد 
اطالعاتي را درباره فرزند نامشروع ترامپ در اختيار 
شركت امريكن ميديا قرار دهد و اگر شركت آمريكن 
ميديا  اين صحبت ها را در بازه زماني انحصاري منتشر 
نكرد، لزومي به پرداخت غرامتي به منبع وجود نخواهد 
داشت. طبق قرارداد، در صورت انتشار اين صحبت ها 
بايستي به ساژودين ۳۰هزار دالر پرداخت مي شد. اما 
يك ماه بعد طرفين متممي را امضا كردند كه طبق 
آن، به ساژودين ۳۰ هزار دالر پرداخت و بازه زماني به 
عنوان دوره انحصاري انتشار اين صحبت ها حذف شد.

به گفته هلد، س��اژودين اجازه نداش��ت درباره مفاد 
ق��رارداد خود با امريكن ميديا صحبت كند. درواقع، 
او به خاطر مشكل مالي اين روايت را به آنها فروخت. 
ساژودين اخيرا شرايط قرارداد خود با اين شركت را 
برمال كرد و اكنون مي تواند از تجربه خود با آنها و نيز از 

فرزند نامشروع ترامپ حرف بزند. 

هشدار درباره افزايش 
هزينه هاي مالي عربستان

افزايش 40درصدي
تجارت روسيه و تركيه

افزايش سفر عراقي ها
به كردستان عراق 

حمله به تجمع در ننگرهار

صندوق بين المللي پول به عربستان سعودي در 
خصوص پيامدهاي افزايش هزينه هاي مالي اين 
كشور هش��دار داده است. به گزارش خبرگزاري 
فرانسه، صندوق بين المللي پول بر اهميت ثبات 
هزينه ها در سطح پايدار متناسب با شرايط قيمت 
نف��ت و نيز بر لزوم پرهيز از سياس��ت هاي مالي 
كه باعث ايجاد تن��ش در فعاليت هاي اقتصادي 
مي شود تاكيد كرده است. اين نهاد مالي همچنين 
از رياض خواس��ته تا از افزايش هزينه پرداخت 
حقوق كاركنان اين كشور جلوگيري كند. چالش 
بزرگي كه عربستان با آن مواجه خواهد شد، ايجاد 
۵۰۰ هزار شغل براي شهروندان اين كشور در پنج 
سال آينده اس��ت كه ايجاد شغل هاي بيشتر در 

بخش خصوص را مي طلبد. 

وزير خارجه روس��يه اعالم ك��رده حجم مبادالت 
بازرگاني روس��يه و تركيه در س��ال گذشته 4۰.۵ 
درصد افزايش يافته و از مرز 22 ميليارد دالر گذشته 
است. به گزارش ايرنا، س��رگئي الوروف همچنين 
ط��رح نيروگاه هس��ته اي »آك كوي��و« تركيه كه 
با مش��اركت ش��ركت »روس اتم« روسيه ساخته 
مي شود را براي دو كشور مهم خوانده است. وزراي 
خارجه روسيه و تركيه جمعه با محوريت سوريه در 

مسكو با يكديگر ديدار و گفت وگو كردند.

در ايام تعطيالت عيد سعيد قربان، اقليم كردستان 
عراق شاهد افزايش 24 درصدي گردشگران عراقي 
بود. به گزارش منابع رسمي دولت اقليم كردستان 
ع��راق، ۱8۱ هزار گردش��گر در اي��ام عيد قربان 
براي گردش وارد مناطق تفريحي و گردش��گري 
اقليم كردستان عراق ش��دند كه اين رقم در سال 
گذشته ۱4۱ هزار گردشگر بود. سخنگوي كميته 
گردشگري در اقليم كردس��تان عراق گفته حل 
اختالفات سياسي اربيل و بغداد نقطه كليدي براي 
توسعه گردشگري در اقليم كردستان عراق است. 

يك مهاجم انتحاري ش��نبه خ��ود را در نزديكي 
تجمع معترضان در جالل آباد افغانستان منفجر 
كرد كه سبب كشته و زخمي شدن غيرنظاميان 
شده اس��ت. به گزارش يورونيوز، برخي شاهدان 
عيني از كشته شدن سه تن و زخمي شدن 4 تن 
ديگر خبر داده اند اما هنوز هيچ آمار رسمي منتشر 
نشده و تاكنون فرد يا گروهي مسووليت اين حمله 
را برعهده نگرفته اس��ت. كميسيون رسيدگي به 
شكايات انتخابات افغانستان نام ۳۵ تن از نامزدان 
انتخابات مجلس را از فهرست نهايي نامزدها حذف 
كرد و در پي آن هواداران آنها از دو هفته قبل به اين 
سو مقابل دفاتر كميسيون انتخابات تحصن كردند.

نقض تحريم هاي كره شمالي 
توسط كره جنوبي

 ايتاليا بروكسل را به دورويي 
در بحران مهاجرت متهم كرد

حمايت از صادرات، استراتژي 
تركيه در جنگ تجاري با امريكا

بانك مركزي روسيه خريد 
ارزهاي خارجي را متوقف كرد

پسرخوانده هاي »مادورو«
درگير در پرونده اختالس

گروه جهان|
آمارهاي گمركي كره جنوبي نش��ان مي دهند كه 
س��ئول يك ميليارد وون معادل 8۹۳ ميليون دالر 
از موارد تحريمي به كره ش��مالي ارسال داشته كه 
اين مس��اله نگراني هايي را درباره احتمال متشنج 
شدن روابط اين كشور با امريكا در پي داشته است. 
به گ��زارش رويترز، كره جنوبي در تالش اس��ت تا 
همكاري هاي خود را با كره شمالي افزايش دهد و اين 
در حالي است كه امريكا در راستاي هدف خلع سالح 
هسته اي شبه جزيره كره، همچنان پيونگ يانگ را 
تحت فشار قرار داده و خواستار ادامه تحريم ها عليه 

كره شمالي است.
بر اساس داده هاي گمرك كه توسط چيونگ يانگ 
سئونگ قانون گذار اپوزيسيون كره جنوبي منتشر 
شده، سئول در ماه هاي ژوئن و جوالي حدود ۱۱۳ 
تن مواد و تجهيزات از جمله ف��والد، مس، نيكل و 
آب گرمكن، به كره شمالي فرستاده كه برخي از اين 
موارد در فهرست تحريم هاي شوراي امنيت عليه 
كره شمالي هستند. شين بئوم چول، پژوهشگر ارشد 
موسس��ه مطالعات سياسي شهر آسان گفت نقض 
اين تحريم ها مي تواند اختالف نظر با امريكا درباره 
چگونگي مديريت مساله كره شمالي را تشديد كند.

در همين حال، دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا 
با انتقاد از كره شمالي و متهم كردن چين به تعلل در 
پيشبرد گفت وگوهاي هس��ته اي، سفر آتي مايك 
پومپئو وزيرخارجه امريكا به پيونگ يانگ را لغو كرده 
است. قرار بود پومپئو براي پيگيري روند غيراتمي 

شدن كره شمالي به اين كشور سفر كند.

گروه جهان|
دولت ايتاليا اتحاديه اروپا را تهديد كرده در صورت 
همكاري نكردن ساير كشورهاي اروپايي در پذيرش 
پناهجويان، كمك هاي مالي خود را به اين اتحاديه 
قطع خواهد كرد. به گ��زارش يورونيوز، اين تهديد 
ايتاليا پس از آن عنوان شد كه بروكسل اين كشور 
را به دليل نپذيرفتن قايق هاي پناهجويان سرگردان 
در درياي مديترانه س��رزنش ك��رد. جوزپه كونته 
نخس��ت وزير ايتاليا، گفته بود در جريان نشس��ت 
كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا در بروكسل، توافق 
الزم ب��راي پذي��رش اش��تراكي ۱۵۰ پناهجويي 
كه قاي��ق »دي چوتي« حامل آنها از دوش��نبه در 
سواحل كاتانياي ايتاليا پهلو گرفته، حاصل نشده 
است. كونته گفته ايتاليا به اين توافق عمل خواهد 
كرد ولي متاس��فانه اتحاديه اروپا نتوانسته مطابق 
اصول همبستگي و مس��ووليت پذيري عمل كند 
و همواره خاليي ميان گفت��ار و كردار اين اتحاديه 
بوده كه با دورويي رنگ آميزي شده است. از 2۰۱4 
تاكنون بيش از ۶۵۰ هزار پناهجو به سواحل ايتاليا 
وارد ش��ده اند و همين امر موجب ش��كل گيري و 
قدرت گيري جريان مخالف مهاجرت در ايتاليا شده 
است. حاميان اين جريان معتقدند كه ساير اعضاء 
اتحاديه نيز بايد در پذيرش مهاجران مشاركت داشته 
باشند. ماتئو سالويني وزير كشور ايتاليا كه در عين 
حال رهبري حزب ليگ را كه حزبي ضدمهاجرت 
اس��ت، برعهده دارد، تاكيد دارد در شرايطي كه ۵ 
ميليون نفر ايتاليايي در فقر به سر مي برند، پذيرش 

مهاجران پرشمار منطقي نيست.

گروه جهان|
 تركيه با حمايت 4۶ ميلي��ارد دالري از صادرات و 
اجراي برنامه هاي صادر محور در اقتصاد، به جنگ 
تجاري ب��ا امريكا مي رود. به گزارش ايرنا، رخس��ار 
پكجان وزير تج��ارت تركيه، گفته صادركنندگان 
سال جاري از طريق منابع اگزيم بانك تركيه براي 
جبران خسارت تحريم امريكا، جلوگيري از كاهش 
فروش خارجي و افزايش ميزان صادرات، از پشتيباني 
4۶ميليارد دالري بهره مند مي شوند. صادرات اين 
كشور در 2۰۱7 با افزايش ۱۰.22درصدي نسبت 
به سال قبل، به رقم ۱۵7ميليارد و ۹4ميليون دالر 
و ميزان واردات تركيه نيز با ۱7.۹2درصد رش��د به 
رقم ۱۹8 ميليارد و ۵7۶ ميليون دالر رسيد. كسري 
تراز تجاري تركيه در سال گذشته 4۱.48 ميليارد 
دالر بوده و دولت با اجراي سياس��ت هاي تش��ويق 
صادرات، درصدد كاهش تراز تجاري خود اس��ت. 
دولت تركيه، افزايش صادرات تا۳۰۰ ميليارد دالري 
و كاهش كسري تجارت خارجي را يكي از مهم ترين 
راهكارهاي نجات اقتصاد خود در دوره جديد پنج 
ساله تا س��ال 2۰2۳ اعالم كرده است. گرچه رجب 
طيب اردوغ��ان امريكا را به ت��الش براي تضعيف 
اقتصاد تركي��ه متهم كرده اما كارشناس��ان براين 
باورند كه افت ارزش پول ملي در برابر ارزهاي خارجي 
نتيجه سياس��ت هاي غلط دولت از جمله حمايت 
نكردن كافي از صادركنن��دگان و توليدكنندگان 
در سال هاي اخير بوده اس��ت. اقتصاد تركيه سال 
گذشته با 7.4 رش��د، جزو اقتصادي موفق در رشد 

ساالنه بوده است.

گروه جهان|
 بانك مركزي روسيه عرضه روبل براي خريد ارزهاي 
خارجي را تا پايان ماه سپتامبر متوقف خواهد كرد. 
به گزارش اس��پوتنيك، نگراني ها از كاهش بيشتر 
ارزش روبل در پي تحريم هاي امريكا باعث ش��ده 
بانك مركزي روس��يه ب��راي مقابله ب��ا پيامدهاي 
احتمالي و كاس��تن از التهابات بازارهاي مالي وارد 
عمل شود. بانك مركزي روسيه در عين حال اعالم 
كرده به دليل افزايش خروج سرمايه و تالطم بازار، 
پيش بيني خود از رشد اقتصادي را كاهش داده است. 
بانك مركزي روسيه اعالم كرده تصميم گيري در 
خصوص از سرگيري خريد ارزهاي خارجي بستگي 
به شرايط بازارهاي مالي در سپتامبر خواهد داشت. 
روبل روس��يه پس از خبر تحريم هاي جديد امريكا 
وارد مدار نزولي شده و هر دالر به ازاي ۶۹.۰۱ روبل 
مبادله مي شود كه از ابتداي 2۰۱۶ تاكنون مشاهده 
نشده اس��ت. پيوتر ماتيس استراتژيست ارزي رابو 
بانك گفت��ه: »تصميم بانك مرك��زي براي توقف 
خريد ارزهاي خارجي مي تواند فشار عرضه بر روبل 
را كاهش دهد. هر چند انتظار مي رود در هفته هاي 
پيش رو امريكا تحريم هاي گس��ترده تري بر بخش 
بانكداري روسيه وضع كند.« ماكسيم اورشكين وزير 
اقتصاد روسيه، پيش تر با اشاره به پيامدهاي منفي 
تحريم هاي امريكا بر ارزهاي كشورهاي نوظهوري 
چون تركيه، آفريقاي جنوبي، روس��يه و آرژانتين 
گفت��ه بود وزارتخانه وي، پيش بيني خود از رش��د 
اقتصادي روسيه در س��ال جاري را از ۱.۹ درصد به 

۱.8 درصد كاهش داده است.

گروه جهان|
 همزمان با تالش م��ادورو براي نجات اقتصاد ونزوئال، 
دو بازرس امريكايي اعالم كردند دادستانان امريكايي 
در حال بررس��ي احتمال منفعت ش��خصي اعضاي 
خان��واده نيكالس مادورو از ش��ركت نفت دولتي اين 
كشور هستند. به گزارش آسوشيتدپرس، دادستانان 
امريكاي��ي از پرونده اختالس ۱.2 ميلي��ارد دالري از 
ش��ركت نفتي ونزوئال پرده برداش��ته اند كه ماتياس 
كرول يك آلماني با ريش��ه ونزوئاليي در مركز آن قرار 
داشته اس��ت. اين تحقيقات بخشي از تالش چندين 
ساله دادستانان امريكا براي به دام انداختن نيكوالس 
مادورو رييس جمهوري ونزوئال است كه اتهامات فساد 
را تكذيب مي كند. در اس��ناد به ثبت رس��يده در اين 
دادگاه، يك بانكدار سويسي به نام ماتياس كرول اعتراف 
كرده با افرادي كه با نام »Los Chamos« به معني 
»بچه ها« در زبان ونزوئاليي شناخته مي شوند، براي 
پولشويي 2۰۰ ميليون دالري از سرمايه هاي دزديده 
شده از شركت نفت ونزوئال طرح ريزي كرده است. به 
گفته دو بازرس امريكايي، بچه ها در حقيقت يوسوال، 
يوسر و والتر فلورس، فرزندان سيليا فلورس بانوي اول 
ونزوئال و پسرخوانده هاي مادورو هستند. در شكايتي 
كه در دادگاه امريكا به ثبت رسيده، از مادورو، همسر و 
فرزندانش نام برده نشده، اما دادستانان به دنبال يافتن 
ارتباط احتمالي آنها با ش��بكه اي هس��تند كه صدها 
ميليون از ثروت نفتي ونزوئ��ال را روانه امالك لوكس 
فلوريدا كرده است. برخي از اين دارايي ها از جمله حدود 
4۵ ميليون دالر در حساب هاي بانكي نيوجرسي، باهاما، 

بريتانيا و سويس مصادره شده اند.
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كتاب »پايداري ملي و سيستم هاي حكمراني« منتشر شد

گفت وگوي ملي براي پايداري ايران

سیاست  گذاری ارزی در شرایط کنونی

در حدود ۵۰۰۰ س��ال پيش، در نيمه ش��رقي فالت 
اي��ران، در كران��ه درياچه هامون و س��احل رودخانه 
هيرمند، هسته هاي اوليه تمدني شكل گرفت كه در 
گذر ۱۰۰۰ سال تبديل به يكي از پيشرفته ترين دولت  
شهرهاي زمان خود شد. يكي از نخستين افرادي كه 
به بقاياي اين دولت شهر در سيستان اشاره كرده است 
كلنل بيت، مامور نظامي بريتانيا در ايران دوره قاجار 
است. او كه بقاياي يك آتش سوزي را در محوطه اين 
شهر مشاهده كرده بود نام »ش��هر سوخته« را بر آن 
نهاد؛ و از اي��ن رو ما اكنون اين تم��دن را با نام تمدن 
شهر س��وخته مي شناسيم. عوامل گوناگوني از تغيير 
مسير رودخانه هيرمند تا هجوم قبايلي جنگجو به اين 
منطقه را، از مهم تري��ن داليل از بين رفتن اين دولت 

شهر بر شمرده اند.
با در نظر داش��تن مثال شهر س��وخته، هنگامي كه 
از پايداري يك واحد جغرافيايي – سياس��ي س��خن 
مي گوييم، به معناي باقي ماندن و استمرار آن در طول 
تاريخ است. تمدن ش��هر سوخته كه اكنون مي دانيم 
ساكنان آن را »زروانيان« تشكيل مي دادند، در بازه اي 
۱۰۰۰ ساله در آن منطقه پايدار باقي ماند، اما در پايان 
اين دوران بنا به داليل گوناگون براي هميشه از صحنه 

تاريخ حذف شد.
از اينكه در آخرين س��ال هاي حضور اين دولت شهر 
در تاريخ، س��اكنان آن س��رزمين نش��انه هايي از به 
خط��ر افتادن تمدن خ��ود را دريافت��ه بودند يا خير، 
اطالعي نداريم؛ اما به احتمال فراوان آن دولت ش��هر 
به يك باره فرونريخته اس��ت و مجموعه اي از عوامل 
گوناگون در كنار يكديگر قرار گرفته اند تا س��بب ساز 
ايجاد ناپايداري ، فروپاشي دولت شهر و پاشيده شدن 
خاكس��تر مرگ روي آن س��رزمين باشند؛ مجموعه 
عواملي ك��ه اگر زروانيان آن را شناس��ايي مي كردند 
و تمدن ش��ان را در خدمت كنترل اين عوامل مخرب 
قرار مي دادند، شايد دولت – شهر زروانيان قرن هاي 

بيشتري در تاريخ استمرار مي يافت.
بياييد تصور كنيم كه اين فرصت فراهم مي شد تا در 
آخرين س��ال هاي حضور اين دولت  شهر در تاريخ، از 
زروانيان بخواهيم جمله اي در وصف ش��رايط كنوني 
تم��دن و دولت شهرش��ان بيان كنند ت��ا با حك آن 
بر كتيبه اي ب��ه يادگار در تاريخ بمان��د. دور از انتظار 
نيست كه بخش قابل توجهي از آنها اين جمله را بيان 

مي كردند: 
»دولت شهر زروانيان ديگر پايدار نيست و اين دولت 

شهر بايد پايدار باشد.«
با در نظر داشتن مثال تمدن شهر سوخته به ايران شهر 

كنوني بازگرديم.
اي��ران، در حال حاضر با بحران هاي چندگانه  و در هم 
تنيده اي روبروس��ت كه در صورت عدم توجه به آنها 
چالش هاي اساس��ي را براي اي��ن واحد جغرافيايي - 
سياسي مي تواند، ايجاد نمايد. برخي از مهم ترين اين 

بحران ها به شرح ذيلند: 
  بحران اقتص��ادي كه بارزتري��ن نمودهاي خود را 
در تورم، ركود، بيكاري، ورشكس��تگي صندوق هاي 
بازنشستگي، نوسان شديد نرخ ارز و ... نشان داده است.

    بحران اجتماعي كه گسترش بي رويه حاشيه نشيني 
در شهرهاي ايران، افزايش نرخ اعتياد، سقوط سرمايه 
اجتماعي، نارضايتي هاي قوم��ي و مذهبي بارزترين 

نمودهاي اين بحران در ايران هستند.

   بح��ران محيط زيس��تي، كه مي ت��وان مهم ترين 
مظاهر آن را در بحران كمي و كيفي آب، آلودگي هوا 
به صورت عام و پدي��ده ريزگردها به صورت خاص، از 
بين رفتن جنگل ها به صورت عام و خطر جدي از بين 
رفتن جنگل هاي زاگرس به صورت خاص بيابان زايي؛ 

فرسايش خاك و ... مشاهده كرد.
آش��كار ش��دن نوك كوه يخ اين بحران ها و درگيري 
فرد فرد ايرانيان با آنها، سبب شده است كه در شرايط 
موجود با هر فردي از هر گروه و جريان سياس��ي يا با 
هر سطحي از سواد و دانش در حوزه هاي مختلف كه 
س��خن مي گويي بر سر يك جمله با يكديگر اشتراك 

نظر داشته باشند: 
»وضعيت كنوني ايران ناپايدار است.«

و از قضا بخش قابل توجهي از آنها در يك جمله ديگر 
نيز توافق دارند: 

»ايران بايد پايدار باشد.«
اگر بخواهي��م تمامي مطالب كتاب پاي��داري ملي و 
سيستم هاي حكمراني را در دو جمله خالصه كنيم، 
مي توان اين كار را در جمله هاي فوق انجام داد؛ بر اين 
اساس، مساله اصلي اين كتاب، ناپايداري ايران است و 
در حد توان در آن تالش شده است تا چارچوبي براي 
فهم وضعيت موجود و شناسايي علت ريشه اي پيدايش 

ش��رايط كنوني ارايه ش��ود؛ امري كه به نظر مي رسد 
براي آغاز گفت وگوي ملي بين ايرانياني با ارزش ها و 
نگرش هاي گوناگون و تجميع توان آنها براي رهانيدن 
ايران از ناپايداري و آغاز حركت به سوي پايداري الزم 

و ضروري است.
به اين منظور اين كتاب از ۵ فصل تشكيل شده است.

در فصل نخس��ت با معرفي مفهوم پايداري و بررسي 
ادبي��ات موج��ود در اين زمينه تالش ش��ده اس��ت، 
سنجه هايي براي س��نجش اين سازِه  نظري ذيل سه 

ُبعد اقتصادي، اجتماعي و محيط زيستي ارايه شود.
در فص��ل دوم بنا، بر اين بود كه با ات��كا به داده هاي 
معتبر و با در نظر داشتن مجموعه شاخص پايداري 
معرفي شده در فصل نخس��ت، گزارشي از وضعيت 
پايداري ايران با توجه به ش��اخص هاي معرفي شده 
ارايه ش��ود؛ اما از آن رو كه با انجام جس��ت وجوهاي 
مقدماتي نتوانس��تيم براي بخش قاب��ل توجهي از 
متغيرها و س��نجه هاي معرفي ش��ده ذيل شاخص 
پاي��داري، مقاديري دقي��ق و قابل ات��كا بيابيم و از 
سوي ديگر با توجه به شرايط كشور، تمايل داشتيم، 
هرچه سريع تر نسخه اوليه اي از كتاب منتشر شود، 
موضوع س��نجش دقيق وضعيت پايداري ايران را به 
بعد موكول نموده؛ و براي ارايه تصويري مقدماتي از 

آنچه در پايان اين مس��ير به آن دست خواهيم يافت 
با بررس��ي ش��اخص هاي بين المللي موجود تالش 
كرديم، مجموعه ش��اخصي كه از نظر كليت، مشابه 
مجموعه شاخص پايداري معرفي شده در اين كتاب 
است را بيابيم، تا از اين طريق امكان ارايه گزارشي در 
مورد وضعيت ايران با توجه به آن مجموعه شاخص 
فراهم شده و فهمي كلي نسبت به وضعيت پايداري 
ايران حاصل ش��ود. نتيجه اين جست وجوها ما را به 
مجموعه شاخص كاميابي موسس��ه لگاتوم رساند؛ 
امكانات موجود در س��ايت اين موسسه امكان ارايه 
گزارشي نسبتا دقيق و مبتني بر نمودارهايي روشن 
در م��ورد ايران را فراهم مي ك��رد. از اين رو در فصل 
دوم كتاب، گزارش��ي از وضعيت اي��ران در ارتباط با 
شاخص كاميابي كه مي توان آن را در مقايسه با ساير 
ش��اخص هاي موجود، به مجموعه شاخص پايداري 
معرفي ش��ده در اين كتاب نزديك تر دانس��ت، ارايه 
شده اس��ت. در ارتباط با ش��اخص كاميابي موسسه 
لگاتوم بايد توجه داشت كه لزومًا تمامي سنجش هاي 
صورت گرفته توس��ط اين موسسه در مورد وضعيت 
ايران در ارتباط با متغيرها و شاخص هاي گوناگون را 
نمي توان سنجش هايي دقيق و بيانگر وضعيت واقعي 
ايران در آن زمينه دانست؛ اما به نظر مي رسد مي توان 

كليت نتايج اين ارزيابي را با كليت ارزيابي هاي كيفي 
درباره وضعيت ايران منطبق دانست. در پايان فصل 
دوم، اين پرسش را طرح نموديم كه با در نظر داشتن 
داده هاي موجود، وضعيت نس��بتا ناپايدار كنوني در 
ايران، كه مي توان آن را با مفهوم »شكست پايداري« 

توصيف كرد، نتيجه چه عواملي است؟
در فصل سوم با بررس��ي داده هاي موجود، پاسخ اين 
كتاب به پرسش طرح ش��ده در انتهاي فصل دوم، به 
عامل »كيفيت حكمراني« رسيده است. به عبارتي در 
اين فصل، اين نتيجه حاصل شده است كه شكست هاي 
رخ داده در عرصه حكمراني كشور، سبب اُفت كيفيت 
حكمراني و در نتيجه پيدايش شرايط ناپايدار كنوني 
در اين واحد جغرافيايي - سياس��ي ش��ده است. در 
ادامه فصل ني��ز با در نظر داش��تن ادبيات موجود در 
اين زمينه، ضمن معرف��ي مفهوم كيفيت حكمراني، 
شاخص هايي، براي سنجش اين سازه نظري معرفي 
و گزارش��ي در مورد وضعيت كيفيت حكمراني ايران 
در مقايس��ه با ساير كشورهاي جهان ارايه شده است. 
اما با اين پاسخ، بالفاصله اين پرسش طرح مي شود كه 
شكست هاي ايجاد ش��ده در عرصه حكمراني و اُفت 
كيفيت حكمراني كش��ور را مي توان تحت تاثير چه 

عامل ريشه اي تري دانست؟
در فصل چهارم در تالش براي پاسخ به پرسش طرح 
ش��ده در انتهاي فصل س��وم كتاب، با استدالل هايي 
منطقي نشان داده شده است كه كيفيت حكمراني، 
تحت تاثير نوع و طراحي سيستم حكمراني است؛ بر 
اين اساس اگر درصدد بهبود وضعيت پايداري در يك 
واحد جغرافيايي - سياس��ي با توجه به شاخص هاي 
معرفي شده در فصل نخس��ت كتاب هستيم، بايد از 
طريق ايجاد تغييراتي در سيستم حكمراني )اصالح 
قواعد، رواب��ط و اج��زا(، امكان وقوع شكس��ت هاي 
شش گانه در عرصه حكمراني، كه سبب اُفت كيفيت 
حكمراني و نهايتا ايجاد ناپايداري هايي در حوزه ها و 

عرصه هاي مختلف مي شود را كاهش داد.
در فصل پنجم كتاب نيز جمع بندي اي از مطالب طرح 

شده در آن ارايه شده است.
در ادبيات مربوط به نظريه سيستم ها، مفهومي وجود 
دارد تحت عنوان نقطه بي بازگش��ت، در اين نقطه، 
سيس��تم به جايي مي رسد كه مس��يري متفاوت از 
گذش��ته را در پيش خواهد گرفت؛ وضعيت كنوني 
ايران به منزله يك سيس��تم پيچي��ده جغرافيايي- 
اجتماعي اگر نگوييم به نقطه بي بازگش��ت رسيده؛ 
ام��ا مي توان گفت كه به ميزان بس��يار زيادي به آن 
نزديك ش��ده اس��ت؛ اميد اس��ت كه در اين نقطه، 
ايران در مسيري قرار گيرد كه پايداري آن در تاريخ 
استمرار يابد. در فضاي سياسي كنوني كشور، مرتبًا از 
مفاهيمي چون »منافع ملي« و »گفت وگوي ملي« 
س��خن به ميان مي آيد؛ بدون آنكه تعريفي دقيق از 
آنها ارايه شود. به نظر مي رسد مفهوم پايداري ايران 
با توجه به تعريفي كه در اين كتاب از آن ارايه ش��ده 
است، مي تواند در زمينه دست  يافتن به اجماعي بر 
سر مفاهيمي چون منافع ملي كمك كننده باشد و 
نشان دهد كه گفت وگوي ملي بايد بر سر چه چيز، 
براي بهبود چه شاخص ها و سنجه هايي و براي ايجاد 

اصالح و تغيير در چه بخش هايي آغاز شود.
منبع: مركز بررسي هاي استراتژيك 
رياست جمهوري

  ارشک مسائلی   اقتصاددان و مدرس دانشگاه  
از دی ماه س��ال گذشته متناس��ب با اعتراضاتی که 
در برخی از شهرهای کش��ور رخ داد، روند افزايش 
قيمت ارز، ش��يب تند گرفت؛ البت��ه روند انتظارات 
عمومی مردم در قب��ال افزايش قيمت ارز از آغازين 
روزهای س��ال ۱396 ش��کل گرفت که شاهد اين 
مدعا را می توان در روند ثبت س��فارش ها و واردات 
نيمه ابتدايی سال ۱396 و قياس آن با سال ۱39۵ 
مشاهده كرد لکن به دليل افزايش سه برابری حجم 
نقدينگی از ابتدای دولت يازدهم و رش��د نوس��انی 
اقتصادی در پنج س��ال گذش��ته و همزمان خروج 
ترامپ از برج��ام، روند افسارگس��يختگی افزايش 
قيمت ارز و متناس��ب ب��ا آن ط��ال )کاالهايی که با 
قيمت جهانی قيمت گذاری می شوند( و خودروهای 
خارجی )کاالهاي��ی که واردات محور می باش��ند( 

سرعت بيشتری يافت.
در ابتدای س��ال، بانک مرکزی و دولت با هدف عدم 
افزايش قيمت کاالها نرخ ارز تثبيتی 42۰۰۰ ريال 
را به عنوان قيم��ت ارز معرفی نمودند که با توجه به 
تفاوت قيمت تقريبا 2 برابری، روند ثبت سفارشات 
و واردات رش��د قابل توجهی يافت تا جايی که ثبت 
سفارشات به 4۰ ميليارد دالر نيز افزايش يافت جايی 
که با توجه به ميزان واردات 7۰-6۰ ميليارد دالری 
سال قبل بايستی رقمی در حدود 2۰-۱۵ ميليارد 

دالر می بود. 
با توجه به مشکالت اعم از افزايش تقاضای ارز برای 
واردات، تقس��يم رانت و ... دولت در مرداد ماه سال 
جاری )تقريبا 2 هفته گذشته( روی به تخصيص ارز 
به کاالهای اساس��ی و دارو نمود که در ظاهر قريب 
به 2۵ کاال را ش��امل می ش��ود ام��ا در عمل بيش از 
7۰۰ کدتعرفه را ش��امل می گردد که قابل افزايش 
نيز می باش��د. با توجه به برآوردهای دولت قريب به 
2۰-۱۵ ميليارد دالر برای اين کاالها نياز می باشد 
که از فروش نفت در شرايط حاد تحريم نيز قابل تهيه 
می باشد. با توجه به تفاوت ارز کنونی در سامانه سنا 
)قريب به 8۰۰۰۰ ريال( و 42۰۰۰ ريال قريب به 6۰ 

تا 8۰ هزار ميليارد ريال رانت در اختيار شرکت های 
خصوصی و مباش��رين دولت وجود خواهد داش��ت 
که با توجه به عدم امکان نظارت کارا توس��ط دولت 
و همچنين اص��ل بهره برداری مناف��ع فردی برای 
شرکت های خصوصی دور از انتظار نيست که همانند 
دوره اول، قيمت ها افزايش يابد و تمام تالش دولت 
ب��رای عدم افزايش قيمت کاالهای اساس��ی به ثمر 
نرسد. هنگامی که دولت يارانه معيشتی با استفاده از 
تفاوت قيمتی ارز رسمی و ارز بازار ايجاد می کند تنها 
ميزان متقاضيان واردات کاالهای اساس��ی افزايش 
نمی يابد بلکه خروج کاال از کشور نيز افزايش می يابد؛ 

اين خروج می تواند در چهار بخش خالصه شود:

الف: صادرات رسمی
مقايس��ه آمار چهار ماهه ص��ادرات کاالها حاکی از 
آن است که پلی اتيلن گريد فيلم ۱62 درصد، آهن 
و ف��والد 237 درصد، کاتود م��س 268 درصد و ... 
افزايش توليد داش��ته اند. واضح   است هنگامی که 
با استدالل دريافت انرژی يارانه ای 38۰۰۰ ريالی، 
محصوالت پتروشيمی و فوالدی با قيمت 42۰۰۰ 
ريال تعيين می  ش��ود افراد بسياری از تفاوت قيمت 
ارز 42۰۰۰ ريال��ی و قيمت ارز بازار برای توس��عه 
صادرات و بهره مندی از رانت استفاده می کنند؛ اين 
مورد در بسته دوم ارزی که در ۱6مرداد اجرايی شده 
نيز صادق است و در نهايت در خصوص اين کاالها، 
با توجه به عدم پوش��ش تمام تقاضای داخل توسط 

ميزان توليد، می تواند به افزايش دوچندان کاالهای 
پايين دستی در داخل کشور منجر شود؛ اين همان 
موردی اس��ت که به افزايش قيمت آهن و پروفيل، 
PET و حلب بسته بندی منتهی شده است و می تواند 

به کاالهای کشاورزی نيز انتقال يابد.

ب: بازارچه های مرزی
ب��ا توجه به تف��اوت قيمتی ناش��ی از کاهش ارزش 
واحد پول ايران، قيمت کاالهای داخل )مرز کشور( 
نسبت به گذشته برای خارجيان )اغلب کشورهای 
همس��ايه( ارزان تر ش��ده و لذا خروج کاال از طريق 
بازارچه های مرزی به ص��ورت صادرات يارانه انجام 
می گيرد؛ اين مورد عالوه بر بنزين، کاالهای اساسی 
از جمله احشام زنده، طيور، روغن، شکر و مشتقات 

آنها و ساير کاالها را شامل می شود.

ج: قاچاق
با توجه به مرزهای گس��ترده ايران با همس��ايگان، 
چنانچه حتی مانند ابالغيه های وزرای محترم جهاد 
کشاورزی و »صمت« به گمرک کشور، صادرات نيز 
ممنوع ش��ود نمی توان به طور قطع بيان نمود که با 
توجه به رانت شيرينی که برای قاچاقچی ايجاد شده، 
در صورت وجود مشتری، قاچاقچی از اين سود قابل 
توجه چشم پوشی کند لذا به سمت قاچاق کاال روی 

آورده يا خواهد آورد.

د: کاالی همراه مسافر داخلی
همان طور که در سال های گذشته به دليل کيفيت 
بهتر و قيمت پايين تر منس��وجات کش��ور ترکيه، 
بس��ياری از ايرانيان برای تهي��ه مايحتاج خود يا 
فروش منس��وجات در داخل به سفر به اين کشور 
و واردات البسه ترکيه روی می آوردند، اين روزها 
ش��اهد اخبار و عکاس هايی هستيم که از مرزهای 
مشترک مانند خرمشهر و ... شهروندان کشورهای 
عراق، افغانستان و ... به ورود کاالهای اساسی مورد 
نياز خود از اي��ران مبادرت می ورزن��د؛ به عبارتی 

يارانه ای که دولت برای شهروندان ايرانی تخصيص 
داده به خارجي��ان اختصاص می يابد اين در حالی 

است که در داخل کشور به آن نياز است.
به نظر می رس��د با توجه به دو اتف��اق دو ماه آتی 
يعنی موع��د تمديد يا عدم تمديد نقدينگی بلوکه 
شده در بانک ها و همچنين تحريم نفتی آبان ماه، 
اتفاقات ديگری در بازارها به خصوص بازار ارز رخ 
دهد جايی که در بازار با مقاومت قيمتی   ۱۰۰۰۰۰ 
ريالی مواجه است. در شرايط فعلی به نظر می رسد 
سياست گذاران نظام اقتصادی به دنبال تغييرات 
س��اختاری در اقتصاد کشور نيستند و به نوعی در 
مقابل جنگ رس��انه ای ترامپ و تيم مستقر 38۰ 
نفری وی برای تحريم ايران مايل به نش��ان دادن 
عدم تاثيرپذي��ری تحريم ها و تاب آوری اقتصادی 
آن در کوتاه م��دت و تغيير محاس��باتی در نگرش 
تحريم کنن��دگان می باش��ند لک��ن چنانچه اين 
تحريم ها ادامه دار باشد و به توافقی در کوتاه مدت 
نرس��يم اوضاع اقتص��ادی برای ايران به س��امان 
نخواهد بود. بر اين اس��اس، سه سناريوی اجرايی 

ذي��ل درخص��وص سياس��ت گذاری ارزی وجود 
داشته و دارد:

۱- تثبي��ت قيم��ت ارز همانن��د تعيي��ن قيمت 
42۰۰۰ريال در تاريخ 22 فروردين.

2- تعيين کاالهای ضروری و تخصيص ارز دولتی 
به آنها همانند سياس��تی که از ۱6 مرداد رخ داده 

است.
3- نظام تخصيص بر اساس مکانيزم عرضه و تقاضا 

و مداخله حداقلی دولت
در شرايط فعلی س��ناريوی اول و دوم فوق به اجرا 
در آمده است و به نظر می رسد دولت  بايد با حداقل 
دخالت دولتی و مکانيزم تحليل شرايط آتی، اجازه 
بهره برداری از منافع غيرمعمول را از شرايط موجود 
از ذی نفعان ب��ازار بگيرد؛ اين مورد با رصد و پايش 
بازارهای مربوطه، پيش بينی کنش های ذی نفعان و 
اعمال دستورالمعل های مقتضی ميسر مي شود. در 
تمام مسير رفاه عمومی معيار قرار دارد و به عالوه با 
استفاده از کارت الکترونيکی يارانه مصرفی رفاه از 
دست رفته به اقشار مختلف درآمدی بازمی گردد.

 عده اي مي خواهند گندم
در كشور كشت نشود

مناطق بحراني حریق 
جنگل ها شناسایي مي شوند

عضو كميس��يون كش��اورزي مجل��س گفت: 
پيشنهاد كرده ايم كه با توجه به نرخ 4۰درصدي 
تورم در سال 97 و عدم افزايش بهاي گندم طي 
دو سال گذشته، گندم توليد داخل بايد معادل 

نرخ گندم خارجي از كشاورز خريداري شود.
عب��اس پاپ��ي زاده در گفت وگ��و ب��ا خبرنگار 
فارس، در مورد بررسي قيمت خريد تضميني 
گندم براي س��ال زراعي جديد خاطرنش��ان 
كرد: جلس��ات مختلف��ي با بخش��نده معاون 
برنامه  ريزي اقتصادي وزير جهاد كش��اورزي 
در مجلس داش��ته ايم و در اين جلسات عنوان 
ش��ده با توجه به تورم 4۰ درصدي امس��ال و 
اينكه در 2 سال گذشته تقريبا افزايش قيمتي 
براي گندم نداشته ايم، بايد حقوق كشاورزان 
در ن��رخ جديد لحاظ ش��ود.  وي ب��ا انتقاد از 
سياس��ت دولت نس��بت به برخ��ورد با بخش 
كشاورزي تصريح كرد: چگونه است كه يك بار 
امسال شوراي رقابت قيمت خودرو را افزايش 
مي دهد، ولي خودروسازان دوباره درخواست 
افزايش قيمت داشتند كه با آن موافقت شد و به 
دليل البي هايي كه خودروسازان دارند، حرف 
خود را به كرسي مي نش��انند و وزرا به افزايش 
قيمت  آنها رأي مي دهن��د، اما اين اتفاق براي 
كش��اورزان كه نه پول دارند و نه البي، محقق 

نمي شود. 
عضو كميس��يون كش��اورزي مجل��س به اين 
نكته اشاره كرد كه فقط بحث گندم و افزايش 
قيمت مطرح نيست؛ بلكه گندم كاالي اساسي 
استراتژيكي است كه نبايد با آن شوخي كرد و 
اگر بي مهري ها نسبت به قيمت گندم در دولت 
ادامه يابد به س��مت آن مي روي��م كه گندم را 
هم وارد كنيم و ظاهرا دست هايي پشت پرده 

فعالند كه اين اتفاق بيفتد. 
پاپي زاده با اظهار تاس��ف از بي توجهي دولت 
نس��بت به خروج ارز از كشور گفت: با توجه به 
ش��رايط كش��ور و كمبود ارز اين سوال مطرح 
اس��ت كه چگونه دولت توجه��ي به خروج ارز 
در راس��تاي واردات كاالهاي مصرفي ندارد و 
اين را بايد به چه كس��ي بگوييم كه اگر گندم 
كشت نشود، بايد ميلياردها دالر صرف واردات 
 آن كنيم و عقالي اقتصادي كشور چرا با ديده 
ترديد و ش��ك ب��ه موضوع حماي��ت از بخش 

كشاورزي نگاه مي كنند. 
وي به اين نكته اش��اره كرد ك��ه وزارت جهاد 
كش��اورزي نرخ پيش��نهادي اش براي خريد 
تضمين��ي گن��دم در س��ال زراع��ي جدي��د 
۱7۰۰تومان به ازاي هر كيلوگرم گندم است، 
در حالي كه ما معتقديم، اگر همين االن دولت 
بخواهند گندم خارجي وارد كند بايد كيلويي 
22۰۰ تومان بابت آن بپردازد كه با محاس��به 
هزينه حمل و نقل به كيلوي��ي 2۵۰۰ تومان 
مي رسد. در حالي كه امسال گندم را از كشاورز 
۱3۰۰ توم��ان خريدند كه اگر اي��ن رقم را در 
9 ميليون تن گندم ض��رب كنيد، ببينيد چه 

صرفه جويي در ارز كشور شده است. 
نماينده م��ردم دزف��ول در مجلس ش��وراي 
اسالمي با تاكيد بر اينكه كشاورزان مظلوم واقع  
ش��ده اند، افزود: ما نمي پذيريم كه دست هاي 
پش��ت پرده به روش هاي مختلف به كش��اورز 
بگوي��د توليد نكن ت��ا ما وارد كني��م. اگر قرار 
است دولت اولويت هاي خود را اعالم كند، بايد 
اولويتش راهكارهاي خروج ارز از كشور باشد. 
پاپ��ي زاده بر اي��ن نكته تاكيد ك��رد: گفته ايم 
باي��د نرخ خري��د تضميني گندم براي س��ال 
جديد مع��ادل گندم خارجي يعن��ي كيلويي 
22۰۰تومان در نظر گرفته ش��ود و ش��وراي 
اقتصاد هم بايد به اين مهم كه كش��اورزان هم 
معيشت جامعه را تامين مي كنند و هم مانع از 

خروج ارز از كشور شده اند توجه كنند. 

رييس شوراي عالي جنگل، مرتع و آبخيزداري 
كشور گفت كه شناس��ايي مناطق بحراني و در 
معرض خطر در حوزه جن��گل و منابع طبيعي 
و به روز رس��اني داده ها در اين مورد در سازمان 

جنگل ها در حال انجام است.
به گ��زارش ايرن��ا، كامران پور مق��دم در كارگاه 
آم��وزش اطفا حريق جنگل در مركز آموزش��ي 
جوانشير در كرج با بيان اينكه تغييرات اقليم در 
توسعه حريق در جنگل ها بسيار تاثيرگذار بوده، 
اظهار داشت: با هدف كاهش حريق بايد به سمتي 
برويم كه پيش آگاهي و شناسايي مناطق بحراني 

در اولويت كار قرار گيرد.
وي اضافه كرد: وضعيت كشور ما از نظر توپوگرافي 
به گونه اي اس��ت كه در زم��ان حريق در عرصه 
جنگل و منابع طبيعي دسترسي به اين مكان ها 
مشكل است و در برخي موارد شاهد هستيم كه 

نيروهايمان نيز آسيب مي بينند.
پور مقدم گفت: به همين منظور شناسايي مناطق 
بحراني و پيش آگاهي در اين خصوص در دستور 
كار قرار گرفته است تا بتوان در موقع حريق با اقدام 
مناسب شاهد بروز خسارت هاي كمتري باشيم.

وي ادامه داد: ماموريتي از سوي رييس سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري به شورا داده شده كه 
هر چه بيشتر از علم روز و ظرفيت هاي بين المللي 
با هدف افزايش دانش كارشناسان استفاده شود 
و اينكه دانش هاي كسب شده در اين زمينه نشر 

داده شوند.
پور مقدم ب��ا بيان اينكه نق��ش جوامع محلي و 
مشاركت آنها در حفظ منابع طبيعي بسيار موثر 
است اظهار داشت: اس��تفاده از ظرفيت جوامع 

محلي نيز در دستور كار شورا قرار گرفته است..

      در فضاي سياسي كنوني كشور، مرتبًا از مفاهيمي چون »منافع ملي« و »گفت وگوي ملي« سخن به ميان مي آيد؛ بدون آنكه تعريفي دقيق 
از آنها ارايه شود. به نظر مي رسد مفهوم پايداري ايران با توجه به تعريفي كه در اين كتاب از آن ارايه شده است، مي تواند در زمينه دست  يافتن 
به اجماعي بر س�ر مفاهيمي چون منافع ملي كمك كننده باشد و نشان دهد كه گفت وگوي ملي بايد بر سر چه چيز، براي بهبود چه شاخص ها و 

سنجه هايي و براي ايجاد اصالح و تغيير در چه بخش هايي آغاز شود.

برش

برش
  ب�ه نظر می رس�د دولت  بايد ب�ا حداقل 
دخالت دولتی و مکانيزم تحليل ش�رايط 
آتی، اجازه بهره برداری از منافع غيرمعمول 
را از شرايط موجود از ذی نفعان بازار بگيرد؛ 
اين مورد با رصد و پايش بازارهای مربوطه، 
پيش بين�ی کنش های ذی نفع�ان و اعمال 

دستورالمعل های مقتضی ميسر مي شود.

يادداشت                                                                                                                                                                                                                                                                           
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53 هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد، جذب حساب جاري و كوتاه مدت شد 

فشار بر افزايش نرخ سود بانكي به خاطر التهابات بازار ارز، طال، خودرو و ساير دارايي ها

بي اثر بودن افزايش نرخ سود بر نقدينگي سرگردان

گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري|
سيس��تم بانكي ايران در معرض آزموني بزرگ و مهم قرار 
 دارد و براس��اس تاريخ سررسيد س��پرده هاي بلندمدت

20 درصدي در شهريور 97، اكنون بانك مركزي به بانك ها 
اجازه داده كه يك ماه ديگر همان سپرده ها را با همان نرخ 
س��ود تمديد كنند تا در يك ماه آينده در مورد نرخ س��ود 

تصميم گيري شود. 
به گزارش تعادل، براين اساس تا 11 مهر فرصت باقيست كه 
در مورد ادامه نرخ سود 20 درصدي تصميم گيري شود كه آيا 
در شرايط زيان دهي اكثر بانك ها كه با مشكل كمبود منابع، 
هزينه هاي بسيار، زيان دهي، نبود كفايت سرمايه و... مواجه 
هستند. بايد نرخ سود كاهش يابد تا هزينه بانك ها، هزينه 
تسهيالت توليد و واحدهاي اقتصادي كاهش يابد و فشار 
 بر بانك ها براي پرداخت بيش از 200 هزار ميليارد تومان

سودكمتر شود، يا اينكه به خاطر نگراني از هجوم نقدينگي 
به بازار ارز و سكه و مسكن و خودرو، بايد نرخ سود 20 درصد 

شود تا نقدينگي باعث التهاب بيشتر بازار نشود. 
گفته مي شود شركت هاي بورسي و سهامداران از كاهش نرخ 
سود بانكي استقبال مي كنند اما احتماال به خاطر نوسانات 
نرخ هاي ارز و طال در يكس��ال اخير و التهاب بازار خودرو و 
ساير كاالها، دولت و بانك مركزي به سمت افزايش نرخ سود 
بانكي خواهند رفت و هر چند كه رشد نرخ سود بانكي باعث 
افزايش هزينه بانك ها، زيان دهي بانك ها وفشار بر مردم و 
انتشار پول خواهد شد اما نگراني اصلي يعني التهاب بازار 
موضوعي است كه به خاطر آن، سيستم بانكي به كاهش نرخ 
سود بانكي رضايت نخواهد داد. اما واقعيت اين است كه در 
شرايط كنوني كه 85 درصد نقدينگي كشور در اختيار 25 
درصد افراد است، در صورت كمبود منابع بانك ها، كسري 
بودجه و نياز به چاپ و انتشار پول توسط بانك مركزي، اين 
بانك ها و مردم هستند كه بايد هزينه سنگين سود بانكي، و 
تورم حاصل از انتشار پول را بدهند. يعني 100 درصد مردم 
بايد هزينه تورم و رشد نقدينگي را تحمل كنند تا صاحبان 

نقدينگي به سود سرشار سپرده ها دست يابند. 
از سوي ديگر، روشن اس��ت كه نرخ سود بانكي باال باعث 
كاهش فعاليت هاي مولد، سرمايه گذاري،  اشتغال جوانان 
و... مي شود و عمال فعاليت هاي غير مولد، خريد و فروش و 
داللي را تشويق مي كند. همچنين پيش فروش سكه، اوراق 
20 درصدي س��پرده ريالي اسفندماه و سود 20 درصدي 
سپرده ها در شهريور 96، اثري بر رشد نرخ ارز نداشت و لذا 
نرخ  سود 20 درصدي نيز نمي تواند باعث كاهش التهاب 
بازار ارز شود و در هر شرايطي سوداگران و سفته بازان، ارز 
را رها نمي كنند. اما كاهش نرخ س��ود مي تواند به توليد و 
بانك ها كمك كند و فشار تورمي انتشار پول، خلق پول و 

اضافه برداشت ها را كاهش و سود بانك ها را افزايش دهد. 
به دنبال تمديد قراردادهاي يكس��اله س��پرده بلندمدت 
بانك ها كه در دوره 11 روزه اول تا يازدهم ش��هريور 96، از 
طريق تماس بانك ها با مشتريان با نرخ قبلي سود يعني 20 
درصد تمديد و قرار ش��د كه از 11 شهريور 96 به بعد نرخ 
سود به 15 درصد كاهش يافت، بانك ها بايد در سررسيد 
آن سپرده ها كه رقمي بين 514 تا 655 هزار ميليارد تومان 
است، سودي معادل 103 تا 131 هزار ميليارد تومان را به 
مشتريان خود از اول تا يازدهم شهريور 97 پرداخت كنند. 
براين اساس در شرايط كنوني كه بازارها با التهاب نرخ ارز و 
طال و سكه، خودرو  و... مواجه است بانك ها از يك سو بايد 
هزينه سنگين سود سپرده هاي 20 درصدي تمديد شده 
را پرداخت كنند و خود را براي سود 20 درصدي 230 هزار 
ميليارد تومان اوراق سپرده ريالي اسفندماه آماده كنند و 
در عين حال نگران آن هس��تند كه با كاهش نرخ سود به 
15 درصد، س��پرده هاي موجود از بانك ها خارج و به بازار 
سوداگري سرازير شود و بازارهاي ارز، قاچاق كاال، موسسات 
مالي، بورس، خودرو، مس��كن و... اين نقدينگي عظيم را 

از سپرده بلندمدت به سمت بازارهاي ديگر منتقل كند. 
 در نتيجه بانك مركزي براي كنترل نگراني بانك ها، اجازه 
داد كه اين س��پرده ها را براي يك ماه ديگر و به درخواست 
مش��تريان خود با همان نرخ 20 درص��د تمديد كنند. اما 
واقعيت اين است كه اين موضوع تنها هزينه بانك ها، دولت 
و بانك مركزي را افزايش مي دهد و اثري بر كنترل التهابات 
ب��ازار ارز و كاالها و دارايي هاي ديگر ن��دارد. زيرا نگاهي به 
روند رش��د نقدينگي و جذب آن به سپرده هاي بانكي در 
سه ماه اول بهار 97 نشان مي دهد كه بعد از جذب نقدينگي 
در س��پرده هاي بانكي در 11 روز اول شهريور 96 و جذب 
230 هزار ميليارد تومان براي اوراق س��پرده 20 درصدي 
در اسفند 96، كه منجر به رش��د سپرده بلندمدت تا رقم 

840 هزار ميليارد تومان در اسفند 96 شده است، از اسفند 
به بعد، رش��د س��پرده بلندمدت نه تنها ادامه نيافت بلكه 
 كاهش نيز داش��ته اس��ت. به عبارت ديگر، باوجود جذب

840 هزار ميليارد تومان نقدينگي در سپرده بلندمدت و 
صرف هزينه سنگين سود بانكي براي آن، عمال التهاب در 
بازار ارز و طال و ساير دارايي ها و كاالها از بين نرفته است و 
جذب سپرده در بانك ها نتوانسته التهاب ها را كاهش دهد يا 
كامال مهاركند. براين اساس، در بهار 97 كه بر التهاب بازارها 
افزوده شد و نرخ دالر از 4 هزار تومان دراسفند به باالي 10 
هزار تومان رسيد و قيمت ارز و طال و سكه دو تا سه برابر شده، 
با وجود س��ود 20 درصدي براي سپرده هاي بانكي، از رقم 

سپرده بلندمدت كاسته شده است. 
در سه ماه فروردين، ارديبهشت و خرداد 97 با وجود رشد 53 
هزار ميليارد توماني نقدينگي، رقم سپرده بلندمدت نه تنها 
بيشتر نشد بلكه 4- هزار ميليارد تومان نيز كمتر شد و از 840 
هزار ميليارد تومان در اسفند 96 به 836 هزار ميليارد تومان 
در خرداد 97 رسيد. اما رقم سپرده كوتاه مدت و جاري و پول 
افزايش يافت. به عبارت ديگر، صاحبان نقدينگي ترجيح 
داده اند كه نقدينگي جديد كسب شده را به صورت حساب 
جاري، و كوتاه مدت نگه دارند تا در صورت نياز، از آن براي 

خريد و فروش و كسب وكارها استفاده كنند. 
اين موضوع باعث شد كه سپرده كوتاه مدت 45 هزار ميليارد 
تومان بيشتر شود و از 393 به 438 هزار ميليارد تومان برسد 
و حجم پول يعني اسكناس به اضافه سپرده جاري از 194 
به 205 هزار ميليارد تومان رسيد و 11 هزار ميليارد تومان 
بيشتر شد.  اين نكته نشان مي دهد كه هزينه هاي سنگين 
 حداق��ل 103 هزار ميلي��ارد تومان براي پرداخت س��ود 
سپرده بلندمدت تا 11 شهريور 97، و هزينه 46 هزار ميليارد 
تومان سود اوراق سپرده ريالي 20 درصدي، نتوانسته موثر 
واقع شود و با افزايش نقدينگي، جذب سپرده كوتاه مدت 
و جاري ش��ده و در عين حال نقدينگي س��رگردان جذب 
التهابات بازار شده اس��ت و پديده هاي قاچاق كاال، خروج 
سرمايه، خريد ارز و دالر براي حفظ ارزش پول و... ادامه دارد. 
از اين رو، اين پرسش اساس��ي مطرح است كه اوال چنين 
هزينه سنگين 200 هزار ميليارد توماني براي سود سپرده 
بلندمدت 20 درصدي، 15 درصدي و اوراق سپرده ريالي 
20 درصدي چگونه بايد تامين ش��ود و در اين شرايط، كه 
بانك ها زيان ده هستند، اين سود عظيم چگونه بايد تامين 
ش��ود و همچنين چنين س��ود عظيمي با توجه به درآمد 

كم بانك ها از محل تس��هيالت بانك��ي، مطالبات معوق و 
دارايي هاي قفل شده و بدهي هاي باالي دولت به بانك ها تا 

كي مي تواند ادامه يابد. 
دوما، وقتي اين سياست ها اثرگذاري مورد انتظار را ندارد و 
با وجود اين همه هزينه، همچنان نقدينگي سرگردان در 
بازارهاي مختلف التهاب ايجاد مي كند، چه لزومي دارد كه 
اين نرخ سود باال پرداخت شود و باز هم، نرخ ارز و طال و سكه، 
خودرو، مسكن و... رشد كند؟نكته مهم ديگر اين است كه با 
ادامه اين روند و پرداخت سود به سپرده ها، دولت و بانك ها و 
شركت ها بايد براي پرداخت سود سپرده، تسهيالت، بدهي 
خود به ديگران، بايد از بانك ها، سپرده گذاران، بانك مركزي 
و... بگيرن��د و به طلبكاران خود بدهند و اين موضوع مانند 
بازي پونزي، موسسات مالي و شركت ها را دچار چالش هاي 
ت��ازه اي خواهد كرد و ممكن اس��ت كه نظير موسس��ات 
غيرمجاز، ش��اهد حضور شركت ها و موسساتي باشيم كه 
براي ادامه حيات خود، دس��ت به هر كاري بزنند و هر نرخ 
سودي را اعالم كنند. از اين رو بهتر است كه متناسب با نرخ 
تورم و كاهش كارايي و بهره وري و اثرگذاري سياست هاي 
اقتصادي در كشور، بپذيريم كه فعال وضعيت همين است و 
سود و بهره وري و كارايي وجود ندارد و نمي توان نرخ سود 

باال پرداخت كنند. 

  مهلت يك ماهه
بانك مركزي در راس��تاي بهبود سياست پولي و ارزي و با 
هدف ثبات س��ازي بازارها و گ��ذر از دوره انتقال و همگام 
با اجراي بس��ته سياس��ت جديد ارزي، اقداماتي مبتني 
بر ابزارهاي نوين و نظ��ارت دقيق بر عملكرد بانك ها را در 
پيش خواهد گرفت.برهمين اساس، بانك ها و موسسات 
 اعتباري مي توانند فقط به درخواست مشتري قراردادهاي 
سپرده گذاري كه از تاريخ 2 شهريور 1396 تا 11 شهريور 
1396 منعقد كرده اند را به مدت يك ماه با شرايط منعقده 
تمديد كنند.براين اس��اس، بانك ها احتم��اال تا 11 مهر 
مي توانند قراردادهاي سپرده 20 درصدي سال گذشته خود 
را تمديد كنند اما از آن پس نرخ سود بانكي بلندمدت بايد به 
15 درصد تغيير كند. در اين راستا، اين پرسش وجود دارد 
كه كاهش نرخ سود بانكي به 15 درصد چه تغييراتي را در 
بازارهاي مختلف كاال، پول، سرمايه و كار ايجاد خواهد كرد 
و مثال اجاره و خريد مسكن، خودرو، بازدهي بورس، بيمه 

عمر و پس انداز و... به چه سمتي خواهد رفت. 

 تحميل هزينه به بانك ها 
در شرايط قفل شدن منابع 

در حالي كه بانك ه��ا با مطالبات معوق 140 هزار ميليارد 
توماني، بدهي به بانك مركزي به ميزان 140 هزار ميليارد 
تومان، بدهي دولت به بانك ها به ميزان 210 هزار ميليارد 
تومان مواجه هستند و عمال به خاطر تسهيالت تكليفي، 
طلب ها و قفل ش��دن منابع، اس��تانداردهاي IFRS و... با 
مشكالت تنگناي مالي و زيان مواجه هستند، بايد حداقل 
150 هزار ميليارد تومان بابت سود سپرده بلندمدت و اوراق 
سپرده 20 درصدي پرداخت كنند كه رقم بزرگي است و 
عمال كارايي و بهره وري و اثرپذيري سياس��ت هاي پولي و 

بانكي و اقتصادي كشور را كاهش مي دهد. 
از نظر ميزان هزينه هاي تحميل شده به بانك ها در شرايط 
كنوني كاهش درآمدها، مطالبات معوق، زيان دهي برخي 
بانك ها و... سابقه موضوع نشان مي دهد كه به دنبال تمديد 
قراردادهاي س��پرده ها با ن��رخ 20 درص��د در 11 روز اول 
شهريور 96 و همچنين انتش��ار اوراق سپرده ريالي 230 
هزار ميليارد توماني در اسفند 96 با هدف كنترل بازار ارز 
و سكه و طال، بسياري از كارشناسان معتقدند كه اين نرخ 
سود باال تعهدات گسترده اي را روي دوش بانك ها گذاشته 
و بانك ها بابت بيش از 1100 هزار ميليارد تومان سپرده با 
نرخ باال بايد حدود 200 هزار ميليارد تومان سود به سپرده ها 

پرداخت نمايند. 
اين درحالي است كه نگراني از خروج سپرده ها با كاهش نرخ 
سود سپرده به 15 درصد وجود دارد و شايد به همين دليل 
است كه بانك مركزي با تمديد يكماه قراردادهاي يكساله 
سال قبل تا 11 مهر 97 نيز موافقت كرده تا حضور رقباي 
بانك ها براي جذب سپرده ها، تخريب و رقابت ناسالم براي 
جذب اين س��پرده ها از طريق بانك ها، شركت هاي بيمه، 
موسس��ات مالي، بورس، خودروسازان و... ايجاد نشود و به 
التهابات بيشتر در بازار ارز و سكه و طال در شرايط كنوني، 
افزايش نرخ اجاره مسكن و قيمت مسكن و .... منجر نشود. 
از اين رو، به نظر مي رسد كه بانك مركزي به دنبال راهكاري 
اس��ت تا در يك ماهه آينده بتواند نرخ س��ود را به سمتي 
هدايت كند كه سپرده ها از بانك ها خارج نشود. اما واقعيت 
اين است كه بانك ها توان الزم براي پرداخت سود به 1000 
هزار ميليارد تومان سپرده را ندارند و پرداخت سود به چنين 
نقدينگي انبوهي، به هزينه هاي بسيار، توان مالي، و حمايت 
بانك مركزي نياز دارد. از سوي ديگر، نگراني از افت قيمت 

مسكن، ركود در بخش هاي اقتصادي و... حتي شركت هاي 
توليد مسكن، بيمه هاي عمر و پس انداز، بورس اوراق بهادار 
و بازار كاال و صادرات را نيز با نگراني هايي از ميزان سود كسب 
وكارها در آينده مواجه كرده است. براين اساس، اگر بانك 
مركزي بتواند نرخ سود س��پرده ها را به 15 درصد كاهش 
دهد، در آن صورت التهاب ونگراني از ميزان سود در ساير 
 بازارها مانند بيمه عمر، بورس، اجاره و خريد مسكن، خودرو

 و... نيز كاهش خواهد يافت.
بس��ياري از كارشناسان سال گذش��ته تاكيد داشتند كه 
بانك ها قادر نيستند كه نرخ س��ود باالي بانكي را تحمل 
كنن��د و تحميل اين هم��ه هزينه كه بي��ش از 200 هزار 
ميليارد تومان به بانك ها هزينه تحميل مي كند، قابل تداوم 
نيست و بانك هايي كه در شرايط زيان دهي هستند و قادر 
به كسب وكار و درآمد بيشتر نيستند و با كمبود سرمايه، 
مطالبات معوق 140 هزار ميليارد توماني،  بدهي دولت به 
بانك ها به ميزان 240 هزار ميليارد تومان، اضافه برداشت 
به ميزان 140 هزار ميليارد تومان و... مواجه هستند، عمال 
امكان پرداخت اين همه سود بانكي 20 درصدي را ايجاد 

نخواهد كرد. 
براين اساس كارشناسان مي گويند كه متناسب با كاهش 
نرخ تورم به 10 درصد بايد نرخ سود بانكي در محدوده 10 
تا 15 درصد باشد تا هزينه بانك ها كاهش يابد، نرخ هزينه 
تسهيالت براي توليد و اقتصاد كاهش يابد، ميزان مطالبات 
معوق نيز به تدريج كاهش يابد و امكان تعادل در بازار پول و 
موسسات مالي و بانك ها فراهم شود و همچنين به بورس و 
ساير بازارهاي كاال و مسكن وخودرو نيز اين عالمت را بدهد 
كه نرخ سود بايد كاهش يابد و از رشد بي رويه قيمت كاالها 

و خدمات كاسته شود. 
اما در عين حال به داليل سياسي تحريم ها، سياست هاي 
داخلي و خارجي، كه باعث ايجاد تحريم ها و التهاب بازار 
شد، بانك مركزي سال گذشته مجبور شد كه نرخ سود 
بانكي را در 11 روز اول شهريور براي تمديد قراردادهاي 
س��پرده به 20 درصد افزايش دهد و 230 هزار ميليارد 
تومان اوراق س��پرده ريالي 20 درصدي انتش��ار دهد تا 
نقدينگي جذب بانك ها شود و به سمت ارز و طال و سكه 
نرود. هر چند كه اين سياست ها اثرگذار نبود و عمال باعث 
سه برابر شدن نرخ ارز و طال و سكه شده است ولي برخي 
صاح��ب نظران معتقدند كه اگر نرخ س��ود كاهش يابد، 
وضعيت بدتر شده و نقدينگي سرگردان به ساير بازارها 
ازجمله خودرو، مسكن و كاالهاي اساسي ومعيشتي، مواد 

غذايي و... نيز منتقل خواهد شد. 
از اين رو، بانك مركزي و دولت با وضعيت دشواري مواجه 
هستند و براي كنترل تورم كه در ماه هاي اخير افزايش يافته 
و تورم نقطه به نقطه به باالي 18 و 19 درصد رسيده است، 
بايد راه و چاره اي بيابند و نبايد نرخ سود به حدي باشد كه 
باعث حركت نقدينگي سرگردان و رشد بيشتري قيمت ها 
ونرخ ارز و.. ش��ود. همچنين براي مقابله با بيكاري و ركود 
نيز بايد از توليد حمايت شود و نبايد سرنوشت بازار كاال و 
معيشت مردم را با رشد هزينه تسهيالت بانكي و افزايش 
بيشتر مطالبات معوق مواجه كند و به خاطر كنترل نرخ تورم 
و نقدينگي از طريق رشد نرخ سود بانكي، كه باعث افزايش 
هزينه ها و رشد قيمت ها از طريق افزايش قيمت عوامل توليد 
و هزينه توليد و واحدهاي اقتصادي خواهد شد، مشكالت و 

چالش هاي بيشتري را ايجاد كند. 
  از اي��ن رو باي��د دي��د كه ظ��رف ماه هاي آينده ش��وراي 
پول و اعتبار و بانك مركزي چه سياستي را براي نرخ سود 
اعالم خواهند كرد. اما به نظر مي رسد كه با توجه به كم اثر 
بودن يا بي اثر بودن سياست هاي پيش فروش سكه، افزايش 
تزريق ارز و واردات، نرخ دالر 4200 توماني، تمديد قرارداد 
سپرده با نرخ 20 درصد در 11 روز اول شهريور 96، انتشار 
230 هزارميليارد تومان سپرده 20 درصدي در اسفندماه 
و انواع سياست هاي ارزي و طال و سكه و تسهيالت بانكي 
و... بهتر است كه نرخ سود بانكي در سطح 15 درصد تثبيت 
شود تا حداقل از سياست اصولي حمايت ازتوليد و صادرات 
و اشتغال، كاالهاي اساسي معيشت مردم، اجاره خانه و... 
حفاظت كند .  البته به عقيده كارشناس��ان، دولت و بانك 
مركزي بايد به شدت با انحراف منابع و نقدينگي بانك ها به 
سمت موسسات غيرمجاز، خريد و فروش خودرو و مسكن، 
پيش فروش كردن خودرو يا هر سياست ديگري كه سفته 
بازي و سوداگري را جايگزين نرخ سود بانك ها كند، مقابله 
كنند و اجازه نوس��ان ش��اخص بورس را نيز ندهند، بلكه 
بايد تالش شود كه نقدينگي به سمت كاالهاي اساسي و 

معيشتي و توليد هدايت شود. 

 ارزيابي و رتبه بندي
موسسات مالي و ليزينگ

محمد ارباب افضلي| 
ش��ركت هاي تامين مالي و ليزينگ به دليل نقش 
كمتري كه در مقايسه با بانك ها و موسسات اعتباري 
در فرآيند تامين مالي دارن��د، تاكنون كمتر مورد 

ارزيابي ها و رتبه بندي هاي جدي قرار گرفته اند.
رتبه بندي موسسات مالي از منظر متولي انجام اين 
كار به دو دسته كلي تقسيم مي شود. در دسته اول، 
رتبه هايي اس��ت كه توسط شركت هاي خصوصي 
بين المللي همچون اس اندپي، موديز و فيتچ ارايه 
مي ش��ود كه با نگاه به حوزه هاي ريس��ك موجود 
به رتبه بندي مي پردازند. دس��ته ديگر را نهادهاي 
حاكميتي نظام پولي تشكيل مي دهند كه با رويكرد 
پايش ريسك در سطوح خرد و كالن نظام مالي، به 
رتبه بندي بانك ها و موسسات اعتباري مي پردازند. 
يكي ديگر از تفاوت هاي اصلي اين دو نوع رتبه بندي 
آن اس��ت كه انتش��ار عمومي رتبه بندي نهادهاي 
نظارتي به دليل ريس��ك هاي موجود به خصوص 
احتمال س��رايت ريسك به س��اير نهادهاي مالي، 
امري مرسوم نيست و صرفا به صورت محرمانه در 

بخش هايي از فرآيند نظارت كاربرد دارد.
اما رتبه بندي هر كدام از اين موسس��ات در ارزيابي 
عملكرد بانك ها و موسس��ات مالي مي تواند بسيار 
مفيد باش��د، چراكه هر يك از اي��ن رتبه بندي ها، 
هدف خاصي را دنب��ال كرده و در نتيجه از معيارها 
و روش هاي متناس��ب ب��ا هدف مورد نظ��ر براي 
رتبه بندي اس��تفاده مي كند. در كشورهايي مانند 
اعض��اي اتحادي��ه اروپا كه موسس��ات رتبه بندي 
خصوصي فعاليت گسترده اي دارند، گزارشات آنان 
در ارزيابي هاي نظارتي مورد استفاده قرار مي گيرد 
و همچنين آن موسس��ات نيز، تحت نظارت بانك 
مركزي فعاليت مي كنند. در ايران متاسفانه تاكنون، 
موسس��ات خصوصي رتبه بندي به ان��دازه كافي 
گسترش نيافته اند و اين امر، مسووليت بانك مركزي 
جمهوري اس��المي ايران را در رتبه بندي نظارتي 

سنگين تر از ساير كشورها كرده است.
اما در ميان موسس��ات مالي مختلف، شركت هاي 
تامين مالي )تامين سرمايه( و ليزينگ )واسپاري( 
به دليل نقش كمتري كه در مقايس��ه با بانك ها و 
موسس��ات اعتباري در فرآيند تامين مالي دارند، 
تا كنون كمت��ر مورد ارزيابي ه��ا و رتبه بندي هاي 
ج��دي قرار گرفته اند. اينگونه ش��ركت ها ش��امل 
تمامي موسس��ات مالي غيربانكي مي ش��ود كه به 
واسطه گري مالي اشتغال دارند و خدمات مالي به 
مشتريان خود ارايه مي دهند. از آنجايي كه خدمات 
اين نوع ش��ركت ها بطور معمول يك زير مجموعه 
از آنچ��ه كه بانك ه��اي بزرگ انج��ام مي دهند يا 
مي توانن��د ارايه دهنده تعريف مي ش��ود، بعضًا در 
فرآيند رتبه بندي اين موسسات، معيارهايي مشابه با 
معيارهاي رتبه بندي بانك ها اتخاذ مي شود. اما با اين 
وجود تفاوت هاي كليدي ميان بانك ها و موسسات 
تامين مالي و ش��ركت هاي ليزين��گ در برخي از 
زمينه ها وجود دارد كه در فرآيند رتبه بندي بايد به 
آنها توجه داشت. موسسات تامين مالي و شركت هاي 
ليزينگ معموال در مقايسه با بانك ها از درجه نظارت 
كمتري برخوردار هستند، س��پرده نمي پذيرند و 
امكان فعاليت غيرقانوني در ميان آنها نيز زياد است. 
لذا با در نظر داش��تن جميع اين مسائل معيارهاي 
مختلفي كه در ادامه معرفي مي شوند، مي تواند به 
عنوان اصلي ترين پارامترهاي دخيل در رتبه بندي 

اينگونه موسسات مورد استفاده قرار گيرد: 
نخستين معيار »ريس��ك صنعت« است. اطالع از 
درجه ريسك هاي مترتب بر فعاليت هايي كه از سوي 
اينگونه موسسات مورد حمايت قرار مي گيرد، نقش 
عمده اي در تعيين تواناي��ي ايفاي تعهدات آنها در 
قبال مشتريان شان دارد. از اين رو ضروري است تا در 
فرآيند رتبه بندي شركت هاي تامين مالي و ليزينگ 
به اي��ن عامل توجه ويژه اي ش��ود. بع��د از ارزيابي 
 ريسك صنعت، توجه به »موقعيت رقابتي« شركت 
حائز اهميت اس��ت. تعدد رقبا و فعاالن صنعت در 
حوزه اي كه تامين مالي ص��ورت مي گيرد يا كاال و 
خدمات به صورت ليزينگ در اختيار مشتري قرار 
مي گيرد بسيار حائز اهميت است. موقعيت شركت يا 
موسسه با توجه به سهمش از بازار و ديگر ويژگي هاي 
حاكم بر ساختار رقابتي بازار ممكن است دستخوش 

بهبود يا تضعيف قرار بگيرد.
»كيفيت دارايي« سومين عامل دخيل در فرآيند 
رتبه بن��دي ش��ركت هاي تامين مال��ي و ليزينگ 
است. همانند بانك ها و موسسات اعتباري كيفيت 
دارايي هاي ش��ركت هاي تامين مالي و ليزينگ به 
دليل ارتباط مستقيم با سطوح ريسك اعتباري كه 
متوجه آنان است، نقش مهمي در تعيين جايگاه آنها 
در ميان رقبا دارد. چهارمين عامل سطح »بودجه و 
نقدينگي« است. ميزان وجوه نقد و سطح دسترسي 
به اي��ن وجوه به عنوان يك عامل تس��هيل كننده 
فرآيند گردش مالي شركت از اين حيث كه مي تواند 
پش��توانه اي براي حل نيازهاي مال��ي كوتاه مدت 
ش��ركت باش��د نقش قابل توجهي در رتبه بندي 

شركت هاي تامين مالي و ليزينگ دارد.
»كفايت سرمايه« ديگر مولفه اثرگذار بر جايگاه 
اينگونه موسسات مالي در فرآيند رتبه بندي است. 
شركت هاي بزرگ ليزينگ به عنوان موسسات 
مالي بزرگ تلقي مي شوند و بسياري از بانك هاي 
بزرگ و بانك هاي بين المللي داراي شركت هاي 
تابعه اي هستند كه در صنعت ليزينگ فعاليت 
مي كنند. بنابراين هم موسسات ليزينگ بزرگ و 
هم بانك هايي كه مجبورند در صورت هاي مالي 
تلفيقي خود ش��ركت هاي ليزين��گ را بياورند، 
به نح��وي مجبورند از الزامات كفايت س��رمايه 
كميته بال پيروي كنند. در اتحاديه اروپا، بانك ها 
و ش��ركت هاي ليزينگ تمامًا مل��زم به رعايت 
موافقتنامه هستند. در واقع رعايت الزامات كفايت 
سرمايه كميته بال، موجب مي شود اعتبار بانك 
و ش��ركت هاي ليزينگ افزايش يابد، بر همين 
اساس اينگونه موسسات و شركت ها قادر به تامين 

سرمايه با نرخ كمتري خواهند بود.

تاريخ  نقدينگي سپرده بلندمدت سپرده كوتاه مدت پول شامل حساب جاري و اسكناس  تغييرات شاخص

دي 96 1463 734 456 144 پيشي گرفتن بلندمدت از كوتاه مدت 

اسفند 96 1530 840 393 194 رشد باالي بلندمدت

اثر دوماه آخر 96 و سياست كنترل نقدينگي +67 +106 -63 +50 افزايش بلندمدت و كاهش كوتاه مدت

خرداد 97  1583 836 438 205 كاهش سپرده بلندمدت در سه ماهه اول 97

تغييرات بهار 97 و بحران ارزي  +53 -4 +45 +11 جذب نقدينگي در كوتاه مدت و جاري 

نظريه پول و اعتبار و كاهش ارزش پول ملي
عليرضا علوي|

ارزش پول ملي يك كش��ور در ش��رايطي كه به دليل 
نوس��انات ارزي، بطور روزافزون تنزل مي يابد، اعتماد 
آحاد اقتصادي به كاركرد پول مل��ي به عنوان ذخيره 

ارزش نيز كمتر مي شود.
تصور كنيد هواپيماي شما در اقيانوس آرام سقوط كرده 
و اكنون به همراه چند نفر از سرنش��ينان در جزيره اي 
ناشناخته گير افتاده ايد. به صورت غريزي سعي مي كنيد 
با همكاري هرچه بيش��تر با ديگران و انتخاب بهترين 
تقسيم كار ممكن شانس زنده ماندن خود را باالتر ببريد. 
به روشني بهترين تقسيم كار آن است كه هر كسي كاري 
را بكند كه در آن تواناتر است؛ ولي در مورد اينكه هركس 
چه چيزي و چق��در در ازاي كاري كه مي كند دريافت 
 كند، جواب به اين روشني نيست. در زندگي روزمره پول 

اين وظيفه را به عهده دارد.
بايد به ياد داش��ت كه در اين جزيره پول هيچ كشوري 
)حتي دالر!( ارزش��ي ندارد، پس بايد به س��راغ روشي 
برويم كه نياكان اوليه  ما براساس آن روزگار مي گذراندند. 
انسان شناس��ان بر اين باورند كه انسان هاي نخستين 

 )gift-giving economy( سيس��تمي رفاقت��ي
براي تجارت به كار مي گرفته اند. در اين سيستم وسيله 
معامله اعتبار افراد است: هركس بر اساس مقدار اعتباري 
كه نزد ديگري )يا جامعه( دارد به دادوستد مي پردازد. 
 اين سيستم تفاوت اساس��ي با مبادله كاال با كاال دارد

چرا كه برخالف منش مبادله اي، لزومي به جبران كردن 
لطف طرف مقابل در هم��ان لحظه و با كاال يا خدمتي 
قراردادشده نيست. اّما چه چيزي تعيين مي كند در هر 

لحظه هر فرد چقدر اعتبار دارد؟
حافظه  جمعي چيزي اس��ت كه اعتبار هر فرد را در هر 
لحظ��ه در ذهن افراد جامعه ذخي��ره مي كند. اين نوع 
حافظه  براي جوامع كوچك مانند محّله ها و روس��تاها 
كافي و مناسب است. به عالوه، بدون نياز به نهادهايي 
مانند بازار و پول كه اقتصاددانان آنها را شرط الزم براي 
تخصيص بهينه منابع مي دانند، در جوامع كوچك اين 
حافظه مي تواند به خوبي نقش تخصيص دهنده  بهينه 
را ايفا كند. ولي براي جوامع ب��زرگ ديگر اين حافظه 
جوابگو نيست، چرا كه حافظه  جمعي توانايي و گنجايش 
محدودي دارد. در پاس��خ به جست وجوي انسان براي 

يافتن جايگزين، از گذشته نظريات گوناگوني تبيين 
ش��ده اند كه هر كدام وجود پول را به گونه اي توجيه و 
تفسير مي كنند. ولي بگذاريد با تعريف خودمان به سراغ 

اين بحث برويم، هرچند مقصدها يكي است.
 »پول چيزي اس��ت كه به عنوان وس��يله  دادوس��تد 
دست به دست مي شود«. اين چيز مي تواند داراي ارزش 
ذاتي باشد )مانند س��كه  طال( يا نباشد. مي تواند وجود 
خارجي داشته باش��د يا صرفا موجودي مجازي  باشد 
)مانند موجودي حس��اب  بانك��ي( . در هر صورت، اين 
چيز تنها در صورتي در جامعه دست به دست مي شود 
كه داراي ارزش باشد، پس به صورت خودكار وسيله اي 
براي انباش��ت ارزش اس��ت، حتي اگر بهترين وسيله 
نباشد. پول قرار است راه حلي باشد بر دادوستدهايي كه 
بدون آن اصاًل رخ نمي دادند. ولي پول واقعًا چه مشكلي 

را حل مي كند؟
براي پاس��خ ب��ه اين س��وال مثالي مط��رح مي كنيم. 
زنجي��ره اي از  آش��پزها را در نظر بگيريد ك��ه ارتباط 
اقتصادي آنان مانند تس��بيح اس��ت. هر ك��دام از اين 
آشپزها )كه ديگر از دست پخت خودش خسته شده( 

دس��ت پخت نفر بعدي را بيشتر مي پسندد. در حالتي 
كه اعتماد در جامعه  كوچك  آنها حاكم باشد، هر آشپز 
با اعتباري كه براي فرد بعدي قائل اس��ت، حاصل كار 
امروز خود را در اختيار فرد قبلي خود مي گذارد تا فردا از 
حاصل دسترنج نفر بعدي بهره مند شود. ولي اگر در اين 
ميان آشپزي تخطي كند چه؟ يعني غذاي آشپز قبلي را 
فراهم نكند و خودش آن را مصرف  كند، نزد آشپز بعدي 
برود و به دروغ بگويد غذاي آش��پز قبلي را فراهم  كرده 
است تا دو تا غذا داشته باشد. در اثر اين بدقولي زنجيره  
اعتماد پاره مي شود و ديگر كسي حاضر نخواهد بود در 

اين فعاليت جمعي نقشي داشته باشد.
براي مبارزه با اينگونه بدعهدي ها راه حلي هرچند ساده، 
ولي كارا وجود دارد. اين افراد تعدادي سنگ مشّخص را 
بين خود قرارداد مي كنند تا هر كسي كه غذاي نفر قبلي 
را تامين كرد در مقابل غذا از اين نوع سنگ ها از او دريافت 
 كند. اين سيستم سنگي به نوعي نماد همان حافظه و 
اعتبار است. اين سنگ ها هرچند ذاتا ارزشي ندارند، ولي 
اطالعاتي كه همراه خود دارند آنها را ارزشمند مي كند. 
اين سنگ ها مانند نخ تس��بيح ضامن ادامه يافتن اين 

فّعاليت گروهي است. البته اين تنها راه حل نخواهد بود و 
ماهيت وثيقه را هم مي توان به همين شكل بررسي كرد. 
در مبادله  كاال با كاال بايد هر دو طرف به كاالي همديگر 
نياز داشته باشند. ليكن در مبادله  كاال با كاال لزومي ندارد 
كه وثيقه  شما براي فرد مقابل ارزشمند باشد، اينكه او 
بداند اين وثيقه براي ش��ما ارزش��مند است و حاضريد 
براي بازپس گيري آن ب��ه قرارتان پايبند بمانيد كافي 
است. اينگونه پول و راهكارهاي شبيه به آن مشكالت 
مب��ادالت را حل مي كنند.در مجم��وع مي توان گفت: 
براي درك اهميت و كاركرد پول در زندگي، بايد بررسي 
كرد كه پول جانشين چه چيزي شده و چه مشكالتي را 
حل كرده است. در گذار از جوامع كوچك رفاقت محور 
به جوامع بزرگ ضمانت محور، يافتن جانشين مناسب 
براي اعتبار ضروري است. پول شناخته شده ترين راه حل 
انسان امروزي براي حل اين مشكل است؛ چيزي كه نزد 
عوام مقبوليت دارد و حتي در جزيره اي دورافتاده سنگي 
بدون ارزش ذاتي مي تواند سنگ محك مناسبي براي 

اعتبار افراد باشد.
 اقتباسي روزنامه نگارانه از مقاله پروفسور اندولفّتو 
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توقيف كاال و بازداشت مديران متخلف واردكننده با ارز دولتي 

واردكنندگان موبايل در انتظار محاكمه علني 
گروه دانش و فن   

واردكنندگان گوشي موبايل كه ارز دولتي دريافت 
كرده اند ولي گوشي را با قيمت باالتر روانه بازار كرده 
يا احتكار كرده اند دستگير شده اند و عالوه بر توقيف 
كاال، مقرر ش��ده است تا پرونده آنها به صورت علني 

رسيدگي شود.
اين در حالي است كه برخي خبرگزاري ها از دادگاه 
رسيدگي به پرونده متخلفان ارز و سكه دولتي امروز 
به صورت علني خبر داده است، همچنين قرار است 
اس��امي متهمان و محتواي جلسه به صورت رسمي 

در رسانه ها منتشر شود.
در اين خصوص ابراهيم درس��تي ريي��س اتحاديه 
فروش��ندگان تلفن همراه، در پاس��خ به اين سوال 
كه آي��ا واردكنن��دگان موبايل نيز ج��زو متهمان و 
بازداشت ش��دگان پرونده تخلف ارز دولتي ۴۲۰۰ 
توماني كه قرار است از فردا محاكمه شوند هستند؟ 
گفت: اكثر واردكنندگان گوشي موبايل ارز ۴۲۰۰ 
تومان��ي گرفته بودند و تخلفاتي ب��ا اين ارز مرتكب 
ش��ده بودند كه هر كس خطايي ك��رده بايد هزينه 

آن را بپردازد.
وي گفت: حدود ۴۰ شركت ارز دولتي گرفته بودند 
كه اكثر آنها بازداش��ت ش��ده اند تا وضعيت پرونده 
آنها مش��خص ش��ود. وي تاكيد كرد: كاالهاي اين 

واردكنندگان نيز هم اكنون توقيف شده است.
رييس اتحاديه فروش��ندگان تلفن همراه از توزيع و 
عرضه حدود ۶۵۰ هزار گوش��ي تلفن همراه به بازار 
در هفته جاري خبر داد و گفت: دولت اين گوشي ها 
را با قيمت كارشناس��ي شده وارد بازار مي كند. و در 
اين شرايط پيش بيني اين است كه قيمت گوشي ها 

تعديل شود.
وي گفت: در هفته جاري پيرو قول مسووالن دولتي، 
بازار گوشي موبايل از نظر عرضه گوشي و نيز قيمت 
تعيين تكليف مي شود، گفت: كميته اي متشكل از 
نمايندگان وزارت صنعت، وزارت ارتباطات و ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال در زمينه وضعيت بازار گوش��ي 

موبايل به جمع بندي رسيده اند و قرار است اين هفته 
گوشي هايي كه در گمرك مانده بود و گوشي هايي 

كه توقيف شده بودند به بازار عرضه شوند.
وي با بيان اينكه واحدهاي صنفي تحت نظارت دولت 
گوشي هاي موبايل را به بازار عرضه مي كنند، ادامه 
داد: بنا اس��ت كه با تصميمات اتخاذ شده، وضعيت 

عرضه و قيمت گوشي در بازار به ثبات برسد.
وي در مورد گوشي هايي كه با ارز دولتي وارد كشور 
ش��د اما در بازار با قيمت هاي چندبرابري به فروش 
رفت ني��ز گفت: پرون��ده متخلفان توس��ط مراجع 
ذي صالح در دست بررسي است و اين واردكنندگان 
موظف بودند كه گوشي را با قيمت ارز دولتي عرضه 
كنند تا در بازار خللي وارد نشود، اما اين اتفاق نيفتاد.

درستي ادامه داد: اما با وجود اين و با ورود دولت به 
بحث نظارت بر بازار گوشي، پيش بيني مي شود به 
زودي اين بازار به ثبات برسد و كاال با قيمت مناسب 
به مردم فروخته ش��ود. وي با بي��ان اينكه در چند 
روز اخير، متخلفان واردكننده گوش��ي با ارز دولتي 
بازداشت ش��ده اند، گفت: مسووالن ۴۰ شركتي كه 
ارز دولتي درياف��ت كردند اما گوش��ي را به قيمت 
لحظ��ه اي دالر در بازار به فروش��نده عرضه كردند 

بازداشت شده اند.
درس��تي با اش��اره به اينكه وضعيت اين متخلفان و 
وضعيت بازار گوشي موبايل در هفته جاري مشخص 
مي شود، ادامه داد: در جلسه اي كه امروز با سازمان 
تعزيرات حكومتي داش��تيم درخواس��ت داديم كه 
اجازه مجدد واردات به اين ش��ركت ها داده نش��ود 
و قوه قضاييه نيز اس��امي اين متخلفان را به صورت 

كامل اعالم كند.

  بازداشت 38 مدير 
از 40 شركت  واردكننده 

سيدمهدي ميرمهدي رييس اتحاديه فناوران رايانه 
تهران نيز، در پاس��خ به اين س��وال كه بن��ا بر اخبار 
اعالم شده دادگاه رسيدگي به پرونده سوءاستفاده 

كنن��دگان از ارز دولتي از روز يك ش��نبه به صورت 
علني برگزار مي ش��ود كه شنيده ش��ده برخي وارد 
كنندگان موبايل نيز در بين متخلفان هستند آيا از 
فعاالن و وارد كنندگان صنف IT نيز كسي دستگير 
يا متهم شده است يا انبار از كاالهاي احتكاري كشف 
شده اس��ت؟ گفت: در صنف IT هيچ وارد كننده اي 

دستگير نشده است.
وي گفت: تنها واردكنندگان گوشي موبايل بازداشت 
شده اند كه در مجموع ۴۰ شركت وارد كننده بوده اند 
كه 38 نفر از مديران آنها گرفتار ش��دند و اكنون در 

زندان هستند و در انتظار محاكمه به سر مي برند.
وي گفت: كااله��اي اين واردكنندگان ثبت و ضبط 

شده و تا زمان اعالم راي دولت حق فروش ندارند.
و ي گفت: اينها همان كساني هستند كه ارز ۴۲۰۰ 
توماني براي واردات موبايل گرفتند و مرتكب تخلف 

شده اند.
همچني��ن، محبي ريي��س اتحاديه دس��تگاه هاي 
مخابرات��ي و لوازم جانبي در پاس��خ به اين س��وال 
كه آي��ا واردكنن��دگان موبايل نيز ج��زو متهمان و 
بازداشت ش��دگان پرونده تخلف ارز دولتي ۴۲۰۰ 

توماني كه قرار اس��ت از محاكمه شوند هستند؟ به 
ف��ارس گفت: حدود ۲۰ ش��ركت ارز دولتي ۴۲۰۰ 
تومان��ي دريافت كرده بودند كه مدي��ران همه آنها 
بازداشت هستند تا به وضعيت پرونده شان رسيدگي 

شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه تعداد دريافت كنندگان 
ارز دولتي بيشتر از ۲۰ شركت اعالم شده بوده، گفت: 
البته تعداد درخواست كنندگان ارز دولتي بيشتر از 
اين تعداد بوده كه برخ��ي به مرحله آخر كه مرحله 

تخصيص ارز است نرسيده اند.

 اژدهاي »۷ سر«  فساد را بايد 
به مسلخ برد

ايس�نا| وزير ارتباطات و فناوري اطالعات دولت 
الكترونيك را اتصال فرآيندهاي بين دس��تگاهي و 
امكان نظارت دستگاه ها بر يكديگر دانست و براي 
تشريح نقش دولت الكترونيك در جلوگيري از فساد 

اعالم آمادگي كرد.
محمدج��واد آذري جهرمي در صفحه توييتر خود 
نوش��ت: بايد اژدهاي هفت س��ر فس��اد را با همه 
۱3۰۰ امضاي طاليي اش، به مس��لخ برد. در كنار 
برخورد با ُمفسد، اين تنها راه باقي مانده براي اصالح 
فرآيندهاي فسادزاست؛ انباشت پرونده در دستگاه 
قضا و انتظار برخورد سخت، به عنوان تنها راه مبارزه 
با فساد، نه منطقي است و نه نتيجه مطلوب خواهد 
داشت.  وي همچنين با هشتگ »گزارش به مردم« 
و با اعالم آمادگي براي تش��ريح دولت الكترونيك 
در راستاي جلوگيري از فس��اد بيان كرد: آماده ام؛ 
اگر س��يماي ملي وقت كافي دهد، به تش��ريح اين 
فرآيندهاي مافياپرور و امضاهاي طاليي فس��ادزا 
پرداخته و براي م��ردم توضيح دهم، چگونه دولت 
الكترونيكي راهكاري براي جلوگيري از فساد است و 
چرا دولت الكترونيكي آنگونه كه بايد پيش نمي رود.

جهرمي خاطرنشان كرد: دولت الكترونيكي هم معنا 
با مكانيزاسيون امورات داخلي سازمان ها يا ايجاد 
يك وب س��ايت اطالع رساني يا احداث مركز داده و 
خريد تجهيزات گران قيمت س��خت افزاري براي 
دس��تگاه ها -كه خود فس��ادي ديگر به حس��اب 
مي آيد- نيست. اتصال فرآيندهاي بين دستگاهي و 
امكان نظارت دستگاه ها بر يكديگر مطلوب نظر است.

شناسايي هويت با فناوري 
تشخيص چهره

انگجت| با كمك فناوري شناسايي صورت، جواني 
در فرودگاه بين المللي واش��نگتن رديابي شد كه با 

پاسپورت جعلي قصد ورود به اين كشور را داشت.
فناوري شناسايي صورت در فرودگاه هاي امريكا بطور 
آزمايشي استفاده مي شود. اين فناوري تنها سه روز 
پس از به كارگيري در فرودگاه واش��نگتن توانست 

فردي با هويت جعلي را رديابي كند. 
 طبق گزارش سازمان گمرك و حفاظت از مرزهاي 
امريكا، يك مرد ٢٦ ساله از سائوپائولو برزيل توانست 
با يك پاسپورت فرانسوي ماموران را فريب دهد. اما 
هنگاميكه او پاسپورتش را به افسر گمرك در فرودگاه 
بين المللي Dulles در واشنگتن داد، فناوري نوين 
مقايسه صورت او را لو داد. اين سيستم نشان داد كه 
صورت فرد با عكس موجود در پاسپورت همخواني 
ندارد.به همين دليل جوان ٢٦ ساله دقيق تر كنترل و 
در كفش او يك كارت شناسايي مربوط به جمهوري 
كنگو كشف شد.  هرچند كارشناسان درباره استفاده از 
اين فناوري در رديابي افراد هشدار داده اند .اما سازمان 
گمرك و كنترل مرزهاي امريكا معتقد است فناوري 
شناسايي صورت امنيت فرودگاه ها را بيشتر مي كند و 
البته زمان بررسي مدارك مسافران نيز كمتر مي شود.

هك اپراتور مخابراتي در امريكا
ديجيتال ترندز|  اپراتور مخابراتي امريكايي تي 
موبايل هدف يك حمله هكري قرار گرفته كه نتيجه 
آن سرقت اطالعات شخصي حدود دو ميليون مشتري 

اين شركت بوده است.
تي - موبايل با ارسال پيامكي تمامي افرادي كه هدف 
حمالت هكري يادش��ده قرار گرفته اند را از موضوع 
مطلع كرده است. تي- موبايل چهار روز قبل از موضوع 
مطلع شده و جلوي تداوم اين حمله هكري را گرفته 
است. اين اپراتور امريكايي حمله يادشده را دسترسي 
غيرمجاز توصيف كرده و مدعي شده كه هيچ اطالعات 
مالي از اين طريق سرقت نشده است. تي موبايل افزوده 
كه در جريان اين حمله اطالعاتي مانند شماره هاي 
تامين اجتماعي يا كلمات عبور حساب هاي كاربري 
افراد هم سرقت نش��ده اس��ت. اما داده هايي مانند 
آدرس، نام و شماره حساب هاي افراد در تي موبايل 

سرقت شده است.
س��خنگوي تي موباي��ل اين حمله را ب��ه يك گروه 
بين المللي از هكرها نسبت داده اما توضيح بيشتري 
در اين زمينه ارايه نكرده است. تي موبايل حدود ۷۷ 
ميليون مشتري دارد كه كمتر از 3 درصد از آنها بدين 

علت دچار مشكل شده اند.

ساخت كاروان طبيعت گردي 
برقي هوشمند 

نيواطلس| بعد از توليد انواع و اقسام وسايل نقليه 
هوشمند حاال نوبت به توليد كاروان هوشمند براي 

عالقه مندان به طبيعت گردي رسيده است.
شركت آلماني Dethleffs اين كاروان تمام برقي 
را با وزن كم توليد ك��رده و براي تامين انرژي مورد 
نياز صفحات خورشيدي را روي سقف آن و باتري 

ليتيومي را در پايين كاروان نصب كرده است.
موتور دومح��وره برقي و 8۰ كيلووات س��اعتي 
براي افزايش ت��وان كاروان مذكور روي آن نصب 
شده است. اين امر باعث مي ش��ود تا اين كاروان 
بطور مستقل قادر به حركت باشد. البته مي توان 
اين كاروان را مانند كاروان هاي عادي به پش��ت 
خودروهاي مختلف بست و با روشن كردن موتور 
برقي حركت آن را در مس��يرهاي دشوار تسهيل 
كرد تا فشار كمتري به خودروي حامل اين كاروان 
وارد آيد. هوشمندي سيس��تم كنترل و هدايت 
اين كاروان باعث مي ش��ود تا توزي��ع وزن آن به 
خصوص در مسيرهاي شيب دار با دقت بيشتري 
صورت بگيرد و فشار كمتري به خودروي حامل 
كاروان صورت بگيرد. روش��ن شدن موتور برقي 
اين كاروان باعث مي شود تا خود آن انرژي مورد 
نياز براي حركتش در جاده را تامين كند و لذا هم 
قدرت مانور كاروان مذكور در جاده بيشتر مي شود 
و هم امكان حمل و كشش آن توسط خودروهاي 

معمولي را فراهم مي كند.

فراسو                                                                                                                                                                                                                                                                            دريچه                                                                                                                                                                                                                                                                           

استار| توييتر به تازگي اعالم كرده است كه از گوشي هاي 
آيف��ون با نس��خه قديمي ت��ر از ios ۹ ديگر پش��تيباني 
نخواهد كرد.  شبكه اجتماعي توييتر به تازگي خطاب به 
كاربرانش اعالم كرده است كه قصد دارد به منظور افزايش 
امنيت س��ايبري، بهب��ود و ارتقاي رابط كارب��ري و انجام 
به روزرس��اني هاي جديد، ديگر از اين پس از نس��خه هاي 
قديمي تر محصوالت اپل يعني نس��خه هاي قديمي تر از 
سيس��تم عامل ios ۹ پش��تيباني نكند. به نظر مي رسد 
كه كاربران توييتر بايد به منظور حفظ حس��اب كاربري و 
فعاليت در اين شبكه اجتماعي،  نسخه سيستم عامل گوشي 

هوشمند خود را ارتقا داده و به روزرساني كنند. 
 ۱۰.ios اين بدان معناست كه نسخه سيستم  عامل آنها بايد از
به باال باش��د تا بتوانند همچنان از حساب كاربري خود در 
توييتر بهره مند شده و اس��تفاده كنند. توييتر همچنين 
در تش��ريح اين تصميم خود مي گويد: اپليكيشن توييتر 
در نسخه هاي قبلي سيس��تم عامل ios باگ و مشكالت 
فني متعددي داشت كه تنها راه برطرف كردن آن، ارتقاي 

سيستم عامل گوشي هاي هوشمند آيفون است.

اسپيس| مدير ناس��ا اعالم كرده قصد دارد ماژول هايي 
بسازد كه دور ماه مدار مي زنند تا به اكتشافات دقيق تر در ماه 
كمك كنند. به گفته او ناسا قصد دارد با كمك اين ماژول ها 
در ماه بماند. جيم برايدنستين مدير ناسا از برنامه هاي اين 
سازمان براي س��اخت ماژول هاي »دروازه« خبر داد. اين 
ماژول ها دور م��اه مدار مي زنند و در حقيقت فاصله ميان 
اكتش��افات فضايي را مي كاهند. او دراين ب��اره گفت: ما 

مي خواهيم تعداد زيادي انسان را به فضا بفرستيم. 
اين دروازه ه��ا از ماموريت هاي كوتاه م��دت 3۰تا ۶۰ روز 
پش��تيباني مي كنند و براي اكتشاف دقيق تر در ماه نقش 
مهمي دارند. همچنين در سال هاي بعد، يك ماژول دوم براي 
حمل فضانوردان به مريخ ساخته خواهد شد.  برايدنستين در 
اين باره گفت: نخستين »دروازه« نزديك ماه است ما تصور 
مي كنيم دومين دروازه براي انتقال به عمق فضا به كار رود. 
درهمين راستا همكاري با شركاي تجاري و بين المللي به 

ما كمك مي كند به مريخ برسيم.
هدف ما اين نيس��ت كه به ماه بروي��م و ثابت كنيم دوباره 

مي توانيم اين كار را انجام دهيم. 

ماه�ر| مرك��ز مديريت ام��داد و هماهنگ��ي عمليات 
رخداده��اي رايانه اي با اعالم هش��دار ف��وري از افزايش 

حمالت به سرويس دهنده هاي ايميل سازماني خبر داد.
مركز ماهر اعالم كرد: پيرو رصد انجام شده در سطح كشور، 
حمالت به سمت س��رويس دهنده هاي ايميل سازماني 

افزايش شديدي داشته است.
اي��ن حمالت در قال��ب brute force روي رمز عبور از 
طريق پروتكل   SMTP صورت مي گيرد. حمالت فوق از 
بلوك IP آدرس  ۰/۲۴. ۲۰۶. ۲/۴. ۱8۱ رصد شده است.

مرك��ز ماهر توصيه اكيد مي كند كه »مديران سيس��تم 
نسبت به بررسي وضعيت امنيتي سرورهاي ايميل خود 
و اجبار كاربران به انتخاب رمزهاي عبور مناسب و سخت 
اقدام كنند.« همچنين الزم است سياست مسدودسازي 
حس��اب كاربري در صورت چندين بار تالش با رمز عبور 
ناموفق )account lockout( فعال باش��د و مديران 
سيستم ضمن نظارت بر رويدادنماهاي ثبت شده در سرور 
ايميل، در صورت امكان نسبت به مسدودسازي اين بلوك 

IP اقدام كنند.

انگجت| در روزه��اي اخير فيس ب��وك، توييتر و 
گوگل از حذف تعدادي از حساب هاي كاربري وابسته 
به ايران خبر داده و مدعي ش��ده بودند كه علت اين 
مساله انتش��ار اخبار تبليغاتي از طريق حساب هاي 

يادشده بوده است.
فيس بوك ۶۵۲ صفحه را به همين علت حذف كرده، 
توييتر از تعليق ۲8۴ حس��اب خب��ر داده و گوگل نيز 
تعدادي از كانال هاي يوتيوب، حساب هاي گوگل پالس 

و بالگر را به همين علت كنار گذاشته است.
اما برخي كاربران س��ايت به اش��تراك گذاري لينك 
رد – ايت هم مدعي شده اند حساب هاي كاربري ايراني 
خاصي را در آن شناسايي كرده اند كه كاركرد تبليغاتي 
به نفع ايران داشته اند و اين موضوع را به مديران سايت 

يادشده گزارش كرده اند.
اين كاربران كه براون و جاش راسل نام دارند، مي گويند 
موضوع را يك ب��ار در جوالي س��ال ۲۰۱۷ و يك بار 
در هفته گذش��ته به اطالع مديران س��ايت رد – ايت 
رس��انده اند. آنها همچنين مدعي شده اند كه عملكرد 

حس��اب هاي كاربري يادش��ده مش��ابه ب��ا عملكرد 
حس��اب هاي كاربري روس در ايام برگزاري انتخابات 

رياست جمهوري امريكاست.
سخنگوي سايت رد – ايت در اين مورد گفته است: ما 
از گزارش هاي اخير در م��ورد عملكرد برخي كاربران 
مشكوك در شبكه هاي اجتماعي آگاه هستيم و در اين 
مورد تحقيق كرده و در مورد اين موضوع بطور شفاف 

اطالع رساني مي كنيم.
تالش ش��بكه هاي اجتماعي امريكاي��ي براي حذف 
حساب هاي كاربري اطالع رساني ايراني كه برخي از آنها 
به رسانه هاي مشهور ثبت شده داخلي وابسته هستند، 
در شرايطي صورت مي گيرد كه مديران اين شبكه ها 
هيچ گونه محدوديتي ب��راي فعاليت هاي تبليغاتي و 
انتشار اخبار كذب توسط حساب هاي كاربري وابسته 
به دولت امريكا، امارات و عربستان سعودي قائل نيستند 
و بارها اخبار دروغيني كه توسط حساب هاي كاربري 
مذكور در مورد ايران و ديگر كشورها منتشر شده را بطور 

گسترده بازتاب داده اند.

تحقيق در مورد حساب هاي كاربري ايراني در »رد- ايت«حمله به ايميل هاي سازماني»ناسا« در ماه مي ماندمحروميت ios قديمي از توييتر 

س�ي نت | برخي محققان در يك دانشگاه امريكايي 
مدعي شده اند كه سيستم عامل اندرويد بسيار بيشتر 
از آنچه عموم كاربران تصور مي كنند، اطالعاتشان را به 

گوگل ارسال و مخابره مي كند.
 بر اس��اس نتايج و يافته هاي پژوهش��گران و محققان 
فع��ال در دانش��گاه وندربيلت اياالت متح��ده امريكا، 
سيستم عامل اندرويد و مرورگر اينترنتي گوگل كروم 
اطالعات كاربران را حتي بدون درخواست آنها يا كسب 
اجازه، به صورت خودكار و اتوماتيك به گوگل ارسال و 
مخابره مي كنند كه اين امر مي تواند به نوبه خود، حريم 
خصوصي و اطالع��ات مربوط به م��كان جغرافيايي و 

شخصي افراد را نقض كند.
اين در حالي است كه گوگل در پاسخ به اين ادعا اظهار 
كرده اس��ت: تمامي اين نتايج و تحقيقات انجام ش��ده 
توسط يك البي گري حرفه در واشنگتن صورت پذيرفته 
و حاال توس��ط شاهدان اوراكل رس��انه اي شده است تا 
دس��ت به تخريب ش��ركت بزرگ و خوش آوازه گوگل 
بزنند. البته چندي پيش نيز گزارش هاي بسياري مبني 
بر جمع آوري اطالعات مكاني كاربران توس��ط گوگل 
حتي بدون اطالع آنها و در هنگام غيرفعال بودن سرويس 
ماهواره اي Location گوشي هاي اندرويدي، منتشر 
شده بود كه حفاظت از حريم خصوصي افراد را از سوي 

گوگل به چالش مي كشاند.
با توجه به آنكه در چند سال اخير انگشت اتهام بسياري از 
كاربران و دولت هاي جهان به سمت و سوي شركت هاي 
فن��اوري و غول ه��اي تكنولوژي نش��انه رفته اس��ت، 
حساس��يت ها روي گوگل و اپل به شدت افزايش يافته 
اس��ت؛ به گونه اي كه به تازگي گزارش جديدي منتشر 
شده كه نشان مي دهد گوگل حتي درصورتي كه كاربران 
از گوگل درخواست فعال س��ازي و دسترسي به مكان 
جغرافيايي )Location( نكرده بودند، نيز اين شركت به 
اطالعات حساس و خصوصي آنها نظير مكان جغرافيايي 

گوشي هوشمند كاربران دسترسي داشته است.
در بسياري از اپليكيشن هاي اندرويدي و سرويس هاي 
گوگل، از كاربران س��وال متني به معناي درخواس��ت 
صدور اجازه براي دسترسي به مكان جغرافيايي كاربران 

پرسيده مي شود و آنها تنها در صورت تاييد، به گوگل و 
برنامه مذكور اجازه مي دهند كه از اطالعات ش��خصي 
و خصوصي آنها نظي��ر Location اس��تفاده كرده و 

درصورت نياز، در اختيار سرويس مربوطه بگذارد.
انتشار اين اخبار خود به تنهايي شهرت و آوازه بلندمدت 
شركتي همچون گوگل را مي تواند به شدت به مخاطره 
بيندازد، اما سخنگوي گوگل با تكذيب و رد اين شايعات، 
همچنان نتايج تحقيقات جديد را »گمراه كننده« ناميده 
و تاكيد كرده كه اين جريان سازي ها همگي به منظور 

تخريب گوگل صورت گرفته است.
اما اين پژوهش ها نش��ان مي دهد كه اطالعات مكاني 
كاربران حتي بدون آنكه فعاالنه از گوشي هاي اندرويدي 
يا مرورگر گوگل كروم خود استفاده كنند، هم به گوگل 

فرستاده شده است.
سيستم عامل موبايلي اندرويد و مرورگر اينترنتي گوگل 
كروم از سرويس هاي محبوب و پرطرفداري هستند كه 

توسط شركت گوگل توسعه و ارايه داده شده اند.
گوگل در مدت هاي اخير به شدت تحت تاثير نگراني هاي 
امنيتي و حق امتياز توسعه سرويس هاي مختلف زير 
تيغ مجلس نمايندگان امري��كا، دادگاه هاي حقوقي و 
شركت هاي تكنولوژي بوده و بارها مجبور شده است كه 

در اين خصوص پاسخ بدهد.

ديجيتال ترندز| ش��ركت رد كه در زمينه توليد 
دوربين هاي تصويربرداري س��ينمايي فعال اس��ت، 
به زودي يك گوشي هوشمند روانه بازار مي كند كه 
دوربين قدرتمند آن براي فيلمبرداري فوق دقيق و 

هولوگرافيك قابل استفاده است.
گوشي يادشده داراي نمايش��گري با قابليت پخش 
تصاوير به صورت س��ه بعدي اس��ت و صدا را نيز به 
صورت زنده و سه بعدي و نه دوبعدي و تخت پخش 

مي كند.
قرار بود گوشي يادشده كه هيدروژن وان نام دارد، تا 
اواخر تابستان در دسترس عالقه مندان قرار بگيرد، 
اما حاال گفته مي ش��ود كه اين گوشي اواخر پاييز به 
بازار مي آيد. گوش��ي رد قادر به ضبط آني تصاوير به 
صورت چهار بعدي و هولوگرافيك اس��ت و س��پس 
مي توان اين تصاوير را در يوتيوب يا ديگر شبكه هاي 

اجتماعي به اشتراك گذارد.
دقت نمايشگر اين گوشي در حالت دوبعدي ۲۵۶۰ 
در ۱۴۴۰ پيكسل بوده و در وضعيت چهار بعدي نيز 
همين دقت حفظ مي شود. ش��ركت سازنده مدعي 
اس��ت كيفيت پخش تصاوي��ر در حالت چهاربعدي 
هولوگرافيك بهتر از حالت س��ه بعدي است. در اين 
وضعيت تصاوير در فضا معلق مي مانند و فرد مي تواند 

از چهار جهت به آنها بنگرد؛ قابليتي كه در تصاوير سه 
بعدي وجود ندارد و ف��رد تنها مي تواند از يك طرف 
به اين تصاوير نگاه كند. صدا نيز در اين حالت بايد به 

صورت فضايي و چند بعدي پخش شود.
با توجه به انرژي ب��االي مورد نياز براي تهيه و ضبط 
چنين تصاويري، يك باتري ۴۵۰۰ ميلي آمپري روي 
اين گوشي نصب خواهد شد. هر دو دوربين سلفي و 
عقبي اين گوشي داراي قابليت هاي مذكور خواهند 
بود. البته فايل هاي تصويربرداري شده بطور خودكار 

به صورت دو بعدي نيز ذخيره خواهند شد.
سيس��تم عامل اين گوشي اندرويد و پردازنده اصلي 
آن اس��نپ دراگ��ون 83۵ خواهد ب��ود. قيمت اين 
گوش��ي با قابليت نصب دو س��يم كارت ۱3۰۰ دالر 

اعالم شده است.

توليد گوشي با قابليت تصويربرداري چهاربعديافشاي اطالعات كاربران اندرويدي توسط گوگل 
رويداد                                                                                                                                                                                                                                                                            كاربر                                                                                                                                                                                                                                                                           

ورج | اپليكيشن پيام رسان واتس اپ به تازگي اعالم 
كرده است اطالعات پشتيبان گيري شده كاربران در 
اين پيام رسان كه از تاريخ به روزرساني آن بيشتر از يك 

سال مي گذرد، از گوگل درايو حذف خواهد شد.
از آنجايي كه اپليكيشن پيام رس��ان واتس اپ درحال 
تغيي��ر روش پش��تيبان گيري و گرفت��ن ب��ك آپ 
)backup( ب��راي اطالعات و داده ه��اي كاربرانش 
است، مدت هاست به منظور يكپارچه سازي و افزايش 
ميزان دسترسي آنها به اطالعاتشان از سرويس گوگل 

درايو براي ذخيره داده هاي پشتيبان گيري شده خود 
استفاده كرده است.

اما حاال گزارش هاي به دس��ت آمده نشان مي دهد در 
صورتي كه كاربران پش��تيبان گيري داده هاي خود را 
بيشتر از يك سال باشد كه به روزرساني نكرده باشند، 
واتس اپ ديگر از فضاي ذخيره سازي محدود سرويس 

گوگل درايو استفاده نخواهد كرد.
واتس اپ در تشريح اين اقدام عنوان كرده است كه عدم 
به روزرساني داده هاي بك آپ شده توسط كاربران بدين 

معناست كه اين اطالعات ديگر براي انها ارزشي ندارد 
بنابراين لزومي نخواهد داش��ت كه فضاي ارزشمند و 

محدود گوگل درايو را اشغال كند.
در اين بيانيه كه واتس اپ به تازگي آن را منتشر كرده، 
عنوان شده است كه فايل هاي پشتيبان كاربران از تاريخ 
۱۲ نوامبر سال جاري ۲۰۱8 ميالدي ديگر در سهميه 

گوگل درايو ذخيره نخواهند شد.
البته الزم به ذكر است همانطور كه در باال گفته شد، تنها 
آن دسته از فايل هايي كه از به روزرساني آنها بيشتر از 

يك سال مي گذرد، بطور خودكار و اتوماتيك از گوگل 
درايو حذف خواهند ش��د. بنابراي��ن كاربران فرصت 
دارند تا تاريخ مذكور هرچه س��ريع تر اقدام به انجام به 
روزرس��اني فايل هاي بك آپ وات��س اپ خود كنند تا 
آن دسته از اطالعات نظير تصاوير، ويديو و پست هاي 
موردنظرشان را كه تمايلي به حذف آن ندارند، همچنان 

حفظ و ذخيره سازي كنند.
كاربران به منظور پشتيبان گيري از داده هاي خود در 
واتساپ مي توانند پس از باز كردن اپليكيشن، به قسمت 
Settings > Chats > Chat Backup مراجعه 
كننند. البته الزم به ذكر اس��ت ك��ه كاربران آيفون با 
سيس��تم عامل ios كه از واتس اپ استفاده مي كنند، 

با خطر حذف داده هاي خ��ود روبرو نخواهند بود زيرا 
فيسبوك پيشتر به منظور پشتيبان گيري از داده هاي 
واتساپ در سرويس اي كالد )iCloud( با اپل قرارداد 

بسته است.

زاويه                                                                                                                                                                                                                                                                           

حذف اطالعات كاربران از »گوگل درايو «
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سفير اتريش در تهران تشريح كرد

رييس اتاق ايران: 

اقتصاد مقاومتي زمينه ساز روابط با شركت هاي كوچك است

چگونگي روابط ايران با شركت هاي كوچك و متوسط اروپا 

اعتماد فعاالن اقتصادي به دولت بايد افزايش يابد

گروهبنگاهها    
بعد از خروج ترامپ از برجام و بازگشت دوباره تحريم هاي 
اقتصادي عليه كشورمان؛ موضوع آينده مراودات اقتصادي 
ايران با ساير كش��ورهاي امضا كننده برجام و روش هايي 
كه اي��ران از طريق آن مي تواند به مناف��ع خود در برجام 
دس��ت پيدا كند در ويتري��ن رس��انه هاي گروهي قرار 
گرفت؛ مطالباتي كه در سند برجام تضمين شده بودند و 
مي بايست از سوي امضاكنندگان برجام شرايط مناسب 
براي استيفاي اين حقوق فراهم شوند. مدلي كه اروپاييان 
براي اين شرايط تازه طراحي و پيشنهاد دادند؛ استفاده از 
شركت هاي كوچك و متوسط اروپايي به جاي كارتل هاي 
عظيم اقتصادي براي س��رمايه گذاري و ارايه خدمات به 
ايران بود كه نخستين بار خردادماه97 بطور رسمي از سوي 

موگريني مطرح شد. 
فدريكا موگريني در جلس��ه پارلمان اروپا با برش��مردن 
اقدامات صورت گرفت��ه براي حفظ توافق هس��ته اي با 
ايران، گفت: هم اكنون تمركز روي شركت هاي كوچك و 
متوسط اروپايي است كه ارتباط كمتري با بازار امريكا دارند. 
مشغول كار روي اقداماتي عيني با هدف حفظ همكاري 
با ايران در حوزه هاي كليدي، از جمله زمينه هاي بانكي 
و فاينانس، تجارت و س��رمايه گذاري، نفت و حمل و نقل 
هستيم. مهم ترين چالش كنوني ما، يافتن راه حل هايي 

براي تعامالت بانكي و فاينانس است.
بع��د از اين اظه��ارات موگرين��ي در داخل كش��ورمان 
هم برخي چهره هاي سياس��ي و اجراي��ي تالش كردند 
تصويري از چگونگي نحوه حضور شركت هاي كوچك و 
متوسط اروپايي در كشورمان ارايه كنند. 12 مردادماه 97 
سفير ايران در انگلستان از تالش اروپايي ها براي تدوين 
برنامه هاي��ي خبر داد كه فعاليت ش��ركت هاي كوچك 
و متوس��ط با ايران را تضمين مي كنند؛ برنامه هايي كه 
به نظر مي رس��د؛ آرام آرام ابع��اد و زواي��اي اجرايي آن 
مشخص شده و در جريان گفت وگوهاي رسانه اي از آن 
رونمايي مي شود؛ ديروز سفير اتريش در تهران بخشي از 
مسيري كه شركت هاي كوچك و متوسط اروپايي براي 
حضور در بازار ايران بايد طي كنند را تشريح كرد. شولتز 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي ايران را زمينه ساز توسعه 
روابط با شركت هاي كوچك و متوسط ذكر كرد و گفت: 
»97 درصد از اقتصاد اتريش بر مبناي شركت هاي كوچك 
و متوسط بنا ش��ده، از اين رو ما گزينه هاي زيادي براي 
توسعه همكاري ها با ايران داريم.«همكاري هايي كه نظر 
مي رس��د بعد از خروج ترامپ از برجام و آغاز تحريم هاي 

جديد افزايش پيدا مي كند.
اش��تفان ش��ولتز س��فير اتريش در تهران با استقبال از 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي در ايران اظهار داشت: باعث 
افتخار است كه در دوران تغيير شكل اقتصاد ايران با ايران 
همراه هس��تيم و عميقا تحت تاثير اين سياست رهبري 
ايران براي تبديل تهديدها به فرصت، و انطباق وضعيت 
سياس��ي با بازار بين المللي قرن 21 در حوزه اقتصاد قرار 

گرفته ايم.
در چارچوب اين سياست و با تكيه بر الگوي اقتصاد 
مقاومتي كه جنب��ه كارآفريني ه��م دارد مي توان 
روابط با ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط اتريش را 

توسعه داد.

  سفر روحاني به اتريش موثر و كارآمد بود
ش��ولتز با اش��اره به س��فر چهارم ج��والي )13 تيرماه( 
رييس جمهوري به اتريش اين سفر را سفري موثر، كارآمد 
و نمادين عنوان كرد و افزود: در جريان اين س��فر روساي 
جمهور دو كشور بر حق الينفك ايران براي برخورداري 
از منافع برجام تاكيد كردند همانطور كه ايران به تعهدات 
خود پاي بند بوده و آژانس بين المللي انرژي اتمي 12 بار 

پايبندي ايران به تعهداتش را تاييد كرده است.
سفير اتريش در تهران گفت: اتريش به همراه ديگر شركاي 
خود در اتحاديه اروپ��ا در پي حفظ ابعاد اقتصادي برجام 
هستند. در اين راس��تا بايد كانال هاي تامين مالي موثر، 
استمرار صادرات نفت و گاز و پتروشيمي ايران حفظ شده 
 SME و مقدمات حضور شركت هاي كوچك و متوسط

اتريش و اتحاديه اروپايي در ايران تسهيل شود.
او با تاكيد بر اهتم��ام اروپا براي حمايت از تجارت قانوني 
شركت هاي اروپايي با ايران در قبال بازگشت تحريم هاي 
يكجانبه امريكا گفت: در اين راس��تا نخس��تين بس��ته 
پيشنهادي اروپا به ارزش 18 ميليون يورو براي حمايت 
از بنگاه هاي كوچك و متوس��ط ايران در نظر گرفته شد 
عالوه بر اين مي توان به كمك هاي فني به سازمان توسعه 
تجارت ايران براي گس��ترش اس��تراتژي هاي صادرات 

جامع اشاره كرد.

   افزايش روابط اقتصادي با تهران
اين ديپلمات اروپايي با تاكيد بر تصميم وين براي توسعه 
روابط دوجانبه با ايران گفت: در تكميل تالش هاي اتحاديه 
اروپا براي حفظ و ادامه ابعاد اقتصادي برجام اتريش هم 
درصدد برقراري روابط اقتصادي گسترده تر با ايران است.

در اين راستا به دنبال راه حل هاي جديدي همچون استفاده 
از سيس��تم پرداخت ديجيتال با تكنولوژي بالك چين 
)out-of- the-box( هستيم و دو طرف اين ساختار را 
براي مبارزه با شبكه هاي سياه و پولشويي انجام مي دهند.

شولتز كمك هاي اتريش را كوچك اما استراتژيك عنوان 
كرد و افزود: ب��راي مثال مي توان به برنامه هاي تفحص و 
نجات شهري اشاره كرد كه از متخصصان ايراني به عنوان 
تنها مهمانان خارجي براي شركت در بزرگ ترين رخداد 

در اين زمينه دعوت شده است.

  97 درصد اقتصاد اتريش بر مبناي 
بنگاه هاي كوچك و متوسط است

س��فير اتريش در تهران در ادامه با اشاره به ظرفيت هاي 
اتريش ب��راي همكاري اقتصادي با اي��ران گفت: اتريش 
گزينه هاي زيادي براي پيش��نهاد به اي��ران دارد چرا كه 
97درصد اقتصاد اتري��ش بر مبناي بنگاه هاي كوچك و 
متوسط بنا شده است.عالوه بر اين با وجود نداشتن نفت 
و همچنين منابع طبيعي محدود، از مزاياي قدرت نهفته 
خود كه همانا تحصيالت و نيروي ماهر است بهره مي برد.

او يادآورش��د: در اتري��ش همه افراد ني��از به تحصيالت 
دانش��گاهي ندارند چرا كه ني��روي كار ماهر كه از طبقه 
متوسط هستند اقتصاد كش��ور را در اختيار دارند.تعداد 
كثيري از اين افراد در س��ن 15 سالگي شروع به آموزش 
مي كنند؛ كارآموزان دو روز در هفته در محيط كارخانه، 
و سه روز در مدرسه آموزش مي بينند و بقيه روزها هم به 

شغل آزاد مشغول هستند.اين افراد قادر به ايجاد شغل هاي 
جديد هستند و اين همان مدلي است كه در جهت تكميل 

صنايع بزرگ به ايران پيشنهاد كرده ايم.
شولتز عنصر»رقابت« را نيروي محرك براي تحقق تئوري 
تغيير عنوان كرد و اظهار داش��ت: وقتي اتريش در سال 
1995 به اتحاديه اروپا ملحق شد از قوانين سنتي رقابت 
برخوردار بود و در بسياري از موارد با ممانعت روبرو مي شد 
اما امروز اتريش قوي تر شده است بطوري كه ارزش توليد 
ناخالص داخلي اتريش با تكيه بر تجارت صادرات محور 

شش دهم اقتصاد جهاني است.
سفير اتريش در تهران تصريح كرد: موفقيت اروپا و بازار 
داخلي آن ناشي از قوانين رقابتي موثر بوده است و اين هم 
از جمله حوزه هايي است كه فكر مي كنيم قابليت همكاري 

با ايران در اين زمينه وجود دارد.

  شركت هاي اروپايي در حالت انتظار 
به سر مي برند

س��فير اتريش در تهران با اش��اره ب��ه چالش هاي انتقال 
تكنولوژي اظهار داشت: به نظر مي رسد كه بحث ابتكار و 
همچنين كنترل تكنولوژي كه براي نخستين بار خريداري 
مي شود از اهميت بيشتري برخوردار باشد چرا كه زماني 
كه تكنولوژي جديدي خريداري مي ش��ود ديگر فرصت 
برخورداري از تكنولوژي هاي به روزتر موجود نيس��ت و 
ظاهرا با معضل تك نسلي شدن تكنولوژي روبرو خواهيم 
شد.در صورتي كه اگر اين تكنولوژي با ابتكارعمل تلفيق 

شود شاهد گسترش آن خواهيم شد.
شولتز درعين حال گفت بسياري از شركت هاي اتحاديه 
اروپايي در حالت انتظار به سر مي برند چون هيچ كدام از اين 

شركت ها از جمله شركت هاي اتريشي از جزئيات قوانين 
مربوط به اجرايي شدن تحريم هاي ثانويه امريكا اطالعاتي 
ندارند. همچنين تمامي ش��ركاي تجاري ايراني كه با آنها 
تفاهم نامه هايي امضا شده است هم منتظر شفافيت بيشتر و 
همچنين اولين واكنش بعد از اين جريان هستند.با اين حال 
شخصا معتقدم مطالعات وبرنامه هاي تجاري در اين زمينه 
بي فايده نبوده اند و االن نوبت سياست و ديپلماسي است كه 

به وظيفه خود در اين خصوص عمل كند.
سفير اتريش در تهران درباره سفرهاي خود به استان هاي 
مختلف گفت: من به همراه نمايندگان شركت هاي اتريشي 
درصدد طراحي نقشه راهي در استان هاي اصلي ايران براي 
مستند سازي پايبندي اتريش به همكاري و فرهنگ سازي 

مشاركت طوالني مدت هستيم.
وي با تاكيد بر اهميت تزريق خوش بيني در فضاي جامعه 
اف��زود: تالش ما ايجاد پايگاهي براي ش��ركاي تجاري با 
هدف تجارت و سرمايه گذاري با وجود تهديدات خارجي 
است.اين پاسخ كوچك اما استراتژيك اتريش به فضاي 
بي اعتمادي تحميل شده از خارج است كه بر تحقق ابعاد 

اقتصادي برجام سايه افكنده است.

  روابط ايران با شركت هاي 
كوچك و متوسط اروپا 

اما پرسشي كه با اين توضيحات به ذهن خطور مي كند آن 
است كه روابط ايران با شركت هاي كوچك و متوسط اروپا 
چگونه خواهد بود؟عضو كميسيون شوراها و امورداخلي 
كش��ور در مجلس دهم تاكي��د دارد كه پ��س از خروج 
امريكا از برجام، شركت هاي كوچك و متوسط جايگزين 

شركت هاي بزرگ در ايران مي شوند.

محمد محمودي شاه نش��ين در خص��وص روابط ايران 
با ش��ركت هاي اروپايي پ��س از خروج امري��كا از برجام، 
اظهار داش��ت: طبقه پايين شركت هاي اروپايي كوچك 
هستند و با امريكا مبادالت فراواني ندارند، طبقه متوسط 
شركت هاي اروپايي كه بيشتر پيمانكار هستند و اندكي هم 
در سرمايه گذاري و فاينانس فعاليت دارند، از سوي امريكا 

تحت فشار زيادي قرار نمي گيرند.
عضو كميسيون شوراها و امورداخلي كشور در مجلس دهم 
در گفت وگو با خانه ملت بيان كرد: برخي شركت ها مانند 
توتال، شركت هاي بزرگي هستند كه سرمايه گذاري هاي 
فرواني را انجام مي دهند و بيشتر از آنكه پيمانكار باشند، 
سرمايه گذاري مي كنند. ايران بعد از خروج امريكا از برجام 
در انجام مبادالت با ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط به 
مش��كل بر نمي خورد و همچنان ارتباط با اين شركت ها 

برقرار خواهد بود.
محمودي شاه نش��ين ادامه داد: ش��ركت هاي بزرگ از 
آنجايي كه چند مليتي هستند ارتباط شان با ايران دچار 
مشكل مي شود و اروپا بايد تالش كند تا مبادالت ايران و 
اين شركت ها كامال قطع نشود. حمايت هاي اروپا، ارتباط 
شركت هاي متوس��ط و پايين با ايران را حفظ مي كند و 
وجود رابطه با اين شركت ها نيز مفيد خواهد بود، زيرا خريد 
ماش��ين هاي صنعتي، دارو، لوازم صنعتي و كشاورزي از 

شركت هاي كوچك و متوسط انجام مي شود.
عضو كميسيون ش��وراها و امورداخلي كشور در مجلس 
اظه��ار داش��ت: مي توان به ج��اي ش��ركت هاي بزرگ 
چندمليتي حاضر در اروپا، از ش��ركت هاي بزرگ چيني 
و روسي اس��تفاده كنيم؛ البته يك شركت چيني بزرگ 

جايگزين توتال مي شود.

جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي 
استان اصفهان با حضور رييس و اعضاي هيات رييسه 
اتاق بازرگاني ايران، استاندار و نمايندگان اصفهان 
در مجلس شوراي اسالمي، روز شنبه در استانداري 

برگزار شد.
رييس اتاق ايران در اين جلس��ه با اشاره به شرايط 
حساس كش��ور گفت: در شرايط حس��اس كنوني 
كشور بايد سرمايه اجتماعي در جامعه و نيز اعتماد 

فعاالن اقتصادي به دول��ت افزايش يابد.  به گزارش 
ايرنا، غالمحسين ش��افعي افزود: طبق بررسي هاي 
صورت گرفته از گذش��ته تاكنون، توسعه برخي از 
مناطق كشور بر اساس ظرفيت هاي آن منطقه نبوده 
است. بدون توجه به موقعيت جغرافيايي، طبيعي و 
قوميتي و براي توس��عه هر منطقه، نسخه اي واحد 
از مركز براي كل كش��ور صادر مي شود در صورتي 
كه ظرفيت و موقعيت اس��تان ها نيازمند نسخه اي 

متفاوت اس��ت و نمي توان با اين رويكرد، مشكالت 
اقتصادي را برطرف كرد. 

رييس اتاق اي��ران تصريح كرد: طرح »س��تيران« 
به شدت در اتاق ايران دنبال مي شود كه شرط پياده 
سازي آن شكستن ديوار س��تبر قدرت و توزيع آن 
در كش��ور اس��ت، از اين رو اتاق اي��ران در نظر دارد 
برنامه هاي��ي با رويكرد توس��عه منطق��ه اي تدوين 
كند.  طرح ستيران به معني آمايش سرزمين شامل 

برنامه ريزي و سازمان دادن به نحوه اشتغال، تعيين 
محل ُس��كناي انسان ها و محل فعاليت و كنش بين 
عوامل گوناگون نظام اجتماعي- اقتصادي اس��ت. 
شافعي با بيان اينكه اقدامات دولتي به شدت جو بي 
اعتمادي ايجاد كرده اس��ت، افزود: نتيجه اقدامات 
و تصميمات عجوالنه در مركز كش��ور، نه تنها ما را 
براي مقابله ب��ا تحريم ها آماده نمي كند بلكه نتيجه 
معك��وس دارد. هرچن��د از لحاظ منابع در كش��ور 

مش��كالتي وجود دارد اما بيش از كمب��ود منابع با 
چگونگي توزيع منابع روبه رو هستيم.  او با اشاره به 
طرح اشتغال زودبازده گفت: منابعي كه براي اشتغال 
اختصاص داده شده، نتيجه نداشته و اشتغال پايدار 
ايجاد نكرده است و بسياري از منابع را در اين پيوند 
از دست داده ايم. آمار نشان مي دهدبا وجود گسترش 
كميت و تعداد واحدهاي صنعتي، سياست كلي ما 

هيچگونه حمايتي از صنعت نداشته است. 

كشت ماري جوانا 
با دريافت تسهيالت ۴۰۰ ميليوني 

 ضارب مامور پليس راهور 
در دشت ارژن متواري است

برگزاري جلسه ترميم 
دستمزد در شوراي عالي كار

 تكميل پروژه تسطيح مسير 
و پاكسازي حريم خط لوله

 توجه به رفاه اجتماعي
 با راه اندازي بازارهاي كوثر

ياسوج|  رييس جهاد كشاورزي دنا گفت: فردي 
با عنوان اشتغالزايي مددجويان كميته امداد امام 
و دريافت تسهيالتي حدود ۴۰۰ ميليون توماني 
اقدام به كاش��ت مواد مخدر م��اري جوانا كرده 
اس��ت. آذرفر با تاييد كاش��ت “ماري جوانا “ در 
يكي از گلخانه هاي اين شهرستان، اظهار  داشت: 
متاسفانه فردي با عنوان اشتغال زايي مددجويان 
كميته امداد امام، تسهيالتي حدود ۴۰۰ ميليون 
تومان دريافت و در هم��ان گلخانه، گياه مخدر 
ماري جوانا كاشته است.او بيان كرد اين گلخانه از 

حدود سه سال پيش تعطيل شده است.

ش�يراز| معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي 
اس��تان فارس با اش��اره به كليپ منتشر شده از 
درگيري يك شهروند با پليس راهور در شبكه هاي 
اجتماعي، تصري��ح كرد كه هرگون��ه درگيري 
ب��ا مامور پليس حين انجام وظيف��ه جرم بوده و 
مجازات قانوني دارد.س��رهنگ كاوس محمدي 
گفت: براساس اظهارات ماموران پليس، يكي از 
افسران با مشاهده خودروي 2۰5 كه دچار ايراد 
فني شده بود، به محل عزيمت مي كند. در همين 
حين و در الين مخالف يك دس��تگاه خودروي 
لندكروز به دليل س��رعت باال كنترل را از دست 

داده و واژگون مي شود.
او گفت: فردي كه ظاهرا از بس��تگان سرنشينان 
خودروي لندكروز واژگون شده بوده است، از راه 
رسيده و به تصور اينكه تعقيب و گريز پليس عامل 
واژگوني اين خودرو بوده با مامور درگير مي شود.

او گفت: اين فرد شناس��ايي شده و ظاهرا از افراد 
سابقه دار محسوب مي شود، اكنون متواري است 

و تالش براي بازداشت او ادامه دارد.

مشهد| عضو هيات مديره كانون عالي شوراهاي 
اس��المي كار گفت: در وضعيت فعلي، حداقل 

حقوق كارگران بايد 5.3 ميليون تومان باشد.
احسان سهرابي اظهار داشت: هفته آينده جلسه 
ترميم دس��تمزد در ش��وراي عالي كار كش��ور 
برگزار مي شود و خواسته ما اين است كه حقوق 
كارگران به واقعيات كنوني جامعه نزديك شود.

وي بيان كرد: هم اكنون قدرت خريد كارگران 
۴8 درص��د كاهش پيدا كرده و ش��اخص تورم 
هم گوياي اين اس��ت كه ادام��ه زندگي با اين 
دس��تمزدها قابل انجام نيست و البته اين را نيز 
بايد گفت كه وضعيت كارگران تاكنون به اين حد 
بحراني نبوده كه ما مجبور به ترميم دستمزد در 

نيمه سال شويم.
عضو هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسالمي 
كار تاكيد كرد: تحقيقات ميداني نش��ان از اين 
دارد كه يك كارگر براي اينكه شرمنده خانواده 
خود نباشد نياز به 5 ميليون و 3۰۰ هزار تومان 
حقوق دارد و البته نمي توان در مورد خروجي اين 
جلسات براي تعيين دستمزد هيچ پيش بيني 

داشت.

ساري| مدير منطقه 9 عمليات انتقال گاز گفت: 
پروژه تسطيح مسير و پاكسازي حريم اختصاصي 

خط لوله در محدوده استان گيالن تكميل شد.
رس��ول داودي نژاد با اعالم اين خبر اظهار كرد: 
پروژه تسطيح مسير و پاكسازي حريم اختصاصي 
خط لوله در سه پروژه در محدوده استان گيالن 

انجام شد.
 وي با بيان اينكه پاكسازي در حريم اختصاصي 
خط لوله براي دسترسي آس��ان به مسير انجام 
مي شود، افزود: پاكسازي و تسطيح مسير در خط 
۴۰ اينچ رش��ت - آلكام، خط 3۰ اينچ الهيجان 
- رامسر و خط 56 اينچ سوم سراسري لوشان - 

رشت انجام شد.

اصفهان| چهاردهمين ب��ازار روز كوثر در بلوار 
ش��فق و در محدوده منطقه 13 ش��هرداري به 
مناسبت دهه واليت از عيد قربان تا غدير با حضور 
شهردار اصفهان، اعضاي شوراي شهر و مديران 
شهري و اهالي منطقه 13و با هزينه اجرايي 56 

ميليارد ريال به بهره برداري رسيد.
بازارهاي كوثر به منظور كاهش هزينه هاي تردد و 
حجم ترافيك درون شهري، صرفه جويي در وقت 
شهروندان، كاهش آلودگي هاي محيط  زيست و 
حذف واسطه ها بين توليد كننده و مصرف كننده 

ايجاد مي شود. 
بازار روز كوث��ر 1۴ در فضايي ب��ا عرصه 277۰ 
مترمربع و مساحت ۴7۰۰ مترمربع اجرايي شده، 
همچنين در طبقه زيرين اين بازار پاركينگي به 
مساحت 27۰۰ مترمربع، فروشگاه، انبار و محل 

بازي براي كودكان احداث شده است.

محكوميت 4 دريافت كننده ارز 
در البرز

انتقال تكنولوژي توليد برق از 
زباله از كشور چين

پيش فروش مسكن، بدون ثبت 
رسمي وجاهت قانوني ندارد

كاهش 7 دهم درصد نرخ 
بيكاري در همدان

افزايش 14درصدي مستمري 
پرداخت شده به مددجويان

الب�رز| در روزهاي��ي كه 
اف��كار عموم��ي منتظ��ر 
نتاي��ج عيني برخ��ورد با 
تخلفات ارزي و اقتصادي 
اس��ت؛ مديركل تعزيرات 
حكومتي البرز از صدور رأي 
محكوميت چهار دريافت 
كنن��ده ارز دولتي خبر داد و گف��ت: اين افراد چندي 
پيش مبالغ قابل توجهي از بانك هاي مختلف دريافت 
كرده اند و تاكنون هيچگونه مدارك و يا اوراق گمركي 
حاكي از ورود كاال به كش��ور ارايه نكرده اند. علي اكبر 
مختاري در گفت وگو با ايسنا افزود: پس از اينكه تعدادي 
از بانك هاي استان عليه چهار نفر از دريافت كنندگان ارز 
دولتي شكايت ارايه كردند، پرونده تخلف آنها در شعبه 
هفتم اداره كل تعزيرات حكومتي مورد رسيدگي و رأي 
غيابي براي آنها صادر ش��د. مختاري افزود: در اجراي 
برخورد و مقابله با انجام نشدن تعهدات ارزي، يكي از 
مهم ترين اركان اصلي دراين خصوص بانك ها هستند 
كه بايد همكاري الزم را براي پيشگيري از جرايم ارزي 
داشته باشند. او اضافه كرد: در اين زمينه چندين پرونده 
به تعزيرات حكومتي البرز ارايه ش��ده مبني بر اينكه 
افرادي چندي پيش مبالغ قابل توجهي از بانك هاي 
مختلف دريافت كرده اند و تاكنون اين شركت ها هيچ 

گونه مدارك و يا اوراق گمركي ارايه نكرده اند.

اردبي�ل|  ب��ا توج��ه 
ب��ه اهمي��ت بازياف��ت 
پس��ماندهاي ش��هري، 
مع��اون ام��ور اقتصادي و 
منابع انس��اني اس��تاندار 
اردبيل گفت: براي اجراي 
پروژه توليد ب��رق از زباله 
در چهار شهرداري اس��تان اردبيل انتقال تكنولوژي 
از كش��ور چين را دنبال مي كنيم.  بهمن حسين زاده 
در گفت وگو با ايسنا،  اظهار كرد: اخيرا هيات چيني به 
دعوت ما و به ميزباني اتاق بازرگاني در استان اردبيل 
حاضر ش��ده تا ما در رايزني هايي كه داش��تيم زمينه 
انتقال تكنولوژي و حضور س��رمايه گذاران چيني را 
در حوزه هاي گردشگري، كشاورزي و صنعت شاهد 
باشيم. او خاطرنشان كرد: هيات تجاري عالقه مند بود 
تا با توجه به اينكه اردبيل قطب توريسم كشورمان است 
در اين سفر سرمايه گذاري را در اين بخش انجام دهند 
كه قرار شد تيمي از اين كشور با حضور در شهر سرعين 
در حوزه آبدرماني و گردشگري طبيعي سرمايه گذاري 

الزم را انجام دهد.
معاون اقتصادي استاندار اردبيل افزود: ما بايد در انتقال 
صنايع جديد و هايتك نولوژي در كنار همكاري هاي 
مشترك در بخش توريسم سعي كنيم تا در اين حوزه 

به اهداف موردنظر خودمان دست يابيم.

خراس�انرض�وي| 
مديركل راه و شهرسازي 
خراس��ان رضوي گفت: 
هرگون��ه ق��رارداد پيش 
فروش مسكن بدون ثبت 
در دفاتراسناد رسمي فاقد 
وجاهت قانوني است. به 
گزارش باش��گاه خبرن��گاران؛ محمدرض��ا اخوان 
عبداللهيان گفت: بر اساس آيين نامه اصالحيه قانون 
پيش فروش مسكن، هر قراردادي با هر عنوان كه 
به موجب آن مالك رسمي زمين )پيش فروشنده(، 
متعهد به احداث يا تكميل واحد ساختماني مشخص 
با كاربري متناسب با آن ش��ود و پس از تكميل به 
مالكيت فرد ديگري )پيش خريدار( درآيد، بايد در 

دفاتر اسناد رسمي به ثبت برسد.
وي با بيان اينكه هدف از تصويب قانون پيش فروش 
ساختمان، حمايت از پيش خريداران، ساماندهي 
بازار پيش فروش مسكن و كاهش ريسك مرتبط 
با خريداران بوده اس��ت، تصريح ك��رد: به منظور 
پيشگيري از مشكالت آتي براساس ماده )3( قانون، 
قرارداد پيش ف��روش و نيز قرارداد واگذاري حقوق 
و تعهدات ناشي از آن از طريق تنظيم سند رسمي 
نزد دفاتر اسناد رس��مي و با درج در سند مالكيت 

صورت مي گيرد.

همدان| مديركل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي استان 
همدان با بيان اينكه نرخ 
مشاركت اقتصادي استان 
در سال جاري ۴2.8 است، 
گفت: ن��رخ مش��اركت 
اقتص��ادي در بهار 97 در 

كشور ۴1.1 و در استان همدان ۴2.8 است.
به گزارش ايسنا، سيداحمد توصيفيان در كارگروه 
اشتغال و س��رمايه گذاري استان همدان، با اشاره به 
اينكه نرخ بيكاري اس��تان همدان در بهار 97، 8.2 
است، افزود: نرخ بيكاري استان در سال گذشته 8.9 

و نرخ بيكاري كشور 12.6 بوده است.
او با تاكيد بر اينكه اس��تان همدان بعد از س��منان و 
اردبيل رتبه سوم را به لحاظ كمترين نرخ بيكاري در 
كشور داراست، تصريح كرد: از ابتداي سال گذشته تا 
پايان تيرماه 2۴ هزار و 5۴9 اشتغال در استان همدان 
ثبت شده و 5725 شغل نيز در بخش مسكن اشتغال 
ايجاد شده كه در مجموع 3۰ هزار و 27۴ نفر اشتغال 

در استان همدان ايجاد شده است.
توصيفيان خاطرنشان كرد: براساس آمار مركز آمار 
ايران 33 هزار و 667 نفر جمعيت ش��اغل نسبت به 
سال گذشته اضافه شده است اما برخي دستگاه ها 

ثبت نكرده اند..

مازندران| رييس كميته 
امداد كش��ور با بيان اينكه 
ميزان مستمري پرداختي 
به مددجوي��ان 1۴ درصد 
رش��د يافته اس��ت گفت: 
پش��ت نوبتي مس��تمري 
جهيزي��ه  درياف��ت  و 
مددجويان به روز و صفر مي شود. به گزارش مهر، پرويز 
فتاح ديروز در ديدار با نماينده ولي فقيه در مازندران به 
اهداف سفر به مازندران اشاره و اضافه كرد: در اين سفر 
جلساتي با مسووالن استان از جمله استاندار انجام شد 
و سركش��ي و ديدار از ادارات كميته امداد را از اهداف 
برشمرد. او با تقدير از مردم استان اظهار داشت: مردم 
استان با درك درستي كه از شرايط اقتصادي داشتند 
حمايت خوبي از كميته ام��داد به عمل آوردند و انواع 
كمك ها و صدقات جمع آوري ش��ده در استان رشد 
داش��ته اس��ت. فتاح با بيان اينكه در مازندران پشت 
نوبتي براي دريافت خدمات و مستمري مددجويان 
كميته امداد نداريم گفت: اين امر س��بب مي شود تا 
صف بندي براي دريافت مس��تمري و پش��ت نوبتي 
نداشته باشيم.  رييس كميته امداد كشور با  اشاره به 
توانمندي مددجويان و خودكفايي آنان اظهار داشت: 
براي تخصيص وام ضرروي سه تا پنج ميليون تومان 

سهميه بيشتري به استان مازندران داده مي شود.
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نمايندگان مجلس معتقدند سازمان هاي متولي طرح غربالگري نوزادان، در اجراي آن تعلل كرده اند

رضايت سازمان بهزيستي و سكوت وزارت بهداشت

هشدار افزايش مصرف كنندگان موادمخدر 

معلمان فاقد بيمه به تامين اجتماعي مراجعه كنند قوانين خانواده نيازمند بازنگري

ريحانه جاويدي|
فاصله تشللخيص سللامت تا معلوليت يك نوزاد در 
سنين بزرگسللالي، تنها چند قطره خون است، چند 
قطللره خوني كه اگللر به موقع گرفته شللود مي تواند 
زندگي دشللوار همراه با معلوليت و هزينه هاي مادي 
و معنوي آن را از يك انسللان دور كند. به همين دليل 
برنامه غربالگري نوزادان در بدو تولد، در پاييز ۱۳۸۴در 
كل كشور اجرا شد اما حاال با گذشت ۱۴ سال از اجراي 
اين طرح، ابعاد آن به درستي مشخص نيست و برخي 
نمايندگان مجلس شوراي اسامي معتقدند در اجراي 
آن تعلل رخ داده و طرح در مرحله پايلوت متوقف شده 
است. با اين وجود سللازمان بهزيستي كه مسووليت 
بخش شنوايي اين طرح را بر عهده دارد، از نحوه اجراي 
طرح رضايت داشته و مسووالن آن معتقدند تاكنون 
پوشش 75 درصدي در سطح كشور در زمينه كنترل 
اختاالت شنوايي نوزادان صورت گرفته اما با اين حال 
سللازمان هاي بيمه تاكنون زيربار هزينه هاي اجراي 
شناسللايي اختاالت شنوايي نرفته اند. از طرف ديگر 
بخشي از اين طرح كه در اختيار وزارت بهداشت است، 
آنطور كه نمايندگان مجلس مي گويند،  سرنوشللت 
مشللخصي ندارد و مسللووالن معاونت بهداشت اين 

وزارتخانه هم حاضر به پاسخگويي نيستند. 

 اختالل شنوايي تحت كنترل
اختاالت شللنوايي؛ يكي از فاكتورهايي است كه در 
طرح غربالگري نوزادان، با هدف جلوگيري از معلوليت 
ناشنوايي، اجرا مي شود، مسووليت اجراي آن بر عهده 
سازمان بهزيستي كشور بوده و مسووالن اين سازمان 
معتقدند، بخشي كه به آنها واگذار شده تاكنون نتيجه 
مثبت و قابل دفاعي داشته است. مينو رفيعي، مدير دفتر 
پيشگري از معلوليت سازمان بهزيستي كشور، درباره 
اين موضوع به »تعادل« مي گويد: » از ابتداي شروع اين 
طرح نوعي تقسيم وظايف بين وزارت بهداشت و سازمان 
بهزيستي رخ داد و قرار بر اين شد كه اختال تيروئيد و 
پي كيو بر عهده وزارت بهداشت بوده و بخش شنوايي بر 
عهده سازمان بهزيستي باشد چرا كه وظيفه اصلي اين 
سازمان پيشگيري از معلوليت است. از هر هزار كودك 
متولد شللده در سراسر كشور،  5 تا 7 كودك با اختال 
شللنوايي به دنيا مي آيند كه اگر در بدو تولد شناسايي 
نشود سبب مي شود سه تا چهار هزار ناشنوا در سال به 
آمار كشور اضافه شود اما در بخش اختاالت شنوايي 
در 5 سال اخير، پوشش قابل توجهي در سطح كشور 
رخ داد و از 5۴ درصد پوشللش كشوري در سال 9۳ به 
75 درصد در شرايط فعلي رسيده ايم. از طرف ديگر بايد 
توجه كرد كه غربالگري شنوايي، تنها شامل مرحله بدو 
تولد نمي شود و اين سازمان داراي يك نظام پيگيري 
هم بوده و ساالنه سلله هزار و 500 نوزاد داراي اختال 

شنوايي در اين راستا شناسايي مي شوند.«
او افزود: » طرح شناسللايي اختاالت شنوايي رايگان 
نيسللت اما هزينه هاي آن با تعرفه دولتي محاسللبه 
مي شللود. با اين وجود سللازمان هاي بيملله تاكنون 
هزينه هاي طرح را تقبل نكرده اند و اگرچه چندين سال 
اسللت با آنها وارد مذاكره شده ايم اما هنوز هم پاسخي 
دريافت نكرده ايم حال آنكه اگر پوشللش بيمه شامل 
اجراي اين طرح شود، هزينه هاي اقتصادي در مراحل 
بعدي كم مي شود چرا كه مي توانيم نوزادان بيشتري 
را در بدو تولد شناسللايي كنيم و در نتيجه ناشنواهاي 
كمتري در سنين بزرگسالي به آمار كشور اضافه شوند 
كه اين خود سبب كاهش هزينه هاي اقتصادي دولت 

مي شود.«
رفيعي درباره بودجه اين طرح بيان كرد: » بودجه طرح 
شناسايي اختاالت شللنوايي بين ۱0 تا ۱2 ميليارد 
تومان است كه از اين ميزان بين 5 تا 6 ميليارد تومان 
صرف خريد دستگاه هاي غربالگري شده و مابقي صرف 
كمك هاي مالي به خانواده ها مي شود. يكي از داليلي 
كه تاكنون سللبب شللده طرح شناسللايي اختاالت 
شنوايي به صد در صد نرسيد هم همين موضوع كمبود 
بودجه است چرا كه تا سال 9۳، اعتبار كمي براي تهيه 
دستگاه هاي غربالگري در نظر گرفته مي شد كه سبب 
شللد طرح عقب بماند اما از سللال 9۳ به بعد با بهبود 
وضعيت اعتبارات و خريد دسللتگاه ها طرح سللرعت 
گرفت، هر سال 200 دستگاه غربالگري شنوايي تهيه 
مي شللود كه هر پنج سللال يك بار بايد تعويض شوند 
بنابراين ضرورت دارد در بخش اعتبارات اين موضوع 

در نظر گرفته شود.«

 شكايت مجلس و سكوت وزارت بهداشت
با اين وجود اگرچه اظهارات رفيعي حكايت از آن دارد 
كه در بخش غربالگري شنوايي، اوضاع مساعد است اما 
ساير بخش هاي طرح غربالگري نوزادان كه در اختيار 
وزارت بهداشت قرار دارد،  وضعيت مشخصي ندارد. 
روز گذشته بشير خالقي، عضو كميسيون بهداشت 
مجلس شللوراي اسللامي، در واكنش بلله انتقادي 
پيرامون اين موضوع كه اجراي طرح هاي غربالگري 
نوزادان تنها در حللد پايلوت صورت مي گيرد، گفت: 
در مورد تشللخيص بيماري كم كاري تيروئيد تنها با 
اسللتفاده از نيم سي سي خون نوزاد قابل تشخيص و 
درمان است و چنانچه به اين امر توجه نشود و بيماري 
همراه با نوزاد رشد كند، قطعا بيماري با عقب ماندگي 
ذهني تحويل جامعه مي دهيم كه مشكات متعددي 
را به همراه خواهد داشللت. بي توجهي به شناسايي و 
پيشگيري از ابتا به بيماري هاي صعب العاج به غير 
از اينكه براي بيماران مشللكات جدي ايجاد خواهد 
كرد، مشللكات روحي و مالي سنگيني را بر خانواده 

آنها نيز تحميل خواهد كرد.«
او افزود: » هم اكنون دستگاه هاي اجرايي از جمله وزارت 
بهداشت و درمان و سازمان بهزيستي بايد براي تامين 
اعتبارات الزم به منظور اجراي طرح غربالگري نوزادان 
با هدف پيشگيري از ايجاد جمعيتي از بيماران مبتا به 
بيمار  هاي متابوليكي از طريق دولت به مجلس اليحه 
ارايه دهند تا در زمان بررسللي بودجه 9۸ اين مهم نيز 
لحاظ شود، چرا كه توجه به اين مهم خدمتي بزرگ به 

جامعه بشري خواهد بود.«
اين اظهارات در حالي اسللت كه در پيگيري روزنامه 
تعادل، مسووالن معاونت بهداشت وزارت بهداشت، 
 درمان و آموزش پزشكي، حاضر به ارايه پاسخ مناسب 
نسللبت به جزييات طرح غربالگري نوزادان نشدند. 
آخرين آماري كه وزارت بهداشللت درباره اين طرح 
اعام كرده است در تاريخ هفت مرداد در خبرگزاري 
صدا و سيما منتشر شد كه افشين استوار، سرپرست 
دفتر مديريت بيماري هاي غيرواگير وزارت بهداشت، 
از شناسايي ۳9 هزار نوزاد مبتا به بيماري كم كاري 
تيروئيد در كشللور با روش غربالگري بعداز تولد خبر 
داد. او افزود: » از زمان ادغام برنامه كشوري در سيستم 
سامت تا پايان سال ۱۳96، بيش از ۱۳ ميليون نوزاد 
)ايراني و غيرايراني( مورد غربالگري قرار گرفته اند و 

تعداد ۳9 هزار نوزاد مبتا به بيماري كم كاري تيروئيد 
)گذرا و دايمي( تشخيص داده شده و تحت درمان قرار 
گرفتند كه از اين تعداد ۴9 درصد دختر و 5۱ درصد 

پسر بودند.«

 رصد 22 بيماري متابوليك ارثي
با اين وجود، اگرچه مسووالن وزارت بهداشت در اين 
زمينه پاسخگو نبودند، اما رييس گروه بيماري هاي غير 
واگير معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد 
بهشللتي پيش از اين درباره اين موضللوع اعام كرده 
بود كه 22 بيماري متابوليك ارثي در زمينه كم كاري 

تيروئيد تاكنون رصد شده است.
 فرزانه فربخش، افزود: »ساالنه حدود 70 هزار نوزاد در 
حوزه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي غربالگري 
مي شوند، بطوريكه در سال 96، بالغ بر 72 هزار نوزاد، 
مورد غربالگري قرار گرفتند كه از اين تعداد ۱70 مورد 
مبتا به هيپوتيروئيدي نوزادي تشخيص داده شده و 
مورد مراقبت قرار گرفتند. همچنين در سال گذشته 
7 مورد ابتا به فنيل كتونوري كشللف و گزارش شده 
اسللت. در حال حاضر بيللش از ۴00 كللودك، تحت 
مراقبت بيماري كم كاري تيروئيد و حدود 2۱6 كودك 
تحت مراقبت بيماري فنيل كتونللوري قرار دارند. به 

منظور پيشگيري از بروز بيماري در فرزندان ديگر در 
والديللن داراي فرزند مبتا به فنيللل كتونوري حدود 
۱۴0 نفر از مادران اين بيماران كه در سللنين باروري 
قرار دارند از خدمات مشللاوره، مراقبت و پيگيري در 
 مراكز خدمات جامع سللامت بهره مند مي شللوند.«

فربخش در ادامه به نحوه ارايلله خدمات در خصوص 
ايللن برنامه پرداخت و بيان كرد: »نوزادان شناسللايي 
شللده مبتا به بيمللاري كم كاري تيروئيللد به مدت 
۳6 مللاه تحت مراقبت مسللتمر مراكز خدمات جامع 
سللامت قرار مي گيرند. همچنين نللوزادان مبتا به 
بيماري فنيل كتونوري شناسايي شده جهت دريافت 
درمان هاي تخصصي به بيمارستان منتخب ارجاع شده 
و خانواده هاي آنان از خدمات رايگان مشللاوره ژنتيك 
در مراكز خدمات جامع سللامت بهره مند مي شوند. 
با انجام مشللاوره و آزمايشللات تخصصللي ژنتيك در 
خانواده هاي مبتا از بروز بيمللاري در فرزندان بعدي 
خانواده پيشللگيري مي شللود. در حال حاضر بيش از 
۱00 مركز غربالگري نوزادان در سطح دانشگاه علوم 
پزشكي شهيد بهشتي وجود دارد، از مردم خواست كه 
براي انجام آزمايش خون كف پاي نوزاد در روز هاي سوم 
تا پنجم پس از تولد فرزندشان به مراكز مذكور مراجعه و 

از سامت نوزاد خود اطمينان حاصل كنند.«

آمار رسللمي حكايت از اعتياد دو ميليون و هشتصد 
هزار نفر در ايران دارد و آمار غيررسمي اعتياد حدود 
چهار ميليون نفر را نشللان مي دهد. اما حاال سللتاد 
مبللارزه با مواد مخللدر درباره افزايش آمار رسللمي 

معتادان هشدار مي دهد. 
مديللركل تحقيقات و آموزش سللتاد مبللارزه با مواد 
مخدر مي گويد: اگر مداخات جدي نداشته باشيم و 
پيشللگيري نكنيم ميزان مصرف از دو ميليون و ۸02 
هزار نفر در سللال 9۴ به سه ميليون و ۳۱6 هزار نفر در 
سال ۱۴0۴ مي رسد. او همچنين با اشاره به اينكه اخيرا 
مشاهده كردم چند فروشگاه اينترنتي، عود شاهدانه 
مي فروختند كه نوشللته بود بوييدن آن شاد كننده و 
برطرف كننده استرس است گفت: امروز با فناوري هاي 
نوين بچه ها را به سمت و سوي مصرف مواد مي كشانند.

حميد صرامللي در همايش آسلليب هاي نوپديد در 
فضاي مجللازي؛ تهديدها و فرصت ها بللا بيان اينكه 
بي ثباتي، غيرقطعي بودن، پيچيدگي و مبهم بودن از 
ويژگي هاي زندگي در دنياي آشوبناك قرن 2۱ است 
گفت: در آستانه هزاره سللوم و در قرن بيست و يكم 
بشريت با سه مولفه به سللوي آينده پرتاب مي شود. 
وي گفت: اين سه مولفه عبارتند از اينكه بشر شناخت 

درستي از آينده ندارد، آماده رويارويي با آن نيست و 
خط مشي مواجهه با آن را ندارد.

او افللزود: سياسللت گذاران در اين زمللان كمي عقب 
هستند و اسللتراتژي مواجهه با مسللائل را نمي دانند 
زيرا تا سال هاي پي در پي مسائل اجتماعي و فرهنگي 
در حاشيه بوده اسللت.  مديركل تحقيقات و آموزش 
سللتاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اينكه اگر متوليان 
امر در آموزش و پللرورش نورافكن ها و ريل ها را خوب 
طراحي نكنند ممكن است دانش آموزان از آسيب هاي 
اجتماعي چون اعتياد سللر در بياورند گفت: در عصر 
پيش رو با رفتارهاي واكنشي و اينكه نمي توانيم به موقع 

تصميم گيري كنيم روبرو هستيم.
صرامي در بخش دوم سللخنانش به پيامدهاي ناشي 
از اعتياد در سطح جوامع تا سللال 2025 اشاره كرد و 
گفت: در آن زمان سللن مصرف در حال كاهش است 
و ورود جنسلليت زنان به مواد در حال افزايش اسللت. 
افزايش مصرف مواد در شللاغلين و افراد تحصيلكرده، 
ضربه پذيري نهاد خانواده و آموزشللي را رخ مي دهد و 
تمايل به مصرف همزمان مواد وجود دارد و با افزايش 
مرگ و مير و تلفات انساني ناشي از مصرف مواد روبرو 
مي شويم. او با اشللاره به اينكه تا سال 2025 مصرف 

مواد و داروهللاي تجويزي چون متللادون به صورت 
غيرتجويزي بيشتر مي شللود گفت: اين از مشكات 
فراروي ماست. دسترسي به مواد افزايش مي يابد زيرا 
رشد خشخاش و كوكايين در جامعه جهاني در حال 
افزايش است و ممكن است روزي در خيابان هاي ما 
هم پيدا شود. در سللطح منطقه در سال 200۱ كل 
زمين هاي زير كشت مواد در افغانستان 7706 هكتار 
بود كه به 2۸ هزار هكتار رسيده است. در سال 200۱ 
توليد مللواد ۱۸5تن بود كه يكمرتبلله به 9000 تن 
رسلليد. مديركل تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با 
مواد مخدر با بيان اينكه در ايران در شرايط موجود دو 
ميليون و ۸02 هزار مصرف كننده مختلف در اليه هاي 
مختلف از سللنين ۱5 تا 6۴ سللال داريم اظهار كرد: 
گرايش جنس مونث نسبت به سنوات گذشته بيشتر 
شده است و تهديدي است كه مدارس دخترانه بايد 
بيشتر روي آن كار كنند. صرامي افزود: الگوي مصرف 
از ترياك به خانواده كانابيس ها رفته و بايد درباره علف، 
گل و ماري جوانا به شللدت نگرش ها را اصاح كنيم. 

در محيط كاري 22.۳ درصد گرفتار اعتياد هستند.
او با بيان اينكه اگر مداخات جدي نداشللته باشيم 
و پيشللگيري نكنيم ميزان مصللرف از دو ميليون و 

۸02 هزار نفر در سللال 9۴ به سلله ميليون و ۳۱6 
هزار نفر در سال ۱۴0۴ مي رسد عنوان كرد: الگوي 
مصللرف به ترتيب مخدرها و مشللتقات، شيشلله و 
محرك ها و حشيش و مشتقات آن است كه در سال 
۱۴0۴ حشيش و مشللتقات آن رشد پيدا مي كند. 
بايد توجه كنيم در آينده افزايش بيكاري ها ممكن 
است گرايش به فروش مواد را زياد كند و استرس ها 
تمايل به مصرف مواد را باال ببرد. مديركل تحقيقات 
و آموزش سللتاد مبارزه بللا مواد مخدر بللا تاكيد بر 

اينكلله كاهش تعامللات اجتماعي زمينلله را براي 
فرد گرايي، افزايش اسللترس درونللي و گرايش به 
مصرف مواد افزايش مي دهد به افزايش نابرابري ها 
و بي ثبات كننده هاي اقتصادي اشللاره كرد و گفت: 
وقتي ۸5 درصد افراد در سطح متوسط به پايين و ۱5 
درصد اغنيا هستند فرد ممكن است به سمت فروش 
مواد براي درآمد باال برود و وقتي زمينه اشتغال مولد 
فراهم نيسللت فرد به سمت اشتغال غيرقانوني مواد 

اعتيادآور و پولشويي برود.

در روزهايللي كلله زنللان ورزشللكار ايرانللي در حال 
افتخارآفريني در ميادين بين المللي هستند، بار ديگر 
موضوع حواشي شرايط خروج زنان از كشور بحث روز در 
جوامع كارشناسي در حوزه زنان و خانواده است. پيش از 
اين در مواردي شاهد بوديم كه نبود امكان خروج زنان 
قهرمان از كشور چالش هايي را در راه كسب افتخار براي 

زنان ورزشكار در رشته هاي مختلف پديد آورده است
معصومه ابتكار، معاون امللور زنان و خانواده معتقد 
است در شرايط فعلي حق خروج از كشور براي زنان 
قهرمان و زنان فعال در عرصه هاي علمي يك مطالبه 

بحق و قانوني است.
او افزود: در حللال حاضر قانون اين اجللازه را به زنان 
داده است كه در هنگام توافق روي شرايط ضمن عقد 
ازدواج، اجازه خروج از كشور را شرط و براي خود ثبت 
كنند. از نظر ما براي زنان شاغل در مراتب اجتماعي 
باال، زنان ورزشكار قهرمان در سطوح ملي، زناني كه 
فعاليت اجتماعي گسللترده دارند و زناني كه فعاليت 
علمي دارند اين يك خواسللته طبيعي است كه بايد 
آن را مطالبه كنند. در شللرايط فعلي اين يك راهكار 
قانوني و عرفي و شرعي است كه بايد جامعه اين حق 
را به رسميت بشناسد تا درآينده اين دغدغه براي زنان 

نخبه را نداشته باشيم.

ابتكار اظهللار كرد: خانواده يك واحد جمعي اسللت و 
اساس خانواده يك پيمان مشترك بين زن و مرد است 
براي انجام يك فعاليت مشترك دايمي. در يك فعاليت 
مشترك، بخشي از توان و اختيارات يك زن و مرد بايد 
در اختيار اهداف جمع قرار بگيرد. البته اين نبايد ناقض 
حقوق فردي باشد بطوري كه حقوق يك فرد را بطور 
كامل نقض كند. نگاه شارع مقدس و قوانين هم اين طور 
نيست كه زن همه حقوق خود را رها كند. اين انساني 
نيسللت و امكان تحقق هم ندارد. وقتللي زن و مردي 
مي پذيرند كه در يك عقد و زندگي مشللترك درآيند 
بايد هماهنگي هاي زيادي با هم داشته باشند. به ويژه 
كه در خانواده موضللوع فرزندان هم وجود دارد. يعني 
حقوق ديگراني هم كه حاصل اين زندگي مشللترك 

هستند بايد حفظ شود.
معاون امور زنان رييس جمهوري با بيان اينكه در بحث 
خروج از كشللور و مساله شللروط ضمن عقد بايد كار 
بيشتري انجام دهيم، به مهر گفت: هم از بعد فرهنگي 
و هم از نظر آموزش هاي قبل، حين و پس از ازدواج بايد 
فرهنگ سازي با جديت از سوي همه نهادهاي مسوول 
پيگيري شللود. از سللوي ديگر ما نيازمند مهارتهاي 
ارتباطي در خانواده هستيم. بسياري از اين مشكات 
به مهارت هاي ارتباطي بر مي گردد. زن و مرد بايد ياد 

بگيرند كه چگونلله روابط خللود را در چارچوب نظام 
خانواده به گونه اي تنظيم كنند كه حقوق فردي آنها 
رعايت شود. او اظهار كرد: ما هم معتقديم برخي قوانين 
ازدواج نيازمند بازنگري است. در حال حاضر روي قوانين 
هم داريم كار مي كنيم و شللوراي فقهي ما در حال كار 
كارشناسللي روي قوانين حوزه ازدواج اسللت. يكي از 
موضوعات مهم بررسللي حقوق زنان در نظام خانواده 
است. مي توانيم با توجه به اقتضائات امروز جامعه و با 
هدف حفظ حرمت هاي فردي و حفظ حقوق خانواده 
اصاحاتي را انجام دهيم.  همچنين اليحه منع خشونت 
عليه زنان هم در قوه قضاييه در مراحل پاياني است. در 
واقع ما آن را اليحه حمايت از خانواده مي دانيم زيرا اين 
اليحه روي خانواده تاكيللد دارد و زن را به عنوان يك 
عنصر محوري درون خانواده مورد توجه و حمايت قرار 
مي دهد. رويكرد مهم در اين اليحه اين اسللت كه اگر 
زن در خانواده دچار آسلليب شود تنها خودش آسيب 
نمي بيند بلكه اين خانواده اسللت كه از هم مي پاشد. 
خانللواده اي كه در آن زن از نظللر روحي و رواني ضربه 
خورده باشللد و خانواده اي كه در آن خشونت به جاي 
روابط حسللنه حاكم باشللد، اين خانللواده بطور قطع 
نمي تواند براي جامعه، بللراي فرزندان و براي خودش 

ثمره مثبتي داشته باشد.

معاون اداره كل حق بيمه تاميللن اجتماعي درباره 
وضعيت بيملله معلمان مللدارس غيردولتي گفت: 
اكنللون حللدود ۸0 هزار نفللر از معلمللان مدارس 

غيردولتي بيمه هستند.
ليا متعارفي در پاسللخ به اينكه چنللد نفر از معلمان 
مدارس غيردولتللي فاقد بيمه اند؟ گفللت: آموزش و 
پرورش اعام كرده اسللت كه 200 هزار معلم مدارس 
غيردولتي دارد كه مطلع نيسللتم چه تعداد كارمند و 
بيمه شده رسمي اين وزارتخانه هستند. به هر صورت 
ما مكلف ايم طبق قانون نسبت به بيمه افراد مشغول در 
كارگاه ها اقدام كنيم و همه مشموالن اين بخش را هم 
بيمه كرده ايم. معاون اداره كل حق بيمه تامين اجتماعي 
با بيان اينكه تعداد واقعي افرادي كه هنوز تحت پوشش 
نيستند براي ما هم جاي ابهام دارد گفت: اگر آموزش و 
پرورش اعام كرده كه 200 هزار نفر معلم در مدارس 
غيردولتي دارند كه ۸0 هزار نفرشان بيمه هستند، بايد 
از آموزش و پرورش درباره آن ۱20 هزار نفر پرسيد. مگر 
ما ممانعتي براي بيمه ايجاد كرده ايم؟ تامين اجتماعي 

هيچ ممانعتي ندارد.
متعارفي با بيان اينكه اگر آموزش و پرورش به هر علتي 
استنكاف مي كند و ليست حق بيمه را رد نمي كند كه 
به نظر مي رسد كوتاهي آنهاست گفت: معلماني كه بيمه 

نيستند مي توانند به شعب مراجعه و ادعاي اشتغال خود 
را اعام كنند. اگر آموزش و پرورش تهديد به اخراج يا 
جايگزيني دارد ما دخيل نيستيم. وظيفه قانوني ما بيمه 
كردن افراد است و راه باز است اگر كارفرمايي استنكاف 
كرد آن معلم ها به شعب تامين اجتماعي محل مدرسه 
مراجعه و درخواست دهند و موارد را اعام كنند تا در 

كميته هاي مربوطه رسيدگي شود.
او ادامه داد: افرادي كه با ارايه مستندات ادعاي سابقه 
مي كنند، حق بيمه را محاسللبه و طبق مواد قانوني 
به كارفرما اباغ بدهي مي كنيم. مدارس مي توانند 
به ميزان آن اعتراض كنند اما در هر صورت بايد آن 
را پرداخت كنند. معللاون اداره كل حق بيمه تامين 
اجتماعي درباره دسللتمزد بسلليار پاييللن معلمان 
مدارس غيردولتي كه حتي ۳00 و 500 هزار تومان 
هم اسللت گفت: گويا در بخش مربوطه در آموزش 
و پللرورش به دنبال آيين نامه بللراي تصويب روابط 
دستمزدي هسللتند. حداقل حقوق مصوب شوراي 
عالي كار بر مبناي روزانلله حدود ۳7 هزار تومان به 
عاوه ۱۱0 هزار تومان مزاياي انگيزشللي است. در 
ماده ۳۳ قانون تامين اجتماعي تاكيد شده دستمزد 
مبناي افراد مشمول كسر حق بيمه نبايد از حداقل 

حقوق كمتر باشد.

کمبود پزشک عمومی نداريم
عضو هيات رييسه مجلس گفت: برخی پزشکان 
به دليل تغيير درشرايط زندگی جابه جا شده و 
وارد فعاليت های ديگر می شوند. اکبر رنجبرزاده 
در مورد مهاجرت و تغيير شغل پزشکان عمومی، 
گفت: پيش از بررسللی علت گرايش پزشللکان 
عمومی به مشللاغل ديگر بايللد گفت که جامعه 
نيازمنللد به خدمات پزشللکان عمومی بسلليار 
باال اسللت، به طوری که درحال حاضر اکثريت 
شهرستان های کشور به لحاظ پزشک عمومی 
دچار کمبود هسللتند؛ حتللی در فراخوان های 
اسللتخدام پزشللک عمومی اين افراد حاضر به 
استخدام در دستگاه های دولتی نيستند. نماينده 
مردم اسدآباد درمجلس شورای اسامی، با بيان 
اينکه عدم رغبت پزشکان عمومی برای فعاليت 
دردسللتگاه های دولتی داليل مختلفی داشته 
و وزارت بهداشللت بايد با آناليز ارزيابی اساسی 
دراين خصوص انجام دهد، افزود: اگر پزشللکی 
متولد يک شهری نباشد، ميل و رغبت کمتری به 
فعاليت در يک استان و شهرديگر دارد؛ لذا اولين 
گام درحل مشکل پزشکان عمومی بومی گرايی 
و پذيرش نيروهای مورد نياز شهرستان ها و حتی 
دهسللتان ها از همان منطقه است، دانشجويان 
پزشکی پذيرفته شده بايد با يک امتياز باال برای 
دهستان و شهرستان های کوچک همان منطقه 

به کارگرفته شوند.
او با تاکيد براينکه وزيربهداشت بارها به برخی 
روسللای دانشللگاه ها برای پذيرش پزشللک 
عمومی مللازاد بر ظرفيت و از بوميان اسللتان 
تاکيد کردند، به خانلله ملت گفت: حتی برای 
پزشک متخصص هم همين تاکيد و سفارش 
وجود دارد، بنابراين تا حدودی درجذب نيروی 
مورد نياز برای سللطوح پزشللکی و تخصصی 
منطبللق بر بومی گرايی عمل نشللده و همين 
مساله مشکاتی را به وجود آورده است؛ البته 
برخی پزشللکان هم به دليل تغيير درشرايط 
زندگللی جابه جللا شللده و وارد فعاليت های 
ديگر می شللوند، لذا اين مسللاله طبيعی بوده 
و ممکن اسللت درحوزه های ديگللر رخ دهد. 
عضو هيات رييسه مجلس شورای اسامی، با 
بيان اينکه فعاليت پزشکان عمومی درمناطق 
مورد درخواست خود پزشک درفعاليت بيشتر 
اين گروه انگيزه ايجللاد می کند، تصريح کرد: 
درچنين شللرايطی موضوع حقوق و دستمزد 
پزشکان در مرتبه بعدی بررسی قرار دارد، البته 
در مجموع کمبود پزشک عمومی وجود نداشته 
و بيشتر مسائل برنامه ريزی مطرح است که بايد 
بتوان پزشکان را ماندگار و عاقمند به فعاليت 
درمناطللق مختلف کشللور کرد؛ لللذا تمامی 
مشکات در اين بخش با پول حل نخواهد شد. 

نبود ابزار قانوني براي 
دريافت ماليات از پزشكان 

عضو کميسلليون بهداشللت و درمان مجلس 
بللا تاکيد بر اينکلله بايد با پزشللکان متخلف و 
قانون گريز در بحث ماليات برخورد جدی شود، 
افللزود: دريافت ماليات از پزشللکان ابزارهای 

قانونی مناسبی ندارد.
يعقوب شلليوياری در مللورد اظهللارات وزير 
بهداشللت ودرمان مبنی بر اينکه فرارمالياتی 
پزشللکان به دليل نابرابللری و منطقی نبودن 
ماليات است، گفت: پرداخت ماليات پزشکان 
بايللد طبق قانون انجام شللده و ُمللر قانون در 
پرداخت ماليات بايد برای پزشکان نيز رعايت 
شللود، به طورحتم درپرداخللت ماليات هيچ 
تفاوتی ميان اقشللار و صنللوف مختلف وجود 
ندارد؛ درميان پزشللکان هم متاسفانه افرادی 
فرار مالياتی داشللته و به نوعی در اجرای اين 
قانون بی تفاوت هستند، اما قانون هرچه باشد 

درپرداخت ماليات بايد اعمال شود.
او با اشللاره به اينکلله برخی پزشللکان دارای 
درآمد باال مالياتی پرداخت نمی کنند، افزود: 
دولت بايد برای دريافللت ماليات بحق از اهرم 
قانونی مناسبی از طريق دستگاه های ذی ربط 
استفاده کند، البته از برخی پزشکان فعال در 
مراکز درمانی قبل از واريز حقوق و دستمزد به  
حسللاب آنها ماليات دريافت می شود، ضمن 
اينکه برخی پزشللکان طرف قللرار داد با بيمه 
های درمانی نيز از طريق نسللخه های تجويز 
دارو مالياتی دريافت شللده و متاسفانه در حق 
برخی پزشکان اجحاف می شود؛ زيرا درصدی 
از پزشللکان در رديللف های متفللاوت ماليات 
پرداخت می کننللد. او با بيان اينکه افرادی در 
جمع پزشکان افرادی قانون گريز بوده و مالياتی 
مطابق با درآمد خللود پرداخت نمی کنند، به 
خانلله ملت گفت: درحال حاضللر اهرم قانونی 
مناسبی برای نظارت بر پرداخت ماليات وجود 
ندارد، لذا دولت بايللد از يک اهرم قانونی موثر 
به عنوان مثال  ايجاد يک دستگاه در مطب ها 
برای دريافت ماليات اسللتفاده کرده و در اين 
مسير با پزشکان متخلف برخورد قانونی شود؛ 
ضمن آنکلله درصدی از پزشللکان حتی توان 
تامين هزينه های مطب خللود را ندارند؛ اما از 
همين پزشکان ماليات های چندبرابر دريافت 
می شللود. شلليوياری با تاکيد بر اينکه تامين 
هزينه های منشی، آب، برق و تلفن مطب برای 
برخی پزشکان دارای مشکات بسياری است، 
گفت: اين درحالی اسللت که برخی پزشکان با 
درآمدهای آنچنانی و باال تنها مالياتی پرداخت 
نکللرده بلکه سيسللتم نظارتی مناسللبی هم 
برای رصد آنها وجود نللدارد، بنابراين کنترل 
دقيقللی بر عملکللرد آنها انجام نمی شللود؛ به 
طورحتم درصدی از درآمدهای مردم دربحث 
ماليات سللهم مردم و بيت المال بللوده و بايد 
پرداخت شود، از اين رو اظهارات وزير بهداشت 
درخصوص ماليات پزشکان بحق بوده و درباره 

آنها اجحاف می شود.
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ايرالين ها در پي كاهش تقاضا براي سفرهاي هوايي، قيمت ها را تعديل كردند

تعيين سقف نرخ پروازهاي داخلي تا اول آبان
گروه راه و شهرسازي|

در پ��ي الته��اب در ب��ازار بليت س��فرهاي هوايي، 
مسووالن شركت هاي هواپيمايي داخلي و سازمان 
هواپيمايي كش��وري در جلسه اي مشترك براي هر 
مس��ير پروازي تا پايان مهر ماه ن��رخ ثابتي تعيين 
كردند. دوش��نبه هفته پيش نيز نشس��ت مشترك 

مشابهي برگزار شده بود اما به نتيجه نرسيده بود.
مقصود اسعدي س��اماني، دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي با اش��اره به برگزاري جلسه صبح شنبه، 
اع��ام ك��رد: در جريان اين جلس��ه ش��ركت هاي 
هواپيمايي ايراني داوطلبانه اعام آمادگي كردند كه 
با وجود آزادسازي نرخ ها به منظور كمك به شرايط 
اقتصادي كش��ور و سياست هاي صنعت هواپيمايي 
نرخ هاي مشخصي براي انجام پروازهاي داخلي شان 
نهايي كرده و تا پايان مهر ماه امسال تغييري در آنها 

ايجاد نكنند.
به گفته وي، با اجرايي شدن اين سياست، نرخ هاي 
اجرايي شده در طول روزهاي گذشته به شكل قابل 

توجهي كاهش پيدا مي كند.
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي در گفت وگو با 
ايس��نا با بيان اينكه نرخ جديد پروازها روي سايت 
ش��ركت هاي هواپيمايي قرار مي گيرد، اعام كرد: 
طبق برنامه ريزي ص��ورت گرفته نرخ پرواز تهران � 
اصفهان ۲۹۰ هزار تومان، تهران �  شيراز ۳۸۰ هزار 
تومان، تهران � مش��هد ۳۹۰ ه��زار تومان، تهران � 
كيش ۵۱۰ هزار توم��ان و تهران � بندرعباس ۵۴۰ 

هزار تومان تعيين شده است.
س��اماني ادامه  داد: اين نرخ ها س��قف مجاز قيمت 
بلي��ت پروازها به ش��مار م��ي رود و در صورت عدم 
كشش بازار و تصميم گيري شركت هاي هواپيمايي 
امكان پايين آمدن آن نيز وجود دارد، اما قطعا هيچ 
شركتي اجازه نخواهد داشت كه بيشتر از اين قيمت 

بليت فروشي كند.
وي با بيان اينكه كاهش تعداد مس��افران حاصل از 
افزايش نرخ بلي��ت قطعا براي ايرالين ه��ا اتفاق به 
صرفه اي به شمار نمي رود، تاكيد كرد: با وجود تمام 
فشارهاي بين المللي كه تامين نيازهاي شركت هاي 
هواپيماي��ي ايران را با دش��واري هاي فراوان مواجه 
مي كند و علي رغم اينكه با سياست هاي جديد ارزي 
شرايط براي تامين نيازهاي شركت ها بسيار دشوارتر 
از گذشته شده است، اما ايرالين هاي داخلي تصميم 
گرفته اند با همراهي با سياست هاي دولت، نرخ هاي 

مشخصي را تعيين كنند و به آنها پايبند باشند.
به گفته دبي��ر انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي، در 
رابطه با پروازه��اي خارجي نيز تاش مي ش��ود تا 
تصميمات قطعي اتخاذ شده و كاهش نرخ ها در اين 

حوزه نيز اجرايي شود.
بر اساس اين گزارش، در روزهاي گذشته با اجرايي شدن 
بسته جديد ارزي بانك مركزي قيمت بليت تمام شده 
براي پروازهاي داخلي و خارجي به شكل قابل توجهي 
افزايش پيدا كرد و اين مساله به كاهش اقبال مسافران 

در خريد بليت پروازهاي داخلي منجر شد.
اين سياست ها شرايط را براي پروازهاي بين المللي 

نيز دش��وار كرده ت��ا جايي كه ط��ي روزهاي اخير 
۳ ش��ركت هواپيمايي خارجي »بريتيش ايرويز«، 
»ايرفران��س« و »كي  ال ام« متعلق به كش��ور هلند 
اعام كردن��د كه به زودي پروازهاي خود به ايران را 

متوقف خواهند كرد.
شركت هواپيمايي بريتيش ايرويز انگليس، شركت 
فرانسوي ايرفرانس و شركت هلندي كي ال ام اعام 
كردند كه فعاليت و پروازهاي خود را در ايران تحت 
تاثير نداشتن صرفه و توجيه اقتصادي متوقف كرده 

و به حالت تعليق درخواهند آورد. 
ش��ركت بريتيش ايرويز ضمن ع��رض پوزش از آن 
دس��ته از مس��افراني كه بليت پرواز لندن – تهران 
را تهي��ه و خريداري كرده بودند، اعام كرده اس��ت 
كه اين ايرالين با س��اير ايرالين هاي فعال در ايران 
به منظور انتق��ال بليت پرواز مذاكراتي را آغاز كرده 
اس��ت تا آنها بتوانند از ايرالين هاي جايگزين براي 
سفر خود استفاده كنند؛ در غير اين صورت، آنها قادر 
خواهند بود پول بليت خود را به طور كامل از بريتيش 

ايرويز بازپس بگيرند.
همچنين در بيانيه اين شركت آمده است كه آخرين 
پرواز از لندن ب��ه تهران در روز ۲۲ س��پتامبر )۳۱ 
ش��هريور( انجام خواهد شد و آخرين پرواز از تهران 
به مقصد لندن هم روز بعد از آن يعني ۲۳ سپتامبر 

صورت خواهد گرفت.
اين شركت توضيحات بيشتري در خصوص نداشتن 
صرفه و توجي��ه اقتصادي در پروازه��اي به مبدا يا 

مقصد ايران نداده است.
دو شركت هواپيمايي ديگر يعني شركت فرانسوي 
ايرفران��س و ايرالي��ن هلندي ك��ي ال ام هم اعام 
كرده اند كه پروازهاي خود به ايران را به علت نداشتن 

توجيه اقتصادي به حالت تعليق درخواهند آورد.
ش��ركت هواپيمايي كي ال ام هلن��د در توييتر خود 
پاسخ داده اس��ت كه تمامي پروازهاي اين ايرالين 
به تهران از تاريخ ۲۴ سپتامبر سال ۲۰۱۸ ميادي 
متوقف خواهد شد و بليت مسافراني كه از اين تاريخ 
به بعد قصد سفر داشته اند، به صورت رايگان به ساير 
ايرالين هاي فعال در ايران منتقل خواهد ش��د. در 
غير اين صورت، آنها مي توانند تمامي پول خود را از 

كي ال ام باز پس بگيرند.
 )Lufthansa( اما شركت هواپيمايي لوفت هانزا
آلمان برخاف ۳ ايرالين اروپايي ديگر، در واكنش 
به اين موضوع اعام كرده اس��ت كه هنوز تصميمي 
مبني بر توقف پروازهايش به ايران نگرفته اس��ت و 
همچنان پروازهاي شركت لوفتانزا به مبدا و مقصد 
ايران به قوت خود جاري و برقرار اس��ت، اما در عين 
حال، درحال پردازش، رصد و بررسي دقيق مسائل 

مربوطه است.

  ماجراي افزايش بليت هوايي چيست؟
جه��ش قيمت بليت هواپيما با ح��ذف ايرالين ها از 
ليس��ت دريافت كنندگان ارز دولت��ي )دالر ۴۲۰۰ 
توماني( توسط بانك مركزي )از ۱7 مرداد ۹7( آغاز 
شد و نخستين شوك قيمتي هم در همان روزها به 

نرخ بليت پروازهاي داخلي و خارجي وارد ش��د، اما 
شوك دوم مربوط به تصميم دوم بانك مركزي براي 
حذف دالر از سنا مي ش��ود،  اقدامي كه اگر چه تنها 
س��ه روز پايدار ماند، اما افزيش دوباره قيمت ها را به 

همراه داشته است. 
اگر چه نوس��انات ن��رخ دالر عاملي فوري در ش��ارژ 
قيمت بلي��ت هواپيما طي يكي دو هفت��ه اخير )از 
۱7 مرداد به بعد( به ش��مار م��ي رود، اما بي گمان، 
فرسودگي ناوگان هوايي و عدم فعاليت كمتر از ۵۰ 
درصد ناوگان هوايي كشور و عرضه محدود صندلي 
هواپيما براي س��فرهاي هوايي را مي توان به عنوان 
عاملي بنيادين براي ش��رايط كنوني بازار سفرهاي 

هوايي برشمرد.
 كمبود ناوگان طي سال هاي گذشته همواره در كام 
مسووالن وزارت راه و شهرسازي نمود داشته است به 
گونه اي كه در پي دستيابي ايران و ۱+۵ به »برجام« 
آنها از نياز ايران به ۵۰۰ فروند هواپيماي نو طي ۱۰ 
سال آينده خبر دادند و بر همين اساس هم قرارداد 

خريد ۲۰۰ فروند هواپيما را امضا كردند.
پيش از اين برخي خبرگزاري ها از جمله خبرگزاري 
مهر با انتش��ار گزارش هايي از اس��تقبال ايراالين ها 
از گران��ي بليت هاي هواپيما به دليل افزايش س��فر 
عراقي ه��ا و همچنين انجام 7۰ درص��د پروازهاي 
داخلي توسط مديران و كارمندان دولتي خبر داده 
بودند. اما حاال با برگزاري جلسه مشترك ايرالين ها با 
مسووالن سازمان هواپيمايي كشور به نظر مي رسد، 
همان طور كه عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي 
نيز عن��وان كرده اس��ت، از دي��دگاه ايرالين ها نيز 

حفظ صنعت هوايي از نوسان نرخ بليت هاي هوايي 
مهم تر است. 

  بازگشت به اقتصاد دستوري؟
طبق قانون برنامه پنجم توس��عه در ۱۰  آذر ۱۳۹۴، 
نرخ بليت هواپيما در ۱7۰ مس��ير داخلي آزاد ش��د 
و همچنين اعام ش��د كه نرخ بليت ۸7 مسير جزء 
مسيرهاي حمايتي قرار دارد كه همچنان مشمول 
قيمت گذاري است. اما ديروز و در پي التهاب سرايت 
يافته از بازار ارز به بازار س��فرهاي هوايي، ايرالين ها 
به دليل كاهش قابل توجه تقاضا براي س��فر هوايي 
تصميم گرفتند كه نرخ بليت هاي هوايي را به صورت 
موقت و به م��دت حدود ۲ ماه س��ركوب كنند تا از 

ريزش بيشتر تقاضا جلوگيري كنند. 
پي��ش از اي��ن، محمدرضا ابراهيم پور،  كارش��ناس 
ارش��د اقتصاد هوانوردي درگفت وگ��و با »تعادل« 
گفته بود: پيش بيني مي ش��ود كه بازار س��فرهاي 
هوايي به شرايط سال هاي دور نزديك شود كه تنها 
قش��رخاصي از جامعه يعني يكي دو دهك ابتدايي 
توان پرداخت هزينه بليت و سفرهاي هوايي را داشته 
باشند و ديگر اقشار متوسط نتوانند براي انجام سفر 

از هواپيما استفاده كنند.
او گفته بود: تصميمي كه در كشورهاي توسعه يافته 
گرفته شده اين بود كه به عنوان نمونه در آمريكا در 
س��ال ۱۹7۸ قانون مقررات زدايي اجرايي ش��د كه 
براس��اس اين قانون نرخ پروازها توس��ط ايرالين ها 
تعيين مي شود و دولت در اين زمينه دخالتي ندارد. 
اجراي اين قانون موجب ش��د كه بازار رقابتي شود 

و ش��ركت هاي كم هزينه وارد بازار شوند و افزايش 
سفرهاي هواپيمايي را به همراه داشت. 

اين كارشناس ارشد اقتصاد هوانوردي تصريح كرده بود: 
اياالت متحده پس از ۳۰ سال از اجراي اين قانون اعام 
كرد كه بااجراي قانون مقررات زدايي حجم مسافران سه 

برابر و قيمت بليت به يك سوم كاهش يافت. 
ابراهي��م پور با اش��اره به وضعي��ت موجود صنعت 
هوانوردي در كش��ورمان افزوده ب��ود: با وجود آنكه 
در س��ال ۹۴ قانون آزادس��ازي اجرا ش��د كه هدف 
از وض��ع آن، كاهش قيمت بليت ب��ا افزايش عرضه 
بود كه متاس��فانه ب��ا وضع موجود معلوم مي ش��ود 
كه چنين قانون هايي براي كش��ورهايي موثر است 
ك��ه بازار اقتصاد آزاد دارن��د و هواپيما به وفور يافت 
مي ش��ود و ظرفيت و عرضه كاه��ش نمي يابد و در 
چنين بازاري امكان حضور بيشتر ايرالين ها وجود 
دارد. در كش��ورهاي توس��عه يافته مي توان انتظار 
داشت كه شركت هاي هواپيمايي براساس درآمد-

هزينه فعاليت مي كنند و براي جذب مسافر بيشتر 
اقدام به كاهش قيمت بليت مي كنند و در ايران كه 
ايرالين ها با افزايش هزينه چشمگير مواجه شده اند 
نمي توان كاهش قيمت بليت را با آزادسازي قيمت ها 

شاهد بود.
به گفته اين كارشناس ارشد صنعت هوانوردي، هزينه 
كنوني ايرالين ها نسبت به ايرالين هاي ساير كشورها 
بيشتر اس��ت و اگر به صورت متوسط قيمت صندلي 
براي هر ساعت 6۰ دالر باشد، قيمت بليت پرواز تهران 
مشهد ۴۵۰ هزار تومان به باال مي شود و قيمت بليت 
دوطرفه حدود يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان مي شود. 

 ورشكستگي 1000 شهرداري در كشور 
آنگونه كه رييس كميس��يون عمران مجلس گفته 
اس��ت، نزديك به ۹۰ درصد درآمد شهرداري هاي 
كش��ور از محل صدور پروانه تامين مي شود، اما در 
حال حاضر به دليل ركود مس��كن، بيش از ۱۰۰۰ 
شهرداري در كش��ور ورشكسته هس��تند و امكان 
تامين هزينه هاي خودش��ان را ندارند، چه برسد به 
اينكه براي زير ساخت هاي بحراني شهر هزينه كنند، 
الزم است توليد مسكن به راه بيفتد و با درآمد هاي 

پايدار، شهرداري ها تقويت شوند.
محمدرض��ا رضايي كوچ��ي، ريي��س كميس��يون 
عمران مجلس در همين حال گفته ضروري اس��ت 
مسووليت مديريت بحران شهر تهران را دستگاهي 

باالتر از شهرداري بر عهده بگيرد.
رضاي��ي در رابطه با لزوم توجه بيش��تر به مديريت 
بحران ش��هر ته��ران گفت: ب��ا توجه ب��ه اينكه در 
ش��رايط بحراني پايتخت دس��تگاه هاي مختلفي با 
موضوع مديريت بحران درگير هستند و شهرداري 
مسووليت مديريت بحران شهر تهران را بر عهده دارد 
.در صورتي كه بايد به اين نكته توجه كنيم بسياري 
از دس��تگاه هاي مربوطه زيرنظر شهرداري نيستند 
و طبيعي اس��ت در ش��رايط بحراني، دستگاه هايي 
مانند سازمان  آب، ش��ركت توزيع مديريت نيروي 

برق، ش��ركت گاز، هال احمر و نيروي انتظامي از 
شهرداري پيروي نمي كنند، از اين جهت الزم است 
مسووليت مديريت بحران شهر تهران را دستگاهي 

باالتر از شهرداري بر عهده بگيرد.

  بحران سازي برج هاي ناايمن در حوادث 
نماينده مردم جهرم در مجلس ش��وراي اسامي، 
افزود: سطح قابل توجهي از شهر تهران را بافت هاي 
فرس��وده تش��كيل داده و همچنين تع��داد زيادي 
س��اختمان  غول پيكر در پايتخت وج��ود دارد كه 
مسائل ايمني در آنها رعايت نشده و استحكام الزم 
را در برابر زلزله ندارند، از طرفي در خيابان ها و معابر 
شهر دسترسي هاي الزم براي ارايه خدمات به مردم 
تعريف نش��ده و كار امداد رس��اني را بسيار سخت و 

مشكل كرده است.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، با اشاره به زلزله 
سال گذشته شهر تهران، گفت: زلزله سال گذشته 
مانوري براي مديريت بحران و همكاري دستگاه هاي 
مختلف شهر تهران بود كه متاسفانه در نيم ساعت 
ابتدايي بعد وقوع زلزله و هجوم مردم به خيابان ها، 
پايتخت كاما قفل و امكان خدمات رساني براي همه 
دستگاه ها غير ممكن شد. بعد از آن حادثه جلسه اي 

در كميس��يون عمران مجلس ش��وراي اسامي  با 
حضور مسووالن شركت گاز، سازمان آب و شركت 
توزيع مديريت نيروي برق تش��كيل شد كه متوجه 
شديم هيچ كدام از دس��تگاه هاي اجرايي آمادگي 

الزم براي شرايط بحراني را ندارند.

  تهران در مقابل حوادث 
آسيب پذير است

رييس كميس��يون عمران مجلس با اشاره به ضعف 
دس��تگاه هاي اجرايي هنگام وقوع بح��ران يادآور 
ش��د: نه ش��بكه برق و نه شبكه گاز اس��تان امكان 
هش��دار دهي و قطع به موقع را در ش��رايط بحراني 
ن��دارد و همچنين ش��بكه آبرس��اني ش��هر تهران 
نيز به همين صورت اس��ت، مخ��ازن آبي كه براي 
ش��هر تهران تعبيه ش��ده در صورت وقوع حادثه و 
انفجار سيابي عظيمي به جريان خواهد انداخت، 
از طرف��ي تع��داد بيمارس��تان ها، آمبوالنس ه��ا و 
مقاومت بيمارس��تان ها در ش��رايط بحراني امكان 
خدمات رس��اني به مردم را ندارند، متاس��فانه شهر 
تهران در مقابل حوادث آسيب پذير است و بايد فكر 

جدي براي آن بينديشيم.
رضايي اظهار كرد: اگر قرار باش��د تمام مسووليت 

مديريت بحران ش��هر تهران را بر دوش شهرداري 
بگذاريم قطعا نمي تواند از عهده مسووليت خودش 
بر بيايد چرا كه تهران در حال حاضر براي مديريت 
ش��هري نيز با مش��كل تامين هزينه ب��راي مخارج 
خود مواجه اس��ت و براي كس��ب درآمد به صورت 
غيرقانوني و غير شفاف تراكم مي فروشد، در نتيجه 
امكان مديريت بحران پايتخت به داليل مذكور براي 
شهرداري وجود ندارد. الزم وضروري است دولت به 
اين موضوع ورود كند و مسووليت مديريت بحران 

شهر تهران به سطح باالتري واگذار شود.
به گزارش »تعادل«، شهرداري تهران در شرايطي 
مديريت بحران شهر را بر عهده دارد كه كل بودجه 
آن ۱7 هزار ميليارد و ۵۰۰ ميليارد تومان است اما 
بيش از ۵۲ هزار ميليارد تومان بدهي دارد و به دليل 
اينكه مقادير زيادي از اين بدهي به بانك ها است هر 
ماه مبلغ بااليي به بدهي شهرداري افزوده مي شود.

اگر چه اين مي��زان بدهي ميراث مديريت اس��بق 
شهر تهران است، اما بعد از تحوالت اقتصادي اخير 
و گراني هاي سرس��ام آور ش��هرداري نيز در تامين 
هزينه ها و مخارج خود دچار مشكل شده و به همين 
منظور برخي اعضاي شوراي شهر پيشنهاد اصاح 

بودجه سال ۹7 را مطرح كردند.

حسن رس��ولي، خزانه دار شوراي شهر تهران هفته 
گذش��ته هنگامي كه گزارش حساب هاي درآمد و 
هزينه ارديبهشت و خرداد سال جاري را در صحن 
ش��ورا قرائت مي كرد، از تحقق ۴۹ درصدي بودجه 
مصوب ۳ ماهه شهرداري خبر داد و گفت: تحقق ۴۹ 
درصدي بودجه مصوب سه ماهه شهرداري نشانگر 
آن است كه ش��رايط اقتصادي به گونه اي نبوده كه 
شهرداري بتواند مس��ير مبتني بر تعادل و انضباط 
بودجه اي را ط��ي كند. در واق��ع تحقق ۴۸ درصد 
دريافت ها، بيانگر آن است كه شهرداري با ۵۲ درصد 

كسري عملكرد در تامين منابع مواجه بوده است.
همچنين مجيد فراهاني عضو ديگر ش��وراي شهر 
معتقد است وضعيت مالي شهرداري تهران بحراني 
اس��ت به گونه اي كه تنها نيمي از بودجه شهرداري 
محقق شده و اگر بر اين اساس جلو برويم از بودجه 
۱7 هزار و ۵۰۰ ميلي��ارد توماني حداكثر حدود ۹ 
هزار ميليارد تومان محقق خواهد ش��د. اين بدين 
معناست كه تنها مي توان هزينه هاي نگهداشت شهر 
را تامين كرد و ما شاهد تعطيلي پروژه هاي شهري 
هستيم. به نظر مي رسد شهرداري تهران و اعضاي 
شورا چاره اي جز اصاح بودجه ۹7 نداشته باشند . 
در هفته  پيش رو اين موضوع مشخص خواهد شد.

قابليت اتصال كريدور اروم چي- اكتائو- انزلي به اروپا درخواست قطري ها براي افزايش تردد شناورها به بوشهر 
معاون امور دريايي س��ازمان بن��ادر و دريانوردي از 
درخواس��ت قطري ها ب��راي افزايش ت��ردد خطوط 

كشتيراني بين بنادر بوشهر و حمد خبر داد.
به گزارش تسنيم، هادي حق شناس با اشاره به ديدارهاي 
صورت گرفته با هيئت عاليرتب��ه وزارت حمل و نقل و 
سازمان بنادر قطر براي توسعه روابط حمل و نقلي با ايران، 
اظهار كرد: قطري ها پيش از تحريم هاي صورت گرفته 
از سوي عربستان و امارات كاالي خود را از اين كشورها 
تامين مي كردن��د حال درخواس��ت كرده اند كه تردد 
خطوط دريايي بين ايران و قطر افزايش يابد تا تجارت دو 
كشور تقويت شود. وي ادامه داد: با توجه به اينكه قطري ها 
از سوي امارات و عربستان سعودي در تحريم هستند، به 
آنها اعام كرديم از بندر بوشهر مي توانيم كاالهاي شما را 
صادر يا وارد كنيم. در حال حاضر بخشي از اين اتفاق رخ 

داده و به طور مشخص بخشي از محصوالت كشاورزي از 
بنادر بوشهر به بندر حمد قطر ترانزيت مي شود.

وي با بيان اينكه به لحاظ خطوط كشتيراني و عبور كشتي 
بين دو بندر هيچ مشكلي وجود ندارد، تاكيد كرد: كاالهاي 
ترانزيتي از مقصد تركيه و ساير كشورهاي همجوار نيز 
مي توانند از خطوط كشتيراني مناسب در بندر بوشهر 
براي حمل كاال به بنادر قطر بهره مند شوند.حق شناس 
با اش��اره به اينكه در ماقات بين مس��ووالن دو كشور 
قطري ها درخواست كردند بين دو بندر حمد و بوشهر 
خطوط دريايي فعال شود كه عما اين اتفاق نيز رخ داده 
اس��ت، بيان كرد: قبا هم خطوط دريايي بين بنادر دو 
كشور فعال بودند اما شرايط فعلي قابل مقايسه با گذشته 
نيست و شاهد رشد چشمگير خطوط دريايي بين بنادر 

ايران و قطر هستيم.

 مهرداد تقي زاده، معاون حمل ونقل وزير راه و شهرسازي 
با اش��اره به راه اندازي كريدور اروم چي-اكتائو-انزلي 
گفت: مي توان اين مسير را به داخل كشور و از طريق مرز 
بازرگان به سمت اروپا ادامه داد.به گزارش روابط عمومي 
و امور بين الملل س��ازمان منطقه آزاد انزلي، تقي زاده 
با رييس هيئت مديره و مديرعامل س��ازمان ديدار و از 
پروژه هاي عمراني-زيرساختي، گردشگري و مجتمع 
بندري كاسپين اين منطقه  نيز بازديد به عمل آورد.او در 
جريان اين بازديد، فعال سازي كريدور بين المللي جديد 
ايجادش��ده از سوي منطقه آزاد انزلي در مسير ايران و 
چين را بسيار مهم اعام كرد و گفت: مي توان اين مسير 
را به داخل كش��ور و از طريق مرز بازرگان به اروپا ادامه 
داد.وي توجه به نيازهاي كاهش هزينه، زمان و امنيت 
كاال با حضور شركت هاي بيمه اي را به منظور اقتصادي 

ك��ردن كريدورها براي بازرگانان مه��م ارزيابي كرد و 
اظهار داشت: بعد از راه اندازي كريدور جديد اروم چي-

اكتائو- انزلي، بخش قزاقستان تا انزلي را جزو كريدور 
شمال_جنوب قرار داده ايم.معاون حمل ونقل وزير راه 
و شهرسازي بهره گيري از سرمايه گذاري، بازرگاناني 
كه در مسير كشورهاي درياي خزر تجارت مي كنند در 
اين منطقه را مهم قلمداد كرد و افزود: منطقه آزاد انزلي 
در توسعه مناسبات تجاري ايران با كشورهاي همسايه 
درياي خزر نقش مهمي ايفا خواهد كرد.بازديد از بندر 
كاسپين، طرح هاي توسعه اي و زيرساختي، فاز تجارت 
و گردش��گري و بزرگ ترين آكواريوم ايران در منطقه 
آزاد انزلي از ديگر بخش هاي اين ديدار بود كه مديركل 
راه و شهرس��ازي گيان و معاون و مديران س��ازمان 

حضور داشتند.

پيشنهاد افزايش آب بها در تهران

پيش بيني 1۵ هزار قبر
براي مواقع بحران در تهران

يك عضو شوراي شهر با تاكيد بر لزوم توجه به بحران 
آب در تهران، در يك چش��م انداز دراز مدت گفت: 

بهاي آب در تهران بايد منطقي شود.
به گزارش ايلنا، س��يدآرش حسيني مياني، عضو 
شوراي شهر تهران درباره احتمال خشك شدن آب 
درياچه چيتگر گفت: اينكه در كوتاه مدت درياچه 
چيتگر خشك شود، چنين چيزي اتفاق نمي افتد، 
اما احتمال كاهش حقاب��ه دريافتي از كن به دليل 
تغييرات اقليمي وجود دارد و در اين زمينه الزم است 

مطالعات دقيقي انجام شود.
عضو كميسيون س��امت، خدمات محيط زيست 
شوراي شهر در راستاي احتمال وقوع خشكسالي 
در ش��هر تهران تصريح كرد: وقوع خشكس��الي با 
ابعادي كه شما بيان مي كنيد، احتمال اندكي دارد 
اما حتما بايد تاب آوري ش��هر را در برابر آن افزايش 
داد. ۵ س��د در حال حاضر تامين كننده آب شرب 
تهران هستند و آب زيرزميني نيز به عنوان پشتيبان 
عمل مي كند. موضوع بحران آبي در تهران را بايد در 
يك چشم انداز دراز مدت نگاه كنيد البته به نظر من، 
مقام هاي مسوول بايد در خصوص اظهارات شان در 
زمينه اتمام آب، كمي ماحظه كنند و بايد بيشتر 
به س��مت اجرا و عمل بروند. نكته بسيار مهمي كه 
درخصوص كنترل ميزان مصرف آب در تهران وجود 
دارد مباحث مربوط به آب بها است. قيمت يك ليتر 

آب شرب شهري پنج ريال است. 
عضو شوراي شهر ادامه داد: منابع آب ماهيت محلي 
دارد و برداش��ت آب از س��فره ته��ران بايد با توجه 
به نيازهاي همين منطقه ارزيابي ش��ود. كمك به 
سيستان و بلوچس��تان هم نبايد فراموش شود اما 
به طور مستقيم اين دو موضوع به هم مرتبط نيستند.

وي ادامه داد: وقتي كه آب شرب را به قيمت تقريبا 
مفت و با ۱۰۰ درصد تامين به پايتخت اختصاص 
مي دهيد، مشخص اس��ت كه از شهرهاي ديگر به 
تهران مهاجرت مي كنند اما سوال اين است كه مگر 
مي ش��ود براي تهران آب تامين نكرد؟ نكته مهم و 
قابل توجه اين است كه همانطور كه قيمت اجاره بها 
و مس��كن در تهران باالتر از بقيه نقاط كشور است، 
بهاي آب نيز بايد از بقيه نقاط باالتر باشد. بهاي آب 
در تهران بايد منطقي شود و اين واقعيتي است كه 
نمي توان آن را انكار كرد و فقط از اين طريق مي توانيم 
بگوييم عدالت برقرار شده است. اين به معناي سلب 
مسووليت از دولت نيس��ت اما شهروندان هم بايد 

سهم خود را بپذيرند. 
عضو ش��وراي ش��هر در رابطه با مصرف آب توسط 
ش��هرداري  ها گفت: از نظر حقوقي شهرداري بايد 
مبلغي را به اداره آب پرداخت كند. هم اكنون براي 
ش��هرداري منطقه ۲۲ صورتحساب چند ميليارد 
توماني به خاطر استفاده از چاه هاي آب صادر شده 
اما مساله اين است كه ميزان آبي كه توسط شهرداري 
براي آبياري فضاي سبز مصرف مي شود، ۱۰ درصد 
ميزان مصرف آب توسط شهروندان تهراني است. 
پس مي بينيد كه باز هم مصرف كننده اصلي همين 

شهروندان تهراني هستند.

زه��را صدراعظ��م ن��وري، رئيس كميس��يون 
سامت شوراي شهر با بيان اينكه تهران به دليل 
حادثه خيز بودن بايد آمادگي الزم را براي وقوع 
بحران داشته باشد، گفت: حدود ۱۵ هزار قبر براي 

مواقع بحران در نظر گرفته شده است.
به گزارش فارس، صدراعظم نوري با بيان اينكه 
يكي از وظايف شهرداري طبق قانون شهرداري ها 
اين اس��ت كه در زمان فوت افراد در آرامستان ها 
شرايط الزم براي تدفين را ايجاد كنند،  در زمان 
وقوع بح��ران يكي از ماموريت هاي اصلي در اين 
باره برعهده شهرداري هاست كه ساز و كار دفن 
كشته شدگان را فراهم كنند.شهر تهران به دليل 
حادثه خيز بودن بايد آمادگي الزم را براي وقوع 

بحران داشته باشد.
رئيس كميسيون سامت شوراي شهر تهران با 
بيان اينكه بايد ساز و كارهاي الزم را در بهشت زهرا 
پيش بيني كرد، گفت:  البته در حال حاضر قطعاتي 
را در نظر گرفته تا در هنگام رخداد حادثه در آن 
قطعات تدفين صورت گيرد.اكنون تعدادي فضا 
در نظر گرفته شده البته با توجه به رشد جمعيت 
و طوالني بودن مسير امروز فقط نمي توانيم يك 
نقطه را در نظر بگيريم و بايد براي نقاط ديگر هم 

برنامه ريزي كنيم.
نوري در پاسخ به اينكه چند هزار قبر براي مواقع 
بحران در نظر گرفته شده گفت: حدود ۱۵ هزار 
قبر براي مواقع بحران در نظر گرفته شده است.

رئيس كميسيون سامت ش��وراي شهر تهران 
در پاسخ به اين پرس��ش كه اين تعداد قبر براي 
بحران كفايت مي كن��د، گفت: پيش بيني هايي 
صورت گرفته البته م��ا نمي دانيم بحران در چه 

حجمي است .

آگه��ي موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13 آئين نامه قانون تعيين تكلي��ف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

قطعه يك ايالم 
برابر رأي ش��ماره 139760315001000698 م��ورخ 1397/04/11 هيأت اول/ هيأت دوم موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي احد ش��كربيگي، فرزند عباداله، به كد ملي 4501009632 )ششدانگ( 
يك باب ساختمان، به مساحت 57/95 مترمربع، پالك شماره 1 فرعي از 1418 اصلي، واقع در ايالم- خ 

اصلي چالسرا- خريداري شده از رضا عزيزي و منتسب به مالكيت آقا رئيسي. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص 
نس��بت به صدور س��ند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باش��ند مي توانند ظرف مدت دو ماه و در مورد 
آگهي هاي اصالحي ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتش��ار اولين آگهي، اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رس��يد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/05/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/06/04
صفري، رئيس اداره ثبت  اسناد و امالك شهرستان ايالم

قوه قضائيه 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ايالم

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320
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رييس كنفدراسيون صادرات ايران مطرح كرد
واردكنندگان قادر به رقابت نيستند

رييس كنفدراسيون صادرات ايران گفت: تجربه ثابت كرده 
اس��ت واردات ارزان قيمت بعد از توليد محصول ارزان به 
دست مصرف كننده نرسيده و بعضا باعت سوءاستفاده هاي 
گسترده مي شود. محمد الهوتي اظهار كرد: طي روزهاي 
گذشته دولت با ابالغ مصوبه اي براي اصالح بند 5 بسته 
جديد ارزي، شرايط معافيت از پرداخت مابه التفاوت نرخ 
دالر دولتي با ارز ب��ازار ثانويه را اعالم كرد. او افزود: اما اگر 

دولت به دنبال حمايت از قشر آسيب پذير است، بايد آن 
تفاوت نرخ ارز 4200 تومان تا سامانه نيما را براي كمك 
به دهك ه��اي نيازمند و مصرف كنن��ده نهايي در قالب 
بسته هاي مختلف كمك كند تا هم حمايت هدفمند باشد 
و هم از توزيع رانت جلوگيري شود. رييس كنفدراسيون 
صادرات اي��ران در گفت وگو با خبرآنالي��ن، عنوان كرد: 
گرچه از نظر محيط كس��ب وكار درياف��ت مابه التفاوت 

در زمان خروج پس��نديده نيس��ت، اما در قانون تجارت 
ش��رايط فورس ماژور نيز ديده ش��ده است؛ ضمن اينكه 
تجربه ثابت كرده اس��ت واردات ارزان قيمت بعد از توليد 
محصول ارزان به دس��ت مصرف كننده نرس��يده و بعضا 
باعت سوءاستفاده هاي گسترده شده است و عمال نظارت 
و كنترل نيز نتوانسته مانع آن شود. الهوتي متذكر شد: 
بايد در نظر داشت يكي از ش��رايط اقتصاد سالم، شرايط 

برابر و رقابتي است و در جايي كه دو واردكننده با تفاوت 
يك روز كاال وارد كرده اند و يكي از آنها كاال را با ارز 4200 
تومان وارد مي كند و واردكننده ديگر فرداي آن روز با نرخ 
8200 تومان كاال وارد كند، اين دو وارد كننده چگونه قادر 
خواهند بود محصول توليدي خود را در يك شرايط رقابتي 
در بازار عرضه كنند؟ به گفت��ه او، در واقع چنانچه فرض 
كنيم كه توليدكننده اول با نرخ وارداتي و سود منصفانه 

كاالي خود را به ب��ازار عرضه كند، قطعا قيمت محصول 
اين واحد توليدي با واحد توليدي دوم حداقل 50 درصد 
ارزان تر عرضه خواهد شد. رييس كنفدراسيون صادرات 
ايران خاطرنشان كرد: گرچه معتقدم چنين اتفاقي نخواهد 
افت��اد و كاالي اول و دوم با نرخ بازار آزاد به مصرف كننده 
عرضه خواهد شد و سود سرشاري نصيب وارد كننده اول 

خواهد شد.

در يك گزارش تحليلي بررسي شد

GDP  سهم صنعت از سفره
تعادل     

بررسي س��هم بخش صنعت از توليد ناخالص داخلي )به 
قيمتهاي ثابت و جاري( با تاكيد بر دهه 1380، نشانگر دو 
روند متفاوت اس��ت: سهم بخش صنعت از توليد ناخالص 
داخلي به قيمت ثابت ط��ي دوره 1368 تا 1393، روندي 
صعودي داش��ته و اين در حالي اس��ت كه س��هم بخش 
صنعت از توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري طي دوره 
س��ال هاي 1369 تا 1380، روندي صعودي و سپس طي 
دوره سال هاي 1381 تا 1393، روند نزولي را تجربه كرده 
اس��ت. براساس پژوهشي كه از س��وي موسسه مطالعات 
و پژوهش ه��اي بازرگاني صورت گرفته؛ عواملي همچون 
»افزايش واردات رس��مي و غيررسمي«، »قيمت گذاري 
دس��توري« و »بروز برخي تحوالت تكنيكي و صرفه هاي 
ناشي از مقياس« در كاهش نسبي ارزش بازاري توليدات 
صنعتي كشور نسبت به ساير بخش ها در دهه 1380، نقش 
داشته اند. اين موضوع تاثيرپذيري باالي بخش صنعت از 
سياست هاي كالن اقتصادي را آشكار مي كند. اين در حالي 
است كه كاهش سهم ارزش افزوده بخش صنعت از توليد 
ناخالص داخلي براساس قيمت جاري را بايد از يك سو در 
سياست هاي صنعتي رشد محور بخش صنعت كه به سمت 
توليد كاالهاي با فناوري و فرآوري پايين گرايش داشته و از 
سوي ديگر در تغيير رابطه مبادله به ضرر كاالهاي صنعتي 
داراي ارزش افزوده پايين، جست وجو كرد. بررسي تركيب 
توليد و صادرات صنعتي كشور نيز حاكي از روند افزايشي 
توليد محصوالت صنعتي منبع محور، ان��رژي بر و داراي 
ارزش افزوده پايين است. تحليل روند سهم بخش صنعت 
از توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري بر اين موضوع مهم 
داللت دارد كه براي برون رف��ت از روند نزولي دهه 1380 
بايد اواًل يكپارچه سازي سياست هاي اقتصادي، صنعتي و 
تجاري در اولويت قرار گيرد و به عبارت ساده تر، سياست هاي 
اقتص��ادي با جهت گيري پش��تيباني از توليد بازطراحي 
شوند. دوم اينكه تركيب توليدات صنعتي كشور از طريق 
طراحي و پياده سازي سياس��ت صنعتي جديد با رويكرد 
توليد محصوالت با ارزش افزوده باال مورد بازبيني قرار گيرد.

   سهم صنعت از سفره توليد ناخالص داخلي
بررسي سهم بخش صنعت از توليد ناخالص داخلي با نفت 
و بدون نفت به قيمت هاي ثابت و جاري طي دوره 1368 تا 
1393 نشان دهنده آن است كه سهم بخش صنعت از توليد 
ناخالص داخلي به قيمت هاي ثابت و جاري طي دوره مورد 
بررسي، روندهاي متفاوتي را شاهد بوده است. سهم بخش 
صنعت از توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت از حدود 8.5 
درصد در ابتداي دوره، به حدود 16 درصد در انتهاي دوره 
افزايش يافته است. در مقابل، سهم بخش صنعت از توليد 
ناخالص داخلي به قيمت جاري از حدود 11 درصد در ابتداي 
دوره به 17 درصد در سال 1380 افزايش و سپس دوباره به 

حدود 11 درصد در انتهاي دوره كاهش يافته است.
سهم بخش صنعت از توليد ناخالص داخلي بدون نفت به 
قيمت هاي ثابت و جاري نيز طي دوره مورد بررسي روندهاي 
متفاوتي را تجربه كرده است. سهم بخش صنعت از توليد 
ناخالص داخلي بدون نفت به قيمت ثابت از حدود 12 درصد 
در ابتداي دوره به حدود 18 درصد در انتهاي دوره افزايش 
يافته اس��ت. اين در حالي است كه سهم بخش صنعت از 
توليد ناخالص داخلي بدون نفت به قيمت جاري از حدود 12 
درصد در ابتداي دوره به 20 درصد در سال 1380 افزايش و 

سپس به حدود 14 درصد در انتهاي دوره كاهش يافته است.
از ديگر سو، طي دوره 1368 تا 1371، حجم بااليي از مواد 
اوليه و كاالهاي واسطه اي به منظور استفاده از ظرفيت هاي 
بالاستفاده صنايع كشور از طريق استقراض خارجي وارد 
كشور شد كه رشد قابل توجه توليدات صنعتي در مقايسه 
با ساير بخش هاي اقتصادي را به دنبال داشت. در اين دوره، 
رشد ارزش افزوده بخش صنعت به قيمت جاري، به ترتيب 
20 درصد، 85 درصد و 56 درصد بوده و رشد ارزش افزوده 
بخش صنعت به قيمت ثابت ني��ز به ترتيب، 4 درصد، 28 
درصد و 21 درصد بوده است. همچنين آزادسازي واردات 
با اعالم نرخ ارز ترجيحي- رقابت��ي براي واردات مواد اوليه 
و قطعات يدكي مورد نياز صنايع )گس��ترش ليست اقالم 
وارداتي بدون انتقال ارز( رشد بااليي در واردات ايجاد كرد. 
طي اين دوره رابطه مبادله به نفع بخش صنعت در مقايسه 
با ساير بخش هاي اقتصادي مانند كشاورزي و خدمات در 

حال تغيير بوده است.
از س��وي مقابل، كاه��ش درآمدهاي نفتي از اواخر س��ال 
1372، بازپرداخت بدهي هاي كوتاه مدت و بلندمدت )كه 
سررسيد آنها عمدتا در سال 1373 بود( را با مشكل روبرو 
كرد. مجموعه اين شرايط به جهش در نرخ ارز، افزايش نرخ 
تورم و كاهش رشد صنعتي منجر شد. به اين ترتيب، رشد 
ارزش افزوده بخش صنعت به قيمت ثابت طي دوره 1371 
تا 1374، به ترتيب منفي ي��ك درصد، منفي 5 درصد، 3 
درصد و صفر بوده اس��ت. در سال 1374، به منظور ايجاد 
ثبات اقتص��ادي، دولت نرخ ارز را تثبيت ك��رد و با اعمال 
كنترل اعتبارات بانكي و كاه��ش قدرت وام دهي بانك ها 
درصدد كنترل حجم نقدينگي برآمد. اين اقدام در كنار وضع 
محدوديت هاي تعرفه اي و غيرتعرفه اي و جيره بندي ارزي 
از ابتداي برنامه دوم توسعه اتخاذ شد كه نتيجه آن افزايش 
قيمت كاالهاي صنعتي و روند افزايشي رابطه مبادله بخش 

صنعت در مقايسه با ساير بخش هاي اقتصادي بود.

   صنعت و برنامه هاي توسعه
برنامه سوم توسعه اما با راهبرد اصالحات اقتصادي مبتني بر 
رويكرد »توسعه اقتصاد رقابتي« طراحي شد. در اين برنامه، 
دولت از طريق حركت به سمت آزادسازي نظام اقتصادي 
)همراه با اصالح��ات قانوني و نهادي و لغو انحصارات براي 
فراهم شدن زمينه هاي مشاركت بخش خصوصي و كاهش 
تصدي گري دولت( به حذف موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي 
اقدام كرد. رشد ارزش افزوده بخش صنعت به قيمت ثابت 
طي دوره 1379 تا 1381، به ترتيب 12 درصد، 14 درصد 
و 13 درصد بوده است. هرچند از اواسط برنامه سوم توسعه، 
به دليل در معرض رقابت قرار گرفتن بخش صنعت در برابر 
واردات كاالهاي خارجي، رابطه مبادله به ضرر بخش صنعت 

در مقايسه با بخش هاي ديگر در حال تغيير بوده است.
در برنامه چهارم توسعه با افزايش درآمدهاي نفتي و تقويت 
نرخ ارز حقيقي، كشور با سيل واردات كاالهاي خارجي به 
صورت رسمي و غيررسمي مواجه شد، به نحوي كه رابطه 
مبادله، بار ديگر به ضرر بخش صنعت تغيير كرد. طي اين 
دوره، همچنين به دليل اتكاء بيشتر به توليد و صادرات مواد 
خام با وجود رشد كمي توليد صنعتي، نسبت ارزش افزوده 
بخش صنعت به توليد ناخال��ص داخلي به قيمت جاري 
روندي كاهش��ي را تجربه كرد. شروع برنامه پنجم توسعه 
كه مقارن با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، تشديد 
تحريم هاي بين المللي و افزايش شديد نرخ ارز بود، رابطه 

مبادله را تا حدي به نفع بخش صنعت تغيير داد و از اين رو 
نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به توليد ناخالص داخلي 

به قيمت جاري افزايش محدودي داشت.
متوسط رش��د ارزش افزوده بخش صنعت به قيمت ثابت 
طي دوره 1368 تا 1393، معادل 6.8 درصد )يعني بيشتر 
از متوسط رشد ساير بخش هاي اقتصادي( بوده است. اين 
بدان معني است كه رش��د كمي توليدات بخش صنعت، 
بيشتر از ساير بخش هاي اقتصادي بوده است. متوسط رشد 
ارزش افزوده بخش صنعت به قيمت جاري طي دوره 1368 
تا 1393، به تفكيك دو دوره قابل بررس��ي است. در دوره 
نخست، متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت به قيمت 
جاري طي دوره 1368 تا 1380، معادل 36.7 درصد )يعني 
كمتر از متوسط رشد ساير بخش هاي اقتصاد به جز نفت( 
بوده است. در دوره دوم هم متوسط رشد ارزش افزوده بخش 
صنعت به قيمت جاري طي دوره 1381 تا 1393، معادل 
19.3 درصد )يعني كمتر از متوسط رشد ساير بخش هاي 
اقتصادي به جز نفت( بوده است. اين بدان مفهوم است كه 
ارزش بازاري محصوالت توليدي بخش صنعت تا ابتداي 
دهه 1380 بطور نسبي بيشتر از ساير بخش ها بوده، ولي در 
دهه 1380، ارزش بازاري محصوالت توليدي بخش صنعت 
بطور نسبي كمتر از ساير بخش ها بوده است. به عبارت ديگر، 
رشد شاخص ضمني ارزش افزوده بخش صنعت طي دهه 
1380، كمتر از رشد شاخص ضمني توليد ناخالص داخلي 

با نفت و بدون نفت بوده است. 

   افول سهم نفت؟
تحليل سهم بخش هاي مختلف از توليد ناخالص داخلي به 
قيمت ثابت طي دوره 1368 تا 1393 نشان مي دهد، طي 
اين مدت، سهم بخش نفت از اقتصاد ملي )به قيمت هاي 
ثابت( در حال كاهش و س��هم بخش خدمات و صنعت در 
حال افزايش است. به عبارت ديگر، عمده كاهش سهم بخش 
نفت از اقتصاد ملي توسط افزايش سهم بخش هاي خدمات 
و صنعت جبران ش��ده است. براين اساس مي توان نتيجه 
گرفت رشد حقيقي بخش نفت طي دوره مذكور پايين تر 
از ساير بخش ها به ويژه بخش خدمات و صنعت بوده است.

از ديگر سو، تحليل سهم بخش ها از توليد ناخالص داخلي به 
قيمت جاري طي دوره 1368 تا 1393 نشان مي دهد سهم 

نفت به بيش از 20 درصد افزايش يافته و اين در حالي است 
كه در همين دوره، سهم بخش صنعت )و به صورت محدود، 
س��هم بخش كش��اورزي( در حال كاهش بوده ولي سهم 
بخش خدمات كاهش محسوسي نداشته است. به عبارت 
ديگر، بخشي از افزايش سهم بخش نفت از اقتصاد ملي )به 
قيمت هاي جاري( از محل كاهش سهم بخش صنعت از 
اقتصاد ملي به دس��ت آمده است. به عبارت ديگر، افزايش 
سهم بخش نفت به زيان بخش هاي توليدي )مانند صنعت 
و كشاورزي( شده است. براين اساس مي توان نتيجه گرفت 
كه رش��د جاري بخش نفت طي دوره مذكور باالتر از ساير 
بخش ها به ويژه بخش هاي توليدي مانند صنعت بوده كه 
اين امر تحت تاثير افزايش قيمت نفت خام قرار داشته است.
روند نزولي س��هم صنعت در اقتصاد ملي به قيمت جاري 
طي دهه 1380 ناش��ي از عوامل متعددي است. افزايش 
درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت، تزريق آن به اقتصاد 
ايران و تثبيت نرخ ارز اسمي منجر به كاهش نرخ ارز حقيقي 
و در نتيجه ارزان شدن نس��بي واردات در مقابل توليدات 
داخل شد، يكي از اصلي ترين داليل اين رخداد بوده است. 
افزايش واردات محصوالت قابل مبادله اما به نوبه خود منجر 
به جايگزيني محصوالت مصرفي و كاالهاي واس��طه اي و 
س��رمايه اي خارجي با توليدات داخلي شد. از ديگر سو اما 
درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز از ابتداي دهه 
1380 به باالي 20 ميليارد دالر افزايش يافت و در س��ال 
1390 به بيش از 110 ميليارد دالر رسيد. تثبيت قيمت ارز 
و كاهش نرخ ارز حقيقي در دهه 1380 نيز منجر به تسهيل 
واردات و كاه��ش انگيزه براي صادرات و در نتيجه محدود 
شدن بازار براي محصوالت داخلي شد. از طرفي، با تشديد 
واردات، كاالهاي صنعتي توليد داخل در رقابت بيشتري 
با كاالهاي مش��ابه خارجي )به واس��طه واردات رسمي و 
غيررسمي كاالهاي صنعتي قابل مبادله( قرار گرفت. بررسي 
روند نرخ ارز حقيقي نيز نشان مي دهد، نرخ ارز حقيقي طي 
دوره 1383 تا 1390 روندي نزولي داش��ته است. در واقع، 
كاهش 42 درصدي نرخ ارز حقيقي طي اين دوره، نشانگر 
كاهش قدرت رقابت پذيري محصوالت توليد داخل است.

از آن س��و اما رابطه مبادله بخش صنعت نسبت به بخش 
خدمات طي دوره 1379 تا 1388 روندي نزولي داش��ته 
است، به گونه اي كه از حدود 1.45 واحد در سال 1379، به 

حدود 0.94 واحد در سال 1388 كاهش يافته است. رابطه 
مبادله بخش صنعت نسبت به كشاورزي نيز طي دوره 1376 
تا 1389 روندي نزولي را تجربه كرده است، به گونه اي كه از 
حدود 1.21 واحد در سال 1376، به حدود 0.93 واحد در 
سال 1389 كاهش يافته است. رابطه مبادله بخش صنعت 
نسبت به كل اقتصاد نيز طي دوره 1374 تا 1388، روندي 

نزولي را شاهد بوده است.
قيمت گذاري دس��توري محصوالت صنعت��ي )به ويژه 
محصوالت پايه صنعتي( مانند »پتروشيمي، فوالد، سيمان 
و ...«  نيز به تغيير رابطه مبادله به ضرر بخش صنعت نسبت به 
ساير بخش هاي اقتصادي كمك كرده است. بنابراين قيمت 
گذاري دستوري به منظور جلوگيري از رشد بي رويه قيمت 
محصوالت صنعتي، به دليل افزايش قيمت جهاني نفت در 
دهه 1380 و به تبع آن افزايش قيمت مش��تقات نفت نيز 
تداوم داشته اس��ت. اين در حالي است كه عوامل ديگري 
مانند تحوالت فني و تكنيكي، افزايش مقياس توليد و ايجاد 
صرفه هاي اقتصادي در برخي بخش ها نيز در بروز اين روند 

ايفاي نقش كرده اند.

   تركيب توليد و صادرات صنعتي
در بخش ديگر اين تحليل تركيب توليد محصوالت صنعتي 
كشور نشان مي دهد، در فاصله سال هاي 1375 و 1390، به 
ترتيب 72 درصد و 74 درصد ارزش افزوده بخش صنعت به 
صنايع پيشران شامل فلزات اساسي، شيميايي، غذايي، كاني 
غير فلزي، منسوجات و وسايل نقليه اختصاص داشته است. 
طي اين دوره سهم ارزش افزوده وسايل نقليه از 7 درصد به 
13 درصد و س��هم ارزش افزوده محصوالت شيميايي از 
17 درصد به 23 درصد، بيشترين افزايش و سهم صنعت 
منسوجات با كاهش 9 درصد به 2 درصد، بيشترين افت را 
تجربه كرده است. به عالوه، عمده محصوالت صنايع پيشران 
كش��ور )ش��امل آهن و فوالد، پروپان، پلي اتيلن، متانول، 
سيمان، گچ و ...( عموما منبع محور، انرژي بر و داراي ارزش 
افزوده پايين هس��تند. همچنين براساس اطالعات سال 
1390 مركز آمار ايران، سهم صنايع با فناوري باال )3 درصد(، 
فناوري متوسط به باال )27 درصد(، فناوري متوسط به پايين 
)55 درصد( و فناوري پايين )15 درصد( است كه حاكي از 

سهم بسيار پايين توليدات با فناوري باال است.

نايب رييس اتاق بازرگاني ايران پاسخ مي دهد

اقتصاد ايران در ماه هاي آينده به كدام سو مي رود؟ 
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران شرايط فعلي اقتصاد را از 
منظر بين المللي و داخلي تش��ريح و اوضاع اقتصاد را در 
ماه هاي آينده پيش بيني كرد. پدرام سلطاني در گفت وگو 
با ايسنا، با اشاره به اينكه در ماه هاي آينده براي اقتصاد و 
شرايط كشور چه اتفاقي مي افتد، گفت: بستگي به اين دارد 
كه در محدوديت ها، چگونه شرايط مديريت شود، زيرا به  
نظر مي رسد آثار محدوديت ها روي حمل و نقل دريايي 
موجب محدود ش��دن حمل و نقل دريايي و همچنين 
گران تر شدن آن شود. عالوه براين، محدوديت هاي ديگر 
همچون بيمه و نقل و انتقال، فش��ار را بر واردات بيشتر 
مي كند و مي تواند باعث افت واردات ش��ود. ضمن اينكه 
دولت واردات كاالهاي گروه چهارم را ممنوع كرده است؛ 
بنابراين از دايره واردات خارج شده و همچنين آزاد شدن 
ارز برخي كاالهاي توليدي داخل نيز مي تواند جايگزين 

كاالهاي گروه دو و سه باشد.
س��لطاني اظهار كرد: موارد فوق س��يگنال هاي كاهش 
واردات در ماه هاي آينده را مي دهد. چنانچه سياس��ت 
جديدي اتخاذ نشود، افزايش واردات در دو سه ماه اخير و 
كاهش آن در ماه هاي آينده، در نهايت كارنامه سال 1397 
را به سمت كاهش واردات مي برد يا آثار يكديگر را خنثي 
مي كند و كاهش و افزايش قابل توجهي مشاهده نمي شود. 

به هر روي بايد منتظر بود ديد چه اتفاقي خواهد افتاد.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران اصلي ترين مشكل بخش 
خصوص��ي و اقتصاد كش��ور را نا اطمينان��ي فزاينده در 

محيط كسب و كار بيان كرد وگفت: نبود اعتماد، امكان 
پيش بيني را تا ح��د زيادي از تجار و فع��االن اقتصادي 
سلب كرده و در ش��رايط اقتصادي كش��ور و با توجه به 
سخنان مقام معظم رهبري مبني بر »ممنوعيت مذاكره« 
و همچنين افزايش س��ودهاي بانكي، پيش بيني امري 
سخت خواهد بود، چراكه هر مولفه جديدي مي تواند اثر 
مثبت يا منفي بگذارد. اما اگر در شرايط حاضر و اتفاقاتي 
كه در آينده از جمله محدوديت ه��اي مرحله دوم كه از 
آبان ماه آغاز مي شود، مولفه جديد به شرايط اضافه نشود، 

وضعيت كشور سخت تر خواهد شد. او تاكيد كرد: حتي 
سياست هاي اتخاذ شده در داخل نيز در اقتصاد توليدي و 
اقتصاد داخلي فارغ از محدوديت هاي بين المللي گشايش 
جدي به  وجود نخواه��د آورد. چنانچه سياس��ت هاي 
جسورانه و خالقانه اتخاذ شود، امكان دارد قدري كفه ترازو 
را به سمت ثبات ببرد. در غير اين صورت احتماال شرايط 

سخت تر خواهد شد.
 نايب ريي��س اتاق بازرگاني اي��ران درباره بهترين مولفه 
پيشنهادي گفت: در اين ش��رايط نمي شود واقع بينانه 

صحبت كرد. با توجه به آنچه حاكم بر شرايط فعلي است، 
گزينه بهتريني نمي بينيم و انتخاب ها محدود هستند. 
ما در تعامل با جامعه جهاني دچار مش��كالت اساس��ي 
هستيم، همچنين تنگناهاي محدوديت در تبادالت پولي 
و بانكي بيش از دوره گذشته خواهد بود. اما اگر فقط نگاه 
به گشايش آن باشد، حداقل در حال حاضر خوش بينانه 
اس��ت. مگر اينكه واقعا بانك مركزي ايران و نظام پولي و 
بانكي بتواند با خالقيت و با استفاده از فرصت هاي كوچكي 
كه در تعامل با برخي كشورها دارد مقداري وضعيت را قابل 

تحمل تر نگه دارد. 
سلطاني افزود: در داخل نيز با تالش براي باز كردن ساير 
بندها از پاي توليد، تحرك بيشتر در تصميم گيري هاي توأم 
با مشورت دولت و بخش خصوصي و البته كنار گذاشتن 
مالحظه كاري ها و رابطه ساالري ها و همچنين تصميمات 
جديد در محيط پول كشور در رابطه با موسسات غيرمجاز، 
بايد نظام پولي و مالي ساماندهي و مديريت شود. اگر چنين 
امكاناتي فراهم شود و اهرم ها به كار گرفته شوند، فضاي 
اقتصادي داخل را بازتر مي كند. البته بازهم به تناسب آثار 
منفي محدوديت هاي آمريكا براي كشور، تجربه سال هاي 
گذشته نش��ان داده دولت ها كمتر توفيق پيدا كردند كه 

كارهاي خارق العاده و خالقانه اي انجام دهند.
 نايب رييس اتاق بازرگاني اي��ران تصريح كرد: بعضي از 
اعضاي اتاق بازرگان��ي نظراتي را در خصوص نرخ واقعي 
ارز دارند كه بر اساس استنباط هاي اقتصاددانان است، اما 

يك نظر اجماعي به عنوان نظر اتاق بازرگاني در خصوص 
نرخ واقعي ارز ارايه نشده است و نمي توانيم بگوييم نرخ 
دالر چقدر بايد باشد، چراكه تحريم ها سوار بر سياست هاي 
غلط پولي و مالي بوده و طي سال هاي گذشته موجب رشد 
بي رويه حجم نقدينگي و افسار گسيختگي نظام بانكي و 
موسسات غيرمجاز و در نهايت باال رفتن پايه پولي شده 
است. اما اگر نگاه فقط به تخليه آثار سياست هاي پولي و 
مالي و فضاهاي نظام بانكي به نرخ ارز باشد، نرخ ارز نبايد 

بيشتر از اينها افزايش پيدا كند.
او يادآور شد: محدوديت ها و تقاضاهاي غيرمولد به واسطه 
نگراني از آينده بازار، نرخ را باال مي برد و تقاضا براي خريد 
و در خانه نگه داش��تن ارز، مهاجرت و خروج س��رمايه از 
كشور را نيز افزايش مي دهد. همانطور كه گمانه زني هاي 
مسووالن دولتي حاكي از اين است كه 20 ميليارد دالر 
دست مردم است كه درستي يا نادرستي آن به محاسبات 
و گمانه زني هاي خودشان برمي گردد ولي هرچه كه باشد 
باز سرمايه هاي دست مردم روند افزايشي خواهد داشت. 

سلطاني افزود: به  واسطه شرايط عمومي و انتظارات تورمي 
از اين پس، فرمان افزايش نرخ ارز بيشتر به جاي آنكه دست 
خطاهاي سياست گذاري ها باشد، دست فشارهاي ناشي 
از محدوديت ها و همچني��ن تقاضاهاي غير مولد و غير 
متعارفي است كه در بازار ارز وجود دارد. البته اگر خطاي 
سياست هاي پولي و مالي ادامه پيدا كند، دوباره آنها مسير 

افزايش خود را تحميل مي كنند.

آهن ۷۰۰  تومان ارزان شد

 بسته حمايت از خودرو
 در راه است

ايرنا     مديركل دفت��ر صنايع خودرو و نيرو محركه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد: براساس 
سياست حمايت از صنايع خودروسازي و قطعه سازي 
بس��ته جديد دولت در اي��ن ارتباط تدوين ش��د و 
جزئيات آن در آينده منتشر خواهد شد. اميرحسين 
قناتي گفت: دولت به دنبال حمايت مالي از صنايع 
خودروسازي و قطعه سازي است و در اين بسته همه 
منابع الزم براي حمايت از خودروسازان و قطعه سازان 
پيش بيني ش��ده و ب��ه زودي جزئيات آن منتش��ر 
مي شود. قناتي خاطرنشان كرد: تامين مواد اوليه و ارز 
مورد نياز از جمله موارد پيش بيني شده در اين بسته 
حمايتي است. بازار خودرو كشور در ماه هاي گذشته 
فراز و نشيب فراواني را تجربه كرد؛ خروج يك طرفه 
امريكا از برجام و در پي آن زمزمه ها و احتمال كاهش 
يا قطع همكاري برخي شركاي خارجي خودروسازان 
ايراني و نيز موافقت شوراي رقابت با افزايش قيمت 
خودروهاي توليد داخل كه كمتر از 45 ميليون تومان 
قيمت دارند، سبب افزايش قيمت در بازار شد. پيش 
از اين، محسن صالحي نيا، معاون امور صنايع وزارت 
صنعت گفته بود: چنانچه سطح عمومي قيمت ها 
افزايش پيدا كند، منطقي است كه سقف تسهيالت 
خودروسازان نيز افزوده شود؛ در اين زمينه، به شوراي 
پول و اعتبار پيشنهاداتي ارايه و براي كل خودروسازان 
كشور حدود 100 هزار ميليارد ريال افزايش سقف 

تسهيالت درخواست شده است.

 ۷۰  هزار خودرو معيوب 
در كارخانه ها

 ايس�نا     دبير انجمن صنايع همگن قطعه سازي 
گفت: تعداد خودروهايي كه به دليل كسري قطعات 
ب��ه صورت ناق��ص تولي��د و در ك��ف كارخانه هاي 
سازنده متوقف ش��ده اند به حدود 70 هزار دستگاه 
رسيده است. آرش محبي نژاد اظهار كرد: متاسفانه 
خودروسازان از پرداخت مطالبات قطعه سازان ناتوان 
هس��تند و همين موضوع موجب ايجاد مشكل در 
تامين نقدينگي قطعه س��ازان و توليد قطعات شده 
است.  دبير انجمن صنايع همگن قطعه سازي ادامه 
داد: متاسفانه در هفته هاي اخير وضعيت قطعه سازان 
بدتر شده است و ناتواني خودروس��ازان از پرداخت 
مطالبات قطعه سازان نيز مشكالت را تشديد كرده 
است. او افزود: در اين شرايط در كوتاه مدت سه اقدام 
مهم بايد صورت گيرد كه صنعت خودرو و قطعه سازي 
از اين بحران خارج ش��ود كه اولي��ن اقدام، پرداخت 
تسهيالتي به ارزش بيش از 10 هزار ميليارد تومان 
به هر يك از ش��ركتهاي بزرگ خودروس��ازي براي 
پرداخت مطالبات قطعه س��ازان است. محبي نژاد با 
بيان اينكه با تغييرات نرخ ارز ميزان سرمايه در گردش 
ش��ركتهاي قطعه س��ازي به كمتر از نصف رسيده 
است، تصريح كرد: دومين اقدام مهم براي خروج از 
اين وضعيت، عرضه كافي و با قيمت مناس��ب مواد 
اوليه عمدتا دولتي همچون ف��والد، فلزات رنگين و 
محصوالت پتروشيمي اس��ت كه متاسفانه قيمت 
آنها در بازار به شدت افزايش يافته است. او ادامه داد: 
سومين اقدام كوتاه مدت براي خروج صنعت خودرو 
و قطعه از اين بحران، آزادسازي قيمت خودرو و واقعي 

شدن قيمت قطعات تحويلي به خودروسازان است.

 قراردادها با تهران
متوقف نمي شود

تسنيم     سفيرگرجستان در ايران گفت: در ماه هاي 
آينده تكليف روابط اقتصادي ايران و گرجستان بطور 
كامل مشخص مي ش��ود و در صورتي كه اروپا بماند 
گرجستان نيز مي ماند. »يوسب چاخواشويلي« در 
واكنش به تاثير تحريم هاي اياالت متحده امريكا عليه 
ايران بر روابط دو كش��ور، اظهار كرد: فعال كه با ايران 
همكاري داريم، اتحادي��ه اروپا نيز با ايران همكاري 
خواهد داشت و گفته نش��ده قراردادهاي همكاري 
با ايران را ترك مي كني��م. او افزود: در ماه هاي آينده 
تكليف )روابط اقتصادي ايران و گرجس��تان( بطور 
كامل مشخص مي ش��ود و در صورتي كه اروپا بماند 
گرجستان نيز مي ماند. سفيرگرجس��تان در ايران 
ادامه داد: ايران و گرجستان مناسبات خوبي با يكديگر 
دارند و دو كشور  حتي المقدور به همكاري هاي خود 
با يكديگر ادامه مي دهند. بنابراين گزارش، س��فير 
گرجستان چندي پيش نيز در مراسمي در كارگزاري 
اين كش��ور در تهران اعالم كرده بود كه براس��اس 
توافقنامه كه گرجستان با اتحاديه اروپا و چين دارد، 
فعالين اقتصادي ايران نيز مي توانند از مسير كشور ما 
محصوالت خود را به بازارهاي بزرگ ياد شده صادر 
كنند. او همچنين گفته بود كه گرجستان تنها بازار 
4 ميليوني نفري جمعيت خود را ندارد بلكه براساس 
تفاهمنامه هاي ياد شده با اتحاديه اروپا و چين بازار 

دو و يك دهم ميليارد نفري پيش روي ايران است. 

تسنيم     رييس اتحاديه آهن فروشان با بيان اينكه 
در حال حاضر قيمت هر كيلو آهن و ميلگرد حدود 
4600 تا 4500 تومان اس��ت، اف��زود: اين قيمت ها 
نسبت به هفته گذشته شاهد كاهش 700 توماني 
است. محمد آزاد، با اشاره به اينكه بازار منتظر اجراي 
دستور وزير صنعت در فروش كاالهاي كارخانجات در 
بورس كاال به آهن فروشان است، اظهارداشت: بورس 
كاال هنوز اين دستور را اجرايي نكرده و حتي حدود 2 
هفته است كه خريد و فروش نيمه تعطيل شده است. 
او با بيان اينكه در حال حاضر قيمت هر كيلو آهن و 
ميلگرد حدود 4600 تا 4500 تومان است، افزود: اين 
قيمت ها نسبت به هفته گذشته شاهد كاهش 700 
توماني اس��ت. رييس اتحاديه آهن فروشان تصريح 
كرد: با وجود اين كاهش قيمت هنوز فاصله زيادي با 
قيمت واقعي آهن كه حدود 3800 تومان است داريم 
كه اميدواريم با فروش كاال به آهن فروشان نياز بازار 

تامين و كاهش قيمت ها در بازار به وجود آيد.
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وزير نيرو در حاشيه افتتاح واحد بخاري نيروگاه پرند از حل و فصل ماجراي سهام مهاب قدس خبر داد 

بعد از 7 هفته، وست تگزاس اينترمدييت افزايش هفتگي قيمت را ثبت كرد

آيا سهام ۴۹ درصدي دولت در بزرگ ترين شركت مهندسي مشاور آب به اين بخش بازمي گردد؟ 

جدايي مهاب قدس از آستان؟

خيزش نفت از ركود هفتگي

گروه انرژي      نادي صبوري 
 رضا اردكانيان وزير نيروي دولت دوازدهم ديروز 
دومين نشس�ت خبري خود را به مناسبت آغاز 
هفته دولت و در حاش�يه افتتاح واحد۲ بخار در 
ني�روگاه پرند برگ�زار كرد. نشس�تي خبري كه 
تعدد و تكثر موضوعات مورد پرسش در آن، خود 
س�مبلي گويا از س�نگيني وظايف مختلف روي 
دوش وزارتخانه اي است كه در منظر »اختيارات« 
وزنه اي چندان قوي محسوب نمي شود. به گزارش 
»تعادل« وزير نيرو در اين نشست خبري از چند 
موضوع مهم صحبت كرد كه شايد از لحاظ خبري 
»حل و فص�ل بازگش�ت س�هام مهاب قدس به 
دولت« مهم ترين آنها محسوب شود. وزير نيرو 
در اين نشست موضع ش�فاف خود را پيرامون ۲ 
موضوع مهم آب هاي مرزي و طرح هاي انتقال آب 
نيز مطرح ك�رد و از برنامه هاي مفصل وزارتخانه 
تحت پوشش خود براي گذر از پيك تابستان ۹۸ 
سخن گفت. مشروح اهم مسائل طرح شده در اين 

نشست خبري را در ادامه مي خوانيد. 
      

وزارت نيرو در ايران، در چند سال اخير بيش از هر زمان 
ديگري زير ذره بين بدنه جامعه ق��رار گرفت، به دنبال 
اين تغيير، نقد سياس��ت هاي كالن اي��ن وزارتخانه به 
بحث هاي روزمره ميان مردم تبديل شد و موضوعاتي 
چون سدسازي و طرح هاي انتقال آب از موضوعاتي صرفا 
مهندسي به پرسش هاي روز تغيير شكل داد. هر چند 
هنوز و با گذشت ۴ دهه از انقالب اسالمي هنوز مشخص 
نيست كه دقيقا چه نهادي »مسوول« آب در ايران است 
اما طبيعتا ديدگاه ها و تفكرات اف��رادي كه بر صندلي 
صدارت وزارت نيرو تكيه مي زنند نقشي تعيين كننده در 
اين ميان ايفا كرده است. در مورد رضا اردكانيان، شايد 
به اين دليل كه او س��ال ها از ايران دور بوده است، افكار 
عمومي هنوز به دنبال واكاوي نظرات شخصي او شايد 
بيشتر در قامت يك »كارشناس« براي پرسش هاي آبي 

مردم ايران است. 
تعدد دغدغه ها و مس��ائل مطرح براي افكار عمومي به 
عالوه برگزاري دومين نشس��ت خبري رضا اردكانيان 
در حاشيه يك رويداد برقي در نهايت باعث شد گستره 
موضوعات طرح ش��ده در اين برنامه خبري گستره اي 
بسيار وسيع باشد كه از مالكيت شركت مهاب قدس تا 

وضعيت آب هاي ژرف در ايران را در بر بگيرد. 
ديروز و در حالي كه رضا اردكانيان براي افتتاح واحد ۲ 
بخاري نيروگاه پرند كه توسط گروه مپنا سرمايه گذاري 
و اجرا ش��ده عازم اين نيروگاه ش��ده بود پ��س از انجام 
مراس��م بهره برداري، در محل نيروگاه نشستي خبري 

را برگزار كرد. 

  ياد شهيد عباسپور 
وزير نيرو نشس��ت خبري خود را با پاس��خ به پرسشي 
در اي��ن خصوص ك��ه تالش هاي حمي��د چيت چيان 
وزير نيروي دولت يازدهم براي بازگشت سهام شركت 
مهاب قدس )واگذار ش��ده به آس��تان قدس رضوي در 
دولت دهم( اكنون به كجا رسيده است آغاز كرد. پرسشي 
كه اردكانيان براي پاس��خ به آن خاطره اي از 37 س��ال 
پيش و دوره وزارت شهيد مهندس عباسپور وزير وقت 

نيروي جمهوري اسالمي ايران نقل كرد. 
وزير نيرو عنوان كرد كه در سال ۱3۶۰ مهندس عباسپور 
درست يك روز قبل از ش��هادت، موضوع لزوم تجميع 
ظرفيت شركت هاي مهندسين مشاور را در ايران مطرح 
مي كند، ايده اي كه ش��ركت »مهاب ق��دس« يكي از 

خروجي هاي آن محسوب مي شود. 
اردكانيان با اش��اره به اينك��ه از همان زم��ان موضوع 
در اختيار داش��تن ۴۹ درصد س��هام ممتاز اين دست 
ش��ركت ها براي بخش دولتي مطرح بوده است عنوان 
ك��رد: » در خصوص واگذاري س��هام مه��اب قدس به 
آس��تان قدس كه در دولت دهم به آستان قدس واگذار 
ش��ده بود، بايد بگويم كه اين موضوع و بازگشت مهاب 
قدس و زير مجموعه آن ب��ه وزارت نيرو در حال حل و 

فصل شدن است.« 
به گ��زارش »تعادل« دولت دهم در واپس��ين روزهاي 
فعاليت خود، مصوب��ه اي را در هيات دولت به تصويب 
رس��اند كه بالفاصله و با روي كار آم��دن دولت يازدهم 
در نخس��تين جلس��ه هيات دولت لغو شد. اين مصوبه 
دال بر واگذاري س��هام ۴۹ درصدي دولت در ش��ركت 
»مهاب قدس« بابت ۱۵ درصد پيش پرداخت به پيمانكار 
پروژه راه آهن گرگان-بجنورد-مش��هد بود. طبق اين 
مصوبه مهاب قدس ۶۰۰ ميلي��ارد تومان ارزش گذاري 
شده و به شركت بين المللي عمران رضوي از شركت هاي 
متعلق به آس��تان قدس رض��وي واگذار ش��د. حميد 
چيت چيان وزير نيروي دولت دوازدهم در نخس��تين 
اظهارنظرهاي خ��ود در قامت وزير فاش كرد كه در اين 
مصوبه عمال ۱۲ هزار ميليارد تومان »فس��اد« صورت 
گرفته اس��ت. به گفته اين عضو كابينه دولت وقت، در 
حقيقت بخش��ي از بيت المال به ارزش ۱۲هزار و ۶۰۰ 
ميليارد تومان ب��راي واگذاري به پيمان��كار اين پروژه 
تخصيص پيدا كرده بود كه تنه��ا ۶۰۰ ميليارد تومان 

ارزش گذاري شده بود.

  اهميت فساد ۱۲ هزار ميلياردي 
واگذاري س��هام دولت در مهاب قدس از اين نظر بسيار 
با اهميت بود كه اين ش��ركت خود بزرگ ترين شركت 
مهندسين مشاور حوزه آب ايران است و از سوي ديگر 
سهامدار مديريتي شركت سرمايه گذاري صنعت آب و 
برق )صبا( است كه اين شركت خود ۴7.7 درصد از سهام 
گروه مپنا، تنها س��ازنده نيروگاه هاي حرارتي در ايران، 
۶۰ درصد سهام شركت هاي توزيع برق و شمار مهمي از 
سهم ديگر شركت هاي مطرح صنعتي را در اختيار دارد.

دولت يازده��م موضوع را ب��ه دادگاه ب��رد و در نهايت 
تير ماه ۱3۹۵ اعالم ش��د كه دادگاه راي به بازگش��ت 
س��هام مهاب قدس به دولت داده اس��ت. اما از آن زمان 
تاكنون سرنوش��ت اين واگذاري نامش��خص بوده و به 
نظر مي رسيده اس��ت كه بازگشت س��هام به دولت با 

ممانعت هايي روبرو است. 

  انتقال آب از پشت عينك وزير 
وزير نيرو پس از آنكه تلويحا از بازگشت سهام مهاب قدس 
به وزارت نيرو صحبت كرد، در خيل پاسخگويي به ديگر 
پرسش ها، ديدگاهش را در مورد يكي از پرحاشيه ترين 
راهكارهاي تامين آب در ايران مطرح كرد؛ »انتقال آب 
از يك حوضه به حوضه ديگر«. وزير نيرو در اين خصوص 

 B به نقطه A عنوان كرد: »هيچ طرح انتقال آب از نقطه
به تنهايي و بدون در نظر گرفتن چگونگي مصرف، مسائل 
نقطه  B را حل نخواهد كرد. بدون اينكه درباره راه هاي 
مصرف آب انتقال داده شده فكر كنيم، با افزايش منابع 
آبي جمعيت نيز افزايش يافته و در نهايت مشكل امروز در 
نقطه B با پيچيدگي بيشتري در آينده روبرو مي شود.«

او در ادامه تشريح تفكر و موضع خود پيرامون موضوع 
انتقال آب عنوان كرد: »از سوي ديگر عدم انتقال آب نيز 
لزوم حالل مسائل نقطه A نخواهد بود. در حال حاضر 
خوزس��تان نمونه اي از همين نقطه A اس��ت. بايد اين 
موضوع را در نظر گرفت كه حل مشكل بهره وري در نقطه 
مقصد انتقال آب بايد پيشتر يا حداكثر همزمان با اجراي 
طرح انتقال آب دنبال شود تا اين طرح قابل دفاع باشد.«

وزير ني��رو در ادامه اين بخ��ش از صحبت هاي خود به 
اهميت تامين منابع آب در »كريدور شرقي ايران« اشاره 
كرده و عنوان كرد: »اي��ن كريدور ۱۰ ميليون نفر را در 
خود جاي داده اس��ت كه حضور آنه��ا ضرورت امنيت 
ملي ايران است. از سويي اين جمعيت ۱۱ ميليارد متر 
مكعب آب در بخش كشاورزي مصرف مي كند كه امنيت 
غذايي شان را تامين مي كند. حال اگر ما بتوانيم با بهبود 
روش هاي كشت و ارايه كشت جايگزين تنها ۵ درصد از 
اين ۱۱ ميليارد متر مكعب را كاهش دهيم، چندين برابر 
اجراي يك پروژه انتقال آب براي اين مناطق منابع آبي 

به دنبال خواهد داشت.«

  نيرو در كمين تابستان ۹۸ 
اردكاني��ان كه نشس��ت خبري خ��ود را در حاش��يه 
»بهره ب��رداري تج��اري واح��د دوم بخ��ار ني��روگاه 
س��يكل تركيبي پرند« كه در راستاي افزايش راندمان 
نيروگاه و افزايش ظرفيت شبكه برق ايران انجام گرفت، 

برگزار مي كرد برنامه هاي اين وزارتخانه را براي مواجه اي 
مناسب با تابستان سال ۹۸ تشريح كرد. وزير نيرو با اشاره 
به اينكه سال جاري يكي از خشك ترين سال ها در ۵ دهه 
اخير بوده و استان خوزستان به عنوان تامين كننده اصلي 
نيروگاه هاي برقابي ايران با ۵۰ درصد كاهش در بارش 
روبرو ش��د عنوان كرد: »براي سال پيش رو برنامه هاي 
مفصلي تدارك ديده شده اس��ت. يكي از اين برنامه ها 
افتتاح طرح هايي چون واحد بخاري نيروگاه پرند است 

كه ظرفيت شبكه را افزايش مي دهند.« 
وزير نيرو در ادامه عنوان كرد: »براي سال بعد مردم نيز 
از طريق بهينه كردن مصرف خود به نوعي در توليد برق 
نقش خواهند داشت و با برنامه ريزي محافظه كارانه اي 
ك��ه براي تابس��تان ۹۸ كرده ايم با وج��ود تحريم هاي 
ظالمانه امريكا اين تابس��تان را بدون خاموشي سپري 

خواهيم كرد.« 
اردكانيان در پاس��خ به پرسش��ي در خصوص وضعيت 
فعلي صادرات برق ايران عنوان كرد كه از ۱۹ مرداد ماه 
سال جاري و به دنبال اتمام خاموشي هاي برنامه ريزي 
ش��ده، صادرات برق ايران به چند كشور همسايه مانند 
س��ابق از سر گرفته ش��د. اما خبر مهم وزير نيرو در اين 
زمينه به آغاز مذاكرات 3 و ۴ جانبه ميان ايران، روسيه و 
كشورهاي اروپايي در زمينه اتصال شبكه برق ايران به 

اروپا اختصاص داشت. 
وزير نيرو در اين زمينه عنوان كرد: »فعاليت هايي در اين 
زمينه آغاز ش��ده است. ايران پتانسيل بااليي در اتصال 

شبكه برق به ديگر كشورها دارد.«

  توسعه مشترك، كليد آب هاي مرزي 
 وزير نيرو همچنين موقعيت و موضع كلي ايران در قبال 
»آب هاي مرزي« را نيز تش��ريح كرد. اردكانيان با طرح 

اين مس��اله كه وضعيت ايران در آب هاي مرزي در دنيا 
كمتر نمونه مش��ابهي دارد عنوان كرد: »تنوع مسائل 
ايران در آب هاي مرزي بس��يار زياد است. ما در بعضي 
مناطق باالدس��ت، در بعضي مناطق پايين دست و در 
بعضي مناطق داراي رودخانه مرزي هستيم كه هر كدام 
ادبيات و تربيت نيروي مديريتي و مهندسي متفاوتي 

را مي طلبد.«
او با تاكيد بر اينكه اين موضوع باعث مي ش��ود آب هاي 
مرزي در ايران پيچيده اما در عين حال جذاب باش��ند 
گفت: »تاكيد فعلي ما بر حفظ حقابه كشور در تمامي 
منابع مشترك است. اما در بعضي از موارد بايد بپذيريم 
كه زندگي در يك حوضه آبريز مش��ترك مانند زندگي 
در يك خانواده است. توسعه در اين حوضه ها بايد بدون 

توجه به مرزها توسعه اي مشترك باشد.«
وزير نيرو با اش��اره به تجربه موفق دهه ۸۰ ايران در اين 
زمينه گفت: »در سال ۱3۸۱ و پس از آنكه ايران در حد 
توان خود به افغانستان براي حل مسائل آبي اش كمك 
كرد، پس از 3۰ س��ال از معاهده س��ال ۱3۵۱ ميان دو 

كشور، كميسرياي مشترك تشكيل شد.«
 اردكانيان همچنين ديروز و با توجه به انتشار اخباري در 
خصوص قطع همكاري شركت زيمنس با ايران عنوان 
كرد: »طي ديداري كه مدتي قبل در يك سفر با مسووالن 
ارشد شركت زيمنس داشتم آنها تاكيد كردند بر تعهدات 
خود در قبال انتقال تكنولوژي توربين هاي كالس F به 

ايران متعهد هستند.«
به گزارش »تعادل« ش��ركت زيمنس در سال ۱3۹۴ 
توافقنام��ه اي را با گ��روه مپنا براي انتق��ال تكنولوژي 
توربين هاي گازي كالس F منعقد كرد. اين تفاهمنامه 
دال بر تحويل ۱۲ توربين در اين كالس بود كه تعدادي 

از آن در نيروگاه بندرعباس به كار گرفته شده است. 

گروه انرژي|
نفت خام پس از ثبت يكي از طوالني ترين دوره هاي 
ركود هفتگي و با ثبت 7 هفته متوالي كاهش قيمت 
هفتگي، آرامش را به خود ديد. روز جمعه، نفت خام 
امريكا و برنت هر يك با افزايشي 1.3 درصدي و 1.5 
درصدي هفته را به انتها رس�اندند تا قيمت آن به 
ترتيب به 67 دالر و 7۲ سنت و 75 دالر و ۸۲ سنت 
برسد. با اين وجود، آينده همچنان مبهم است. با 
خواندن نظرات تحليل گران مي توان دريافت كه 
در بازار نگراني هاي زيادي وجود دارد؛ از دورنماي 
كاهش جدي صادرات نفت ايران در طرف عرضه 
تا شائبه ها درباره سالمت اقتصاد جهاني در طرف 
تقاضا. زمان بس�ياري از ش�بهات را تا پايان سال 
مي�الدي مرتفع مي س�ازد ام�ا در كوتاه مدت و تا 
پايان تابستان معلوم نيست كه سكان بازار را عامل 
تعيين كنن�ده  در طرف عرض�ه در اختيار خواهد 

گرفت يا عامل طرف تقاضا.
      

روز جمعه، بهاي معامالت نفت تحت تاثير كاهش ذخاير 
و نشانه هاي محدوديت عرضه، افزايش يافت و نخستين 
رشد هفتگي خود از حدود دو ماه گذشته را به ثبت رساند. 
قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت براي تحويل در 
اكتبر با ۸۹ س��نت يا ۱.3 درصد افزايش، در ۶۸.7۲ دالر 
در هر بشكه بسته شد. قيمت نفت امريكا پس از 7 هفته 
متوالي كاهش، هفته گذشته حدود ۵.۴ درصد افزايش 
نش��ان داد. به گزارش مارك��ت واچ، بهاي معامالت نفت 
برن��ت براي تحويل در اكتبر ب��ا ۱.۰۹ دالر يا ۱.۵ درصد 
افزايش، در 7۵.۸۲ دالر در هر بش��كه بسته شد و پس از 
سه هفته كاهش متوالي، حدود ۵.۶ درصد رشد هفتگي 

به ثبت رساند.
رابرت ياوگر، مدير انرژي در ش��ركت ميزوهوي امريكا 
به مارك��ت واچ گفت: »تحريم هاي امريكا عليه ايران تا 
چهارم نوامبر به اجرا درنمي آيد و اين به معني محدود 
ش��دن عرضه اس��ت كه روي قيمت ها تاثي��ر خواهد 

گذاش��ت«. طبق گزارش اس اند پ��ي گلوبال پالتس، 
برآوردهاي اوليه حاكي از آن است كه صادرات نفت خام 
و ميعانات ايران در ۱۶ روز نخست اوت، به ۱.۶۸ ميليون 
بشكه در روز رسيده كه بيش از ۶۰۰ هزار بشكه در روز 
نسبت به بارگيري هاي انجام شده در ژوييه كاهش داشته 
اس��ت. ميانگين صادرات ايران در ژوييه ۲.3۲ ميليون 

بشكه در روز بوده است.
در اين بين، آمار ش��ركت خدم��ات انرژي بيكرهيوز 
نشان داد شمار دكل هاي حفاري نفت امريكا در هفته 
گذش��ته، ۹ حلقه كاهش پيدا كرده و به ۸۶۰ حلقه 
رسيده اس��ت كه به كندي رشد توليد اش��اره دارد. 
به گفته نيكالس گانتر، تحليلگ��ر تحقيقات بازار در 
گروه بازرگاني النگ ليف، امريكا روند رشد سكوهاي 
حفاري را تعديل كرده و گزارش اداره اطالعات انرژي 
نيز تاييد كرده كه ذخاير نفت در هفته گذشته كاهش 
يافته است. اداره اطالعات انرژي امريكا تاييد كرده كه 
ذخاير نفت خام در هفته منتهي به ۱7 اوت به ميزان 

۵.۸ ميليون بشكه كاهش يافته است.

   طرف تقاضا دستخوش امواج
در هفته هاي اخير، نگراني ها درب��اره اقتصاد جهاني به 
صدر جدول مسائل مهم از نگاه ناظران بازار نفت رسيده 
است. بسياري از تحليل گران جنگ تجاري ميان اياالت 
متحده و چين را عاملي مي دانند كه مي تواند رشد اقتصاد 
جهاني را با آسيب جدي مواجه سازد. از گزارشات اين طور 
به نظ��ر مي آيد كه خبر ادامه مذاك��رات ميان دو قدرت 
اصلي اقتصادي جهاني در هفته گذشته، بازار را خشنود 
ساخته است. با اين وجود، اياالت متحده يكي از معاونان 
وزير خزانه داري را به مذاكرات جديد فرستاد كه اين امر 
خود به سواالت بس��ياري درباره قدرت و ميزان اختيار 

مذاكره كننده دامن زد. 
برخي از ناظران هم عقيده دارند كه وزارت خزانه داري نهاد 
مناس��بي براي مذاكرات مربوط به تجارت نيست. از نگاه 
وب سايت  تحليلي اويل پرايس اين تالش بيشتر براي باز 
نگه داشتن روزنه هاي ديپلماتيك است تا تالشي واقعي و 
فعاالنه براي پي��دا كردن يك راه خروج از وضعيت بحراني 
فعلي. به هر روي، اين گفت وگوها حداقل احتمال اجرايي 

نش��دن ۲۰۰ ميليارد دالر تعرفه دولت امريكا بر كاالهاي 
چيني را مطرح كرد.  بحران مالي تركيه و كاهش ارزش لير 
نيز به نگراني ها از شيوع بحران به ساير بازارهاي نوظهور 
و اقتصادهاي در حال توس��عه و كاهش ارزش ارز در اين 
كشورها نيز افزوده اس��ت. بحران ارزي در اين كشورها 
مي تواند بطور قابل مالحظه اي تقاضا را كاهش دهد. به 
عقيده نيك  كانينگ هام تحليل گر بازار نفت، اين كاهش 
تقاضا تنها به بازار نفت محدود نخواهد ماند و ساير كاالها 
را نيز متاثر خواهد كرد. تا همين جاي كار شاخص كاالي 
بلومبرگ در ماه جاري 3 درصد كاهش يافته اس��ت كه 
با افزايش دامنه بررس��ي به 3 ماه مي توان شاهد كاهش 
شاخص به ميزان ۹ درصد بود. در بازار نفت، قيمت طالي 
سياه نسبت به ماه مه بيش از ۱۰ درصد كاهش يافته است. 
ش��ركت نفتي آي ان جي در يادداشتي در وب سايت اين 
شركت نوشت: »س��اير بازارهاي نوظهور تا همين جاي 
كار ه��م صدمه ديده اند ك��ه اين آس��يب را مي توان در 
كاهش ارزش ارز و تقاضاي سرمايه گذاران براي دريافت 
عوايد بيشتر از وام هاي اعطايي به اين كشورها و افزايش 
انتشار سوآپ هاي نزول اعتبار به پشتوانه وام ها، به وضوح 
مشاهده كرد«. اين شركت مي افزايد: »با وجود تمام اين 
عوامل، به نظر مي رسد كه بانك مركزي امريكا ميلي به 
تخطي از سياست پولي انقباضي كه پيش گرفته ندارد. اين 
سياست در عمل، ارزش دالر را افزايش مي دهد. از طرف 
ديگر، افزايش ريس��ك بازارهاي نوظهور نيز به افزايش 
قدرت دالر كمك مي كند«. در همين حال، جروم پاول، 
رييس بانك مركزي امريكا در سخناني در نشست روساي 
بانك هاي مركزي جهان در جكسون هال وايومينگ، از 
روند تدريجي افزايش نرخ هاي بهره دفاع كرد. كانينگ هام 
در اين زمينه عقي��ده دارد كه اگر بانك مركزي امريكا از 
سياست پولي خود پا پس نكشد، تمامي ارزهاي جهان 

فشار بيشتري را حس خواهند كرد. 
تصورش دشوار است كه تحقق اين سناريو تقاضاي جهاني 
براي نفت را بي تاثير گذارد چرا كه نفت مانند هر كاالي 
ديگري، توسط دالر قيمت گذاري مي شود و دالر قوي تر 

به معناي گران تر شدن نفت خواهد بود )پيش تر قيمت 
نفت و ارزش طال رابطه اي عكس داش��تند اما اخيرا اين 
رابطه ضعيف شده است( . اگر قيمت نفت كاهش نيابد، 
اين سناريو براي مصرف كنندگان دردناك تر خواهد بود. 
آژانس بين المللي انرژي تا به حال به پيش بيني خود از رشد 
تقاضا براي نفت به ميزان ۱ ميليون و ۴۰۰ هزار بشكه در 
روز در س��ال ۲۰۱۸ وفادار مانده است. بر اساس يادداشت 
آي ان جي، در س��ال جاري قيم��ت دالري برنت 7 درصد 
افزايش يافته است اما در ارزهاي ديگر، اين مقدار افزايش 
قيمت نفت بيشتر است؛ مثال در سال جاري قيمت نفت در 
تركيه و آرژانتين 7۵ درصد، در برزيل، روسيه و آفريقاي 
جنوبي ۲۰ تا ۲۵ درصد و در شيلي، مجارستان، لهستان، 
هند، اندونزي و فيليپين ۱۵ تا ۲۰ درصد گرانتر شده است. 
بدون شك افزايش قيمت نفت به اين ميزان، به تقاضا ضربه 
خواه��د زد. از نگاه آي ان جي، چيزي كه مي تواند وخامت 
اوضاع را تش��ديد كند، »مداخله دولت ها براي حفاظت از 
كشورش��ان در برابر افزايش قيمت نفت« است. مثال در 
برزيل، دولت براي كاهش اعتراضات عمومي، تصميم به 
تنظيم مجدد قيمت سوخت گرفته است. دولت اندونزي 
اعالم كرده كه يارانه اي برابر با ۴ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دالر 
را به اقتصاد تزريق خواهد كرد تا از رشد قيمت ها جلوگيري 
شود. مالزي نيز در نظر دارد قيمت سوخت را تا پايان سال 
۲۰۱۸ ثابت نگه دارد. آي ان جي و ديگر تحليل گران بازار 
معتقدند كه چنين حمايت ه��اي قيمتي مي تواند درك 
پيام   هاي بازاره��اي جهاني و تحوالت ارزي را براي عوامل 

اقتصادي ناممكن سازد. 
امواجي كه از هر سو تقاضاي طالي سياه را تحت الشعاع 
خود قرار مي دهند باعث شده اند كه طرف تقاضاي نفت 
محتاطانه گام بر دارد. دورنماي كاهش روزانه ۱ ميليون 
بشكه نفت ايران از بازار چند ماهي مي شود كه خاطر 
بازار را مكدر كرده است. از همين رو آشفتگي سيماي 
عرضه نيز كمتر از سمت تقاضا نيس��ت. با اين وجود، 
افزايش هفتگي قيمت بع��د از چند هفته ركود، خبر 

خوشي براي بازار در انتهاي هفته است.

مصونيت گاز از تحريم

تالش هند براي 
حفظ مبادالت با ايران

كمين رقباي ايران براي 
سهم بازار نفت اروپايي 

 جنگ نفتكش هاي ايراني
 با تحريم ها 

ايلنا| معاون وزير نفت رقم ص��ادرات گاز ايران را 
حدود ۴۰ ميليون متر مكعب و سوآپ ۴7 ميليون 
متر مكعب در روز عنوان كرد و گفت: صادرات گاز 
تحت هيچ تحريمي نيس��ت و نقل و انتقال پول آن 
از طريق سيس��تم بانكي انجام و پول وارد كش��ور 

مي شود.
حميدرضا عراقي در مورد صادرات گاز به اروپا اظهار 
داشت: برنامه ما اين است كه اگر احيانا بحث صادرات 
به اروپا مطرح شود هر خطي كه از تركيه به اروپا برود 
ايران هم در آن شريك شود ولي فعال اينكه بحثي 
مطرح، قرارداد و يا تفاهمنامه اي منعقد شده باشد، 
نيست. وي افزود: در حال حاضر به دليل هزينه كمتر، 
استراتژي و ترجيح وزارت نفت بيشتر روي صادرات 
به همس��ايه ها از جمله تركيه، عراق، افغانس��تان، 
پاكستان و سوآپ است. مدير عامل شركت ملي 
گاز ايران خاطرنش��ان كرد: م��ا در حال حاضر 
حدود ۶ ميليون متر مكعب در روز به آذربايجان 
گاز سوآپ مي كنيم.  وي همچنين درباره شكايت 
گازي تركمنس��تان توضيح داد: ما از طريق سوآپ 
به وسيله بخش خصوصي از تركمنستان گاز وارد 
مي كنيم و قرارداد ما نيز س��ر جايش هست ولي با 
توجه به اختالفي كه داريم تا زمان داوري از طريق 

سوآپ وارد مي كنيم، يعني فعال گاز وارد مي شود.

شانا| يك موسس��ه حقوقي بين المللي اعالم كرد 
كه هند ب��راي يافتن راه هايي براي حفظ پيوندهاي 
دوجانبه با ايران با وجود تحريم هاي امريكايي، تالش 
مي كند. به گزارش ش��بكه ان دي تي وي از دهلي نو، 
موسس��ه حقوقي زايواال اعالم كرد مشتريان عمده 
نفت ايران از جمله هند و چين نشان داده اند كه قصد 
دارند راهي براي دور زدن تحريم هاي امريكا و حفظ 
معامالت نفتي با ايران بيابند. به گفته منابع رسمي، 
افزون بر تالش براي دريافت معافيت از امريكا در برابر 
تحريم هاي ضد ايراني، هند با اعضاي اتحاديه اروپا 
براي يافتن يك راه حل، رايزني مي كند. موسسه زايواال 
در بيانيه اي اعالم كرد: هند اكنون توافقي مطلوب با 
ايران براي عرضه نفت دارد؛ هزينه هاي حمل نفت 
از ايران در مقايسه با امريكا بسيار اندك است و ايران 
دوره هاي اعتبار بازپرداخت طوالني تري ارايه مي كند. 
در بيانيه ياد ش��ده آمده اس��ت: با توجه به بي ميلي 
كشورهايي همچون چين و هند براي توقف كامل 
واردات نفت از ايران و حمايت اتحاديه اروپا از برجام، 
امريكا خود را موضع ضعف مي يابد. به گفته مسووالن 
هندي، در سفر مايك پمپئو، وزير امور خارجه امريكا، 
و جيمز متيس، وزير دفاع امريكا، در روزهاي آينده به 
هند، به احتمال زياد مساله تحريم هاي ايران يكي از 

مسائل مورد گفت وگوي دو طرف خواهد بود.

ايسنا|  عربستان و عراق با افزايش توليد گريدهاي 
مشابه تالش مي كنند سهم بازار اروپايي را پيش از 
آغاز مجدد تحريم هاي امريكا عليه صادرات نفت 
ايران تصاحب كنند. به گ��زارش رويترز، ايران به 
دنبال پيشنهاد عربستان براي توليد بيشتر به منظور 
پوشش هر گونه كمبود عرضه از جانب ايران، اخيرا به 
اوپك اعالم كرد هيچ كشور عضوي نبايد اجازه پيدا 
كند سهم صادرات نفت ديگري را بگيرد. اما نگاهي 
به آمارهاي صادرات نش��ان مي دهد كه حداقل در 
اروپا چنين اتفاقي روي داده و عربستان سعودي و 
عراق به اين اقدام موفق شده اند. بر پايه آمار رهگيري 
كشتي و آمار رويترز، از آغاز سال صادرات ايران به 
اروپا 3۵ درصد كاهش يافته و به حدود ۴۱۵ هزار 
بشكه در روز رسيده در حالي كه صادرات عربستان 
سعودي دو برابر ش��ده و صادرات عراق 3۰ درصد 
رش��د كرده است. عراق و عربس��تان توليدشان را 
مجموعا ۲۴۵ هزار بش��كه در روز از ابتداي امسال 
باال بردند و قيمت فروش رس��مي گريدهاي نفتي 
سبك خود را براي مشتريان در آسيا كاهش دادند. 
گريد “ايران اليت “ يك نفت ترش مديوم اس��ت 
كه شيل امريكا با وجود ارزاني و فراواني نمي تواند 
جايگزين آن شود. اكثر پااليشگاه هاي جهان براي 
پااليش نفت با چگالي API 3۲ مجهز شده اند در 
حالي كه ميانگين چگالي گريدهاي شيل امريكا 

API 3۵.7 است.

تس�نيم|  تركيب تانكرهايي كه طي چند هفته 
گذش��ته نفت ايران را به چين حمل كرده اند نشان 
مي دهد كه با وجود پا پس كشيدن تانكرهاي چيني، 
تانكرهاي ايراني توانسته اند روند صادرات نفت اين 
كشور به مش��تريان را تداوم ببخش��ند. به گزارش 
بلومبرگ، موسسه مش��ورتي اف جي اي اعالم كرد 
كه با فرض اينكه پس از اجراي تحريم ها در ۴ نوامبر، 
صادرات نفت ايران به يك ميليون بشكه كاهش يابد 
و چين هم مش��تري عمده نفت ايران باشد، »ايران 
مي تواند به راحتي كل صادرات نفت خود را از طريق 
ناوگان تانكري خودش انجام دهد.« اين موسس��ه 
مشورتي مدعي شده، در ماه جوالي و ۲ هفته نخست 
م��اه اوت، تمام صادرات نفت ايران به چين توس��ط 
تانكرهاي ايراني انجام ش��ده، زيرا تانكرهاي چيني 
از حمل نفت ايران امتناع كرده اند.  بر اساس برآورد 
موسس��ه اف جي اي، ايران اكنون در حال استفاده از 
حدود 3۰ درصد از ظرفيت تانكري خود براي حمل 
محموله هاي نفتي خود است و به دنبال كاهش شديد 
صادرات، ايران مجبور خواهد شد روزانه حدود ۱۴۰ 
هزار بشكه از ميعانات توليدي در پارس جنوبي بر روي 
دريا ذخيره كند تا بتواند تعادل صنعت انرژي خود را 
حفظ نمايد. بر اين اساس، ممكن است ۹۸ ميليون 
بشكه از ظرفيت كشتيراني ايران براي ذخيره سازي 

ميعانات مورد استفاده قرار گيرد.
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عكسروز

چهرهروز

نظارت نهادهاي فراتر از وزارت ارشاد بر حراج تهران
عليرضا سميع آذر مدير حراج تهران به مهر گفت: حجم حمالتي كه به ما مي شود زياد است و ما همچون سيبل شده ايم. ما 
س��عي مي كنيم اشتباه نكنيم چون اگر اشتباه موثقي عليه ما باشد فراتر از حرف و حديث هايي كه وجود دارد، خيلي راحت 
حراج تهران متوقف مي ش��ود. در كشور نهادهايي هستند كه قدرت ش��ان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي بيشتر است و 
مي توانند با وجود مجوز وزارت ارشاد، از يك اتفاق جلوگيري كنند. اگر ما مشكلي داشته باشيم حتي با وجود مجوز و حمايت 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي مي توانند ما را متوقف كنند، اما ما احتياط هاي الزم را انجام مي دهيم و براي مثال با اضافه 

كردن يك تابلوي خاص، حراج تهران را با مشكل مواجه نمي كنيم.

ايستگاه

۹ نماينده اسكار خارجي زبان معرفي شدند
با معرفي فيلم هاي منتخب از سوي 
ژاپ��ن و بلژيك براي بخش اس��كار 
خارج��ي زبان ن��ود و يكمين دوره 
اسكار، تعداد فيلم هاي معرفي شده 
براي رقابت در اين بخش به ۹ فيلم 
رسيد. به گزارش آسوشيتدپرس، 
در حالي كه ژاپن فيلم برنده جايزه 

كن امسال يعني »دله دزدها« ساخته هيروكازو كورئيدا را براي اسكار ۲۰۱۹ 
در بخش خارجي زبان معرفي كرده است، بلژيك نيز فيلم »دختر« ساخته 

لوكاس دونت را براي شركت در اين بخش انتخاب كرد.
»قوي بلورين« ساخته داريا ژوك از بالروس، »بگير يا ولش كن«  از استوني 
نخستين تجربه كارگرداني لينا تريسكينا-وانهاتالو، »برايم اهميتي ندارد كه 
در تاريخ تا حد بربرها سقوط كنيم« ساخته رادو ژوده از روماني، »مترجم« 
ساخته مارتين شوليك از اسلوواكي، »الدورادو« ساخته ماركوس ايمهوف از 
سويس، »درخت گالبي وحشي« ساخته نوري بيلگه جيالن از تركيه، »من 
جادوگر نيستم« ساخته رونگانو نيوني از بريتانيا نيز تاكنون براي اين رقابت 
معرفي شده اند.»دله دزدها« شصت و پنجمين فيلمي است كه از سوي ژاپن 
براي اين رقابت معرفي مي ش��ود. ژاپن تاكنون ۱۲ بار نامزد شده و ۴ بار اين 
جايزه را برده است. »دله دزدها« امسال برنده جايزه بهترين فيلم جشنواره 
كن شد. »دختر« اولين فيلم دونت است كه به اسكار معرفي مي شود. اين فيلم 
چهل وسومين فيلمي است كه بلژيك براي اسكار معرفي مي كند. اين كشور 
تا كنون ۷ نامزد داشته است و تنها يك بار در سال ۲۰۱۵ به فهرست كوتاه اين 
رقابت راه يافته است.»دختر« موفق به كسب جايزه فيپرشي و دوربين طالي 
جشنواره كن امسال شد و براي بهترين بازيگر مرد نقش اول جايزه جشنواره 
اودس��ا را تصاحب كرد. نامزدهاي منتخب از ميان فيلم هاي معرفي شده به 
اسكار خارجي زبان دوره نود و يكم، ۲۲ ژانويه ۲۰۱۹ معرفي مي شوند. مراسم 

اسكار ۲۴ فوريه ۲۰۱۹ برگزار مي شود.

بازارهنر

سهراب كاشف رهبر يك اركستر شد

تابويي كه شكست 

س��هراب كاش��ف دوش��نبه پنجم 
شهريور ماه سال ۹۷ رهبري اركستر 
كنسرت هنرستان موسيقي دختران 

را به عهده مي گيرد.
س��هراب كاش��ف رهبر اركس��تر، 
آهنگس��از و مدرس موسيقي ضمن 
اشاره به تازه ترين فعاليت هاي خود 
در عرصه موس��يقي بيان ك��رد: از 

زم��ان ورودم به اي��ران عمده تمرك��زم را روي 
ح��وزه اجرايي و رهبري اركس��تر تع��دادي از 
مجموعه هاي موس��يقايي بنا نهادم، اما مدتي 
است كه احساس مي كنم بايد تمركز بيشتري 
روي آموزش داش��ته باشم به همين دليل طي 
ماه هاي گذشته اغلب اوقاتم را در دانشگاه هنر، 
دانشگاه تهران، هنرس��تان موسيقي پسران و 

هنرستان موسيقي دختران گذرانده ام.
وي ادامه داد: طبق برنامه ريزي هايي كه انجام 
گرفته در اولي��ن گام از مجموع��ه برنامه هاي 
اجرايي كه مبتني بر موض��وع آموزش در نظر 
گرفته ايم، س��اعت ۱۱ صبح روز دوشنبه پنجم 
ش��هريور ماه كنس��رتي را با اركستر هنرستان 
موس��يقي دختران تهران برگزار مي كنيم كه 
بنده به عنوان رهبر اركستر در آن حضور دارم. 
در اين كنس��رت ك��ه در تاالر رودك��ي تهران 
روي صحن��ه خواهد رف��ت آث��اري از آنتونين 
دورژاك، پيوترايليچ چايكوفس��كي، فردريك 
 ش��وبرت، آمادئوس موتزارت ب��راي مخاطبان

 اجرا مي شود.

كاشف در توضيح اين اجرا بيان كرد: 
اين رپرت��وار به لح��اظ اجرايي كار 
دشواري براي نوازندگان به حساب 
مي آي��د و بايد پي��ش از اجراي اين 
قطع��ات تمرين ه��ا و آموزش هاي 
پايه اي زيادي را پشت سر بگذارند كه 
به اعتقاد من گروه اركستر به خوبي 

توانسته از عهده كار بربيايد.
اين مدرس دانش��گاه كه طي سال هاي گذشته 
رهبري اركس��ترهاي مختلفي در كش��ورمان 
را به عهده داش��ته اس��ت با اش��اره ب��ه حضور 
هنرمن��دان مس��تعد در كش��ورمان گفت: ما 
جوانان بسيار بااس��تعدادي در حوزه نوازندگي 
داريم كه مي تواني��م در آينده اي نزديك از آنها 
براي حضور در اركس��ترهاي مطرح اس��تفاده 
كنيم. در همين مدتي كه بنده در دانشگاه ها و 
هنرستان ها مشغول تدريس بودم به اين نكته 
رس��يدم كه اين نوازندگان گرچه از سن و سال 
بااليي برخوردار نيستند اما در حوزه نوازندگي 

توانايي خوبي دارند.
كاش��ف در پايان درباره برنامه هاي آينده خود 
اظهار كرد: با توجه به اينكه هم اكنون در حوزه 
آموزش موسيقي فعاليت دارم برنامه ريزي هايي 
براي برگزاري چند كنسرت توسط هنرجويان 
و دانش آموخت��گان موس��يقي در هنرس��تان 
موسيقي پسران و تعدادي ديگر از مراكز آموزش 
دانش��گاهي دارم كه به زودي جزييات آن براي 

مخاطبان اطالع رساني مي شود.

زه��ره س��ادات هاش��مي ب��ه عنوان 
مج��ري زن اعزامي صداوس��يما، اين 
روزها مس��ابقات آس��يايي جاكارتا را 
پوش��ش مي دهد. او معتقد است كه 
حضور مجريان و گزارشگران خانم در 
مسابقات ورزشي مي تواند در روحيه 
ورزشكاران خانم بس��يار تاثير مثبت 

داشته باشد.
او معتقد است كه شايد براي ديگر رسانه ها حضور 
خبرنگاران خانم  در مسابقات جهاني امري عادي 
باشد. سال هاست كه خانم ها از سوي خبرگزاري ها 
و روزنامه ها به ترنمنت هاي جهاني اعزام مي شوند 
و اين موضوع برايش��ان عادي است اما اين امر در 
صداوس��يما تابويي بوده اس��ت كه خوشبختانه 

امسال شكسته شد.
زهره س��ادات هاش��مي در گفت وگويي با ايسنا 

درباره  چگونگي حضور در مس��ابقات 
آس��يايي جاكارتا توضي��ح داد: بهانه 
حضورم در مسابقات آسيايي جاكارتا 
به خاطر مطرح ش��دن گزارش��گري 
فوتبال من در س��ال هاي گذشته بود. 
اين موضوع در زمان جام جهاني روسيه 
به دنبال مطرح شدن بحث »گزارشگر 
خان��م« در صداوس��يما و پرداخت��ن 
برخي رسانه هاي داخلي و خارجي به اين موضوع 
بار ديگر يادآوري ش��د و بهانه اي شد براي اينكه 
آقاي آقازماني )مدير گروه ورزش شبكه سه( با من 
تماس بگيرند و پيشنهاد بدهند كه براي پوشش 
مس��ابقات جاكارتا از طرف تلويزيون اعزام شوم؛ 
البته فكر مي كنم اين پيش��نهاد به دنبال تصميم 
مديران تلويزيون براي حضور مجري و گزارشگر 

خانم در مسابقات بوده است.

میراث

كشف ديوار خشتي بي نظير در تپه اشرف اصفهان
باس��تان شناس��ان در شش��مين 
فص��ل كاوش تپه اش��رف اصفهان 
بقاياي يك ديوار خش��تي بي نظير 
را ك��ه درتاريخ گذاري آن و مطالعه 
تاريخ معماري شهر اصفهان بسيار 

بااهميت است، كشف كردند.
عليرض��ا جعفري زند سرپرس��ت 

هيات باستان شناسي روز»شنبه « با اعالم اين خبر گفت: فصل ششم كاوش 
تپه اش��رف پس از وقفه اي سه ساله با مجوز رياست پژوهشگاه با تمركز بر 

ضلع جنوب غربي آن انجام شد.
او افزود: با وجود وسعت هفت هكتاري تپه اشرف نقاط انتخاب شده براي 
ايجاد ترانشه بر اساس ش��ناخت ارتباط فضاهاي معماري ضلع شمالي با 
ضلع جنوبي تپه انجام گرفت و مس��اله گاهنگاري آن نيز در دس��تور كار 
هيات بود. اين باستان شناس، يكي از مهم ترين يافته ها در فصول گذشته 
كاوش را قطعاتي از سفال هاي منقوش سده سوم پيش از ميالد اعالم كرد .

او افزود: به دليل مضطرب بودن اليه هايي كه اين نوع سفال در آنها كشف شده، 
هيات به دنبال اليه اي دست نخورده براي مطالعه اين نوع سفال در اليه دوره ياد 
شده بود. جعفري با اشاره به حفر چاه در خارج از ديوار كشي تپه در فصل دوم 
كاوش براي ايجاد چاه فاضالب كانكس هاي بهداشتي مستقر در ضلع جنوب 
غربي تپه افزود: در اين منطقه چند قطعه سفال منقوش سده سوم پيش از 
ميالد به دست آمد. به گفته وي به همين دليل تمركز هيات در فصل ششم به 
محوطه پيرامون چاه قرار گرفت و با ايجاد يك ترانشه ۱۰×۱۰ عمليات كاوش 
آغاز شد.او افزود: در عمق cm ۲۱۰ در ديواره شمالي اين ترانشه بقاياي يك 
ديوار خش��تي تخريب شده نمايان شدكه چهار رج از خشت هاي آن برجاي 
مانده و داراي خش��ت هايي به ابعاد ۱۰×۴۰×۴۰ است كه در فصول پيشين 
كاوش ديده نشده بود. بنابراين به پديده جديدي در تپه اشرف برخورديم كه 

در تاريخ گذاري تپه بسيار بااهميت است. 

تاريخنگاري

ترور عراقي و پسرش به دست گروه فرقان 
چهارم شهريور ۱3۵8، مهدي عراقي عضو فداييان 
اسالم و از پايه گذاران نخستين حزب موتلفه اسالمي 
كه س��ال ها عليه رژيم پهلوي مبارزه كرد به همراه 

پسرش به دست گروهك فرقان به شهادت رسيد. 
حاج مهدي عراق��ي، در ۱3۰۹ در پاچن��ار، يكي از 
محله هاي مذهبي جنوب شهر تهرانبه دنيا آمد. او در 
شانزده سالگي هنگامي كه دوران دبيرستان را سپري 
مي كرد، به سبب ش��ركت در هيات  هاي مذهبي، با 
تشكل فداييان اسالم آشنا شد و به عضويت آن درآمد. 
مهدي پس از اين آشنايي توانست به اتاق فكر فداييان 

اسالم راه يابد. 
بنا بر اسناد برجاي مانده از ساواك، مهدي جوان در 
بيشتر نشس��ت  هاي فداييان اسالم حضور پيوسته 
داشته است. شهيد عراقي، گاهي پيام ها و نامه هاي 
نواب صفوي را در دي��دار با وي دريافت مي كرد و در 

نشست هاي فداييان براي ديگران مي خواند. 
او در ماموري��ت ۱3 آبان ۱3۲8 ب��راي همكاري در 
ترور عبدالحسين هژير، نخست وزير محمدرضاشاه 
و همچني��ن در ماموري��ت ت��الش براي كش��تن 
محمدرضاشاه هنگام تشييع جنازه رضاخان در سال 
۱3۲۹ و ماموريت ۱6 اسفند ۱3۲۹ در اعدام انقالبي 
حاجعلي رزم آرا، نخست وزير ديگر محمدرضاشاه، 
نقش داشت. با فضاي آزاد نسبي كه در سال ۱3۵6 در 

ايران پديد آمد، عراقي پس از ۱3 سال با موهاي سفيد 
از زندان آزاد ش��د. پس از آزادي با گروه هاي اسالمي 
تازه سازمان يافته همچون گروه هاي توحيدي صف، 
بشير و منصورون ارتباط برقرار كرد و تجربه خود را در 
اختيار آنها گذاشت. عراقي پس از عضويت در شوراي 
انقالب، با فرمان امام )ره( به سرپرستي زندان قصر در 
تهران منصوب شد و سپس عهده دار مديريت روزنامه 
كيهان شد. صبح روز يكش��نبه چهارم شهريورماه 
۱3۵8، سه موتورسوار از گروهك فرقان، حاج مهدي 

را هنگامي كه مانند هر روز، به همراه حسين مهديان و 
حسام، فرزند كوچكش، روانه موسسه كيهان بودند، به 
رگبار گلوله بستند و پدر و پسر را به شهادت رساندند. 
به فرم��ان امام )ره( پيكر حاج مهدي را به قم منتقل 
كردن��د و در كنار حضرت معصوم��ه )س( به خاك 
سپردند. امام نيز در تشيع جنازه وي شركت كردند. 
شب هنگام، امام خميني )ره( بر مزار آن شهيد حاضر 
شدند و بيست دقيقه به دعا مشغول بودند كه رويدادي 

كم  مانند در رفتار امام )ره( شمرده مي شود.

كیوسك

ونزوئال در بن بست مهاجرت 
  لوموند: 

اين روزنامه در صفحه 
اول خود، گزارش��ي از 
بحران مهاج��رت در 
ونزوئال منتش��ر كرد. 
طبق اي��ن گزارش، به 
گفته آژانس مهاجرات 
س��ازمان ملل، خروج 
گس��ترده و دس��ته 

جمعي م��ردم ونزوئال از اين كش��ور در حال 
نزديك شدن به نقطه بحراني است. به گفته 
لوموند, بحران هاي اقتصادي و سياس��ي در 
ونزوئال باعث شده تا س��اكنين اين كشور به 
كشورهاي همس��ايه مانند كلمبيا, اكوادور و 

پرو مهاجرت كنند. 
گفته ش��ده در روزهاي آينده نشستي براي 
رس��يدگي به اين روند در بوگوت��ا، پايتخت 

كلمبيا برگزار شود.
در برزيل، مخالفان حضور مهاجران ونزوئاليي 
در مرز دس��ت به راهپيمايي و تظاهرات زده 
و باعث ش��دند تا مهاجران عقب رانده شوند. 
پ��رو نيز قواني��ن ورود مهاج��ران ونزوئاليي 
را به كش��ور در ماه جاري ميالدي س��خت تر 
كرده اس��ت و يك قاض��ي در اك��وادور روز 
جمعه قوانيني مشابه را براي ورود مهاجران 
ونزوئاليي انديشيد. آژانس مهاجرت سازمان 
مل��ل و آژانس عالي آوارگان اين س��ازمان از 
كش��ورهاي امريكاي التين خواسته تا ورود 
مهاج��ران ونزوئالي��ي را به كشورهايش��ان 
تسهيل كنند؛ از ۲۰۱۵، بيش از ۱.6 ميليون 
ت��ن از س��اكنان ونزوئال از اين كش��ور خارج 
ش��ده اند.  جوئل ميلمن، س��خنگوي آژانس 
مهاجرت سازمان ملل در اين باره گفت: اوضاع 
در ونزوئال رو به وخامت است و نشانه هايي از 
هشدار اوليه ديده مي شود. منابع مالي و ابزار 
مناس��ب براي رس��يدگي به اين بحران بايد 

منسجم و در نظر گرفته شود.

  نيويورك تايمز: 
يك سال از فرار اقليت 
مس��لمانان روهينگيا 
از ميانم��ار مي گذرد 
ام��ا همچن��ان اي��ن 
آوارگان بر خالف آنچه 
نظاميان ميانماري ادعا 
مي كنند تمايلي براي 
بازگشت از بنگالدش 

به كشورشان ندارند. آنطور كه نيويورك تايمز 
نيز در صفحه اول خود گفته، يك سال از زمان 
آغاز فرار مسلمانان روهينگيا از ميانمار و آزار و 
اذيت اين جامعه اقليت مي گذرد. اين آوارگان 
همچنان در بنگالدش به سر مي برند. با وجود 
بيانيه هاي رسمي مقامات ميانمار، اين جامعه 
مسلمان اقليتي اميدي به بازگشت به كشور 

ميانمار ندارد. 
يك س��ال پي��ش نيروهاي نظام��ي ميانمار 
عملياتي را آغاز كردند كه به فرار دسته جمعي 
هفتصد هزار تن از روهينگياها منتهي شد. اين 
افراد به سوي بنگالدش فرار كردند. به تازگي 
ميانمار اعالم كرده اس��ت كه آماده پذيرش 
مسلمانان روهينگياس��ت. اما اين اردوگاه ها 

خالي از سكنه هستند. 
تصور اينكه مسلمانان روهينگيا حاضر شوند 
به ميانمار بازگردند، بس��يار دش��وار اس��ت. 
اين مس��لمانان مي گويند قبل از بازگش��ت 
مي بايس��ت از امنيت ش��ان مطمئن شوند. 
آنها همچنين خواس��تار دريافت مجوز براي 
بازگش��ت به بنگالدش در صورت تكرار آزار 

و اذيت از سوي نظاميان ميانماري هستند.

بررسي سرانه مطالعه در كشورهاي اروپايي 

گروهگوناگون|
يورواستارت، اطالعات تازه اي در مورد 
سرانه مطالعه در كش��ورهاي اروپايي 
منتشر كرده است. طبق اين گزارش، 
اروپايي ها، روزانه بطور متوسط حدود ۲ تا ۱3 دقيقه 
را به مطالعه كتاب مي پردازند. در يك تقسيم بندي 
كل��ي مي توان عوام��ل مختلفي چ��ون اقتصادي، 
صنعتي يا فرهنگ��ي را در افزايش يا كاهش ميزان 
مطالعه دخال��ت داد؛ براي مثال صنع��ت كتاب از 
جمل��ه عوامل صنعتي اس��ت كه نق��ش مهمي در 
مي��زان مطالع��ه دارد. در اروپا صنع��ت كتاب يك 
صنعت رشديافته است. سرانه فروش كتاب در بين 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ثابت است، با وجود اين، 
دغدغه اصل��ي اين صنعت ايجاد راهبردهاي جديد 
تولي��د و بازاريابي براي افزايش تع��داد خوانندگان 
كتاب اس��ت. بازار انتشار كتاب نيز در بعد اقتصادي 

نقش بسزايي دارد. 
آنطور كه در اين گزارش گفته شده، استوني بيشترين 
س��رانه مطالعه آزاد را در بين كش��ورهاي اروپايي 
به خود اختصاص داده اس��ت. طب��ق گزارش هاي 
منتشر شده، مردم اس��توني از لحاظ سواد در ميان 
۱۰كشور نخست اتحاديه اروپا قرار دارند و نزديك 
به ۱۰۰ درصد مردم اين كش��ور باسواد هستند. بر 
اساس آمار منتشر ش��ده، متوسط مطالعه در ميان 
مردم اس��توني، حدود ۱3 دقيقه در روز اس��ت كه 
اين زمان، در هلند و فنالند ، به ۱۲ دقيقه مي رس��د. 
آنطور كه در س��اير بررسي ها مشخص شده، فنالند 
نيز، در ميان باسوادترين كشورهاي جهان قرار دارد. 
اين بررسي ها براساس ميزان سواد افراد همچنين 
تعداد كتابخانه ه��ا، تيراژ روزنامه ها و زمان تحصيل 
در مدرسه و دسترس��ي به كامپيوتر صورت گرفته 
است. در هلند نيز، ساالنه بخش قابل توجهي از درآمد 
ناخالص داخلي، صرف سيس��تم آموزشي مي شود. 
همچنين گفته شده كه تحقيقات سازمان همكاري 
و توسعه اقتصادي اروپا نشان مي دهد كه مردم فنالند 

باالترين درك را از آنچه مي خوانند، دارند.

در ادامه اين گزارش، مجارستان و يونان نيز رتبه هاي 
چهارم و پنجم را در ميزان مطالعه در بين كشورهاي 
اروپايي به خود اختصاص داده اند. طبق آمار منتشر 
شده، متوسط مطالعه افراد در اين كشورها، حدود ۹ 
تا ۱۰ دقيقه در روز است. ميانگين مطالعه در آلمان 
و لوكزامبورگ ني��ز، حدود ۷ دقيق��ه در روز اعالم 
شده است. در بس��ياري از گزارش ها، آلمان كشور 
خوانندگان كتاب معرفي ش��ده است. اين كشور به 
عنوان دومين بازار بزرگ كتاب در س��طح جهاني، 
داراي ساختار بسيار متنوع از نويسندگان، ناشران و 

كتابفروشي هاست. 
بر اساس تازه ترين آمار منتشر شده، بلژيك، اسپانيا، 
هلند و بريتانيا نيز، با متوسط مطالعه 6 دقيقه در روز، 
در ميانه فهرست سرانه مطالعه كشورهاي اروپايي 
قرار دارند. طبق گزارش هاي منتشر شده، حدود 6۱ 

درصد از بريتانيايي ها، اهل مطالعه هستند. 
در ادامه اين گزارش، متوس��ط مطالعه در اتريش، 
ايتالي��ا و رومان��ي، ح��دود ۵ دقيق��ه در روز اعالم 
شده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه نظام آموزشي 
اتريش، به عنوان يكي از بهترين نظام هاي اروپايي 

شناخته مي ش��ود. آنطور كه گفته شده، اين كشور 
بهترين سيستم آموزش��ي را در مدارس خود دارد 
و تمامي ش��هروندان مي توانند از آن استفاده كنند. 
روماني نيز، مراكز آموزشي معتبري دارد كه ساالنه 
دانش��جويان بس��ياري فارغ التحصيل مي شوند. با 
اين حال، اتريش، ايتاليا و روماني، همچنين فرانسه، 
به عنوان كشورهايي معرفي شده اند كه پايين ترين 
سرانه مطالعه را در ميان كشورهاي اروپايي، به خود 
اختص��اص داده اند. طبق اين گزارش، در فرانس��ه، 
متوس��ط مطالعه افراد، حدود ۲ دقيقه در روز اعالم 

شده است. 
آنطور كه در بسياري از گزارش ها گفته شده، ميزان 
رشد و توسعه يافتگي در هر كشوري ارتباط مستقيم 
با ميزان مطالعه در آن فرهنگ و كشور دارد. اين نكته 
كه كتابخواني تاثير مهم��ي در زندگي افراد دارد بر 
كسي پوشيده نيست، افراد مختلف با مطالعه كتاب 
و باال بردن س��طح آگاهي، اطالع��ات و بينش خود 
مي توانند زندگي بهتري براي خود داش��ته باشند 
و همچنين اين آگاهي و توانايي و دانايي در رش��د و 

توسعه كشور در بلندمدت موثر خواهد بود.

اروپايي هاي كتابخوان

آمارنامه

مستندي از تاثير موسيقي بر اوتيسم
فيل��م مس��تند »دس��ت هاي آبي« 
ب��ه كارگرداني عب��داهلل حيدري در 
سومين جش��نواره فيلم »سالمت« 
ب��ه نماي��ش درمي آيد. ب��ه گزارش 
مهر، مس��تند »دس��ت هاي آبي« به 
كارگرداني عبداهلل حيدري روز شنبه 
سوم شهريور ماه در سومين جشنواره 

فيلم »سالمت« نمايش داده شد.
اين اثر مس��تند در مورد نوازندگي و خوانندگي 
گروهي از نوجوانان اوتيسم و همراهي بچه هاي 
مبتال به س��ندروم دان است. اين فيلم با رويكرد 
تاثير موس��يقي بر رون��د بهبودي اي��ن افراد و 
اهميت نقش آموزش و پشتكار مستمر و حمايت 
خانواده هاي داراي فرزندان اوتيسم تهيه و توليد 

شده است.
عبداهلل حيدري كارگردان اين مستند درباره تاثير 
موسيقي بر بيماران گفت: نواختن موسيقي در 
افراِد داراي ضايعات و اختالالت حركتي مي تواند 
موجب بهب��ود در هماهنگي ح��ركات ظريف و 

حركات ب��زرگ آنها ش��ود. نواختن 
گروهي موس��يقي نيز به فرد داراي 
اختالل رفت��اري مي آموزد تا چگونه 
در س��اختارهاي گروه��ي فعالي��ت 
 كرده و رفتارهاي خ��ود را با ديگران 

تطبيق دهد.
او اظه��ار كرد: بس��ياري از كودكان 
داراي اوتيسم با تمرين و تالش توسط 
معلم پيانو و آوازشان در نوازندگي اين اختالل را 
پشت سر گذاشته و با هنر خود با جامعه ارتباط 
برقرار كرده اند و ما در اين مستند تالش كرده ايم 

بخشي از اين روند را به تصوير كشيم.
از جمله عوامل اين پروژه مي توان به تهيه كننده، 
كارگردان و تصويربردار: عبداهلل حيدري، تحقيق 
و پژوهش: آيلين آگاهي، تدوين: نيلوفر عباسي، 

موسيقي متن: مسعود نعمتي اشاره كرد.
مس��تند »دس��ت هاي آبي« ديروز شنبه سوم 
ش��هريور ماه س��اعت ۲۰ الي ۲۲ در سالن چهار 

سينما چارسو نمايش داده شد. 
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