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  سوآپ ارزي ايران-تركيه اجرايي شد
نخس��تين اعتبار اسنادي )LC( با اس��تفاده از قرارداد پيمان پولي / سوآپ 
ارزي ريال ايران و لير تركيه در روز جاري براي تامين مالي تجارت از كش��ور 
تركيه گش��ايش يافت. اين اعتبار اس��نادي )LC( به موجب قرارداد بانك هاي 

مركزي دو كشور كه در سال گذشته منعقد شده بود، افتتاح شده است. 
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني دولت به نقل از بانك مرك��زي، اين بانك 
ب��ا هدف تس��هيل مبادالت بازرگاني با كش��ورهاي همس��ايه، هدايت عمليات 
ارزي اش��خاص حقيقي و حقوقي به نظام بانكي، به كارگيري ابزارهاي پرداخت 
بين الملل��ي و نيز كاهش ريس��ك عملي��ات ارزي طي س��ال هاي اخير، انعقاد 
پيمان هاي پولي/ س��وآپ ارزي با كش��ورهاي طرف عمده تجاري را در دستور 

كار خود قرار داده و به طور مستمر اين مهم را پيگيري كرده است. 
ب��ر اين اس��اس و باتوجه به امضاي قرارداد س��وآپ ارزي »ري��ال ايران« و 
»لي��ر تركي��ه« بين بانك ه��اي مركزي اي��ران و تركي��ه و ترتيب��ات اجرايي 
 ابالغ��ي، بان��ك مل��ي اي��ران نخس��تين اعتب��ار اس��نادي )LC( را در روز 

۲۷ فروردين ۱۳۹۷ براي تامين مالي تجارت با كشور تركيه گشايش كرد. 
خاطرنش��ان مي ش��ود در اين مدل اجرايي، نيازي ب��ه ارز ثالث مانند دالر 
امريكا و يورو براي تسويه مبادالت ارزي وجود ندارد، ضمن اينكه با به كارگيري 
اي��ن روش، خري��د، نقل و انتق��االت و تبادالت مالي به دلي��ل هدايت عمليات 
ارزي به نظام بانكي منتقل ش��ده و ريس��ك عمليات تجار دو كشور به حداقل 
خواهد رس��يد. همچنين به موجب ترتيبات اجراي��ي اين مدل، اعتبارات براي 
تجار ايراني به لير تركيه بوده و از منابع ناش��ي از قرارداد س��وآپ ارزي تامين 

خواهد شد. 
گفتني اس��ت باتوجه به حجم ب��االي تجارت با كش��ور تركيه در حدود 6 
ميليارد دالر در س��ال، اس��تفاده از ارزهاي ملي تحت ترتيبات اجرايي سوآپ 
ارزي كمك قابل توجهي به تسهيل امور بانكي و تجاري بين دو كشور مي كند. 
در پايان الزم به ذكر اس��ت س��ال گذش��ته و به دنبال س��فر رييس جمهور 
تركي��ه به ايران و با هدف ايجاد زمينه هاي الزم براي گس��ترش روابط تجاري 
و اقتصادي دو كش��ور و متعاقبا در س��فر رييس كل بانك مركزي كشورمان به 
تركيه، پيش نويس تفاهم سوآپ دوجانبه ريال ايران-لير تركيه به توافق و تاييد 

روساي كل بانك هاي مركزي جمهوري اسالمي ايران و تركيه رسيد. 

 شرايط جديد واردات و ترخيص خودرو 
اعالم شد

مه�ر | مدي��ركل مرك��ز واردات و امور و مناط��ق آزاد و وي��ژه گمرك در 
بخش��نامه يي شرايط واردات و ترخيص خودرو را اعالم كرد. براساس اطالعات 
 اين بخشنامه كه از سوي علي معقولي در تاريخ ۲6 فروردين ۹۷ صادر شده در 

۵ بند آمده است: 
۱- با توجه به حذف تبصره يك ماده ۱۳ مصوبه مورد اشاره ترخيص خودرو 
ب��ا ارائه ثبت س��فارش به نام افراد حقيقي و حقوق��ي غيرنمايندگي امكان پذير 

نيست. 
۲- ثبت س��فارش هاي صادره از تاري��خ ۹6/۱0/۱0 لغايت ۹6/۱۲/۲4 براي 
اش��خاص حقيقي و حقوقي غيرنمايندگاني در قالب فايل الحاقي ش��امل ۹۸6 
ردي��ف كه مورد تايي��د دفتر مقررات صادرات و واردات اس��ت جهت آگاهي و 
اقدام الزم با رعايت مصوبات مورد اشاره فوق و رعايت كامل مقررات و صرفا در 

مهلت اعتبار اوليه ثبت سفارش )قابل تمديد نيست( ارسال مي شود.
۳- بديهي است ترخيص خودروهاي فوق مستلزم ارائه قرارداد خدمات پس 
از فروش يا نمايندگي رسمي و تاييد VIN خودروها در سامانه مربوطه است. 
4- رعايت مفاد بخش��نامه هاي ۲۳0، ۲66، ۳0۷ و ۳۳۵ سال ۹6 اين مركز 

در ترخيص خودروهاي مورد اشاره الزامي است. 
۵- ب��ا عنايت به حذف تبصره يك ماده ۱۳ مصوبه موصوف در صورت ارائه 
ثبت س��فارش به نام اف��راد حقيقي و حقوقي غيرنمايندگ��ي بعد از تاريخ ۲4 
اسفند ۹6 ضمن عدم ترخيص خودرو مراتب را به همراه مستندات مربوطه به 

اين مركز ارسال كنند.

نيـاز اقتـصاد ايـران
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مرك��زي  بان��ك  كل  ريي��س 
روز دوش��نبه در دي��دار ب��ا اعض��اي 
هيات مدي��ره كانون صراف��ان ايران در 
عين حال كه به نقش مهم و راهگشاي 
صرافي ه��ا در دوره تحريم ه��ا و روابط 
كاري آنها ب��ا بازاره��اي بين المللي و 
مبادالت تجاري اش��اره و تاكيد كرده 
كه هيچ كس درصدد حذف صرافي ها 
از اقتصاد ايران نيس��ت و قصد حذف و 
تعطيلي صرافي ها را نداريم اما از سوي 
ديگر اعالم كرده كه بايد مدل فعاليت 
صرافي ها در فض��اي جديد را طراحي 
كنيم و صرافي ها بايد خود را با فضاي 
جدي��د تطبي��ق دهند و متناس��ب با 

نيازها فعاليت كنند. 
اين گفته هاي سيف نشان مي دهد 
كه دولت و بان��ك مركزي قصد دارند 
كه با توج��ه به اجراي سياس��ت هاي 
جدي��د ارزي، صرافي ه��ا را از وظايف 
س��نتي و تاريخي خ��ود يعني خريد و 
فروش اسكناس و ارز و انتقال حواله ها 
و ارز ب��ه خ��ارج از كش��ور و دريافت 
حواله ه��اي ارزي از خ��ارج كش��ور به 
سمت يك سازو كار دولتي سوق دهند 
تا ارز صادركنندگان را خريداري كنند 
و تحوي��ل ش��بكه بانكي بدهن��د و با 
هماهنگي و دستور شبكه بانكي اقدام 

به صدور حواله هاي ارزي كنند. 
به عب��ارت ديگ��ر صرافي ه��ا بايد 
اج��راي  در  بانك��ي  ش��بكه  مكم��ل 
سياس��ت هاي جديد ارزي باشند تا هر 
جا كه بانك ها روابط كارگزاري نداشته 
باش��ند يا به خاطر تحريم هاي ارزي و 
بانكي قادر به مبادالت ارزي نباش��ند، 
صرافي ها ب��ا ارتباط هايي كه در طول 
تاريخ ايجاد كرده اند، جايگزين بانك ها 
شوند و انتظارات بانك مركزي و دولت 

را عملي كنند. 
اما ب��ا توجه ب��ه نق��ش تاريخي و 
هزاران سال فعاليت صرافي ها در بازار 
پول و ارز و سرمايه كه پيش از تشكيل 
بانك ه��ا، عمليات پول��ي و ارزي انجام 
مي داده اند و كار اصلي آنها مبادله پول 
داخل��ي با پول هاي خارج��ي و انتقال 
پول به س��اير نقاط جهان ب��وده، بايد 
توجه داش��ت كه نمي ت��وان اين نقش 
تاريخي را ناديده گرفت و صرافي ها را 
از مبادالت پول��ي و ارزي حذف كرد، 
زي��را در چني��ن ش��رايطي برنامه هاي 
دولت و بان��ك مركزي در انتقال پول، 
صادرات و واردات لطمه خواهد خورد 
و نمي توان انتظار داشت كه صرافي ها 

نقش س��نتي خود را كنار بگذارند و به 
بازوي اجرايي دولت تبديل شوند. 

مانند همكاران  اي��ران  صرافي هاي 
خ��ود در س��اير نقاط جه��ان از مبلغ 
كارم��زد و آربيت��راژ مبادل��ه پ��ول و 
حواله هاي ارزي كسب روزي مي كنند 
و ب��راي ايج��اد اي��ن صن��ف ن��ه تنها 
ميليارد ه��ا تومان براي خري��د مغازه 
و حج��ره و دفت��ر كار هزينه مي كنند 
بلكه ضمانت ه��اي چند ميلياردي نزد 
بانك مركزي سپرده اند تا مجاز به اين 
فعاليت باش��ند. بر اين اساس شايسته 
اس��ت كه بان��ك مركزي از اي��ن ابزار 
قدرتمند و راهگش��اي پولي و ارزي در 
شرايط امروز اقتصاد ايران بهره ببرد و 
اجازه دهد كه روابط كاري شبكه بانكي 
با صرافي ها تقويت ش��ود تا در شرايط 
تحريم و مش��كالت احتمال��ي بتوانند 
از اين ش��بكه قدرتمن��د بين المللي به 
خوبي بهره ببرند و نيازهاي كش��ور را 

برطرف كنند. 
ه��ر چن��د ك��ه براس��اس تجرب��ه 
س��ال هاي ۱۳۷4 و ۱۳۹۱، مقابل��ه با 
دالالن ارزي و محدود كردن صرافي ها 
بع��د از چند ماه با پذي��رش نرخ ارز با 
قيمت باالتر در حاش��يه بازار به حالت 
عادي بر مي گردد و صرافي ها و دالالن 
ارز ب��ه كار عادي خود ب��از مي گردند، 
اما شايسته است كه در شرايط كنوني 
امروز كه به داليل مختلف، س��خت تر 
از گذش��ته اس��ت، از طريق تامين ارز 
كاالهاي اساس��ي، كاهش تقاضا براي 
در  ارزي  مب��ادالت  افزاي��ش  دالر، 
بانك ها، هدايت سفته بازي و سوداگري 
ارز از بازار آزاد به بانك ها و س��كه و... 
و از همه مهم تر بازگش��ت به ش��رايط 
ارز مبادله يي با نرخ دالر4۲00 تومان 
ي��ا 4 هزار تومان و اس��تفاده از روپيه، 
يوان، لير، روبل، درهم و يورو به جاي 
دالر ب��راي تامين ارز مورد نياز اقتصاد 
كش��ور نه تنها تقاضاي ارز را مديريت 
كنند بلكه اجازه دهند كه صرافي ها به 
تدريج به كار خود بازگردند و با كنترل 
و مديري��ت تقاض��ا، نگران��ي اصلي از 
مبادالت و اعالم نرخ ها از بين مي رود. 
ش��رايط  اي��ن  در  حت��ي  زي��را   
س��خت گيرانه ك��ه خري��د و ف��روش 
ارز قاچاق محس��وب مي ش��ود، بازهم 
نرخ ه��اي مختل��ف از حاش��يه ب��ازار 
اعالم مي ش��ود كه نشان مي دهد بازار 
را نمي ت��وان حذف ك��رد و آنچه باعث 
كاهش نرخ ارز و طال در حاش��يه نرخ 
دالر 4۲00 تومان��ي ش��ده، اقداماتي 
بوده كه براي كنترل تقاضا و تامين ارز 

صورت گرفته نه ممنوع كردن خريد و 
فروش اسكناس در صرافي ها... 

تجربه نيز نشان داده كه اعالم نرخ 
۳00توماني تثبيت ش��ده سال ۷4 در 
زمان رياس��ت دكتر نوربخش بر بانك 
مرك��زي و مقابل��ه با اخاللگ��ران بازار 
ارز، بع��د از چند ماه با نرخ باالي 400 
توم��ان و بعده��ا 600 تومان به حالت 
ع��ادي برگش��ت يا در س��ال ۱۳۹۱ و 
۱۳۹۲ بع��د از اع��الم ن��رخ مبادله يي 
۱۲۲6توماني، س��رانجام چند ماه بعد 
ب��ا نرخ باالي ۳ ه��زار تومان و نزديك 
به 4 هزار تومان در بازار، فعاليت بازار 
و صرافي ه��ا به حالت عادي بازگش��ت 
و از طري��ق گروه بندي كاالها و توزيع 
س��اير ارزها در بين رديف هاي كااليي، 
تقاض��ا ب��راي دالر كنترل ش��د و نرخ 
بازار ب��االي ۳ هزار توم��ان باقي ماند 
و مب��ارزه با ب��ازار آزاد و دالالن ارزي 
و محدود ك��ردن صرافي ها، جاي خود 
را به ش��رايط عادي بازار و س��ه سال 
ثبات نرخ ارز داد و اين دالر مبادله يي 
بود كه بازار را به س��مت عادي ش��دن 

هدايت كرد. 
به عب��ارت ديگر اگرچ��ه در ظاهر 
ن��رخ مبادله ي��ي باعث ايج��اد رانت و 
فاصل��ه نرخ رس��مي و بازار مي ش��ود، 
ام��ا با توجه به تحري��م دالري، فضاي 
سياس��ت خارجي و اقدام��ات امريكا و 
احتمال خ��روج از برجام و تحريم هاي 
ديگر و... پذيرش رانت و فاصله قيمتي 
ن��رخ رس��مي و بازار و توزي��ع ارزهاي 
غي��ردالري منافع بيش��تري براي كل 
اقتص��اد دارد تا اينكه تك نرخي اعالم 
ش��ود و فعالي��ت صرافي ه��ا و خريد و 

فروش ارز محدود شود. 
بان��ك مرك��زي بايد توجه داش��ته 
باش��د در ش��رايطي كه ايران با امريكا 
مشكل دارد نبايد در دو سال گذشته، 
تخصي��ص ارزه��اي غي��ر دالري را به 
خاطر يكسان سازي ارز كاهش مي داد، 
زيرا با حذف ارز مبادله يي، عمال تقاضا 
براي دالر به جاي س��اير ارزها افزايش 
يافته و از آنجا كه متاس��فانه دالر پول 
حاك��م بر بازارهاي ارز جهان اس��ت و 
هم��ه ارزه��ا در برابر دالر ارزش��يابي 
مي ش��وند، لذا افزايش تقاضا براي دالر 
در اقتص��اد ايران، عمال مش��كالت را 
براي كل بازار ارز بيشتر كرده و التهاب 

بازار ارز را افزايش داد. 
هرچند كه بخش��ي از اين تقاضاي 
دالري نيز به خاطر خروج س��رمايه و 
رشد كاذب تقاضا و داليل غيراقتصادي 
ب��وده، اما از طري��ق تخصيص ارزهاي 
غيردالري امكان كنترل بيشتر فراهم 
مي ش��د و وقتي بانك مركزي و دولت 
بتوانن��د كاالهاي اساس��ي و نيازهاي 

مردم و كش��ور را تامي��ن كنند، اعالم 
نرخ ه��ا در ب��ازار نمي توان��د التهاب و 
فضاي جامعه و رسانه ها را تشديد كند. 
نكته ديگ��ر توجه به اي��ن موضوع 
اس��ت ك��ه به خاط��ر دخالت ش��ديد 
دول��ت در اقتصاد كه حت��ي به قيمت 
در  ديگ��ر  كااله��اي  و  گوجه فرنگ��ي 
اقتص��اد حس��اس اس��ت و س��ال ها با 
قيمت گذاري نامناسب از بنزين گرفته 
تا دالر و ن��ان و... را با تخصيص منابع 
نادرست مواجه كرده است، بايد به اين 
موضوع توجه داش��ت ك��ه وجود نفت 
و درآمد ارزي دولتي در هر ش��رايطي 
رانت ايجاد مي كند و دولت رانتير، ارز 
رانتي و بازار رانتي ايجاد مي كند و لذا 
بهتر اس��ت كه اين رانت از طريقي كه 
التهاب و نوس��ان كمتر در بازار ايجاد 
كن��د به حي��ات خود ادام��ه دهد و از 
به  طريق سياست هاي س��خت گيرانه، 
قيم��ت كنت��رل قيمت و ت��ك نرخي 
كردن، عمال هزينه هاي مبادله، پنهان، 
فرصت، و عدم كارايي ها و عدم النفع ها 

را تشديد نكنيم. 
ح��ذف صرافي ها و ع��دم پذيرش 
نرخ بازار يك ن��وع عدم النفع و هزينه 
مبادل��ه و پنه��ان براي اقتص��اد ايجاد 
مي كن��د كه آثار آن در س��ال هاي بعد 
نيز وجود دارد. بر اين اس��اس شايسته 
است كه دولت با تامين نيازهاي كشور 
ب��ا ارز 4۲00 توماني يا 4 هزار توماني 
و افزايش س��هم ارزهاي غيردالري در 
مبادالت ب��ه تدريج صرافي ها و بازار را 
به ش��رايط ع��ادي بازگرداند تا از توان 
صرافي ها ب��راي بهبود اقتص��اد ايران 
اس��تفاده كند. همچنين داليل خروج 
سرمايه و ارز و عوامل آن را ريشه يابي 
كند و با ايجاد ش��رايط مناس��ب مانع 
از خ��روج ارز ش��ود و ب��ه جاي حذف 
اب��زار صرافي ها، انگيزه و عوامل خروج 
سرمايه و ارز از كشور را كاهش دهد. 

طبق ش��واهد تاريخ اقتصاد جهان، 
هر ج��ا كه آزادي مبادل��ه و تجارت و 
ورود و خ��روج عوام��ل تولي��د و پول 
وجود داش��ته، اقتصاد با عدم كارايي، 
به��ره وري و عدم النفع و هزينه مبادله 
و پنه��ان مواجه ش��ده و اگرچه ظاهرا 
قيمت ها مناس��ب بوده ام��ا آثار آن بر 
اقتصاد به تدريج هزينه هايي به مراتب 
س��نگين تر ايجاد كرده است. از اين رو 
براي  سياس��ت هاي كنترلي نمي تواند 
مدت طوالني ادامه يابد، زيرا با به هم 
زدن قاعده بازي و زيرساخت هاي بازار 
ارز و انتق��ال ارز و... عمال تجارت نيز با 
مش��كل مواجه خواهد شد و شفافيت 
و مي��زان ص��ادرات و واردات كاالها و 
خدمات و رضايت فعاالن اقتصادي نيز 

تحت تاثير قرار خواهد گرفت. 

يادداشت

صرافي هاي دولتي يا آزادي مبادله
 محسن شمشيري   
دبير گروه بانك و بيمه

اخبار سخن نخست

  نكته اي در زمينه سياست ارزي

كش��ورهاي مختل��ف متناس��ب با س��اختار اقتصادي خود و ب��ا توجه به 
مولفه هاي��ي مانند تجارت خارجي، ميزان ذخاي��ر بين المللي، عمق بازارهاي 
مالي و ميزان احتمال وقوع ش��وك هاي خارج��ي رژيم هاي ارزي متفاوتي را 
مورد حمايت قرار مي دهند. اغلب كش��ورهاي صنعت��ي و اقتصادهاي بزرگ 
مانن��د ژاپن، فرانس��ه، آلمان، بريتاني��ا، امريكا و ايتاليا ب��ه علت برخورداري 
از بازاره��اي مال��ي عميق و ثبات اقتص��اد كالن، رژيم ارزي ش��ناور آزاد را 
حمايت مي كنند. كش��ورهايي مانند هند، برزيل و كره كه س��اختار تجارت 
خارج��ي متنوعي دارند، رژيم ارزي ش��ناور را مورد حماي��ت قرار مي دهند. 
كش��ورهاي درحال توسعه يي مانند چين و مالزي و سنگاپور از انواع ديگري 
از رژيم هاي ارزي حمايت مي كنند كه موس��وم به رژيم هاي ميانه اس��ت. در 
نهايت كشورهايي مانند قطر، امارات، كويت و عربستان كه تنوع بسيار اندكي 
در تولي��د و تجارت دارند ولي از ذخاير بين المللي بااليي برخوردارند از رژيم 

ارزي ميخكوب حمايت مي كنند. 
با توجه به س��اختار اقتصاد ايران ش��ايد مناس��ب ترين رژي��م ارزي براي 
ايران، رژيم ارزي شناور باشد. رژيم ارزي ايران اگرچه از آغاز دهه ۸0 رسما 
به ش��ناور مديريت  ش��ده تغيير يافت ولي در اغلب س��ال ها با حمايت بانك 
مركزي، سياس��ت تثبيت نرخ ارز اس��مي در پيش گرفته ش��ده است. اغلب 
دولت ها به علل مختلف عالقه به تثبيت نرخ ارز اس��مي داشتند و اين تجربه 

در اغلب دولت ها تكرار شده است. 
سياس��ت تثبيت نرخ ارز اس��مي اگرچه مي توان��د در كوتاه مدت به ثبات 
اقتص��اد كالن و مديري��ت انتظارات كمك كند ولي با توج��ه به تورم مزمن 
اقتصاد ايران امكان حمايت از نرخ ارز تثبيت شده در بلندمدت وجود ندارد. 
اصرار بر تثبيت نرخ ارز در ش��رايط تورم��ي، پيامدهايي مانند كاهش ذخاير 
ارزي، كاهش توان رقابت پذيري اقتصاد، خروج س��رمايه و وقوع ش��وك هاي 

ارزي در مقاطع چند ساله را به دنبال دارد. 
تجربه جهش ارزي س��ال ۱۳۹۱و تجربه جهش ارزي اخير نشان داد كه 
به مدت طوالني نمي توان از سياس��ت تثبيت نرخ ارز اسمي حمايت كرد. در 
چنين ش��رايطي راه ح��ل برقراري ثبات در ب��ازار ارز  از بين بردن زمينه هاي 
اقتصادي بي ثباتي نرخ ارز اس��ت كه مهم ترين آن تورم مزمن اقتصاد اس��ت. 
كاهش تورم مزمن در يك اقتصاد نفتي نيز الزامات خاصي دارد كه در ادبيات 
مرب��وط به آن به تفصيل مورد بحث قرار گرفته اس��ت. لذا مطمئن ترين راه 
برق��راري ثبات ارز در بلندمدت برطرف ك��ردن زمينه هاي اقتصادي افزايش 
نرخ ارز است. در مورد نوسانات اخير بازار ارز مي توان گفت كه دولت در يك 
ش��رايط بحراني، چاره يي جز تك نرخي ك��ردن ارز و برقراري مقرراتي براي 
مديريت مصارف ارزي همچنين برقراري محدوديت هايي در بازار ارز نداشت. 
اين اقدامات در ش��رايط فعلي مي تواند منجر به كاهش التهاب بازار و كاهش 

اتالف منابع ارزي كشور شود. 
ب��ا اين حال مي توان توصيه كرد كه در آينده ب��ه دنبال برقراري آرامش 
در ب��ازار، دولت با پذي��رش الزامات يك رژيم ارزي ش��ناور اقدام به كاهش 
محدوديت هاي فعلي نموده و اجازه فعال ش��دن س��ازوكارهاي بازار را بدهد. 
عالوه بر آن اميد اس��ت با كس��ب تجربه از 4دهه گذشته از اين پس به  طور 
جدي از تثبيت نرخ ارز اس��مي در ش��رايط تورمي اجتناب شود. عالوه بر آن 
اس��تفاده از ظرفيت بازار بورس و بهره  بردن از ابزارهايي مانند بازار آتي ارز 

براي افزايش كارايي و شفافيت بازار ارز مي تواند بسيار راهگشا باشد. 
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آسيب شناسي تحوالت اخير بازار ارز

واقعيت بحران ارزي چه بود؟
 صفحه 8 

غالمحسين نجابت در گفت وگوي اختصاصي با »تعادل«: 

 پتروشيمي 
رها شده است

 صفحه 15 

جهان

معماي كاهش سرعت 
رشد اقتصادي اروپا

7

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطب�ان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيش�نهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

كش��ورهاي مختل��ف متناس��ب ب��ا س��اختار 
اقتص��ادي خود و ب��ا توجه ب��ه مولفه هايي مانند 
تجارت خارجي، ميزان ذخاي��ر بين المللي، عمق 
بازارهاي مالي و ميزان احتمال وقوع ش��وك هاي 
م��ورد  را  متفاوت��ي  ارزي  رژيم ه��اي  خارج��ي 
حمايت قرار مي دهند. اغلب كش��ورهاي صنعتي 
و اقتصادهاي بزرگ مانند ژاپن، فرانس��ه، آلمان، 
بريتاني��ا، امريكا و ايتاليا به عل��ت برخورداري از 
بازاره��اي مالي عميق و ثبات اقتصاد كالن، رژيم 
ارزي ش��ناور آزاد را حمايت مي كنند. كشورهايي 
مانن��د هن��د، برزيل و ك��ره كه س��اختار تجارت 
خارجي متنوعي دارند، رژيم ارزي شناور را مورد 

حمايت قرار مي دهند ...

رييس كل بانك مركزي روز دوشنبه در ديدار 
با اعضاي هيات مديره كانون صرافان ايران در عين 
حال ك��ه به نقش مهم و راهگش��اي صرافي ها در 
دوره تحريم ه��ا و رواب��ط كاري آنها ب��ا بازارهاي 
بين المللي و مبادالت تجاري اش��اره و تاكيد كرده 
ك��ه هيچ كس درصدد ح��ذف صرافي ها از اقتصاد 
ايران نيس��ت و قصد حذف و تعطيلي صرافي ها را 
نداريم اما از س��وي ديگر اعالم كرده كه بايد مدل 
فعاليت صرافي ها در فضاي جديد را طراحي كنيم 
و صرافي ه��ا بايد خود را با فض��اي جديد تطبيق 
دهن��د و متناس��ب با نيازه��ا فعالي��ت كنند. اين 
گفته هاي س��يف نش��ان مي دهد كه دولت و بانك 

مركزي قصد دارند...
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 15 توصيه سياستي 
حامي توليد

موانع حمايت از كاالي توليد داخل چيست؟ و چرا 
رغبت به استفاده از كاالي ايراني در بين مردم كاهش 
يافته اس��ت؟ براي پاسخگويي به پرسش هايي از اين 
دس��ت، كميسيون صنايع اتاق ايران طي پژوهشي به 
آسيب شناس��ي چرايي عدم حماي��ت از كاالي ايراني 
در طول چند دهه گذش��ته پرداخته است. نتايج اين 
تحليل نش��ان مي دهد؛»باال بودن نرخ س��ود بانكي، 
بي ثباتي نرخ ارز، فقدان ملزومات اجراي قانون مبارزه 
با قاچاق كاال، نازل بودن جريمه ها و تخلف به واسطه 
پرداخت آس��ان جريمه و ماليات ه��اي غيرعادالنه در 
كنار خدمات دهي نامناسب، گس��ترش فساد، توزيع 
رانت، ارتشا، قاچاق كاال، اقتصاد زيرزميني و...« بخشي 
از موانعي اس��ت كه بر سر راه توليد قرار گرفته اند اما 
اين به معناي پايان كار كاالي ايراني نيس��ت؛ چراكه 
سياست گذار مي تواند با توجه به برخي اصول سياسي 
كل��ي مانند »بهبود محيط نامس��اعد اقتصاد كالن«، 
»اصالح سياست هاي ارزي«، »نگاه درون زا به اقتصاد 
مل��ي« و »توجه به قانون رفع موانع توليد« حمايت از 

كاالي ايراني را افزايش دهد ...

 حميد آذرمند   

 محسن شمشيري   

 حميد آذرمند   
پژوهشگر اقتصادي



 اص�اح برج�ام از س�وي امري�كا و اروپ�ا 
گمانه زني است- ايرنا| سخنگوي وزارت امور خارجه 
گفت: برج��ام موضوعي ميان ايران و گروه 1+5 اس��ت 
و مطالب عنوان ش��ده در رس��انه ها درباره اصالح برجام 
ازس��وي امريكايي ها و اروپايي ها گمانه زني است. بهرام 
قاس��مي در پاس��خ به س��وال ديگري درب��اره اظهارات 
وزير خزانه داري امريكا درم��ورد برجام افزود: اظهارات 
متفاوتي به خصوص از س��وي امريكايي ها درباره برجام 
مط��رح مي ش��ود و در يك جاي��گاه رس��مي نمي توان 
درباره اين مواضع متضاد و غريب صحبت كرد. قاسمي 
تصريح كرد: درباره آنچه احتماال امريكايي ها درباره آن 
تصميم مي گيرند بايد صبر كرد و باتوجه به ش��خصيت 
رييس جمهوري امريكا كه معروف اس��ت در بزنگاه هاي 
خ��اص تصميمات متف��اوت اتخاذ مي كن��د، كمي صبر 

كنيم و بعد تصميم گيري كرد. 
 س�فر هيات پارلماني ايران به سوريه - مهر| 
هيات پارلماني كميس��يون امنيت مل��ي مجلس امروز 
به س��وريه س��فر مي كند. محمدجواد جمالي نوبندگاني 
عضو كميس��يون امنيت ملي مجل��س گفت: اين هيات 
متشكل از آقايان عالءالدين بروجردي رييس كميسيون 
و مس��عود گ��ودرزي و سيدقاس��م جاس��مي دو عض��و 
كميسيون است. او ادامه داد: هدف از اين سفر دو روزه، 
حضور اعضايي از كميسيون امنيت ملي به نمايندگي از 
مجلس شوراي اس��المي براي اعالم حمايت از مقاومت 
مردم س��وريه عليه توطئه هاي داخل��ي و خارجي و نيز 
بررس��ي ميدان��ي اتفاقات چند روز اخير اس��ت. در اين 
سفر هيات ايراني با رييس جمهور و ديگر مقامات ارشد 

سوريه ديدار و گفت وگو خواهند كرد. 
 درخواس�ت نمايندگان اصفهان براي جلسه 
اضطراري با رييس جمهور- ايلنا| نمايندگان اصفهان 
در نامه يي خواس��تار جلس��ه اضطراري با رييس جمهور 
براي حل مش��كل كم آبي اين اس��تان ش��دند. در نامه 
 مجمع نمايندگان اصفهان به حسن روحاني آمده است: 
»با توجه به اتمام آب ش��رب پن��ج ميليون نفر جمعيت 
اس��تان اصفهان در مردادماه س��ال ج��اري و همچنين 
اس��تمرار خش��كي زاين��ده رود و عدم وج��ود آب براي 
كش��اورزان استان خواهش��مند است دس��تور فرماييد 
زمان��ي جهت تش��كيل جلس��ه اضط��راري ب��ا حضور 

نمايندگان استان تعيين و اعالم نماييد.« 
 ش�ايد س�عيد مرتضوي معذوريتي داش�ته 
باش�د- ايس�نا| رييس كميس��يون حقوقي و قضايي 
مجل��س با اش��اره ب��ه مفقود ش��دن س��عيد مرتضوي 
گفت: نمي دانم ايش��ان متواري شده يا خير، ولي شايد 
معذوريتي داش��ته باش��د.  اهلل يار ملكشاهي درخصوص 
مفقود شدن سعيد مرتضوي در پاسخ به اينكه در كشور 
ما كه داعش به راحتي مهار مي ش��ود، چگونه مي ش��ود 
كه س��عيد مرتضوي از زير تيغ بران دستگاه قضا مفقود 
ش��ود، گفت: اين موضوع در مقايس��ه با داعش يك امر 
بسيار عادي است. در كش��ور ما روزانه تعدادي از افراد 
محكوم مي ش��وند، محكوميت شان قطعي و ممكن است 
حكم شان اجرا يا با تاخير اجرا شود. او با بيان اينكه هر 
كسي كه محكوم مي شود ممكن است بتواند چند روزي 
خود را مخف��ي كند، گفت: اين موض��وع خيلي مهمي 
نيس��ت. اگر حكم قطعي راجع به هر كس��ي صادر شود 
نظام ما و قوه قضاييه نش��ان مي ده��د كه حكم را اجرا 

مي كند و هيچ مصونيتي در اين باره وجود ندارد. 
 تاكي�د روحان�ي ب�ر ض�رورت ارائ�ه ميراث 
انديش�مندان به زبان جهاني- پ�اد| رييس جمهور 
بر ضرورت ارائه انديش��ه و ميراث مفاخر و انديشمندان 
كش��ور به زباني روزآمد و جهاني تاكي��د كرد. روحاني 
در پيامي به همايش بين المللي زبان فارس��ي و انديشه 
ايراني اس��المي درباره عطار نيش��ابوري كه توسط وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمي قرائت شد، ابراز اميدواري كرد 
ب��ا همت و پش��تكار همه نهادهاي علم��ي و فرهنگي و 
پژوهش��ي فرصت ها و زمينه هاي جديدي به وجود  آيد 
كه انديشه و ميراث مفاخر و انديشمندان كشور به زباني 
روزآمد و جهاني ارائه ش��ود و نسل جوان نيز با احساس 
تعلق بيشتر به اين منابع و ذخاير بتواند قدرت نوآوري و 

رويارويي خود را با تحوالت جهاني افزون تر كند. 
دس�توركار  از  رييس جمه�ور  از  س�وال   
پارلمان خارج شده اس�ت- ايلنا| معاون پارلماني 
رييس جمه��ور تاكيد كرد: دو س��وال از رييس جمهور 
از س��وي نمايندگان مطرح ش��ده بود كه نمايندگان 
رييس جمهور در مجلس حاضر ش��دند و با توضيحاتي 
كه دادند، سوال از حد نصاب افتاده و اين دو سوال از 
دستوركار خارج شد. حسينعلي اميري درباره آخرين 
وضعي��ت اصالح س��اختار دول��ت گفت: كميس��يون 
مش��تركي در مجلس براي بررس��ي اصالح س��اختار 
دولت در جهت افزايش كارايي ش��كل گرفته اس��ت. 
معاون پارلماني رييس جمهور در پاس��خ به اين سوال 
كه آي��ا اليحه دولت براي تفكيك 3 وزارتخانه در اين 
كميسيون بررسي مي شود؟ اظهار كرد: هم اين اليحه 
در كميس��يون اصالح ساختار دولت مورد بررسي قرار 
مي گي��رد و هم طرحي كه نمايندگان براي تش��كيل 
وزارت مي��راث فرهنگي و گردش��گري تهيه كرده اند 

مورد جمع بندي قرار مي گيرد. 
 ادعاي�ي درباره دي�دار روحان�ي، خاتمي، 
ناط�ق و جهانگيري- ايس�نا| يكي از س��ايت هاي 
خب��ري جزييات ديدار روحان��ي، خاتمي، ناطق نوري 
و جهانگيري را منتشر كرده و نوشت: جلسه در منزل 
حس��ن روحاني و به دعوت او برگزار ش��ده است. اين 
س��ايت مدعي ش��د، رييس دولت اصالح��ات در اين 
جلس��ه خواس��تار تالش بيش��تر روحاني براي حل و 
فصل مشكل حصر شده است. اخيرا روزنامه سازندگي 
خبري را با عنوان »نخس��تين نشست سران اصالحات 
و اعتدال در غياب آيت اهلل هاش��مي« منتش��ر كرد و 
نوشت »حس��ن روحاني، سيدمحمد خاتمي، علي اكبر 
ناطق نوري، سيدحس��ن خميني و اسحاق جهانگيري 
در س��كوت خبري نخس��تين جلس��ه خود را برگزار 
كردند ت��ا درباره آينده وضعيت كش��ور و مش��كالت 

دولت و جامعه صحبت كنند«.
 كش�ف محمول�ه كان م�واد منفج�ره در 
مرزهاي ش�رقي كش�ور- روابط عموم�ي وزارت 
اطاعات| س��ربازان گمنام ام��ام زمان)عج( محموله 
كالن م��واد منفجره را ك��ه قرار بود با پوش��ش مواد 
مخدر از مرزهاي ش��رقي به كش��ور وارد شود، كشف 
و ضبط كردند. براس��اس اين گ��زارش، نيروهاي اداره 
كل استان سيستان و بلوچستان با اقدامات اطالعاتي 
و فن��ي توانس��تند گروه هاي تروريس��تي را در انتقال 
80كيلوگ��رم م��واد منفج��ره تركيبي، 17ع��دد تله 
انفجاري پدالي)مخصوص ب��ه  كارگيري در بمب هاي 
كنار جاده ي��ي و تله هاي انفجاري(، 28قبضه س��الح 
كمري ب��ا دو هزار و 100فش��نگ، 35قبضه نارنجك 
جنگي، ده ها چاش��ني الكترونيكي، فتيله و تجهيزات 
انفج��اري ناكام بگذارن��د.  در اين عمليات س��ربازان 
گمن��ام امام زمان)عج( همچني��ن 580كيلوگرم مواد 

مخدر از تروريست ها كشف كردند. 

روي موج خبر

سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس از عدم نظارت بر 60درصد اسكله ها خبر داد

»تجارت پنهان« از لنگرگاه تاريك

رييس قوه قضاييه بر صيانت از ارزش پول ملي تاكيد كرد

حمايت ارزي الريجاني از دولت
گروه ايران|

بعد از اجراي برنامه هاي جديد دولت براي تنظيم بازار 
ارز و دالر و عملياتي كردن ايده دالر تك نرخي، بسياري 
از كارشناسان اقتصادي و تحليلگران بازار اعالم كردند كه 
يك چنين طرح هايي تنها در صورتي امكان موفقيت پيدا 
مي كنند كه اركان مختلف نظام و قواي سه گانه كشور به 
دولت در زمينه عملياتي كردن اين ايده اقتصادي كمك 

و مشاركت كنند. 
 بعد از اعالم حمايت فراكس��يون اميد و مس��تقلين 
مجلس از ايده ارزي دولت دوازدهم؛ روز گذش��ته رييس 
دس��تگاه قضا نيز از آمادگي قوه قضاييه براي حمايت از 
برنامه هاي اقتصادي دولت براي تقويت پول ملي و مقابله 
ب��ا اخاللگران اقتصادي خب��ر داد. اظهاراتي كه بالفاصله 
با اس��تقبال اهالي اقتصاد مواجه ش��د و ضريب اطمينان 

بيشتري به تصميمات اقتصادي دولت داد. 
ريي��س قوه قضايي��ه با تاكيد ب��ر حمايت همه جانبه 
دس��تگاه قضايي از دولت در صيان��ت از ارزش پول ملي 
گف��ت: ايجاد ثبات در ب��ازار ارز از مولفه هاي مهم اقتصاد 
كش��ور اس��ت و بر همين اس��اس قوه قضاييه نسبت به 
سياست هاي اخير دولت براي ساماندهي و مديريت بازار 
ارز حمايت كامل خواهد داشت. به گزارش ميزان به نقل از 
اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه؛ آيت اهلل آملي الريجاني 
در ابتداي صحبت هايش در جلسه مسووالن عالي قضايي 
يكي از علل هجمه هاي روزافزون كش��ورهاي س��لطه و 
اذن��اب منطقه يي آنها به كش��ورمان را اقت��دار نيروهاي 
مس��لح دانس��ت و اظهار كرد: اين اقتدار آنها را به هراس 
افكنده و موجب شده كه مدام در جهت ايران هراسي گام 
بردارن��د اما به خوبي مي دانند كه جمهوري اس��المي در 

مقام دفاع از خود به هيچ عنوان كوتاه نخواهد آمد. رييس 
قوه قضاييه با اشاره به ادعاهاي امريكا در زمينه مقابله با 
داعش نيز گف��ت: امروز امريكايي هاي فريبكار و حيله گر 
كه خود داعش را ايجاد، تسليح و تشويق كرده اند ادعاي 
مقابله ب��ا آن را دارند. دروغ و فريب��ي بزرگ تر از اين در 
روزگار معاصر ما وجود ندارد. ترامپ در كارزار رقابت هاي 
انتخاباتي به صراحت اذعان كرد كه دولت امريكا داعش را 
به وجود آورده و با مسلح كردن آن، اين گروه تروريستي 
را به منطقه ما گسيل داشته است. آملي الريجاني در ادامه 
نيروهاي مسلح را بزرگ ترين افتخار ملل مسلمان در عصر 
حاضر دانست و گفت: اميدواريم حق تعالي بيش از پيش بر 
كمال، سالمت، ايثار و پايبندي نيروهاي مسلح به ارزش ها 
بيفزايد و ما بتوانيم قدردان ايثارگري ها و جانبازي هاي اين 

عزيزان و خانواده هاي بزرگوارشان باشيم. 

 حمايت از تقويت پول ملي
آملي الريجاني در بخش��ي از سخنان خود با اشاره به 
التهاب��ات اخير در ب��ازار ارز و تدابير دولت براي مديريت 
بازار اظهار كرد: بحمداهلل با تدبير دولت محترم تالطم هاي 
موجود در بازار ارز تا حدي حل ش��ده است گرچه توقع 
داشتيم كه دولت محترم و بانك مركزي زودتر وارد عمل 
ش��وند اما به هر حال قوه قضاييه از هر اقدامي در جهت 
صيان��ت از ارزش پول ملي و ايجاد ثب��ات در بازار ارز كه 

الزمه كار اقتصادي است، حمايت همه جانبه مي كند. 
رييس قوه قضاييه با تاكيد بر پش��تيباني از تعادل در 
بازار ارز و مجموعه اقدامات براي بستر سازي اين امر تصريح 
كرد: نيروي انتظامي و س��اير نهاده��اي امنيتي نيز براي 
اجراي سياست هاي دولت در ساماندهي و مديريت بازار ارز 

همكاري كامل را خواهند داشت و اميدواريم كه دولت نيز 
برخي كاستي هاي موجود را اصالح كند تا تجار و بازرگانان 
نيز نگران فعاليت هاي خود نباشند. آملي الريجاني افزود: در 
بحث مبارزه با قاچاق كاال نيز اميدواريم كه همه دستگاه ها 
با انجام وظايف قانوني خود تالش كنند كه اقتصاد ملي از 
اين ناحيه آسيب نبيند. براساس اين گزارش، ادامه بحث و 
بررسي پيرامون اليحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق انسان و 
عبوردهندگان افراد غيرمجاز از مرز در دستور كار مسووالن 
عالي قضايي قرار داش��ت و م��واد ديگري از آن به تصويب 

رييس قوه قضاييه رسيد. 

 به سخره گرفتن تمام موازين بين الملل 
ريي��س قوه قضاييه در ادامه س��خنان خود با اش��اره 
به حمل��ه اخير امريكا، انگليس و فرانس��ه به مناطقي از 
س��وريه خاطرنش��ان كرد: در روزهاي اخير شاهد هجمه 
جنايتكاران��ه محور ش��رارت و جناي��ت در منطقه عليه 
 س��وريه بوديم. امريكا با همدس��تي انگليس و فرانس��ه 
برخالف تمام موازين بين المللي، اخالقي و انساني بيش 
از 100موشك به سوريه شليك كرد. چنين اقدامي را نه 
سازمان ملل تجويز كرده بود و نه موازين حقوق بين الملل 
چنين اجازه يي را م��ي داد اما امريكا و متحدانش موازين 
بين المللي را به س��خره گرفتند و ب��ا طرح دروغ تكراري 
اس��تفاده از س��الح هاي ش��يميايي به اين منطقه حمله 
كردند. آملي الريجاني با ابراز تاسف شديد از اقدام برخي 
حاكمان خودفروخته جهان اس��الم كه در ش��ب مبعث 
پيامبر)ص( حمله جنايتكارانه به سوريه را مورد حمايت 
قرار دادند، اظهار كرد: خوش��بختانه اين اقدامات موجب 
بصيرت افزايي و نزديكي هر چه بيشتر ملت هاي مسلمان 

مي شود و آنها به خوبي متوجه مي شوند كه امثال امريكا و 
متحدانش به هيچ عنوان قابل اعتماد نيستند. 

 چگونه توقع مذاكره موشكي با ايران داريد؟
رييس قوه قضاييه با اشاره به برخي زياده خواهي هاي 
امريكا مبني ب��ر مذاكره با اي��ران درخصوص توانمندي 
موش��كي نيز گفت: در چنين فضايي بحث مذاكرات در 
حوزه موش��كي را مطرح مي كنند. بايد از آنها پرسيد كه 
چگونه گمان مي بريد ملت هاي مس��لمان و كش��ورها به 
ش��ما اعتماد كنند. با رفتاري كه در قبال برجام داشتيد 
و اخيرا نيز اين حم��الت جنايتكارانه، آيا توقع مذاكره با 
جمهوري اس��المي داريد؟ آملي الريجان��ي گفت: امريكا 
و متح��دان بين الملل��ي و منطقه يي آن ب��ه محض آنكه 
مي بينند، تروريست ها در معرض زوال قرار دارند و ارتش 
سوريه پيشروي هايي در مبارزه با تروريست ها داشته است 

فورا با اتخاذ سياست هايي خبيثانه، نيروهاي مسلح سوريه 
را تحت فش��ار ق��رار مي دهند و همين مس��اله به خوبي 
مشخص مي كند كه چه كساني در پس پرده فعاليت هاي 

تروريست ها در منطقه قرار دارند. 
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه چنين اقداماتي موجب 
منسجم تر شدن هر چه بيشتر ملت هاي منطقه در مبارزه 
با امريكا و متحدانش مي شود، تصريح كرد: امروز حاكمان 
س��عودي و برخي همدستان آنها براي اقدام عليه برادران 
عرب و مس��لمان خود و حمايت از كشورهاي استعمارگر 
و س��لطه جو چه توجيهي دارند؟ما مطمئنيم كه پيروزي 
نهاي��ي متعلق به محور مقاومت اس��ت. امريكا نيز اذعان 
كرده كه 7تريليون دالر در منطقه هزينه كرده اما چيزي 
به دست نياورده است. بنا به فرموده رهبر معظم انقالب، 
امريكايي ها مطمئن باش��ند كه بعد از اين هم چيزي در 

منطقه به دست نخواهند آورد. 

گروه ايران|
»تجارت پنهان« براي دولت س��االنه خس��ارت 
4ميلي��ارد دالري به هم��راه دارد، 4 ميلياردي كه 
قاچاقچيان بايد ص��رف هزينه هاي گمرك، ماليات 
و... كنند؛ اما با واردات به اش��كال غيرقانوني آن را 
ب��ه جيب مي زنند. آن طور ك��ه دولت اعالم كرده، 
س��االنه بيش از 12 ميليارد دالر كاالي قاچاق وارد 
كش��ور مي ش��ود كه »23درصد از طريق مسافري، 
19درصد از طري��ق كوله بري، 16درص��د ملواني، 
12درص��د از طري��ق خأله��اي م��رزي و ح��دود 
30درصد آن از س��اير مبادي« ص��ورت مي گيرد. 
مقام��ات ايران براي كنترل ه��ر يك از اين مبادي 
راهكاري ارائه مي كنند؛ اما ظاهرا راهكارهاي ش��ان 
براي حذف اس��كله هاي غيرمج��از بي نتيجه بوده 
اس��ت. اين را آماري نش��ان مي دهد كه سخنگوي 
كميس��يون امنيت ملي مجلس ارائه كرده اس��ت. 
روز گذشته سيدحسين نقوي حسيني كه محتواي 
جلس��ه يي در مجلس درباره قاچاق را شرح مي داد، 
در بخشي از اظهاراتش از فعاليت بيش از 60 درصد 
اس��كله هاي خارج از نظارت خبر داد. سخن گفتن 
از »اس��كله هاي فاقد نظارت« توس��ط يك نماينده 
مجلس تازگي نداشت؛ اما آماري كه حسيني اعالم 
ك��رده بود، تازه بود و خبر از ادامه وضعيت س��ابق 
مي داد. آنجا كه ظاهرا تالش دولت براي نظارت پذير 
كردن اين اسكله ها بي فايده بوده است. آنچنان كه 
حس��ن روحاني در اسفند سال 93 در جلسه ستاد 
هماهنگي اقتصاد مقاومتي به ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز ابالغ كرده بود كه »اقدام الزم و هماهنگ 
براي مقابله با معابر ورودي و اسكله هاي غيرمجاز را 
فراهم كرده و از دخالت دستگاه هاي غيرمسوول در 
امر واردات جلوگيري كند«، اما آمار نقوي حسيني 
مي گوي��د كه به اين دس��تور روحاني عمل نش��ده 
اس��ت. هرچند برخي مقامات دولت سابق پيش از 
اين مدعي شده بودند كه پس از ورود رييس دولت 
وقت به موضوع اس��كله هاي غيرمجاز در ميانه دهه 
هش��تاد داس��تان آن پايان يافت. در همين ارتباط 
معاون پيش��گيري و هماهنگي وقت ستاد مركزي 
مب��ارزه ب��ا قاچاق كاال و ارز در س��ال 90 با ادعاي 

اينكه پرونده اسكله هاي غيرمجاز در سال 86 بسته 
شده، گفته بود: »اسكله غيرمجاز در كشور نداريم و 

تمام اسكله ها مجاز و كنترل شده است. «
اما در س��ال 95 يكي از نماين��دگان مجلس با 
انتقاد از قاچاق خاك ايراني از طريق اس��كله هاي 
غيرقانوني، غيرمس��تقيم بسته ش��دن پرونده اين 
اس��كله ها را رد ك��رده بود. علي اكب��ري كه عضو 
كميس��يون كش��اورزي مجلس اس��ت در آذرماه 
س��ال 95 در گفت وگويي از قاچاق خاك و سنگ 
ايران انتق��اد كرده و گفته بود: »بخش عمده يي از 
قاچاق خاك، خ��ارج از مح��دوده نظارت ها انجام 
ش��ده به طوري كه اس��كله هاي غيرمجاز براي هر 
نوع قاچاق��ي از جمله خاك در اختيار برخي افراد 
قرار مي گي��رد. « اكبري س��ازمان بنادر و گمرك 

را موظف به پاس��خگويي در اين رابطه دانس��ته و 
تاكي��د كرده بود: »آنهايي ك��ه به صورت چمداني 
اقدام به قاچاق مي كنند، تاثيري در اقتصاد كش��ور 
ندارند و بايد در برابر آنهايي كه عوارض گمركي و 
ماليات پرداخت نمي كنند، ايس��تاد.« او در تكميل 
گفته هاي��ش مهم ترين بخ��ش در مقابله با قاچاق 
را بحث افش��ا و اطالع رس��اني آن توسط رسانه ها 
دانس��ته بود، به ش��كلي كه به گفته او »مشخص 

شود كدام فرد اسكله غيرمجاز در اختيار دارد. «

 قوانيني عليه توليد به نفع قاچاق
با اين حال عدم كنترل مبادي ورودي به كشور 
از جمله اسكله ها تنها دليل باال بودن حجم قاچاق 
در ايران نيست. آنچنان كه نقوي حسيني در تشريح 

جزئيات جلسه مجلس با مقامات دولتي و... درباره 
موض��وع قاچاق كه بيش��تر در آن به حوزه قاچاق 
پوش��اك پرداخته شده، به نقل از يك توليد كننده 
گفت كه قوانين داخلي دست توليدكننده ايراني را 
بسته و در مقابل دست واردات خارجي را باز كرده 
اس��ت. اش��اره اين توليد كننده به قانون مد لباس 
ب��وده كه در قوانين ديده نش��ده اس��ت، از اين رو 
لباس در ايران به صورت كيلويي وارد مي شود كه 
چنين چيزي در جاي ديگري از دنيا وجود ندارد. 
»ثابت نگه داش��تن نرخ ارز« نيز از ديگر انتقاداتي 
بوده كه از س��وي توليد كننده ه��اي ايراني در اين 
جلسه مطرح شده است، سياستي كه به گفته آنان 
سوبس��يد به قاچاقچي هاس��ت و موجب مي شود، 

صادركننده بازار خود را از دست دهد. 

انتقاد از مناط��ق آزاد نيز ديگر انتقادي بوده كه 
از س��وي توليد كنندگان و نمايندگان مطرح ش��ده 
اس��ت. تبديل ش��دن مناطق آزاد به يكي از مبادي 
ورود كاالي قاچ��اق ب��ه عنوان يك��ي از انتقادهاي 
جدي توليد كنندگان پوش��اك عنوان و اين پرسش 
مطرح ش��ده كه »چرا واردات پوش��اك و كفش به 
مناطق آزاد ممنوع نمي شود؟« انتقادي كه به گفته 
نقوي حسيني با واكنش مرتضي بانك رييس منطقه 
آزاد اقتصادي مواجه شد. به گفته بانك مناطق آزاد 
قانون دارد و با اهداف مش��خص ايجاد شده و اينكه 
مناط��ق آزاد را مته��م به مب��ادي ورود قاچاق كاال 
كنيم، درس��ت نيست. بانك با اشاره به اينكه بخش 
كمي از قاچاق از مناطق آزاد وارد كش��ور مي شود، 
گف��ت: »مناط��ق آزاد با ه��دف توس��عه پيراموني 
تاسيس شده درحالي كه مناطق آزاد به طور جدي 
ب��ه دنبال قانونمند كردن واردات و صادرات اس��ت 
ولي نبايد واردات به مناط��ق آزاد وارد بازار داخلي 
شود و اگر وارد بازار شود بايد تابع قوانين و مقررات 

باشد و ثبت آن به عهده گمركات است. «
نقوي حس��يني همچني��ن به نق��ل از مقامات 
گمرك گفت كه در حال حاضر حساس��يت زيادي 
روي واردات پوش��اك ب��ه وجود آم��ده و اقدامات 
خوب��ي در جه��ت كنترل قاچاق پوش��اك صورت 
گرفته اس��ت. به گفته حس��يني كارگروهي دولت 
جهت تعيي��ن محدوديت ه��اي واردات به مناطق 
آزاد، جلوگي��ري از اس��تفاده از كارت هاي تجاري 
اجاره ي��ي از ديگر اقدامات گم��رك در اين زمينه 
بوده كه نتايج مثبتي به همراه داش��ته اس��ت. هر 
چند به اعتقاد نمايندگان اين اقدامات كافي نبوده 
و بايد حماي��ت از كاالي ايراني با ارتقاي كيفيت، 
مشوق هاي الزم براي توليد كنندگان، حمايت فني 
و مهندسي از ش��ركت ها و توليدكنندگان داخلي، 
ال��زام تدريجي توليد پوش��اك با فرهن��گ ايراني، 
رايگان شدن تبليغات كاال، فرهنگ  سازي استفاده 
از كاالي ايراني و ذائقه سازي، اجراي مصوبه جايزه 
تش��ويقي صادراتي و اس��تفاده از روابط رسمي با 
كشورها با محدوديت همسايگان براي ورود كاالي 

ايراني به بازار آنها نيز در دستور كار قرار گيرد. 
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ايران2

چهرهها

يك فعال سياس��ي اصالح طلب 
درب��اره تغييرات بازار ارز و رويكرد 
بحران ه��اي  زم��ان  در  دول��ت 
اقتصادي گفت: ام الفس��اد اقتصاد 
ما نقدينگي اس��ت كه دولت بايد 
يك نظارت و سيستم حساب شده 

براي كنترل آن داشته باشد. 
هاش��مي طبا  س��يدمصطفي 
در گفت وگ��و ب��ا ايلنا، درب��اره اينكه هفته گذش��ته اتفاقي 
در كش��ور مانن��د باال رفتن يك ش��به قيم��ت ارز افتاد كه 
معاون اول،  س��خنگوي دولت و رييس جمهور از دست هاي 
پش��ت پرده صحب��ت مي كنند، گف��ت: ج��داي گروه هاي 
فش��ار و نيروهاي��ي كه ممكن اس��ت عليه آق��اي روحاني 
اقدام كنند طرح مس��اله مي كنم،  طراحي مس��ائل ارزي در 
 كش��ور ما يك نوع تقليد از كشورهاي پيش��رفته با اقتصاد 
آزاد است. هاشمي طبا كه در انتخابات رياست جمهوري سال 
96 كانديدا شده بود، همچنين خاطرنشان كرد: بحران هايي 
كه در بازار ارز مشاهده مي كنيم ناشي از توانايي مالي افراد 
و گروه هايي اس��ت كه نقدينگي در اختيار دارند و وارد بازار 
مي ش��وند. هاشمي طبا با بيان اينكه ارز براي مايحتاج مردم 
بايد قيمت ثابت داش��ته باش��د، گفت: حال ممكن اس��ت 
يك ارزي بازار س��ياه داش��ته باش��د اين امر نبايد جامعه را 
تحت تاثير قرار دهد،  ما ارز را با زحمت به دس��ت مي آوريم، 
نمونه اش همين كش��تي س��انچي؛ افرادي با خود يك بمب 
را در اقيان��وس حمل مي كردند كه براي كش��ور ارز بياورند 
 آن وقت اين ارز به اين ارزش��مندي را با عنوان اقتصاد آزاد 

هدر مي دهيم.

 ام الفساد اقتصاد ما 
نقدينگي است

در  رييس جمه��ور  وي��ژه  دس��تيار 
ام��ور حقوق ش��هروندي با بي��ان اينكه 
عزم رييس جمهور ب��راي تحقق حقوق 
شهروندي جدي اس��ت، گفت: با وزراي 
دولت صحبت كرديم تا چالش هاي شان 
را در تحقق منش��ور حقوق ش��هروندي 

اعالم كنند. 
به گزارش ايسنا، شهيندخت موالوردي 
 در نخس��تين نشس��ت هم انديشي دستياران دس��تگاه ها و استان ها 
با اشاره به شعار سال 1397 مبني بر حمايت از كاالي ايراني، اظهار 
كرد: حمايت از كاالي ايراني به حق و به  درس��تي در ادامه شعارهاي 
اقتصادي سال هاي پيشين مطرح شده است. باتوجه به مولفه هايي كه 
در پيام نوروزي مقام معظم رهبري داشتيم، اميدوار هستيم بتوانيم 
ما هم از بعد حقوق شهروندي اين موضوع را در دستور كار خود قرار 
دهيم. موالوردي با بيان اينكه »با ابالغ منشور حقوق شهروندي گام 
اول در راس��تاي تحقق حقوق ش��هروندي برداشته شد«، گفت: يك 
دولت اراده خود را براي تحقق اين منش��ور نشان داده است. در كنار 
اين اراده گفتمان س��ازي بايد صورت بگيرد و در كنار گفتمان سازي، 
باي��د گام هاي عملي تري  برداريم تا فقط در مرحله آگاه س��ازي باقي 
نمانيم. او با تاكيد بر اين نكته كه تمام مفاد منشور حقوق شهروندي 
برگرفته از قانون اساس��ي و اس��ناد باالدستي اس��ت، گفت: يكي از 
برنامه هاي دولت دوازدهم اجراي منش��ور حقوق ش��هروندي است؛ 
ل��ذا يكي از ابتكارات رييس جمهور در ابتداي دولت دوازدهم اين بود 
اولويت هايي كه براي هر دستگاه درنظر گرفته  شده است به عنوان يك 
تكليف اجرا و گزارش��ش ارائه شود. موالوردي همچنين خاطرنشان 
كرد كه ساز و كارهاي نظارت بر حسن انجام منشور حقوق شهروندي 

نيز در دستور كار است. 

عزم رييس جمهور براي تحقق حقوق شهروندي 
جدي است

رييس مجلس ش��وراي اس��المي 
گفت: روابط تجاري بين ايران و ويتنام 
نس��بتا خوب و مناسب اس��ت اما بايد 
سطح اين روابط و همكاري ها افزايش 
يابد. به گزارش تس��نيم، الريجاني در 
دي��دار »نوين وين ت��ي كيم« رييس 
مجلس ويتنام افزود: روابط تجاري بين 
ايران و ويتنام نس��بتا خوب و مناسب 
است اما بايد سطح آن افزايش يابد كه در اين باره همان گونه كه 
در گذشته روي سطح روابط تجاري دو ميليارد دالري تاكيد شده 
بايد باتوجه به ظرفيت هاي مناسب موجود اين حجم روابط تحقق 
يابد كه باتوجه به پتانس��يل هاي مناسب دو كشور دست يافتني 
است. رييس مجلس شوراي اس��المي تاكيد كرد: در حوزه نفت 
و گاز مي توانيم زمينه هايي را براي سرمايه گذاري با ويتنام فراهم 
كنيم. او افزود: ويتنام ظرفيت هاي خوبي دارد كه مي توان از اين 
ظرفيت ها براي ارتقاي سطح روابط تجاري دو كشور استفاده كرد 
كه كميسيون مشترك دو كشور تفاهماتي در زمينه هاي مختلف 
داش��ته است. الريجاني با بيان اينكه ايران در زمينه داروسازي و 
تجهيزات پزشكي پيش��رفت خوبي داشته كه مي تواند به ويتنام 
كمك كن��د، ادام��ه داد: ويتنام در زمينه كش��اورزي گام خوبي 
برداشته كه ايران مي تواند از اين پيشرفت ها استفاده كند. رييس 
مجلس شوراي اسالمي بر عالقه مندي تجار ايراني براي گسترش 
روابط تجاري با ويتنام تاكيد كرد و اظهار داش��ت: همكاري هاي 
توريس��تي و فرهنگي يكي از حوزه هايي اس��ت كه گسترش آن 
مورد توجه مجلس شوراي اس��المي است. الريجاني تاكيد كرد: 
اخيرا روابط خوبي بين ايران و ويتنام براي توسعه توريست فراهم 

شده است. 

 سطح روابط تجاري بين ايران و ويتنام
افزايش يابد

فدريكا موگريني مسوول سياست 
خارج��ي اتحادي��ه اروپا روز دوش��نبه 
پيش از نشست ش��وراي امور خارجي 
اتحادي��ه اروپا گفت: حفظ برجام براي 
اروپا حياتي اس��ت و وزي��ران خارجه 
اتحاديه اروپا امروز بار ديگر تعهد خود 
به اجراي كامل برج��ام را مورد تاكيد 

قرار خواهند داد. 
ب��ه گزارش ايرن��ا، موگرين��ي در گفت وگو با خبرن��گاران در 
لوكزامبورگ گفت: انتظار دارم كه وزيران خارجه كشورهاي عضو 
اتحاديه اروپا در نشس��ت امروز حمايت قوي اروپا به اجراي كامل 
توافق هس��ته يي با ايران توس��ط همه طرف ها را مورد تاكيد قرار 
دهند. او افزود: س��ه كشور اروپايي طرف برجام )انگليس، فرانسه 
و آلمان( س��اير اعضا را از نتيجه تالش ها به خصوص در ارتباط با 
دولت امريكا و همچنين ادامه كار ما با ايران براي تداوم پايبندي 
به برجام آگاه خواهند كرد. موگريني در پاسخ به سوال خبرنگاران 
ني��ز گفت: ما در زمان حاضر تحريم هايي عليه ايران در ارتباط با 
موضوعات غيرهسته يي داريم اما امروز هيچ تصميمي براي تحريم 

)جديد( ايران نداريم. 
او تاكي��د كرد: ما تمام تالش خود را مي كنيم كه با دوس��تان 
امريكايي خود كار كنيم و اين مس��اله را تضمين كنيم كه همه 
طرف ه��ا به اج��راي كامل برجام متعهد باق��ي بمانند. موگريني 
تصريح كرد: جلسه قبلي كميسيون مشترك برجام بسيار مثبت 
بود و همه تاكيد كردند كه ايران به تعهدات هسته يي خود كامال 
پايبند بوده و آژانس بين المللي انرژي اتمي 11بار اين مس��اله را 
تاييد كرده اس��ت. حفظ اعتبار آژانس به خصوص در شرايطي كه 

اميدواريم وارد بحث هايي با كره شمالي بشويم، حياتي است.

 اتحاديه اروپا
بر اجراي برجام تاكيد دارد
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3 كالن
حمايت از كاالي ايراني را 

مسووالن بايد پيگيري كنند
ي��ك اقتصاددان مي گوي��د: در موضوع حمايت از كاالي 
ايران��ي اگر توليدكننده كاالي با كيفي��ت و ارزان در اختيار 
مردم قرار دهد، آنها قطعا به كاالي ايراني توجه خواهند كرد؛ 
ب��ه اين ترتيب حمايت از كاالي ايراني موضوعي اس��ت كه 
بايد آن را از مس��ووالن پيگيري ك��رد نه از مردم.  علي اكبر 
نيكواقبال در گفت وگو با ايس��نا درب��اره موضوع حمايت از 
كاالي ايراني كه به عنوان ش��عار امسال توسط مقام معظم 
رهبري نام گذاري ش��ده اس��ت، اظهار كرد: ابتدا اينكه بايد 
ببينيم ك��دام كاالها توليد داخل دارند. در ش��رايط كنوني 
محص��والت ايران��ي عمدتا محدود به برخ��ي از محصوالت 
كشاورزي اعم از پسته، هندوانه و برخي صنايع دستي مانند 
فرش هستند. باقي كاالهاي مورد نياز افراد غالبا در خارج از 
كشور توليد مي شوند و اگر كامال هم خارجي نباشند به هر 
حال قطعات و تكنولوژي آنها وارداتي است.  وي افزود: بنا بر 
آنچه گفتم در زمينه حمايت از كاالي ايراني نمي توان چندان 
از مردم انتظار داش��ت بلكه اين مجموعه حاكميت است كه 
باي��د در جهت بهب��ود كاالي ايراني و افزاي��ش مصرف آن 
اقداماتي انجام دهد. يكي از اين اقدامات جلوگيري از قاچاق 
كاالست. امروز مي بينيم انواع كاالي مصرفي اعم از پوشاك 
و... همه وارداتي هس��تند و چون قاچاق مي ش��وند و هزينه 
گمرك ه��م به آنها تعلق نمي گي��رد در نتيجه ارزان قيمت 
وارد بازار مي ش��وند.  نيكواقبال در ادامه با اشاره به اينكه در 
چنين ش��رايطي بايد به مصرف كننده هم حق داد وقتي كه 
مي تواند كفش چيني با كيفيت مناس��ب را ۴۰هزار تومان 
خري��داري كند چرا بايد ۴۰۰هزار تومان هزينه كرده و پول 
به كفش تبريز بدهد، گفت: در نظر داشته باشيد كه اوضاع 
اقتصادي مردم هم چندان مناس��ب نيست.  اين اقتصاددان 
يكي از مهم ترين اقداماتي كه بايد دولت انجام دهد تا قيمت 
محصوالت ايراني به تعادل برسد را متعادل كردن نرخ ريال 
متناس��ب با تورم با نرخ دالر دانس��ت و گفت: سياست هاي 
سركوب نرخ ارز در اين زمينه موثر بوده و منجر به آن خواهد 
ش��د كه كاالي ايراني از حيث قيمت ت��وان رقابت با كاالي 
خارجي را نداش��ته باش��د.  عضو هيات علمي گروه اقتصاد 
دانشگاه تهران اين را هم گفت كه دولت بايد به فكر حمايت 
از واحدهاي توليدي باشد. اكنون واحدهاي توليدي با حدود 
۳۰درصد از ظرفيت كار مي كنند و چنين وضعيتي منجر به 
آن خواهد ش��د كه كاال به صورت انبوه توليد نشده و ارزان 
تمام نشود.  نيكواقبال همچنين به موضوع بودجه اشاره كرد 
و گفت: بودجه يكي از عواملي اس��ت كه اقتصاد كش��ور را 
دچار بحران كرده است. اكنون از توليدكننده ماليات گرفته 
مي ش��ود و صرف بودجه جاري مي شود؛ بدون اينكه تاثيري 
در اقتصاد كشور داشته باش��د. نظام بودجه ريزي ايران بايد 
تغيير كند و دولت سريع تر به فكر كوچك سازي خود باشد.  
وي به موضوع تورم هاي باال هم اشاره كرد و گفت: تورم باال 
يكي از بزرگ ترين مس��ائل اقتصادي ايران است كه همواره 
منج��ر به آن ش��ده كه قدرت خري��د مصرف كننده كاهش 
يابد و امكان خريد نداشته باشد ضمن اينكه تورم اقتصاد را 
غيرقابل پيش بيني مي كند. اكنون بسياري از كشورهاي دنيا 
كه پيش تر دچار مشكل تورم بوده اند، مساله تورم خود را حل 

كرده اند ولي ايران هنوز درگير اين مساله است. 

ديدگاه

»تعادل« در گفت وگو با كارشناسان، عوامل و آثار كسري تراز پرداخت ها را بررسي مي كند

4 راه خروج ارز
گروه اقتصادكالن   هادي سلگي 

كارشناس��ان معتقدند كه خ��روج 1۴.1ميليارد 
دالر س��رمايه در 9ماه س��ال 96 به دو دليل اصلي 
كاهش امني��ت و بازدهي انتظاري رخ داده اس��ت. 
براس��اس گ��زارش جدي��د بانك مرك��زي در 9ماه 
س��ال 96 كسري حساب س��رمايه به 1۴ميليارد و 
۳2۴ميليون دالر رس��يده است. اين در حالي است 
كه مازاد تراز حس��اب جاري به ميزان 16ميليارد و 
۳69 ميليون دالر بوده كه بيش��تر به دليل صادرات 

نفت رخ داده است. 
علي مزيكي عضو هيات علمي موسسه آموزش و 
پژوهش مديريت و برنامه  ريزي در زمينه داليل اين 
اتف��اق در گفت وگو با »تعادل« مي گويد: »اگر براي 
س��رمايه گذاري ارزهاي حاصل از ص��ادرات برنامه 
ريخته نشود، اين سرمايه به سرعت از كشور خارج 
مي ش��ود.« اين استاد دانش��گاه معتقد است عالوه 
بر ش��اخص هاي سياس��ي و اقتصادي يكي ديگر از 
موضوعاتي كه مي تواند در منفي شدن تراز سرمايه 
تاثيرگذار باش��د، ارزهاي نگهداري ش��ده در منزل 
است. آشفتگي ارز در ماه هاي اخير تا حدودي موج 
جمعيت را به س��مت خريد ارز كشاند. البته خروج 
ارز از كش��ور هم از راه هاي سهل تري در حال انجام 
اس��ت كه محمدتقي فياضي كارش��ناس اقتصادي 
بهتر آنها را تش��ريح مي كند. فياضي سه روش ديگر 
خ��روج ارز در كش��ور را در گفت وگو ب��ا »تعادل« 

توضيح مي دهد. 

 تراز جاري و سرمايه اي
به گزارش »تعادل« در ادبيات اقتصادي مفهومي 
با عنوان تراز پرداخت ه��ا وجود دارد كه از دو جزو 
حس��اب س��رمايه و جاري تشكيل مي ش��ود بدين 
معن��ي كه جمع جبري اين دو جزو تراز پرداخت ها 
را مي س��ازند. در همين راس��تا اگر اين جمع مثبت 
باشد ما مي گوييم تراز پرداخت مثبت است ولي اگر 
منفي باش��د بالطبع تراز اقتصاد كشور دچار كسري 

شده است. 
محمدتقي فياضي كارش��ناس اقتصادي در اين 
زمينه توضيح داد: در حس��اب ج��اري جريان ورود 
و خروج كاالها و خدمات محاس��به مي شود، بدين 
معن��ي كه چه ميزان كاال و خدمات خريداري و چه 
ميزان به كشورهاي خارجي فروخته ايم. در حساب 
س��رمايه نيز ورود و خروج س��رمايه در نظر گرفته 
مي شود. به طور مثال وقتي خارجي ها پول داخلي را 
در شكل هاي مختلف )سهام شركت ها، ساختمان يا 

هر نوع مالكيت ديگر( خريداري مي كنند به حساب 
سرمايه افزوده مي شود و در مقابل وقتي اتباع كشور 
ما ميزان مالكيت ش��ان در خارج از كشور را افزايش 
دهند حس��اب سرمايه به س��مت كاهش سوق پيدا 
مي كند. به اين ترتيب به طور كل مي توان گفت كه 
وقتي مالكيت داخلي ها در خارج بيش��تر از مالكيت 
آنها در داخل باشد، حساب سرمايه دچار كسري يا 

منفي مي شود و بالعكس. 
ب��ه گفت��ه وي در واقع مي توان گف��ت در 9ماه 
گذش��ته همه ارزي ك��ه از طريق صادرات كس��ب 
شده به عالوه ميزان زيادي هم از ذخاير قبلي بانك 

مركزي از كشور خارج شده است. 

 راه هاي خروج ارز
از نظ��ر فياضي اين خروج س��رمايه به اش��كال 
گوناگون و در برخي مواقع به صورت ظاهرا طبيعي 
و قانوني اتفاق مي افتد. مثال ممكن اس��ت كسي كه 
قصد خروج س��رمايه اش را دارد، امكان خريد مبلغ 
هنگفتي ارز و انتقال آن را در كش��ور نداشته باشد. 
اي��ن اف��راد در اين مواقع ابتدا پ��ول خود را به يك 

كاالي داخل��ي مانند فرش دس��تباف تبديل و بعد 
آن را ص��ادر و ارز آن را در هم��ان خارج نگهداري 
مي كنن��د. فياض��ي اف��زود: بنابراين هي��چ دولتي 
نمي توان��د به ط��ور قانوني از خ��روج ارز جلوگيري 
كند و تنها با ايجاد ش��رايط مناس��ب و انگيزه براي 
فعاليت ه��اي اقتص��ادي مي ت��وان ورود و نگهداري 

سرمايه ها را امكان پذير كرد. 
به گفته اين كارش��ناس امنيت سرمايه گذاران و 
نرخ بازده اقتصادي دو متغير بس��يار مهم در جذب 
سرمايه است. »براي س��رمايه گذاران شاخص مهم 
اين اس��ت كه فضاي كش��ور چقدر امنيت و ريسك 

در كشور وجود دارد. «
علي مزيكي عضو هيات علمي موسس��ه آموزش 
و پژوه��ش مديري��ت و برنامه  ري��زي ني��ز در اين 
خصوص به دو عامل اش��اره مي كند: خروج سرمايه 
به اين دليل رخ مي دهد كه در كش��ور نتوانسته ايم  
موقعيت هاي مناس��ب س��رمايه گذاري ايجاد كنيم. 
در وضعي��ت اقتصاد بين الملل��ي و باال رفتن جريان 
حركت س��رمايه ها، ارزهاي حاصل از صادرات تنها 
در صورت��ي مي تواند در چرخه اقتصاد يك كش��ور 

باق��ي بماند كه براي آن برنامه ريزي ش��ود. اگر اين 
مكانيس��م وجود نداش��ته باشد، س��رمايه ها خارج 
مي شود. به گفته وي دليل دوم به سياست خارجي 
و س��خنان تهديدآميز ترامپ برمي گردد كه موجب 

برخي نااطميناني ها شده است. 
وي گفت: با اينكه قيمت و تقاضاي س��رمايه در 
ايران باالست اما به نظر مي رسد به داليل سياسي و 
سرمايه گذاري هاي غيرمولد و برخي قوانين دست و 
پاگير و موقعيت داخلي خروج سرمايه باال مي رود. 
ب��ه گفته مزيك��ي از طرف ديگ��ر وقتي ارزهاي 
حاصل از صادرات در كش��ور سرمايه گذاري نشود، 

خارج مي شوند. 

 تضعيف پول ملي
فياضي در ادام��ه درباره تاثيرات كس��ري تراز 
س��رمايه بر اقتصاد اظهار كرد: خروج س��رمايه هر 
قدر بيش��تر ش��ود، ارزش پول كش��ور هم كاهش 
مي ياب��د و هر قدر ه��م پول ملي تضعيف ش��ود، 
س��رمايه گذاران خارج��ي رغب��ت كمت��ري براي 
سرمايه گذاري در كشور پيدا مي كنند. ضمن اينكه 

از آنجايي ك��ه طرح هاي عمراني نياز به س��رمايه 
دارند، هر قدر خروج س��رمايه بيشتر شود اين گونه 
طرح ه��اي عمراني ب��دون س��رمايه مي مانند و به 
همين لحاظ رشد اقتصادي به شكل هاي گوناگون 

تحت تاثير قرار مي گيرد. 
اما همان طور كه گفته ش��د يك قس��مت ديگر 
تراز پرداخت ها مربوط به حس��اب جاري مي شود. 
گزارش بانك مركزي نش��ان مي دهد كه در 9ماهه 
س��ال 96 كل صادرات كشور به ميزان 69ميليارد 
دالر ب��وده كه از اي��ن مي��زان 22.7ميليارد دالر 
ص��ادرات غيرنفتي و ۴6.۳ميلي��ارد دالر صادرات 
نفتي محس��وب مي شود. بنابراين در 9ماهه بخش 
اعظم ص��ادرات كش��ور را نفت تش��كيل مي دهد 
و ب��ه همي��ن خاطر حس��اب جاري مثبت ش��ده 
اس��ت. براس��اس گزارش بانك مرك��زي در مقابل 
ميزان واردات كل كش��ور در اي��ن مدت به ميزان 
52.7ميلي��ارد دالر بوده ك��ه 1.۴ميليارد دالر آن 
ب��ه گاز و فرآورده هاي نفت��ي و 51.2ميليارد دالر 
به س��اير كاالها اختص��اص يافته اس��ت. بنابراين 
حس��اب خال��ص كاال در 9ماه س��ال 96 به ميزان 

16.۳ميليارد دالر شده است. 
فياضي در پاسخ به اين پرسش كه چرا با وجود 
مثبت بودن تراز جاري كشور حساب سرمايه دچار 
كسري ش��ده است، گفت: خروج س��رمايه به سه 
طريق اصلي اتفاق مي افتد. وي با بيان اينكه بانك 
مرك��زي ارزهاي حاصل از فروش نفت را در داخل 
به ريال تبديل و به دولت مي دهد و در نهايت خود 
بانك مركزي هم آنها را به بازار وارد مي كند، گفت: 
راه اول خروج س��رمايه به اين صورت است كه اين 
ارزها از س��وي افراد خريداري و خارج مي ش��وند. 
راه دوم همان طور كه گفته ش��د از طريق صادرات 
كاال صورت مي گيرد. از نظر فياضي مس��ير س��وم 
به وس��يله ش��ركت هاي خصولتي كه كنترل آنها 
از دس��ت دولت خارج شده اس��ت، انجام مي شود. 
اين ش��ركت ها ارزهاي حاصل از تجارت خود را در 

كشورهاي خارجي سرمايه گذاري مي كنند. 
اش��اره به اين نكت��ه هم الزم اس��ت كه علي 
مزيك��ي معتقد اس��ت، يكي از ش��اخص هايي كه 
مي توان��د در منفي ش��دن تراز س��رمايه اثرگذار 
باش��د، ارزهايي اس��ت كه مردم خري��داري و در 
خانه ه��ا نگه��داري مي كنند. اين موض��وع از اين 
جهت كه برخي تالطمات بازار ارز موجب هيجاني 
ش��دن و باال رفتن تقاضاي دالر ش��د، مي تواند، 

اهميت داشته باشد. 
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در حضور اعضاي هيات مديره كانون صرافان ايران

سيف: درصدد حذف صرافي ها از اقتصاد ايران نيستيم

»تعادل« عدم پذيرش مصدومان جاده اي و اختالف وزارت بهداشت و بيمه ها را بررسي مي كند

نظارت بر پرداخت ها و طلب وزارت بهداشت و شركت هاي بيمه 

گروه بانك و بيمه  احسان شمشيري 
 درحالي كه برخي شركت هاي بيمه يي معتقدند 
كه براساس ماده 35 قانون الحاق برخي مواد به قانون 
تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كي موظف است اقدامات الزم 
براي درم��ان فوري و بدون قيد و ش��رط مصدومان 
حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي 
و درمان��ي دولت��ي و غيردولتي همچنين در مس��ير 
اعزام به مراكز تخصص��ي و مراجعات ضروري بعدي 
را به عمل آورد. اما وزارت بهداش��ت معتقد است كه 
درمان رايگان مصدومان ترافيكي تحت پوشش برخي 
شركت هاي بيمه يي بدهكار به وزارت بهداشت انجام 

نخواهد شد. 
ب��ه گزارش»تعادل« اي��ن اخت��اف از آنجا آغاز 
ش��ده كه برخي ش��ركت هاي بيمه يي ازجمله بيمه 
ايران به وزارت بهداش��ت بدهكار هس��تند و از سوي 
ديگر ش��ركت هاي بيمه يي نيز طلب هاي مختلفي از 
دستگاه هاي اجرايي دارند و در نتيجه هر يك به سهم 
خود اعام كرده اند كه طلبكار هس��تند و بايد طلب 
خ��ود را دريافت كنند تا بتوانن��د خدمات مورد نظر 
ازجمله پذيرش مصدومان جاده يي به صورت رايگان 
را انج��ام دهند يا بدهي خود به دس��تگاه اجرايي را 

بپردازند. بر اين اساس نهادهاي ناظر بايد با رسيدگي 
و بررسي موضوع مانع از آن شوند كه خدمات ضروري 
براي حادثه ديدگان به هر بهانه يي قطع شود. اگر طبق 
قانون بايد 15درصد حق بيمه ها به وزارت بهداش��ت 
پرداخت ش��ود و وزارت بهداشت اكنون طلبكار است 
بايد بدهي ش��ركت بيمه پرداخت ش��ود و اگر بدهي 
پرداخت شده و اس��ناد خزانه موجود است، اختاف 
بايد بررس��ي ش��ده و ميزان طلب وزارت بهداش��ت 

مشخص شود. 
همچنين فش��ارهاي متعدد ب��ر تنها بيمه دولتي 
يعني ايران و وزارت بهداشت بايد بررسي تا مشخص 
ش��ود كه به چ��ه داليلي هر دو موسس��ه خدماتي با 
فش��ار هزينه يي مسووليت هايي كه دارند با مشكات 
طلب و بدهي مواجه هس��تند تا ب��ه دنبال آن بتوان 
انتظار اجراي قانون و رسيدگي به حوادث جاده يي به 
صورت رايگان را داشت و تاكنون وزارت بهداشت در 
اين زمينه چقدر هزين��ه كرده و بابت 15درصد حق 
بيمه ها چقدر طلبكار اس��ت. اين موضوع بدون ارائه 
گزارش ش��فاف از هزينه ه��ا و پرداخت هاي دو طرف 
ممكن نيس��ت و در اين رابطه بيم��ه مركزي، دولت 

و نهادهاي نظارتي بايد اقدامات الزم را انجام دهند. 
طبق قانون براي تامين بخشي از منابع الزم جهت 

ارائه خدمات تش��خيصي و درماني به اين مصدومان 
معادل 15درصد از حق بيمه پرداختي شخص ثالث، 
سرنشين و مازاد به طور مستقيم طي قبض جداگانه 
به حس��اب درآمدهاي اختصاصي نزد خزانه داري كل 
كش��ور در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتي 
به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز 
مي ش��ود. توزيع اي��ن منابع بين دانش��گاه هاي علوم 
پزش��كي توس��ط وزارتخانه مذكور با تاييد س��ازمان 
مديري��ت و برنامه ري��زي كش��ور براس��اس عملكرد 
واحدهاي ياد ش��ده بر مبن��اي تعرفه هاي مصوب هر 
3ماه يك  بار صورت مي گيرد. وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كي موظف است هزينه كرد اعتبارات 
مذكور را هر 6 ماه يك  بار به بيمه مركزي جمهوري 
اسامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 
و كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسامي 
گزارش كند و بيمه مركزي جمهوري اس��امي ايران 

مسوول حسن اجراي اين ماده است.
اين درحالي است كه به تازگي شركت بيمه ايران 
اعام كرده كه وزارت بهداش��ت ملزم اس��ت براساس 
قانون، پذيرش بي قيد و شرط و رايگان درمان پزشكي 
افراد سانحه ديده در اثر تصادفات جاده يي را بپذيرد. 
ام��ا در مقابل وزارت بهداش��ت اعام كرده كه درمان 
رايگان مصدومان ترافيكي تحت پوش��ش بيمه ايران 

انجام نخواهد شد.
ريي��س اداره بودجه و اعتب��ارات معاونت درمان 
وزارت بهداشت گفته است كه: بيمه هاي تجاري بيش 
از 1۰۰۰ميليارد تومان به وزارت بهداشت بدهي دارند 
كه بيش از ۸۰۰ ميليارد تومان از آن مربوط به بيمه 
ايران است. وزارت بهداشت به دليل بدهي زياد بيمه 
ايران و عدم پاس��خگويي در اين زمينه ناگزير اس��ت 
در آينده يي نزديك از مصدومان حوادث ترافيكي كه 
تحت پوشش بيمه ايران هستند، پول دريافت كند و 

درمان آنها ديگر رايگان نخواهد بود. 
وي تصري��ح ك��رد: از س��ال 13۸۴و ب��ا توجه به 
مش��كات درماني مصدوم��ان ح��وادث ترافيكي با 
بيمه ه��اي تجاري و عدم تامي��ن هزينه هاي مردم و 
مصدوم��ان، مجلس و دولت در قال��ب برنامه چهارم 
توسعه تصميم گرفتند كه درمان مصدومان ترافيكي 
ب��ه صورت راي��گان انج��ام و منابع مورد ني��از آن از 
محل 1۰درصد بيمه سرنش��ين، شخص ثالث و مازاد 

تامين ش��ود اما اين منابع محقق نشد. تقاضاي ما از 
مسووالن بيمه ايران فقط اجراي قانون است تا مردم 
و مصدومان در زمان حوادث ترافيكي دچار مش��كل 
نشوند. زيرا مردم هنگام بيمه كردن وسايل نقليه خود 
1۰درصد ريسك حوادث ترافيكي را پرداخت كرده اند 

و نبايد در اين شرايط گرفتار شوند. 
محمدمهدي اعايي، معاون توسعه و مديريت بيمه 
ايران در اين زمينه اظهار كرد: اين موضوع در واكنش 
به اعام وزارت بهداش��ت مبني ب��ر دريافت هزينه از 
قربانيان س��وانح رانندگي كه تحت پوشش بيمه قرار 

دارند و رايگان نبودن درمان آنان عنوان شده است. 
رضا رضايي، مدير بودجه و اعتبار وزارت بهداشت 
پيش تر اعام كرده بود كه بيمه گران تجاري ازجمله 
بيمه ايران در مجموع بيش از يك هزارميليارد تومان 
به اين وزارتخانه بدهكار هستند. وي مي افزايد: از سال 
13۸۴و با توجه به مشكات درماني مصدومان حوادث 
ترافيكي با بيمه هاي تجاري و عدم تامين هزينه هاي 
م��ردم و مصدومان، مجلس و دول��ت در قالب برنامه 
چهارم توس��عه تصميم گرفتند كه درمان مصدومان 
ترافيكي به صورت رايگان انجام و منابع مورد نياز آن 
از محل 15درصد بيمه سرنشين، شخص ثالث و مازاد 

تامين شود اما اين منابع محقق نشد. 
در پاس��خ به اين موضع، اعايي اضافه مي كند كه 
بيم��ه ايران اعام آمادگي كرده اس��ت كه در صورت 
درياف��ت اوراق خزانه از وزارت بهداش��ت مطالباتش 
را پرداخ��ت كند. پيش��نهادي كه هنوز م��ورد تاييد 
وزي��ر قرار نگرفته اس��ت. وي همچني��ن اظهار كرد 
كه ش��ركت بيمه ايران، پرداخت بدهي هاي خود به 
وزارت بهداشت را متوقف نكرده است. در ماه گذشته 
بيمه ايران حدود 55 ميليارد تومان به اين وزارتخانه 
پرداخت كرد، بيمه ايران اعام آمادگي كرده اس��ت 
كه اين مساله را با وزارت بهداشت حل و فصل كند. 

همچنين مع��اون مديرعامل بيمه اي��ران با بيان 
اينكه اين ش��ركت بيش از 25۰۰ميلي��ارد تومان از 
دس��تگاه هاي اجراي��ي كه از بودجه دولتي اس��تفاده 
مي كنند، طلبكار اس��ت و ب��راي حدود 5۰۰ ميليارد 
تومان ديگر از طلبهايش هم از اين دس��تگاه ها اوراق 
خزانه اسامي دريافت كرده است، افزود: اين درحالي 
است كه مجموع طلب وزارت بهداشت از بيمه ايران 
كمتر از يك چه��ارم مطالبات معوق بيم��ه ايران از 

دس��تگاه هاي اجرايي است كه البته خدمت رساني به 
آنها را قطع نكرده است. 

وي افزود: ما به وزارت بهداش��ت پيشنهاد داديم 
كه طلب هايمان از دستگاه هاي دولتي را با آنها تهاتر 
كني��م كه نپذيرفتند. حتي به آنه��ا اعام كرديم كه 
آماده اي��م به جاي بدهي مان به اي��ن وزارتخانه اوراق 
خزانه دريافت ش��ده از دولت را به آنها بدهيم كه اين 
پيش��نهاد را هم تاكنون نپذيرفته ان��د. با اين حال ما 
پرداخت بدهي هايمان به وزارت بهداش��ت را متوقف 
نكرده ايم و در يك ماه اخير حدود 5۰ ميليارد تومان 

به حساب وزارت بهداشت واريزي نقدي داشته ايم. 
معاون توس��عه مديريت و منابع ش��ركت سهامي 
بيم��ه ايران با اش��اره ب��ه اظهاراتي مبن��ي بر اينكه 
مصدومان تصادف��ات رانندگي تحت پوش��ش بيمه 
ايران ممكن است بعد از اين در بيمارستان ها رايگان 
پذيرش نش��وند، گفت: اي��ن اظهارات را ن��ه قانوني 

مي دانيم و نه اجرايي!
اعاي��ي تصريح كرد: هم��ان قانوني كه بيمه ها را 
مكل��ف به پرداخت بي چون و چراي س��همي از حق 
بيمه شخص ثالث و سرنش��ين بدون اطاع از محل 
مصرف آن در وزارت بهداشت كرده، وزارت بهداشت 
را ه��م مكلف به پذي��رش بي قيد و ش��رط و رايگان 
مصدومان تصادفات رانندگي كرده و قطعا هر تصميم 
و عملي مغاير با آن خاف قانون اس��ت. مگر تا زماني 
كه رسيدگي قانوني در مراجع انتظامي و قضايي انجام 
نشده، مي توان مشخص كرد كه كدام مصدوم مقصر 
است و كدام مصدوم زيان  ديده كه بشود، بيمه شدگان 
و زيان ديدگان يك شركت بيمه را تشخيص داد و از 

خدمت رساني رايگان محروم كرد؟!
معاون مديرعامل بيمه ايران با بيان اينكه پرداختن 
ب��ه اينگونه م��وارد و مجبور ش��دن به پاس��خگويي 
رس��انه يي درخصوص مسائل فيمابين با دستگاه هاي 
اجرايي قطعا ش��يوه بيمه ايران نيس��ت، تاكيد كرد: 
اگ��ر چنين مواردي درخصوص بيم��ه ايران كه همه 
م��ردم اي��ران آن را متعلق به خ��ود مي دانند، مطرح 
نمي شد و مورد پيگيري مكرر رسانه ها قرار نمي گرفت 
ب��ه هيچ وجه مايل به بيان اي��ن موضوعات در فضاي 

رسانه يي نبوديم. 
وي در پايان خاطرنش��ان كرد: ب��ه خدمتگزاران 
صدي��ق و مورد اعتماد مردم در وزارت بهداش��ت نيز 
محترمان��ه اطمينان مي دهيم ك��ه تمام تاش بيمه 
ايران براي حل اين مس��اله انجام خواهد ش��د تا آنها 
بتوانند بهتر و بيش��تر به مردم ش��ريف كش��ورمان 
خدمت رس��اني كنند و بيمه ايران هميشه قدردان و 
پشتيبان زحمات ارزشمند تاشگران عرصه بهداشت 

و درمان كشور بوده و خواهد بود. 

گروه بانك و بيمه 
ولي اهلل س��يف روز گذشته در جلسه يي با حضور 
اعض��اي هيات مديره كانون صراف��ان ايران در بانك 
مركزي با موضوع اجرايي ش��دن سياست هاي اخير 
دول��ت در حوزه ارز، گفت: هيچ كس درصدد حذف 

صرافي ها از اقتصاد ايران نيست. 
به گزارش رواب��ط عمومي بانك مركزي، رييس 
كل بان��ك مركزي در ديدار ب��ا اعضاي هيات مديره 
كانون صرافان ايران با تاكيد بر نقش مهم صرافي ها 
در اقتص��اد كش��ور اف��زود: قصد ح��ذف و تعطيلي 

صرافي ها را نداريم.
ولي اهلل س��يف با اش��اره ب��ه اهمي��ت تجربيات 
صرافان كه به وي��ژه در دوره تحريم هاي بين المللي 
راهگشاي مبادالت تجاري كش��ور بوده اند، تصريح 
ك��رد: مصالح مل��ي اقتضا مي كند ك��ه از صرافي ها 
حماي��ت كنيم. آنه��ا روابط كاري ارزش��مندي در 

سطح بين المللي دارند كه راهگشا بوده و هست. 
وي خط��اب ب��ه اعض��اي هيات مدي��ره كانون 
صراف��ان ايران گفت: متاس��فانه امروز صحبت هايي 
مبني بر اينك��ه بانك مركزي قصد حذف صرافي ها 
از فضاي اقتصادي كش��ور را دارد، شنيده مي شود. 
م��ن اطمين��ان مي دهم كه هيچ ك��س نمي خواهد 
صرافي ه��ا را از اقتصاد اي��ران حذف كند و بالعكس 
معتقديم كه صرافي ها نقش مهمي در اقتصاد ايران 
دارند و اين جلس��ه را برگ��زار كرديم تا با همكاري 
ش��ما مدل فعالي��ت صرافي ها در فض��اي جديد را 

طراحي كنيم. 
سيف با بيان اينكه بانك مركزي در حال تكميل 
و تدوين وظايف و مدل كاري جديد براي صرافي ها 

در ش��رايط فعلي اس��ت، اف��زود: صرافي هاي مجاز 
هم��كاران نظام بانكي هس��تند كه مس��ووليت هاي 
خاصي را در تامين نيازهاي اقتصادي كشور برعهده 
دارند و ايف��اي اين نقش در دوره ه��اي مختلف به 
تجارت خارجي و ارتباطات اقتصادي كش��ور كمك 
كرده اس��ت. در حال حاضر و با توجه به اقدام ستاد 
اقتص��ادي دول��ت و بانك مرك��زي درخصوص تك 
نرخي ك��ردن ارز، صرافي ها بايد خ��ود را با فضاي 
جديد تطبيق دهند و متناس��ب ب��ا نيازها فعاليت 

كنند. 
رييس كل بان��ك مركزي همچنين با اش��اره به 
راه اندازي س��امانه نيم��ا گفت: هدف س��امانه نيما 
تخصي��ص »بهين��ه« منابع ارزي ب��ه مصارف ارزي 
كش��ور است. اين سامانه يك بازار الكترونيكي است 
كه براي صرافان مجاز كه به دنبال فعاليت قانونمند 
و س��الم هس��تند يك فرصت مناس��ب محس��وب 

مي شود. 
رييس شوراي پول و اعتبار درباره منع صرافي ها 
از خريد و فروش ارز براس��اس سياست هاي جديد 
ارزي ني��ز گف��ت: تا اط��اع ثانوي فق��ط دو نقش 
عمده براي صرافي ها در نظر گرفته ش��ده كه يكي 
بح��ث انتقال ارز و دوم خريد ارز حاصل از صادرات 

غيرنفتي است. 
سيف با اشاره به دستورالعمل و مقررات ناظر بر 
فعاليت هاي صرافي ها تصريح كرد: اين دستورالعمل 
يك��ي از معياره��اي اساس��ي انضباط بخش��ي ب��ه 
ش��بكه صرافي هاي كشور اس��ت و بانك مركزي بر 

پياده سازي و اجراي كامل آن مصمم است. 
رييس كل بان��ك مركزي با بي��ان اينكه اباغيه 

بان��ك مرك��زي و تصميم��ي ك��ه به ت��ك نرخي 
ش��دن ارز منج��ر ش��د بهتري��ن و كارآمدتري��ن 
تصمي��م در ش��رايط فعل��ي ب��ود گفت: براس��اس 
اين تصميم اقتص��اد ايران در مقابل فضاس��ازي ها 
نفوذناپذيرخواه��د ش��د و  التهاب��ات مص��ون و  و 

 بان��ك مركزي هم اش��راف كامل بر فض��اي بازار را 
به دست خواهد آورد. البته همان طور كه گفته شد 
اين قيمت هم به هيچ وجه تثبيت ش��ده نيست و با 
واقعيت هاي اقتص��ادي و روند متغيرهاي اقتصادي 

تغيير خواهد كرد. 

اعض��اي هيات مديره كانون صرافان ايران نيز در 
اين نشس��ت ضم��ن اعام آمادگي ب��راي همكاري 
متقاب��ل با بان��ك مركزي در ش��رايط جديد ارزي، 
راهكاره��ا و نظ��رات خود در اين خص��وص را بيان 

كردند.

گروه بانك و بيمه 
روز دوش��نبه 27فروردي��ن 97 ن��رخ رس��مي 
دالر ب��دون تغيير ۴2۰۰تومان درج ش��د اما پوند با 
111ري��ال افزايش 599۰.۸ تومان و يورو با رش��د 
16ريال��ي 51۸2.۴ توم��ان قيمت گذاري ش��د. به 
گزارش »تعادل« هر قطعه س��كه تم��ام بهار آزادي 
ط��رح جديد با ۴3هزار توم��ان افزايش يك ميليون 
و ۸26هزار تومان در بازار تعيين ش��د همچنين هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم بدون تغيير 
قيمت يك ميليون و 739هزار تومان داد و ستد شد. 
هر قطعه نيم س��كه بهار آزادي با 1۰هزار تومان 
افزاي��ش ۸۸6 هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي 
ب��ا 5 هزار تومان رش��د در مدت مش��ابه 56۰ هزار 
تومان معامله ش��د. همچنين هر قطعه سكه گرمي 
بدون تغيير نس��بت به مدت مشابه 352هزار تومان 
فروخته شد. هر گرم طاي 1۸عيار نيز با افزايش 5 
هزار و 1۰۰توماني به قيمت 172هزار و 6۰۰ تومان 

ارزش گذاري شد. 

 پيشنهاد ايجاد حساب سپرده گذاري سكه
 از سوي ديگر معاون اول رييس جمهور در جلسه 
ستاد اقتصادي ساماندهي مسائل ارزي كشور اظهار 

ك��رد: حفظ ذخاير و منابع بان��ك مركزي به عنوان 
پس انداز ملي از اولويت هاي دولت است كه با اجراي 
سياس��ت هاي ارزي اتخاذ ش��ده اين مقصود حاصل 

خواهد شد. 
مع��اون اول رييس جمه��ور از بان��ك مرك��زي 
خواست با ايجاد حساب سپرده گذاري سكه همانند 
س��پرده گذاري ارزي در بانك ها اق��دام الزم را انجام 
دهد تا مردم بتوانند با س��پرده گذاري طا و س��كه 
نزد بانك ها، سود اين سپرده گذاري ها را نيز دريافت 
كنند. ولي اهلل س��يف، رييس كل بانك مركزي نيز با 
اشاره به ميزان پيش فروش سكه و استقبال مردم در 
روزهاي اخير گفت: براي از بين بردن حباب قيمت 
در بازار طا و سكه بانك مركزي به پيش فروش سكه 

ادامه خواهد داد. 
در اين جلس��ه كه وزراي امور اقتصادي و دارايي، 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن 
و تجارت و روساي س��ازمان برنامه و بودجه و بانك 
مركزي و معاون اقتصادي رييس جمهور و دس��تيار 
ارشد اقتصادي رييس جمهور حضور داشتند پيرامون 
نح��وه عرض��ه و قيمت س��كه در ب��ازار و تخصيص 
مابه التفاوت واردات دارو و كاالهاي اساس��ي بحث و 
تبادل نظر و تصميمات الزم اتخاذ شد. در اين جلسه 

همچنين مقرر شد، قيمت دارو با توجه به پرداخت 
مابه التفاوت ۴۰۰توماني به ازاي هر دالر براي واردات 

دارو افزايش پيدا نكند. 

 نوسان دالر ۵ تا ۶ درصد 
 همچنين رييس كل بانك مركزي پس از جلسه 
س��تاد اقتصادي دولت گفت: نرخ ۴2۰۰تومان براي 
دالر ثابت نخواهد بود و براساس مدل مديريت شناور 
شده با متغيرهاي اقتصادي تغيير خواهد كرد اما اين 
نوسانات حدود 5 تا 6 درصد است. اين طرح در همين 
مدت كم نيز اثربخش��ي خود را نش��ان داده البته در 
برخي زمينه ها هنوز ابهامات��ي وجود دارد كه به اين 
معنا نيس��ت كه در مدل ديده نشده باشد. وي افزود: 
ب��ه همين علت يك كميته دايم��ي در بانك مركزي 
تشكيل شده تا با رصد مداوم بازار، ابهامات و مشكات 
اي��ن طرح را رصد و حل كند. س��يف ب��ا بيان اينكه 
درحال حاضر تعادل خوبي بين منابع و مصارف ارزي 
داريم، گفت: به غير از دو عامل قاچاق و انتقال سرمايه 
ك��ه اختاالتي در ب��ازار ارز ايجاد ك��رده بود در بقيه 
موارد در ش��رايط مطلوبي به سر مي بريم و اين مدل 
جديد با اين نرخ تعيين شده، پاسخگوي همه نيازهاي 
كش��ور خواهد بود. از سوي ديگر مديركل سياست ها 

و مق��ررات ارزي بانك مرك��زي درباره منع صرافي ها 
از خريد و فروش ارز براس��اس سياس��ت هاي جديد 
ارزي گفت: تا اطاع ثانوي فقط دو نقش عمده براي 
صرافي ه��ا در نظر گرفته ش��ده كه يكي بحث انتقال 
ارز و دوم خريد ارز حاصل از صادرات غيرنفتي است. 
صرافي هاي مجاز در س��امانه يكپارچه معامات ارزي 
تعريف شده اند و ارز حاصل از صادرات غيرنفتي را به 
صورت حواله خريداري مي كنند. همچنين مديركل 
سياس��ت ها و مقررات ارزي بانك مرك��زي درباره ارز 
مس��افرتي گفت: هزار يورو براي يك  بار در س��ال به 
كش��ورهاي دور و 5۰۰ يورو براي يك س��فر در سال 
براي كشورهاي نزديك با قيمت ۴2۰۰تومان در نظر 
گرفته ش��ده كه اين سياست فعا فقط براي يك  بار 
سفر در سال اس��ت. وي درباره اختصاص نيافتن ارز 
۴ه��زار و 2۰۰توماني در مرزه��اي زميني افزود: اين 
مس��اله به امكانات مبادي خروجي كشور بازمي گردد 
و اكنون اين سازوكار كنترلي فقط در 6 فرودگاه داير 
اس��ت و در آينده براي مرزهاي زميني و دريايي نيز 
تمهيداتي انجام مي شود. كسرايي پور درباره ارز مربوط 
به فرصت هاي مطالعاتي نيز افزود: درخواست كنندگان 
بايد مستندات خود را از وزارت علوم دريافت و به بانك 
عامل تحويل دهند و بانك عامل نيز از بانك مركزي 
ارز مورد نظر را دريافت خواهد كرد. كسرايي پور گفت: 
اكن��ون بانك هايي با نرخ س��ود بي��ش از ۴درصد ارز 
جذب مي كنند و نرخ س��ود بانك مركزي نيز با توجه 
به نرخ هاي سود جهاني براي بانك ها جذاب است. در 
بند 15 اباغيه هيات وزيران براي كاالهاي اساسي و 

دارو 3هزارميليارد تومان يارانه در نظر گرفته شده كه 
منابع آن از محل يكسان سازي نرخ ارز تامين مي شود. 
مديركل سياس��ت ها و مق��ررات ارزي بانك مركزي 
گفت: افرادي كه براي واردات كاالهاي اساس��ي براي 
درياف��ت ارز به بانك مراجعه مي كنن��د، ارز را با نرخ 
اباغيه بانك مركزي دريافت مي كنند اما مابه التفاوت 
آن را ني��ز دريافت خواهند كرد. كس��رايي پور با بيان 
اينك��ه واردات كاالهاي اساس��ي هم��ه بايد از طريق 
شبكه بانكي وارد شود، گفت: صادر كنندگان كاالهاي 
غيرنفتي براساس اباغيه جديد هيات دولت مي توانند، 
ارز خود را در س��امانه نيما بفروش��ند يا واردات انجام 
دهند يا باب��ت بدهي ارزي هزينه ي��ا به مدت كوتاه 

سپرده گذاري كنند. 

 موج خروج سرمايه
همچنين حميد زمان زاده در اين برنامه گفت: در 
دو سال گذشته با موج خروج سرمايه از كشور روبه رو 
بوده ايم كه فش��ار بزرگي روي بازار ارز داش��ته است. 
وي با بيان اينكه، يكي از دس��تاوردهاي سياست هاي 
جديد ارزي جلوگيري از خروج سرمايه از كشور است، 
تصريح ك��رد: در زمان تحريم ه��ا صرافي ها به عامل 
خروج ارز از كش��ور تبديل ش��ده بودند كه جلو اين 
موضوع بايد گرفته مي شد و نقل و انتقال ارز به شبكه 
بانكي بازمي گشت. با مقررات جديد ارزي، سرمايه ها 
كنترل مي شود و بخش اصلي نقل و انتقال منابع ارزي 
به بانك ها بازمي گردند و صرافي ها نقش محدود خود 

را ايفا خواهند كرد. 

افزايش نرخ طال و سكه

پيشنهاد ايجاد حساب سپرده گذاري سكه در ستاد ارزي

 غيبت مديران ارشد
در بزرگ ترين رويداد سال

گ�روه بانك و بيمه  مراس��م افتتاحي��ه يازدهمين 
نمايش��گاه بورس، بانك و بيمه با حضور س��تاري معاون 
فناوري رييس جمه��ور، همتي رييس كل بيمه مركزي، 
ش��اپور محمدي رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار و 
معاون وزير اقتصاد در نمايشگاه بين المللي تهران برگزار 
ش��د. به گزارش»تعادل« وضعيت عملكرد بانك، بيمه و 
بورس س��طوح كارآمدي نظام تامين مالي هر كش��ور را 
تعيين مي كند و بديهي اس��ت بدون ي��ك نظام كارآمد 
تامين مالي، دسترس��ي به رشد باالي اقتصادي و توسعه 
پاي��دار ممكن نيس��ت. از اين رو عدم حضور مس��ووالن 
اقتصادي و پولي و ارزي و مالي كشور ازجمله كرباسيان، 
وزير اقتصاد و س��يف، رييس كل بانك مركزي در چنين 
روي��دادي مورد توجه فعاالن بانكي و بيمه يي و بورس��ي 
كشور قرار دارد و انتظار داشتند كه در شروع سال كاري 
97 ش��اهد حضور مس��ووالن اقتصادي و سياس��ت هاي 
اجرايي س��ال جدي��د در گفت وگو با فع��االن بازار پول و 
سرمايه و ارز باشند. شايد التهابات اخير بازار ارز در شروع 
سال 97 را بتوان دليل عدم حضور وزير اقتصاد و رييس 
كل بانك مرك��زي در بزرگ ترين گردهمايي بازار پول و 
سرمايه ارزيابي كرد. درحالي كه بزرگ ترين هدف برپايي 
نمايشگاه، حضور س��كانداران نظام پولي و مالي كشور و 
اع��ام موضع در ارتباط با برنامه ها و سياس��ت ها در روز 
افتتاحي��ه و گفت وگ��وي فعاالن بازار، مدي��ران بانك ها، 
ش��ركت هاي بورسي و بيمه يي اس��ت تا عوامل مقابله با 
رك��ود همچنين راهكارهاي رون��ق فعاليت ها را پيگيري 
كنند. در س��نوات گذشته مسووالن اقتصادي در مراسم 
افتتاحيه ضمن ارائه گزارش عملكرد س��ال گذشته بازار 
پول و سرمايه و بيمه و ارز به ارائه برنامه هاي سال جاري 
در بازارهاي مالي مي پرداختند اما امسال در اقدامي دور از 
انتظار جاي مسووالن ارشد اقتصادي و بازار پول كشور در 

اين افتتاحيه خالي بود.

 حضور هنرمندان
در مدرسه »اُميد آينده« 

در دومين گام از حضور و بازديد هنرمندان نام آشنا از 
مدارس »امي��د آينده« كه با حمايت بانك آينده احداث 
و راه اندازي ش��ده اس��ت؛ م��ارال فرجاد هنرمن��د تئاتر، 
س��ينما و تلويزيون، در مدرس��ه »اميد آينده« روستاي 
خونس��رخ اس��تان هرمزگان، حضور يافت و ضمن ديدار 
ب��ا دانش آموزان، معلمان و مربيان مدرس��ه، ب��ا آنها، به 
گفت وگ��و نشس��ت. وي هدف از اين س��فر را حضور در 
فضاي دوستي و مهرباني در ميان كودكان و دانش آموزان 
روستاي خونسرخي عنوان كرد.  قبٌا نيز »ليلي رشيدي« 
ديگر هنرمند كشورمان در مدرسه »اميد آينده« زاهدان، 
حاضر ش��ده و ب��ا دانش آموزان و معلم��ان آن مجموعه 
آموزشي، ديدار كرده بود. بانك آينده به عنوان يك بنگاه 
اقتصادي خصوصي و در عمل به مس��ووليت اجتماعي و 
نگاه روش��ن براي پرورش نسل آينده كشورمان، اقدام به 
تاسيس مدارس مقاطع ابتدايي دور اول و دوم در مناطق 
كمتر برخوردار از امكانات آموزش��ي كرده است. احداث 
مدارس هش��ت گانه بانك آينده در نقاط كم بهره از اين 
امكانات در س��طح كش��ور، گامي براي بر طرف ساختن 
نيازهاي جامعه ايراني است.  گفتني است؛ بانك آينده در 
سال گذشته، ۸ مدرسه در مناطق كمتر برخوردار كشور 
ساخته و در حال حاضر 3۰۰۰ دانش آموز در اين مدارس 

تحصيل مي كنند. 

 شاخص كفايت سرمايه
در 20 بانك خصوصي 

گروه بانك و بيمه  براساس صورت هاي مالي سال 
95، از مجموع 2۰ بانك و موسس��ه اعتباري حاضر در 
بازار سرمايه فقط ۴بانك پارس��يان، كارآفرين، سينا و 
خاورميانه نرخ كفايت س��رمايه باالتر از ۸درصد دارند. 
بانك پارس��يان ب��ا ۸.7درصد، خاورميان��ه ۸.22درصد، 
سينا 1۰.1درصد و كارآفرين 13.75درصد جزو ۴بانك 
خصوصي كشور هستند كه شاخص كفايت سرمايه آنها 
از نرخ كفايت سرمايه ۸درصدي براساس توصيه هاي بال 
بيشتر است و 16بانك خصوصي و خصوصي شده ديگر 
كه سهام آنها در بورس عرضه مي شود از نرخ هاي 1.5۴ 
تا 7.2۴درصد برخوردارند و كمتر از نرخ كفايت ۸درصد 
هس��تند. ۸ بانك با نرخ زير ۴درص��د، ۸ بانك بين ۴ تا 
۸درصد و ۴ بانك در باالي ۸درصد قرار دارند. نكته حايز 
اهميت آن اس��ت كه در حال حاضر 5 بانك در محدوده 
يك تا 2درصد هستند كه نيازمند رسيدگي فوري هستند 
و دولت با پرداخ��ت بدهي خود به اين بانك ها مي تواند 
س��رمايه اين بانك ها را افزايش دهد و كفايت سرمايه و 
ريسك موجود را كاهش دهد يا سهامداران را توصيه كند 
كه هرچه سريع تر اقدام به افزايش سرمايه بانك كنند. به 
گزارش فارس، مقوله كفايت سرمايه بانك ها از آن جهت 
حايز اهميت اس��ت كه درجه ريسك اعتباري بانك ها را 
نش��ان مي دهد. براساس تعريفي كه در آيين نامه كفايت 
س��رمايه مطرح شده، كفايت س��رمايه »حاصل تقسيم 
سرمايه پايه به مجموع دارايي هاي موزون شده به ضرايب 
ريسك برحسب درصد« است. سرمايه بانك و دارايي ها 
2 عامل اصلي تعيين نرخ كفايت س��رمايه بانك اس��ت. 
براساس اس��تانداردهاي »بال يك« حداقل نرخ كفايت 
سرمايه يك بانك بايد ۸درصد باشد كه البته اين نسبت 
در مق��ررات بال 2 به 12درصد افزايش يافته اس��ت. در 
اين گزارش، صورت مالي 1۸ بانك و 2 موسسه اعتباري 
بررسي و سرمايه، سرمايه پايه و نرخ كفايت سرمايه آنها 
درج شده اس��ت. ارقام جدول زير براساس صورت مالي 
سال 95 بانك ها به دست آمده اما با توجه به عدم انتشار 
صورت مالي سال 95 بانك سرمايه، براي اين بانك ارقام 
صورت مالي سال 9۴ درج شده است. بانك پاسارگاد هم 
تاكنون مجمع عمومي سال 95 را برگزار نكرده و صورت 
مالي را به تصويب نرسانده است. طبق اين آمار و ارقام، از 
مجموع 2۰ بانك بررسي شده، فقط ۴ بانك نرخ كفايت 
س��رمايه ۸درصد و بيش��تر دارند و 16بانك و موسس��ه 
اعتباري ديگر نرخي كمتر از ۸درصد دارند. همچنين نرخ 
كفايت سرمايه 7 بانك بين 6 تا ۸درصد است اما كفايت 
س��رمايه 9 بانك ديگر كمتر از 6درصد است كه با هيچ 
اس��تانداردي مطابقت ندارد. الزم به توضيح است كه در 
سال مالي 96 افزايش سرمايه بانك انصار از ۸۰۰ ميليارد 
تومان به 1۰۰۰ ميليارد تومان و موسسه اعتباري ملل از 
5۰5 ميليارد تومان به 6۰6 ميليارد تومان به ثبت رسيده 
اس��ت. همچنين بانك سرمايه هم افزايش سرمايه بانك 
از ۴۰۰ميليارد تومان به 2۸۰۰ميليارد تومان را تصويب 
كرده اما تاكنون تاييديه آن از سوي مراجع مربوطه ارائه 

نشده است. 

اخبار
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5 بورس و فرابورس
رونماييازنرمافزار

معرفيابزارهاونهادها
از نخس��تين نرم افزار معرفي ابزارها و نهادهاي بازار 
سرمايه كه توسط شركت اطالع رساني و خدمات بورس 
طراحي و توليد ش��ده اس��ت، رونمايي شد. به گزارش 
س��نا، نس��خه اول نرم افزار »في« كه براي نخستين بار 
به معرف��ي ابزارها و نهادهاي مالي بازار س��رمايه ايران 
مي پردازد، امكان آشنايي با اصول بازار سرمايه، كاركرد 
ابزاره��ا و نهادهاي مالي اين ب��ازار، فرصت هاي طاليي 
س��رمايه گذاري در بورس و آخري��ن قوانين و مقررات 
بازار سرمايه را در اختيار مي گذارد. همچنين دسترسي 
در دو نس��خه Android وIOS، ام��كان مش��اهده 
دسته بندي ش��ده تمام مطالب مرتبط با بازار سرمايه، 
امكان پاس��خگويي به س��واالت مرتبط با بازار سرمايه، 
اطالع رس��اني رويدادها و دس��تاوردهاي بازار سرمايه، 
امكان يادداش��ت گذاري در تمام مطالب، دانشنامه هاي 
كارب��ردي و مختصر براي آگاه��ي از ابزارها و نهادهاي 
مالي بازار سرمايه از ديگر امكانات اين اپليكيشن است. 
براي اپليكيشن في، طرح هاي توسعه يي نيز ديده شده 
و امي��د مي رود به عنوان نرم اف��زار جامع در بخش هاي 
مختلف بازار سرمايه به ويژه فرهنگ سازي در اين بازار 

به كار گرفته شود. 

نگاهيبرعملكرد9ماهه»خكار«: شركت ايركا 
پارت صنعت )كاربراتور ايران( اطالعات و صورت هاي 
مالي مياندوره يي 9ماه��ه منتهي به 30 آذرماه 96 را 
حسابرسي نشده و با سرمايه معادل 500ميليارد ريال 
منتش��ر كرد. بر اين اساس شركت ايركا پارت صنعت 
)كاربراتور ايران( با انتشار عملكرد سه ماهه سوم سال 
مالي 96 اعالم كرد طي 9 ماهه س��ال مالي 96 مبلغ 
7 ميليارد و 680 ميليون ريال سود خالص كسب كرد 
و بر اين اس��اس مبلغ 17ريال س��ود به ازاي هر سهم 
كنار گذاش��ت كه اين رقم در مقايس��ه با دوره مشابه 
س��ال مالي قبل معادل 11درصد كاهش داشته است. 
افزون بر اين »خكار« در دوره 9 ماهه مشابه سال مالي 
قبل مبلغ 19ريال سود به ازاي هر سهم محقق كرده 
بود. بر اس��اس اين گزارش با افزوده شدن سود خالص 
دوره به س��ود انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ 74 
ميليارد و 639 ميليون ريال س��ود انباشته پايان دوره 

در حساب هاي اين شركت منظور شد. 

راهاندازيصندوق
سرمايهگذاريپروژهجديد

راه اندازي صندوق س��رمايه گذاري پ��روژه در حوزه 
پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيمي در دست بررسي قرار 
دارد. حسين حسنقلي پور رييس اداره پذيرش و بازاريابي 
ب��ورس انرژي اظهار داش��ت: در مجموع از آغاز فعاليت 
بورس انرژي تاكنون تع��داد ۲51 كاال در بازار فيزيكي 
م��ورد پذيرش قرار گرفته ك��ه از اين تعداد 46 نيروگاه 
در تابل��و ب��رق و ۲05 كاال در تابلو نفت و گاز و س��اير 
حامل هاي انرژي پذيرش  ش��ده است. همچنين از اين 
تعداد 51 كاال در س��ال 96 مورد پذي��رش قرار گرفته 
كه نسبت به عملكرد سال 95 شاهد حدود ۲۲0درصد 
رشد هستيم، با توجه به برنامه ريزي هاي صورت گرفته و 
درخواست هاي در دست پيگيري ادامه اين روند در سال 
جاري نيز دور از انتظار نخواهد بود. به گزارش ايبنا، در 
بين كاالهاي پذيرش  شده طي س��ال 96 فرآورده هاي 
CSO پااليش نفت امام خميني شازند، LCO شيراز، 
اكتان افزاي ش��ركت ساينا شيمي بهشت و ريفورميت 
پتروش��يمي بوعلي س��ينا ب��ه عنوان كااله��اي جديد 
پذيرش  ش��ده اند، اين در حالي است كه طيف وسيعي 
از فرآورده هاي اصلي و جانبي پااليش��ي و پتروش��يمي 
در ب��ورس انرژي پذيرش و عرضه مي ش��وند. همچنين 
در بين ش��ركت هاي عرضه كننده، ش��ركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران با 15كاال و شركت هاي پااليش 
نفت اصفهان و كرمانش��اه هر يك با پذيرش 14فرآورده 
بيش��ترين آمار از لحاظ كاالي پذيرش  ش��ده در بورس 
انرژي را داراس��ت. الزم به ذكر اس��ت، ارزش برآوردي 
معامالت كاالهاي پذيرش  ش��ده در سال 96 بر اساس 
ميزان تعهد عرضه ساالنه ارائه  شده توسط شركت هاي 
متقاضي حدود 47.500ميليارد ريال اس��ت كه نشانگر 
پتانسيل موجود در زمينه توسعه و رشد حجم معامالت 
در آينده بوده كه با رعايت حداقل تعهد عرضه ارائه  شده 
توسط شركت هاي متقاضي و عرضه هاي مستمر شاهد 
رش��د فزاينده حجم معامالت آتي خواهيم بود. از سوي 
ديگر در زمينه پذيرش اوراق س��لف موازي استاندارد به 
عنوان يكي از راه هاي تامين مالي منابع براي شركت هاي 
فعال در بازار فيزيكي، سال پررونقي را پشت سر گذاشت 
و با رشد حدود 50درصدي در پذيرش 19.100ميليارد 
ري��ال اوراق س��لف موازي اس��تاندارد در بازار مش��تقه 
پذيرش ش��د كه تاكن��ون از اين مي��زان اوراق پذيرش  
شده، 13.400ميليارد ريال با موفقيت منتشر شد. اين 
مقام مسوول در ادامه گفت: در اين خصوص مي توان به 
انتشار 5000ميليارد ريال اوراق سلف موازي استاندارد 
نف��ت خام وزارت امور اقتص��ادي و دارايي جهت تامين 
مال��ي فعاليت هاي دول��ت، 4000 ميليارد ري��ال اوراق 
سلف موازي اس��تاندارد گاز مايع جهت تامين سرمايه 
در گردش پتروش��يمي بندر امام و 4000ميليارد ريال 
اوراق س��لف موازي اس��تاندارد برق جهت تامين مالي 
فعاليت هاي گروه مپنا اش��اره ك��رد. همچنين با توجه 
به مهلت 6 ماهه انتش��ار اوراق س��لف موازي استاندارد، 
اميدواريم در س��ال جاري نيز ش��اهد انتشار ساير اوراق 
پذيرش  ش��ده باشيم. حس��نقلي پور با بيان اينكه يكي 
از مهم تري��ن اقدامات ص��ورت گرفته در س��ال 1396 
عملياتي شدن نخس��تين صندوق سرمايه گذاري پروژه 
بازار س��رمايه ايران در بورس انرژي بوده اس��ت، افزود: 
نخستين مرحله پذيره نويسي واحدهاي سرمايه گذاري 
صن��دوق پروژه آرمان پرند مپنا به ميزان 1000ميليارد 
ريال در بازار س��اير اوراق بهادار قابل معامله با موفقيت 
ص��ورت گرفت ك��ه اميدواريم به  زودي ش��اهد دومين 
مرحله پذيره نويسي صندوق مذكور نيز باشيم. از سوي 
ديگر راه اندازي صندوق س��رمايه گذاري پروژه در حوزه 
پروژه هاي نفت، گاز و پتروش��يمي نيز در دست بررسي 
است كه اميدواريم در سال جاري شاهد عملياتي شدن 

اين موضوع نيز باشيم. 

رويداد

رويخطشركتها

بورسانرژي

رييسسازمانبورسدريازدهميننمايشگاهبينالملليبورس،بانكوبيمهعنوانكرد

حمايتازتوليدمليباكاهشنرختامينمالي
گروهبورسمسعودكريمي

 روز دوش��نبه يازدهمين نمايش��گاه بين المللي 
بورس، بانك و بيمه با حضور شاپور محمدي رييس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، سورنا ستاري معاون 
علمي و فناوري رييس جمهور، س��يدفريد موسوي 
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس، عبدالناصر 
همتي رييس كل بيمه مركزي و س��اير اركان بازار 
س��رمايه در محل نمايش��گاه هاي بين المللي تهران 
برگزار ش��د. گفتني اس��ت كه در اين رويداد مالي 
برخ��الف انتظارات، مس��عود كرباس��يان وزير امور 
اقتصادي و دارايي و ولي اهلل س��يف رييس كل بانك 
مركزي حضور پيدا نكردند. ش��اپور محمدي رييس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار در ابتداي سخنراني 
خود با اعتراض يكي از س��هامداران به روند توقف و 
بازگش��ايي برخي نماد هاي  معامالتي در بازار سهام 
مواجه ش��د. وي در پاسخ به سهامدار معترض بيان 
كرد: نماد ه��اي معامالتي »ه��اي وب« با تعديالتي 
در صورت ه��اي مال��ي مواج��ه خواهد ش��د كه به 
مح��ض انجام اين تعديل ها نماد معامالتي آن آماده 
بازگشايي خواهد بود. وي با اشاره به نماد معامالتي 
»آكنتور« نيز گفت: سازمان بورس تمام تالش خود 
را براي تعيين تكليف اين نمادها به كار برده اس��ت 
و تا احقاق حقوق سرمايه گذاران پيگيري هاي خود 

را ادامه خواهد داد. 
رييس س��ازمان بورس در ادامه اظهار داش��ت: 
يك��ي از مهم ترين راهكارهاي حمايت از توليد ملي 
كاهش نرخ تامين مالي اس��ت و س��ازمان بورس از 
طريق كاهش نرخ تامين مالي و انتشار اوراق بهادار 
مختلف در تالش اس��ت تا ب��ه رهنمود »حمايت از 

كاالي ايراني« عمل كند. 
ش��اپور محمدي هدف از برگ��زاري فاينكس را 
افزايش تعامل و ارتباط ميان فعالين بازار س��رمايه 
و همچنين ارتقاي س��واد مالي آحاد جامعه دانست 
و گفت: هر س��ال در نمايشگاه بورس، بانك و بيمه 
ش��اهد معرفي آخرين دس��تاوردهاي اين سه حوزه 
مه��م اقتص��ادي به مخاطب��ان داخل��ي و خارجي 
هس��تيم. س��خنگوي س��ازمان بورس با اش��اره به 
بازدهي ۲5درصدي سال گذشته بازار سرمايه ابراز 
امي��دواري كرد، س��ودآوري بورس در س��ال 97 با 
افزايش همراه باشد و گفت: سال 96 حجم معامالت 
از رشد مناسبي برخوردار بود و از 195هزار ميليارد 
تومان سال 95 به ۲47 هزار ميليارد تومان در سال 

96 رسيد.
دبير ش��وراي عالي بورس ب��ه مهم ترين اقدامات 
انجام ش��ده در س��ال گذش��ته اش��اره كرد و ادامه 
داد: به روز رس��اني سامانه معامالت، طراحي سامانه 
هوشمند نظارتي و اصالح دستورالعمل هاي پذيرش 
و افش��ا از مهم تري��ن اقدامات انجام ش��ده در بازار 
سرمايه بود. سخنگوي سازمان بورس كاهش زمان 
توق��ف نمادها را نقط��ه عطفي براي بازار س��رمايه 
دانست و گفت: سال گذشته تعداد نمادهاي متوقف 
از 70 ب��ه 15 مورد كاه��ش پيدا كرد و تمام تالش 
خود را براي بازگش��ايي نمادهاي باقي مانده به كار 
مي بري��م. رييس س��ازمان بورس از اص��الح دامنه 

نوس��ان و حجم مبنا خبر داد و گفت: دامنه نوسان 
و حج��م مبنا در س��ال جاري بازنگري مي ش��ود و 
مجموعه اقدامات جديدي با هدف افزايش شفافيت 
و نقدشوندگي بازار سرمايه در دستور كار قرار دارد. 
س��خنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به 
اهميت ش��ركت هاي دانش بنيان گف��ت: اميدواريم 
بازار سرمايه سال جاري نقش گسترده يي در توسعه 

شركت هاي دانش بنيان ايفا كند. 

شركتهاييكميليارددالريدربورس
در س��ويي ديگر، س��ورنا س��تاري معاون علمي 
و فن��اوري رييس جمه��ور ب��ا تاكي��د ب��ر اينك��ه 
اس��تارت آپ ها از طريق س��رمايه گذاري خطرپذير 
ارتقا خواهند يافت، گفت: دليل استقبال و حمايت 
مردم از اس��تارت آپ هاي خدماتي، فعاليت شفاف، 
بي واس��طه، ارزان و رقابت��ي آنهاس��ت. وي اف��زود: 
امروز نس��ل جديدي از كارآفرينان در كشور توسعه 
پيدا كرده كه با گذش��ته قابل مقايس��ه نيست. اين 
در حالي اس��ت كه امس��ال ش��ركت هايي با ارزش 
ح��دود يك ميلي��ارد دالر داريم ك��ه جذب بورس 
مي شوند. ستاري همچنين اظهار داشت: هم اكنون 
اس��تارت آپ هايي در كش��ور ش��كل گرفته ان��د كه 
هفته يي 10درصد رشد را تجربه مي كنند و خدمات 

شفاف و ارزان در دسترس قرار مي دهند.
معاون علم��ي و فن��اوري رييس جمهور تصريح 
ك��رد: باي��د قب��ول كرد ك��ه مردم پش��ت خدمات 
ش��فاف و قابل رقاب��ت خواهند ايس��تاد و تا زماني 
كه بازارس��ازي را با استارت آپ هاي خدماتي توسعه 
ندهيم، به نتيجه نمي رس��يم. ستاري با بيان اينكه 
مغزها را نمي توان محدود كرد، افزود: البته نرم افزار 

ب��ه خودي خود هيچ ارزش��ي ن��دارد و اين نيروي 
انس��اني جوان و خالق اس��ت كه ب��ه آن معنا داده 
و كس��ب و كارها را توس��عه مي دهد. معاون علمي 
و فن��اوري رييس جمهور ب��ا تاكيد بر ل��زوم تغيير 
ن��وع نگاه و تفكر در اين ح��وزه تصريح كرد: امروز، 
پايه اقتصاد دانش بنيان اين اس��ت كه بپذيريم پول 
اشخاص نه در جيب آنها بلكه در مغز آنهاست. وي 
اظهار داش��ت: سرمايه گذاري خطرپذير بايد حداقل 
30 تا 40درصد بازار تامين س��رمايه كشور را شكل 
دهد. س��تاري ب��ا ابراز خش��نودي از اينكه بانك ها، 
بيمه ها و بازار سرمايه به سرعت به سوي توسعه در 
حركتند، گفت: نس��ل جديد كارآفرين كه در چند 
سال گذشته ش��كل گرفته، بزرگ ترين شركت ها و 
كس��ب و كارهاي نوين را اداره خواهد كرد. معاون 
علمي و فناوري رييس جمه��ور ابراز اميدواري كرد 
كه فاينكس ۲018 اتفاق مباركي را در توسعه بازار 

سرمايه، سيستم بانكي و بيمه كشور رقم بزند . 

»بورس«آبروياقتصادكشور
افزون بر اين، س��يدفريد موس��وي نايب رييس 
كميس��يون اقتص��ادي مجل��س با تاكيد ب��ر اينكه 
اين همايش در س��ال هاي گذش��ته منشا خير بود، 
گفت: بنابراين اميدواريم س��ه ركن ش��ركت كننده 
در فاينك��س، تعامل خ��ود را بيش از پيش كنند تا 
بتوانيم اقتصاد كش��ور را از خطرها مصون  س��ازيم. 
وي با اش��اره به اينكه هر اقتصادي با هماهنگي سه 
رك��ن بانك، بيمه و بورس موفق اس��ت، گفت: اين 
س��ه ركن در س��ال هاي اخير با وجود محدوديت ها 
موفق عمل كرده و اميد اس��ت اي��ن روند با انرژي 
بيش��تري ادامه داشته باش��د. وي با اشاره به اينكه 

در اين مراسم بورس و بيمه گزارش هاي خوبي ارائه 
كردند، گفت: حوزه بانكي ما با وجود تمام فش��ارها، 
مشكالتي ريشه يي دارد كه بايد آن را اصالح كنيم. 
وي نقدينگ��ي باالي كش��ور را باع��ث ايجاد بحران 
در اقتصاد دانس��ت و گف��ت: وجود نقدينگي باال در 
جامعه مانع هم افزايي در اقتصاد ش��ده و مشكالت 
متعددي را ايجاد مي كند. وي تفكر س��نتي اقتصاد 
را مانع هماهنگي مناسب و كنترل نقدينگي دانست 
و گف��ت: به همين دليل اس��ت كه نقدينگي به طور 
دائم به س��مت بازارهاي غيرمولد مثل ارز، مس��كن 

و... هدايت مي شود.
موس��وي با تاكيد بر اينكه بورس آبروي اقتصاد 
كش��ور اس��ت، گفت: نقدينگي ما باتوجه به ش��عار 
امس��ال بايد از بازارهاي غيرمولد، به بازارهاي مولد 
هدايت ش��ود. به گفته موس��وي در س��ال گذشته 
التهاب��ات ارزي ب��ا همان سياس��ت هاي ن��خ نماي 
گذش��ته و افزايش سود س��پرده بانكي كنترل شد 
كه بار س��نگيني را بر شانه نحيف بانك ها گذاشت. 
اين درحالي اس��ت كه بايد اين نقدينگي به سمت 
بازار سرمايه هدايت مي شد. به گفته وي، با تضمين 
خريد س��هام به جاي تضمين سود س��پرده بانكي 
هم مردم با بازار س��رمايه آشناتر مي شدند و هم بار 
سنگين س��ود سپرده ها به سيس��تم بانكي تحميل 
نمي ش��د. وي از طرح اصالح ش��بكه بانكي كشور و 
اص��الح نظام مديريت بانك مركزي در كميس��يون 
اقتصادي مجلس خبر داد و گفت: تدوين طرح رفع 
موان��ع فعاليت كس��ب و كارهاي نو در كميس��يون 
اقتصادي مجلس در حال بررس��ي است و به زودي 
به نتيجه مي رس��د؛ چراكه استارت آپ ها بدون رفع 

موانع به نتيجه نمي رسند. 

تامينماليكارآمد؛رشداقتصادي
عالوه بر اين، عبدالناصر همتي رييس كل بيمه 
مركزي، با اش��اره به هم افزايي سه بازار اصلي كشور 
از تعامل مناس��ب دو بازار سرمايه و بيمه خبر داد. 
همتي با اش��اره به اهميت تامي��ن مالي در اقتصاد 
كشور گفت: س��بك كارآمدي نظام تامين مالي در 
كش��ور به فعاليت س��ه بازار پول، بيمه و س��رمايه 
بس��تگي دارد. وي در ادامه بي��ان كرد: تامين مالي 
كارآم��د منج��ر به رش��د اقتصادي مي ش��ود و اين 
مهم به چند عامل بس��تگي دارد. مورد اول موضوع 
تصميم گي��ري در ه��ر يك از اركان اس��ت. در اين 
زمينه ميزان هماهنگي بين اركان از اهميت زيادي 
برخوردار اس��ت. همتي دومي��ن ويژگي يك تامين 
مالي كارآمد را رش��د و تناس��ب هر كدام از اركان 
دانس��ت و گفت: بازارها بايد بتوانند در يك س��طح 
يكسان رشد كنند و دستاوردهاي هماهنگي داشته 
باش��ند. اگر يك بازار از ديگري س��بقت بگيرد اين 
نظم تا حد زيادي به هم مي خورد. رييس كل بيمه 
مركزي بخش س��وم را ايجاد فضاي تعاملي مناسب 
مي��ان اركان دانس��ت و گفت: اين نمايش��گاه خود 
يك��ي از نمودهاي تعامل و هم��كاري بورس، بانك 
و بيمه است. ش��ركت ها در اين نمايشگاه مي توانند 
دس��تاوردهاي خود را در اختيار يكديگر بگذارند و 

به ابزارهاي جديد دست پيدا كنند.
وي در ادام��ه گفت: بيمه عام��ل ارتقاي آرامش 
ميان م��ردم و ثبات اقتصادي اس��ت. مهم ترين اثر 
بيمه مديريت ريس��ك مالي و كاه��ش هزينه هاي 
مبادالتي است. همتي با اشاره به رشد صنعت بيمه 
بيان كرد: رش��د مداوم صنعت بيمه در س��ال هاي 
گذشته بسيار مشهود بوده است. در اين زمينه حق 
رش��د بيمه ها نسبت به GDP رش��د قابل توجهي 
داشته است. گواه اين موضوع نيز رشد ۲1درصدي 
رش��د حق بيمه در س��ال 96 نس��بت به سال 95 
است. به گزارش س��نا، وي افزود: يكي از مهم ترين 
س��رمايه گذاري هاي ما در زمينه بيمه عمر است كه 

رشد بسيار خوبي داشته است.
براس��اس چش��م انداز صنعت بيمه، بيمه عمر تا 
س��ال 1404 در پرتفوي بيمه ها رش��د 50درصدي 
دارد. همت��ي در بخ��ش ديگ��ري از اظهارات��ش به 
همكاري هاي مش��ترك بازار س��رمايه و بيمه اشاره 
ك��رد و گفت: اوراق به��ادار بيمه يي از جمله اوراقي 
اس��ت كه مي توان��د در اختي��ار فعاالن بورس��ي و 

بيمه يي قرار بگيرد.
وي افزود: در س��ال هاي آت��ي با پيش بيني روند 
رش��د بيمه عم��ر مي توان امي��دوار بود بيش��تر از 
ظرفيت هاي بازار سرمايه اس��تفاده شود. هم اكنون 
بحث بيمه اتكايي بس��يار مطرح اس��ت كه اين نوع 
بيم��ه مي تواند از ظرفيت هاي بازار س��رمايه تا حد 
زيادي اس��تفاده كن��د. همتي همچنين اس��تفاده 
از ظرفي��ت صندوق ه��اي س��رمايه گذاري را مه��م 
ارزيابي كرد و گفت: بح��ث اتصال منابع بيمه عمر 
ب��ه صندوق هاي س��رمايه گذاري امس��ال پيگيري 
مي ش��ود. اين موضوع نيز مي توان��د جذابيت بيمه 

عمر را افزايش دهد. 

گروهبورس
معامالت بازار س��هام در روز گذشته با كاهش 
481 واحدي ش��اخص كل بورس و رس��يدن اين 
متغير به 95 هزار و 506 واحد به پايان رس��يد. بر 
اين اساس، شاخص بازار اول با 4۲4 واحد كاهش 
به رقم 67419 واحد بالغ گرديد و ش��اخص بازار 
دوم با 59۲ واح��د كاهش رقم ۲0559۲ واحد را 
تجربه كرد. همچنين، متغيرهاي تاالر شيش��ه يي 
با ادامه كاهش هاي خود يك روز س��رد معامالتي 

ديگر را براي سهامداران در بورس رقم زدند.
ب��ر اس��اس آماره��اي معامالتي ب��ورس، روز 
جاري ش��اخص هاي بورس با ريزش دسته جمعي 
مواجه ش��دند بطوري كه ش��اخص كل با )481( 
واح��د صعود مع��ادل )0.50( درصد ب��ه 95 هزار 
506 واح��د، ش��اخص قيمت »وزني - ارزش��ي« 

 ب��ا )15۲( واحد رش��د مع��ادل )0.50( درصد به
30 هزار و ۲85 واحد، ش��اخص كل »هم وزن« با 
)1۲( واح��د كاهش مع��ادل )0.08( درصد به 16 
ه��زار و 664 واحد، ش��اخص قيمت »هم وزن« با 
)9( واح��د افت، معادل )0.08( درصد به 1۲ هزار 
و 403 واحد، ش��اخص آزاد شناور با )49۲( واحد 
ريزش، معادل )0.48( درصد به 101 هزار و 435 
واحد، شاخص بازار اول با )4۲4( واحد افت معادل 
)0.63( درصد به 67 هزار و 419 واحد و شاخص 
ب��ازار دوم با )59۲( واحد ري��زش معادل )0.۲9( 
درصد، به ۲05 هزار و 591 واحد رسيد. از سويي 
ديگ��ر ديروز 7 نماد »فوالد با )113( واحد، جم با 
)69( واحد، شپديس با )51( واحد، كچاد با )50( 
واح��د، فخوز با )50( واحد، ف��ارس با )47( واحد 
و كگل ب��ا )43( واحد« بيش��ترين تاثير منفي را 

بر ش��اخص كل بورس و افت اي��ن متغير بر جاي 
گذاش��تند. به گزارش ايبنا، روز گذش��ته شاخص 
صنايع تاالر شيشه يي با رشد مواجه شدند بطوري 
كه شاخص صنايع »ذغال سنگ با 54 واحد رشد 
معادل 3.79درصد به يك هزار و 480 واحد، ساير 
معادن با 336 واحد افزايش معادل 3.33درصد به 
10 هزار و 4۲8 واحد، وسايل ارتباطي با ۲9 واحد 
رشد معادل ۲.08درصد به يك هزار و 463 واحد، 
خودرو ب��ا 303 واحد افزايش، معادل ۲.06درصد 
به 15 هزار و 81 واحد، قند و ش��كر با 171 واحد 
رش��د معادل 1.87درصد به 9 هزار و 343 واحد، 
محص��والت كاغذ ب��ا 161 واح��د افزايش معادل 
1.71درص��د به 9 ه��زار و 6۲0 واحد و غذايي به 
جز قن��د با 51 واحد ريزش معادل 1.60درصد به 

3 هزار و ۲40 واحد« رسيد.
در عين حال نگاهي به آمارهاي معامالتي ديروز 
بازار سهام مشخص مي كند: قيمت سهام نمادهاي 
»قشرين، نبورس، كساپا، خوساز، وبشهر، خكمك 
و قصفه��ا« بيش��ترين افزايش قيم��ت و نمادهاي 
»شس��پا، غدام، كمنگنز، مداران، پارسيان، حپترو 

و حتوكا« بيشترين كاهش قيمت را در بازار سهام 
رق��م زدند. همچنين در پايان معامالت بورس، در 
35 ه��زار و 308 نوبت معامالت��ي، 465 ميليون 
برگه اوراق بهادار به ارزش 94۲ ميليارد تومان در 

بورس معامله شد و ارزش بازار نيز به 379 هزار و 
904 ميليارد تومان رس��يد. افزون بر اين، شاخص 
كل فرابورس ايران هم با ريزش 1۲ واحدي همراه 
شد و رقم 1053 واحدي را به خود اختصاص داد. 

مروريبرآمارمعامالتديروز

روندريزشيتدپيكسوآيفكس

حامدسلطانينژادعنوانكرد

پيوندحوزهماليبابخشواقعياقتصاد

بورسكاالآمادهراهاندازيبازارمشتقهارزي

در فاينك��س ۲018 امس��ال اركان و نهاده��اي 
بازار سرمايه همانند يك س��وپرماركت مالي آخرين 
دس��تاوردهاي خود را به فع��االن و عالقه مندان ارائه 
مي دهن��د؛ همچنين فاينكس يك فرصت مناس��ب 
براي ارائه خدمات مبتني بر فرهنگ سازي و آموزش 

به ش��مار مي رود. به گ��زارش كاال خب��ر، مديرعامل 
بورس كاالي ايران گفت: ريسك و بازده دو مفهومي 
هس��تند كه از فرهنگ اقتصادي ما مغفول مانده اند. 
از اي��ن رو، اس��تفاده از ابزارهاي مالي براي پوش��ش 
ريس��ك و همچنين كس��ب بازده بايد در نمايشگاه 

آموزش داده شود؛ در اين زمينه كارگاه هاي آموزشي 
و همچنين آموزش معامالت قراردادهاي مش��تقه از 
طريق ي��ك نرم افزار مجازي در غرف��ه بورس كاالي 
ايران به عالقه مندان ارائه مي ش��ود. مديرعامل بورس 
كاالي ايران اظهار كرد: بورس كاال نهادي اس��ت كه 
پيوند دهنده بخش واقعي اقتصاد و بخش مالي است، 
در اي��ن بين فع��االن حوزه كاالي��ي در عرصه واقعي 
اقتصاد از كاس��تي هايي رنج مي برن��د كه بورس كاال 
مي تواند از طري��ق ابزارهاي مالي و همفكري با آنها، 
مس��يري جديد و كارآمد را در مقابل اين فعاالن قرار 

دهد. س��لطاني نژاد درخصوص نقش ب��ورس كاال در 
حمايت از كاالي ايراني نيز گفت: بورس كاال بستري 
را براي فعاالن صنايع و توليدكنندگان مهيا كرده است 
ك��ه محصول بهتر و باكيفيت ت��ر در كنار محصوالت 
بي كيفيت قرار نگيرد به طوري ك��ه اقبال از توليدات 
ايراني مرغوب بيشتر و قيمت هاي آن نيز واقعي كشف 
مي شود. وي افزود: بر اين اساس، مكانيسم بورس كاال 
يك انگيزه مضاعف براي توليد باكيفيت تر خواهد بود 
و از طرفي كش��ف قيمت ها براس��اس نظام عرضه و 
تقاضا نيز يكي ديگر از رسالت هاي بورس كاالست كه 

براي توليدكنندگان جذابيت دارد. مديرعامل بورس 
كاالي ايران گفت: ايجاد ش��فافيت و رقابت به همراه 
تامين مناسب مواد اوليه توليد براي توليدكنندگان، 
يكي از اه��داف و ويژگي هاي اصلي معامله در بورس 
كاالست. در همين راستا در سال جاري از هيچ گونه 
تالش��ي به منظور مهيا كردن بستري قابل اتكا براي 
صنايع باالدس��ت و پايين دست دريغ نخواهيم كرد تا 
شاهد بازگش��ت رونق به توليد، انتخاب كاالي ايراني 
به عنوان گزينه نخس��ت مردم و جهش نرخ اش��تغال 

در سال 97 باشيم. 

با توجه به تجربه نزديك به 10س��اله بورس كاال 
در راه اندازي بازار مشتقه، اين بورس زيرساخت هاي 
الزم و آمادگ��ي كافي براي راه اندازي بازار مش��تقه 
ارز را نيز دارد. قاس��م محس��ني عضو شوراي عالي 
ب��ورس در خص��وص نقش ب��ورس كاالي ايران در 
حمايت از كاالي ايران��ي گفت: روش قيمت گذاري 
دستوري و دخالت در امر تعيين قيمت ها در حالي 
به بدنه توليد كش��ور صدمه مي زن��د كه حمايت از 
كاالي ايراني به عنوان ش��عار س��ال جاري در سايه 
قيمت گذاري ش��فاف و معام��الت مبتني بر رقابت 
تحت حاكميت نظام عرضه و تقاضا در بورس كاالي 
ايران قابل اجراست. قاس��م محسني افزود: طبيعتا 

يكي از مس��ائلي كه توليدكنن��ده و مصرف كننده با 
آن مواجه اس��ت، مس��اله قيمت و ايجاد ش��فافيت 
قيمتي اس��ت. به ط��وري كه اگ��ر قيمت ه��ا قابل 
پيش بين��ي باش��د، طبيعت��ا توليدكننده ه��ا براي 
توليد بيش��تر مي توانند بهت��ر برنامه ريزي كنند. به 
گزارش كاالخبر محس��ني عن��وان كرد: بورس كاال 
با س��ازوكاري كه در اختيار دارد به شفافيت و قابل 
پيش بيني بودن قيمت ها كمك مي كند تا شرايط از 

حالت قيمت گذاري دستوري خارج شود.
در چني��ن فضايي رون��د تعيي��ن قيمت ها تابع 
عرض��ه و تقاضا خواهد بود و اي��ن عرضه و تقاضا با 
درصد بااليي از اطمينان براي آينده قابل پيش بيني 

است و مي تواند سرمايه گذاري را افزايش دهد. وي 
در خص��وص بحث تك نرخي ش��دن ارز و آثار آن 
بر معامالت ب��ورس كاال و قابليت پيش بيني پذيري 
معامالت براي صنايع باالدست و پايين دست اظهار 
ك��رد: ن��رخ ارز ب��راي كاالهايي ك��ه قيمت گذاري 
آنه��ا بين الملل��ي و در بازاره��اي جهان��ي صورت 
مي گي��رد، حايز اهميت اس��ت. از جمله بهاي نفت 
و فرآورده هاي نفتي، پتروش��يمي و فلزات اساس��ي 
كه بر اس��اس نرخ ارزهاي بين المللي قيمت گذاري 
مي ش��وند و قيم��ت آنه��ا در بازار با توج��ه به نرخ 
تبدي��ل ارز تعيين مي ش��ود. بنابراين هر چه ارز در 
قيمت گذاري ثبات بيش��تري داشته باشد يا نرخ ارز 

به صورت يك نظام ش��ناور مديريت ش��ده همانند 
آنچه بانك مركزي به اجرا درآورد، پيش بيني شود 
قابلي��ت پيش بيني پذي��ري براي فع��االن اقتصادي 
راحت تر خواه��د بود. عضو ش��وراي عالي بورس با 
بيان اينكه مشتقات ارزي يا همان قراردادهاي آتي 
و معامالت اختيار معامله بين نرخ ارزهاي معتبر در 
مقابل ريال اهميت خاص خود را دارد و در پوشش 
ريس��ك نوسان نرخ ارز مي تواند به فعاالن اقتصادي 
كمك كند، در خصوص راه اندازي بازار مشتقه ارزي 
گفت: به كمك راه اندازي بازار مش��تقه ارزي بدون 
اينك��ه دولت بخواهد ريال��ي را در بازار هزينه كرده 
و ب��ه بودجه دولت فش��اري وارد كند، خود فعاالن 
اقتصادي مي توانند ريس��ك ناشي از نوسان نرخ ارز 
را براي معامالت خود پوشش دهند. همچنين بانك 
مركزي مي تواند در بازار مشتقه ارزي در قالب نظام 

بازار، سياس��ت هاي خود را از طريق اين بازار مالي 
پي��اده كن��د؛ از اين رو بازار مش��تقه ارزي مي تواند 
ياري دهنده بانك مركزي در تنظيم بازار ارز باش��د. 
قاس��مي در خص��وص ظرفيت ها و پتانس��يل هاي 
موج��ود براي راه اندازي بازار مش��تقه ارزي در بازار 
س��رمايه ايران اظهار كرد: 100درصد اين پتانسيل 
و آمادگ��ي الزم در ب��ورس كاالي ايران وجود دارد 
تا بازار مش��تقه ارزي راه اندازي ش��ود. ضمن اينكه 
معام��الت اوراق مش��تقه روي س��كه طال و س��اير 
كاالهاي ديگر در بورس كاال تجربه ش��ده و چندين 
س��ال اس��ت كه معامالت آن در اين ب��ازار در حال 
انجام است. ضمن اينكه دستورالعمل هاي مربوط به 
آن نيز آماده اس��ت و از نظر ساختاري نيز آمادگي 
الزم براي راه اندازي بازار مشتقه ارزي در اين بورس 

وجود دارد. 
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 نيمه تعطيل شدن
بازار لوازم خانگي

ايس�نا  رييس اتحاديه فروش��ندگان لوازم خانگي 
فلزي و آش��پزخانه اعالم كرد كه در پي نوس��ان ارزي 
اخير و مشكالت پيش آمده بازار لوازم خانگي به حالت 
نيمه تعطي��ل درآمده و همه در انتظ��ار بهبود اوضاع و 
آرامش در بازار هس��تند و كسي دوست ندارد قيمت ها 
افزايش يابد. فريدون نصيري اظهار كرد: در پي نوسانات 
ارزي اخير به وجود آمده بازار لوازم خانگي توليد داخل 
و وارداتي با مش��كالت عديده يي روبرو شده و تقريبا به 
حالت نيمه تعطيل درآمده اس��ت، چ��را كه هيچ كس 
قيمت��ي نمي دهد و همه منتظرند تا ش��رايط به حالت 
عادي برگردد و بتوانند نسبت به توليد، واردات و عرضه 

محصوالت خود در وضعيت مناسب اقدام كنند. 
او ب��ا بي��ان اينكه هيچ ي��ك از توليدكنن��دگان و 
فروشندگان لوازم خانگي دوست ندارند قيمت را افزايش 
دهند، گفت: شرايط در حال حاضر به گونه يي است كه 
هيچ تصميمي نمي توان گرفت و همه منتظر بهبود آن 
هستند تا بتوانند توليد، واردات و عرضه محصوالتشان را 

در شرايط عادي از سر بگيرند. 
ريي��س اتحاديه فروش��ندگان ل��وازم خانگي فلزي 
و آش��پزخانه ادام��ه داد: هيچ ي��ك از توليدكنندگان، 
واردكنندگان و فروش��ندگان ل��وازم خانگي تمايلي به 
افزاي��ش قيمت محصوالتش��ان ندارند اما در ش��رايط 
كنوني نمي توان با قيمت هاي گذشته بازار را تامين كرد. 
بنابراين بهتر اس��ت مسووالن اقدامات الزم را در جهت 
بهبود فضاي كسب و كار انجام دهند چرا كه دستوري 
نمي توان قيمت ها را كنترل كرد و هم اكنون بازار لوازم 

خانگي به حالت نيمه تعطيل درآمده است. 
نصيري تصريح كرد: وقتي شرايطي اينچنيني در بازار 
به وجود مي آيد و نرخ ارز نامش��خص است و هيچ كس 
نمي داند در آينده چه اتفاقي مي افتد نمي تواند تصميمي 
براي عرضه محصولش به قيمت مشخص بگيرد و حتي 
آنهايي كه با قيمت هاي گذشته نمي توانند عرضه كنند 
ني��ز بالتكليف هس��تند و نمي توانند نرخ ه��اي خود را 
افزايش دهند چرا كه ممكن است در آينده اوضاع بهتر 

شود و آنها مجبور به برگرداندن قيمت هايشان شوند. 
وي اظهار كرد: همه اميدوارند تا ش��رايط اقتصادي 
كش��ور به حالت عادي برگردد و آنها نيز بتوانند بدون 
افزايش قيمت به كارش��ان ادامه دهن��د اما هنوز هيچ 
چيز مشخص نيست و كسي تاكنون از توليدكنندگان 
و واردكنندگان براي واردات مواد اوليه و محصول نهايي  
خ��ود، تكليفش را نمي داند كه باالخره با چه نرخ ارزي 
مي تواند اين كار را انجام دهد و تاكنون نيز سياست هاي 
ابالغ شده در راستاي تامين ارز ۴۲۰۰ توماني آن طور 

كه بايد اجرايي نشده است. 

بازار اعتبارات سردرگم 
شده است

ايس�نا   نايب رييس اتاق بازرگان��ي ايران گفت: بازار 
اعتبارات در ايران با س��ردرگمي مواجه ش��ده اس��ت. 
حس��ين س��الح ورزي با بيان اينكه بازار اعتبارات ايران 
بايد به بازار اعتبارات جهاني متصل ش��ود، اظهار كرد: 
جزيره يي ديدن و عمل كردن و اصرار بر انحصار موجود 
در بانكداري، تصميمات و اقدامات سليقه يي در تعيين 
نرخ س��ود راه برون رفت از تنگناهاي ب��ازار اعتبارات و 

شبكه بانكداري ايران نيست. 
او ادام��ه داد: ب��ازار اعتب��ارات در دني��اي ام��روز از 
گس��تردگي و ژرف��اي قابل اعتنايي برخوردار اس��ت و 
ابزارها و روش هاي گوناگوني در اين بازار فعاليت دارند. 
شبكه بانكي در بازارهاي اعتباري تنها يكي از ابزارها به 
شمار مي آيد. سالح ورزي بيان كرد: در كنار بازار سرمايه 
و مش��تقات آن، ب��ازار بيمه و ان��واع بيمه نامه ها، اوراق 
قرضه دولتي و خصوصي، ش��ركت هاي تامين سرمايه 
خصوصي و... نيز فعاليت مي كنند. وي گفت: بر اساس 
آمار و اطالعات منتش��ر شده از سوي مقام هاي رسمي 
بانك مركزي، س��هم بانك ها از بازار اعتبارات ۸۰ تا ۹۰ 
درصد اس��ت. به عبارت دقيق تر، ساير بخش هاي بازار 
اعتبارات در ايران تنها ۲۰ درصد س��هم باقيمانده را به 

خود اختصاص داده اند. 
رييس اتاق بازرگاني لرس��تان تصريح كرد: با توجه 
به س��اختار مالكيت، مديريت و رفتار تاريخي دولت با 
بانك ها كه از زمان دولتي ش��دن بانك ها در تابس��تان 
۱۳۵۸ تاكنون با ش��دت و ضعف ادامه داش��ته و دارد، 
منابع مس��تقر در بانك ها در دسترس ترين منابع براي 
متقاضيان س��رمايه است و اين گروه مي توانند با توجه 
به فشارهايي كه به دولت و بانك ها مي آورند منابع اين 
نه��اد را در اختيار بگيرند. او گفت: واقعيت اين اس��ت 
كه فعاليت بانك ه��اي ايراني به داليل گوناگون »بنگاه 
محور« است و آمارها نش��ان مي دهد از سال ۱۳۶۷ تا 
س��ال ۱۳۹۳ ح��دود ۶۰ درص��د از خانواده هاي ايراني 
هرگز از منابع بانكي استفاده نكرده اند و بيشترين سهم 

اعتبارات به بنگاه ها اختصاص داده شده است. 
به گفته س��الح ورزي، يك واقعيت ديگر در كارنامه 
بانك��داري ايران پرداخ��ت وام و اعتبارات زير نرخ تورم 
ساالنه عمومي در اغلب سال هاي پس از انقالب تا امروز 
به استثناي چند سال بوده است. در حال حاضر مي توان 
تاكيد كرد نرخ بهره بانكي باالتر از نرخ تورم ساالنه اعالم 
شده است. اين اتفاق اخير بحث هاي دامنه داري در ميان 
متقاضيان وام و اعتبارات بانكي ايجاد كرده اس��ت. اين 
بحث ها در اسفندماه پارسال و پس از پذيرش بازگشت 

نرخ سود سپرده گذاري به ۲۰ درصد اوج گرفت. 
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه هواداران 
اقتصاد رقابتي از همان زمان كه بانك مركزي دس��تور 
داد نرخ سود سپرده گذاري ساالنه به ۱۵ درصد كاهش 
يابد به اين كار اعتراض داش��تند، گفت: فعاالن بخش 
خصوصي نيز به بازگشت نرخ سود به ۲۰ درصد اعتراض 
دارند چون به خوبي مي دانند اين نرخ سود سپرده گذاري 
به معناي رس��اندن نرخ سود تسهيالت بطور رسمي به 
۲۵ تا ۲۶ درصد اس��ت. از طرف ديگر بانك هاي ايراني 
باور دارند در غياب جذب سپرده هاي تازه، ممكن است 
ادامه زندگي بانك ها به خطر بيافتد و رفتار بانك ها براي 

زنده ماندن طبيعي است. 
او تاكي��د كرد كه طرف��داران اقتص��اد رقابتي باور 
دارن��د نباي��د دولت با دس��تكاري در نرخ هاي س��ود، 
پس انداز كنن��دگان را جريمه كند و اگر براي پول مردم 
حت��ي با نرخ هاي بهره ۲۵ درص��د تقاضاي موثر وجود 

دارد چرا اين قيمت و بها از وام گيرندگان اخذ نشود. 
نايب رييس ات��اق بازرگاني ايران خاطرنش��ان كرد: 
بازار اعتبارات در ايران با س��ردرگمي مواجه شده است. 
چگونه مي توان بر بازار اعتبارات داراي تنش و نارسايي 
س��اختاري غلبه كرد. راه حل آسان و ممتنع است. بازار 
اعتبارات ايران بايد به بازار اعتبارات جهاني متصل شود.

اخبار

نوسان اخير در بازارها چه اثري بر قيمت خودرو بر جاي مي گذارد؟

بازي نقدينگي در زمين خودرو

در چهاردهمين نشست كميسيون تسهيل كسب  و كار اتاق تهران بررسي شد

چالش هاي ماليات بر ارزش افزوده
چهاردهمين نشست كميسيون تسهيل كسب وكار 
اتاق تهران براي بررسي آخرين وضعيت اصالح قانون 
مالي��ات بر ارزش افزوده برگزار ش��د. قانون ماليات بر 
ارزش افزوده به منش��أ يكي از اصلي ترين چالش هاي 
فضاي كس��ب وكار تبديل ش��ده و اصالح آن با وجود 
جرح و تعديل هاي مكرر هنوز راه به جايي نبرده است. 
اعضاي كميسيون تسهيل كسب وكار اتاق تهران عالوه 
بر پرداختن به اين مساله در نخستين نشست خود در 
سال جديد، به مشكالت مربوط به قانون ماليات هاي 
مستقيم نيز پرداختند و اين دو موضوع را از زاويه شعار 

سال ۱۳۹۷ به بحث و بررسي گذاشتند. 
ب��ه گزارش پاي��گاه خبري اتاق ته��ران در ابتداي 
اي��ن نشس��ت، محمدرض��ا نجفي منش كه رياس��ت 
كميس��يون را برعهده دارد با اشاره به نامگذاري سال 
جدي��د با عنوان حماي��ت از كاالي ايراني گفت: براي 
تحقق اين ش��عار بايد فضاي كسب وكار تسهيل شده 
و مسائل و مشكالت حوزه تامين اجتماعي و مالياتي 
در راستاي حمايت از توليدكننده داخلي برطرف شود. 
در اين راستا كميسيون تسهيل كسب وكار اتاق تهران 
مي تواند با ارائه پيش��نهادات كارشناسي و جمع بندي 
آن از طري��ق ات��اق تهران اين راهكاره��ا را به مراجع 

مسوول اشاره دهد. 
 شاهرخ ظهيري، مشاور رييس اتاق تهران با انتقاد 
از اجراي سليقه يي قوانين در سازمان ها، از كميسيون 
درخواس��ت كرد كه ميزان پيش��رفت اجراي قوانيني 
چون قانون بهبود مستمر فضاي كسب وكار در جلسات 

آتي كميسيون مورد بررسي قرار گيرد. 

داريوش مهاجر، دبير كنفدراسيون صنعت ايران نيز 
از ارائه پيشنهاد جديدي درخصوص قانون ماليات بر 
ارزش افزوده به مركز پژوهش هاي مجلس خبر داد كه 
به گفته او سمت وسوي اين پيشنهاد به سمت ماليات 
بر مصرف بوده و درحال بررسي در مركز پژوهش هاي 

مجلس شوراي اسالمي است. 
محمدرضا نجفي منش نيز در توضيحاتي گفت: در 
اكثر كش��ورها از روش آبشاري در پرداخت ماليات بر 
ارزش افزوده اس��تفاده  مي شود كه يكي از اهداف آن، 
شناسايي حلقه هاي زنجيره توليد تا مصرف است. اما 
از آنجا كه ماليات بر ارزش افزوده سهم قابل توجهي از 
درآمدهاي دولت را به خود اختصاص داده، پيشنهادات 
اصالح��ي كه به كاهش اين درآمد منجر ش��ود مورد 

توجه قرار نخواهد گرفت. 
حسين كوبحي نيز كه از اتاق اصناف در اين نشست 
حض��ور يافته بود با تاكيد ب��ر اينكه در صورت اجراي 
ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات هاي مس��تقيم، سيستم 
مالياتي كش��ور قانون مند  مي شود، عنوان كرد كه اين 
قانون بطور كامل اجرايي نش��ده اس��ت. او با اشاره به 
تجهيز برخي از اصناف به سيستم هاي مكانيزه فروش 
گفت: اكنون پنج گروه صنفي مطابق با قوانين جاري 
آمادگي برقراري ارتباط با سازمان امور مالياتي را دارند 
و الزم است، زيرساخت هايي براي ارتباط اين واحدها 

با سازمان امور مالياتي ايجاد شود. 
ب��ه گفته او، قانون ماليات ب��ر ارزش افزوده از نظر 
اجرايي داراي مشكالت اساسي است و زيرساخت هاي 
مناس��بي براي اجراي آن فراهم نشده است. در عين 

حال به نظر  مي رس��د تعريف قان��ون ارزش افزوده در 
مجلس با قرائت اتاق ها از اين قانون متفاوت است. 

شاهر ظهيري نيز از ضرورت اصالح قانون ماليات بر 
ارزش افزوده با حضور ذي نفعان سخن گفت. او افزود: 
چنانچه ماليات ب��ر ارزش افزوده به ماليات بر مصرف 
تغيير كن��د، درآمد دولت افزايش ني��ز خواهد يافت. 
داريوش مهاجر هم به اين نكته اشاره كرد كه سازمان 
امور مالياتي، قوانين را مطابق با منافع خود، تفسير به 
راي  مي كن��د؛ درحالي كه منافع ملت و دولت بايد در 

يك جهت باشد. 
پس از طرح اين موارد از سوي حاضران كميسيون، 
حجت اهلل موالياري، نماينده معاونت ماليات بر ارزش 
افزوده س��ازمان ام��ور مالياتي نيز با اش��اره به اينكه 
س��ازمان امور مالياتي صرفا مجري قانون است، افزود: 
هزينه هاي وصول ماليات در س��ازمان امور مالياتي به 
دليل عدم وجود انضباط مالياتي باالست و اين مساله 
باعث متضرر ش��دن اين سازمان ش��ده است. اليحه 
استفاده از صندوق هاي مكانيزه فروش هم در مجلس 
درحال بررس��ي اس��ت و تا تصويب آن امكان اتصال 

اصناف به سازمان فراهم نخواهد شد. 

 پيشنهاد  اصالح قانون ماليات هاي مستقيم
در ادامه اين نشست، بررسي اصالح قانون ماليات هاي 
مستقيم در راس��تاي شعار س��ال ۱۳۹۷ تحت عنوان 
»حمايت از كاالي ايراني« در دستور كار كميسيون قرار 
گرفت. محمدرضا نجفي منش گفت: الزم اس��ت در اين 
زمينه پيشنهاداتي به دولت ارائه شود؛ ازجمله پيشنهاد 

عدم شموليت ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم بر 
توليدكنندگان. به عبارت س��اده تر، پيشنهاد ما تعديل 
شروط موضوع تبصره يك ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي 
مستقيم با هدف حمايت از اشخاص حقوقي و حقيقي 
داراي پروانه بهره برداري توليد اس��ت. كاهش مرور زمان 
مالياتي در صدور برگ متمم تشخيص ماليات از ۵ سال 
به ۲سال، محدوديت شمول مرور زمان جهت رسيدگي به 
ماليات بر ارزش افزوده به مدت ۲سال پس از ارائه گزارش 
فصلي و اصالح ماده ۲۴۴ قانون ماليات هاي مستقيم به 
نحوي كه در متن ماده و تبصره هاي آن عبارت »سازمان 
امور مالياتي« به »وزارت امور اقتصادي و دارايي« تغيير 
يابد. احمدرضا رعنايي از انجمن صنايع همگن قطعه سازان 
خودرو نيز به مش��كالتي كه نحوه اج��راي ماليات هاي 
مستقيم براي فعاالن اقتصادي ايجاد كرده اشاره كرد و 
گفت: مواردي وجود دارد كه حساب هاي بانكي شركت ها 

به دليل بدهي به سازمان تامين اجتماعي و امور مالياتي 
مسدود  مي شود و اين مشكالت به علي الرأس شدن، رد 
دفاتر و همچنين ممنوع الخروج شدن فعاالن اقتصادي 
منتهي  مي شود. او پيش��نهاد كرد كه طي سازوكاري از 
مسدود شدن حساب هاي توليدكنندگان و ممنوع الخروج 
ش��دن آنان براس��اس اصل بدهي بدون لح��اظ جرايم 
جلوگيري شود. رعنايي همچنين پيشنهاد تعويق اجراي 
تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون ماليات هاي مستقيم تا دو سال 
را مطرح كرد. در ادامه سعيد پورمحمود، نماينده سازمان 
امور مالياتي به اين نكته اشاره كرد كه نظر سازمان، حذف 
تبص��ره ۳ ماده ۱۴۷ بوده و درحال حاضر اين ماده تا دو 
سال معوق شده اس��ت. او از حاضران درخواست كرد تا 
در ص��ورت مواجهه با عدم تعوي��ق اجراي اين تبصره با 
سازمان مكاتبه كرده تا در جهت جلوگيري از اعمال اين 

محدوديت اقدام شود.

تعادل   
تعيين سمت و س��وي بازار خودرو، چه داخلي و چه 
خارجي كار دش��واري است. با اين همه برآيند بررسي ها 
نشان مي دهد احتمال افزايش قيمت و شكل گيري حباب 
در اين بازار هم مانند بازارهاي ارز، طال و مس��كن وجود 
دارد. درحالي كه سامانه ثبت سفارش واردات خودرو در 
چند ماه پاياني سال گذش��ته بسته بود يا با محدوديت 
ب��ه فعاليت ادامه م��ي داد، مديركل مق��ررات صادرات و 
واردات س��ازمان توسعه تجارت مي گويد در ۳ماه پاياني 
سال تقريبا معادل كل سال ۱۳۹۵ خودرو خارجي ثبت 
س��فارش شده اس��ت. اين درحالي است كه اثر تغييرات 
قيمت ارز بر بازار خودرو هنوز به درستي مشخص نشده 
اس��ت. از ديگر سو هدايت س��هوي يا عمدي بخشي از 
نقدينگي س��رگردان اقتصاد به سمت خريد خودروهاي 
داخلي و خارجي ه��م احتماال  عمده ترين متغير تعيين 

قيمت خودرو در ماه هاي پيش رو خواهد بود. 

 مراقب حبابي شدن بازار خودرو باشيد!
به دنبال افزايش قيمت ارز، بخش بزرگي از نقدينگي 
سرگردان در اقتصاد كشور به سمت بازار خريد خودرو 
س��وق پيدا كرد. برخي از ش��ركت هاي خودروس��ازي 
داخل��ي هم براي جذب اين جريان نقدينگي به فروش 
فوري و م��دت دار خودروهاي خ��ود رو آوردند. پيمان 
عبدي، تحليلگر بازار خ��ودرو در اين مورد به »تعادل« 
مي گويد: توليدكنندگان داخلي خودرو هم مي خواستند 
بخشي از جريان نقدينگي را به سمت فروش محصوالت 
خودش��ان برگردانند و احتماال در اين مسير موفق هم 
خواهن��د بود. اتفاقا در ميان بازارهاي ارز و س��كه كه تا 
حد زيادي همراه با س��فته بازي هس��تند و حبابي هم 
شده اند اينكه نقدينگي به سمت توليدات كارخانه هاي 
ايراني برود، خبر خوبي اس��ت.  عبدي ادامه مي دهد: با 
اي��ن همه دولت و وزارت صنعت بايد احتياط كنند كه 
خريد همين خودروهاي داخلي به ايجاد يك موج جديد 
واسطه گري در بازار خودرو منجر نشود. هر چند با توجه 
به تقاضا و كش��ش بازار ب��راي خودروهاي داخلي بعيد 
اس��ت در اين بازار با حباب رو به رو شويم، باز هم بايد 

مراقت نقدينگي سرگردان موجود در اقتصاد باشيم. 

 واردات خودرو ركورد شكست
افزاي��ش تقاضا براي خري��د خودروهاي خارجي در 
چند ماه گذش��ته اما به ثبت يك ركورد تازه در واردات 
خودروهاي خارجي هم ختم ش��د. چند روز پيش بود 
كه مديركل مقررات صادرات و واردات س��ازمان توسعه 
تجارت از ثبت س��فارش ب��راي واردات ۸۰ هزار خودرو 
خارجي از آغاز دي  ماه سال قبل خبر داد. علي علي آبادي 
درباره  تاثيرات تغيير تعرفه هاي ورودي خودرو بر ميزان 
واردات گف��ت: پس از دي  م��اه و به دنبال ابالغ مصوبه 
هيات وزيران ثبت سفارش خودروها به روال عادي ادامه 

داشته و حتي نسبت به مدت مشابه سال قبل بيشتر هم 
بوده اس��ت. او با بيان اينكه هنوز درصد افزايش واردات 
خودرو در اين مدت بررسي نشده، اظهار كرد: در ۳ماهه 
پاياني س��ال گذش��ته تقريبا به اندازه تمام سال ۱۳۹۵ 
خودرو ثبت سفارش شده است. البته مديركل مقررات 
صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اين 
س��وال كه از اين تعداد ثبت سفارش چه تعداد خودرو 
وارد كشور شده است، گفت: تعداد خودروهاي وارد شده 

را بايد از سوي گمرك پيگيري كرد. 
به گزارش ايس��نا، علي آبادي در پاسخ به اين سوال 
كه نمايندگان مجلس تعرفه هاي واردات خودرو را بسيار 
باال اعالم كرده و حداكثر تعرفه اعمال ش��ده در دنيا را 
۲۰درص��د مي دانند، توضي��ح داد: ميانگين تعرفه هاي 
م��ا نيز كمتر از ۲۰درصد مي ش��ود و عددي بين ۱۹تا 
۲۰درصد را در برمي گيرد. نرخ موثر تعرفه نيز در سال 
گذشته ۱۲.۳درصد بوده است. او ادامه داد: حال اگر به  
طور خاص حقوق ورودي خودرو را مدنظر داشته باشيم 
اين موضوع مصوب هيات وزيران اس��ت و تا زماني كه 
مصوبه يي مبني بر لغو آن صادر نشود، اجراي آن ادامه 

خواهد داشت. 

 تقاضا براي افزايش تعرفه قطعات خودرو 
افزايش قيمت ارز و نوسان تعرفه يي در مورد خودرو در 
چند ماه اخير چه اثري بر بازار قطعه سازي خودرو در ايران 
داش��ته اس��ت؟ چندي پيش دبير انجمن صنايع همگن 

قطعه س��ازان با اعالم اينكه عدم تناس��ب واردات خودرو 
و قطعه عاملي ش��ده تا توليدكنندگان داخلي ۱۴درصد 
نسبت به واردات ضربه پذيري داشته باشند، گفت: صنعت 
قطعه س��ازي در وضعيت قرمز قرار داش��ته و به زودي با 

بيكاري ۵۵۰ هزار نفر روبه رو خواهد شد. 
آرش محبي نژاد با اش��اره به عدم تناس��ب واردات 
خودرو و قطعه در كش��ور گفت: خوشبختانه دولت در 
ماه هاي پاياني سال گذش��ته تصميم به افزايش تعرفه 
خ��ودرو گرفت كه اي��ن موضوع يك اق��دام موثر براي 
حمايت از توليدكننده داخلي است اما نكته اينجاست، 
تعرفه قطعات خودرو نسبت به واردات خودرو متناسب 
نيس��ت و اين موضوع باعث مي شود تا واردات قطعات 
همچنان س��ودده باشد. به گزارش تس��نيم، او با بيان 
اينك��ه درحال حاض��ر ميانگين تعرف��ه قطعات خودرو 
۱۸درصد است، افزود: اين رقم نسبت به تعرفه واردات 

خودرو بايد ۳۲درصد باشد. 
دبير انجمن صنايع همگن قطعه س��ازان همچنين با 
اع��الم اينكه عدم تناس��ب واردات خودرو و قطعه عاملي 
شده تا توليدكنندگان داخلي ۱۴درصد نسبت به واردات 
ضربه پذيري داش��ته باش��ند، تصريح كرد: سال گذشته 
واردكنندگان توانس��تند با پرداخ��ت تعرفه هاي اندك و 
اس��تفاده از ارز مبادله يي حجم زي��ادي از قطعات را وارد 
كش��ور كنند. در كن��ار اين موضوع م��ا ۱.۵ميليارد دالر 
قاچاق قطعه را نيز در س��ال گذش��ته به ثبت رسانده ايم 

كه اين موضوع اصال به نفع توليدكننده داخلي نيست. 

محبي نژاد با اعالم اينكه محاس��بات نش��ان مي دهد، 
حجم واردات قطعه از مبادي رس��مي با قاچاق آنها تقريبا 
برابر شده است، گفت: عالوه بر اين سهم مهلك بهره هاي 
بانك��ي و عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه س��ازان به 
همراه بالتكليفي توليدكنندگان در سياست هاي حمايتي 
دولت باعث شده تا اين صنعت در وضعيت قرمز قرار گرفته 
و به زودي ش��اهد تعطيلي بس��ياري از واحدها و بيكاري 
۵۵۰ هزار نف��ر خواهيم بود. او با تاكي��د بر اينكه حضور 
خودروهاي پسابرجامي و اعمال استانداردهاي جديد باعث 
مي شود تا س��اخت داخل محصوالت كاهش پيدا كرده و 
واردات قطعه به صرفه باش��د، اضافه كرد: اگر سياس��تي 
براي حمايت از قطعه ساز داخلي اعمال نشود به زودي ۵۰ 
درصد از واحدهاي توليدي اين بخش تعطيل خواهند شد. 

 پيشنهاد افزايش ۱۹ درصدي قيمت خودرو
اما در اين ميان برخي از صنايع ازجمله قطعه سازان 
از آين��ده فعاليت خود در بازار نگران هس��تند و هر روز 
مطالب��ات خ��ود را به  ط��رق مختل��ف از دولت مطرح 
مي كنند اما متاسفانه هنوز گره كار آنها باز نشده است. 
براساس آمار تا پايان سال ۹۶ بيش از ۱.۸ميليارد دالر 
قطع��ه براي مونتاژ خودرو با درصد س��اخت داخل زير 
۳۰درصد وارد كش��ور ش��ده كه نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل رش��د ۱۳۰درصدي داشته اس��ت. اين آمار 
نشان از آن مي دهد كه واردات قطعات خودرو در صدر 

فهرست واردات كشور قرار گرفته است. 

از اين رو محبي ن��ژاد در همين ارتباط ضمن گاليه 
از شركت هاي خودروساز به سبب عدم پرداخت به موقع 
مطالبات قطعه س��ازان ب��ه خبرنگار تس��نيم، گفت: از 
اوايل س��ال ۹۶ تا ام��روز قيمت مواد اوليه رش��د قابل 
توجهي داش��ته كه همين امر مشكالت زيادي را براي 
توليدكنندگان به وجود آورده است. دبير انجمن صنايع 
همگن قطعه س��ازان با بيان اينك��ه به صورت ميانگين 
قطعه س��ازان با افزايش ۳۰درص��دي قيمت نهاده هاي 
توليد روبرو هس��تند، اف��زود: با توجه ب��ه اين افزايش 
قيمت ها به نظر مي رس��د قيمت خ��ودرو بايد به صورت 
ميانگين رش��د ۱۹.۵درصدي داش��ته باش��د تا امكان 
افزايش قيمت محصوالت براي قطعه سازان به وجود آيد. 
ب��ه گفت��ه او، اگر ظرف چند ماه آين��ده فكري به حال 
صنعت قطعه سازي نش��ود موج تعطيلي در اين بخش 

افزايش خواهد يافت. 

 داستان ادامه دارد
از آن سو رييس انجمن واردكنندگان خودرو درباره 
عدم كاهش قيمت خودروهاي وارداتي با وجود كاهش 
نرخ ارز نيز مي گوي��د: اثرگذاري دو عامل ديگر كاهش 
قيمت خ��ودروي وارداتي با وجود كاه��ش نرخ دالر را 
خنثي كرده است. عامل اول بند سه قانون بودجه سال 
۹۷ اس��ت كه براساس آن واردكنندگان خودرو موظف 
ش��ده اند ۶۰ درصد از سود خالص س��ال هاي ۹۵ و ۹۶ 
را به حس��اب دولت بريزند. اين قانون تير خالصي براي 
بسياري از واردكنندگان خودرو است و منجر به حذف 

تعداد زيادي از اين واحدها خواهد شد. 
ب��ه گزارش ات��اق ته��ران، فرهاد احتش��ام زاد ادامه 
مي دهد: در قانون بودجه سال جاري ۱۰درصد عوارض 
براي خودروهاي وارداتي در نظر گرفته ش��ده، كه مازاد 
بر تم��ام رديف هاي قبلي اعمال مي ش��ود. تركيب اين 
افزايش عوارض با قانون اول باعث ش��ده نه تنها قيمت 
خودروهاي وارداتي كاهش پيدا نكند بلكه در آس��تانه 
كمب��ود عرضه در بازار قرار بگيري��م. او محدوديت هاي 
ايجاد ش��ده براي عرضه كننده از س��وي دولت را عامل 
حذف شركت هاي غيرنماينده واردكننده خودرو اعالم 
كرد و گفت: تنها نمايندگي هاي رسمي مي توانند خودرو 
وارد كنند. براساس تصميم عجيب دولت سود دو سال 
گذشته اين شركت ها از دست رفته و طبيعي است كه 
در چني��ن فضايي فعاليت اقتص��ادي توجيه ندارد. اين 
فعال بخش خصوصي ادامه مي دهد: ما با بازار پرتنشي 
رو به رو هس��تيم. در اين ب��ازار هزينه ها به  طور مداوم 
افزايش مي يابد اما قدرت خريد مش��تري بيشتر نشده 
است. منابع نقدينگي در وضعيت مناسبي قرار ندارد و نه 
پاسخگوي نيازهاي واردكننده به عنوان فعال اقتصادي 
است و نه براي خريد مش��تري كافي است. انتظار اين 
اس��ت كه در ماه هاي آينده با كمب��ود عرضه و افزايش 

قيمت رو به رو خواهيم شد. 

بررس��ي ابعاد رويداد همدان ۲۰۱۸ محور س��ي ويكمين جلس��ه 
كميس��يون گردش��گري، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ايران بود. 
رييس كميسيون گردشگري در اين نشست، بر لزوم توجه به صنعت 
گردش��گري كشور به عنوان راهكاري كه مي تواند وابستگي اقتصاد به 
درآمدهاي نفتي را محو كند و منجر به توس��عه اقتصادي شود، تاكيد 
ش��د.  به گ��زارش پايگاه خبري اتاق ايران، احمد اصغري با اش��اره به 
اينكه امروزه توسعه گردشگري در تمامي عرصه ها، چه در سطح ملي 
و منطقه يي و حتي در سطح بين المللي مورد توجه برنامه ريزان دولتي 
و ش��ركت هاي خصوصي قرار گرفته، گفت: بر اين اس��اس بسياري از 
كشورها به صورت فزاينده يي به اين حقيقت پي برده اند كه براي بهبود 
وضعيت اقتصادي خود بايد ابتكار عمل به خرج داده و درصدد يافتن 

راه هاي تازه يي برآيند. 
او تصريح كرد: براي كش��ورهايي مثل ايران، درآمدهاي نفتي، يك 
رانت اقتصادي تلقي مي شود كه فاقد هرگونه اثرات القايي از لحاظ باال 
بردن سطح توليد ملي در اقتصاد است؛ درحالي كه صنعت گردشگري 
به  صورت زنجيره وار با بعضي از فعاليت هاي اقتصادي، وابستگي دوجانبه 
دارد و رونق آن از لحاظ افزايش درآمدها در اقتصاد كشور ميزبان تاثير 

بس��زايي دارد. به گفته او، در نتيجه توسعه گردشگري، اقتصاد كشور 
را از حال��ت تك محصولي خارج مي كند و ثبات در درآمدهاي ناش��ي 
از جذب گردش��گري را براي كش��ور به همراه خواهد داش��ت. اگر راه 
براي بخش خصوصي باز نباشد چگونه مي توان به اين درآمدها دست 
يافت. لذا فرصت برگزاري همدان ۲۰۱۸ در دوره كنوني كش��ور يكي 
از بهترين راه هاي بهره گيري از فرصت ها براي استان همدان به عنوان 
ميزبان و در نهايت كشورمان است.  او اظهار كرد: با شروع سال ۲۰۱۸ 
يك سال طاليي براي همدان به عنوان پايتخت گردشگري آسيا آغاز 
ش��ده و الزم است از فرصت پيش  آمده در راستاي معرفي و شناسايي 
ظرفيت هاي گردش��گري، تاريخي، فرهنگي، اقتصادي، اين استان به 
جهانيان نهايت استفاده را ببريم.  اصغري تاكيد كرد: بر اين اساس بايد 
با تبليغات گسترده و طراحي مناسب لوگوي همدان ۲۰۱۸ فرصت ها 
و جاذبه هاي گردش��گري همدان را تبليغ كرده و از تهيه بس��ته هاي 
س��رمايه گذاري براي ميهمانان غافل نشويم. اصغري خاطرنشان كرد: 
مي توان هم زمان با رويداد ۲۰۱۸ همدان، ميزباني مس��ابقات ورزشي 
در سطح بين المللي با حضور تيم هاي مختلف خارجي را برنامه ريزي 
كرده و از ظرفيت هاي گردشگري ورزشي، طبيعت گردي، كوه نوردي، 

صخره نوردي، دوچرخه سواري، اسكي و... اين استان استفاده كنيم.  در 
ادامه رييس اتاق همدان، هم با بيان اينكه رويداد همدان ۲۰۱۸ فرصت 
خوبي را براي توس��عه گردشگري كشور ايجاد كرده، گفت: اتاق ايران 
و هم��دان با آمادگي كامل اين توانمندي را دارد كه در كنار مجموعه 
مديريتي استان زمينه تعامل خوبي را فراهم كند. علي اصغر زبردست، 
افزود: امروزه امريكايي ها در تالش هستند كه ايران اسالمي را منزوي 

كنند و اين رويداد مي تواند اين نقشه را بي تاثير كند. 
زبردست با اشاره به اينكه پيشنهاد مي شود براي شكوفايي رويداد 
همدان ۲۰۱۸ اجالس اتاق هاي كش��ورهاي آس��يايي در ايران برگزار 
شود، ادامه داد: دراين بين مي توان سياست هايي را براي تلطيف مباحث 

بين المللي كشورمان پيگيري كرد. 
او تصريح كرد: همچنين پيشنهاد مي شود، نمايشگاه صنايع دستي 
كش��ور و نمايشگاه سفال كشورهاي آسيايي در همدان برگزار شود تا 

كمك رونق گيري اين رويداد شود. 
همچنين محب خدايي، معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دس��تي و گردش��گري هم گفت: با توجه به نام گذاري همدان 
۲۰۱۸ برنامه هاي مختلفي براي اين استان تدوين شده كه در دستور 
كار قرار دارد. خدايي با اشاره به اينكه تالش خواهد شد در بازه زماني 
۳۰روزه اقداماتي انجام شود كه تخفيف هاي مختلف به گردشگران ارائه 

شود تا شاهد افزايش جذب گردشگر در اين استان باشيم. 
در اين  بين عليرضا اش��رف، دبيركل اتاق ايران هم پيشنهاد كرد: 
كميته يي تخصصي مش��تمل از اتاق ايران، اتاق همدان، اس��تانداري 

همدان، معاونت ميراث فرهنگي و گردش��گري براي كمك به تحقق 
اهداف رويداد همدان ۲۰۱۸ تش��كيل ش��ود. دبيركل اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي ايران اظهار كرد: همگان بايد بدانند كه اگر 
اهداف همدان ۲۰۱۸ به  خوبي محقق شود حتما شاهد افزايش ورودي 
ارز به كش��ور همچنين توسعه و رش��د زيرساخت هاي اين صنعت در 
كشورمان خواهيم بود.  همچنين جواد زماني، معاون امور استان هاي 
ات��اق ايران گفت: اتاق ايران با آمادگي كامل مي تواند تصدي گري اين 
روي��داد مهم جهاني را بر عهده بگيرد و از فعاالن صنعت گردش��گري 
نيز درخواس��ت مي شود با ارائه پيشنهادات در اين عرصه به شكوفايي 

همدان ۲۰۱۸ كمك كنند. 
اس��تاندار همدان نيز با اش��اره به اينكه گردش��گري احتياجي به 
خلق منابع جديد ندارد بلكه نعمت هاي خدادادي در كش��ورمان براي 
رونق اين صنعت وج��ود دارد، گفت: به عنوان مثال مي توان گفت كه 
گردش��گري پايتخت كشورهاي آسيايي براساس ظرفيت هاي همدان 
به اس��تان اهدا ش��ده و صرفا بر مبناي تالش افراد نيست. محمدناصر 
نيكبخت ادامه داد: بس��ياري از س��رمايه گذاران بومي همدان خارج از 
اس��تان هس��تند كه بايد براي توسعه صنعت گردش��گري به همدان 
بازگش��ته و اقدام به س��رمايه گذاري كنند. استاندار همدان با اشاره به 
اينكه بايد جلسات اتاق ايران و بخش خصوصي براي كمك به شكوفايي 
همدان ۲۰۱۸ به طور مستمر برگزار شود، اظهار كرد: همچنين در آبان 
ماه ۵۰۰ نفر از ۱۸۰كشور دنيا به ايران سفر مي كنند تا با ظرفيت هاي 

كشورمان آشنا شوند كه بايد همدان يكي از اين مقاصد قرار بگيرد. 

در سي ويكمين جلسه كميسيون گردشگري اتاق ايران مطرح شد

فراخوان سرمايه گذاري در رويداد همدان 2018
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7  جهان

 دفاع »موگريني« از صلح تحت
رهبري سازمان ملل در سوريه

 راهپيمايي مردم بارسلون 
براي آزادي رهبران استقالل طلب

 مذاكرات مقامات دو كره
درباره ايجاد خط تلفن مستقيم

گروه جهان|
بيش از 300هزار نفر از مردم بارسلون در فراخوان جنبش »فضاي دموكراسي و همزيستي« 
در تظاهراتي آزادي رهبران استقالل طلب در حبس و يافتن فضايي سياسي براي گفت وگو و 
حل بحران كاتالونيا را خواس��تار ش��دند. به گزارش خبرگزاري افه، پليس شهري اعالم كرده 
315هزار نفر و به گفته س��ازمان دهندگان 750هزار نفر در راهپيمايي روز يك شنبه بارسلون 
شركت كردند. شمار زيادي از نمايندگان نهادها، احزاب سياسي و ارگان هاي مختلف ازجمله 
»روجر توررنت« رييس پارلمان كاتالونيا و »آدا كوالئو« ش��هردار بارس��لون در اين راهپيمايي 
ش��ركت داشتند. تظاهرات مذكور تحت شعار »براي حقوق ها و آزادي ها و براي دموكراسي و 
همبستگي، شما را در خانه مي خواهيم« درحالي  برگزار شد كه 6 ماه از زنداني شدن چندين 
رهبر اس��تقالل طلب مي  گذرد. راهپيمايي بدين شكل بود كه در طول نزديك به دو كيلومتر 
مسافت ، تظاهركنندگان با پوشيدن لباس هاي زرد رنگ، پالكاردها و پرچم هاي استقالل طلب 
را در دست داشتند كه روي آنها شعارهاي »آزادي براي زندانيان سياسي« و »من نيز كميته 
دفاع از جمهوري هستم« نوشته شده بود. تظاهركنندگان همچنين در طول اين راهپيمايي، 
ش��عارهاي ديگري نظير »شما تنها نيستيد«، »ما مردم صلح هس��تيم« و »ماده 155 قانون 
اساسي  بس است« را سر دادند. ماده 155 قانون اساسي  كه 6 ماه پيش از سوي دولت مركزي 
اسپانيا در پاسخ به اعالم يك جانبه استقالل از سوي جدايي طلبان به اجرا درآمد موجب انحالل 
پارلمان و بركناري اعضاي دولت محلي كاتالونيا شد. رهبران احزاب و نهادها كه در تظاهرات 
ش��ركت داش��تند در گفت وگو با رس��انه ها بر يك صدا بودن احزاب راست گرا، چپ گرا و ميانه 
اس��تقالل طلب در اين تظاهرات عليه پسرفت حقوق ها و آزادي ها و انحراف اقتدارگراي دولت 
اس��پانيا تاكيد كردند. در پايان اين تظاهرات، جنبش فضاي دموكراسي و همزيستي  متشكل 
از نهادهاي مختلف، انجمن ها و تشكل هاي كارگري با صدور بيانيه يي تاكيد كرد كه مشكالت 
سياسي بايد يك پاسخ سياسي و نه سركوبگرانه داشته باشند و از نهادهاي كاتالونيا، اسپانيا و 
اروپا خواستند كه به دنبال فضايي براي گفت وگو و مذاكره سياسي باشند. آنها در اين بيانيه 
همچنين خواهان تشكيل فوري يك دولت محلي كه نهادهاي كاتالونيا را در دست گيرد، شده 
و استفاده بيش از حد و نامتناسب قانون كيفري و حبس پيشگيرانه را مورد انتقاد قرار دادند. 

گروه جهان|
فدريكا موگريني رييس سياست خارجه اتحاديه اروپا ديروز دوشنبه گفت، اين اتحاديه 
قصد دارد كه با استفاده از فرصت برگزاري يك نشست مهم درباره سوريه در چند روز آينده، 

اقدام به تقويت تالش ها براي يك فرآيند صلح تحت رهبري سازمان ملل در سوريه كند. 
به گزارش آسوشيتدپرس، موگريني تاكيد كرد اين ضرورت وجود دارد كه مجددا تالش 
مضاعفي براي اجراي يك فرآيند تحت رهبري س��ازمان ملل در سوريه صورت گيرد. او در 
اين اظهارات كه به هنگام رياست مذاكراتي ميان وزراي خارجه اتحاديه اروپا در لوكزامبورگ 
مطرح شد، گفت: »مردم )در سوريه( درد و رنج مي كشند و جانشان را از دست مي دهند و 

من فكر مي كنم كه كل جامعه بين المللي بايد مسووليت اين وضعيت را بپذيرند.«
اين در حالي اس��ت كه قرار اس��ت در تاريخ 24 و 25 آوريل يك كنفرانس حاميان 
مالي سوريه در شهر بروكسل با شركت بيش از 70 هيات نمايندگي برگزار شود. رييس 
سياست خارجه اتحاديه اروپا تاكيد كرد، اتحاديه اروپا آماده تامين مالي بازسازي سوريه 
اس��ت اما به ش��رط اينكه روند صلح سوريه در ژنو دايمي باشد. موگريني در عين حال 
خاطرنش��ان كرد: »كانون اصلي توجهات سوريه خواهد بود. نشست لوكزامبورگ قرار 
است در تدارك براي كنفرانس سوريه در بروكسل برگزار شود تا اين نشست تبديل به 
فرصتي براي راه اندازي دوباره يك فرآيند سياسي تحت رهبري سازمان ملل باشد.« او 
افزود: »من روز گذشته فرصت بحث بر سر اين موضوع را با استفان دي ميستورا فرستاده 
ويژه سازمان ملل به سوريه و همچنين همه شركاي عربي ما در عربستان سعودي در 
سالي كه به مناسبت افتتاح اجالس اتحاديه عرب به آن دعوت شده بودم، داشتم. مردم 
س��وريه از جنگ و درگيري خس��ته ش��ده اند و مي تواند انگيزه را براي مذاكرات جدي 
تقويت كند.« او همچنين از ايران و روس��يه خواس��ت از نفوذشان در دمشق براي آغاز 
كردن يك مذاكرات جدي و معنادار در يك فرآيند تحت رهبري س��ازمان ملل در ژنو 
استفاده كند. نشست وزراي خارجه اتحاديه اروپا قرار است وضعيت مربوط به ايران را 
نيز از جمله در ارتباط با توافق هسته يي برجام بررسي كند و به گفته موگريني روابط با 

روسيه نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 

گروه جهان|
براساس اعالم دفتر رياست جمهوري كره جنوبي، مقامات دو كره درباره ايجاد يك خط 
تلفن مستقيم نظامي ميان رهبران دو كشور در آستانه ديدار تاريخي ميان آنها كه براي 

اواخر ماه جاري ميالدي تنظيم شده به بحث و مذاكره نشستند. 
ب��ه گزارش خبرگ��زاري يونهاپ، چئون��گ وا دائه، يك مقام دفتر رياس��ت جمهوري 
كره جنوب��ي گفت: »اين مذاكرات در دهكده پانمونجوم واقع در مرز و در س��متي كه به 
كره شمالي تعلق دارد برگزار شده است.« برطبق اين گزارش قرار است به مجرد افتتاح اين 
خط تلفن مون جائه اين، رييس جمهور كره جنوبي و كيم جونگ اون، رهبر كره شمالي يك 
گفت وگوي تلفني در آستانه نشست شان كه براي تاريخ 27 آوريل برنامه ريزي شده، انجام 
دهند. نشس��ت روز شنبه بعد از نخس��تين مذاكرات مقامات كاري دو كشور در 7 آوريل 
انجام شده و قرار است سومين نشست نيز در آينده نزديك برگزار شود. دو كره چهارشنبه 
1۸ آوريل يك نشست ديگر درباره امنيت، پروتكل ها و مسائل رسانه يي خواهند داشت و 
در چند روز آينده يك نشست سطح عالي نيز براي تعيين دستور كار اجالس رهبران آغاز 
مي ش��ود. ايرنا در گزارشي نوشت سفر غيرمنتظره و نخستين ديدار خارجي كيم جونگ 
اون رهبر كره ش��مالي از چين نش��ان داد او همچنان چين را بزرگ ترين حامي كشورش 
مي داند و پكن با نفوذترين مهره در دستگاه حاكمه پيونگ يانگ است. رهبر كره شمالي در 
روزها و هفته هاي آينده بايد براي دو ديدار مهم با س��ران كره جنوبي و امريكا آماده شود 
و به همين سبب شايد دور از انتظار نبود كه رهبر كره شمالي دست كم به دليل دوستي 
ديرينه و راهبردي با چين، ابتدا و قبل از همه، مواضع كشورش را با پكن هماهنگ كند. 
در عين حال، سفر او به چين براي كره شمالي مزيت هاي بسياري داشته و قدرت چانه زني 
اين كشور را با كره جنوبي، ژاپن و امريكا افزايش مي دهد. كره جنوبي خيلي سريع همانند 
امريكا از سفر رهبر كره شمالي به چين استقبال، اما تصريح كرد كه پيونگ يانگ مي كوشد 
تا دس��ت باال را در مذاكرات س��ران داشته باشد و س��فر كيم به پكن نشانه يي بر همين 
مدعاست. سفر كيم جونگ اون به چين در اوايل ماه آوريل 4 روز طول كشيد و تا زماني 

كه او در پكن بود فاش نشد. 

 جدال انتخاباتي
بر سر هويت بيروت

 گروه جهان| با نزديك شدن به موعد انتخابات پارلماني 
لبن��ان و افزايش رقابت ها، موضوع هوي��ت بيروت پايتخت 
لبنان، به يكي از جدال ه��اي انتخاباتي بين نامزدها تبديل 
 ش��ده اس��ت. به گزارش ايرنا، بيروت ب��ا جمعيتي بيش از
2 ميليون نفر اصلي ترين و پرجمعيت ترين شهر لبنان است. 
در انتخابات پارلماني لبنان كه قرار است 16 ارديبهشت 
برگزار شود، ش��هر بيروت به دو حوزه انتخابي تقسيم شده 
اس��ت. حوزه انتخابي »بيروت 1« شامل مناطق شرقي اين 
ش��هر يعني »األشرفيه، الرميل، المدور و الصيفي« مي شود. 
از اي��ن ح��وزه ۸ نماين��ده از 12۸ نماين��ده پارلمان لبنان 
تعيين مي ش��وند. به دليل بافت عمدتا مسيحي نش��ين اين 
حوزه، تمام نمايندگان آن از ميان طوايف مختلف مسيحي 
انتخاب مي شوند. اما حوزه انتخابي »بيروت2« شامل مناطق 
غربي بيروت كه عمدتا مسلمان نش��ين است، مي شود. اين 
مناطق عبارتند از: »رأس بيروت،  دار المريسه، ميناء الحصن، 
زقاق الب��الط، المزرعه، المصيطبه، المرفأ و الباش��وره« كه 
قرار اس��ت 11 نماينده در پارلمان داش��ته باشند كه طبق 
تقسيم بندي هاي طايفه يي، 6 نفر از آنها سني و 2 نفر شيعه 
خواهند بود. طوايف دروز و مسيحيان ارتدوكس و انجيلي نيز 

هر كدام صاحب يك كرسي مي شوند. 
گرچه در هر دو حوزه انتخابي رقابت ها تنگاتنگ است، 
اما حوزه بيروت 2 اين روزها خبرسازتر و جنجالي تر شده 
اس��ت. حرف  و  حديث ها پس از آن آغاز شد كه نامزدهاي 
ليست وابس��ته به حزب »المس��تقبل« در اين حوزه كه 
شاخص ترين آنها »س��عد الحريري« نخست وزير و »نهاد 
المشنوق« وزير كش��ور هستند، در سخنراني هاي متعدد 
خود درباره آنچه خط��ر از بين رفتن هويت عربي بيروت 
است، سخن گفتند. در اين حوزه رقابت اصلي بر سر ليست 
حزب المس��تقبل و ليست ائتالف حزب اهلل، جنبش امل و 
جريان ملي آزاد اس��ت. بس��ياري از ناظران اظهارنظرهاي 
المستقبلي ها را ناشي از نگراني آنها از پيروزي ليست رقيب 
مي دانن��د و معتقدند آنها با اي��ن اظهارات به دنبال تهييج 
افكار عمومي و ترساندن جامعه اهل سنت بيروت هستند. 
اظهارنظرهاي اخير نگراني هايي را درباره ايجاد شكاف در 
ميان ساكنان بيروت و نزاع هاي طايفه يي ايجاد كرده است. 
سيدحس��ن نصراهلل دبيركل حزب اهلل در س��خنراني اخير 
خود در حومه جنوبي بيروت به س��خنان المس��تقبلي ها 
واكنش نش��ان داد و خواس��تار پرهيز از سخنراني هاي با 
رنگ و بوي طايفه يي ش��د و اف��زود، بايد بافت اجتماعي 
بي��روت را حفظ كرد و رقابت بر س��ر خدمت به بيروت و 
اهال��ي آن باش��د. 5۸3 نامزد در قالب 77 ليس��ت در 15 
حوزه انتخاباتي براي تصاحب 12۸ كرسي پارلمان لبنان 
با هم رقابت مي كنند. لبنان داراي نظامي پارلماني است و 
تركي��ب اين نهاد آرايش دولت آينده را نيز تعيين خواهد 
كرد. براس��اس قانون انتخابات لبنان، مردم به ليست هاي 
انتخاباتي راي مي دهند و هر ليس��ت براساس ميزان آرا به 

دست آمده در پارلمان كرسي خواهد داشت. 

اردوغان: ۸۰ عضو سازمان »گولن« 
به تركيه بازگردانده شدند

به گ��زارش آناتولي، رجب طيب اردوغ��ان از بازگردانده 
ش��دن ۸0 عضو سازمان تروريس��تي فتو وابسته به فتح اهلل 
گول��ن، رهب��ر مخالف��ان تركيه به اين كش��ور خب��ر داد. 
رييس جمهور تركيه كه در شش��مين نشست كنگره حزب 
حاكم عدالت و توس��عه تركيه در استانبول سخن مي گفت، 
افزود:»اف��راد باقي مان��ده اين گروه تروريس��تي را نيز تحت 
تعقي��ب قرار مي دهيم.« اردوغان با اش��اره به فتح اهلل گولن، 
رهبر گ��روه فتو گفت:»تو، كه در پنس��يلوانيا هس��تي هم 

بازخواهي گشت.«

كشته شدن 2 سرباز پاكستاني 
در مرز افغانستان

ارتش پاكس��تان اعالم كرد كه حداقل دو س��ربازش در 
درگي��ري با نيروهاي افغانس��تان در مناطق مرزي كش��ته 
شده و 5 س��رباز ديگر نيز زخمي شده اند. به گزارش ايسنا، 
مقام هاي نظامي پاكس��تان همچنين گفته اند كه در تالش 
براي بازگرداندن آرامش در اين مناطق هستند. منابع محلي 
واليت خوست در جنوب  ش��رق افغانستان نيز گفته اند كه 
در منطق��ه جاجي ميدان اين والي��ت در خط مرزي ميان 
افغانستان و پاكستان، نيروهاي امنيتي افغان و مردم عادي با 

نظاميان پاكستاني درگير شده اند. 

پايان همكاري سومالي با امارات 
چن��د روز پس از آنكه كش��ور آفريقايي س��ومالي اعالم 
ك��رد به روابط نظامي با امارات عربي متحده پايان مي دهد، 
امارات نيز با تاييد اين مساله اعالم كرد كه همكاري نظامي 
با اين كشور را متوقف مي كند. به گزارش خبرگزاري رسمي 
ام��ارات)وام( اين تصميم بعد از آن اتخاذ ش��د كه نيروهاي 
امنيتي س��ومالي با متوقف كردن هواپيماي غيرنظامي اين 
كشور در فرودگاه مگاديشو مبلغ 10ميليون دالر موجودي 
اين هواپيما را ضبط كردند. براساس اين گزارش مبلغ مذكور 
براي پرداخت حقوق نظامياني كه در منطقه پوتلند و شمال 
غربي س��ومالي تحت آموزش قرار دارن��د و حقوق ماهيانه 
افسران اماراتي شاغل در اين كشور اختصاص يافته بود. در 
پي اتخاذ موضع بي طرفانه س��ومالي در جريان بحران قطر، 
سطح روابط اين كشور با امارات متحده عربي كاهش يافته 
است. عالوه بر اين سومالي به دليل حمايت دولت امارات از 
جمهوري خودخوانده سومالي لند با اين كشور اختالف دارد. 

مخالفان دولت باكو لغو نتايج 
انتخابات را خواستار شدند

نيروه��اي مخال��ف دولت باك��و در نخس��تين تظاهرات 
اعتراض آميز پ��س از انتخابات رياس��ت جمهوري زودهنگام 
11 آوريل خواس��تار لغو نتايج اين انتخابات شدند. به گزارش 
ايرن��ا، جمعي از فع��االن و هواداران »ش��وراي ملي نيروهاي 
دموكراتيك« متش��كل از گروه ه��ا و احزاب مخالف دولت در 
استاديوم شهر باكو تجمع و به نتايج انتخابات رياست جمهوري 
در جمهوري آذربايج��ان اعتراض كردند. انتخابات زودهنگام 
رياس��ت جمهوري آذربايجان ب��ا رقابت ۸ نام��زد و با حضور 
900ناظر بين المللي برگزار شد و الهام علي اف با كسب بيش 
از ۸6 درصد آرا براي 7س��ال ديگر قدرت را به دست گرفت. 
عل��ي كريملي رهبر حزب جبهه خل��ق، دولت را به تقلب در 

انتخابات رياست جمهوري متهم كرده است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

منطقه يورو در 2۰1۸ خالف جهت 2۰17 حركت مي كند؟

معماي كاهش سرعت رشد اقتصادي اروپا

نيويورك تايمز: پاي سياست خارجي امريكا مي لنگد

يك بام و دو هواي ترامپ در سوريه
گروه جهان|

س��فير اياالت متحده در س��ازمان مل��ل متحد از 
برنام��ه اعمال تحريم هاي تازه عليه مس��كو به تالفي 
حمايت كرملين از حكومت بشار اسد خبر داده است. 
نيكي هيلي گفته ش��ركت هاي روس مرتبط با برنامه 
تسليحات شيميايي ارتش س��وريه تحريم مي شوند. 
در همين ح��ال نيويورك تايمز در گزارش انتقادي از 
ناكارآمدي و چرخ لنگ سياست خارجي در تحوالت 

سوريه نوشته است. 
به گزارش شبكه سي بي اس، دولت امريكا پيش تر 
نيز تعدادي از نزدي��كان والديمير پوتين را به تالفي 
حمايت دولت روسيه از بشار اسد و همچنين دخالت 
در انتخابات رياس��ت جمهوري امري��كا تحريم كرده 
ب��ود. در همين حال امانوئل ماكرون رييس جمهوري 
فرانس��ه ترام��پ را به حض��ور نظام��ي طوالني تر در 
س��وريه ترغيب كرده اس��ت. نيكي هيل��ي نيز خبر 
خ��روج نظاميان امريكايي از س��وريه در 6 ماه آينده 
را رد ك��رده و گفته تا زماني ك��ه همه اهداف امريكا 
در س��وريه برآورده نش��ود، اياالت متحده به حضور 
نظامي خود در اين كش��ور ادام��ه خواهد داد. حدود 
2هزار نظامي امريكايي در س��وريه مس��تقر هستند. 
پيش تر گزارش هاي متعددي منتش��ر شده مبني بر 
اينكه ترامپ مايل اس��ت نيروهاي خود را از س��وريه 
خارج كند. ترامپ خود نيز صراحتا گفته اگر متحدان 
عربي به ويژه عربس��تان خواستار ادامه حضور امريكا 

در سوريه هستند بايد هزينه آن را بپردازند. 
امري��كا، بريتانيا و فرانس��ه جمعه ش��ب به تالفي 
حمله ش��يميايي در شهر دوما كه به حكومت سوريه 
نس��بت داده ش��ده، تاسيس��ات مرتبط ب��ا زرادخانه 
ش��يميايي ارت��ش اين كش��ور را ه��دف گرفتند. به 
گ��زارش بي بي س��ي، ماك��رون همچني��ن خواه��ان 
گفت وگو با روس��يه، اي��ران و تركيه براي پايان دادن 

به جنگ داخلي 7 س��اله در سوريه شد. پوتين تاكيد 
كرده كه حمله كش��ورهاي غربي به س��وريه احتمال 
دسترس��ي به يك راه حل سياس��ي براي پايان دادن 

به جنگ داخلي در اين كشور را از بين برده است. 

 چرخ لنگ سياست خارجي امريكا
نش��ريه نيويورك تايمز ك��ه از رس��انه هاي منتقد 
سرسخت ترامپ به ش��مار مي رود با اشاره به تحوالت 
اخير س��وريه نوش��ته، اظهارات جمعه شب ترامپ در 
خصوص اعالم حمالت هواي��ي، احتماال مردمي را كه 
مخاطب كمپي��ن انتخاباتي او در س��ال 2016 بودند، 
غافلگير ك��رد؛ كمپيني كه در آن مرتب��ا از مداخالت 
احمقان��ه در خاورميانه انتقاد كرده بود. ترامپ از زمان 
آغ��از كار خود در كاخ س��فيد اين روي��ه را تغيير داده 
اس��ت. او مش��خصا اين فرضي��ه را كه امري��كا بايد در 
واكنش به خش��ونت هاي س��وريه اقدامي صورت دهد، 
ترويج كرده و اين حمايت قلبي از تمايل واشنگتن براي 
اقدام عليه س��وريه اس��ت. ترامپ و همتاي سابقش در 
اي��ن مورد با يكديگر نقطه اش��تراكي دارند. او و باراك 
اوباما رييس جمهور سابق امريكا هر دو با تعهد به تغيير 
سياس��ت خارجي امريكا وارد دفتر رياس��ت جمهوري 
شدند اما در هنگام رويارويي با بحران، هر دو به اعمال 
فشار براي مداخله روي آوردند. اين تمايل به اقدام، يكي 
از بزرگ ترين مشكالت سياست خارجي امريكاست. اين 
رويكرد، مداخالت گسترده و گاهي پيامدهاي طوالني 
مدت فاجعه ب��اري را ايجاد مي كند كه در دولت دونالد 

ترامپ مي تواند، فجيع تر باشد. 
مفه��وم »تمايل به اقدام« از جهان تجارت ريش��ه 
مي گي��رد، ام��ا مطالعات روانشناس��انه نش��ان داده اند 
كه تمايل انس��اني گس��ترده يي به اقدام در مقايسه با 
بي عملي وجود دارد. پژوهش��گران دريافته اند كه براي 
مثال، دروازه بانان جام جهاني طي ضربات پنالتي تمايل 

بيشتري به شيرجه زدن دارند، با اين حال با ماندن در 
مركز دروازه، شانس آنان براي گرفتن توپ بيشتر است. 
سياست خارجي قطعا در قياس با تجارت و فوتبال 
ش��رايط متفاوت تري دارد؛ اما مورخان و صاحب نظران 
سياس��ي نيز از اي��ن مفهوم ب��راي توضيح تصميمات 
رهبراني همچون جورج بوش پسر كه تصميم هاي تند 
و تيزش از جانب پژوهشگران به »بي صبري براي تاخير 

غيرضروري« نسبت داده شده، استفاده كرده اند. 
سيستم سياست گذاري امريكا اين تمايل را تشديد 
مي كند. فشار سياسي و انتقادات مخالفان همراه با عادت 
رس��انه هاي خبري ب��راي بي اعتبار ك��ردن »بي عملي« 
مي توان��د محتاط تري��ن رهب��ران را هم در برابر فش��ار 
آس��يب پذير كند. قدرت نظامي غافلگيركننده امريكا و 
هزينه پايين حمالت هوايي هم به اين نظريه كه عمل از 
بي عملي هزينه  كمتري دارد، اضافه مي شود. واكنش را 

به دو تصميم مداخله جويانه اخير در نظر بگيريد. 
به گزارش ايس��نا و به نقل از نيويورك تايمز، باراك 
اوباما در س��ال 2013 تصميم گرفت كه عليه س��وريه 
حمله نظامي ص��ورت ندهد. او به جاي اين اقدام براي 
نابودي اكثر تس��ليحات شيميايي سوريه مذاكره كرد. 
اين توافقي ناقص بود اما چندين س��ال احتمال حمله 
ش��يميايي به غيرنظاميان را كاهش داد. دونالد ترامپ 
اما در تضاد با او در س��ال 2017 تصميم  گرفت كه در 
واكنش به حمله شيميايي ديگري عليه سوريه حمله 
موش��كي صورت دهد. حم��الت امريكا ب��ه چند باند 
فرودگاه آس��يب رساندند، اما اين اقدامات براي متوقف 
كردن ادامه حمالت عليه غيرنظاميان كافي نبود و دولت 
س��وريه به استفاده از سالح هاي شيميايي ادامه داد. با 
اينكه رويكرد نخست، تاثيرات مثبت بيشتري داشت اما 
اوباما بر س��ر »بي عملي« با انتقادات گسترده يي مواجه 
شد. ترامپ به خاطر حمله بي اهميتش مورد تقدير قرار 
گرفت و حتي منتقداني همچون فريد زكريا در اين باره 

گفتند: »فكر مي كنم دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا 
ش��د.« عمل، تحسين را بر مي انگيزد و تمسخر نصيب 

بي عملي مي شود. 
اقدام خيلي سريع به اين معناست كه سياست گذاران 
در هن��گام اتخاذ تصميمات كلي��دي اطالعات كاملي 
ندارند و همين مس��اله مانع در نظر گرفتن پيامدهاي 
طوالني مدت از جانب آنان مي شود. در بهترين سناريوها 
همچون حمالت هوايي ترامپ عليه س��وريه در س��ال 
2017 آس��يب ناش��ي از تعجيل در اقدام، جزئي است 
اما در موارد ديگر مي تواند فاجعه بار باشد. در اين مورد 
مي توانيد، تصميم دولت اوباما را در س��ال 2011 براي 

مداخله در ليبي در نظر بگيريد. 
س��رعت آن تصميم گيري كه وابس��ته به اطالعات 
محدود و فرضيه هاي س��وال برانگيز درباره نسل كشي 
قريب الوقوع بود به طرز موثري امريكا را به س��رنگوني 
معمر قذاف��ي متعهد ك��رد. نتيجه اين اق��دام بحران 
پناهجوي��ان در اروپ��ا و جنگي داخلي ب��ود كه به باور 
پژوهشگران شمار كش��ته هاي غيرنظامي آن از تعداد 
نجات يافتگان مداخله اوليه بيش��تر ب��ود. ديدگاه اوباما 

درب��اره ليبي )همچون عراق( و انتقاد از تمايل به اقدام 
در ميان سياست گذاران خارجي امريكا در نهايت جزو 
عواملي بود كه بر تصميمش براي مقاومت در برابر فشار 
براي حمله به س��وريه در س��ال 2013 تاثير گذاشت. 
اوباما متوجه شد كه مداخالت گسترده نظامي مي تواند 
ب��ه مراتب هزينه بر تر تمام ش��ود. دونالد ترامپ، باراك 
اوباما نيس��ت. اگر مقاومت در براب��ر »تمايل به اقدام« 
در سياس��ت خارجي ب��راي اوبام��ا چالش برانگيز بود، 
تصور كنيد اين كار براي رييس جمهوري با وابستگي به 
تحسين رسانه ها و سياست خارجي با محوريت نظامي 

تا چه حد دشوار است. 
يك روز پس از حمله اخير ش��يميايي در س��وريه 
توييت هاي ترامپ نشانگر تمايل وي براي حمله بدون 
هيچ هدف واضحي جز انتقام و تالفي بود. گزارش شده 
اس��ت كه مش��اوران او بايد او را متقاعد مي كردند كه 
چند روز صبر كند تا ائتالفي بين المللي تشكيل دهند 
و اهداف مناسب را تعيين كنند. مقاومت در برابر فشار 
سرس��ام آور براي »انجام كاري« در هنگام بروز بحران، 
رهبري مصمم مي خواهد. ترامپ چنين رهبري نيست. 

گروه جهان| طال تسليمي|
اقتص��اد جهان��ي س��ال 201۸ را در رش��دي 
قدرتمن��د و هماهن��گ آغاز كرد ت��ا جايي كه همه 
بلوك هاي جغرافيايي از محدوديت هاي پيشين رها 
ش��دند. اگرچه اين روند رش��د اقتصادي همچنان 
ادامه دارد اما خوش بيني ها در پي يك س��ير نزولي 
ناگهان��ي در فعاليت منطقه يورو به نااميدي تبديل 
ش��ده اس��ت چراكه منطقه يورو تا همين اواخر در 

زمينه توسعه جهاني پيشرو بود. 
به گزارش فايننش��ال تايمز، روند كاسته  شدن 
از س��رعت رشد اقتصادي منطقه يورو از ماه فوريه 
آغ��از و اكنون اي��ن روند به اتفاق��ي حائز اهميت 
تبديل ش��ده كه نيازمند تحقيقات بيشتر است به 
اين دليل كه داليل چنين عقبگردي در رش��د در 
بخش گسترده يي از اقتصاد جهاني دقيقا مشخص 
نيس��ت. منطقه يورو سال گذشته در جهت عكس 
روند كنوني از همه پيش بيني هاي اقتصادي پيشي 
گرفت��ه بود. پ��س از يك دوره طوالن��ي بي نتيجه 
ماندن سياس��ت هاي بانك مركزي اروپا در تسهيل 
سياس��ت هاي پولي، اين سياست هاي نامتعارف در 
نهاي��ت در س��ال 2017 نتيجه دادن��د. اين اتفاق 
همراه با رش��د تج��اري جهان��ي و افزايش اعتماد 
در تج��ارت به رش��د مضاع��ف در اروپ��ا انجاميد. 
منطقه ي��ورو حتي تا اواخر س��ال 2017 نيز نرخ 
رش��دي 3.5درصدي داشت. اقتصادهاي بزرگ در 
اين بلوك هم عملكرد خوبي داش��تند: نرخ رش��د 
آلمان 4درصد، فرانس��ه 3درص��د، ايتاليا 2درصد 
و اس��پانيا 3.5درصد بود. كارشناس��ان اقتصادي و 
بانك مركزي اروپا به اين مس��اله اطمينان داشتند 
كه اين فاز بهبود شرايط اقتصادي تا پايان 201۸ 
ادامه خواهد داش��ت؛ اما تاكنون كه شرايط مثبت 
نبوده است. بررسي هاي اخير در منطقه يورو نشان 
مي دهد كه رش��د فعاليت در اواي��ل ماه آوريل به 
1.2درص��د كاهش يافته و هر ي��ك از اقتصادهاي 
بزرگ منطقه سقوط شديدي را در نرخ رشد خود 

ش��اهد بوده اند. حتي آلمان كه از افت پيش��ين در 
اروپا نسبتا مصون مانده بود نيز سقوط شديدي را 
تجربه كرد؛ رش��د اقتصادي آلم��ان درحال حاضر 

حدود يك درصد است. 
اي��ن كاه��ش س��رعت رش��د ماي��ه تعج��ب 
پيش بيني كنن��دگان در بانك مرك��زي اروپا بود. 
در بولت��ن اقتص��ادي بانك مركزي اروپ��ا در ماه 
مارس پيش بيني شده بود كه نرخ رشد در 3ماهه 
اول و دوم س��ال 201۸ حدود 2.5درصد باش��د. 
شوراي رياس��ت بانك مركزي اروپا اگرچه درباره 
تاثي��رات منف��ي درگيري هاي تج��اري جهاني بر 

رش��د منطقه ابراز نگراني كرده ب��ود اما اطمينان 
داشت كه رش��د قدرتمند سال 2017 امسال هم 
ادامه خواهد داش��ت. اما چ��را اين روند نزولي رخ 
داد؟ اي��ن حقيقت كه رش��د فعالي��ت در امريكا و 
چين چنين س��طحي از كاهش را ش��اهد نبوده، 
نشان مي دهد كه در روند توسعه اقتصادي جهان 
تغيير چنداني رخ نداده است. صادرات كشورهاي 
اروپايي هم كاهش چنداني نداشته كه نشان دهد 
افزايش ارزش يورو عامل كاهش رشد منطقه بوده 
اس��ت. برخي ناظران بر اين عقيده اند كه خبرهاي 
ب��د اقتصادي از يك س��ري عوامل خاص و موقت 

همچون جبهه هواي س��رد و شيوع آنفلوآنزا ناشي 
ش��دند؛ برخي ديگر هم طوالني  ش��دن مذاكرات 
براي تشكيل دولت ائتالفي در آلمان را در كاهش 
س��طح اعتماد تجاري موثر مي دانند اما براي اين 
ديدگاه ها ش��واهد و داليل كاف��ي وجود ندارد. اما 
دو نظريه نس��بتا معقول ديگر براي كاهش رش��د 

اقتصادي منطقه يورو وجود دارد: 
• اول��ي اين اس��ت كه تاثي��رات چرخش بانك 
مركزي اروپا به س��مت تس��هيل كمي)سياس��ت 
نامتعارف خريد گس��ترده اوراق قرضه توسط بانك 
مرك��زي براي تزريق پول به اقتصاد( در ماه ژانويه 

س��ال 2015 اكنون درحال ناپديد ش��دن اس��ت. 
اگرچ��ه اي��ن تغيير سياس��ت  با رها ك��ردن كامل 
سياس��ت گذاري واقعي همراه نب��ود اما در كاهش 
ن��رخ وام دهي بانك ه��ا و اوراق قرضه در سراس��ر 
منطق��ه ي��ورو موفق عم��ل كرد و س��بب ارتقاي 
قوانين اعتبارات بانكي در اقتصادهاي درگير ش��د. 
بيش��ترين تاثير اين سياس��ت گذاري نامتعارف را 
مي شد در رشد قابل  توجه در سال 2017 مشاهده 
كرد. اما از س��ال گذشته در سراس��ر منطقه يورو 
افزايش اندك ن��رخ بهره در پي پيش بيني حركت 
بانك مركزي اروپا به س��مت عادي س��ازي بيشتر 

سياست پولي آغاز شده است. 
• دومي��ن توضيح مي تواند اين باش��د كه نرخ 
رش��د در س��ال 2017 خيلي بيش��تر از نرخ رشد 
بلندمدت بود و نمي توانس��ت دوام  آوردني باش��د. 
آثار محدوديت ها در عرضه ش��روع به هويدا شدن 
كردند. كارشناس��ان اقتصادي بازگش��ت تدريجي 
به س��مت روند صعودي رش��د را در س��ال 201۸ 

پيش بيني كرده اند. 
ش��ايد بتوان گفت قدري از حقيقت در هر يك 
از ايده هاي مطرح ش��ده، وجود دارد. بهبود رش��د 
اقتص��ادي در چند م��اه آتي چن��دان غيرمحتمل 
نيست؛ اما اگر يكي از دو نظريه محو شدن تاثيرات 
مثبت سياست هاي پولي يا محدوديت ها در عرضه 
معتبر باشد، آنگاه رش��د اقتصادي در منطقه يورو 
امس��ال هم بازار و هم بانك مركزي اروپا را نااميد 
خواهد كرد. بانك مركزي اروپا قصد داشت تا پيش 
از پايان س��ال 201۸ به برنامه تسهيل كمي خود 
پايان دهد اما كاهش سرعت رشد اقتصادي توامان 
با نرخ ثابت تورم مي تواند دستيابي به چنين هدفي 
را به  ش��دت دشوار كند. با اين حال انتظار مي رود 
در جلسه شوراي رياستي 26 آوريل بانك مركزي 
اروپا بر مبناي اطالعات تنها چند ماه ارزيابي خود 
را تغيير ندهد و همچنان به روند صعودي رشد در 

201۸ خوش بين بماند. 
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پرونده8
كشاورزان در انتظار نرخ خريد 

تضميني
معاون شللركت بازرگاني دولتي اعللام كرد كه گندم و 
كلزا خريداري شده اما همچنان منتظر اباغ نرخ هاي خريد 
تضميني محصوالت كشاورزي در سال زراعي جاري هستيم 
تا بتوانيم از حالت خريد علي الحسللاب خارج شويم و بهاي 

محصول كشاورزان را پرداخت كنيم. 
حسللن حنان در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: از ابتداي 
فصل برداشت تاكنون ۴۴هزار و ۶۴۰ تن گندم به ارزش ۵۸ 
ميليللارد تومان و ۱۸هزار و ۵۰۰ تن دانه كلزا به ارزش ۵۱۶ 
ميليون تومان به صورت علي الحساب خريداري شده است. 

وي افزود: خريد گندم و كلزا از 7 اسللتان شللامل ايام، 
خوزستان، بوشهر، سيسللتان و بلوچستان، فارس، كرمان و 
هرمزگان آغاز شللده كه به نرخ خريد تضميني سال زراعي 
گذشته تحويل گرفته شللده و استان هايي مانند يزد نيز به 

زودي به جمع فروشندگان گندم مي پيوندد. 
بلله گفته حنان هنوز هيچ پولي به كشللاورزان پرداخت 
نشده است چراكه تا جدول قيمت خريد تضميني محصوالت 
كشاورزي از سللوي دولت تصويب و اباغ نشود، نمي توانيم 

بهايي به كشاورزان پرداخت كنيم. 
معاون بازرگاني داخلي شللركت بازرگانللي دولتي ايران 
ادامه داد: با توجه به شروع شدن فصل برداشت گندم و كلزا 
دولت هر چه سللريع تر نرخ هاي خريد تضميني محصوالت 
كشاورزي را تصويب و اباغ خواهد كرد و همه مسووالن به 

صورت جدي دنبال اين مساله هستند. 
حنان ضمن ابللراز اميدواري از تصويللب و اباغ هر چه 
سريع تر نرخ خريد تضميني محصوالت كشاورزي براي سال 
زراعللي ۱۳۹7-۱۳۹۶ گفت: خريد گندم، كيفي تر از سللال 
گذشته شده است چراكه در گذشته گندم كشاورزان با افت 
مفيد ۱۰درصدي و غيرمفيد 7درصدي خريداري مي شللد 
بلله افت مفيد ۸ درصدي و افللت غيرمفيد ۵ درصدي ارتقا 
يافته است. به گزارش ايسنا، نرخ خريد تضميني محصوالت 
كشللاورزي پس از حدود 7ماه تاخيللر و كش و قوس هنوز 
تصويب و اباغ نشللده و با وجود اظهارات سخنگوي دولت 
مبني بللر افزايش نيافتن قيمت گندم، يك مقام مسللوول 
در وزارت جهاد كشللاورزي تاكيد كرد كه حجتي همچنان 
روي حرف هاي خود براي افزايش يافتن نرخ خريد تضميني 
محصوالت كشللاورزي اصرار دارد اما هنوز هيچ چيز در اين 

زمينه قطعي و اباغ نشده است.

 بازار تخم  مرغ
تحت تاثير نوسان ارز

 رييللس هيات مديللره اتحاديه مرغ تخم گللذار تهران با 
بيان اينكه قيمت تخم مرغ تحت تاثير نوسانات ارزبا افزايش 
جزئي همراه بوده، گفت: در يكماه ونيم گذشته كنجاله سويا 

۳۰۰تومان و ذرت۲۰۰تومان گران شده است. 
ناصللر نبي پور در گفت وگو با مهر با بيان اينكه ميانگين 
قيمت هر كيلوگرم تخم مرغ درب مرغ داري با افزايش جزئي 
به ۵۵۰۰ تا ۵۶۰۰ تومان رسيده است، گفت: نوسانات قيمت 

ارز از نظر رواني بر اين مساله تاثيرگذار بوده است. 
وي با اشللاره به افزايش قيمت نهاده هللاي دامي در بازار 
افزود: قيمت هر كيلوگرم ذرت در بندر به حدود ۱۲۰۰تومان 
و سللويا به حدود ۲۳۰۰تومان رسلليده ضمن اينكه در يك 
ماه و نيم گذشللته ذرت حدود ۲۰۰تومان و سويا نزديك به 
۳۰۰تومان گران شده است. رييس هيات مديره اتحاديه مرغ 
تخم گذار استان تهران با بيان اينكه به دليل شيوع بيماري 
آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان در كشور توليد نسبت به سال 
گذشته كمتر است درباره اينكه پيش بيني مي كنيد وضعيت 
بازار تخم مرغ طي روزهاي آينده به چه صورت باشد؟ گفت: 
نبايد تغييرات آنچناني ايجاد شللود و پيش بيني مي شللود، 
قيمت بين ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان بماند. نبي پور ادامه داد: با 
قيمت هاي فعلي نهاده ها، قيمت تمام شده توليد هر كيلوگرم 
مرغ بدون سود براي توليدكننده باالي ۵۸۰۰ تومان است. 

 افزايش قيمت
نهاده هاي كشاورزي

درحالي كه فرياد العطش زمين هاي كشاورزي مازندران 
بلله مرحله تنش آبي، خشكسللالي و حتي تغيير كشللت از 
برنجكاري به ديگر محصوالت كشللاورزي رسلليد، افزايش 
حدود ۱۰۰درصدي نرخ برخي از نهاده هاي كشاورزي سبب 

نگراني و گايه شاليكاران شده است. 
كم آبي و خشكسللالي به طور طبيعي نياز به نهاده هاي 
كشاورزي ازجمله پاستيك، استفاده از تيلر و تراكتور براي 
شللخم و آب تخت كردن و تامين سوخت موتور پمپ هاي 
چاه هاي كشللاورزي را دوچندان كرده و اكنون افزايش نرخ 
اين نهاده ها به ويژه سللموم كشللاورزي تا ۲برابر سال قبل 

برنجكاران مازندران را تحت فشار قرار داده است. 
بررسللي ميداني خبرنگار ايرنا از بازار شهرهاي مختلف 
مازندران را نشللان مي دهد كه درحللال حاضر قيمت انواع 
پاسللتيك مواد كهنه و نو براي پوشش خزانه برنج و كرت 
شاليزارها از كيلويي ۶۰ هزار ريال پارسال به 7۵هزار ريال در 

سال جاري رسيده است. 
در سال زراعي جاري شاليكاران براي حفظ و ماندگاري 
بيشللتر آب در زمين هاي برنجكاري عللاوه بر اينكه تعداد 
دفعات شخم وشيار را با تراكتور بيشتر كردند، پوشش تمام 

كرت ها با پاستيك را بايد انجام بدهند. 
همچنيللن عللاوه بر بللاال رفتن ۴۰ تللا ۵۰ درصدي 
قيمت قطعات يدكي تيلر و تراكتور، دسللتمزد اسللتفاده 
از تراكتور براي شللخم و شلليار و آب تخللت كردن يك 
 هكتار از ۴ ميليون و ۵۰۰ هزار ريال سال پيش امسال به

۶ ميليون و ۵۰۰ هزار ريال افزايش يافت. بررسي ها نشان 
مي دهد درحال حاضر قيمت سم ديازينون ۵ و ۱۰درصد 
۱۰كيلويي يك ميليون و ۱۰۰هزار ريال است كه براي هر 
هكتار ۲۰كيلو مصرف مي شود درحالي كه قيمت اين سم 
سللال پيش ۶۰۰ هزار ريال بود. همچنين قيمت هر ليتر 
سللم علف كش بوتا كلر)ماچتي( از ۱۹۰تا ۲۱۰هزار ريال 
سال پيش امسال به ۲۸۰هزار ريال رسيده است. براساس 
اعام جهاد كشاورزي متوسط استفاده از علف كش در هر 
هكتار برنجكاري ۳ ليتر اسللت. منصللور مهرباني يكي از 
شاليكاران روستاي احمد چاله  پي بابل كه مشغول خريد 
سللم سللاقه خوار و پاسللتيك بود به ايرنا گفت: به دليل 
كمبود آب، اسللتفاده از پاستيك جهت پوشش كرت ها 
با هدف ماندگاري بيشتر آب ضروري است و امسال همه 

كشاورزان ناچار به خريد پاستيك هستند. 
وي با بيان اينكه امسال به ازاي هر كيلو گرم پاستيك 
مواد نو بايد 7۰هزار ريال پرداخت كند، افزود: اين رقم نسبت 

به سال پيش ۱۵هزار ريال گران تر شده است. 
وي متوسط مصرف پاسللتيك براي هر هكتار را ۳۰تا 
۴۰كيلوگرم اعام كرد و گفت: هر چند در ۳ سللال گذشته 
با تدابير دولت عاوه بر ثبات قيمت هاي نهاده ها، نرخ فروش 
برنج نسبت به هزينه توليد براي كشاورزان رضايبخش بوده 

اما به نظر مي رسد امسال هزينه توليد خيلي باالتر برود. 

اخبار

آسيب شناسي تحوالت اخير بازار ارز

واقعيت بحران ارزي چه بود؟

كاخ سفيد و راه دشوار خروج از برجام
رويكرد خصمانه رييس جمهوري امريكا عليه برجام و تاش او براي 
برهم زدن اين توافق بين المللي، توجه بسياري از تحليلگران رسانه هاي 
عربي را به خود جلب كرد و با اشللاره به موانع پيش روي دونالد ترامپ 

پيامدهاي اين تصميم را بررسي كردند. 
ايرنا در تحليلي آورد: ترامپ از زمان آغاز به كار خود در كاخ سفيد از 
برجام به عنوان توافقي »بد« ياد كرده كه بايد با اعمال نظر امريكا اصاح 
شود. او در زمان امضاي تعليق تحريم هاي برجامي با گذاشتن شروطي 
اعام كرد اين آخرين بار است كه اين سند را امضا مي كند و تهديد كرد 

در صورت تامين نشدن آن شروط از برجام خارج خواهد شد. 
رييس جمهوري امريكا قرار است، تصميم خود را درباره تمديد تعليق 
تحريم ها و ادامه اجراي برجام ۲۲ ارديبهشت امسال اعام كند و اين در 
شللرايطي است كه ديگر طرف هاي توافق به تاش هاي خود براي حفظ 
برجام ادامه مي دهند. اكنون پس از همه فراز و فرودها توافق هسللته يي 
به نقطه يي رسيده است كه بايد پرسيد آيا امريكا از آن خارج خواهد شد 
يا در اين مسللير با موانعي روبه رو خواهد شد؟ در اين گزارش نگاهي به 
مهم ترين محورهاي تحليلي رسللانه هاي عربللي در مورد رويكرد ترامپ 

براي برهم زدن برجام و موانع فراروي او در اين مسير خواهيم داشت. 

 افزايش بي اعتمادي به امريكا در مذاكرات 
تارنمللاي مركز پژوهش هاي »االهللرام«، روزنامه »المصري اليوم« و 
تارنماي »البديل« مصر عقب نشيني امريكا از توافق هسته يي را عامل از 
بين رفتن اعتبار امريكا دانستند و اين موضوع را يكي از موانعي برشمردند 
كه سبب مي شود ترامپ نتواند توافق هسته يي را ناديده بگيرد. تارنماي 
مركز پژوهش هاي االهرام در گزارشللي به قلللم »محمد عباس ناجي« 
با عنوان »آينده توافق هسللته يي؛ گزينه هاي محدود امريكا« نوشللت: 
گزينه هاي فراروي دولت امريكا براي عملي سللازي وعده هاي انتخاباتي 
خود درباره عقب نشيني از توافق هسته يي محدود است. در صورتي كه 
ترامپ وعده هاي خود را عملي سازد اين موضوع پيامدهاي ناگواري براي 
امريكا به دنبال خواهد داشللت. بدون ترديد توافق هسته يي فقط ميان 
امريكا و ايران نبوده است. بلكه توافقي بين المللي ميان ايران و گروه ۵+۱ 
است. از اين رو امريكا به تنهايي نمي تواند اين توافق را لغو كند و خواهان 

مذاكره مجدد درباره موضوع هسته يي ايران شود. 
»هلگا اشللميت« دبيركل اداره سياسللت خارجي اتحاديلله اروپا در 
هفدهم ژانويه )۲۶ خرداد۹۶( گفت: تيم سياسللت خارجي دولت امريكا 
فهم نادرسللتي از توافق هسللته يي دارد و نمي داند اين توافق ديگر قابل 
مذاكره نيست. برجام توافقي چندجانبه است و نمي توان به طور دوجانبه 
درباره آن مذاكره كرد. تارنماي مركز پژوهش هاي االهرام در گزارشللي 
ديگر به قلم »سللعيد عكاشه« نوشت: براي ترامپ و كنگره سخت است 
كه از توافق هسته يي عقب نشيني كنند. اگر اين اتفاق رخ دهد نه تنها در 
شيوه برخورد دايم واشنگتن و تهران تنش هاي سختي به وجود خواهد 
آمد، بلكه امريكا و هم پيمانان او را رو در رو قرار خواهد داد و اين موضوع 
به اعتبار امريكا و شوراي امنيت لطمه وارد خواهد كرد. به نوشته روزنامه 
المصري اليوم، مشللكل ترامپ در مسير عقب نشيني از توافق هسته آن 
اسللت كه آژانس بين المللي انرژي اتمي پايبندي ايران را به طرح جامع 
اقدام مشترك اعام كرده است. از اين رو اگر ترامپ تصميم خود را عملي 

كند اين موضوع سبب منزوي شدن امريكا خواهد شد. 
تارنماي البديل با اشاره به تاش هاي امريكا براي ناديده گرفتن برجام 
نوشت: اين موضوع خطراتي را براي سياست خارجي امريكا به دنبال دارد 
كمترين آن اين است كه واشنگتن اعتبار و ضمانت سنتي خود را درباره 
توافق هللا و معاهدات بين المللللي در برابر جامعه بين الملل و قدرت هاي 
بزرگ هم پيمان خود از دست خواهد داد. اين اقدام امريكا سبب مي شود 
به اعتبار امريكا در عرصه بين المللي لطمه وارد شود و نفوذ آن در منطقه 
خاورميانه از بين برود. امريكا مي تواند دست به هر اقدامي بزند اما عكس 
العمل هم پيمانان و رقباي واشنگتن درباره اين موضوع مشخص نيست و 

اين كشور هم نمي تواند آن را پيش بيني كند. 

 پايبندي ديگر طرف ها به توافق هسته اي 
روزنامه هللاي »الحيات« چاپ لندن و روزنامه »الشللرق االوسللط« 
عربسللتان هم پايبندي ديگر كشللورها به توافق هسته يي را يكي ديگر 
از موانع فراروي ترامپ در ناديده گرفتن توافق هسته يي معرفي كردند. 

به نوشته روزنامه الحيات، با وجود تهديدهاي ترامپ براي عقب نشيني 
از توافق هسللته يي اعضاي كميته امور خارجي پارلمان اروپا بر ضرورت 

پايبندي كشللورهاي اروپايي به توافق هسته يي ميان ايران و گروه ۵+۱ 
تاكيد كردند. »آرني ليتز« عضو كميته امور خارجي پارلمان اروپا گفت: 
اتحاديه اروپا به اجراي توافق پايبند است، زيرا اين توافق بين المللي است 
كه از سوي اعضاي شوراي امنيت از جمله چين و روسيه مورد تاييد واقع 
شده اسللت. فدريكا موگريني« نماينده اتحاديه اروپا توافق هسته يي را 

براي امنيت اروپا يك منفعت راهبردي به شمار آورد.
يك پژوهشگر مركز مطالعات كارنگي در ديدار با نمايندگان اتحاديه 
اروپا توصيه كرد كه بطور قاطعانه از توافق هسته يي در برابر تاش هاي 

ترامپ حمايت كنند و به منافع نهادهاي اروپايي پايبند باشند. 
وي پيشنهاد كرد با وجود تنش در روابط اتحاديه اروپا و روسيه براي 
تشكيل جبهه گسترده -شامل اتحاديه اروپا، چين و روسيه -تاش كنند. 
او گفت: قدرت هاي اقتصادي در آسيا به بازارهاي ايران توجه ويژه يي 
دارنللد و مي تللوان ژاپن، كره جنوبي و هند را هم به جبهه دفاع از توافق 
هسللته يي ملحق كرد. به نوشته روزنامه الشللرق االوسط، »كيت پاور« 
كارشللناس سللابق وزارت خزانه داري امريكا در ابوظبي گفت: از جنبه 
نظري بار ديگر مي توان ايران را تحريم كرد اما براي اجرايي شدن آنها نياز 

به اقدامات فني و ديپلماسي، زمان و منابع گسترده يي است. 

 عكس العمل احتمالي ايران 
روزنامه هللاي »القدس العربي«، »العرب« چاپ لندن و صفحه عربي 
تارنماي »بي بي سللي« با اشللاره به قدرت ايران، اين مولفه را يكي ديگر 

از موانع پيش روي ترامپ در خروج از توافق هسته يي معرفي كردند. 
به نوشللته القدس العربي، »محمد جواد ظريف« نسللبت به عواقب 
عقب نشيني امريكا از توافق هسته يي هشدار داد و گفت: در صورتي كه 
واشللنگتن از تعهدات خود شانه خالي كند گزينه هاي دشواري در برابر 
اين دولت قرار دارد. او گفت: اين توافق بين المللي در حال اجرايي شدن 
است و اين به مفهوم ضرورت پايبندي همه طرف ها به آن نيست. امريكا 
در ناديده گرفتن توافق هسته يي كارنامه سياهي دارد و اگر امريكا بر پايه 
تمايات ترامپ عمل كند نشان خواهد داد كه شريكي است كه نمي توان 
در انعقاد قرار دادهاي بين المللي به آن تكيه كرد. اين اقدام دولت امريكا 
پيامي با اين محتوا مي رسللاند كه تاريخ انقضاي هر توافقي با امريكا در 

بهترين شرايط به زمان صدارت يك رييس جمهوري است. ظريف گفت: 
ايران برگه هايي در دسللت دارد و اين موضوع سللبب شده است ترامپ 

نتواند از توافق هسته يي عقب نشيني كند. 
او مي داند كه ايران گزينه هايي در اختيار دارد از اين رو، طي ماه هاي 
گذشللته از توافق عقب نشيني نكرده است. به نوشته تارنماي بي بي سي 
»محمد مرندي« اسللتاد دانشللگاه تهران گفت: خللروج امريكا از توافق 
هسته يي به معناي اين است ايراني ها مي توانند بار ديگر برنامه هسته يي 
خود را از سرگيرند و امريكا را مقصر معرفي كنند. ايران اكنون از گذشته 
قدرتمندتر شللده اسللت و هنگامي اوباما و ترامپ مدعي بودند كه همه 
گزينه ها عليه ايران روي ميز است قدرت موشكي ايران مانع از اين شد 
كه آنها دست به هر اقدامي عليه ايران بزنند. افزون بر اين، ائتاف ايران 
در منطقه راهبردي و ريشه دار است و اين كشور با جريان هاي قدرتمند 

منطقه ارتباط تنگاتنگي دارد. 

 مخالفت با رويكرد برجام گريزي ترامپ در امريكا 
شللبكه خبري »الجزيللره« قطللر و تارنماهاي مركللز پژوهش هاي 
»العربللي« و »االهرام« مصر هم مخالفت برخي مقامات و افكار عمومي 
امريكا با رويكرد ترامپ درباره برجام را يكي ديگر از موانعي معرفي كردند 

كه سبب مي شود رييس جمهوري امريكا نتواند برجام را ناديده بگيرد. 
به نوشته الجزيره، پرفسور »شبلي تلحمي« استاد دانشگاه مريلند 
امريكا گفت: هيچ كس نمي داند كه ترامپ با توافق هسته يي چگونه 
برخورد خواهد كرد. او در اين باره به دنبال رضايت كسللاني اسللت 
كه به او راي دادند و به افكار عمومي كه توافق هسللته يي را تاييد 
مي كند، اهميتي نمي دهد. ترامپ با مخالفت سختي در اين زمينه 
روبرو اسللت حتي بسللياري از اعضاي جمهوري خواه در كنگره هم 
مخالف عقب نشيني از توافق هسته يي هستند. او نمي تواند از توافق 
هسته يي عقب نشلليني كند و طبق معمول مسووليت اين تصميم 
را به عهده كنگره مي گذارد تا كنگره را مسللوول شكست هاي خود 
معرفي كند. به نوشللته تارنماي مركللز پژوهش هاي العربي، برخي 
مسووالن كنوني و سابق امريكا با رويكرد ترامپ براي عقب نشيني 

از توافق هسته يي مخالف هستند. 

تعادل|
دالر نخستين روز كاري سللال جديد را با قيمت 
۵۱۰۰ تومان شللروع كللرد. اين قيمت، پيام بسلليار 
ناخوشللايندي را براي اقتصاد كشللور داشللت. بعد از 
پايان تعطيات نوروزي قيمت دالر در بازار همچنان 
رو بلله افزايش بود به طوري كه مللرز ۶۰۰۰ تومان را 
هللم رد كرد. در اين راسللتا تحليل هللاي مختلفي از 
داليل افزايش قيمت دالر طرح شد كه اكثر آنها فاقد 
فاكت هاي اقتصادي و سياسللي بود. برخي تحليل ها 
صرفللا موضللوع اقتصللادي را درنظر گرفتلله بودند و 
خواستار آزاد شدن قيمت دالر بودند و اين افزايش را 
ناشي از فشارهاي سركوب شده اقتصادي مي دانستند 
-كه بدون شللك اين چنين نبود و نيسللت- و برخي 
ديگر از دسللت هاي پشللت پرده و دولت هاي سللايه 
سللخن مي گفتند كه اين هم نادرست بود و است. اما 
واقعللا ماجراي افزايش قيمللت دالر چه بود؟ گزارش 
زير كه توسللط دكتر مجيد شاكري نوشته شده است  
به خوبللي واقعيت هاي آن را نشللان مي دهد و اينكه 
چرا قيمت دالر باال رفت و از چه زماني شللروع شللد 
و نهادي مانند بانك مركزي تا چه اندازه مقصر است 
و اساسللا اين نهاد چگونه مي توانسللت قيمت دالر را 

مديريت كند. 
  

براي اينكلله بدانيم در بازار ارز چه مي گذرد، بهتر 
است ابتدا به نقشه ارزي ايران نگاه كنيم. نقشه ارزي 
به اين معناست كه ارز در كجا توليد و در كجا مصرف 
مي شللود و چگونلله از محل توليد بلله محل مصرف 
منتقل مي شللود. محل توليد ارز جايي است كه ايران 
در آنجا بستان كار است. مثا پول نفت فروخته شده 
بلله هند به حسللاب بانك مركللزي در آلمان منتقل 
مي شللود. بنابراين آلمان محل توليد ارز ايران است. 
براي سللاليان زياد محل توليد ارز ايران جنوب شرق 
آسيا و اروپا و محل مصرف عمده آن دوبي بوده است. 
ايران در مجموع ۶۵ ميليارد دالر واردات دارد كه 
۴۵ميليارد دالر آن از مبادي رسمي و ۲۰ميليارد دالر 
آن از مبادي غيررسللمي و اصطاحا قاچاق اسللت. از 
۴۵ميليللارد دالر واردات رسللمي ۲7 ميليارد دالر از 
طريق صرافي ها و ۱۸ ميليارد دالر از طريق سيسللتم 
بانكي تسويه مي شود. تقريبا تمام سهم واردات قاچاق 
نيز از طريق صرافي ها انجام مي شللود. بنابراين حدود 
7۰درصد سهم تسويه واردات ايران از طريق صرافي ها 
انجام مي شود. بيش از ۹۰درصد از اين عدد، در دوبي 
و به صورت حواله منتقل مي شللود. يعني لنگر اصلي 

بخش مصرف درآمدهاي ارزي ايران، دوبي است. 

چه تغييراتي در نقشه ارزي ايران اتفاق افتاده 
كه منجر به افزايش قيمت دالر شده است؟

قيمت دالر مثل هر كاالي ديگري تابعي از دو وجه 
عرضه و تقاضاست. 

در بخللش عرضلله تغييراتي از زمسللتان ۹۵ آغاز 
شللد. در آن زمللان ايران دچار مشللكل انتقللال ارز 
پتروشلليمي از چين شللد. در واقع براي نخستين بار 
نتوانستيم ارز حاصل از صادرات پتروشيمي را از چين 
به دوبللي منتقل كنيم. به دليللل بازديدهاي دوره يي 
FATF حواللله منتقل شللده از چين، در حسللاب 
دوبي نمي نشست و ريجكت مي شد. مشكل بعدي ما، 
مشللكلي بود كه در تركيه براي ايران اجرا شد. ايران 
در تركيه يللورو را به درهم تبديل مي كند و درهم را 
با حواله به دوبي منتقل مي كند. در تركيه اين كانال 
انتقال ارزي ايران مسللدود شد و مشكاتي كه براي 
هالك بانللك و قائم مقام آن پيش آمللد از اين جهت 
بود و درنهايت اين كانال ارزي مسدود شد. همچنين 
تقريبا از همان زمستان ۹۵، اجراي CTFT در دوبي 
آغاز شللد كه باعث شد بسياري از حساب هايي كه به 
نحوي به يك ايراني مرتبط اسللت دچار مشكل شده 
و حواله هللاي آن ريجكت شللوند. در آن زمان فضاي 
هيجاني انتخابات در ايران باعث شللد كه فرصت هاي 
بسياري در برابر اين تهديد از بين برود. در آن دوره با 
اسللتفاده از حساب ارزي جايگزين عمان به دوبي كه 
مجوز موقت آن از سللوي امريكا صادر شد، راه جريان 

ارزي موقتا باز باقي ماند. 

۶۵ تللا 7۰درصد مصرف ارزي ما در دبي اسللت. 
ايران از سللال ۹۰ از سيسللتم رسمي بانكداري دوبي 
اخراج شللد. بانك نور اسامي دوبي آخرين بانكي بود 
كلله در حواله هاي ارزي با ايللران همكاري مي كرد و 
اين قطع همكاري منجر به وقايع مالي سال ۹۰ شد. 
بنابراين ايران به سللمت صرافي ها حركت كرد. پس 
از سللفر دونالد ترامپ به عربستان سللعودي در سال 
۲۰۱۶ تفاهمنامه يللي به اسللم CTFT بين ابوظبي 
)كه صرافي هللاي امارات بعد از بحللران مالي ۲۰۰۸ 
تحت نظر آن كار مي كنند( عربسللتان و امريكا امضا 
شللد. اولويت دوم ايللن تفاهمناملله محدوديت مالي 
 براي كسللاني است كه با تروريسم همكاري مي كنند 
)كه شامل ايران نيز مي شود( و اولويت سوم به روشني 
به مقابله مالي با ايللران تاكيد دارد. همين زمان آغاز 
تشديد اقدامات OFAC يا همان وزارت خزانه داري 

امريكا عليه ايران بود. 
پس از برجام روابط كارگللزاري زيادي بين بانك 
 OFAC .مركزي ايران و بانك هاي اروپايي برقرار شد
براي مبارزه با تروريسللم اقدام به انتشللار فهرستي از 
افراد حامي تروريسللم به  نللام SDN List مي كند. 
پيش از برجام حدود 7۰۰ ايراني در اين فهرست قرار 
داشتند كه پس از برجام به حدود ۱۱۰ نفر رسيدند. 
طبق پي نوشللت ۱۶ از پيوسللت دوم برجام، اگر يك 
 شللركت غيرامريكايي بللا نهادهاي ايرانللي كار كند 
)مثللا بانك مركزي ايللران( و بداند كلله اين نهاد با 
افرادي كه در SDN List قرار دارند طرف حسللاب 
اسللت، نيازي بلله نگراني و متوقف كللردن همكاري 
نيسللت. اما آن سازمان غيرامريكايي موظف است آن 
تك تراكنش را بررسللي كند كه در آن تك تراكنش 
فردي از افراد SDN List ذي نفع نباشللد. مشكل از 
آنجا ايجاد شد كه دايره افراد ذي نفع گسترش يافت. 
يعني شللركت طرف حسللاب ايران، بايد تللا انتهاي 
معامللله تراكنش را پيگيري مي كرد تا به هيچ كدام از 
افراد تحريمي سودي نرسيده باشد. يعني حساسيت 

به اين ليسللت بسلليار افزايللش يافت. اگللر بانك يا 
سللازماني از اين قانون تخطي مي كرد، از چرخه دالر 
حذف مي شللد و اگر با اعتراض بلله اين حكم امكان 
بازگشللت به چرخه مالي دالر برايش فراهم مي شللد 
بايد هزينه زيادي مي پرداخت. در اين شللرايط هيچ 
يك از بانك هاي بزرگ جهان ريسك همكاري با ايران 
را نمي پذيرند. بانك هاي كوچك هم كه ريسللك اين 
همكاري را مي پذيرند، به دليل محدوديت هايي كه به 
لحاظ بين المللي براي نسبت سپرده به سرمايه براي 
بانك ها وجود دارد، امكان گردش مالي موردنظر ايران 
را نداشللتند. بنابراين گردش مالللي خارجي ايران در 

بخش بانكي بسيار كند شد. 
بنابراين تنها امكان ايران استفاده از صرافي ها بود. 
اين صرافي هاي بزرگ و رسللمي نيللز پس از اجراي 
CTFT عما ريسللك ارتباط با ايران را نپذيرفتند. 
همچنين در سللال ۲۰۱۶ ابوظبي در اقدامي حداقل 
سللرمايه الزم براي ثبت صرافي رسمي را ۲۰ ميليون 
درهللم امللارات تعييللن كللرد. بنابراين بسللياري از 
صرافي هاي كوچك از چرخه صرافي رسللمي حذف 
شدند عاوه بر CTFT مساله ماليات بر ارزش افزوده 
يللا همان VAT در دوبي نيز بر نرخ حواله اثر منفي 
گذاشللت. ابوظبللي در اين مرحللله VAT را به اجرا 
گذاشت. طبق اين قانون صرافي هاي رسمي ۵ درصد 
از في معامله را به عنوان ماليات مي پردازند. يعني اگر 
در ۱۰۰۰ درهللم معامله ۳درهللم كارمزد مي گيرند، 
۵درصد از اين عدد را به عنوان ماليات بر ارزش افزوده 
مي پردازند. اما صرافي هاي غيررسمي كه تحت عنوان 
للتجاره العامه فعاليت مي كنند و طرف حساب ايران 
هسللتند، بايد ۵ درصللد از كل معامله و پول جابه جا 
شللده را به عنوان ماليات پرداخت كنند. بنابراين اين 
قانون باعث گران تر شدن هزينه حواله به دوبي براي 

ايران شد. 
در نگاه اول احتماال ۵ درصد افزايش چندان عدد 
بزرگي نباشللد و مشللكل خاصي ايجللاد نكند، اما در 

مرحله بعللدي همه تجار موظف بلله ارائه اظهار نامه 
مالياتي هر سه ماه يك  بار شدند. با حجم و ابعاد بسيار 
بزرگ معامله ايران در دوبي، امكان حساب سللازي و 
فاكتور سللازي براي اين صرافي هاي غيررسللمي نيز 
از بين رفت و بسللياري از آنهللا حاضر به همكاري با 
ايران نشدند. چراكه مثا يك صرافي با مجوز تجارت 
عمومي، تحت هيچ شللرايطي نمي تواند گردش مالي 
صوري چند ميليون دالري ايجاد كند. آن صرافي هاي 
غيررسمي نيز كه حاضر به همكاري براي حواله ايران 
هسللتند، تمام اين ريسللك ها را مدنظر قللرار داده و 
هزينه حواله را باز هم افزايش دادند. نخسللتين موعد 
اظهارناملله مالياتي در دوبي ۳۰ مارچ بوده اسللت كه 
هنوز نتايج آن اعام نشللده و بللازار ارز را براي ايران 
بيش از پيش در تعليق قرار داده اسللت. بنابراين هر 
چنللد بانك مركللزي در طرف عرضه نقللدي دالر در 
تهران سللعي در كاهش قيمت ارز دارد، در امارات به 
دليل مشللكات حواله ارز، قيمت روز به روز باال رفته 
است و اصوال بازار نقدي ارز در برابر حواله بسيار بسيار 
 CTFT، كوچك اسللت. بنابراين ايران از سلله جنبه
VAT و OFAC تحت فشللار قرار گرفت كه از قضا 

هيچ يك ارتباطي به برجام ندارند. 
بايد توجه كرد كه بانك مركزي مشللكلي از بابت 
نقدينگللي ندارد و اظهارات آقاي سلليف رييس بانك 
مركللزي در اين باره صحيح اسللت. اما آن چيزي كه 
باعث باالتر رفتن قيمت دالر شده است، مشكل حواله 

كردن ارز است كه اخيرا شدت گرفته است. 
اما در بخللش تقاضا نيز تغييراتي بلله وجود آمد. 
مهم ترين تغيير افزايش بسلليار زياد نقدينگي نسبت 
به GDP اسللت كلله براي نخسللتين بار در تاريخ به 
۱۲۰درصد رسلليد كه عدد بسلليار بااليي است. اين 
نسبت نشللان مي دهد حجم بسيار بسلليار بااليي از 
نقدينگللي سلليال در نظللام پولي ايران ايجاد شللده 
اسللت. بانك مركزي با سللود باالي سپرده اين حجم 
عظيم نقدينگي را در سيسللتم بانكي محبوس كرده 

بود. اما اين سياسللت كم كم باعث ناهمگوني ترازنامه 
مالي بانك ها شد و ضرر بزرگي را از جهت سود باالي 
تخصيص داده شده به سللپرده ها به بانك ها تحميل 
كرد. در شللهريور ۹۶ بانك مركللزي براي جلوگيري 
از فشار بيشتر به سيسللتم بانكي نرخ سود سپرده را 
كاهللش داد. اين حركت بللراي بانك ها اثرات مثبتي 
داشللت امللا باعث خللروج تدريجي سلليل نقدينگي 
محبوس شده از درون بانك ها با بازارهاي سرمايه شد. 
نفللس حركت صحيح بللود اما زمان بللدي براي 
آن انتخاب شللد. هم به دليل ترميم نشللدن ضربات 
ارزي زمستان ۹۵ كه پيش تر اشاره شد و هم به دليل 
چشم انداز KATSA و تغييرات احتمالي برجام. البته 
بعد از آن بانك مركزي امكان تمديد حساب هاي مالي 

يك ساله با سود ۲۳درصد را مجددا ايجاد كرد. 
مسللاله مهم ديگر در بخش تقاضا شللدت گرفتن 
خروج سرمايه از ايران از سال ۹۵ بود. خروج سرمايه 
نه الزاما به معناي خللارج كردن فيزيكي ارز از ايران، 
بلكه به معني تبديل ريال به دالر توسط مردم يا خرج 
نكردن حواله دريافتي در دوبي جهت واردات به كشور 
اسللت. در سللال هاي ۸۹ و ۹۰ ميزان حساب سرمايه 
بسيار منفي بود. از سال ۹۲ تا ۹۴ اين حساب همواره 
مثبت بود. اما از سللال ۹۵ مجددا اين حساب سرمايه 
منفي شللد و در سللال ۹۶ به ۲7 ميليارد دالر رسيد. 
چيزي بيللش از 7 برابر بودجه تخصيص داده شللده 
به كارهاي عمراني در سللال ۹۶. علللت اين امر تنها 
سياسي نيست. بسياري از سرمايه داران به اين نتيجه 
رسلليدند كه دوران سللودهاي حاصل از ريال سپري 
شللده و دارايي هاي خود را به دالر تبديل كردند. يك 
مشللكل نظام پولي ايران در اينجاسللت كه هيچ گونه 
نظارتللي بر اين جريان سللرمايه در ايران وجود ندارد 
و حجم بسلليار بزرگي از سرمايه از كشور خارج شده 
اسللت. يكي از داليلي كه رشد اقتصادي ۱۰درصدي 
سللال ۹۵ و ۵ درصدي سللال ۹۶ قابل لمس نيست 
همين مسللاله اسللت كه بيش از آنچه كاشته شده از 

كشور خارج شده است و حاصلي باقي نمانده است.
با وجود اين مشكات و افزايش شديد طرف تقاضا 
بللراي ارز، تا پايان دي ماه سللال ۹۶ وضعيت تقريبا 
عادي بود. اگر به تراز بانك ها نگاه كنيم از اول سللال 
۹۶ تا ماه ۱۰، ۲۳ ميليارد دالر به بدهي بانكي افزوده 
شللده است. يكي از داليل عادي ديده شدن بازار ارز، 

بدهكارتر شدن سيستم بانكي است. 
در اسفند و فروردين كمترين نياز به حواله وجود 
دارد. امللا از اواخللر فرورديللن و اوايل ارديبهشللت با 
افزايش فعاليت هاي تجاري، نياز به حواله هم مجددا 
افزايش يافته و مشللكل انتقال ارز خود را به شللكل 
افزايش قيمت دالر نشللان داده است. بنابراين بحران 

ارزي نمود واضحي پيدا كرده است. 
مشللكات حواله كردن ارز، باعث به وجود آمدن 
دو كانال حمل دسللتي دالر يا به طور واضح تر قاچاق 
ارز به سليمانيه و هرات شده است. در آنجا با تحويل 
دالر به صورت دسللتي، ارز به اروپللا و از اروپا به دوبي 
حواله مي شللود. در واقع صحبت جناب حسام الدين 
آشللنا درباره قاچاق ارز درست اسللت، اما اگر همين 
قاچاقچيللان ارز در تبديل ارز نقدي به حواله نبودند، 

بحران ارز زودتر و با شدت بيشتري آغاز مي شد. 
بنابراين آنچه اتفاق افتاده، ديده شللدن ضعف 
در بازار ارز ايران اسللت كه منجر به حركت حجم 
فوق العاده باالي نقدينگي سيال به سمت اين بازار 

است. 
تقريبا تمام آنچه گفته شللد، از ماه ها قبل آغاز 
شده بود. اگر فرض كنيم دولت در افزايش بسيار 
زياد نسبت نقدينگي به GDP كمتر مقصر است، 
در بخش ناتواني از عرضه حتما بسيار نقش داشته 
اسللت. بسللياري از اتفاقات اخير قابل پيش بيني 
بوده است و از چشم عموم ناظران مخفي نبوده و 
بارها به وزيران و دولت اعام شده است. اما اقدام 
مهم و موثري كه در جهت جلوگيري از آسيب به 
نقشه ارزي ايران مفيد باشد، انجام نشده است. در 
اين شرايط بدترين كار حواله كردن اين بحران به 
دسللت هاي پشللت پرده و دولت در سايه به جاي 

اقدامات غيرسياسي و كارشناسانه است. 

در بخش عرضه تغييراتي از زمستان 95 آغاز شد. در آن زمان ايران دچار مشكل انتقال ارز پتروشيمي از چين شد. در واقع براي نخستين بار 
نتوانستيم ارز حاصل از صادرات پتروشيمي را از چين به دوبي منتقل كنيم. به دليل بازديدهاي دوره يي FATF حواله منتقل شده از چين، 
در حساب دوبي نمي نشست و ريجكت مي شد. مشكل بعدي ما، مشكلي بود كه در تركيه براي ايران اجرا شد. ايران در تركيه يورو را به 

درهم تبديل مي كند و درهم را با حواله به دوبي منتقل مي كند. در تركيه اين كانال انتقال ارزي ايران مسدود شد

ايران از سال 90 از سيستم رسمي بانكداري دوبي اخراج شد. بانك نور اسالمي دوبي آخرين بانكي بود كه در حواله هاي ارزي با 
ايران همكاري مي كرد و اين قطع همكاري منجر به وقايع مالي سال 90 شد

مساله مهم ديگر در بخش تقاضا شدت گرفتن خروج سرمايه از ايران از سال 95 بود. خروج سرمايه نه الزاما به معناي خارج كردن فيزيكي 
ارز از ايران، بلكه به معني تبديل ريال به دالر توسط مردم يا خرج نكردن حواله دريافتي در دوبي جهت واردات به كشور است
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معركه دالر در بازار رهن و اجاره

تعديل قيمت هاي پيشنهادي با ارز تك نرخي

بخش مسكن همچون 
س��اير بخش هاي اقتصاد، 
س��يكل هاي  از  متاث��ر 
ش��وك هاي  و  تج��اري 
اقتصادي وسياس��ي است 
و همچني��ن بر آنه��ا اثر 
دوره هاي  و  نيز مي گذارد 
رك��ود و رونق را تش��ديد 
شناسايي  نحوه  مي نمايد. 
عوام��ل كالن اثرگ��ذار بر 
وضعي��ت ب��ازار مس��كن 
و تحلي��ل صحيح و مناس��ب آن عوام��ل، مي تواند 
مس��ووالن و برنامه ري��زان را در جه��ت پيش بيني 
وضعيت آينده مسكن كمك كند. متغير هاي كالن 
اقتصادي نظير توليد ناخال��ص داخلي، حجم پول، 
ش��اخص قيمت، نرخ ارز و... مي تواند بخش مسكن 

را متاثر كند. 
در نيمه دوم س��ال گذشته و اوايل امسال شاهد 
نوس��ان ن��رخ ارز و تنش ارزي، به خص��وص بعد از 
تعطي��الت نوروز بودي��م كه بر بازار ه��اي مختلف، 
تاثير چش��م گيري داش��ته اس��ت. افزايش نرخ ارز 

موجب نزول ارزش پول ملي كاهش رشد اقتصادي 
و كاهش قدرت خريد جامعه مي ش��ود. افزايش پي 
در پ��ي ن��رخ ارز در چند ماه اخي��ر باعث جذابيت 
س��رمايه گذاري در اين بازار براي سفته بازان شد و 
از طرف ديگ��ر با كاهش نرخ به��ره بانكي، حركت 
س��پرده ها به س��مت بازار ارز را دامن زد. با ش��دت 
گرفتن نوس��انات در ب��ازار ارز از بهم��ن ماه، بانك 
مرك��زي برنامه ه��اي خود را ب��راي كنت��رل بازار، 

اين گونه اعالم كرد كه شامل: 
1- انتش��ار گواهي س��پرده ريالي كه اجازه داده 
ش��د، به م��دت دو هفته از اواخر بهم��ن ماه با نرخ 
20درصد گواهي سپرده ريالي با سررسيد يك ساله 

منتشر شود. 
2- انتش��ار گواهي سپرده ريالي مبتني بر ارز كه 
اجازه داده مي شد، شبكه بانكي كشور اين گواهي را 
با سررسيد يك و 2 ساله منتشر كند، به اين صورت 
كه در زمان افتتاح گواهي، نرخ ريال مورد محاسبه، 
متوسط قيمت يك ماه قبل سامانه سنا خواهد بود و 
نرخ سود براي گواهي با سررسيد يك ساله 4درصد و 

سررسيد 2 ساله 4.5درصد در نظر گرفته شد. 
3- پيش ف��روش س��كه به��ار آزادي ك��ه بانك 

مركزي اق��دام به پيش ف��روش 6 ماه��ه به قيمت 
يك ميليون و 475هزار تومان و يك ساله به قيمت 

يك ميليون و 350هزار تومان كرد. 
ام��ا ب��ا وجود اتخ��اذ سياس��ت هاي ياد ش��ده، 
در ابت��داي امس��ال ب��ه خصوص بع��د از تعطيالت 
ن��وروزي، همچن��ان ن��رخ ارز رون��د صع��ودي به 
خ��ود گرف��ت و تن��ش در بازاره��ا حاك��م ب��ود. 
 افزاي��ش قيم��ت ارز ب��ه اي��ن ش��كل، دول��ت را 
بر آن داشت تا با برگزاري جلسه يي در 20 فروردين 
ماه ج��اري، ن��رخ ارز را ب��راي تم��ام فعاليت هاي 
اقتص��ادي 4200تومان اعالم كند كه ش��ايد بتوان 
گفت، اين اقدام دولت، شوك بزرگي بود به بازار ارز. 
اين تصميم دول��ت مي تواند تاثير مثبتي به صورت 

رواني بر فعاليت هاي اقتصادي داشته باشد. 
ب��ا وجود نوس��انات به وجود آم��ده در بازار ارز، 
وضعيت آش��فته يي ب��راي بازار مس��كن پيش بيني 
مي ش��د. حال س��وال اين اس��ت كه با اتخاذ چنين 
تصميم��ي در رابط��ه با قيمت ارز، بازار مس��كن به 
خص��وص بازار رهن و اجاره مس��كن، چه وضعيتي 

پيدا مي كند؟ 
هزينه هاي مسكن، سهم بااليي از بودجه خانوار 

را به خ��ود اختصاص مي دهد. عموم��ا تقاضا براي 
مسكن در قالب 4 شكل زير صورت مي گيرد: 

1- تقاض��ا ب��راي خدم��ات مس��كن 2- تقاضا 
براي ويژگي ه��اي انفرادي مس��كن )مثال موقعيت 
منطقه يي، ش��رايط آب و هوا، تعداد اتاق خواب و...( 
3- تقاضا براي واحد هاي ملكي در مقابل واحد هاي 

استيجاري 4- تخصيص مكاني خانوارها. 
بنابراين نوس��انات نرخ ارز بر تقاضا براي مسكن 
موثر است كه از دو بعد مي توان آن را مورد بررسي 
قرار داد. نوس��انات در ب��ازار ارز، باعث مي گردد كه 
منابع سرمايه گذاري در بخش مسكن به سمت بازار 
ارز حركت نمايد اين امر ممكن است به دليل ركود 
احتمالي در بازار مسكن و بازدهي بيشتر در بازار ارز 
باشد. از سوي ديگر باتوجه به تاثير اين نوسانات بر 
فعاليت هاي اقتصادي، منابع مالي كمتري در بخش 

مسكن سرمايه گذاري شود. 
در فصل آخر س��ال گذشته ش��اهد رشد تعداد 
معامالت و همچنين قيمت مسكن بوديم به گونه يي 
كه مس��كن از ركود 4 س��اله خارج و وارد فاز رونق 
ش��د. هر چند اين بازار، رش��د بااليي نداش��ت، اما 
انتظ��ار مي رفت كه بازار مس��كن در س��ال جاري، 

درصدد گ��ذر از وضعيت ركود مي ب��ود، اما باتوجه 
ب��ه وضعي��ت حاكم ب��ر ب��ازار ارز، تردي��دي براي 
عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان در بازار مسكن به 
وجود آمد كه نتيجتا پيش بيني براي بازار مس��كن 
را دش��وار تر كرد. با اعالم دستورالعمل هيات دولت 
در ارتباط با تك نرخي ش��دن ارز به قيمت 4200 
تومان، انتظار مي رود تنش در بازار ارز كمتر شده، و 
راه براي سفته بازي و حركت سرمايه از بازار مسكن 

به سمت بازار ارز بسته شود.
همچنين ب��ا تعيين نرخ ارز ثابت، جذابيت براي 
پيش خريد مس��كن افزايش يافته و باعث مي ش��ود 
س��رمايه هاي سرگردان، به دليل س��ودآوري به اين 
سمت س��وق پيدا كند كه به  نوبه خود بر معامالت 
رهن��ي- اجاره ي��ي تاثيرگذار بوده و موجب ش��ده 
رون��د صعودي نرخ رهن و اج��اره تاحدودي تعديل 
شود. از س��وي ديگر، باتوجه به نزديك شدن فصل 
جابه جايي، انتظار مي رود، تقاضا براي رهن و اجاره 
مس��كن افزايش يابد. در عين حال،  با ثابت ش��دن 
نرخ ارز، تاثير س��و نوسانات آن تعديل مي شود و تا 
حدي قدرت خريد ملك توس��ط متقاضيان مصرفي 

بهبود مي يابد. 

گروهراهوشهرسازيشهالروشني
تجربه نش��ان داده اس��ت كه نرخ ارز به  صورت 
مس��تقيم و ف��وري، اث��ري ب��ر قيمت مس��كن يا 
هزينه ه��اي توليد اين بخش ن��دارد و نبايد انتظار 
داش��ته باشيم كه نوس��انات نرخ ارز در كوتاه مدت 
بر قيمت تمام  ش��ده مسكن يا در نهايت بر قيمت 

مسكن تاثير سريعي داشته باشد. 
 در واقع نوس��انات نرخ ارز، آثار طوالني مدت بر 
بازار مس��كن دارد و در فاصله زماني كوتاه اثري بر 
آن نخواهد داشت. ضمن اينكه نوسانات نرخ ارز بايد 
در يك محدوده زماني مشخص تداوم داشته باشد 
تا بتوان ش��اهد تاثيرگذاري اين نوسانات بر قيمت 
مسكن باشيم، بر همين اساس به نظر نمي رسد كه 
افزايش نرخ ارز در هفته هاي اخير قيمت مسكن را 
در ماه هاي آت��ي افزايش دهد اما با توجه به اينكه 
ن��رخ ارز يكي از عوامل مه��م تاثيرگذار در اقتصاد 
كالن كش��ور است. به  عبارت  ديگر، سرنوشت بازار 
ارز و مس��كن به هم گره  خورده اس��ت و با نوسان 
ن��رخ ارز)كاهش يا افزايش( يكي از بازارهايي كه با 
تاخير زماني مش��خص تحت تاثي��ر قرار مي گيرد، 
بازار مسكن به  خصوص بازار اجاره است و نوسانات 
ن��رخ ارز تاثيري قطعي بر بازار و قيمت بازار اجاره 
خواهد داش��ت. در واقع تاثيرپذي��ري اين دو بازار 
از يكديگر و پيوند ناگسس��تني بازار ارز و مس��كن 
از منظ��ر اقتصاد كالن و نوع تقاضاي س��وداگرانه 

مطرح مي شود. 

آمارهاچهميگويند؟
براس��اس آمارهاي منتشر شده از سوي مراجع 
رس��مي، متوسط رش��د س��االنه قيمت مسكن در 
دولت اول س��ازندگي حدود 6 درصد بوده درحالي 
ك��ه قيم��ت دالر در پاي��ان دوره 150تومان بوده 
اس��ت. در دول��ت دوم س��ازندگي قيمت مس��كن 
درحالي با رش��د 27درصدي روبه رو شد كه درصد 
رش��د دالر در پايان دوره حدود 169درصد رش��د 

داشته است.
در همين بازه زماني رشد اجاره بها نيز 27درصد 

نسبت به گذشته رشد داشته است. 
ام��ا براس��اس همي��ن آماره��ا در دول��ت اول 
اصالح��ات ب��ا رش��د 50.9 درص��دي دالر قيمت 
مسكن 11.5درصد و قيمت اجاره حدود 20درصد 
رش��د داش��ته اس��ت. همچني��ن در دول��ت دوم 
اصالحات تنها با رش��د 5.83 درصدي قيمت دالر 
قيمت مسكن به رقمي حدود 26.5درصد و بخش 

اجاره به 24درصد مي رسد. 
در اي��ن مي��ان همزمان ب��ا ش��روع دولت اول 
محمود احمدي نژاد با رش��د 12.2درصدي قيمت 
دالر، قيمت مسكن با كاهش 2.5درصدي به رقمي 
حدود 24درصد رس��يد اما نكته قاب��ل  توجه اين 
مبحث مربوط به بخش اجاره است. به رقم افزايش 
بسيار اندك قيمت دالر و رشد نا محسوس مسكن، 

رشد اجاره بها به رقمي حدود 27درصد رسيد. 
در دول��ت دوم احمدي ن��ژاد ب��ه رق��م افزايش 
219درص��دي قيمت دالر قيمت مس��كن و اجاره 
نس��بت به دولت اول احمدي نژاد با كاهش روبه رو 
ش��د كه به گفته بسياري از كارشناسان دليل اين 
كاه��ش جذابيت بيش  از حد دالر براي متقاضيان 
ب��وده اس��ت. در اي��ن دوره زمان��ي بس��ياري از 
نقدينگي هاي خانگي مردم وارد بازار ارز شده تا به 
اميد افزايش نقدينگي خود يا دستكم حفظ ارزش 

آنها وارد بازار مسكن شوند. 
اما با ش��روع دوران ركود، بازار مسكن با وجود 
افزايش 32.3درصدي دالر با افزايش 5.7 درصدي 
قيم��ت مس��كن و 10درصدي نرخ اج��اره روبه رو 

مي شود. 
با تحليل فني آمارهاي موجود مي توان دريافت 
بازار مس��كن همواره به  نوعي بازيچه بازار ارز بوده 
اس��ت. به  هر حال نبايد فراموش شود كه بازار ارز 
تاثيرات اقتصادي بر جوانب مختلف جامعه ازجمله 
گران تر ش��دن كاالهاي مصرفي و س��رمايه گذاري 

دارد. 

كيفيترونقمسكندرچندماهآتي؟
در همي��ن رابطه س��لمان خادم المله، تحليلگر 
بازار سرمايه و مسكن با بيان اينكه تا زمان تثبيت 
قيمت ارز، بازار مس��كن به  خصوص اجاره ش��اهد 
تن��ش نخواهد ش��د، گفت: ب��دون ترديد در چند 
ماهه آينده قيمت ارز متعادل تر ش��ده و مسكن با 

اندكي رشد روبه رو خواهد شد. 
خادم المله افزود: درحال حاضر بازار مسكن به 
دلي��ل ناتواني متقاضيان مصرف��ي در خريد ملك 
صرفا قابليت س��رمايه گذاري دارد. به عبارت ديگر 
با افزايش قيمت دالر تنها دهك هاي 8 و 9 قدرت 
معامله و حضور در بازار كنوني را خواهند داشت. 
اين استاد دانش��گاه بابيان اينكه رونق مسكن 
به واس��طه ورود اين گروه رونق دلچسبي نخواهد 
داش��ت، گفت: تحرك بازار مس��كن نيازمند ورود 
س��ريع و پرق��درت متقاضيان مصرفي اس��ت اما 
متاسفانه در چند س��ال اخير براي توانمندسازي 
تقاضاي مصرفي فعاليت درخور توجهي رخ نداده 

است. 

اجارهمتناسبباقيمتمسكن
خادم المل��ه در ادام��ه درخص��وص تاثي��ر ارزبر 
ب��ازار اجاره گفت: براس��اس نتايج گذش��ته انتظار 
مي رود، اجاره بها متناس��ب با قيمت مسكن باشد و 
براس��اس مباني نظري اقتصاد مس��كن نيز قيمت و 
اجاره مس��كن رابطه يي س��اختاري با يكديگر دارند 
ب��ه  گونه يي كه افزايش يك ط��رف مي تواند موجب 
افزايش طرف ديگر ش��ود تا نس��بت م��ورد نظر به 

تعادل برسد. 
اين كارش��ناس با اش��اره به اينكه به طور حتم 
در آينده نزديك با رش��د اجاره به��ا روبه رو خواهيم 
بود، خاطرنش��ان كرد: البته اين رش��د كمي بيشتر 
از قيمت مس��كن بوده و مسكن دچار ركود تورمي 

خواهد شد. 

رفعورجوعكسريرياليموجرانبااجارهبها
خادم المله با اش��اره به اينكه كاهش قيمت ريال 
در برابر دالر موجران را وسوس��ه به افزايش قيمت 
مي كن��د، اظهار كرد: همواره اينگونه بوده كه موجر 

كم و كاس��تي حاص��ل از كاهش ريالي خ��ود را با 
افزايش اجاره بها رفع  و رجوع كرده است. 

به گفته اين كارشناس در واقع بخشي از افزايش 
قيمت اجاره بها به دليل انتظارات موجران و بخشي 
ديگ��ر مربوط به اثر تورمي اس��ت كه باال رفتن نرخ 

ارز در برخي بخش ها به جا مي گذارد. 
همچنين ب��ه اعتقاد اين اس��تاد دانش��گاه نرخ 
اجاره به��ا هماهنگ ب��ا نرخ تورم و قيمت مس��كن 
تغيير مي يابد البته در كوتاه مدت بازار اجاره درگير 
مس��ائلي همچون عوامل روان��ي، انتظارات عرضه و 

تقاضا خواهد بود. 
خادم المل��ه درنهاي��ت گفت: به  ه��ر حال تصور 
افزاي��ش قيمت براي بازار اج��اره در ماه هاي آينده 

خارج از ذهن نخواهد بود. 

بازارمسكندرشرفافزايشقيمت
در ادامه اين گزارش مجيد صفاري، معاون يك 
ش��ركت س��اختماني با بيان اينكه با افزايش دالر 
بهاي تمام  شده تمام كاالها افزايش مي يابد، گفت: 
اين مورد در صورتي رخ مي دهد كه مسووالن براي 
توانمندس��ازي جيب متقاضيان مصرفي مانند بازار 

اجاره فعاليت چنداني انجام نداده اند. 
صف��اري افزود: ط��ي دهه هاي گذش��ته قيمت 
مس��كن و اج��اره رابطه بلندمدت و ب��ا ثباتي باهم 
داشته اند بنابراين با افزايش دالر و به  تبع آن تورم، 
اجاره بها نيز با رقم محسوسي افزايش خواهد يافت. 
وي ادام��ه داد: با اين اوصاف مي توان گفت بازار 
مسكن در روزهاي آتي شاهد رشد 8 درصدي مازاد 
بر نرخ تورم خواهد بود و بازار اجاره نيز رقمي بيش 

از اين مقدار را تجربه خواهد كرد. 
وي درنهاي��ت گفت: البته نرخ اجاره در امالكي 
كه به صورت روزانه يا با نرخ ارز محاس��به مي شود، 

رشد قابل  توجهي خواهد داشت. 

رشدمنطقياجارهبها؟
در ادام��ه اين گزارش، افش��ين پروين پور، عضو 
س��ابق ش��وراي عالي مس��كن با بي��ان اينكه ركود 
بخش مس��كن با افزايش ن��رخ ارز عميق تر خواهد 
ش��د، گفت: افزايش ارز تورم را به دنبال دارد و اين 
مورد مي تواند تاثير بسزايي در افزايش نرخ اجاره بها 

داشته باشد. 
پروين پور افزود: همواره برخي از موجران، قيمت 
ملك خود را با قيمت انواع كاالها و خدمات مقايسه 
مي كنن��د و وقت��ي مي بينن��د بس��ياري از كاالها و 
خدمات روزمره افزايش يافته است، ترجيح مي دهند 
ب��راي حفظ ق��درت خريد كااله��اي عمومي خود، 
قدرت درآمدي ش��ان را از طريق افزايش اجاره بهاي 

ملكشان حفظ كنند. 
اين كارش��ناس بازار مس��كن با افزايش نرخ ارز 
س��يب نقدينگي ها به س��مت خريد ارز س��نگين تر 
مي ش��ود، گفت: درح��ال حاضر تمايل ب��ازار براي 
خري��د ارز بيش��تر از ملك اس��ت بنابراي��ن تمامي 
كس��اني كه اندوخته مازاد دارند درحال جمع آوري 

ارز از بازار هستند. 
پروين پور درنهايت خاطرنشان كرد: بدون ترديد 
تا ماه هاي آينده بازار مسكن و اجاره با رشد منطقي 

روبه رو خواهند شد. 

نرخاجارهتابعنيازمصرفكننده
در ادامه همين گزارش به اعتقاد س��يد منصور 
غيبي، كارشناس اقتصاد مس��كن، نرخ اجاره بهاي 
مس��كن تابع نياز مصرف كننده است، نه تابع بازار 
سفته بازي و سوداگري رايج در حوزه خريدوفروش 
مس��كن كه پيامد آن تبديل بازار مس��كن به بازار 

سرمايه يي است. 
اين كارش��ناس اقتصاد مس��كن بابي��ان اينكه 
متغير مهمي كه باعث مي شود حوزه اجاره مسكن 

رقابت��ي و احيانا منجر ب��ه افزايش قيمت اجاره بها 
ش��ود، همين افزايش تقاضاي اجاره نشيني است، 
خاطرنش��ان كرد: متاس��فانه در چند س��ال اخير 
اين تقاضا مثبت و رو به رش��د بوده و به نوعي اين 
رقابت، درون تقاضايي ش��ده و بين اجاره نشين ها 
در حال بازارگرمي اس��ت. از عمده داليل افزايش 
متقاضيان اجاره نش��يني عدم توانايي آنان در تهيه 
و خريد واحد مس��كوني موردنياز خود اس��ت. اين 
ناتواني ريش��ه در عدم رشد اقتصادي موثر جامعه 
و هزينه ه��اي ب��االي زندگي در س��اير بخش هاي 
اقتص��ادي خانواده هاس��ت. عدم گ��ردش صحيح 
س��رمايه هاي اقتص��ادي در جامعه و نب��ود برنامه 
عملياتي از س��وي متوليان امر اقتصاد مس��كن در 
جامع��ه ازيك طرف و تاثير متغيرهايي ازجمله نرخ 
تورم و نرخ س��ودهاي بانك��ي و همچنين افزايش 
قيمت مسكن از طرف ديگر مي توانند در رشد نرخ 

اجاره بها موثر باشند. 
از اي��ن رو، بنا به برخ��ي برآوردهاي مبتني بر 
مدل هاي رياضي، رش��د متوس��ط نرخ اجاره بهاي 
ملك در سال 97 نمي تواند رشدي بيش از 10 الي 
12درصد داش��ته باش��د اما مي توان به افزايش رو 
به رشد متقاضيان مس��كن استيجاري ازيك طرف 
و از طرف ديگر كاهش توليد مس��كن در سال هاي 
اخي��ر كه خ��ود در آتي��ه مي تواند منج��ر به عدم 
تعادل تقاضا و توليد مسكن شود، به عنوان عوامل 
تهديد كننده بازار مسكن اش��اره كرد كه منجر به 
عدم توانايي كنترل بازار مصرف هم در حوزه اجاره 
و هم در بخش خريدوفروش خواهد ش��د. پيامدي 
ك��ه مي تواند معادالت س��اير متغيرهاي اقتصادي 
روي كاغ��ذ را به هم ريخته و خود تبديل به معادله 

چند مجهولي شود. 

اثرگذاريتغييراتارزيباثبات
تجرب��ه و تحليل ع��ددي هر دو توام��ان ثابت 
مي كنند كه تغييرات قيمت��ي ارز، تاثير معنادار و 
موثري بر حوزه مس��كن نمي توانند داش��ته باشد. 
چراكه اوال اين تغييرات پايدار و مدت دار نمي تواند 
باشد. ثانيا جنس اين دو در اقتصاد از هم جداست. 
ولي در يك نقطه مهم به هم مي رس��ند كه همان 
نقطه، محل رانت خواري و سوداگري است و شايد 
تك نرخي شدن ارز بتواند اين نقطه تالقي را قطع 
نمايد. آنچه از تغيي��رات چند نرخي ارز بر اقتصاد 
ايران موثر واقع مي ش��ود، رش��د فضاي سوداگرانه 
و كاس��ب كارانه در اقتصاد اس��ت كه همين حس 
و ح��ال مي توان��د تاثير روان��ي كاذب در مبادالت 

مسكن ايجاد كند. 
ب��ا تك نرخي ش��دن ارز و با خ��روج تقاضاهاي 
س��وداگرانه از بازار ارز كنترل نوس��انات اين بازار 
بيش��تر امكان پذير ش��ده و به تبع آن بازار مسكن 
نيز از التهابات كاذب و هيجاني ناش��ي از نوسانات 
قيمت ارز در امان خواهد بود. و اين تثبيت قيمت 
ارز موجب رش��د و ش��كوفايي اقتصاد كش��ور و از 
بين رفت��ن تمام رانت هاي موج��ود در اين عرصه 
مي گ��ردد. از اين رو، تك نرخي ش��دن ارز موجب 
ايجاد ثبات در فعاليت هاي اقتصادي ازجمله حوزه 
مسكن مي شود و از بسياري رانت ها و تبعيض هايي 
ك��ه موجب لطمه به اين حوزه اقتصادي مي ش��ود 

جلوگيري مي كند. 

مشكلاصليبازاراجاره؟
در ادامه همين مبحث، ابوالحسن رامين فر، فعال 
حوزه س��اخت و ساز بابيان اينكه رابطه بازار مسكن 
ب��ا اجاره يك رابطه رياضي گونه اس��ت، گفت: بايد 
اجاره بها به ش��كلي باشد كه قيمت كل مسكن طي 

12سال توسط اجاره بها پرداخت شود. 
وي افزود: اين فرمول با كس��ر پول رهن فش��ار 
كمي بر دوش مستاجران وارد مي كند اما متاسفانه 
موج��ران هيچ��گاه تابع اي��ن فرمول ه��اي قانوني 

نيستند. 
اين فعال س��اختماني با اش��اره ب��ه اينكه بدون 
تردي��د با افزايش نرخ ارز قيمت اجاره نيز با رش��د 
روبه رو خواهد ش��د خاطرنش��ان كرد: وقتي بازاري 
فاقد رگالتوري باش��د هر كس با كسري جيب خود 

بر اجاره قيمت خواهد گذاشت. 
رامين ف��ر درنهايت گف��ت: به  هر ح��ال اقتصاد 
كش��ور ما وابس��تگي كاملي با نرخ ارز دارد بنابراين 
انتظ��ار افزايش قيمت در همه حيطه هاي اقتصادي 

دور از انتظار نيست. 

حركتموزونرهنواجاره
بانوسانارز

موجود  نقدينگي  احجم 
در جامع��ه در كنار ميزان 
اعتم��اد عمومي به ارز ملي 
مولفه ه��اي  مهم تري��ن  از 
پيش بيني  و  ت��ورم  تعيين 
اقتص��ادي  رش��د  مي��زان 

كشور است.
اقتصاد  امور  متوليان  بر 
كش��ور ف��رض اس��ت كه 
پيش از اتخ��اذ هر تصميم 

يا اقدامي كه ارتباط مس��تقيم با جريان نقدينگي 
دارد، نس��بت به جهت حرك��ت و تبعات حركت 
نقدينگ��ي، پيش بيني ها و اقدام��ات الزم را انجام 

دهند.
برآورد دقي��ق ظرفيت پذي��رش نقدينگي در 
ه��ر يك از بخش ه��ا و بنگاه ه��اي اقتصاد، عالوه 
ب��ر راهنمايي و ايجاد نقش��ه راه، ب��ه نحوه توزيع 
نقدينگ��ي و جلوگي��ري از س��رريز آنكه موجب 
بي نظمي و ايجاد حباب كاذب در بازارها مي شود، 

كمك شاياني مي كند.
الزم��ه اين امر ني��ز دراختيار داش��تن ابزار و 
امكان��ات الزم براي جذب و آزاد س��ازي نقدينگي 
در مواقع لزوم اس��ت. در س��ال هاي اخير با توجه 
به افزايش سرسام آور حجم نقدينگي، زنگ خطر 
افت و خيزهاي سنگين در اقتصاد به صدا درآمده 

است.
نخس��تين خيزش س��نگين بازار ارز را پس از 
 افزايش ش��ديد قيمت نفت به حدود 140دالر و 
به تبع آن افزايش درآمدهاي ارزي و همزماني آن 
با ش��روع تحريم ها شاهد بوديم. باتوجه به قدرت 
كم و كشش ضعيف بازارهاي اقتصادي در ايران، 
پس از ه��ر افت و خيز مدت زم��ان زيادي براي 
بازگش��ت ش��رايط به مرحله با ثبات را شاهديم، 
به طوري كه پس از افزايش شديد قيمت دالر در 
س��ال 90 هنوز قدرت خريد مردم به 7 سال قبل 

باز نگشته است.
س��ال 1396 سال نس��بتا پرالتهابي براي بازار 
ارز و س��رمايه در ايران بود. خبر كاهش نرخ سود 
س��پرده همزمان با ش��ايعه ورشكس��تگي برخي 
موسس��ات منجر ب��ه خروج بخ��ش قابل توجهي 
از حج��م نقدينگي انباش��ته در بانك ها ش��د. در 
زمان ورود نقدينگي به بازار نخس��تين  بازارهايي 
ك��ه تحت تاثير قرار مي گيرند، بازارهايي هس��تند 
ك��ه كمترين ريس��ك نقدش��وندگي را دارند. در 
كنار اين مس��اله بي اعتمادي به پول ملي س��بب 
تش��ديد تقاضا و دامن زدن به نوس��انات در بازار 

ارز مي شود.
پس از بازارهاي كم ريس��ك و زودبازده نوبت 
به بازارهاي متوس��ط مثل مس��كن مي رس��د. در 
نيمه دوم س��ال گذشته نوساناتي را در بازار ملك 
هم از طرف س��ازندگان و هم از طرف خريداران 
ش��اهد بوديم ام��ا در بهمن ماه و ش��روع مجدد 
نوس��انات ارزي بانك مركزي مجوز افزايش سود 
س��پرده ها را ص��ادر كرد و با جمع ش��دن حجم 
زيادي از نقدينگي س��رازير ش��ده به بازار ارز در 
قالب س��پرده هاي يك س��اله، آرامش نسبي را به 

بازار باز گرداندند. 
با ش��روع س��ال جديد ش��اهد افزايش شديد 
قيمت ارز بوديم كه دامنه اين نوسانات تا30درصد 

ارزش پول ملي كشيده شد.
بروز اين افت و خيزهاي متوالي و دامنه دار در 
كنار عدم تحرك جدي در بازار مسكن موجب به 
وج��ود آمدن حالت عدم اطمينان در س��ازندگان 
و مالكان ش��د و اين بي اعتمادي ب��ه ادامه وضع 
موجود، موجب ش��د كه مال��كان ترجيح دادند با 
قيمت ه��اي باال س��ال جديد را در ب��ازار رهن و 
اجاره آغاز كنند بطوري كه شاهد ارائه قيمت هاي 
نامتعارف براي رهن و اجاره امالك در س��ال 97 

هستيم. 
در روزه��اي اخي��ر دولت با ص��دور بيانيه ها و 
دس��تورالعمل هايي اعالم كرده اس��ت كه ارز تك 
نرخ��ي و 4200 توم��ان خواهد ش��د و تالش��ي 
حداكث��ري را براي خ��ارج كردن بازار از دس��ت 

دالالن و صرافان آغاز كرده است.
اگر اين تالش ها در عمل موجب كاهش واقعي 
نرخ ارز شود، مي توان اميدوار بود آرامش به بازار 
متالطم فعلي بازگردد و در آن صورت با اطمينان 
خاطر و خوش بيني بيش��تري مي ت��وان به آينده 
ب��ازار رهن و اجاره اميدوار بود، اما در حال حاضر 
و در شرايط نا متعادل فعلي بعيد به نظر مي رسد 
بتوان مال��كان را قانع كرد ك��ه مطابق نرخ تورم 
اعالمي نس��بت به تمديد و افزايش نرخ اجاره بها 

اقدام كنند. 

مصونيتقيمتمسكنازافزايشجهشي
از آنجا كه نرخ اجاره خود تابعي از قيمت مسكن 
به شمار مي رود، بررسي قيمت واحدهاي مسكوني 
 ب��ا ه��دف تعيين نرخ اج��اره ني��ز داراي اهميت

است. 
از اين رو، درخصوص قيمت كلي مس��كن نيز 
بايد گفت، درس��ال هاي اخيردر دو برهه، افزايش 
جهش��ي قيمت مسكن باعث شده است كه پيش 
گويي درباره احتمال رشد جهشي قيمت مسكن 
نيز به پ��اي ثابت پيش بيني ه��اي اين بازارمبدل 

شود.
در اي��ن بي��ن، بررس��ي اظهارنظرهاي صورت 
گرفته درب��اره رفتار بازار مس��كن در س��ال 97 
حاكي از آن است كه انتظار موجود درباره افزايش 
قيمت مسكن در س��ال 97 عموما انتظاري است 
كه چش��م انداز قيمتي مسكن در س��ال آينده را 

چند درصد باالتر از تورم توصيف مي كند.
ه��ر چن��د اي��ن افزاي��ش هرگ��ز ب��ه معناي 
افزايش ش��ديد قيم��ت در ب��ازار معامالت خريد 
و ف��روش مل��ك نخواهد بود، به ط��وري كه حتي 
ارز  ن��رخ  متالط��م  و  افسارگس��يخته  افزاي��ش 
نيز باعث نش��ده اس��ت ك��ه پيش بين��ي افزايش 
 جه��ش قيمت ها ب��راي اي��ن بازار متصورش��ود، 
هر چند كه نبايد از اين نكته غافل ش��د كه هيچ 
تضميني وجود ندارد كه در س��ال هاي آينده اين 
بازار دوباره جهش قيمت ها را از س��ر بگذارند اما 
فعال ت��ا اطالع ثانوي مي توان گفت كه در س��ال 
جاري اين اتفاق ش��وم براي اين بازار رخ نخواهد 

داد. 
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دانشوفن10

»تروجان اندرويدي« اهرم استخراج اطالعات ايراني ها از تلگرام
ايسنا|

محققان امنيتي اخيرا هشدار دادند تروجان اندرويدي 
جديدي شناس��ايي ش��ده كه از واسط هاي برنامه نويسي 
بات تلگرام براي ارتباط با سرور دستور و كنترل و ارسال 

داده ها به اين سرور بهره برداري مي كند. 
اين بدافزار TeleRAT نام داش��ته و به نظر مي رسد 
ايران و كاربران ايراني را هدف قرار داده است. اين بدافزار 
مشابه بدافزار IRRAT است كه قبال مشاهده شده بود و 
از واسط هاي برنامه نويسي بات تلگرام بهره برداري مي كرد. 
بداف��زار IRRAT هن��وز هم به فعالي��ت خود ادامه 
مي ده��د و خ��ود را در قال��ب برنامه هاي��ي كه ش��ماره 
بازديدكنندگان پروفايل تلگرام شما را نمايش مي دهند، 
توزيع مي كند. اين برنامه پ��س از نصب، بدافزار را ايجاد 

كرده و فايل هايي را روي سيم كارت قرباني توزيع مي كند 
كه در ادامه مي تواند اطالعاتي را به سمت سرور دستور و 

كنترل ارسال كند. 
 فايل هايي كه به سمت سرور دستور و كنترل ارسال 
مي شود حاوي فهرست مخاطبان، فهرستي از حساب هاي 
گوگل كه روي دستگاه ثبت شده اند، تاريخچه پيامك ها، 
تصاويري كه با دوربين جلو و عقب گوشي گرفته شده اند، 
هس��تند. بداف��زار مخ��رب گزارش هاي خ��ود را به بات 
تلگرام تحويل داده و از منوي گوش��ي محو مي شود و در 

پس زمينه اجرا شده و منتظر دستورات مي ماند. 
 از ط��رف ديگ��ر بداف��زار TeleRAT دو فايل روي 
دس��تگاه قرباني ايجاد مي كند. يكي از اين فايل ها حاوي 
اطالعات زيادي در مورد دستگاه قرباني است و در ديگري 

نيز فهرس��ت كانال هاي تلگرام و دستورات متعدد ذخيره 
شده است. اين بدافزار پس از نصب روي دستگاه قرباني، 
با ارس��ال تاريخ و زمان به بات تلگرام از طريق واسط هاي 
برنامه نويسي تلگرام، به مهاجم اين مساله را اطالع مي دهد.  
بدافزار در ادامه سرويسي را در پس زمينه راه اندازي كرده 
و به تغييراتي كه در حافظه دستگاه ايجاد مي شود گوش 
مي ده��د. بدافزار ه��ر 4.6 ثانيه به روزرس��اني ها را از بات 
تلگرام واكشي كرده و به دستورات گوش مي دهد. بدافزار 
در ادامه براساس دستوراتي كه دريافت مي كند مي تواند 
فهرستي از مخاطبان ايجاد كند، فايل هايي را ايجاد كند، 
مخاطب هاي جديد اضافه كند، پيامك ارس��ال و دريافت 
كند، با ش��ماره هاي مختلف تماس بگيرد، دستگاه را در 
حالت بي صدا يا صدادار قرار دهد، با دوربين گوشي عكس 

بگيرد يا عكس ها را از گالري دستگاه جمع آوري كند. 
 همچنين براس��اس اطالعات سايت پليس فتا، اين 
 sendDocument بدافزار قادر است با استفاده از تابع
در واس��ط برنامه نويس��ي بات تلگ��رام، فايل هايي كه از 
دستگاه قرباني جمع آوري كرده را به سمت سرور دستور 
و كنترل ارس��ال كند. اين بدافزار تمامي ارتباطات خود 
را با اس��تفاده از واسط برنامه نويس��ي بات تلگرام انجام 
داده و تش��خيص هاي مبتني بر ش��بكه را دور مي زند. 
بدافزار با اس��تفاده از اين واسط هاي برنامه نويسي براي 
 Webhook يا getUpdates به روزرساني از دو تابع
استفاده مي كند.  گفته مي شود شناسه توسعه دهنده اين 
بدافزار در كد آن موجود اس��ت كه محققان را به سمت 
كانال تلگرامي با ن��ام vahidmail6۷ هدايت مي كند. 
در اين كانال س��رويس هايي مانند اليك و دنبال كننده 
اينستاگرام، س��رويس هاي باج افزاري و هرگونه تروجان 
ناشناخته ارائه مي شود. محقان همچنين متوجه شدند 

در انجمن هاي برنامه نويسي ايراني يك كتابخانه با قابليت 
كنترل توسط بات تلگرام براي فروش تبليغ مي شده كه 
نمونه هايي از اين كد در بدافزار TeleRAT مش��اهده 
شده است. هرچند اين انجمن ادعا مي كند طبق قوانين 
كشور ايران كار مي كند ولي چنين عمليات مخربي نيز 

در آن مشاهده مي شود. 
 ب��ه دليل اينكه در بداف��زار TeleRAT از كدهاي 
توس��عه دهندگان مختل��ف و كدهاي متن باز اس��تفاده 
ش��ده اس��ت، به راحتي نمي توان آن را به گروه خاصي 
نس��بت داد. با اين حال گفته مي شود توسعه دهندگان 
اين تروجان چند نفر هس��تند ك��ه داخل ايران فعاليت 
مي كنند. اين بدافزار در بازارهاي شخص ثالث برنامه هاي 
كارب��ردي در قال��ب برنامه هاي قانون��ي و غيرقانوني و 
همچنين كانال ه��اي تلگرامي توزيع مي ش��ود. تقريبا 
۲۲۹۳ كارب��ر تاكنون به اين بدافزار آلوده ش��ده اند كه 
نزديك به ۸۲ درصد از شماره ها مربوط به ايران هستند. 

سايبر

تلگرام هر لحظه ممكن است 
مسدود شود

ايسنا| دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي با بيان اينكه 
ش��هروندان حق دارند از هر پيام رس��اني استفاده كنند، به 
ش��رط اينكه تابع قوانين كشور باشد، گفت: فعال تصميمي 
در رابطه با انسداد تلگرام اتخاذ نشده، اما هرآن ممكن است 

شرايطي براي انسداد تلگرام پيش بيايد. 
 سيدابوالحس��ن فيروزآب��ادي اظهار كرد: م��ا به دنبال 
پيام رس��اني با كاربران باال و قابليت اش��تغال زايي هستيم. 
تاريخي براي مسدود كردن تلگرام مطرح نشده، اما از كسب 
و كارها و موسساتي كه كانال هاي زيادي دارند دعوت شده 
از پيام رس��ان هاي خارجي به پيام رس��ان هاي داخلي كوچ 
كنند. وي در پاسخ به سوالي مبني بر استفاده شخص خود 
از پيام رسان ها و شبكه هاي اجتماعي خارجي اظهار كرد: من 
هم از تلگرام و اينستاگرام استفاده مي كنم و بنا به تعهدي 
كه به پيام رسان هاي داخلي دارم از آنها نيز استفاده مي كنم. 
ريي��س مركز ملي فضاي مجازي با بيان اينكه در حوزه 
پيام رس��ان ها نوعي نابساماني در كش��ور وجود دارد، افزود: 
اقدامات وسيعي بنا به دستور رييس جمهور در دي ماه ۹6 
انجام شد كه فرمودند كشور بايد از پيام رسان غالب )تلگرام( 
خارج ش��ود. بطور جدي در سال ۹۷ در حوزه پيام رسان ها 
بايد نخس��تين پيام رس��ان، داخلي باش��د. پيام رسان هاي 
خارج��ي هم مي توانن��د فعاليت كنند به ش��رطي كه تابع 
قوانين جمهوري اسالمي باشند. وزارت آموزش و پرورش در 
حوزه كوچ پيام رسان هاي خارجي به داخلي بخشنامه صادر 
كرده اس��ت. فيروزآبادي با بيان اينكه به پيام رسان داخلي 
انواع تهمت ها زده ش��ده، گفت: در مقايس��ه با كاربراني كه 
از پيام رس��ان هاي خارجي اس��تفاده مي كنند، رقم كاربران 
اس��تفاده كننده از پيام رسان هاي داخلي بسيار كم است. به 
كساني كه با كوچ پيام رسان هاي خارجي به داخلي كسب و 
كارشان دچار اختالل مي شود، بيمه بيكاري تعلق مي گيرد. 

نشت اطالعات توسط 
كارمندان »اپل« 

بلومبرگ| مديران ارشد شركت اپل با ارسال يادداشتي 
محرمانه براي تمامي كارمندان خود از آنها خواس��ته اند تا 
تالش براي نش��ت اطالعات محرمانه اين شركت را هر چه 

سريع تر متوقف كنند. 
اپل از جمله ش��ركت هايي اس��ت كه به شدت در زمينه 
انتش��ار اطالعات خصوصي مربوط ب��ه آخرين اختراعات و 
دس��تاوردهاي خود حساسيت داشته و تالش مي كند هيچ 
خبري در اين زمينه پيش از اطالع رساني رسمي به بيرون 
درز نكند. اما واقعيت اين است كه چنين امري معموال رخ 
نمي دهد و تاكنون بارها و بارها اخبار و اطالعات مربوط به 
توليدات جديد اپل ماه ها قبل از عرضه رس��مي به رسانه ها 
راه يافته و در آنها منتش��ر شده است. اپل مي گويد در سال 
گذش��ته ۲۹ نفر را شناس��ايي كرده كه اخبار محرمانه اپل 
را در رس��انه ها منتش��ر مي كردند و از اين تعداد 1۲ نفر را 
دس��تگير كرده اس��ت. اين شركت از تش��ديد بررسي هاي 
قضايي و انجام اقدام��ات حقوقي بر ضد كارمندان متخلف 
در اين حوزه خبر داده اس��ت. اين ش��ركت در يادداش��ت 
هش��دارآميز خود به كاركنانش اعالم ك��رده كه متخلفان 
در صورت شناس��ايي نه تنها شغل خود را در اپل از دست 
مي دهند، بلكه ممكن اس��ت با دش��واري زيادي در زمينه 
يافتن ش��غل در ديگر ش��ركت ها و موسسات مواجه شوند. 
در اين ميان هنوز مشخص نيست همين يادداشت محرمانه 
اپل چگونه به رسانه ها درز كرده است. اپل از اين نگران است 
كه افشاي زودهنگام مشخصات توليدات اين شركت به رقبا 
امكان دهد تا با سرعت بيشتري به اين شركت واكنش نشان 

دهند و بر فروش و سود اپل تاثير منفي بگذارد. 

 ردگيري مخفيانه كودكان
در 3300 برنامه اندرويدي

انگج�ت| ام��روزه تردي��دي وجود ندارد كه بس��ياري 
از برنامه هاي طراحي ش��ده براي اس��تفاده در گوشي هاي 
اندروي��دي اطالعات��ي بي��ش از حد نياز خ��ود جمع آوري 

مي كنند. 
 اما ح��اال دامنه اين ن��وع سوءاس��تفاده ها به بچه هاي 
كوچك كش��يده و بررسي ها حاكيس��ت كه بيش از ۳۳00 
برنام��ه اندروي��دي اطالعات��ي را در مورد ك��ودكان كاربر 
جم��ع آوري مي كنند كه بر اس��اس قواني��ن موجود نبايد 
جمع آوري شوند. محققان با اس��تفاده از يك ابزار خودكار 
آزمايش قابليت برنامه هاي اندرويدي به اين نتيجه رسيده اند 
ك��ه ۳۳۳۷ برنام��ه اندرويدي خاص خانواده ه��ا و كودكان 
در گوگل پلي اطالعات ش��خصي كودكان زير 1۳ س��ال را 
جم��ع آوري مي كنند. از مجموع 5۸55 برنامه يي كه به اين 
منظور مورد بررس��ي قرار گرفته ان��د، ۲۸1 برنامه اطالعات 
تماس و موقعي��ت مكاني كودكان را ذخيره كرده اند، بدون 
اينكه براي اين كار از والدين آنها اجازه بگيرند. 1100 برنامه 
اطالعات هويتي كاربران كم سن و سال خود را بطور محدود 
و ۲۲۸1 برنامه اين اطالعات را بدون محدوديت با اشخاص 
و ش��ركت هاي ثالث به اشتراك گذارده اند. 40درصد از كل 
اين برنامه ها براي انتقال اطالعات خصوصي يادشده از هيچ 
ابزار يا تمهيدات امنيتي نيز استفاده نمي كنند و تقريبا همه 
آنها يعني ۹۲ درصد اين برنامه ها ارتباط ناامني براي تبادل 
داده با فيس بوك دارند. محققان تاكيد دارند كه بهتر است 
والدين با توجه به همين مش��كالت استفاده از برنامه هاي 

يادشده را به حالت تعليق درآورند. 

فناوري چيني براي شناسايي 
چهره مجرم 

 بي بي سي| پليس چين با كمك دوربين هاي مجهز به 
فناوري شناس��ايي چهره يك فرد مظنون را ميان 60 هزار 

نفر رديابي و دستگير كرد. 
پليس چين با اس��تفاده از فناوري شناسايي چهره يك 
مظنون را شناس��ايي كرد. دوربين هاي مجه��ز به فناوري 
پيش��رفته اين ف��رد را از ميان 60 هزار نف��ر حاضر در يك 
كنس��رت شناس��ايي كردند. اين فرد ك��ه تاكنون فقط نام 
خانوادگي او )Ao( مش��خص ش��ده، در كنسرتي در ايالت 
جيانگ شي در جنوب غربي چين حاضر شده بود. با وجود 
آنكه هزاران نفر در اين كنس��رت حضور داشتند، دوربين ها 
حضور Ao را به نيروهاي امنيتي هشدار دادند. اين درحالي 
اس��ت كه اس��تفاده از فناوري شناس��ايي چهره براي رصد 
مردم در چين بس��يار مرسوم ش��ده است. حدود 40 دولت 
محلي در اين كش��ور از دوربين هاي مدار بسته براي رصد 
افراد حاضر در فهرس��ت س��ياه دولتي استفاده مي كنند. از 
اين فناوري به خصوص در فس��تيوال ها و ديگر رويدادهاي 
عمومي و همچنين فرودگاه ها استفاده مي شود. ماه گذشته 
نيز نيروهاي پليس از عينك هاي آفتابي استفاده كردند كه 

قابليت شناسايي مظنونين در اماكن شلوغ را دارد.

اخبار

با ابالغ رگوالتوري 

اپراتورها موظف به حفظ حريم خصوصي شدند
گروه دانش و فن|

 با انتش��ار اخبار نقض حريم خصوصي و به دنبال 
آن جريمه اپراتورها، رگوالتوري با اش��اره به بررس��ي 
اپراتوره��ا در زمينه حفظ و صيان��ت اطالعات مردم، 
اعالم كرده كه اپراتورها بايد سازوكاري داشته باشند 
كه به اعتماد مردم پاسخ دهند و براساس درآمدي كه 

دارند، پاسخگوي حساسيت مردم باشند. 
در حالي كه حفظ حريم خصوصي كاربران توسط 
اپراتوره��ا يكي از وظايف آنها به ش��مار م��ي رود، در 
ماه هاي گذشته اخباري مبني بر نقض حريم خصوصي 
توس��ط اپراتورها منتشر و مواردي از جمله دسترسي 
برخي از اپراتورها به IP مش��تركان خود و در اختيار 
ق��رار دادن اين اطالعات براي تبليغات هوش��مند به 

يك سري از كسب وكارها شنيده شد. 
پس از اين اخبار، حسين فالح جوشقاني -رييس 
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي- گفته 
بود: بزرگ ترين س��رمايه يك اپراتور اعتماد يك كاربر 
است و اين طور نيس��ت كه اپراتورها بطور گسترده و 
ساماندهي ش��ده اطالعات را در اختي��ار ديگران قرار 
دهند. اين كار ممكن است به روش هاي مختلف ديگر 
صورت گرفته باشد، از جمله شماره هايي كه كاربران 
در شبكه هاي اجتماعي مي گذارند يا ديتابيس هايي كه 

در فروشگاه ها از شماره كاربران ايجاد شده است. 
آذري جهرمي وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالعات 
نيز با اش��اره به اطالعات مشتركان كه  ممكن است از 
طريق اپراتورها در اختيار شركت ها قرار گرفته باشد، 
تصريح كرده بود: اگر با مهندسي اجتماعي به نوعي سر 
مخاطب كاله گذاش��ته باشند كه طبيعتا خود اپراتور 
اي��ن كار را نمي كند، بايد اين موضوع را بررس��ي كرد 
كه دامنه آن چه بوده است و در فضاي كلي نمي توان 
درباره آن صحبت كرد. اما طبعا اين كار درست نيست 
و نظارت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
بايد آن را بررس��ي كند. البته درنهايت آش��كار شدن 
اين موضوع كه شماره هاي مشتركين برخي اپراتورها 
هن��گام اس��تفاده از اينترنت هم��راه و ورود به برخي 
س��ايت ها، در اختيار س��ايت پذيرنده قرار گرفته بود، 
موجب ش��د اين اپراتورها بنابر مفاد موافقتنامه پروانه 
اپراتورهاي تلفن همراه، به دليل عدم اهتمام در حفظ 

اطالعات مشتركين، 40 ميليارد ريال جريمه شوند. 

 تاكيد براي حفظ حريم خصوصي
در اين راس��تا، مجيد حقي معاون سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي از برنامه رگوالتوري براي 
بررس��ي اپراتورها در زمينه حفظ و صيانت اطالعات 
مردم خبر داده و گفته است: بايد سازوكار، ابزار، فرآيند 
پشتيباني و استانداردي كه اپراتورها در زمينه حفظ و 
نگهداري اطالعات كاربران دارند، مشخص شود چراكه 

امان��ات مردم در نزد اپراتورهاس��ت كه باعث رش��د، 
سودآوري و ارتقاء آنان مي شود و كسب وكار اپراتورها 

را شكل مي دهد. 
وي با بيان اينكه رگوالتوري، اپراتورها و كساني كه 
از سازمان تنظيم مقررات ارتباطات پروانه كسب كردند 
و قرار اس��ت در فضاي كسب و كار كشور فعاليت هاي 
مرتبط خود را داش��ته باشند، امانت دار مردم هستند، 
گفت: اپراتورها باي��د در خصوص صيانت از اطالعات 
مردم حساس باشند و به همين دليل بايد سازوكاري 
داش��ته باش��ند تا از اين امانت صيانت كنند و اعتماد 
مردم را پاس��خ دهند تا براساس درآمدي كه از فضاي 
كسب و كار دارند، حساسيت مردم را پاسخگو باشند. 
مع��اون نظارت و اعمال مقررات س��ازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي با اش��اره به تاكيد وزير 
ارتباط��ات و فناوري اطالعات ب��ر حفظ و صيانت از 
اطالعات كاربران افزود: اپراتورها بايد در واقع حداكثر 
دقت و انرژي در صيان��ت از اطالعات مردم به خرج 
دهند. حقي از ارس��ال نامه يي به هم��ه اپراتورهاي 
ثابت و همراه كشور در زمينه حفظ حريم خصوصي 
كاربران خبر داده و اظه��ار كرد: اپراتورها قبال اعالم 
كرده بودند كه توجه خاصي به حفظ اطالعات مردم 
دارن��د و به وظايف خود در اين زمينه آگاه هس��تند 
اما س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي طي 

نامه يي از اپراتورها خواست تا سازوكار، فرآيند، ابزار، 
تجهيزات و استانداردي كه در زمينه حفظ و صيانت 
اطالعات مردم دارند را اعالم كنند. معاون س��ازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با بيان اينكه براي 
احراز اعالن اپراتورها و تضمين ادعاها بايد سازوكار، 
ابزار و فرآيند پشتيباني آن توسط اپراتورها مشخص 
ش��ود، تصريح كرد: اپراتورها كم و بيش اس��نادي را 
فرس��تادند اما اين اس��ناد در تراز م��ورد نظر نبود و 
متناسب با آنچه ادعا مي شد، اسناد آن ارائه نشد كه 
مقرر شد تا از نزديك برويم و به اصطالح بيت و بايت 
آن را بررس��ي كنيم و ريشه عمليات ها و فرآيندها و 
سبك و س��ياقي كه اجرا مي شود را مشخص كنيم 
كه آيا اقدامات آنها تابع استانداردي است يا براساس 

نقطه نظرات سازماني آنهاست. 
وي اف��زود: ب��راي اينكه فرآيند بررس��ي دو طرفه 
باش��د و هم ما نسبت به سازوكارها اپراتورها اطالعات 
كسب كنيم و آنها نسبت به اينكه محفوظ بودن اين 
بررسي ها مطمئن باشند، تيمي از حوزه هاي مختلف 
فن��ي و غيرفني را تش��كيل داده و معرفي كرديم. به 
دنبال اين هس��تيم ت��ا ببيني��م اپراتورها درخصوص 
اطالع��ات مردم چه ابزار، فرآيند و برنامه يي را دارند و 
در برنامه س��ازماني براي آن، ارتقاي ساالنه يي متصور 
هستند يا خير. حقي با بيان اينكه همانطور كه براي 

شاخص هاي توس��عه برنامه قائليم و براي رسيدن به 
آن هزينه مي كنيم تا س��ودي به دست آيد، بايد براي 
امنيت اطالعات نيز هزينه كنيم، خاطرنشان كرد: اگر 
مقدار سود بيشتر شد، يعني مشتري و كاربران بيشتر 
شدند؛ بنابراين بايد متناسب آن نيز در حوزه صيانت 
از اطالعات هزينه ك��رد و به عنوان يك دغدغه، بايد 
برنامه يي در اين خصوص باش��د و براي آن س��اختار 
و اهدافي در نظر گرفته ش��ود و مديران بايد تابع آن 

ضوابط باشند. 

 سودآوري با حفظ اطالعات 
معاون نظارت و اعمال مقررات رگوالتوري با بيان 
اينكه اين امانات مردم در نزد اپراتورهاس��ت كه باعث 
رش��د، سودآوري و ارتقا مي شود و كسب و كار آنان را 
شكل مي دهد، گفت: در خصوص صيانت و نگهداري 
از اطالعات بايد همه تابع قوانين باشند و اينطور نيست 

كه فقط بخش خاصي آن را رعايت كنند. 
وي توس��عه و امنيت را دو بال يك اپراتور دانست 
و افزود: بررس��ي ها انجام مي شود تا دغدغه، سازوكار، 
فرآيند، نفر، آموزش و حتي ريش��ه تعامالت اپراتورها 
با نماين��دگان فروش و پيمانكاران مش��خص ش��ود 
چراكه نمايندگان فروش نخستين نقطه يي است كه 
اطالعات را مي گيرد و نخستين جاييست كه مي تواند 

در خصوص اطالعات سهل انگاري شود. حقي در مورد 
بررسي رگوالتوري توضيح داد: اين بررسي ها حتي در 
مورد تجهيزات نگهداري اطالعات صورت مي گيرد كه 
اين تجهيزات چگونه نگهداري و امحاء مي شود، چراكه 
هر تجهيزي كه اطالعات را نگهداري مي كند، شامل 
يك سازمان ذخيره سازي است كه به سختي اطالعات 
را از دست مي دهد؛ بنابراين بايد مشخص شود كه در 
نگهداري، تعميرات و امحاي آن چه سازوكاري اتفاق 

مي افتد. 
اين مقام مسوول با اعالم اينكه نتايج اين بررسي ها 
را اس��تخراج كرده و به اطالع مردم مي رس��انيم و اگر 
موانعي باشد تذكري مي دهيم تا رفع كنند، گفت: در 
نتيجه براي رگوالتوري موضوع كامال شفاف مي شود 
و براي توس��عه هاي بعدي اپراتوره��ا، مي توانيم نگاه 
معني دارتري در خصوص امنيت به آنها داشته باشيم. 

راهكارهاي مختلف براي دستبرد به اطالعات 
معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
با بيان اينكه دس��تبرد به اطالعات هميشه يك روش 
ندارد و در زمان هاي مختلف روش هاي جديدي پيدا 
مي كند، اظهار كرد: در توس��عه حتما بايد برنامه هايي 
براي رفع احيانا مش��كالت امنيتي ديده ش��ود؛ چون 
همانطور كه حجم اطالعات بيش��تر و خدمات جديد 
ارائه مي شود، برنامه توسعه براي صيانت و امنيت نيز 

بايد در نظر گرفته شود. 
وي ب��ا بيان اينكه هدف س��ازمان تنظيم مقررات 
ارتباطات از بررسي وضعيت صيانت اطالعات كاربران 
توسط اپراتورها رتبه بندي نيس��ت، افزود: نخست به 
دنبال رفع اش��كاالت هس��تيم و بحث م��ا رتبه بندي 
نيس��ت چراكه گاهي رتبه بندي ما را از اهدافمان دور 
مي كند. حقي در پاسخ به اين سوال كه اگر اپراتوري 
اعالم كرد بيشتر از يك حد مشخصي نمي تواند براي 
حفظ و صيانت از اطالعات مردم هزينه كند، توضيح 
داد: در پروانه يي كه به اپراتورها داده شده است، براي 
هر ك��دام از بحث ها مابه ازايي وج��ود دارد و اگر اين 
مفهوم انطب��اق پيدا كند با تخلف دارنده پروانه حتما 
برخورد مي ش��ود. هرچند پيش بيني ما اين نيس��ت 
باتوجه به اصراري كه ب��ر صيانت از اطالعات مردم و 
احساس مسووليتي كه اپراتورها دارند، چنين اتفاقي 
رخ دهد. اين اظهارات در حالي انجام مي شود كه وزير 
ارتباط��ات اخيرا با تاكيد ب��ر تالش براي حفظ حريم 
خصوصي توس��ط اپراتورها اظهار كرده بود: به عنوان 
وزي��ر ارتباطات، تاكنون تالش زيادي براي جلوگيري 
از نق��ض حري��م خصوص��ي كارب��ران در اپراتورهاي 
ارتباطي كرده ام و اگر قانون اختيارات الزم را به وزارت 
ارتباطات بدهد، براي صيان��ت از حريم خصوصي در 

فضاي مجازي نيز تالش الزم را خواهم كرد. 

وي تري|
بررسي ها نشان مي دهد گوگل از فناوري پيشرفته هوش مصنوعي خود براي استراق سمع 
از مردم سوءاستفاده كرده و تالش مي كند با بررسي وضعيت چهره افراد به گفته هاي آنها در 

اماكن عمومي پي ببرد. 
فناوري تشخيص چهره گوگل اين روزها پيشرفت فوق العاده يي داشته و با استفاده از آن 
مي توان در صورت ثبت تصوير افراد از راه دور و مش��اهده دهان آنها مكالماتي كه در جريان 
اس��ت را مشخص كرد. گوگل از فناوري يادش��ده براي يافتن و درك اصوات انبوهي از افراد 
كه در نقاط مختلف در حال راه رفتن هس��تند، اس��تفاده مي كند. به عنوان نمونه، اگر تعداد 
زيادي از مردم در يك نقطه ش��لوغ تجمع كرده و در حال حرف زدن با هم باش��ند، فناوري 
هوش مصنوعي مي تواند گفته هاي متعدد افراد مختلف را تشخيص داده و ثبت كند. شبكه 
عصبي هوش مصنوعي گوگل با بررس��ي اين گفته ها و اص��وات توانايي هاي خود را افزايش 
مي دهد و حتي با حذف اصوات مزاحم قادر به اس��تخراج صدايي دقيق و قابل درك خواهد 
بود. فناوري يادشده پيامدهاي گسترده يي را به همراه مي آورد و براي تشخيص اصوات نامعلوم 
در فايل هاي ويديويي، ارتقاي كيفيت سخنان افراد، كمك به افراد كم شنوا و حتي ناشنوا و 
در موقعيت هايي كه ده ها نفر بطور همزمان در حال صحبت هستند، قابل استفاده است. اما 
اين فناوري بطور گسترده قابل سوءاستفاده هم هست و گوگل از آن مي تواند براي جمع آوري 
اطالعات زيادي در مورد ميليون ها نفر از ساكنان كره زمين استفاده كند. اين فناوري تنها از 
روي حركات دهان گفتار هر فردي را تشخيص مي دهد و با استفاده از آن و ديگر فناوري هاي 
در اختي��ار گوگل مي توان اف��راد را ردگيري كرد و بطور مرتب اظهارات و گفتارش��ان را در 
اماك��ن عمومي ثبت و ضبط كرد؛ امري كه معنايي جز جاسوس��ي آني و لحظه به لحظه از 
زندگي اشخاص ندارد. از سوي ديگر مي توان پيش بيني كرد كه تعداد زيادي برنامه موبايلي و 
نرم افزاري سازگار با اين فناوري هوش مصنوعي هم شكل بگيرد كه آنها هم قابليت هاي زيادي 

براي جاسوسي و سوءاستفاده خواهند داشت.

فون آرنا|
طب��ق گزارش هاي جديد، تعداد برنامه ها و اپليكيش��ن هاي پرداخ��ت درون برنامه يي در 

سال هاي آتي افزايش بي سابقه يي پيدا خواهد كرد. 
 از آنجايي كه چندي پيش گزارش شد در سال جاري ۲01۸ ميالدي، كاربران گوشي هاي 
آيفون از برنامه هاي پولي فروش��گاه اينترنتي و آنالين اپ استور استقبال بي نظيري كرده اند، 
بنابراين بس��ياري از تحليلگران برآورد كرده اند كه اپليكيشن هاي پرداخت درون برنامه يي از 
اين پس بيشتر از پيش خواهد شد و توسعه دهندگان بيشتري برنامه هاي اينچنيني را براي 
جلب توجه آن دس��ته از كاربراني كه تمايل به نصب و دانلود برنامه هاي خاص تر دارند، ارائه 

خواهند كرد. 
گزارش هاي منتشر شده از سوي موسسه سنسور تاور، نشان مي دهد كه استفاده از خريد 

درون برنامه يي در ميان كاربران بيش از پيش محبوب شده است. 
اين آمار همچنين گوياي آن اس��ت كه پرداخت هاي درون برنامه يي كاربران گوشي هاي 

آيفون شاهد يك رشد و افزايش ۲۳ درصدي در مقايسه با سال ۲016 ميالدي بوده است. 
كاربران گوشي هاي آيفون به صورت ميانگين مبلغ حدودا 5۸ دالر را خرج خريدهاي درون 
برنامه يي كرده اند كه اين ميزان نسبت به سال گذشته كه 4۷ دالر بود، افزايش قابل مالحظه 

و چشمگيري يافته است. 
 از ميزان متوس��ط هزينه 5۸ دالري براي اپليكيش��ن هاي پرداخت درون برنامه يي، حدود 
۳6 دالر آن ب��راي درياف��ت بازي ه��اي آنالين و موبايلي خرج و هزينه ش��ده اس��ت. پس از 
اپليكيشن هاي بازي نيز، حوزه هاي سرگرمي، شبكه هاي اجتماعي و شبكه زندگي به ترتيب 
از محبوب تري��ن و پرطرفدارترين برنامه هاي پرداخت درون برنامه يي توس��ط كاربران آيفون 
بوده اند. تعداد دفعات دانلود اپليكيشن براي كاربران اپل بطور متوسط با 10 درصد افزايش به 
عدد 45 درصد رسيده است. اين بدان معناست كه هر كاربر حدودا نسبت به سال ۲016، 4 

برنامه جديد در گوشي هوشمند خود نصب كرده است. 

وي تري|
شنيده ها حاكي است گوگل قصد دارد با همكاري نوكيا، اتصال مسافران هوايي در هواپيما 

به اينترنت بي سيم واي فاي را فراهم كرده و گسترش بخشد. 
گفته مي شود كه شركت گوگل، اين غول تكنولوژي امريكايي در حال گفت وگو و مذاكره 
با نوكيا، به عنوان يكي از بزرگ ترين اپراتورهاي جهان و پيشگامان در عرصه برقراري اينترنت 
اس��ت تا بتواند فناوري راه اندازي و دسترس��ي به اينترنت بي سيم واي فاي را در داخل كابين 

تمامي هواپيماهاي جهان فراهم بياورد. 
البت��ه در حال حاضر نيز امكان دسترس��ي مس��افران به اينترنت واي ف��اي در برخي از 
هواپيماهاي شمار اندكي از ايرالين هاي جهان وجود دارد اما هنوز اين فناوري فرا گير نشده و 

در تمامي هواپيماهاي ايرالين هاي مختلف جهان وجود ندارد. 
گ��وگل كه همواره در تالش بوده اس��ت دسترس��ي كاربران را به اينترنت، ش��بكه هاي 
اجتماعي، دس��تگاه هاي الكترونيكي و حضور در فضاي مجازي تسهيل كند، حاال مي خواهد 
يكي از بزرگ ترين درخواست هاي مسافران محلي و بين المللي هوايي را تحقق بخشد، چراكه 
س��فرهاي هوايي به خصوص در مس��افت هاي طوالني براي عده بس��ياري از مردم، سخت، 
دش��وار و طاقت فرساس��ت چراكه آنها به دليل قطع آنتن دهي شبكه هاي موبايل و همچنين 
مسائل امنيتي هواپيما، قادر نيستند از موبايل خود براي برقراري تماس با ديگران و همچنين 
سرويس هاي آنالين و اينترنتي استفاده كنند. بنابراين وجود يك شبكه اينترنت بي سيم داخل 
كابين كه براي امنيت هواپيما و سالمت سرنشينانش مشكلي ندارد را امري ضروري مي كند 
تا مسافران در اين مدت زمان طوالني، سرگرم شده و با كوچك ترين مساله يي كالفه نشوند. 
بر اس��اس گزارش هاي منتشر شده از س��وي بلومبرگ، همكاري گوگل با غول اپراتوري 
دنيا يعني نوكيا مي تواند گام بسيار مثبت، سازنده و بزرگي براي پيشرفت در حوزه فناوري و 
صنعت هوانوردي جهان به شمار بيايد. اين همكاري همچنين سهام اين دو غول تكنولوژي 

را نيز افزايش خواهد داد. 

سو استفاده »گوگل« از فناوري هوش مصنوعي همكاري »گوگل« با »نوكيا« براي اينترنت هواپيماهاافزايش اپليكيشن هاي پولي »اپ استور«

دريچه فراسوكاربر
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چهره هاي استاني

 شوراي شهر استعفاي شهردار كرج را پذيرفت
كرج| سخنگوي ش��وراي شهر كرج از پذيرش استعفاي 
اصغر نصيري توس��ط اكثريت اعضاي ش��ورا در جلس��ه 
غيرعلني خبر داد. رحيم خس��تو در اين خصوص گفت: 
پس از اعالم شهردار كرج براي كناره گيري از اين سمت، 
اكثريت اعضاي ش��وراي ش��هر كرج در جلسه غيرعلني 
روز دوش��نبه 27 فروردي��ن، با اس��تعفاي اصغر نصيري 
موافقت كردند. خس��تو افزود: محمدرض��ا احمدي نژاد، 
معاون حمل ونقل و ترافيك ش��هرداري كرج نيز به عنوان 

سرپرست شهرداري كرج انتخاب شد. 
 مشكل قطع آب و برق كرج

كرج | در ش��رايطي كه مردم كرج صبح روز دوشنبه را با 
قطع برق و در مرحله بعد قطع آب آغاز كردند، مسووالن 
ستاد مديريت بحران اين شهر اعالم كردند كه اين مشكل 
در نخستين فرصت حل مي ش��ود. بارش برف سنگين و 
شكسته شدن درختان و س��نگين شدن برخي شاخه ها 
باعث اتصال كابل هاي برق و وارد شدن خسارت به خطوط 
انتقال برق شد و از صبح ديروز برخي مناطق كرج با قطع 
برق روبه رو شدند. اعضاي كميته اضطرار مديريت بحران 
اس��تان البرز باتوجه به طوالني شدن قطع برق با تشكيل 
جلسه يي اضطراري در استانداري البرز به بررسي وضعيت 
پرداختند. اسكندري مديرعامل شركت توزيع برق استان 
البرز در اين جلس��ه گف��ت: بيش از 80 گ��روه در نقاط 
مختلف شهر مشغول بازسازي شبكه برق هستند. موسوي 
گفت: هفت گروه امدادي نيز از استان هاي همجوار تهران 

و قزوين براي كمك به كرج آمده اند. 
 دع�وت از صنعتگ�ران آلمان�ي ب�راي همكاري 

مشترك با آذربايجان شرقي
تبري�ز| رييس ات��اق بازرگان��ي تبري��ز از صنعتگران و 
سرمايه گذاران آلماني جهت همكاري مشترك و ارتقاي 
تكنولوژي صنايع تبريز دعوت كرد. صمد حس��ن زاده در 
سمينار بازرگاني ايران و آلمان با حضور هياتي از فعاالن 
اقتصادي ايالت زاكس��ن آلمان با اشاره به توانمندي ها و 
جايگاه آذربايجان ش��رقي، اظهار كرد: تبريز از گذشته با 
صنعت آلمان آش��نا بوده و امروزه نيز تكنولوژي بيش��تر 
واحده��اي توليدي از كش��ور آلمان اس��ت. او ادامه داد: 
حدود 70 س��ال پيش مركز آم��وزش فني و حرفه اي به 
نام هنرستان صنعتي آلمان در تبريز افتتاح شده بود كه 
توسط اساتيد آلماني تدريس انجام مي گرفت. حسن زاده 
با بيان اينكه پتروش��يمي تبريز يكي از بزرگ ترين واحد 
توليدي تمام پليمرهاي پالس��تيكي اس��ت، عنوان كرد: 
صنايع پالس��تيكي و فرآورده هاي پالس��تيكي در زمينه 
پلي اتيل��ن و پلي پروپيل��ن و همچنين مواد اوليه س��اير 
پالستيك ها در تبريز توليد مي شود و از سويي نيز اتيلن از 
تبريز به صورت مستقيم به پارس جنوبي منتقل مي شود. 

 درآمد ميلياردي با توليد نهال گل محمدي
آران وبيدگل| بزرگ ترين گلخانه توليد نهال گل محمدي 
كش��ور در آران و بيدگل ساالنه ۳ميليون اصله نهال توليد 
مي كند. مرتضي زماني كشاورز و كارآفرين آران وبيدگل 
است كه موفق شده ساالنه بيش از سه ميليون اصله نهال 
گل محمدي در گلخانه هاي خود توليد و س��االنه بيش از 
يك ميليارد تومان درآمدزايي داش��ته باش��د. مدير جهاد 
كش��اورزي شهرس��تان آران وبيدگل گفت: توليدات اين 
گلخانه به سراسر كشور ارسال مي شود. حسين فتاحي با 
بيان اينكه اين نهال در تمام فصول سال برداشت مي شود، 
افزود: اين واحد زمينه اشتغال 10نفر را فراهم كرده است. 
او گف��ت: دولت به ازاي هر ه��زار متر گلخانه صدميليون 
تومان با كارمزد 6درصد به كش��اورزان تس��هيالت ارائه 

مي دهد. 
 سرريز شدن سدهاي ايالم و كنگير ايوان در پي 

بارش هاي اخير
اي�الم | مع��اون حفاظ��ت و بهره ب��رداري ش��ركت آب 
منطقه ي��ي اي��الم گفت: س��دهاي چم گ��ردالن ايالم و 
كنگي��ر ايوان در پ��ي بارش هاي مطلوب بهاري س��رريز 
ش��ده اند. احسان يارمحمدي با اعالم اين خبر گفت: آب 
موردنياز براي استفاده زمين هاي كشاورزي پايين دست 
س��دهاي »كنگير« ايوان و »چم گردالن« ايالم از طريق 
بارش هاي مطلوب بهاري تامين شده و ديگر نيازي براي 
تخليه و رها س��ازي آب اين سدها نبود. او با بيان اينكه از 
بيس��تم تا بيست و پنجم فروردين ماه ميزان ورودي آب 
به سدهاي ايالم 15 و نيم ميليون مترمكعب، كنگير دو 
ميليون مترمكعب و س��د دويرج دهلران نيز يك ميليون 
مترمكعب بوده است، يادآور شد: ميزان حجم نهايي سد 
دوي��رج دهلران 205 ميليون مترمكعب اس��ت كه بيش 
از 1۳7ميليون مترمكعب آن معادل 67 درصد پر ش��ده 
اس��ت. يار محمدي از رها س��ازي آب سد دويرج دهلران 
جهت استفاده زمين هاي كشاورزي پايين دست خبر داد و 
افزود: بيشترين حجم آب مصرفي سدهاي سه گانه استان 

ايالم در بخش كشاورزي است. 
 پيش بيني خريد ۱۰ ميليون تن گندم

خرم آب�اد| مجري طرح گندم وزارت جهاد كش��اورزي 
گفت: برآورد امس��ال ما خريد 10 ميلي��ون تن گندم از 
كش��اورزان در كشور است. اسماعيل اس��فندياري پور با 
تاكيد بر اينكه كاهش بارندگي ها در توليد گندم كش��ور 
تاثيري نخواهد داشت، اظهار كرد: خوشبختانه اقداماتي 
مانند اجراي پروژه »ايكاردا« و اقدامات فني، توليد گندم 
نوس��انات تغييرات اقليمي را تحمل مي كند و مش��كلي 
در تولي��د نداري��م. او با بيان اينكه در س��ال زراعي ۹6 و 
۹7 نس��بت به س��ال زراعي ۹۴ و ۹5 تولي��د گندم 8  تا 
10درصد افزايش پيدا كرده اس��ت، گفت: اين امر نتيجه 
اقدامات فني ب��وده كه انجام داده ايم. مجري طرح گندم 
وزارت جهاد كش��اورزي در ادامه سخنان خود با اشاره به 
افزايش توليد بذر در سطح قابل قبولي در كشور، ادامه داد: 
افزايش بذور اصالح ش��ده ارقام جديد، به ارتقاي كيفيت 
و توليد محصول كمك زيادي مي كند. اس��فندياري پور 
با تاكيد بر اينكه امس��ال به ميزان كافي كشاورزان گندم 
توليد مي كنند، گفت: نياز كشور درنهايت رفع مي شود و 
به طور قطع مانند سال گذشته امسال كل گندم موردنياز 
مصرف داخلي تامين اس��ت و بخشي از گندم براي سال 

۹8 باقي مي ماند. 
 بهره برداري از فاز اول طرح فاضالب سيرجان

كرمان| پيمانكار مجري طرح فاضالب س��يرجان گفت: 
ادام��ه عمليات اجرايي طرح فاضالب س��يرجان نيازمند 
همكاري مردم براي ايجاد زيرساخت هاي اين طرح است. 
پيمان��كار مجري طرح فاضالب س��يرجان گفت: فاز اول 
طرح به طول 88 كيلومتر از س��ال گذشته بهربرداري از 
فاز اول طرح فاضالب سيرجان آغاز شده است و تا نيمه 
اول امسال به اتمام مي رسد. مديرعامل شركت جهادنصر 
سيرجان گفت: در اين طرح كه قادر است بخش عظيمي 
از آب صناي��ع معدن��ي را تامين كن��د، ۳00 نفر كارگر 
مشغول به كار شدند. سلطاني استفاده از پساب فاضالب 
در صنعت و كش��اورزي، جلوگي��ري از آلودگي آب هاي 
زيرزميني و ارتقاي سطح بهداشت را از مزاياي اين طرح 
عن��وان كرد و گفت: در اجراي طرح، مردم بايد همكاري 
كنند تا بتوان زيرساخت هاي الزم را هنگام تخريب معابر 

و خيابان ها به وجود آورد. 

اخبارشهرستانها

استاد دانشگاه هامبورگ در همايش توسعه و حقوق مطرح كرد

تحقق توسعه اقتصادي با حاكميت »قانون« 

معاون توسعه مناطق محروم و روستايي رياست  جمهوري:

2۱۰ هزار شغل در روستاهاي كشور ايجاد شد

گروه بنگاه ها   
مهم ترين گزاره براي تحقق رش��د اقتصادي پايدار 
چيس��ت؟ اين پرسشي اس��ت كه هر كدام از ما براي 
آن پاس��خي را در ذهنم��ان مي پرورانيم و توضيحي 
را برايش تدارك مي بينيم؛ موضوعاتي مانند توس��عه 
مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني؛ هماهنگي ميان 
قوايي در زمينه اقتصادي، فرهنگ سازي و... موضوعاتي 
هستند كه معموال در پاسخ به چنين پرسشي مطرح 
مي شوند؛ اما استاد دانشگاه هامبورگ كه براي شركت 
در همايشي ذيل عنوان حقوق و توسعه در ايران راهي 
بابلس��ر شده، معتقد است كه قبل از هر اقدام ديگري 
براي رس��يدن به هر نوع توسعه اقتصادي پايدار بايد 
حاكميت قان��ون در ابعاد و زواياي گوناگون جامعه  و 

فضاي اقتصادي تحقق پيدا كند. 
ايده يي كه با بررسي دقيق تر آن متوجه مي شويم 
ك��ه چرا اقتص��اد ايران هنوز نتوانس��ته ب��ه افق هاي 
پيش بيني ش��ده در رش��د پايدار و توسعه همه جانبه 
دس��ت پيدا كن��د. چراكه هنوز اهميت ت��ن دادن به 
حاكميت قانون نه در ميان مسووالن كشورمان، نه در 
ميان اهالي اقتصاد و صنعتگران و نه در افكار عمومي 
مردم كشورمان نهادينه نشده است. در نتيجه چنين 
تفكراتي اس��ت كه برخي اف��راد و نهادهاي خاص كه 
براي خود اتمسفري فراقانوني ايجاد كرده اند به جاي 
اينكه باري از دوش اقتصاد و معيش��ت ايراني بردارند 
خود به عاملي در جهت تضعيف اقتصادي كشور بدل 
شده اند. عضو هيات علمي دانشگاه هامبورگ آلمان در 
اظهاراتش بر نقش قانون در رش��د اقتصادي كشورها 
تاكي��د كرد و گفت: اس��تقرار و حاكميت قانون براي 
تنظيم قاعده بازي و تنظيم روابط افراد، دس��تگاه ها و 
نهادها پيش شرط رشد اقتصادي در هر نظام اقتصادي 

و سياسي است. 
»هانس برن ش��فر« دي��روز در همايش »حقوق و 
توسعه« كه در بابلس��ر برگزار شد، افزود: همبستگي 
قوي ميان ش��اخص هاي »حاكميت قانون« و درآمد 
سرانه در كشورهاي ثروتمند نشان مي دهد كه اجراي 
صريح و قاطع قانون بر مناسبات اجتماعي و اقتصادي 
تا چه اندازه مي تواند بر توسعه اقتصادي تاثير بگذارد. 

او در تعريف حكومت قانون گفت: حاكميت قوانين 
حقوقي بر مناس��بات و روابط اجتماعي، سياس��ي و 

اقتصادي بدون تاثير ش��خص يا اش��خاص يا رانت بر 
اين مناسبات است. عكس آن در كشورهاي فقير هم 
ب��ه دليل فقدان حاكميت قانون و قائل بودن قانون به 

تصميمات شخص، توسعه اقتصادي انجام نمي گيرد. 
اين استاد حقوق و اقتصاد دانشگاه هامبورگ تاكيد 
كرد:»همبس��تگي الزام��ا به معني عليت نيس��ت كه 
بگوييم حاكميت قانون در كشورهاي ثروتمند بيشتر 
است يا اينكه خود اين حاكميت قانون است كه منجر 
به ثروت بيش��تر در برخي شده اس��ت چون اصال در 
زمان طرح اين ش��اخص اواس��ط دهه ۹0 كشورهاي 
طرح كننده اين شاخص از قبل ثروتمند بودند. بنابراين 
به نظر مي رس��د براي شروع رشد اقتصادي حاكميت 
قانون يك ضرورت است اما براي ثروتمند شدن به نظر 
نمي رسد حاكميت قانون كافي و تنها عامل و اثرگذار 

باشد«. شفر در ادامه گفت:»افزايش دستمزدها بر پايه 
قانون كار جديد كه از قرن هجدهم در عرصه جهاني 
آغاز ش��د كه به كاهش نرخ فق��ر انجاميد را مي توان 
نتيجه برقراري حاكميت قانون كار بر مناسبات كارگر 

و كارفرما و نظام مند شدن روابط ميان آنها دانست.«
عضو هيات علمي دانش��گاه هامبورگ افزود:»اين 
افزايش دس��تمزد ها و ايجاد نظام و قواعد كار نه تنها 
آس��يبي به اقتص��اد و توليد كننده نزد بلكه در رش��د 
اقتصادي و همبس��تگي نهادهاي رسمي و غيررسمي 

نقش تعيين كننده داشت.« 

 اعتماد متقابل، محصول حراست از حقوق 
مالكيت

شفر از »اعتماد متقابل« نيز به عنوان كليدواژه رشد 

اقتصادي نام برد و گفت: عدم اعتماد بين سرمايه گذار 
و ايده پرداز يك مخمصه است كه باعث كاهش ميزان 
مبادالت و در نتيجه كاهش پويايي اقتصادي و فقر را 

به همراه دارد. 
او اعتماد متقابل را محصول حراس��ت و اس��تقرار 
نگهداري از حقوق مالكيت دانست و بر نقش مراقبت از 
حقوق مالكيت در برابر دولت و ساير بخش خصوصي 
نيز تاكيد كرد. رييس س��ابق موسسه حقوق و توسعه 
اروپا افزود: قرارداد اقتصادي كه حاصل مبادله اس��ت 
اگر بر پايه اعتماد متقابل ش��كل بگيرد مطمئنا رشد 
اقتصادي و توس��عه در همه زمينه ها را به دنبال دارد. 
زماني كه قراردادها از پشتوانه قانوني مناسب برخوردار 
باش��ند، دامن��ه افرادي كه ب��ا آنها مبادل��ه مي كنيم 
گس��ترش مي يابد و اقتصاد هم چي��زي جز مبادالت 

نيست كه هر دو طرف مي توانند از آن منفعت ببرند.«
شفر برقراري »حقوق شركت هاي اقتصادي« را نيز 
ي��ك پديده نوظهور خواند و افزود:» اين حقوق منجر 
به اعتماد اين ش��ركت ها براي سرمايه گذاري و انتقال 
تكنولوژي در يك كشور خواهد شد كه از ضرورت هاي 

توسعه اقتصادي است«. 
عضو هيات علمي دانشگاه هامبورگ گفت: تجربه 
فروپاش��ي اتحاد شوروي و كش��ورهاي منقطع از آن 
نش��ان داد كه اين كش��ور ها براي جذب شركت هاي 
خارجي و به تبع آن س��رمايه گذاران خارجي مجبور 

به استقرار حقوق مالكيت و حقوق شركت ها شدند. 
ش��فر اين اقدام را پيش زمينه اين كش��ور ها براي 
ورود به اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار دانست و تاكيد كرد: 
اقتصاد بازار بايد براس��اس پايه هايي باش��د كه حقوق 
مالكيت خوب تعري��ف و خوب قابل انتقال و مراقبت 

باشد. 
او همچنين با مثال زدن برخي كش��ورهاي موفق 
در گ��ذار به اقتصاد بازار همچون لهس��تان افزود: اين 
كش��ور ها پس از جنگ جهاني دوم ب��ا برنامه ريزي و 
اس��تقرار و اجراي قوي حاكميت قانون بر قرارداد هاي 

اجتماعي و اقتصادي به اين مهم دست يافتند. 

 تحقق توسعه اقتصادي با قانون
اس��تاد اقتصاد دانش��گاه هامب��ورگ با اش��اره به 
اينكه برخي معتقدند چگونه چين توانس��ت با فقدان 
حاكميت قانون موثر به توسعه اقتصادي برسد، گفت: 
ب��ا اينكه حاكميت قان��ون در چين از س��طح بااليي 
برخوردار نيست اما چين توانست با حراست، نگهداري 
و پش��تيباني از حقوق ش��ركت ها به حقوق مالكيت 

براساس قانون براي كوتاه مدت دست يابد. 
شفر تصريح كرد كه چين نيز براي رسيدن به يك 
توسعه با ثبات و دايمي ناچار است، حاكميت قانون را 
حداقل بر مس��ائلي كه به حوزه اقتصاد ارتباط دارند، 

اجرا كند. 
هماي��ش ي��ك روزه »حقوق و توس��عه« با هدف 
بررسي تاثير حاكميت قانون و اجراي مباحث حقوقي 
بر روند توس��عه اقتصادي در دانشگاه مازندران برگزار 
شد و چهره هاي برجسته دانشگاهي از كشور و خارج 

از ايران به اين موضوع پرداختند. 

مع��اون توس��عه مناط��ق مح��روم و روس��تايي 
رياست جمهوري گفت: از محل اعتبارات قانون اشتغال 
پايدار روس��تايي و عشايري در سال گذشته 210هزار 

شغل در كشور ايجاد شد. 
به گزارش ايرنا، س��يدابوالفضل رض��وي ديروز در 
نشست مشترك فني اشتغال روستايي با كارآفرينان 
و نمايندگان ش��وراها و دهياران استان بوشهر افزود: 
تالش مي شود امسال اين ميزان شغل به ۳00هزار نفر 
برسد. او اظهار كرد: پيش بيني اشتغال ساالنه از محل 
اعتبارات قانون اشتغال پايدار روستايي و عشايري در 
برنامه ششم توسعه ۳8۴هزار شغل است كه اميدواريم 
با عملكرد مثبت بتوانيم به توسعه و تعادل پيش بيني 

شده در مناطق روستايي و عشايري برسيم. 
رضوي، درباره پرداخت ها در بخش اشتغال پايدار 
روس��تايي ادامه داد: با توجه به اينكه قانون اش��تغال 
پايدار روستايي ش��هريور ماه سال گذشته تصويب و 
در اوايل زمس��تان ابالغ شد، ارزيابي عملكردي ميزان 

پرداخت ها تا آخر بهار مشخص مي شود. 
رض��وي گفت: دولت تدبير و اميد با تصويب قانون 
اشتغال پايدار روستايي و عشايري توانست كار بزرگي 

در رونق كسب و كار در روستاها انجام دهد. 
معاون توس��عه مناطق محروم و توسعه روستايي 
رياس��ت جمهوري اف��زود: براس��اس اي��ن قان��ون به 

روس��تاييان و عشاير مرزنشين كش��ور وام با ۴درصد 
كارمزد و به ساير مناطق وام هاي 6 درصدي پرداخت 
مي شود و سقف اختيار استان ها در پرداخت اين وام ها 
از يك ميليارد تا 60 ميليارد ريال اس��ت. دوره تنفس 
اين تس��هيالت ۳س��ال و بازپرداخت آنها نيز 6 سال 

تعيين شده است. 
رضوي بيان كرد: همچنين در بخش تس��هيالت 
س��رمايه در گردش نيز در ش��هرهاي زير 10هزار نفر 
10ميليارد ريال با كارمزد 10درصد پرداخت مي شود 
كه 6 ماه تنفس دارد در مدت يك س��ال بازپرداخت 
مي ش��ود. او تاكيد كرد: بانك هاي كش��اورزي، پست 
بانك، توس��عه تع��اون و صن��دوق كارآفريني اميد به 
عنوان عامل موظف به همكاري در پرداخت تسهيالت 
هستند. رضوي درباره وثيقه هاي درخواستي بانك ها 
براي پرداخت اين تسهيالت گفت: سند محل اجراي 
طرح به اضافه ماش��ين آالتي كه دارند، سفته يا سند 
ملك و مس��كن روستاييان وثايقي است كه بايد براي 
پرداخت اين وام ها ارائه ش��ود و بانك ها حق ندارند به 
غير از اين موارد از متقاضيان وثايق ديگري بخواهند. 

رض��وي تاكيد كرد: اين تس��هيالت در بخش هاي 
كشاورزي، صنعتي، معدني، گردشگري، صنايع دستي 

و خدمات بين  راهي به متقاضيان پرداخت مي شود. 
او اظه��ار كرد: ش��ركت هاي دانش بني��ان و داراي 

فناوري و شركت هاي سهامي خاص در برخورداري از 
تسهيالت اشتغال پايدار روستايي در اولويت قرار دارند. 
رضوي همچنين بر ضرورت ارائه آموزش هاي الزم 
در ارتقاي تولي��د، كاهش هزينه ها، عرضه كاال، تداوم 
خدمات و افزايش حوزه نفوذ كاال تاكيد كرد و گفت: با 
افزايش كيفيت محصوالت توليدي در كشور بايد نقش 
اقتص��ادي ايران را در اقتصاد دنيا ارتقا داد. بازاريابي و 
آموزش ازجمله پيوست هاي مهم بسته اشتغال پايدار 

دولت است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. 
او گفت: براساس بسته اشتغال روستايي و عشايري 
كشور 1.5ميليارد دالر معادل 60 هزارميليارد ريال از 
محل صندوق توس��عه ملي بدون كارمزد تصويب شد 
كه براس��اس ابالغ استاني س��هم استان بوشهر از اين 

مبلغ 2هزار و 800 ميليارد ريال است. 
وي تاكيد كرد: گردشگري در استان بوشهر به ويژه 
در بخش دريايي از محل هاي ايجاد اش��تغال پايدار و 

جذاب است كه بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد. 
وي با اش��اره به ايجاد يك ناحي��ه صنعتي در هر 
دهستان كش��ور گفت: در هر اس��تان بايد نمايشگاه 
دايمي براي عرضه محصوالت روس��تاييان و عش��اير 
برپا ش��ود. استاندار بوشهر با اش��اره به بسته اشتغال 
پايدار روس��تايي و عش��ايري گفت: دولت براي ايجاد 
اش��تغال پايدار روس��تايي و عش��ايري، ايجاد اقتصاد 

پويا و جلوگيري از مهاجرت روس��تاييان به ش��هرها 
هدف گذاري مناسب و بجايي داشته است. عبدالكريم 
گراوند افزود: بانك هاي عامل و دس��تگاه هاي مسوول 
دغدغه كارآفريني دول��ت را جدي بگيرند و به دور از 
هرگونه اعمال س��ليقه برابر ضوابط و مقررات بايد كار 
را پيش ببرند. وي بدون اش��اره به ميزان پرداختي ها 
در استان در بخش تسهيالت اشتغال پايدار روستايي 
و عش��ايري اظهار كرد: ميزان پرداختي استان در اين 

بخش نشان مي دهد كه عملكرد خوبي نداشته ايم. 
گراوند، بر ضرورت حمايت از طرح هاي دولت ادامه 

داد: در قانون اشتغال پايدار روستايي و عشايري هدف 
توزيع پول نيست بلكه پايداركردن اشتغال است. 

وي پيگيري ايجاد كانون توس��عه اشتغال، انجمن 
توسعه اش��تغال روستايي و اتحاديه اشتغال روستايي 
در دستور كار مديريت ارشد استان بوشهر قرار دارد. 

گراوند تاكيد كرد: ايجاد فضاي مناسب نمايشگاهي 
براي عرضه محصوالت صنايع دستي در استان ازجمله 

اولويت هاي استان است كه در دست اجراست. 
وي بر ضرورت ايجاد زيرساخت هاي الزم در بخش 

گردشگري دريايي تاكيد كرد. 

ي�زد| مديرعام��ل ش��ركت ب��رق 
منطقه ي��ي ي��زد ب��ا اش��اره به رش��د 
11درصدي مصرف برق اس��تان اعالم 
ك��رد: بي��ش از 70 درص��د مص��رف 
ان��رژي الكتريك��ي اس��تان مربوط به 
بخش صنعت اس��ت. به گزارش ايسنا، 
محمدحس��ن صباغزادگان در نشست 
افتتاحيه ارزيابي عملكرد بخش انتقال 
و فوق توزيع معاونت بهره برداري ش��ركت ب��رق منطقه يي يزد با 
بيان اينكه الزم است نگاه به ارزيابي به  عنوان فرصت براي بهبود 
سيستم باش��د، گفت: پايداري خوب و وضعيت مناسب شبكه در 
صنعت برق كشور و خاموش��ي هايي كه روزبه روز كمتر مي شود، 
نشانگر بهبود سيستم بهبود به كمك ارزيابي هاي مستمر، بها دادن 
به نظرات افراد خبره و صاحب نظر و اقدامات براي رفع نقاط قابل 
بهبود اس��ت. او با اش��اره به وجود نيروهاي جوان، ب��ا انگيزه و با 
تجرب��ه در معاونت بهره برداري ش��ركت برق منطقه يي يزد افزود: 
با وجود مش��كالت تحري��م و نقدينگي كه گريبانگير صنعت برق 
است، خوشبختانه اين شركت در بحث طرح هاي توسعه يي، طرح 
عقب افتاده ندارد. صباغزادگان، اس��تان يزد را با بيش از 70درصد 
مصرف انرژي الكتريكي در س��ال ۹6، اس��تان صنعتي برشمرد و 
تصري��ح كرد: روند رش��د مصرف انرژي با ديمان��د زير 7 مگاوات 
10درصد و رش��د ديماند باالي 7 مگاوات 18 درصد در سال ۹6 
نس��بت به سال ۹5 بوده است كه در كل فروش انرژي استان يزد 
7ميليارد و ۴00 ميليون كيلووات ساعت با رشد 11درصدي به 8 
ميليارد و ۳00 ميليون رسيده است. اين مقام مسوول با بيان اينكه 
با توجه به رش��د تند مصرف استان مشكل خاصي در تامين برق 
نداريم، خاطرنشان كرد: در سال ۹5 پيك بار مصرف 12۳0 مگاوات 
بود كه با وجود رشد 1۴درصدي با اقدامات خوب مديريت مصرف 
و ذخيره س��ازي عمليات اين ميزان در سال ۹6 به 1۴10مگاوات 

ساعت رسيد و 170مگاوات ساعت پيك سايي صورت گرفت. 

 مصرف 7۰درصد برق استان يزد
در صنعت

  | ن چس�تا ن و بلو سيستا
فرماندار زهك در ش��مال سيس��تان 
و بلوچس��تان ب��ا بيان اينكه امس��ال 
ش��رايط خشكس��الي در ش��مال اين 
اس��تان بسيار ش��ديد و وخيم است، 
گف��ت: خشكس��الي در س��ال زراعي 
جاري 121ميلي��ارد تومان به بخش 
كش��اورزي اين شهرس��تان خسارت 
وارد كرده اس��ت. جمشيد رخشاني نس��ب ديروز در گفت وگو با 
ايرنا با بيان اينكه افزون بر 12هزار بهره بردار بخش كش��اورزي 
در اين شهرستان فعاليت مي كنند، اظهار داشت: در سال زراعي 
۹7-۹6 از مجموع حدود 22هزار هكتار زمين كش��اورزي قابل 
كش��ت اين شهرس��تان تنها حدود 6 هزار هكتار آن زير كشت 
رفته اس��ت. او ادامه داد: همين مزارع كش��اورزي زير كش��ت 
زهك نيز به دليل خشكسالي شديد و قطع كامل آب رودخانه 
هيرمند سيستان آسيب جدي ديده اند. فرماندار زهك تصريح 
كرد: ب��راي جلوگيري از آس��يب هاي جدي به م��ردم منطقه 
ناش��ي از خشكس��الي هاي پي در پي ضروري اس��ت، اقدامات 
مختلف نظير حفر چاهك، تامين علوفه دام فعاالن اين عرصه، 
پرداخت خس��ارت به كشاورزان و استفاده از فرصت مرز مورد 
توجه جدي قرار گيرد. رخشاني نس��ب مرز را فرصت ارزشمند 
براي رونق كس��ب و كار در منطقه دانست و افزود: با توجه به 
ظرفيت ه��اي فراوان مرزي و از س��ويي نياز مردم منطقه فعال 
ك��ردن تنها بازارچه مرزي ش��اهگل در اين شهرس��تان مورد 
توجه جدي قرار گرفته اس��ت. تداوم خشكس��الي در سيستان 
و بلوچس��تان به ويژه منطقه سيستان با پنج شهرستان زابل، 
هيرمند، زهك، هامون و نيمروز به عنوان قطب كشاورزي اين 
استان در چند سال گذشته كه در سال زراعي ۹7 - ۹6 به اوج 
خود رس��يده پايان عمر هزاران ساله كشاورزي و تبعات بعد از 
آن از جمله افزايش مهاجرت ها از اين منطقه را رقم خواهد زد.

خشكسالي ۱2۱ميليارد تومان به كشاورزي زهك 
خسارت وارد كرد

كردستان| اس��تاندار كردستان بر 
ضرورت رونق توليد و س��رمايه گذاري 
جهت كاس��تن از ميزان وابس��تگي به 
مبادالت م��رزي تاكيد كرد.  به گزارش 
»تع��ادل« و ب��ه نق��ل از اس��تانداري 
كردس��تان، بهم��ن مرادني��ا در ديدار 
نمايندگان اصناف و بازاريان شهرستان 
س��قز گف��ت: تمرك��ز مرزنش��ينان بر 
مبادالت مرزي به عنوان تنها منبع درآمدي امري معقول و منطقي 
نيس��ت، بنابراين ض��رورت دارد مردم آن مناط��ق به فكر كارهاي 
اساس��ي و ريشه يي براي شغل هاي پايدار در زمينه توليد باشند . او 
به پتانسيل ها و ظرفيت هاي فراوان استان در بخش آب و كشاورزي 
اش��اره كرد و افزود: س��هم استان كردس��تان در دو بخش اشتغال 
فراگير و روس��تايي هزار و ۳60ميليارد تومان است كه جذب اين 
ميزان اعتبار مي تواند جهش��ي در بخش توليد و توسعه كشاورزي 
ايجاد كند . مرادنيا ميزان جذب اعتبار از محل اشتغال فراگير تاكنون 
را 70ميليارد تومان عنوان كرد و افزود: س��ود تس��هيالت اشتغال 
روستايي در روستاها 8درصد و در روستاهاي مرزي ۴درصد است 
كه مي تواند به ايجاد شغل و توليد در مناطق روستايي كمك كند 
و ضرورت دارد، روس��تاييان از اين فرصت طاليي اس��تفاده بهينه 
كنند. اس��تاندار كردس��تان ادامه داد: براي كمك به رونق توليد و 
افزايش سرمايه گذاري قيمت زمين در شهرك هاي صنعتي استان 
را ت��ا متري 80هزار تومان كاهش داده ايم و اميدواريم با راه اندازي 
منطقه ويژه اقتصادي بانه و تصويب منطقه آزاد در ارديبهشت ماه 
فضاي متفاوتي را در بخش سرمايه گذاري و توليد در استان شاهد 
باش��يم . مرادنيا از ديگر برنامه هاي موثر براي توس��عه كردستان را 
دنبال كردن افزايش سهم آب و تخصيص مناسب از سدهاي استان 
براي كش��اورزي عنوان كرد و افزود: اگر تخصيص آب براي استان 
از رقم فعلي به 200هزار هكتار برسد، درآمد سرانه استان به ميزان 

چندبرابر رشد خواهد كرد . 

 ضرورت شكل گيري توليد و سرمايه گذاري
در مناطق مرزي

مركزي| مديرعامل شركت پااليش 
نفت امام خميني )ره( ش��ازند استان 
مركزي گفت: 5ميليارد و 500ميليون 
ليتر بنزي��ن يورو ۴ س��ال ۹6 در اين 
پااليش��گاه توليد ش��د. عليرضا امين 
ديروز در گفت وگ��و با ايرنا اظهار كرد: 
اي��ن مقدار توليد در ش��ركت پااليش 
نفت امام خميني)ره( ش��ازند، بيش از 
20درصد بنزين مصرفي كش��ور اس��ت كه بخش عمده يي از آن 
در استان هاي تهران، البرز و خراسان رضوي به مصرف مي رسد. او 
ادامه داد: روزانه 500تن پروپيلن، ۴00تن گوگرد گرانول، 2هزار 
تن گاز مايع، 16ميليون ليتر بنزين يورو۴، 1۳ميليون ليتر نفت گاز 
ي��ورو۴ و ۴ميليون ليتر نفت كوره در ش��ركت پااليش نفت امام 
خميني )ره( شازند توليد مي شود. مديرعامل شركت پااليش نفت 
امام خميني )ره( شازند بيان كرد: ماهانه بين 50 تا 100ميليون 
ليتر س��وخت جت نيز در اين پااليش��گاه توليد و به استان هاي 
كش��ور صادر مي شود. او افزود: شركت پااليش نفت امام خميني 
)ره( شازند منويات رهبر معظم انقالب در خصوص نقش آفريني 
صنايع در تحقق اقتصاد مقاومتي را س��رلوحه كار خود قرار داده 
و با به روزرس��اني تجهيزات و عوامل توليد به زودي امكان بنزين 
يورو پنج نيز در اين ش��ركت فراهم مي ش��ود. امين در خصوص 
تعميرات اساسي ش��ركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند 
ني��ز گفت: تجهيزات و عوامل مورد نياز ب��راي اين فرآيند فراهم 
شده و با بهره گيري از نيروهاي متخصص بومي تعميرات اساسي 
)اورهال( اين ش��ركت از پايان فروردين م��اه جاري آغاز و حدود 
يك ماه نيز به طول مي انجامد. شركت پااليش نفت امام خميني 
)ره( توليد كننده بنزين يورو ۴ و يكي از مهم ترين پااليشگاه هاي 
نفت كش��ور است كه به عنوان بزرگ ترين پااليشگاه تك واحدي 
ايران در س��ال 1۳72 با ظرفيت اس��مي 150 هزار بشكه در روز 

راه اندازي شد.

 5.5ميليارد ليتر بنزين يورو 4 در شازند
توليد شد
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اقتصاد اجتماعي12
پاسخگوي تبعات بيكاري 

۷۰ هزار كوله بر كيست؟ 
نماينده مردم سردش��ت و پيرانش��هر در مجلس 
ب��ا بي��ان اينكه پاس��خگوي تبعات بي��كاري ۷۰ الي 
۸۰هزارنفر كوله بر در كش��ور كيس��ت، گفت: مشكل 
جدي در كشور با ورود معيشت كوله بران به خطوط 

قرمز رقم مي  خورد. 
كوله ب��ران  وضعي��ت  درب��اره  خض��ري  رس��ول 
دركشور، گفت: مصوبه بس��يار نسنجيده وخام آقاي 
رييس جمهور در اواخر س��ال 96 در زمينه كوله بران 
موجب بيكاري ۷۰ الي ۸۰ هزار از كوله بران و كسبه 
بازار شده است بنابراين بايد هرچه سريع تر تدابيري 
براي رونق اش��تغال اين اقش��ار زحمتكش انديشيده 
ش��ود. نماينده مردم سردشت و پيرانشهر در مجلس 
شوراي اس��امي تصريح كرد: آقاي رييس جمهور در 
ش��رايطي شعار مي دهد كه براي ۷5۰ الي 95۰ هزار 
نفر فرصت اشغال ايجاد مي كند كه با تصميمات غلط 
ش��اهد بيكاري گس��ترده كوله بران در مناطق مرزي 
هستيم. خضري به خانه ملت گفت: وضعيت معيشت 
و اشتغال كوله بران در شرايطي وارد خطر قرمز شده 
اس��ت كه تضمي��ن منافع ملي ما با تامين معيش��ت 
اقتصادي مرزنشينان ارتباط مستقيم دارد بنابراين ما 
انتظار داريم آقاي رييس جمهور وضعيت مرز نشينان 
را درك كند و در راس��تاي تامين معيشت و اشتغال 

كوله بران تصميمات مهمي اتخاذ كند. 
عضو كميس��يون اجتماعي مجل��س با بيان اينكه 
پاس��خگوي تبعات بيكاري ۷۰ ال��ي ۸۰ هزاركوله بر 
در كش��ور كيس��ت، يادآورش��د: ايجاد بحران جدي 
در كش��ور با ورود معيشت كوله بران به خطوط قرمز 
رق��م مي خ��ورد بنابراين بايد در اين راس��تا اقدامات 
كارآمدي براي رفع مشكات كوله بران عملياتي شود. 

 راه اندازي »خانه امن«
در تمام استان ها 

رييس اورژانس اجتماعي كش��ور ضمن تش��ريح 
مهم ترين برنامه هاي اورژانس اجتماعي در س��ال 9۷ 
گف��ت: در حال حاضر ٢١ مرك��ز تحت عنوان »خانه 
امن« در كشور فعال هس��تند كه قرار است در سال 

جاري همه استان ها از آن برخوردار شوند. 
رضا جعفري با بيان اينكه يكي از اقدامات سازمان 
بهزيس��تي، حمايت از زنان تحت خش��ونت و آزار و 
پذيرش و س��اماندهي آنها در مراك��زي تحت عنوان 
خان��ه امن اس��ت، افزود: اي��ن مراكز از س��ال 9٢ با 
رويكرد خانواده محور و سيستماتيك به افراد درگير 
خش��ونت و آسيب ديده به صورت ش��بانه روزي و به 
ش��كل رايگان به دو صورت مداخ��ات كوتاه مدت و 
تامي��ن نيازهايي چون خوراك، پوش��اك و س��رپناه 
براي زنان خشونت ديده و زنداني مشغول به فعاليت 
هس��تند. او مداخات بلندمدت با ه��دف حمايت و 
توانمند س��ازي مراجعين در زمينه هاي آموزش��ي و 
بهداش��تي، درماني، حقوقي، م��ددكاري اجتماعي و 
مشاوره يي را از ديگر خدمات ارائه شده در خانه هاي 
امن عنوان كرد و به ايس��نا گف��ت: اين مراكز اكنون 
در ٢١ اس��تان فعال هستند و در سال جاري تمامي 
استان ها از آن بهره مند خواهند شد. رييس اورژانس 
اجتماع��ي ضمن تش��ريح مهم تري��ن برنامه هاي اين 
مرك��ز در س��ال جاري ني��ز اظهار كرد: آگاه س��ازي 
عمومي جهت آشنايي ش��هروندان به حوزه اورژانس 
اجتماعي، باز تعريف مجدد اورژانس اجتماعي جهت 
انج��ام حمايت هاي روان��ي اجتماع��ي از بازماندگان 
بايا و ح��وادث طبيعي و غير طبيع��ي از مهم ترين 
برنامه هاي اورژانس اجتماعي در سال 9۷ خواهد بود. 
جعفري در ادامه اظهار كرد: بومي س��ازي مدل هاي 
مداخاتي مناس��ب با ش��رايط فرهنگ��ي، اجتماعي و 
اقليمي مناطق مختلف ايران، تدوين و طراحي ش��يوه  
نامه هاي اق��دام و عمل در ح��وزه مداخات مربوط به 
خشونت هاي خانگي، خودكشي و برگزاري كارگاه هاي 
آموزش تخصصي و كاربردي ويژه كارشناسان اورژانس 

اجتماعي از ديگر برنامه هاي اين مركز خواهد بود. 

رتبه اول پرونده هاي قضايي 
به »خشونت« رسيد

رييس انجمن مددكاري اجتماعي با اشاره به اينكه 
وج��ود بي��ش از ١5 ميليون پرونده قضايي در كش��ور 
نشان دهنده ضعف اخاق اجتماعي است، گفت: تحليل 
ما از وضعيت اجتماعي كشور اين است كه اخاق مدار 
ب��ودن در جامعه ما »هزينه« دارد و اين نش��انه ضعف 
اخاق در جامعه اس��ت.  حسن موسوي چلك با بيان 
اينكه خشونت، رتبه اول را در ميان پرونده هاي قضايي 
دارد، اف��زود: وجود بي��ش از ١5 هزار پرونده قضايي در 
كش��ور نش��ان مي دهد كه وجود اخ��اق در جامعه به 

معناي وجود قوانين و مقررات در جامعه نيست. 
او با اش��اره به كشته شدن ساالنه ١۷ هزار نفر در 
تصادفات رانندگي، اظهار كرد: اين آمار نش��ان دهنده 
كش��ته ش��دن ٢ نفر در هر س��اعت بر اثر تصادفات 
رانندگي اس��ت. رييس انجمن مددكاري اجتماعي با 
بيان اينكه در هر ساعت 5۰ نفر وارد زندان مي شوند 
نيز تصريح كرد: اين آمار نشان مي دهد آنچه موجب 
ثبات يك جامعه اس��ت الزاما اجرايي نمي شود. ما در 
حوزه اجتماعي از ضعف اخاق رنج مي بريم.  موسوي 
چلك با تاكيد بر اينكه امروزه گس��ترش آسيب هاي 
اجتماعي و گس��ترش آنها به دغدغه جدي ما تبديل 
شده است، گفت: وجود فساد در جامعه نشان دهنده 
ضعف اخاق اس��ت و ما براي ل��ذت بردن از زندگي 

ناچاريم اخاق را رعايت كنيم.
او با اشاره به اينكه قانون به تنهايي تعهد و اخاق 
اجتماعي ايجاد نمي كند، اف��زود: جامعه يي كه همه 
تعهداتش را منوط به اجراي قانون گذاش��ته اس��ت 
دچار مش��كل خواهد ش��د. رييس انجمن مددكاري 
اجتماع��ي ب��زرگ ش��دن س��ازمان هاي اجتماعي و 
افزايش افراد مستمري بگير را امري نامطلوب دانست 
و اظه��ار ك��رد: در جامعه يي كه خش��ونت خانگي و 
س��المندآزاري افزايش يافته اس��ت نشان مي دهد با 
ضعف اخاق اجتماعي مواجه هس��تيم و اين مشكل 
با زور و پول حل نخواهد ش��د. اگر قرار است زندگي 
با نش��اط تري داشته باش��يم بايد اخاق را در جامعه 
رواج دهيم. موس��وي چلك با تاكيد بر لزوم همكاري 
رسانه ها، سازمان هاي اجتماعي، اساتيد و متخصصان 
براي حل مس��اله اخاق اجتماع��ي تصريح كرد: اين 
هم��كاري در واق��ع كمك به خودمان اس��ت، تنها با 
ايجاد چنين ش��رايطي اس��ت كه مي توانيم به آينده 

جامعه اميدوار باشيم.

اخبار

كنكور به مرور حذف مي شود؟ 

افزايش صعودي سهم سوابق تحصيلي در كنكور

سخنگوي وزارت بهداشت اعالم كرد

حساب دارو از نوسان ارزي جداست

معاون كل وزارت بهداش��ت ضم��ن ارائه آخرين آمار 
اختاالت روانپزشكي در كشور، گفت: مطالعات داللت بر 
آن دارد كه تنش هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايجاد 
شده يا به وجود آمده در فواصل زماني مشخص، تاثيرات 

مستقيم بر سامت روان مردم داشته است. 
اي��رج حريرچ��ي، س��خنگوي وزارت بهداش��ت، در 
نشستي خبري با بيان اينكه احتمال وجود يك اختال 
روانپزشكي در طول عمر از ١۸ تا ۳6 درصد متغير است، 
)يعني يك نفر از هر س��ه تا ش��ش نفر(، افزود: ش��يوع 
اختاالت روانپزش��كي در طول يك سال در استان هاي 
مختلف كش��ور از بين ١٢.۸درصد تا ۳6.۳ درصد متغير 
بوده اس��ت. در تهران اين ميزان ۳۰.٢ درصد بوده است. 
يعني تقريبا يك نفر از هر سه نفر. البته در تهران ميزان 
اين اختاالت در فواصل نزديك تري اندازه گيري ش��ده 
اس��ت و اين مطالعات داللت بر اي��ن دارد كه تنش هاي 

سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايجاد شده يا به وجود آمده 
در فواصل زماني مش��خص، تاثيرات مستقيم بر سامت 

روان مردم داشته است. 
حريرچي با بيان اينكه ميزان بروز اختاالت رواني 
در زنان بطور واضحي و به ميزان ۳۸.5درصد بيشتر 
از مردان بوده اس��ت، گفت: با افزايش سن، مشكات 
رواني نيز افزايش مي يابد. بيشترين ميزان اختاالت 
روان��ي در افراد باالي 65 س��ال اس��ت. همچنين با 
افزايش ميزان سواد، اختاالت رواني كاهش مي يابد 
و باالتري��ن ميزان اخت��االت روانپزش��كي در افراد 
بي سواد اس��ت. در عين حال در شهرنشينان ميزان 
اختاالت رواني بيش��تر از روستانشينان بوده است. 
افراد همسر از دس��ت داده )چه با طاق چه با فوت 
همس��ر( نيز دچار اختال بيش��تر رواني هستند. او 
ادامه داد: از منظر بار بيماري ها در كش��ور، يعني از 

لحاظ س��ال هاي از دس��ت رفته عمر به دليل مرگ 
ناش��ي از بيماري و س��ال هاي زندگي توام با ناتواني، 
هم اكن��ون مجموع بيماري هاي رواني و اعتياد بعد از 
بيماري هاي قلبي عروقي رتب��ه دوم را دارند و تاثير 
بسيار بيش��تر از بيماري هايي مثل سرطان، ديابت و 
حوادث ترافيكي بر بار بيماري ها در كشور خصوصا و 
عمدتا از طريق سال هاي زندگي توام با ناتواني دارند. 
حريريچ��ي با بيان اينكه اخت��االت رواني به داليل 
گوناگوني مانند زمينه هاي ارثي، شيوه زندگي، مشكات 
اجتماعي و... بستگي دارد، گفت: اگر معيارهاي سامت 
روان را بشناسيم و بتوانيم با ديگران و محيط اطراف مان 
تعامل داش��ته باش��يم، مي تواني��م عوامل آس��يب زا به 
ش��خصيت سالم را شناسايي كنيم و به شخصيتي سالم 
برسيم. س��امت روان بيش از اينكه موضوعي شخصي 

باشد، موضوعي اجتماعي است. 
او با بيان اينكه جامعه ناسالم در خود بي اعتمادي و 
بدگماني ايجاد كرده و مانع رشد افراد مي شود، افزود: 
اما جامعه س��الم اين امكان را ب��ه افراد مي دهد كه به 
يكديگر عشق بورزند و قدرت تعقل خود را بارور كنند. 
بايد توجه كرد كه برخي معيارهاي سامت روان شامل 
رفتارهاي غيرانطباقي، پريش��اني ش��خصي، انحراف از 
هنجارهاي اجتماعي و... اس��ت. س��امت روان با فكر، 
عواطف و رفتار انسان ها ارتباط دارد؛ يعني فردي كه از 
س��امت روان خوبي برخوردار است، مي تواند عملكرد 
موثري هم در جامعه داش��ته باشد. حريرچي در ادامه 
گف��ت: بايد توجه كرد كه مهارت هاي فكري و عاطفي 
منجر به رش��د ع��زت نفس مي ش��ود. همچنين انجام 
فعاليت هاي س��ازنده، داشتن روابط مناسب با ديگران، 
توانايي سازگاري با محيط و... از منافع داشتن سامت 

رواني خوب به شمار مي آيند. 
وي با بيان اينكه با انتخاب هاي كوچك ناخودآگاه 
متعصبانه و با نش��ر ديدگاه هاي منفي گرايانه شرايطي 
را ايجاد مي كنيم كه منجر به بروز اختال در سامت 

روان مي ش��ود، ادامه داد: بايد توجه كرد كه مهم ترين 
بعد س��رمايه اجتماع��ي اعتماد اجتماعي اس��ت. اين 
اعتم��اد ه��م از طريق پايبن��دي به هم��ه ارزش ها و 
هنجاره��اي جامعه ايجاد مي ش��ود. اعتم��ادي كه از 
طريق مناس��بات مثبت اجتماع��ي و تعهدات اخاقي 
ايجاد ش��ود، منجر به رشد جامعه مي شود. بايد توجه 
كرد كه متخصصين سامت روان معتقدند افرادي كه 
بط��ور تكرار ش��ونده در معرض اخبار منفي هس��تند، 
استرس هاي ش��ديدي را متحمل مي شوند و بسته به 
توانايي ها و اس��تعدادهاي مثبت و منفي ش��ان ممكن 
اس��ت دچ��ار افس��ردگي و اضطراب ش��وند. از طرفي 
رس��انه ها تمايل دارند بيش��تر اخبار منفي را انعكاس 
داده و ش��دت خبر را بيش��تر و آن را احساسي كنند. 
بايد بدانيم كس��اني كه اخبار منفي را مي شنوند زمان 

بيشتري را صرف نگراني هاي شخصي مي كنند. 
او تاكيد كرد: توجه به بنيان خانواده، ايجاد آرامش 
در خان��واده، برقراري ارتباط��ات صميمانه با فرزندان، 
وجود رابط��ه منطقي بين پدر و مادر، ارتقاي س��طح 
س��واد عمومي جامعه، ارتقاي س��طح س��واد سامت 
جامع��ه و انگ زداي��ي از بيماري هاي روان��ي، ارتقاي 
امني��ت و رف��اه اجتماع��ي، تامين حداق��ل نيازهاي 
اقتص��ادي و كاه��ش فاصل��ه طبقاتي، ارتقاي س��طح 
نشاط اجتماعي، مشاركت دادن مردم در فعاليت هاي 
فرهنگي، سياسي، اجتماعي، توجه به مهندسي شهري 
و استفاده از رنگ هاي شاد در فضاي شهر و... منجر به 

ايجاد سامت روان در جامعه مي شود. 

 وضعيت بهداشتي مناطق زلزله زده كرمانشاه
او در پاسخ به سوال ديگري درباره وضعيت بهداشتي 
در مناطق زلزله زده كرمانشاه گفت: برخي از اين مناطق 
در جاهاي بس��يار گرمي اس��ت؛ بطوريكه در تعطيات 
ن��وروز هم دماي هوايش��ان به باالي ۳۰ درجه رس��يده 
ب��ود. البته بيماري هايي مانند عقرب گزيدگي و س��الك 
جزو بيماري هاي بومي اين مناطق محس��وب مي شوند. 
از طرف��ي اگر تامين آب بهداش��تي در اين مناطق دچار 
مشكل ش��ود، مي تواند بيماري هاي گوارشي را به دنبال 
داشته باشد. در اين زمينه ما رصدهاي الزم را داشته ايم و 
با تذكرات جدي كه داده ايم در يك ماه گذشته اقدامات 
خوبي انجام شده و همچنان در حال انجام است. در اينجا 

از مسووالن بهداشتي دانش��گاه علوم پزشكي كرمانشاه 
تشكر مي كنم؛ چرا كه بطور خستگي ناپذير بر اين مناطق 
نظ��ارت مي كنن��د. در عين حال تاكي��د مي كنم كه در 
اين مناطق افزايش غيرعادي بيماري ها را نداش��ته ايم و 

همه چيز مطابق روال معمول است. 

 قيمت هيچ دارويي تغيير نكرده است
حريرچي در پاسخ به س��والي درباره وضعيت دارو با 
نوسانات اخير ارزي گفت: قيمت هيچ دارويي تغيير نكرده 
و هيچ دارويي هم با پول و نرخ جديد وارد كش��ور نشده 
است. همانطور كه معاون اول رييس جمهور اعام كردند 
درباره دارو هيچ تغيير قيمتي رخ نمي دهد. ما جلساتي را 
با مس��ووالن رده باالي كشور برگزار كرده ايم و همه قول 
داده اند ك��ه ارز مورد نياز دارو را ك��ه ارز مبادله يي بوده 
اس��ت، به قيمت س��ابق تامين كنند و ما به التفاوتش را 
هم بانك مركزي بپردازد. در حوزه تجهيزات پزشكي نيز 
آن قس��متي كه با ارز مبادله يي تامين مي شود به همين 
من��وال پيش مي رويم. اما برخي از تجهيزات پزش��كي و 
ل��وازم جانبي با ارز آزاد تامين مي ش��دند. در اين زمينه 
انتظار مي رود كه قيمت آنها كاهش داش��ته باش��د زيرا 

دولت قول داده كه برايشان ارز ۴٢۰۰ توماني دهد. 

 حساب دارو از نوسان ارزي جداست
او افزود: از طرفي س��امانه ١9۰ وزارت بهداش��ت به 
صورت فعال مش��غول رصد شرايط است و اگر كسي در 
اين زمينه شكايت يا مشكلي داشت مي تواند با اين سامانه 
تماس بگيرد. باالخره ممكن است يك سري تخلف هم 
وجود داش��ته باش��د كه از طريق اين سامانه آن را اعام 
كنند. نكته مهم اين اس��ت كه قيمت دارو هيچ تغييري 
نكرده و مس��ووالن ارشد دولت هم به ما قول داده اند كه 
با تامين ارز قيم��ت دارو هيچ تغييري نكند. البته طبق 
استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني كشوري كه چند 
ه��زار قلم دارو را تامي��ن مي كند، يك درصد كمبود هم 
براي��ش پيش مي آيد كه اين ميزان حدود ۳۰ تا ۳5 قلم 
دارو مي ش��ود. بنابراين حس��اب اين كمبودها از مساله 
نوسانات ارزي جداست. او درباره وضعيت شيرخشك هاي 
وارداتي نيز گفت: ساالنه حدود ۳۷ الي ۴۰ ميليون دالر 
واردات شيرخش��ك داريم ك��ه در بازار اين محصول هم 

هيچ مشكلي وجود نداشته است. 

س��ال ها تاش ب��راي حذف كنكور ت��ا به حال به 
نتيجه يي نرس��يده اس��ت. گرچه برخ��ي نمايندگان 
مجلس و كارشناسان آموزشي پيش از اين  بارها درباره 
تبعات رواني كنكور در جوانان همچنين كم اثر بودن 
اين نوع آزمون در تعيين درست صاحيت براي ورود 
به دانشگاه هاي معتبر گفته اند اما اين آزمون همچنان 
تنها راه ورود به دانشگاه ها به  ويژه دانشگاه هاي معتبر 
اس��ت. مس��ووالن آموزش و پرورش سعي مي كنند، 
شيوه هاي ديگري را جايگزين كنكور كنند اما مافياي 
كتاب هاي آموزش��ي و كاس هاي كنك��ور تا به حال 
موفق تر بوده اس��ت. البته وزارت آم��وزش و پرورش 
در گام��ي مهم آزم��ون ورود به مدارس تيزهوش��ان 
و برگ��زاري كاس ه��اي آزم��ون تيزهوش��ان ب��راي 
دانش آموزان ابتدايي را ح��ذف كرد كه مي تواند قدم 
مهم��ي در حذف تدريجي كنك��ور در گام هاي بعدي 
باشد.  البته سهم س��وابق تحصيلي در كنكور امسال 
نسبت به س��ال قبل تغييري نكرد و همان ۳۰درصد 
مان��د اما مع��اون آموزش متوس��طه وزارت آموزش و 
پرورش درباره احتس��اب سهميه سوابق تحصيلي در 
كنكور سراس��ري گفت: بايد سهم س��وابق به صورت 
صعودي در هر سال رشد يابد، پيشنهاد ما همچنان در 
شوراي پذيرش دانشجو افزايش اين سهم به ۴۰درصد 

يا تاثير قطعي در سال 9۸ است. 
علي زرافش��ان ب��ا بي��ان اينكه ارتق��اي مديريت 
آموزش��گاهي نخس��تين محور برنامه هاي ما در سال 
جديد اس��ت، اظهار كرد: چندين برنامه در اين حوزه 
اجرا خواهد ش��د كه تعالي مديريت مدرس��ه ازجمله 
آنهاست.  او افزود: اين برنامه به همه مدارس متوسطه 
اول و دوم تعمي��م مي يابد. تفويض اختيارات و برنامه 
محوري از اهداف طرح تعالي است و اين طرح نمادي 

از استقرار نظام مديريت محور است. 

 انتخاب و انتصاب مديران شايسته مدارس
مع��اون آموزش متوس��طه وزارت آموزش و پرورش 
همچنين با بيان اينكه فرآيند انتخاب و انتصاب مديران 
مدارس برنامه دوم ما در س��ال جاري است، گفت: اين 
فرآيند با ب��ه  كارگيري ظرفيت هاي فناوري اطاعات و 
با رويكرد داوطلبانه ب��راي انتخاب مديران اجرا خواهد 
ش��د و مديران مدارسي كه قرار است بازنشسته شوند، 
مشخص شده و آنها كه داوطلب پذيرش اين مسووليت 
بودند در سامانه يي ثبت نام كرده اند. ۳هزار و 6۰ مدرسه 
در ليس��ت فراخوان قرار گرفته ان��د كه بيش از ١١هزار 
همكار ما براي مديريت اين مدارس داوطلب ش��ده اند 

كه ٢۴خرداد ماه آزمون هماهنگي براي انتخاب مديران 
شايسته انجام خواهد شد.  او افزود: سنجش صاحيت 
حرفه يي مديران نيز از ديگر برنامه هاي ماست. اقدامات 
خوبي انجام ش��ده ا تا با به  كارگيري روش هاي متنوع، 
مديران شايس��ته يي را براي مديري��ت مدارس انتخاب 
كنيم. زرافشان به ارتقاي آموزش هاي مهارتي اشاره كرد 
و گفت: س��ال گذشته فضاي خوبي به وجود آمد و كار 
گسترده يي در سطح كشور در نهادهاي مختلف صورت 
گرفت كه نيروهاي مسلح، آموزش و پرورش و سازمان 
فني و حرفه يي از اين جمله هستند. رييس جمهور سال 

گذشته بر ارتقاي آموزش هاي مهارتي تاكيد داشتند. 

 تخصيص بودجه براي تجهيز هنرستان ها
معاون آموزش متوس��طه وزارت آموزش و پرورش 
ادام��ه داد: يك��ي از سياس��ت هاي ما توس��عه كيفي 
آموزش هاي فني و كاردانش اس��ت. تخصيص بودجه 
براي تجهيز هنرس��تان ها در همين راستا انجام شده 
است. با وجود تنگناهاي اقتصادي دولت، بودجه 5٢۰ 
ميلي��ارد ريالي به  طور كامل تخصيص و براي تجهيز 

هنرس��تان ها به استان ها اباغ ش��د. او افزود: بيش از 
۷۰هزار دانش آموز ما در ش��اخه كاردانش به ش��كل 
برون سپاري و در بيرون از مجموعه آموزش مي بينند. 
6۰ ميليارد تومان براي اين امر در نظر گرفته شده بود 
كه تاكنون 5۰ درصد آن محقق ش��ده است.  معاون 
آم��وزش متوس��طه وزارت آموزش و پ��رورش با بيان 
اينك��ه برنامه »ايران مهارت« در دوره اول متوس��طه 
س��ال گذشته رونمايي شد و به اجرا درآمد و در سال 
جاري ادامه مي يابد، عنوان كرد: تاكنون در ١۰درصد 
يا ٢5۰مدرسه ۸ استان اين طرح به صورت آزمايشي 
اجرا شده و اميدواريم از مهر 9۷ اين برنامه را به ديگر 

استان ها تعميم دهيم. 
زرافش��ان ادامه داد: براي تحقق اشتغال و اقتصاد 
مقاومتي و كارآفرين پروري، ايجاد بازارچه هاي كسب 
و كار دانش آموزي را با مشاركت دانشكده كارآفريني 
دانشگاه تهران در دست داريم. آموزش هاي كارگاهي 
به مربيان و دانش آموزان ارائه مي شود. تاش مي كنيم 
كار تيمي را در اين كارگاه ها به دانش آموزان بياموزيم. 
او اف��زود: عاوه بر اي��ن اتاق ه��اي كارآفريني در 

هنرستان ها دايرند و دس��تورالعمل هايي براي ارائه و 
عرضه توليدات دانش آموزان اباغ كرده ايم. مراكز رشد 

كارآفريني نيز در چند استان راه اندازي شده است. 
زرافش��ان ب��ا بيان اينك��ه به دنبال تنوع بخش��ي 
ب��ه اس��تعدادها و روش ها ب��راي هدايت اس��تعدادها 
هستيم، گفت: ارتقاي كمي و كيفي پژوهش سراهاي 
دانش آموزي و توسعه جشنواره هاي علمي و فرهنگي 
از ديگر سياس��ت ها و برنامه هاي ما در س��ال 9۷ در 
راس��تاي شناس��ايي استعدادهاس��ت و ب��ه دنبال به 

رسميت شناختن هوش هاي مختلف هستيم. 

 تدابيري براي تامين نيروي انساني 
معاون آموزش متوس��طه وزارت آموزش و پرورش 
به تكميل اس��تقرار س��اختار ۳-۳-6 گفت: با تكميل 
اين فرآيند توجه به كيفي بخشي برنامه ها و آموزش ها 
بيشتر خواهد شد و با عزم بيشتري ادامه مي يابد. توليد 
كتب درس��ي پايه دوازدهم از سوي سازمان پژوهش 
درحال انجام اس��ت. برآورد نيروي انس��اني براي پايه 
دوازدهم را نيز انجام داده ايم. تراز نيروي انس��اني را بر 

مبناي جنسيت، رش��ته تدريس و منطقه فعاليت در 
سال گذشته تهيه كرده ايم. 

زرافش��ان ادام��ه داد: براي تامين نيروي انس��اني، 
گزارشاتي را به مركز منابع انساني ارائه كرده ايم. اضافه 
تدريس هم��كاران فرهنگي، ج��ذب از طريق آزمون 
اس��تخدامي جديد و... ازجمله راهكارهاي جذب نيرو 
هستند. هماهنگي هايي ميان معاونت ها وجود دارد و 
اميدواريم مشكلي براي استقرار پايه دوازدهم نداشته 
باش��يم.  معاون آم��وزش متوس��طه وزارت آموزش و 
پرورش با بيان اينكه نرخ پوشش تحصيلي براي گروه 
س��ني ١٢تا ١۴ساله 9۷درصد اس��ت، افزود: ۳درصد 
بيرون از مدارس اند. يكي از برنامه هاي جدي ما جذب 
بازماندگان از تحصيل اس��ت. فهرست بيرون ماندگان 
از مدرسه را براي مناطق ارسال مي كنيم و از مناطق 

مي خواهيم به صورت موردي بررسي كنند. 

 كمبود مشاور در مدارس
زرافشان درباره جايگاه مش��اوره در مدارس با توجه 
به وجود رخدادهاي تلخي چون خودكش��ي در جامعه 
دانش آموزي گفت: با اس��تقرار پايه نهم و انتقال هدايت 
تحصيلي به دوره اول متوسطه، مش��اوران دوره دوم به 
دوره اول منتقل ش��دند اما يكي از كاس��تي هاي جدي 
ما در حوزه منابع انس��اني، مشاوران هستند و اميدواريم 
س��ند جامع مش��اوره در معاونت پرورشي نهايي شده و 
جذب مشاور از اين طريق انجام شود، اين تعداد مشاوران 
درحال حاضر نمي تواند پاس��خگوي همه دانش آموزان 
باشد. معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش 
در ادامه با بيان اينكه فرآيند هدايت تحصيلي از ابتداي 
س��ال آغاز شده اس��ت، گفت: دو درس در كتاب كار و 
فناوري داريم و عاوه بر جلسات مشاوره براي خانواده ها 
كه در طول سال انجام شده، دانش آموزان در آزمون هاي 
رغبت شركت كرده اند. در سند تحول، هدايت تحصيلي 
به ش��كل فرآيندي ديده شده است و از پايه هفتم آغاز 
مي شود و بچه ها بايد به تدريج با مشاغل آشنا مي شوند. 
او ادامه داد: امسال دستورالعمل هدايت تحصيلي 
مش��ابه سال گذشته است. سال گذشته تجربه نسبتا 
موفقي داش��تيم و زمينه انتخ��اب حداكثري فراهم و 
توزيع دانش آم��وزان مطلوب بود و طبق هدف گذاري 
انجام ش��د. بر اين اس��اس ثبت نام در ش��اخه فني و 
كاردانش با هدف رش��د ۳۸درصدي محقق شد. ثبت 
نام در رش��ته تجربي كنترل ش��د و در رشته رياضي 
١١درص��د حفظ ش��د و در رش��ته انس��اني در وضع 

مطلوبي قرار داشتيم. 

آمار طاق در كش��ور رو به افزايش اس��ت. تغيير 
س��بك و الگوي زندگي، آش��نايي با حقوق، مشكات 
اقتصادي، مس��ائل جنس��ي و... عواملي هستند كه به 
عنوان داليل اصلي افزايش طاق از آنها ياد مي ش��ود. 
رييس س��ازمان بهزيستي كشور از وقوع يك طاق به 
ازاي هر ٢.5 ازدواج در س��ال 95 و وقوع يك طاق به 

ازاي هر ٢.۳ ازدواج در سال 96 در تهران خبر داد. 
انوشيروان محسني بندپي در همايش » مددكاري 
اجتماع��ي و اخ��اق اجتماع��ي« آخري��ن ميانگين 
كش��وري وقوع ط��اق را يك طاق ب��ه ازاي هر ۳.9 
ازدواج ثبت ش��ده عنوان كرد و گفت: با شدت گرفتن 
تح��والت محيطي، تغيير س��اختار زندگي و صنعتي 
ش��دن جوامع، با رشد آسيب هاي اجتماعي در كشور 
و جهان مواجهيم.  او با بيان اينكه رش��د آس��يب هاي 
اجتماعي تنها محدود به كشور ما نيست، اظهار كرد: 
آنچه در اين ميان اهميت دارد اين اس��ت كه هر نظام 
و حكومت��ي، تا چه حد توان علمي و تخصصي خود را 
براي رسيدگي به آسيب هاي اجتماعي به كار مي گيرد. 

رييس س��ازمان بهزيستي كشور با بيان اينكه بررسي 
آسيب هاي اجتماعي نش��ان دهنده آمار خوبي در اين 
حوزه نيست، تصريح كرد: ما بايد بپذيريم كه نگاهمان 
را تغيير دهي��م و به برنامه ريزي فرايند محور و پايدار 
روي بياوريم. محس��ني بندپي با بيان اينكه در اوايل 
انقاب نرخ باروري 6.۴ بوده اس��ت، گفت: نرخ باروري 
طي اين ۴ دهه به ١.6 كاهش يافته است كه حتي از 

آمريكا و خاورميانه هم پايين تر است. 
او در ادامه ضمن تشريح وضعيت سالمندي كشور 
نيز افزود: بر اس��اس آخرين سرشماري سال 95، 9.۳ 
درصد جمعيت كشور دچار سالمندي شده اند. در سال 
95 ميانه جمعيت كش��ور بين ۳۰ تا ۳٢ سال بوده و 
پيش بيني مي ش��ود اين ميزان در سال ١۴٢۰ به ۴٢ 
س��ال برسد.  رييس س��ازمان بهزيستي كشور با بيان 
اينكه پيش بيني مي ش��ود در س��ال ٢۰۳۰ جمعيت 
سالمندي كشور دو برابر ش��ود، ادامه داد: اين رقم در 
سال ٢۰5۰ به حدود ۳۰ ميليون جمعيت سالمند در 

كشور خواهد رسيد.

يك طالق به ازاي هر 3.9 ازدواج 
هم خانه هايش��ان را از دس��ت داده ان��د، هم بايد 
قس��ط هاي خانه يي را بدهند كه ويران ش��ده است. 
زلزله زدگان استان كرمانشاه با وجود كمك هاي زياد 
مردم��ي، وضعيت چندان مناس��بي ندارند.  نماينده 
مردم قصرشيرين، س��رپل ذهاب و گيانغرب با بيان 
اينكه تس��هيات بانكي و كمك هاي باعوضي كه از 
سوي دولت در نظرگرفته شده، نمي تواند پاسخگوي 
مش��كات مردم زلزله زده باش��د، گفت: بنياد مسكن 
بدون مش��اركت مردم در خصوص س��اخت خانه ها، 
اف��رادي را پاي كار آورده و امروز باعث ايجاد تعهداتي 
براي طرفين شده است كه متاس��فانه اين قرارداد ها 
به نفع مردم نيس��ت.  فرهاد تج��ري درباره وضعيت 
مردم زلزله زده كرمانشاه گفت: وضعيت زلزله زدگان با 
وجود اينكه خدمات زيادي در منطقه ارائه ش��ده، اما 
هر چه جلو تر مي رويم، مشكات بيشتر بروز مي كند 
و نمايان  مي ش��ود، از همين رو الزم است؛ تدابيري از 
سوي مسووالن انديشيده شود تا مشكات زلزله زدگان 
هر چه س��ريع تر كاهش يابد و ب��ا بحران جديدي در 

منطقه مواجه نش��ويم. او با بي��ان اينكه اگر هريك از 
اين مش��كات به موقع درمان نشود مي تواند به يك 
بحران تبديل ش��ود، به ايلنا گفت: دستگاه ها  بسياري 
از مصوب��ات دولت را اجرا نمي كنن��د، از جمله امهال 
وام هاي مناط��ق زلزله زده كه در ابتدا قرار بود تمامي 
مناطق زلزله زده را ش��امل شود، اما بانك ها در مقابل 
اي��ن مصوبه مقاوم��ت كردند و بع��د از آن نيز دولت 

شرايط جديدي را وضع كرده است. 
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسامي ادامه 
داد: اين شرايط فشار زيادي را به مردم زلزله زده تحميل 
مي كند و در حقيقت محدود ك��ردن امهال وام ها به 
افرادي كه ساختمان هايشان تخريب  شده يا صدمات 
اساسي ديده است به نوعي ظلم به ساير مردم زلزله زده 
در استان كرمانشاه است، چراكه همه مردم در مناطق 
زلزله زده مانند گيانغرب، سرپل ذهاب، قصرشيرين و 
داالهو ثاث باباجاني... دچار خس��ارت شده اند، ديگر 
فعاليت اقتصادي و كاسبي در اين منطقه رونق ندارد 
و چرخ��ه اقتصادي تا ح��دود زي��ادي از كار افتاده و 

به كندي پيش م��ي رود از همين رو امهال وام ها بايد 
شامل همه كارگران، كارمندان، كشاورزان ودامداران 
و... در اين منطقه ش��ود.  تجري با تاكيد بر اينكه اين 
مسائل مشكات و ظلم هايي است كه سيستم بانكي 
در حق مردم زلزله زده كرمانش��اه مي كند، اظهار كرد: 
اين اهمال كاري ها به دليل عدم مديريت مقتدر بانكي 
است و ما امروز شاهد هستيم كه با وجود مصوبه دولت 
تمكين نمي كنن��د و هر روز بهانه يي جديدي دارند و 
اينها باعث مي ش��ود كه مش��كات مردم زلزله زده و 
فشارهاي ناشي از اين مشكات بيشتر شود.  نماينده 
مردم قصرشيرين، سرپل ذهاب و گيانغرب اظهار كرد: 
تس��هيات بانكي و كمك هاي باعوض كه از س��وي 
دولت در نظرگرفته شده است با ضوابط خاصي كه به 
مردم پرداخت مي شود، نمي تواند پاسخگوي مشكات 
مردم باشد، ضمن اينكه بخش هايي از مردم از جمله 
مستاجران هنوز باتكليف هستند و همچنين بخش ها 
و واحدهايي كه در حاش��يه شهر ها هستند؛ همچنان 

تعيين تكليف نشده است. 

مقاومت بانك ها در برابر امهال وام هاي زلزله زدگان
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رايزني براي تخصيص ارز به رانندگان كاميون
گروهراهوشهرسازيزهرهعالمي

نوس��انات نرخ ارز كه از س��ال گذش��ته آغاز و در 
نخس��تين روزهاي س��ال جاري اوج گرفت، عالوه بر 
اينك��ه اثراتي منف��ي در بازاره��اي مختلف اقتصادي 
ازجمله مس��كن، طال و... داش��ت، مش��كالتي را هم 
براي مسافران،  دانشجويان خارج از كشور و رانندگان 

حمل ونقل بين المللي كاال به همراه داشت. 
اين نوسانات هزينه جابه جايي كاال به ساير كشورها 
و ب��ه تب��ع آن هزين��ه ص��ادرات كاال را افزايش داد. 
موضوعي كه در صورت عدم حل مي تواند در درازمدت 
مشكل ساز باشد. در عين حال، چند روز پيش، دولت 
سياست تك نرخي كردن ارز را اعالم و بانك مركزي 
در اطالعيه ه��اي متوالي ش��يوه هاي تخصيص ارز به 

گروه هاي مختلف را تشريح كرد.
در اي��ن چارچ��وب، بانك مرك��زي در يازدهمين 
اطالعيه خ��ود درباره اج��راي مصوب��ه ۲۲ فروردين 
هيات وزيران مبني بر س��اماندهي بازار ارز، رانندگان 
حمل ونقل بين المللي كاال را مش��مول اعطاي ارز تك 
نرخي دانست و براساس آن شبكه بانكي مكلف شد تا 
با همكاري سازمان راهداري و حمل ونقل جاده يي ارز 
موردنياز رانندگان حمل ونقل بين المللي را با نرخ اعالم 

شده، تامين كند. 
در اين ميان، س��ازمان راه��داري هم براي تعيين 
حجم ارز ارائه ش��ده به رانندگان دس��ت به كار ش��د 
و با برگزاري جلس��اتي ب��ا بخش خصوصي دو فاكتور 
»عوارض ورود به كشور« و »هزينه هاي جاري تردد« 

را براي تعيين نرخ ارز هر راننده اعالم كرد. 

محروميترانندگانازارزدولتي
عليرضا پاسبان عضو علي البدل هيات مديره انجمن 
حمل ونقل بين المللي كاال كه از موافقان اين تصميم 
بانك مركزي و همچنين پيش��نهاد سازمان راهداري 
و حمل ونقل جاده يي اس��ت، در گفت وگو با »تعادل« 
درباره پيشنهاد سازمان راهداري و حمل ونقل جاده يي 
ب��راي ارائ��ه ارز تك نرخي ب��ه رانن��دگان مي گويد: 
رانندگان بين المللي حمل ونقل كاال فقط در اواخر دهه 
60 و اواي��ل دهه 70 كه طرح فوب اجرايي مي ش��د، 
مي توانس��تند هزينه هاي سفر خود را به صورت ارز از 

بانك مركزي دريافت كنند. 
پاس��بان مي افزاي��د: از س��ال 73 تاكن��ون هيچ 
ارزي ازس��وي بانك مركزي ب��ه رانندگان حمل ونقل 
بين المللي كاال پرداخت نشده است و باتوجه به شرايط 
كنوني، به نظر مي رسد كه ارز تك نرخي به رانندگان 
حمل ونقل بين المللي كاال نمي رسد، اين درحالي است 
كه يكي از متقاضيان اصلي دريافت ارز تك نرخي، اين 

رانندگان هستند. 
او ادامه مي ده��د: رانندگان حمل ونقل بين المللي 
كاال مجبور هستند كه از دالالن و واسطه گران ارز در 
نزديكي مرزها خريد كنند، رانندگان كرايه بار صادراتي 
را به ريال مي گيرند كه هزينه متوسط در ايران حدود 
دو ميليون تومان مي ش��ود و بقيه هزينه سفر را بايد 
ارز خارجي داشته باشند و مجبورند از بازار آزاد خريد 

كنند. 
به گفته اين كارشناس حمل ونقل بين المللي كاال، 
زماني كه يك راننده قصد حمل كاال به آلمان يا فرانسه 
را دارد، هزينه رفت و برگش��ت به طور متوسط 3800 
يورو اس��ت كه اين ميزان را بايد تهيه كند. اگرچه در 
برگشت از ش��ركت خارجي پيش كرايه مي گيرد، اما 
حداقل بايد ۲000 يورو داشته باشد تا هزينه رفت به 

مقصد تامين شود. پاسبان اضافه مي كند: اگر سيستم 
بانكي، هزينه رفت به مقصد را به صورت ارز دراختيار 
رانن��دگان قرار دهد اين اقدام خوب��ي براي رانندگان 
خواهد بود تا از اين طريق رانندگان به صورت قانوني 
ارز دريافت مي كنند و به دليل خريد ارز از بازار آزاد به 

آنها دالل يا قاچاقچي گفته نمي شود. 
او درب��اره اثرات اجراي تصميم بانك مركزي براي 
ارائ��ه ارز ت��ك نرخي به رانندگان اظه��ار مي كند: در 
صورت عملياتي ش��دن اين تصمي��م، رانندگان از آن 
استقبال مي كنند و هم اكنون بسياري از شركت هاي 
حمل ونق��ل كاال به جاي اعالم قيم��ت ارز به صورت 
ريالي آن را به صورت يورو دراختيار صادركنندگان قرار 
مي دهن��د، زيرا با وجود ارائ��ه ارز گران، درصورتي كه 
كرايه به صورت ريالي اعالم ش��ود شركت و رانندگان 

ضرر مي كنند. 
عض��و علي البدل هيات مدي��ره انجمن حمل ونقل 
بين المللي كاال درب��اره كافي بودن دو فاكتور عوارض 
ورود به كش��ور و هزينه هاي جاري تردد براي تعيين 
حجم ارز ارائه ش��ده به رانندگان مي گويد: هزينه هاي 
ورود به كش��ورها چندان قابل توجه نيس��ت و هزينه 
عب��ور از اتوبان ها،  هزينه س��وخت و همچنين هزينه 
خورد و خوراك راننده بيشترين سهم را در هزينه كل 

حمل ونقل دارند. 
پاس��بان مي افزاي��د: انتخاب اي��ن دو فاكتور براي 
تعيين حجم ارز ارائه شده به رانندگان، كامال منطقي 
است. به عنوان نمونه براي سفر به كشورهاي اروپايي 
براي هر ليتر سوخت يك و نيم يورو از سيستم بانكي 

ارز ارائه شود. 

پيشنهادمانرابهبانكمركزيميدهيم
رييس سازمان راهداري به عنوان باالترين مسوول 
س��ازمان راهداري كه موظف به حمايت از رانندگان 
 حمل ونقل بين المللي كاالس��ت درب��اره اعطاي ارز 
ت��ك نرخي ب��ه رانن��دگان حمل ونق��ل بين المللي 
مي گويد: اين موضوع براس��اس معيارهايي همچون 

عوارض ورود به هر كش��ور و هزينه هاي جاري تردد 
در كشورها انجام مي شود. 

عبدالهاشم حس��ن نيا در گفت وگو با مهر، درباره 
ارز تخصيصي به رانن��دگان كاميون هاي حمل ونقل 
بين المللي كاال اظهار مي كند: دفتر ترانزيت سازمان 
راهداري، كميته يي تعيين كرده تا سقف ارز موردنياز 
رانن��دگان را ب��راي هر كش��ور به ص��ورت جداگانه 

مشخص كند. 
او هزينه ه��اي رانندگان را به دو دس��ته تقس��يم 
مي كند و مي گويد: اين دو دسته هزينه، يكي عوارض 
ورود به آن كشور است كه از رانندگان كاميون دريافت 
مي شود و در هر كشور رقم آن متفاوت است به عنوان 
مثال عوارض ورود به ازبكس��تان با تركمنستان فرق 
دارد و ديگ��ري هزينه هاي ج��اري رانندگان در طول 
مسير اس��ت كه شامل س��وخت، تغذيه و استراحت، 
تردد از آزادراه ها و عوارض آزادراهي، تخليه و بارگيري 
كاال و نيز تعمير كاميون ها و قطعات يدكي خودروهاي 

سنگين مي شود. 
حسن نيا تاكيد مي كند: در حال آناليز هزينه هاي 
مسافرت رانندگان بين المللي حمل و نقل كاال هستيم 
كه ظرف چند روز آينده رقم پيش��نهادي وزارت راه و 
شهرسازي تعيين و به بانك مركزي ارائه خواهد شد. 

معاون وزير راه و شهرس��ازي در پاسخ به اينكه آيا 
بانك مركزي با هر رقمي كه وزارت راه و شهرس��ازي 
براي ارز مورد نياز رانندگان كاميون پيش��نهاد بدهد، 
موافقت خواهد ك��رد يا خير؟ مي افزاي��د: آنچه براي 
كش��ور مهم اس��ت، ادامه حيات ترانزيت است و اين 

صنعت براي كشور ارزآوري دارد. 
 او مي گويد: اگر حمل و نقل كاال درصدي ارزبري 
دارد، چند برابر آن ارزآوري خواهد داش��ت،  بنابراين 
اميدواريم بانك مركزي با رقم پيش��نهادي سازمان 
راه��داري موافقت كند به خصوص كه هزينه زندگي 
رانن��دگان كاميون در س��فرهاي خارج��ي كمتر از 
هزينه هاي زندگي ديگر مس��افران سفرهاي خارجي 
اس��ت و معموال هزين��ه هتل يا جاي اس��تراحت از 

هزينه هاي آنها كسر مي شود. رييس سازمان راهداري 
و حمل و نقل جاده تصريح مي كند: س��ال گذش��ته 
كاميون ها و وس��ايل نقليه ايران��ي ۴00هزار مرتبه به 
خارج از كش��ور بار حمل كردند كه هم درآمد بزرگي 
براي كش��ور بوده و هم اش��تغال زايي عظيمي در اين 
صنعت داش��ته اس��ت ضمن اينكه جاي��گاه ايران در 

ترانزيت منطقه را توانست حفظ كند. 
حس��ن نيا در پاسخ به اين پرس��ش كه آيا ارزي 
كه رانندگان پس از تحويل كاال در خارج از كش��ور 
به ص��ورت نقدي دريافت مي كنن��د، هنگام ورود به 
كش��ور قاچاق محسوب مي ش��ود يا خير؟ مي گويد: 
معموال ش��ركت هاي حمل و نقل عمدتا مبالغ را به 
صورت نقدي دريافت نمي كنند و از اين نظر مشكلي 
وجود ندارد؛ تنها ممكن است مبالغ جزيي از صاحب 
كاال ب��ه عنوان هزينه جاري خ��ود دريافت كنند كه 
اين رقم هم تابع دس��تورالعملي اس��ت كه سازمان 
راه��داري با همكاري بان��ك مركزي تهيه مي كند تا 
پولي كه رانندگان با خود وارد كشور مي كنند، قاچاق 

محسوب نشود. 

كيلومتر تعيينارزتخصيصيبراساستنـ
عالوه بر رييس س��ازمان راهداري به عنوان مقام 
دولتي، محمدجواد عطرچيان رييس انجمن صنفي 
ش��ركت هاي حمل بين المللي كاال هم در گفت وگو 
با مهر درب��اره ارائه ارز تك نرخي به رانندگان حمل 
و نقل بين المللي كاال مي گويد: هنوز از س��وي بانك 
مركزي رقمي براي اج��راي اين مصوبه در خصوص 
رانندگان حمل و نقل بين المللي كاال تعيين نش��ده 
است و رانندگان حمل و نقل بين المللي بخش مهمي 
از نياز كش��ور به صادرات و واردات را انجام مي دهند 
و بايد ب��راي هزينه هاي بين راهي خود مانند مصرف 
سوختي كه در كشورهاي اروپايي يا همسايه مصرف 
مي كنند يا س��اير هزينه ها، پ��ول )ارز( نقد به همراه 

داشته باشند. 
او ادام��ه مي ده��د: اجراي اين موض��وع را از بانك 

مركزي پيگيري كرده ايم. بانك مركزي هم قبول كرده 
است تا به رانندگان حمل و نقل بين المللي كاال هم در 
كنار ساير گروه هايي كه به خارج از كشور تردد دارند، 

ارز تخصيص داده شود. 
به گفته عطرچيان با اختص��اص ارز تك نرخي به 
رانندگان حم��ل و نقل بين المللي كاال،  اين رانندگان 
مي توانند هزينه هاي بين راهي خود را با اس��تفاده از 
اسكناس ارز برطرف كنند و با توجه به اينكه ارز مورد 
نياز رانندگاني كه به مقاصد كش��ورهاي مختلف كاال 
حمل مي كنند، متفاوت است، در نتيجه سقف رقم ارز 

تخصيصي به آنها هم تفاوت خواهد داشت. 
اي��ن فعال صنف��ي صنعت حمل و نق��ل جاده يي 
اضاف��ه مي كند: به عنوان مثال مي��زان ارز رانندگاني 
كه به مقاصد كش��ورهاي همس��ايه تردد مي كنند با 
رانندگاني كه به كشورهاي اروپايي مي روند، متفاوت 
اس��ت و با توجه به قيمت و كيفيت س��وختي كه در 
كش��ورهاي متفاوت به رانندگان كاميون هاي حمل و 
نقل بين المللي كاال داده مي شود، مبلغ ارز تخصيصي 

فرق مي كند. 
او يادآور مي ش��ود: در ح��ال حاضر انجمن صنفي 
ش��ركت هاي حمل و نق��ل بين الملل��ي كاالي ايران 
در حال بررس��ي تقاضاي ارز رانن��دگان كاميون هاي 
بين المللي اس��ت و جلسات كارشناس��ي را با حضور 
اعضاي انجمن برگزار مي كنيم تا كشورهاي مختلفي 
كه مقاصد يا مبادي رانندگان ايراني هستند را بررسي 
و بر اس��اس هزينه هاي آنها، مي��زان ارز تخصيصي را 
تعيي��ن كنيم ضمن اينكه مذاكراتي هم با نمايندگان 
وزارت راه و شهرس��ازي داريم ت��ا اين مبالغ را نهايي 

كنيم. 
عطرچيان مي گويد: تا پيش از وقوع نوسانات ارزي 
بازار، رانندگاني كه ب��ه مقاصد بين المللي كاال حمل 
مي كردند، ارز مورد نياز خود را به صورت يورو يا دالر 
از بازار آزاد تهي��ه مي كردند اما االن كاميون هايي كه 
مي خواهند بار صادراتي ي��ا وارداتي ايران را به عراق، 
تركمنس��تان يا افغانس��تان حمل كنند، ارز كمتري 
نسبت به كاميون هايي كه قرار است به ايتاليا، آلمان يا 

اسپانيا بروند، نياز دارند. 
او مي افزاي��د: بنابراين در داخل بخش حمل و نقل 
هم گروه هاي ه��دف متعددي داري��م و به رانندگان 
حمل بين المللي كاال بر اساس تن � كيلومتر مسافتي 

كه طي مي كنند، ارز داده مي شود. 
اين مقام مسوول با تاكيد بر اينكه قرار نيست، الزاما 
بانك مركزي و وزارت راه و شهرسازي رقم پيشنهادي 
انجمن صنفي شركت هاي حمل ونقل بين المللي كاال 
را تايي��د كنند، مي گويد: ق��رار اس��ت، ارز رانندگان 
كاميون در مرزهاي خروجي كشور تحويل داده شود. 
از آنجاي��ي ك��ه بانك عامل در هم��ه مرزهاي زميني 
خروجي شعباتي را تاسيس كرده است، مشكلي از نظر 
تخصيص ارز به رانندگان بين المللي نخواهيم داشت 
و ب��ا ارائه اس��ناد حمل و نقل و بارنام��ه ارز مورد نظر 

اختصاص داده مي شود. 
عطرچيان تصريح مي كند: مبلغ ارز تخصيصي به 
رانن��دگان كاميون با همان نرخ ۴هزار و ۲00 تومان 
اعالمي دولت از سوي بانك عامل در مرزهاي زميني 
به فروش مي رس��د و هر عددي غير از ۴هزار و ۲00 
تومان بر اس��اس اعالم دولت قاچاق تلقي مي ش��ود 
بنابراي��ن رانن��دگان دارنده ارز چ��ه در زمان خروج 
از كش��ور و چ��ه در زمان ورود به قاچ��اق ارز متهم 

نخواهند شد. 

استقبالازسرمايهگذاري
ايراندرشبكهريليپاكستان

پاكس��تان از اي��ران دع��وت ك��رد ب��راي بهب��ود 
سيس��تم هاي ريل��ي اين كش��ور در صنع��ت راه آهن 
پاكستان سرمايه گذاري كند. به گزارش ايسنا به نقل از 
پايگاه خبري پاكستان آبزور، سعد رفيق، وزير راه آهن 
پاكستان پيشنهاد مذكور را در ديدار با عباس آخوندي، 
وزير راه و شهرسازي در اسالم آباد مطرح كرد و در اين 
باره گفت: پاكس��تان مشتاق اس��ت روابط نزديك تري 
ب��ا ايران در هم��ه بخش ها به ويژه بخ��ش راه آهن كه 
اولويت اصلي اين كشور است، داشته باشد. وزير راه آهن 
پاكس��تان در ديدار ب��ا هيات ايراني از س��رمايه گذاري 
شركت هاي ايراني براي بهبود بخش ريلي كويته- تفتان 
استقبال كرد و گفت: با بهبود خطوط و سيستم ريلي، 
زمان س��فر از پاكستان به ايران به جاي ۲0ساعت به 8 
ساعت كاهش پيدا خواهد كرد. هر دو طرف همچنين 
موافقت كردند يك گروه مش��ترك ايران- پاكستان را 
براي مطالعه همكاري بيش��تر براي توسعه شبكه ريلي 

تشكيل دهند.

مهرآبادركورددارپرواز
دراسفند96

براس��اس آماره��اي ارائه ش��ده از س��وي ش��ركت 
فرودگاه ه��ا، ف��رودگاه مهرآباد همچن��ان اصلي ترين و 
پرترافيك تري��ن ف��رودگاه ايران به حس��اب مي آيد. به 
گزارش ايسنا، براساس آمارهاي منتشر شده در اسفند 
ماه سال ۱3۹6 فرودگاه مهرآباد حدود 30درصد از كل 
پروازهاي كش��ور را انجام داده تا ب��ه عنوان فعال ترين 
فرودگاه ايران شناخته شود. پس از آن فرودگاه مشهد 
با حدود ۱3درصد و فرودگاه امام خميني)ره( با حدود 
۱۲درصد ق��رار گرفته اند. به اين ترتيب اين 3 فرودگاه 
در كنار هم بيش از نيمي از كل پروازهاي انجام ش��ده 
در ماه پاياني س��ال ۱3۹6 را به خود اختصاص داده اند. 
پس از آن فرودگاه ش��يراز با ح��دود 7درصد، فرودگاه 
كيش ب��ا 6.۴ درصد، فرودگاه اصفه��ان با ۴.۹درصد و 
ف��رودگاه اهواز با ۴.8درصد ق��رار گرفته اند. پس از اين 
فرودگاه ها اكثر قريب به اتفاق ديگر فرودگاه هاي كشور 
سهمي كمتر از يك درصدي را در كل پروازهاي انجام 
ش��ده به خود اختصاص داده اند. در ميان فرودگاه هاي 
مراكز استان، فرودگاه سمنان، شهركرد، اردبيل، گرگان، 
اروميه، خرم آباد و س��اري كمترين سهم را داشته اند و 
فرودگاه سمنان با صفر درصد عمليات خاصي را به خود 

اختصاص نداده است. 

گامهاينهايي
ريلگذاريرشتوتبريز

مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل 
و نقل كش��ور اعالم ك��رد كه ظرف هفته ه��اي آينده 
ريل گ��ذاري دو مس��ير قزوين- رش��ت و ميانه- تبريز 
به پايان مي رس��د. به گزارش ايس��نا، خيراهلل خادمي 
تصريح كرد: سال ۱3۹6 از نظر منابع مالي سال سخت 
و خاص��ي بود با وجود آنك��ه براي تامين منابع مالي با 
مش��كالتي جدي روبه رو بوديم اما خوشبختانه بخش 
قاب��ل توجه��ي از تعهدات اجرايي ش��دند. به گفته او، 
ريل گذاري حدود ۵00كيلومتر مس��ير جديد يكي از 
مهم ترين دستاوردهاي شركت ساخت در سال ۱3۹6 
بود و حدود ۲0كيلومتر ريل گ��ذاري باقي مانده در دو 
مس��ير مهم ريلي كه رشت را به شبكه راه آهن متصل 
مي كند و خط دوم تبريز را افتتاح خواهد كرد تا نيمه 
ارديبهش��ت  ماه نهايي خواهد شد. مديرعامل شركت 
س��اخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور با بيان 
اينك��ه حدود 8۵ درصد از مناب��ع مالي در نظر گرفته 
شده براي شركت س��اخت در سال گذشته تخصيص 
يافته اس��ت، بيان ك��رد: البته ب��االي ۹0درصد از اين 
منابع با اس��ناد خزانه و اوراق مشاركت تامين شد كه 
هر چند براي بعضي از پروژه ها گره گشايي قابل توجهي 
به حس��اب مي آيد اما برخي طرح ها نياز به منابع مالي 
نقد دارند كه اين مساله مشكالتي را ايجاد كرد. خادمي 
ادام��ه داد: با اين وجود مس��ير مهم��ي مانند راه آهن 
كرمانشاه در سال ۱3۹6، ۱۱۵كيلومتر ريل گذاري شد 
و كار در آن در 6 جبه��ه متف��اوت ادامه پيدا كرد. در 
مس��ير ميانه- تبريز هم با وجود آنكه محدوديت هايي 
جدي در پيش��رفت پروژه داشتيم، خوشبختانه كار به 
طور قابل توجهي پيشرفت فيزيكي داشته است. معاون 
وزير راه و شهرس��ازي درباره اتص��ال راه آهن ايران به 
آذربايجان هم گفت: اين پروژه مهم كه در نوروز س��ال 
۱3۹7 گام نخست آن نهايي شد، مي تواند گام مهمي 
در مس��ير توسعه ترانزيت منطقه باشد. او افزود: مسير 
كرمانش��اه هم كه اتصال آن به مرز خسروي در دستور 
كار اس��ت پس از تكميل با كشيدن ۱۵كيلومتر خط 
ريل جديد به عراق وصل مي شود و با اين اتفاق راه آهن 
ايران از مرز سرخس به عراق و كشورهاي همسايه آن 
متصل خواهد شد. خادمي با اشاره به آخرين وضعيت 
پيگيري پروژه هاي راه س��ازي در س��ال ۱3۹6 تصريح 
كرد: حدود 70درصد از طرح هاي مدنظرمان در حوزه 
آزادراه سازي در سال گذشته اجرايي شد و پروژه هايي 
مانند كنارگذر جنوبي تهران، آزادراه تهران- ش��مال، 
آزادراه همت-ك��رج، آزادراه اصفهان- ش��يراز و آزادراه 
اراك- بروجرد- خرم آباد هر يك طبق تعهدات موجود 

پيشرفت هاي قابل توجهي داشتند. 

ايرانشهر

جزئي��ات تردد رايگان براي س��اكنان محدوده طرح ترافيك ۹7 اعالم ش��د. به 
گزارش ايسنا در اطالعيه شماره سه سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران 
درباره امتياز ويژه تردد رايگان براي ساكنان محدوده طرح ترافيك ۹7 آمده است: 

به اطالع عموم ش��هروندان تهراني مي رس��اند؛ در طرح ترافيك جديد برخالف 
س��نوات گذشته كه اكثر ساكنان به علت محدوديت هاي ناشي از طرح ترافيك در 
طول هفته عمال امكان استفاده از خودرو شخصي خود را حتي براي تردد در خارج 
از محدوده طرح نداشتند؛ تسهيالت جديدي براي ساكنان محدوده طرح ترافيك در 
نظر گرفته شده است. در سال ۱3۹7 ساكنان محدوده طرح مجازند به طور رايگان 
و بدون پرداخت هزينه در دو س��اعت ابتدايي طرح از محدوده خارج شوند و در دو 

ساعات پاياني اجراي طرح به محل سكونت خود بازگردند. 
بهره مندي از اين امتياز ويژه تنها در صورتي مجاز ش��ناخته مي شود كه خودرو 
ساكنان محدوده طرح تا قبل از ساعت 8:30صبح فقط براي يك بار از محدوده خارج 
شود، همچنين براي عصر آن روز بعد از ساعت ۱7 يك بار به محدوده طرح ترافيك 
وارد شود. بديهي است ساكنان در صورت تردد در بين اين دو ساعت، بايد همانند 

ديگر شهروندان عوارض پرداخت كنند.
ضمنا با توجه به اينكه طرح ترافيك جديد قرار اس��ت در دو فاز اجرا شود و در 
س��ال جاري صرفا اجرا در محدوده طرح ترافيك تصويب شده و هنوز اجراي طرح 

جدي��د در محدوده زوج و فرد مورد تصويب ش��وراي حمل و نقل و ترافيك تهران 
قرار نگرفته است، شهروندان محترم بايد در خروج و ورود به محدوده طرح ترافيك، 
مقررات محدوده زوج و فرد را مراعات كنند. بديهي است در صورت تصويب فاز دوم 
در شوراي ترافيك تهران، شرايط جديد در محدوده زوج و فرد از سال ۱3۹8 اجرا 
خواهد شد. متقاضيان استفاده از امتياز سكونت در طرح پس از آنكه همانند ديگر 
 my.tehran. ش��هروندان مشخصات شخصي و اطالعات خودرو خود را در سامانه
ir ثبت كردند، نشاني محل سكونت خود را نيز در اين سامانه وارد مي كنند. سپس 
براي تاييد مدارك س��كونتي خود بايد با در دس��ت داشتن سند مالكيت يا قرارداد 

اجاره  واحد مسكوني خود به دفاتر خدمات الكترونيك شهر مراجعه كنند.
متقاضيان بايد عوارض نوس��ازي و پسماند را نيز پرداخت كرده باشند و تصوير 
فيش پرداخت يا رس��يد الكترونيكي آن را ارائه كنند. با توجه به اينكه براي طرح 
ترافيك جديد، دوربين هاي خروجي محدوده نيز نسبت به گذشته تكميل و تقويت 
شده اند به شهروندان محترم توصيه مي شود براي بهره مندي از امتياز ويژه ساكنان 
حتم��ا نش��اني خود را در س��امانه درج كنن��د و مدارك خ��ود را در دفاتر خدمات 
الكترونيك ش��هر به تاييد برس��انند تا پس از بررس��ي و تاييد سازمان حمل و نقل 
و ترافيك، امكان اس��تفاده از اين امتياز را داشته باش��ند. امكان درج نشاني و ارائه 
مدارك براي بهره مندي از اين امتياز همانند ثبت نام ابتدايي در س��امانه محدوديت 

زماني ندارد و در هر زماني از سال قبل از نخستين تردد با شرايط فوق الذكر مي توان 
نش��اني و مدارك را ثبت و ارائه كرد.در همين حال  مدير واحد صدور آرم س��ازمان 
ترافيك ش��هر تهران در خصوص جزئيات طرح ترافيك جديد توضيحاتي ارائه داد، 

گرچه برخي ابهامات اين طرح همچنان تا زمان اجرا باقي است.
به گزارش مهر، مصطفي قنبرنژاد با اشاره به اينكه فرآيند مجوزهاي طرح ترافيك 
س��ال ۹7 فرآيند جديدي بود و بايد اطالعات متفاوتي از متقاضيان ثبت مي ش��د، 
گفت: بنابراين نياز به برنامه جديدي بود. در س��نوات گذش��ته محل سكونت براي 
برخ��ورداري از امتي��از طرح ترافي��ك تاثيرگذار بود كه در س��ال ۹7 به دليل آنكه 
افراد س��اكن محدوده طرح ترافي��ك يك خروج قبل از س��اعت 8:30 و يك ورود 
بعد از س��اعت ۵ بعدازظهر داش��تند ديگر اطالعات سكونت جز اين اشخاص براي 
ما الزم نبود. وي با بيان اينكه در س��ال ۹7 هيچ يك از افراد ثبت نام كننده تاييد يا 
رد نمي ش��وند، گفت: كساني كه طرح هفتگي مي خواهند بايد بامداد روز جمعه به 
سايت مراجعه كرده و روزهاي هفته آتي را رزرو كنند كه براي اين ميزان رزرو بايد 

۱80هزار تومان در كارت شهروندي شان اعتبار داشته باشد.
مدير واحد صدور آرم سازمان ترافيك شهر تهران با بيان اينكه طرح ترافيك با 
معاينه فني برتر روزانه ۲8 هزار تومان اس��ت، گفت: در ساعات غيرپيك اين ميزان 
به ۱3ه��زار و ۴00تومان كاهش پيدا مي كند. اگر ف��ردي به صورت هفتگي طرح 
ترافيك را رزرو كند و يك روز را استفاده نكند به دليل اينكه سهميه يك روز ما را 
كاهش داده حداقل اعتبار كه ۱3هزار و ۴00 تومان اس��ت از حساب شهروندي اش 

كسر خواهد شد.

آگهيبرگزاريمجمععموميعاديبهطورفوقالعادهجزئيات تردد رايگان ساكنان محدوده طرح ترافيك ۹۷
نوبتدومومجمععموميعادينوبتاول

صنفيكارفرمائيانبوهسازانمسكنوساختماناستانتهران

با احترام، بدينوس��يله از كليه اعضاي محترم انجمن مذكور دعوت مي گردد كه در روز چهارش��نبه 
تاري��خ ۹7/0۲/۱۹ از س��اعت ۱۴:00 ال��ي ۱8:00 ب��ه آدرس : خياب��ان قائم مق��ام فراهاني خيابان 
ميرزاحس��ني پالك ۱8 اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي تهران ساختمان شماره 3 سالن 

)خانه تشكل ها(- سالن همايش امين الضرب حضور بهم رسانند . 
دستورجلسهمجمععاديبهطورفوقالعادهنوبتدومازساعت14:00الي16:00

۱- استماع گزارش هيأت مديره منتخب .
۲- بررسي و تصويب ترازنامه سال هاي مالي ۹۴ و ۹۵ براساس مصوبه مجمع مورخه ۹6/03/۲۱.

3- ساير موارد قابل طرح كه در صالحيت مجمع عادي فوق العاده مي باشد . 
دستورجلسهمجمععادينوبتاولازساعت16:00الي18:00

۱-گزارش خزانه دار مربوط به سال ۹6. 
۲- گزارش بازرسين انجمن. 

3- برگزاري انتخابات بازرسين. 
۴- تعيين روزنامه رسمي. 

۵- ساير موارد قابل طرح كه در صالحيت مجمع عادي مي باشد. 

هيأتمديره

رونماييازگزينههايشهرداريتهراندرمجمعنمايندگان
عضو شوراي شهر تهران جزئيات جلسه ديروز مجمع نمايندگان 

تهران در شورا و مجلس را تشريح كرد. 
به گزارش ايلنا، محمد عليخاني عضو شوراي شهر تهران، با اشاره 
به برگزاري جلسه مجمع نمايندگان اميد با حضور نمايندگان استان 
تهران در مجلس ش��وراي اسالمي و اعضاي شوراي شهر، نتايج اين 
جلسه را مثبت ارزيابي كرد و گفت: ۱6 نماينده مجلس از تهران و 8 

نماينده شوراي شهر در جلسه روز گذشته حضور داشتند. 
عليخان��ي با بي��ان اينكه محمدرضا ع��ارف نماين��ده تهران در 
مجلس ش��وراي اسالمي رياست اين جلسه را به عهده داشت، افزود: 
آقايان عارف و هاش��مي در اين جلس��ه صحبت كردند و سميع اهلل 
حس��يني مكارم سرپرست ش��هرداري تهران هم گزارشي از شرايط 
شهرداري ارائه داد. در اين جلسه درباره انتخاب شهردار آينده بحث 

شد و گزينه هاي احتمالي شهرداري مطرح شدند. 
وي با اشاره به معيارهايي كه براي شهردار آينده در جلسه مطرح 
شد، افزود: اصالح طلب بودن، پاكدستي، توانمندي، تعامل با سه قوا و 

نهادهاي مختلف جزو معيارهاي شهردار آينده مطرح شد. 
عضو ش��وراي ش��هر با بيان اينكه به صورت غيررس��مي اسامي 
چند نفر براي كانديداتوري ش��هردار مطرح اس��ت، ادامه داد: آقايان 
محمدابراهيم انصاري الري، محسن هاشمي، سيدمحمدعلي افشاني، 
پيروز حناچي، وفا تابش و مناف هاش��مي به عنوان گزينه ها مطرح 

شده اند. همچنين مطرح شد كه آقايان بيطرف، حجتي و مهرعليزاده 
به برخي دوستان اعالم كرده اند كه از دولت خارج نمي شوند. 

عليخاني در واكنش به اين سوال كه واكنش مجمع به استعفاي 
نجف��ي و هزينه  آن براي اصالح طلبان چه ب��ود؟ تصريح كرد: آقاي 
حق شناس در مورد رفتن نجفي صحبت كرد و گفت، شورا از نجفي 
حمايت كرد و هيچ كوتاهي از سوي شورا در رابطه با استعفا صورت 
نگرفته است.  اين عضو شوراي شهر با اشاره به اينكه در اين جلسه 
مش��كالت و اولويت هاي تهران مطرح شد، افزود: كواكبيان نماينده 
تهران در مجلس، محسن هاش��مي را به عنوان كانديداي شهرداري 
تهران پيش��نهاد داد و اعالم كرد ايش��ان كانديداي مناس��بي براي 

شهرداري است. 

سازوكارجديدبرايانتخابشهردار
همچنين محمد ساالري رييس كميسيون شوراي شهر تهران از 
تدوين ساز و كار جديد براي انتخاب شهردار تهران خبر داد و گفت: 
در جلسه يي با اعضاي شورا قرار شد، درخصوص نحوه و شيوه انتخاب 
ش��هردار تهران ساز و كار جديدي را تدوين كنيم، البته ساز و كاري 
ك��ه در انتخاب دكتر نجفي و ديگر گزينه هاي مطرح ش��ده، تعيين 
ش��ده بود كه برخي همكاران اصالحاتي را درخصوص آن ساز و كار 
داشتند و با توجه به اينكه شناخت كامل تري نسبت به ماموريت  هاي 

مديريت شهري پيدا كردند، اصالحاتي را مطرح كرده اند البته هنوز 
به گزينه هاي مورد نظر شهرداري ورود نداشته ايم. 

اين عضو شوراي شهر خاطرنش��ان كرد: بعد از نهايي شدن ساز 
و كار انتخاب ش��هردار در روز سه شنبه، گزينه هاي پيشنهادي براي 
ش��هرداري تهران را بررس��ي خواهيم كرد. وي درخصوص انتخاب 
ش��هردار از ديگ��ر طيف هاي سياس��ي گفت: قطعا م��ردم تهران در 
فرآيند انتخابات آزادانه ش��ركت و درنهايت تشخيص دادند كه شهر 
تهران با رويكرد اصالح طلبانه اداره ش��ود و بايد مبتني بر برنامه هاي 

اصالح طلبان باشد. 
ساالري با بيان اينكه شهردار منتخب بايد بتواند با تمامي طيف ها 
در اركان حكوم��ت تعام��الت مثبتي برقرار كن��د، گفت: برنامه هاي 
ش��وراي پنجم كه يك ش��وراي اصالح طلب اس��ت، بايد توسط يك 
ش��هردار اصالح طلب اجرا ش��ود. ه��دف  ما از انتخاب يك ش��هردار 
اصالح طلب انجام كار سياس��ي در ش��هرداري تهران نيس��ت، بلكه 
معتقديم اگر شهرداري به گفتمان اصالحات اعتقاد نداشته باشد در 
خدمت رساني به شهر تهران نيز موفق نمي شود و اين امر با مطالبات 
مردم تناقض دارد. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا برنامه هاي آقاي 
نجفي در ش��هرداري اجرايي مي شود يا خير، گفت: برنامه هاي آقاي 
نجفي در حقيقت برنامه هاي شورا بود، بنابراين شهرداري كه در آينده 
نيز انتخاب مي ش��ود بايد نظرات و برنامه هاي ش��ورا را بپذيرد، البته 

ممكن اس��ت تغييراتي در ش��يوه و تاكتيك هاي اجرايي و عملياتي 
ماموريت هاي مديريت شهري داشته باشد، اما اساس برنامه هاي آقاي 
نجفي برنامه هاي مصوب شورا بوده است، بنابراين يكي از مطالبات و 
شروط ما از شهردار منتخب اين است كه به اصول برنامه هاي گذشته 

پايبند باشد. 
اين عضو ش��وراي ش��هر تهران درمورد گمانه زني ها و ش��ايعاتي 
كه درخصوص اس��تعفاي آقاي هاشمي مطرح مي شود، گفت: ما در 
شوراي شهر يك جمع هستيم و در حال حاضر چنين بحثي در بين 
اعضاي شورا مطرح نيست و در جلسات بعدي درخصوص گزينه هاي 

مطرح شده براي شهرداري تهران اطالع رساني خواهيم كرد. 
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كميسيون صنايع اتاق ايران طي پژوهشي روند حمايت از كاالي ايراني در سال 97 را بررسي كرد

15 توصيه سياستي حامي توليد 
تعادل|

موان��ع حمايت از كاالي توليد داخل چيس��ت؟ و چرا 
رغبت به اس��تفاده از كاالي ايران��ي در بين مردم كاهش 
يافته اس��ت؟ براي پاس��خگويي به پرس��ش هايي از اين 
دس��ت، كميس��يون صنايع اتاق ايران طي پژوهش��ي به 
آسيب شناس��ي چرايي عدم حماي��ت از كاالي ايراني در 
طول چند دهه گذش��ته پرداخته است. نتايج اين تحليل 
نش��ان مي دهد؛»باال بودن نرخ سود بانكي، بي ثباتي نرخ 
ارز، فق��دان ملزومات اجراي قانون مب��ارزه با قاچاق كاال، 
نازل بودن جريمه ها و تخلف به واس��طه پرداخت آس��ان 
جريم��ه و ماليات هاي غيرعادالن��ه در كنار خدمات دهي 
نامناسب، گسترش فساد، توزيع رانت، ارتشا، قاچاق كاال، 
اقتصاد زيرزميني و...« بخش��ي از موانعي است كه بر سر 
راه تولي��د قرار گرفته اند اما اين به معناي پايان كار كاالي 
ايراني نيس��ت؛ چراكه سياس��ت گذار مي تواند با توجه به 
برخي اصول سياس��ي كلي مانند »بهبود محيط نامساعد 
اقتصاد كالن«، »اصالح سياست هاي ارزي«، »نگاه درون زا 
ب��ه اقتصاد مل��ي« و »توجه به قانون رف��ع موانع توليد« 

حمايت از كاالي ايراني را افزايش دهد. 

 مزاياي حمايت از توليد داخل
بدون ترديد نامگذاري س��ال ها با عناوين و شعارهاي 
خاص، خط س��ير حركتي مس��ووالن و مردم را مشخص 
كرده و تحقق آن نيازمند تالش همه  جانبه اس��ت كه نه 
فقط در سال 97 بلكه در سال هاي پيش رو نيز بايد مورد 
توجه جدي قرار گيرد. به طور كلي اس��تفاده از كاالهاي 
توليد داخل، اولويت و استراتژي هر كشوري است تا عالوه 
بر حمايت از توليدكنندگان داخلي و اش��تغال ايجاد شده 
توس��ط آنان در تقويت بنيه اقتصاد ملي موث��ر بوده و از 
خروج ارز براي واردات كاالهاي مشابه نيز جلوگيري كنند. 
اكنون چندين سال است كه شعار سال مضموني اقتصادي 
دارد. در اين راستا حمايت از توليدات داخلي نيز به عنوان 
يك هدف كلي بسيار منطقي به نظر مي رسد. اما بايد ديد 
كه چرا با وجود تمايل مردم و مسووالن براي قدرت گرفتن 

توليد داخلي هيچگاه اين مهم عملي نشده است؟
اما ممكن است اين پرسش مطرح شود كه حمايت از 
توليد كاالي ايراني چه مزايايي براي اقتصاد كشور به دنبال 
دارد؟ در پاس��خ بايد گفت كه مزاياي فراواني در حمايت 
از كاالي ايراني نهفته اس��ت كه از مي��ان آنها مي توان به 
حفظ مشاغل موجود در بخش هاي توليدي و حفظ وضع 
موجود اش��تغال در كشور اش��اره كرد. گسترش و ايجاد 
مشاغل جديد به واسطه فراهم شدن تقاضاي جديد براي 
محص��والت موجود و خدم��ات جديد و در نتيجه كاهش 
نرخ بيكاري يكي ديگر از مزاياي حمايت از توليدات كشور 
است. صرفه جويي هاي اقتصادي به واسطه استفاده بهينه 
از تجهيزات توليد و صرفه جويي هاي ناشي از مقياس توليد 

ني��ز يكي ديگر از مزاياي حماي��ت از محصوالت توليدي 
كارخانجات ايران است. 

حمايت از كاالي ايراني موجب تقويت توانايي اقتصادي 
ش��هروندان ايراني هم خواهد ش��د و با اين همه اين تنها 
شهروندان نيستند كه از اين موضوع نفع مي برند. حمايت 
از كاالي ايراني موجب افزايش درآمد هاي ناشي از ماليات 
و در نتيج��ه افزايش درآمدهاي دولت مي ش��ود و اين به 

تمامي كشور نفع مي رساند. 
اين درحالي اس��ت كه ايران در بس��ياري از حوزه ها يا 
توليد داخلي ندارد يا در م��واردي هم كه كاالهاي ايراني 
حض��ور دارند اين كاالها عمدتا رقابت پذير نيس��تند زيرا 
بس��ياري از سياس��ت هاي دس��توري كه با حذف كاالي 
رقي��ب، قص��د حماي��ت از كاالي داخل��ي را دارد تنها به 
تضعي��ف كيفي��ت كاالي ايراني مي انجام��د و اگر هم در 
كوتاه مدت خريدار را به س��مت كاالي ساخت ايران سوق 
دهد در درازمدت از يك سو به رانت خواران ميدان مي دهد 
و از سوي ديگر بازار جنس قاچاق را داغ تر مي كند. تحقق 
شعار حمايت از كاالي ايراني تنها با حمايت از رقابت سالم، 
ش��فافيت، برابري همه فعاالن اقتص��ادي در برابر قانون و 
حذف رانت ها و استثناها و معافيت هاي تبعيض آميز ميسر 
خواهد ش��د اما اينها تم��ام موانع تحقق حمايت از كاالي 

ايراني نيستند. 

 موانع حمايت از كاالي ايراني
براساس تحليل صورت گرفته، حمايت از كاالي ايراني 
به داليل مختلفي در طول س��اليان گذش��ته پا نگرفته و 
البته بر شمردن تمامي اين داليل كاري بسيار دشوار است. 
اما با اين حال اش��اره به برخي از اين موانع نش��ان دهنده 
آن است كه عمده آنها ناشي از سياست گذاري هاي كالن 
نادرس��ت در زمينه اقتصاد بوده  اس��ت. ب��ه عنوان نمونه 
»افزايش نرخ س��ود بانكي ب��ه 20درصد، تحميل افزايش 
20درص��دي حقوق ب��ه كارفرما، پرداخ��ت 30درصدي 
ماليات براي توليدكننده داخلي و فرار مالياتي واردكننده، 
ع��دم وجود حق��وق دو طرفه بين دول��ت و توليدكننده، 
ريسك پذير نبودن دولت براي خريد از محصوالت ايراني 
و عدم اعتماد دولت به كاالي ايراني، وجود بخشنامه هاي 
دس��ت و پا گير، بروكراسي اداري، ماليات هاي غيرعادالنه 
در كنار خدمات دهي نامناسب، تبعيض در اجراي قانون، 
موازي كاري دس��تگاه هاي دولتي، دخالت دس��تگاه هاي 
غيرمرتب��ط در كار يكديگر، فقدان ملزومات اجراي قانون 
مبارزه با قاچاق كاال و ضمانت اجرايي ناكافي و نازل بودن 
جريمه ه��ا و تخلف به واس��طه پرداخت آس��ان جريمه« 
ازجمل��ه عمده ترين داليل عدم تماي��ل مصرف كنندگان 

داخلي به خريد كاالهاي توليد ايران است. 
از ديگر سو رفع موانع توليد، بهبود فضاي داخلي كسب 
وكار و ارتق��اي اس��تانداردهاي توليد و كاهش هزينه هاي 

توليد ازجمله مسووليت ها و وظايف دولت است. مردم نيز 
بايد بپذيرند مصرف كاالهاي خارجي آسيب پذيري اقتصاد 
ايران را تش��ديد مي كند و به اشتغال مردم و زندگي آنها 

ضربه مي زند. 

 توصيه هاي سياستي
ف��ارغ از فعاليت هاي فرهنگي براي تش��ويق مردم به 
خري��د كاالهاي داخل��ي اما كدام توصيه هاي سياس��تي 
مي تواند موجب حمايت بيش��تر از كاالي داخلي بش��ود؟ 
در همين رابطه كميس��يون صنايع اتاق ايران به تش��ريح 
15توصيه سياستي براي حمايت از كاالي ايراني پرداخته 

كه به شرح زير است: 
 1- ن��گاه درون زا به اقتصاد ملي زماني مي تواند جامه 
عمل بپوش��د كه خريد كاالهاي توليد داخلي در اولويت 
قرار گيرد. به نظر مي رسد تحقق اين مساله امري دوسويه 
اس��ت؛ بخشي به س��اختار و بخش��ي ديگر به كارگزار باز 
مي گردد. در بخش ساختاري كشورها با سياست گذاري و 
برنامه ريزي هاي اقتصادي سعي مي كنند، اقتصاد ملي خود 

را تقويت كرده و رشد و پيشرفت را محقق كنند. 
2- توانمندس��ازي اقتص��اد و اص��الح الگوي مصرف 
كااله��اي توليد داخلي با ارتق��اي فرهنگ مصرف داخلي 
محقق مي شود. از اين رو يكي از راه هاي رسيدن به اهداف 
پيش��رفت كشور، فرهنگ س��ازي در زمينه مصرف توليد 

داخلي است. 
3- خري��د كااله��اي داخلي مزاياي بس��ياري براي 
اقتصاد كش��ورها به همراه م��ي آورد. يكي از مزيت هاي 
مهمي كه در راس��تاي حمايت از توليد داخلي مي توان 
به آن اش��اره كرد، جلوگيري از خروج ارز براي واردات 

كاالهاي غيرضروري است. 
4- حمايت ه��اي مس��تقيم دولت��ي نيز خود منش��ا 
برهم خ��وردن انگيزه هاي اقتص��ادي، تخصيص ناكارآمد 
مناب��ع، ظهور كاالهايي كه نبايد وجود مي داش��ت و عدم 
 ظه��ور كاالهاي داخلي ش��ده كه بر اس��اس منطق بازار 
بايد وجود مي داش��ت و در نهايت س��اختار توليد را رانت 
دولتي، كانال هاي حمايتي، قدرت البي دور زدن مجوزها 
و... تعيين مي كند؛ چنين ساختاري  زاده رويكرد دستگاه 

دولتي براي حمايت از توليد است. 
5- سياس��ت هاي ارزي كشور طي چهار دهه گذشته 
همواره مبتني بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز مستقل از تورم 
بوده است. از آنجا كه اين سياست امكان تحقق عملي در 
بلندم��دت ندارد، ن��رخ ارز در دوره هايي كه منابع اقتصاد 
اجازه  مي داده ثابت نگه داشته شده است و پس از آن طي 
يك يا چند جهش به مقدار تعادلي خود رسيده است. اما 
اين نحوه تعديل نرخ ارز فقط به بي ثباتي دامن زده و آثار 
آن بس��يار متفاوت با شرايطي است كه تعديل نرخ به طور 

هموار صورت  مي گيرد. 

6- ظرف حدود 15سال گذشته، ميزان واردات ساالنه 
كاال در دامنه 30 تا 85 ميليارد دالر در نوس��ان بوده كه 
همواره حدود 80 تا 85درصد آن را كاالهاي واسطه يي و 
سرمايه يي تشكيل  مي داده است. شايد جاي تعجب باشد 
كه بخش عمده يي از اين ميزان از تبادل كااليي با جهان 
در قالب هيچ قرارداد بلندمدت با طرف هاي خارجي صورت 
نگرفته و ارتباط س��ازمان يافته يي با طرف هاي خارجي از 
نظر فروش تجاري )عمده فروش��ي( و ارائه خدمات پس از 

فروش شكل نگرفته است. 
7- محيط اقتصاد كالن طي دهه هاي گذش��ته از نظر 
ش��اخص هاي مرتب��ه اول مانند تورم، ب��ازار ارز، نرخ هاي 
س��ود بانكي و به طور كلي س��اختار كالن تامين مالي و از 
نظر ش��اخص هاي مرتبه دوم مانن��د حجم بودجه، تعادل 
بودجه، نظام مالياتي، سياست هاي پولي و غيره در شرايط 
مساعدي نبوده است. شرايط نامساعد اقتصاد كالن از طرق 

مختلف منجر به افزايش هزينه هاي مبادله  مي شود. 
8- كيفيت كاالي س��اخت داخل، ش��اه كليد تحقق 
حمايت از كاالي ايراني اعالم شد. بدون ترديد نخستين 
مولف��ه و مالك مدنظر هر ش��هروند ايراني براي خريد 
كاالي داخل��ي، كيفيت آن اس��ت ك��ه در اين بخش با 
وج��ود تولي��د برخي كااله��اي باكيفيت داخل��ي، بايد 
پذيرف��ت ك��ه هنوز كيفي��ت توليدات داخل��ي ايران با 
كاالهاي مشابه خارجي فاصله زيادي دارد و همين امر 
سبب شده تا عامه مردم و حتي مسووالن، خريد كاالي 

خارجي را بر كاالي داخلي ترجيح دهند. 
9- در مورد قيمت نيز در بس��ياري از موارد شاهد باال 
بودن قيمت توليدات داخلي هستيم؛ گزارش ها حاكي از 
اين است كه پس از اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانه ها 
در دول��ت قبل و حمايت نك��ردن از بخش توليد عالوه بر 
آسيب شديد اين بخش به دليل چند برابر شدن قيمت ها، 

قدرت خريد مردم نيز به  شدت پايين آمده است. 
10- ص��ادرات كاالي باكيفيت ايران��ي يكي ديگر از 
مولفه هاي مهم در حمايت از توليدات داخلي و در راستاي 
تحقق يكي از بندهاي سياست هاي كالن اقتصاد مقاومتي 
يعن��ي برون زا بودن آن اس��ت. با تحقق اين مهم، مردم با 
دي��دن ص��ادرات كاالي داخلي و اس��تقبال خارجي ها از 

محصوالت ايراني قطعا تمايل بيشتري براي خريد كاالي 
توليد داخل نش��ان داده و اين بزرگ ترين كمك به توليد 

داخلي و حمايت از آن خواهد بود. 
11- تبليغات و معرفي صحيح كاال و خدمات از ديگر 
مولفه هاي مهم در حمايت از كاالي ايراني است. به يقين 
رس��انه هاي گروهي و ارتباط جمعي به ويژه رس��انه ملي 
نقش موثري در معرفي كاالي باكيفيت و قيمت مناسب 
داخل��ي و از طرف ديگر معرفي كاالهاي نامرغوب داخلي 

برعهده دارد. 
12- در زمين��ه مالياتي هم بايد ب��ه حمايت از توليد 
داخل��ي توجه ك��رد و درياف��ت ماليات را از اف��رادي كه 

غيرتوليدكننده داخلي هستند، تغيير داد. 
13- سيس��تم بانكي نيز بايد جهت گيري به س��مت 
توليد داخلي باشد، به نحوي كه با نرخ سودهاي ترجيحي 
كه زمينه اشتغال را فراهم مي كند، به بخش توليد كمك 

كند. 
14- تمركز بيش��تر بر تس��هيل انعقاد قراردادهاي 
اقتصادي دو و چندجانبه با همس��ايگان و اتحاديه هاي 
تجاري نظير اوراسيا و اقتصادهاي نوظهور و قدرت هاي 
ب��زرگ اقتصادي با تمركز بر ديگر وجوه سياس��ت هاي 
ملي از قبيل توس��عه هدفمند روابط خارجي اس��تان ها 
و همچني��ن همكاري ه��اي اقتص��ادي در حوزه ه��اي 
مختلف ش��امل انرژي، ترانزيت، جذب فناوري، سرمايه 
و گردشگر خارجي و توسعه صادرات غيرنفتي زمينه را 
براي تقويت توليد و اش��تغال مولد داخلي، رش��د كمي 
و كيفي كاالي ايراني، تس��هيل رقاب��ت  كاالهاي ايراني 
در بازارهاي هدف و زمينه س��ازي ب��راي حضور فعاالن 
اقتصادي كش��ور به ويژه بخش خصوصي در عرصه هاي 

دو جانبه و چندجانبه فراهم شود. 
15- هم اكن��ون نرخ تامين مال��ي در ايران چهار تا 
پنج برابر متوس��ط كش��ورهاي اطراف اس��ت و اين به 
عنوان يك مح��ور مهم، حمايت از توليد را به ش��كلي 
ب��ا چالش هاي جدي مواجه كرده اس��ت كه قاعدتا بايد 
براس��اس كاه��ش نرخ ت��ورم در اقتص��اد، كاهش نرخ 
س��پرده ها و كاهش نرخ وام، اثر خود را در كاهش بهاي 

تمام شده توليد بگذارد. 

سامانه ثبت سفارش باز شد
س�امانه جام�ع تج�ارت| پ��س از توقف چند 
روزه در ثبت س��فارش، اين س��ايت از روز گذش��ته 
فعاليت خ��ود را باتوجه به اعم��ال تغييرات مربوطه 
در بخ��ش تج��اري آغ��از كرد. ب��ا توجه ب��ه اعمال 
تغيي��رات مربوط��ه در بخش تجاري س��امانه جامع 
تجارت و همچنين س��امانه ثبتارش، امكان ارس��ال 
درخواست هاي افتتاح به سامانه ثبتارش فراهم شده 
اس��ت. اين گزارش مي افزاي��د: در حال حاضر امكان 
ويرايش درخواس��ت هاي قبلي وجود نداش��ته و پس 
از پياده س��ازي تغييرات مربوطه، اطالع رس��اني الزم 

صورت خواهد گرفت. 
البت��ه پي��ش از اي��ن س��ايت ثبت س��فارش روز 
پنج ش��نبه مورخ 23 فروردين 97 باتوجه به ابالغيه 
معاون اول رييس جمه��ور، جهت اعمال تغييرات در 

ضوابط تجاري بسته شد. 
هي��ات وزي��ران در جلس��ه روز چهارش��نبه 22 
فروردين 97 با اس��تناد اصل يكصد و س��ي و هشتم 
قانون اساس��ي جمهوري اس��المي ايران و تبصره 3 
م��اده 7 قانون مب��ارزه با قاچ��اق كاال و ارز، مصوب 
1392، 16 دس��تورالعمل براي ساماندهي و مديريت 
بازار ارز تصويب و به دس��تگاه هاي ذي ربط توس��ط 

معاون اول رييس جمهور ابالغ كرد. 

مديرعامل جديد سازمان 
منطقه آزاد ماكو منصوب شد

ب��ا حكم مرتضي بانك مش��اور رييس جمهور و دبير 
ش��وراي عالي مناط��ق آزاد و ويژه اقتص��ادي، غالمرضا 
س��ليماني به عنوان »رييس هيات مدي��ره و مديرعامل 
س��ازمان منطقه آزاد تجاري -صنعت��ي ماكو« منصوب 
ش��د. به گزارش روابط عمومي دبيرخانه ش��وراي عالي 
مناط��ق آزاد و وي��ژه اقتص��ادي، مرتضي بان��ك در اين 
حكم آورده اس��ت: به اس��تناد ماده )6( قانون چگونگي 
اداره مناط��ق آزاد تجاري-صنعت��ي و باتوجه به تفويض 
اختيار رياس��ت محترم جمه��وري و نظر به س��وابق و 
تجربيات ارزش��مندتان ب��ه موجب اين اب��الغ به عنوان 
»ريي��س هيات مدي��ره و مديرعام��ل س��ازمان منطقه 
آزاد تجاري-صنعت��ي ماكو« منصوب مي ش��ويد. تحقق 
سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي، اجراي برنامه هاي 
هدفمند در راس��تاي پياده سازي ش��عار سال و حمايت 
از كاالي ايران��ي، برنامه ري��زي و مديري��ت بهينه براي 
گس��ترش و تس��هيل توليد، صادرات و س��رمايه گذاري 
 داخل��ي و خارج��ي، انتق��ال فناوري ه��اي پيش��رفته 
در راستاي حمايت از توليد ملي، حضور فعال در بازارهاي 
جهان��ي و عرضه محص��والت توليدي منطق��ه، ارتقاي 
اشتغال و افزايش مشاركت جامعه محلي در برنامه هاي 
توسعه و پيشرفت منطقه از مهم ترين وظايفي است كه 
از جنابعالي انتظار م��ي رود ضمن تعامل و هماهنگي با 
دبيرخانه ش��وراي عال��ي، اعضاي محت��رم هيات مديره 
س��ازمان و بهره گي��ري از تجارب مناط��ق آزاد تجاري-

صنعتي موفق در دنيا در انجام آن نهايت مساعي الزم را 
معمول داريد. پيش از وي، حسين فروزان مديريت عامل 

سازمان منطقه آزاد ماكو را برعهده داشت. 

معاون مطالعات پايه و طرح هاي جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان 
گفت: با توجه به منابع آبي موجود، در حال تجربه كردن شديدترين و نادرترين 

دوره خشكسالي نيم قرن اخير هستيم.

به گزارش شبكه خبري سازمان آب و برق خوزستان، »هوشنگ حسوني زاده« 
سه شنبه 21 فروردين، در سالن جلسات هتل بوستان اهواز در جمع خبرنگاران 
رس��انه هاي محلي و سراسري افزود: آخرين خشكس��الي در سال 87-86 بوده 

كه در آن س��ال 40درص��د كاهش بارش داش��تيم، امس��ال 50درصد كاهش 
بارش داريم. اين كاهش بارش در اس��تان هاي چهارمحال وبختياري، لرس��تان، 

كهگيلويه وبويراحمد و مركزي كه براي ما توليد آب مي كنند، 60درصد است.
وي تصريح كرد: 10 سال است كه با خشكسالي دست و پنجه نرم مي كنيم 

و سال به سال ميزان بارش ها و آوردها به شدت كاهش پيدا كرده است.
حس��وني زاده ادامه داد: در كنار اي��ن كمبودها، به دليل تغيير اقليم، گازهاي 
گلخانه اي و... در جهان يك درجه س��انتي گراد و در ايران دو درجه سانتي گراد 
افزاي��ش دما رخ داده كه در نتيجه هم تبخيرها زياد ش��ده و هم مصارف باالتر 

رفته است.
وي خاطرنش��ان كرد: ما بايستي يك بازنگري اساسي در استفاده از منابع 
آب داشته باشيم و اين تنها وظيفه وزارت نيرو و سازمان آب و برق خوزستان 
نيس��ت. بايد هم��ه مصرف كننده ها از مردم تا دس��تگاه هاي مرتبط همكاري 

كنند.
معاون مطالعات پايه و طرح هاي جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان 
افزود: امس��ال ميزان بارش ها در استان خوزس��تان با احتساب بارش هاي اخير 
147 ميلي متر بوده، در حالي كه براس��اس ميانگين سال آبي نرمال مي بايست 
اين رقم در زمان كنوني به 291 ميلي متر برس��د. در مدت مش��ابه س��ال قبل 

ميزان بارندگي در استان 203 ميلي متر بوده است.
حس��وني زاده اظهار داش��ت: ميزان ورودي به مخازن سدها براي تامين آب 
م��ورد نياز مصارف، 5.6ميليارد مترمكعب معادل 35درصد بوده كه نس��بت به 

طول آمار )16.5 ميليارد مترمكعب( 65درصد كاهش داشته است.
وي با بيان اينكه از مهرماه سال 1396 تاكنون به رغم كاهش ورودي ها سعي 
كرده ايم وضعيت كش��ت فعلي را مديريت و تامين آب كنيم، خاطرنش��ان كرد: 
تمام تالش ها در س��ازمان آب و برق خوزس��تان انجام شد تا به كشت ها از اين 

حيث لطمه اي وارد نشود.
مع��اون مطالع��ات پاي��ه و طرح هاي جام��ع منابع آب س��ازمان آب و برق 
خوزستان با تاكيد بر اينكه امسال حدود 12 ميليارد مترمكعب از حجم مفيد 
مخازن س��دهاي استان خالي اس��ت، در رابطه با اولويت تامين آب بخش هاي 
مختلف گفت: در نيمه دوم س��ال آبي )فروردين تا پايان شهريور( اولويت ها بر 
تامين 100درصدي آب شرب مردم، تامين آب كشت هاي دائم مثل نخيالت، 
باغ��ات و يونج��ه و تامين آب صنايع مرتبط با آب ش��رب و توليد مواد غذايي 

است.
تصميم گي��ري براي آب باقي مانده از طريق تعيين اولويت ها از س��وي جهاد 

كشاورزي و تصميمات ستاد خشكسالي استان خواهد بود.

 وزارت نيرو نمي تواند آب توليد كند
 بلکه تنها مي تواند آن را مديريت و توزيع كند

»مصطفي ش��به« معاون حفاظت و بهره برداري از منابع آب س��ازمان آب و برق 
خوزس��تان نيز گفت: منابع آبي ما در سدها كفاف انرژي موردنياز برنامه ريزي شده 
در شرايط عادي را نمي دهد و احتماال امسال با كاهش توليد انرژي روبه رو مي شويم.

وي افزود: خشكسالي در همه حوضه ها تاثير گذاشته ولي در حوضه هاي كارون 
و دز در بخش هاي مختلف بسيار تاثيرگذارتر و شديدتر بوده است.

شبه ادامه داد: هم اكنون در سد آسك كه محل برداشت آب براي شهر هنديجان 
در انتهاي حوضه زهره به ش��مار مي آيد، EC باالي 7000 ميكروموس بر سانتي متر 

را تجربه مي كنيم.
مع��اون حفاظ��ت و بهره برداري از منابع آب س��ازمان آب و برق خوزس��تان، با 
اش��اره به اينكه پارس��ال 320 ميليون مترمكعب به نخيالت شادگان آبرساني شد، 
گفت: هم اكنون تنها 120 ميليون مترمكعب در مخزن سد مارون آب وجود دارد و 
دغدغه بزرگ كنوني سازمان آب و برق تامين آب نخيالت شادگان است؛ به شكلي 
كه حتي اگر كش��ت در اين منطقه طبق پيش��نهاد ما به صفر برس��د، باز هم نگران 

تامين آب هستيم.
وي با بيان اينكه در حوضه مارون نيز به ش��دت مش��كل تامين آب وجود دارد، 
افزود: در بهبهان نيز بيش از 3000هكتار كش��ت دائم يونجه داريم كه براي تامين 

آب آن هم با مشكل روبه رو مي شويم.
معاون حفاظت و بهره برداري از منابع آب س��ازمان آب و برق خوزس��تان تاكيد 
كرد: بيش��تر اين مشكالت در پايين دس��ت به اين دليل است كه در شهرستان هاي 
ميان��ي، افراد و مس��ئوالن تنها به منافع خود فكر مي كنند و توجهي به ش��هرهاي 

پايين دست نمي شود.
ش��به، درخصوص بحث بيكاري كشاورزان و ش��اغالن در صنايع مختلف اظهار 
ك��رد: وزارت ني��رو نمي تواند آب توليد كن��د، بلكه تنها مي توان��د آن را مديريت و 

توزيع كند.
مع��اون حفاظ��ت و بهره ب��رداري از مناب��ع آب س��ازمان آب و برق خوزس��تان 
در پاس��خ به اين ش��ائبه كه آب در مخازن س��دها موجود اس��ت، اما س��ازمان آب 
و ب��رق خوزس��تان از ارائه آن امتناع مي كن��د، گفت: منابع آب��ي در عين حال كه 
مصرف كنندگان و مشتريان سازمان آب و برق خوزستان را منتفع مي كند، براي اين 
س��ازمان درآمدزايي داشته و از محل آن درآمدها براي به روزرساني، توسعه و ساير 
فعاليت هاي بخش آب و منابع آبي در اس��تان هزين��ه مي كند. بنابراين اگر آبي در 
دسترس باشد بهتر است آن را به مصرف برسانيم تا از عايدي آن بتوانيم برنامه هاي 

توسعه اي استان را به پيش ببريم.

معاونان مطالعات پايه و حفاظت و بهره برداري سازمان آب و برق خوزستان:

 در شديدترين دوره خشکسالي نيم قرن اخير قرار داريم
 وزارت نيرو نمي تواند آب توليد كند، بلکه تنها مي تواند آن را مديريت و توزيع كند

 استفاده بجا و صحيح از منابع آب هاي زير زميني و سطحي 
يعني احترام به محيط زيست و نسل هاي آينده

روابط عمومي سازمان آب و برق خوزستان
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15 نفت و انرژي
تشكيل گروه ويژه براي مرگ 

۳ كارگر پارس جنوبي
شانا   در پي فوت ۳ كارگر شاغل در پااليشگاه فاز ۱۳ 
پارس جنوبي در پي حادثه س��قوط از ارتفاع، گروه ويژه 

براي بررسي علت حادثه تشكيل شد. 
 )Man Basket( به علت سقوط سبد حمل نفرات
از ارتفاع ۲۵متري در مخزن بوتان ش��مالي پااليش��گاه 
فاز ۱۳ پارس جنوبي، ۳نفر از كارگران ش��ركت عمران 
صنعت از پيمانكاران ش��اغل در اين پااليش��گاه دچار 
آسيب ديدگي جدي شدند. بالفاصله پس از اين حادثه 
گروه هاي امدادي HSE مستقر در پااليشگاه مجروحان 
را براي مداوا به بيمارستان امام خميني )ره( شهرستان 

كنگان منتقل كردند. 
متاسفانه به دليل ش��دت جراحات وارده و با وجود 
همه تالش هاي گروه پزشكي، هر ۳كارگر )محمد فتحي 
مونتاژكار، يزدان فروزنده جوشكار، نجف خليفه كمك 

جوشكار( فوت شدند. 
با توجه به تش��كيل گروه ويژه بررسي عوامل موثر 
در وق��وع اين حادثه، داليل اين اتفاق در حال بررس��ي 
اس��ت و پس از مشخص ش��دن داليل آن، در اين باره 

اطالع رساني مي شود. 

بخشي نگري در آب ممنوع!
ايرنا   رضا اردكاني��ان وزير نيرو پيش از ظهر ديروز در 
كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه 
براي حل مش��كل آب بايد بخش��ي نگري را كنار بگذاريم، 
گفت: در موضوع آب نبايد در بخش هاي كشاورزي، صنعت 
و محيط زيس��ت راه هاي جداگانه يي را رف��ت. اردكانيان 
افزود: موضوع آب براي همه بخش ها موضوعي واحد است 
و نبايد آن را تقسيم كرد و براي جلوگيري از بخشي نگري 
در موضوع آب، كارگروهي در دولت تش��كيل شده است.  
اردكانيان همكاري همه دس��تگاه ها را براي مديريت آب 
ض��روري دانس��ت و گف��ت: وزارتخانه هاي ني��رو و جهاد 
كش��اورزي به تنهايي نمي توانند مساله آب را حل كنند. 
وزي��ر نيرو افزود: وزارت نيرو به دنبال ش��يرين كردن آب، 
مديريت آب هاي س��طحي و بارور كردن ابرهاست. در اين 
بين وزارت جهاد كشاورزي هم به تنهايي نمي تواند طرح 
الگوي كش��ت جايگزين را اجرا كند؛ همه دستگاه ها بايد 
كمك كنند. وي در مورد مصرف برق نيز با تاكيد بر اينكه 
اگر مصرف اصالح نشود، وارد خاموشي و قطع برق خواهيم 
ش��د، گفت: امسال تابستان آساني در پيش رو نيست اما با 

كمك مردم مي توان مصرف آب و برق را مديريت كرد. 

صادرات 2.1 ميليون بشكه اي 
نفت ايران 

شانا   ايران در ماه مارس حدود ۲ميليون و ۱۰۰هزار 
بشكه نفت خام به كش��ورهاي آسيايي و اروپايي صادر 
كرده است، پيش بيني مي ش��ود اين رقم در ماه آوريل 
افزاي��ش يابد.  چين و هند بزرگ ترين مش��تريان نفت 
ايران هستند كه در مجموع بيش از يك ميليون بشكه 
نفت خام از ايران دريافت مي كنند. پيش بيني مي شود 
اين رقم در ماه آوريل به نزديك يك ميليون و ۳۰۰هزار 
بشكه در روز برسد و چين و هند به ترتيب جايگاه خود 
را به  عنوان نخستين و دومين واردكنندگان نفت ايران 
حفظ كنند.  توتال، شل، اني، هلنيك پتروليوم، ساراس 

و... نيز از مشتريان نفت ايران در اروپا هستند. 
ايران همچنين در ماه مارس حدود ۴۰۰هزار بشكه 
در روز ميعانات گازي صادر كرده اس��ت كه كره جنوبي 
با خريد نيمي از آن بزرگ ترين مشتري ايران به شمار 
مي آيد. البته كره جنوبي خواهان درخواس��ت ميعانات 
گازي بيشتري از ايران است، اما به دليل افزايش مصارف 
داخلي و تخصيص آن به پااليش��گاه ستاره خليج فارس 
امكان تحقق درخواست كره جنوبي از سوي ايران وجود 
ن��دارد. كره جنوبي هم اكنون روزانه ح��دود ۲۰۰ هزار 

بشكه ميعانات گازي از ايران دريافت مي كند. 

حل مشكل قطع برق كرج 
پس از برف

ايسنا  مديرعامل ش��ركت برق استان البرز گفت: 
 به رغ��م اينكه در ح��ال حاضر همكاران ما مش��غول 
بازسازي ايرادات وارد شده به تاسيسات برق هستند 
ام��ا بايد اعالم كرد كه ت��ا پايان بارش برف برق كرج 
به ط��ور كامل وصل نخواهد ش��د، چرا ك��ه با بارش 
برف و شكس��تن شاخه ها امكان آس��يب رسيدن به 

تاسيسات برقي وجود دارد.
ناصر اس��كندري با بيان اينك��ه در پي بارش برف 
ش��اهد خاموش��ي هاي پراكن��ده در كرج هس��تيم، 
اظهار كرد: با پايان يافتن بارش ها پس از دو س��اعت 
برق رساني به منطقه به صورت پايدار صورت خواهد 
گرفت. وي با بيان اينكه در نقاط مختلف كرج شاهد 
پارگي سيم، شكستگي پايه و اتصالي هستيم، گفت: 
پيش بيني مي ش��ود كه نهايتا تا امش��ب مشكل برق 

كرج به طور كامل برطرف شود. 

كارون در وضعيت بحران 
ايلن�ا  علي س��اري نماينده اهواز در مجلس شوراي 
اسالمي گفت: اكنون وضعيت كارون به اين شكل است 
كه اتومبيل مي تواند در آن تردد كند چه برسد به اينكه 
آب داشته باشد. ساري با اشاره به اينكه به دليل كاهش 
شديد بارندگي وضعيت ذخاير آب استان خوزستان به 
شدت پايين اس��ت، اظهار داشت: ما در حال حاضر در 
ش��رايط خاصي با موضوع كم آبي دس��ت و پنجه نرم 
مي كنيم كه نياز است در حوزه هاي باالدست بازنگري 
ص��ورت گيرد.  وي افزود: نباي��د صرفا به اين دليل كه 
سرشاخه ها در باالدست هستند به آنها اجازه بدهند آب 
را به ميزان دلخواه ببرند و ما را در اوج بي آبي بگذارند، 

اين وضعيت به شدت ما را نگران كرده است. 
نماينده اهواز با تاكيد بر اينكه وزارت نيرو بايد نسبت 
ب��ه حقابه رودخانه ها و تاالب ها حس��اس باش��د، يادآور 
شد: حوزه هاي باالدس��ت كارون در استان چهارمحال و 
بختي��اري نبايد اين گونه عمل كنند ك��ه هرآنچه از آب 
اضافه مي ماند به كارون فرستاده و يا به فكر انتقال بيفتند، 
بلكه بايد حقابه ها مشخص باشد.  وي تصريح كرد: اكنون 
وضعيت كارون به اين شكل است كه اتومبيل مي تواند در 

آن تردد كند چه برسد به اينكه آب داشته باشد. 

حادثه

كوتاه از دنياي انرژي

غالمحسين نجابت در گفت وگوي اختصاصي با »تعادل«: 

پتروشيمي رها شده است
زور پتروشيمي هاي واگذار شده در حكومت و دولت از وزير نفت بيشتر است

پتروش�يمي ايران اكنون به نسبت سال 92 
در كجا قرار گرفته است؟ 

اي��ن بحث ها زنجي��ر  وار به هم مربوط هس��تند. 
شرايطي براي صنعت پتروشيمي به وجود آمده و بر 
مبناي آن مجموعه هايي ايجاد شده اند كه تركيباتي 
به خصوص در مالكيت دارند. اساس��ا در سازماني كه 
نه خصوصي اس��ت نه دولتي چه مي ش��ود كرد؟ آيا 
غير از اين اس��ت كه مديرعامل مجموعه براي مثال 
در هلدينگ خليج فارس هيچ گاه پايه محكمي ندارد؟ 
نمي توان انتظار داش��ت فردي در جايگاه مديريتي با 
چنين گس��تردگي و با اختالفاتي ك��ه ميان اعضاي 
هيات مديره وجود دارد و هر يك داستاني و گروهي و  
دارو دسته يي در كل مجموعه دارند، برنامه استراتژي 
تدوين شده را دنبال كند. ريشه اين تغييرات را بايد 

در جاي ديگري ديد. 
براي مث��ال درخصوص انتصاب خانم ش��اهدايي 
به سمت مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي، 
اگر جايگاه س��ابق اين شركت را در نظر گيريم، اين 
تصميم زير س��وال است. اما حاال شركت ملي صنايع 
پتروش��يمي را در نظ��ر مي گيري��م ك��ه ۱۰۰درصد 
تعطيل اس��ت. اين ش��ركت نه اختي��اري دارد و نه 
پروژه ي��ي، نه درآمدي دارد و ن��ه جايگاه مديريتي و 
حاكميتي. اكنون اما اين انتخاب براي سازماني است 
كه ساختماني براي اداره شدن دارد تا كساني كه در 

آن مشغول به كار هستند، بازنشسته شوند. 
اين س�وال را داخل پرانت�ز طرح مي كنم، ما 
بايد ش�ركت ملي صنايع پتروشيمي را شركتي 
بدانيم كه با بازنشس�ته شدن كارمندانش عمال 

جمع خواهد شد؟ 
همي��ن ح��اال نيز جمع اس��ت ام��ا نتوانس��تند 
كارمندان��ش را به جايي بفرس��تند. هي��چ مصوبه و 
ساماندهي براي رگوالتور ش��دن اين شركت نيز در 
نظ��ر گرفته نش��ده اس��ت. در اي��ن دوره جديد اين 
ش��ركت چه كاره است؟ نظارتي اس��ت؟ راهنمايي؟ 

پشتيباني؟ 
برخي بر اين باور هس�تند كه آقاي زنگنه در 
اين دوره تمايل چنداني نداشت تا خود را درگير 
مسائل مختلفي در حوزه مديريتي نفت كند. او 

چند هدف مش�خص داشت و همان را نيز دنبال 
ك�رد. آيا باي�د بالتكليفي ش�ركت ملي صنايع 
پتروشيمي را نيز بخشي از اين وضعيت بدانيم؟

نگاه كردن به اين قضيه بايد با توجه به ش��رايط 
باش��د. ۱( در خص��وص آقاي زنگنه باي��د قبل از هر 
چي��ز اي��ن را در نظر بگيرم كه گزين��ه بهتري براي 
اداره نف��ت جز او وجود نداش��ت. كارنام��ه زنگنه به 
صورت نس��بي مثبت اس��ت. اما اگر با همين فرض 
بخواهيم زنگنه 9۲ را با زنگنه 76 تا 8۴ قياس كنيم. 
ايشان خودش��ان هم قبول دارند كه نه خودشان آن 
مشخصات را دارند و نه تيم همراه ايشان مشخصات 
تي��م گذش��ته را. در آن زمان مهن��دس نعمت زاده 
معاون پتروش��يمي بود. در مقطع��ي ۴ نفر از وزراي 
قبلي معاونش��ان بودند. شرايط براي انتخاب مديران 
در آن روز نسبت به ارثيه يي كه براي ايشان در سال 

9۲ موجود بود، بسيار متفاوت بود. 
 از س��ويي ش��رايطي هم كه در س��ال 76 تا 8۴ 
وجود داشت، شرايط 9۲ تا حاال نيست. در آن زمان 
ما تحريم و مش��كالت و درگيري ها را نداش��تيم در 
صورتي كه در س��ال 9۲ در رابطه ب��ا مگاپروژه هاي 
نفت و گاز و پتروشيمي گشايش خاصي حاصل نشد. 
در نهايت بايد گفت ابزاره��اي آقاي زنگنه ابزارهاي 

آن زمان نيست. 
مي توانيم، بگوييم با تمام اين تفاسير زنگنه 

نيز محافظه كار تر شده است؟ 
ش��ما اگر شرايط مطلوب داشته باشيد، مي توانيد 
قضاوت كنيد كه كس��ي محافظه كارانه عمل مي كند 
ي��ا متهورانه. ام��ا زماني كه )ش��رايط( قفل اس��ت. 
)نمي ت��وان قضاوت ك��رد( در مورد همي��ن قرارداد 
جديد ۳س��ال براي تدوين زمان صرف شد، بعد هم 
يك س��ال كش��مكش پيش آمد. در نهايت زماني كه 
موس��م پياده كردن رسيد، ش��رايط برجامي از بين 
رفت. در سال نخست و سال دوم مي شد كاري كرد. 
)اما( خورد به موقعي كه آمدن شركت هاي حرفه يي 
با احتياط همراه شد و آنها منتظر رويدادها هستند. 
در نهايت در عين حالي كه به تصور من مهندس 
زنگنه بديلي نداش��تند، آن چيزي كه بر س��ر وزارت 
نفت آمده اس��ت نيز شرايط مطلوبي نيست. در خود 

حوزه نفت كه كل تاكيد ايش��ان ب��ر آن حوزه بوده 
است توليد روي ۳ميليون و 9۰۰ هزار بشكه در روز 
است و با اين وضعيت باز هم پايين مي آيد. ما ساالنه 
۳۰۰ هزار بشكه افت توليد داريم كه به نظر نمي آيد 
زمينه براي جبران اين وضعيت وجود داش��ته باشد، 
چرا كه در حوزه ه��اي تحول ايجاد كن، كاري انجام 
نمي شود. از آن س��و در اوپك رقبايي مثل عراق كه 
خ��ود ما نيز مقداري از انرژي را صرف ش��ان كرديم، 
ظرفي��ت را باال مي برن��د و احتمال از دس��ت دادن 
جايگاه در اوپك نيز وجود دارد. هنر آقاي زنگنه اين 
بود كه با توجه به محدوديت هاي ما سهميه ايران را 
در اوپك حفظ كردند و چيزي از سهم ما كم نكردند. 
اين دس��تاورد خوب بود. اما استمرار اين دستاورد به 

عدد و رقم احتياج دارد. 
 ام��ا آقاي زنگنه در رابطه ب��ا پااليش و پخش و 
پتروشيمي مي گويند كه خصوصي شدند و كاري به 
ما ندارند. ايش��ان مي گويند ديگر ما دخالتي در اينها 
نداريم، بنابراين هر چند چه در هر دو برنامه چه در 
سخنراني هايش��ان از اين دو حوزه صحبت مي كنند 

اما عمال در نظرشان پتروشيمي تعطيل است. 
تصور من اين اس��ت كه صنعت پتروش��يمي در اين 
دوره ۵ ساله در برنامه هاي ايشان جايگاهي نداشته است. 

مي توانست داشته باشد؟ 
حتم��ا، اگر به صنعت پتروش��يمي درس��ت نگاه 

بشود دوره نفت ديگر براي ما تمام شده است. 
منظ�ور روي كاغ�ذ نيس�ت. ب�ا توج�ه ب�ه 
تم�ام ش�رايطي كه ش�ما گفتيد، پتروش�يمي 
مي توانست جزو برنامه هاي وزارت نفت باشد؟ 

ش��ما باي��د نگاهي ب��ه برنامه درازم��دت صنعت 
پتروش��يمي بكنيد. به برنامه ه��اي چهارم و پنجم و 
شش��م توس��عه نگاه كنيد و ببينيد وضعيت نس��بت 
ب��ه برنامه مصوب چگونه اس��ت. نس��بت ب��ه برنامه 
چش��م انداز ۲۰س��اله بس��يار عقب و حتي خاموش 
هس��تيم. اكن��ون پروژه هايي از ۵ س��اله چهارم اجرا 
نشده است. پنجم به طريق اولي و براي برنامه ششم 

نيز چشم اندازي ديده نمي شود. 
چ�را بايد چني�ن اتفاق�ي رخ م�ي داد؟ چه 
چيزي نس�بت به گذشته و رخ دادن جهش در 

صنعت پتروشيمي تغيير كرده بود؟
علت اين است كه ما در رابطه با پتروشيمي تكليف 
معين نكرديم. خصوص��ي كرديم اما اين خصوصي يا 
 بايد مثل وزارت صنايع كه معاونت نس��اجي دارد در 
وزارت نفت مديريت مي داشت يا اينكه وظايف شركتي 
به آن ابالغ مي شد. اين واگذاري هايي كه انجام شده و 
طبق آماري كه بيرون آمده حدود 9۲درصد به بخش 
عمومي واگذار ش��ده و 8درصد ب��ه بخش خصوصي 
پس به اين معناست كه اين بخش هايي كه خصوصي 
نيست اما قطعا زير پوشش دولت است در اختيار خود 
دولت اس��ت، پس اگ��ر برنامه يي براي توس��عه دارند 

9۲درصد در دست خودشان قرار دارد. 
قبال ش��ركت مل��ي صنايع پتروش��يمي از درآمد 
واحده��اي تولي��دي و فاينان��س طرح توس��عه اجرا 
مي ك��رد. ي��ك دالر ي��ا ي��ك ري��ال از دول��ت پول 
نمي گرف��ت. 9۲درصد اين امكان اكنون همچنان در 
دست دولت اس��ت. حرف اين است كه برنامه يي كه 
خودشان براي شركت ملي صنايع پتروشيمي تهيه و 
تدوين كردند را پياده كنند. سوال اين است كه چرا 

نسبت به اين بي تفاوت هستند. 
پتروشيمي به طور كلي بالتكليف است؛ چرا 
آقاي زنگنه با داش�تن 5 سال فرصت، كاري در 

اين زمينه انجام نداد؟ 
اين س��وال را بايد از خود مهندس زنگنه پرسيد. 
ايش��ان در 9۲ و 96 ب��ه مجلس برنام��ه داد و متون 
سخنراني هايش نيز موجود است. بايد سوال شود كه 
گير پتروشيمي در كجاست كه برنامه هاي مصوب و 
تعهداتي را كه عنوان ش��ده است نه عملي شده و نه 

به نظر مي آيد كه عملي شود. 
شما مانع اصلي را در چه مي بينيد؟

برمي گردد ب��ه نقطه نظر آقاي زنگنه نس��بت به 
توس��عه پتروش��يمي. تصور من اين اس��ت كه آقاي 
زنگنه پتروش��يمي را با آن پتانس��يلي كه براي اين 
مملك��ت دارد و راهگش��ايي ك��ه مي توان��د بكند و 
ظرفي��ت كاري كه دارد، قبول ن��دارد. يا با دلخوري 
كه از نحوه خصوصي  ش��دن آن دارند صنعت را رها 
كردند. يا از نظرهايي كه دارند اما به داليل مجموعه 
محدوديت ه��ا عملي نمي ش��ود دلخوري دارند و كال 

صنعت پتروش��يمي را رها كردن��د. ارزيابي من اين 
اس��ت كه آن حساسيت، آن پتانس��يلي كه از آقاي 
زنگن��ه در رابطه با پيگيري كارهايي كه به آن عالقه 
دارن��د و روي آن تمركز مي كنند و انجام آن ردخور 
ندارد س��راغ داريم، در پتروشيمي نيست. اين كليد 
قضيه اس��ت. وقتي اين گونه باشد شما روي مسوول  
اي��ن حوزه حساس��يت نداريد، وقتي اين طور باش��د 
در رابطه با جابه جايي ها حساس��يت نداريد. حسني 
مي رود حس��يني مي آي��د. اصال براي چ��ه مي آيد؟ 
مش��خص نيس��ت. همه اينها به دنبال آن نقطه اوليه 
ايج��اد مي ش��ود. وقتي كه يكي از اه��داف و يكي از 
عالقه مندي ها باش��د قطعا بس��يار حس��اس تر و در 
گزينش ها و پيگيري ها و بازخواست ها قطعا محكم تر 

خواهند بود. 
در تعيين نرخ خوراك اين بي عالقگي چقدر 
تاثير گذاش�ت؟ بس�ياري معتق�د بودند آقاي 
زنگنه ديگر نمي خواس�ت انرژي بيشتري براي 
نرخ خوراك گذاشته و بيش از اين درگير شود. 
در نتيج�ه با نرخ 8.5 س�نت موافقت كرد. اين 
در حالي بود كه خود آقاي زنگنه پيش از اعالم 
اي�ن نرخ گفته بودند كه 1۳ س�نت هزينه تمام 

شده توليد گاز براي ايران است. 
آق��اي زنگنه وظيف��ه دارند كه از ح��ق دولت و 
حكومت در رابطه با نف��ت و گاز و انفال دفاع كنند. 
بهترين قيمت عادالنه ممكن را بايد بگيرند. اين يك 
طرف ماجراس��ت. در طرف ديگر، وقتي پتروشيمي 
خصوصي شده اس��ت، غير از آن قدرتي كه از لحاظ 
جمع  ش��دن پيدا كردند، رابطه ش��ان در حكومت و 
دول��ت نيز از وزير نفت قوي تر ب��ود. آنها هم طبيعتا 
دنبال منافع هس��تند. اين دو زورآزمايي مي كنند تا 

به تعادلي برسند. 
كمي بيشتر توضيح بدهيد. 

 بس��يار ساده اين اس��ت كه آقاي زنگنه با بخش 
خصوصي متقاضي خوراك طرف نيس��ت كه نرخ را 
از آنها كم يا زياد گرفته باش��د. در هيات دولت آقاي 
زنگنه يك نفر به عنوان وزير نفت نشس��ته اس��ت در 
صورت��ي كه چند وزير مدافع قيم��ت خوراك پايين 
هس��تند. مض��اف بر اينك��ه در خ��ود مجموعه نفت 
نيز صندوق بازنشس��تگي از اي��ن ماجرا ذي نفع بود. 

داستان طبيعي نيست. 
در ي��ك وضعيت عادي وزير نف��ت مدافع حقوق 
حاكميت اس��ت و بخش خصوصي نيز طبق طبيعت 
خ��ود در همه ج��اي دنيا البي هاي��ي دارد. اما اينكه 
مس��ووليتي كه به عنوان وزير داريد ۴ وزير ديگر در 
جهت عكس دارند، ماجراي ديگري اس��ت. درنهايت 
اين نرخ به مجلس مي رود. بايد به اين نكته نيز توجه 
كرد كه با تمام اين تفاس��ير م��ن تصور مي كنم كه 
در آنچه نهايتا به عن��وان نرخ خوراك بيرون آمد نيز 
زنگن��ه برنده  بوده و پتروش��يمي ها نرخي پايين تر را 

نيز خواهان بودند. 
نگاه شما به نرخ چطور بود؟ 

چي��زي كه در رابطه با قيمت خ��وراك هنوز اذيت 
مي كند واحدهاي ميان دس��تي و پايين دستي هستند. 
هنوز فرمولي تبيين نش��ده كه اگر ش��ما در باالدست 
امتيازي داريد به پايين دس��ت منتقل شود. اين امتياز 
اگر به همه منتقل و جاري شود مساله يي متفاوت است. 

ولي اكنون حالت رانت دارد 
مخصوص��ا در رابط��ه با واحده��اي اتيلني خيلي 
س��نگين و بد. اي��ن واحدها ب��ا قيمت فعل��ي اتان، 
درنهاي��ت ب��راي يك ت��ن اتيل��ن ۴۵۰ دالر هزينه 
مي كنن��د ام��ا درنهاي��ت آن را 86۰ دالر در هر تن 

مي فروشند. 
عده ي��ي مي گويند قيمت اتان را ب��اال ببريم من 
مي گوي��م از آن ط��رف اتيلن��ي كه به داخ��ل ارائه 
مي دهيد ت��ا پلي اتيلن ها نيز بتوانن��د رقابت كنند با 
تخفيف ارائه ش��ود. اين خوراك براي پايين دس��تي 
محس��وب مي ش��ود كه هم اش��تغال زا اس��ت و هم 
س��ود بااليي دارد. اين راهكار كمك مي كند واردات 

پليمرها از كره و عربستان ارزان تر درنيايد. 

بلومبرگ مطرح كرد

ايمان سرمايه گذاران نفتي به افزايش قيمت ها

ترجمه:   مهدي نيكوئي 
صندوق هاي پوش��ش ريس��ك جه��ان هيچ گاه 
تا اي��ن اندازه مملو از س��رمايه گذاراني نبوده اند كه 
ايمان ب��ه احياي قيمت هاي نف��ت دارند. قمار آنها 
روي اينك��ه معامالت آتي برن��ت در پي تنش هاي 
خاورميان��ه رك��ورد خواهد زد، مانند آن اس��ت كه 
تقريب��ا نيم��ي از عرضه جهاني نف��ت در خطر قرار 
گرفته باش��د. افزايش ن��زاع در منطق��ه خاورميانه 
باعث ش��ده تا قيم��ت نفت خام برن��ت كه يكي از 
مهم ترين شاخص هاي جهاني است، پس از ۳ سال 

به بيشترين قيمت  خود برسد و در چنين شرايطي 
نوسان ها نيز بيشتر شده اند. 

اش��لي پترس��ون تحليلگر ارش��د نفتي موسسه 
مشاوره اس��تراتاس نيويورك بيان مي كند: »واضح 
اس��ت كه از نظر رواني بازار دستخوش تغيير شده 
اس��ت. مردم اعتقاد دارند كه بازارهاي جهاني نفت 
دچار كمبود عرضه خواهد شد و اين موضوع به طور 
كامل ناشي از واكنش آنها به تنش هاي اخير است.« 
وي اف��زود: »در چنين ش��رايطي كه نوس��ان ها 
افزاي��ش يافته ان��د، ب��از ه��م فرصت��ي اس��ت كه 

سرمايه گذاران سود به دست آورند.« پس از آنكه اين 
هراس در بازار پديد آمد كه كش��مكش هاي تجاري 
امريكا و چين باعث شود كه توليدكنندگان نتوانند 
پاس��خگوي تقاضاي بازار باشند، افزايش تنش هاي 
سياس��ي هم عاملي ش��د ت��ا س��رمايه گذاران روي 
افزايش قيمت هاي نفت قم��ار كنند. دونالد ترامپ 
رييس جمهور امريكا هش��دار داده بود كه به سوريه 
حمل��ه خواهد كرد و بزرگ تري��ن صادركننده نفت 
خام جهان يعني عربس��تان س��عودي، موشك هاي 
بالس��تيك پرتاب شده از س��مت شورشيان يمن را 

منهدم كرد. 
در چني��ن ش��رايطي محمد باركين��دو دبيركل 
اوپك بيان كرد كه درباره تنش هاي سياسي اثرگذار 

بر قيمت نفت نگران است. 
پترسون عنوان كرد: »افزايش قيمت نفت نشان 
مي دهد كه زندگي در خاورميانه جريان دارد و بايد 
به آن توجه كرد.« او ادامه داد:  »ش��ما اين ش��رايط 
را ب��ا نوس��ان ها و چش��م انداز كلي ب��ازار كه هنوز 
خوش بينانه اس��ت در كنار يكديگ��ر قرار دهيد. در 
آن ص��ورت مش��اهد خواهيد كرد ك��ه قراردادهاي 

بلندمدت بازار، ارزش ريسك پذيري را دارند.«

 قمار روي برنت
در هفت��ه منتهي ب��ه ۱۰ آوريل تع��داد خالص 
قرارداده��اي بلندمدت به 6۳۲ه��زار و ۴۵۴ مورد 
رس��يد. اين رقم كه بيشتر آن در بازار اروپا به ثبت 
رسيد، بيشترين آمار از ژانويه ۲۰۱۱ تاكنون است. 
تع��داد اي��ن قراردادهاي بلندم��دت در روزهاي 

اخي��ر با ۳.۵درصد افزايش به 66۵هزار و ۱۳۰مورد 
رس��يد. تعداد قراردادهاي كوتاه م��دت نيز افزايش 
يافت و با ثبت ۵.9درصد افزايش به ۳۲هزار و 676 

مورد رسيد. 
در چنين شرايطي كه قمار روي قيمت هاي آتي 
نف��ت برنت رواج بس��ياري يافته، ش��رايط متفاوتي 
بر س��ر نفت خام امريكا )وست تگزاس اينترمدييت( 
حاكم نيست. اين شاخص نفتي امريكا اثر زيادي از 
تنش هاي خاورميانه نگرفت كه دليل آن اثرپذيري 

كمتر آن از تحوالت بين المللي است. 
بي��ل اوگريدي استراتژيس��ت ارش��د موسس��ه 
لوئيس  كانفلوئنس اينوس��تمنت منجمنت در سنت 
در اي��ن باره توضي��ح داد: »اگر ش��ما يك صندوق 
پوش��ش ريس��ك را اداره مي كنيد، يكي از وظايف 
شغلي ش��ما، حفاظت از سبدهاي سرمايه گذاري از 
اتفاقات بيروني است. جنگ هم يكي از اين اتفاقات 
اس��ت.« او ادامه داد: »اما اگر به دنبال حفظ ارزش 
دارايي هاي خود يا يكي از موكالنتان هس��تيد، چرا 
باي��د نف��ت وس��ت تگزاس اينترمدييت را خريداري 
كني��د كه اثرپذيري چندان��ي از رويدادهاي جهاني 

ندارد؟«
از س��وي ديگر نگاهي به وضعيت جهاني داليلي 
ب��راي ش��ادي خوش بين ها به بازار پدي��د مي آورد. 
آژان��س بين المللي انرژي در روز جمعه گزارش داد 
كه اوپك در آس��تانه »به نتيجه رساندن ماموريت« 
خود براي پاكسازي بازار جهاني نفت از اشباع است. 
خال��د الفال��ح وزير انرژي عربس��تان س��عودي 
بي��ان ك��رد كه اعض��اي اوپ��ك در ماه م��ارس به 

س��طح ۱6۴درصدي تعهد به تواف��ق كاهش توليد 
رس��يدند و همچنان خ��ود را متعهد به حفظ ثبات 
بازار مي دانند. حتي ش��ركت مشاوره سرمايه گذاري 
گلدمن س��اكس بيان كرد كه وضعيت كنوني بازار 
نف��ت در تمام بازارهاي س��رمايه گذاري مش��اهده 
مي شود و به ندرت نگهداري كاالهاي اساسي تا اين 

اندازه سودآور بوده است. 
ب��ارت ملك رييس واح��د اس��تراتژي كاالهاي 
اساس��ي جهان در موسسه تي دي س��كوريتز تورنتو 
توضي��ح داد: »اي��ن طرز فكر غال��ب در بازار وجود 
دارد كه عرضه و تقاضاي نفت در حال تعادل يافتن 
اس��ت. در حالي كه تقاض��اي جهاني نفت همچنان 
قابل اتكاس��ت، نبايد فراموش كرد كه عرضه اوپك 

كاهش يافته است.«
گفتني است، قيمت نفت صبح روز دوشنبه پس 
از پشت سر گذاشتن آثار ناشي از حمله هوايي اخير 
امريكا و متحدانش به س��وريه و ب��ه دنبال افزايش 
فعاليت ه��اي حفاري در امري��كا بيش از يك درصد 

كاهش يافت. 
قيم��ت نفت خ��ام برن��ت دري��اي ش��مال در 
س��اعت 6:۴۳ صبح روز دوش��نبه به وقت گرينويچ 
در ب��ازار لندن با 8۰س��نت ي��ا ۱.۱درصد كاهش 
نس��بت ب��ه آخري��ن قيم��ت جمع��ه گذش��ته به 
7۱دالر و 78س��نت در هر بش��كه رسيد. نفت خام 
وس��ت تگزاس اينترمدييت امريكا نيز با 68 سنت يا 
۱.۰۱درصد كاهش در بازار نايمكس اين كش��ور به 
بهاي 66 دالر و 7۱ سنت در هر بشكه معامله شد. 
منبع: بلومبرگ

گروه انرژي  نادي صبوري 
اگرچه در دوره نخست رياست جمهوري 
محمود احمدي ن�ژاد عهده دار مديرعاملي 
ش�ركت ملي صنايع پتروش�يمي شد؛ اما 
ب�ه هيچ يك از مديران آن دوره ش�باهت 
نداش�ته و ندارد. بر خ�الف اغلب مديران 
آن دوره، براي بيژن زنگنه احترام فراواني 
قائل بوده و معتقد است بديلي براي او در 
س�ال 92 وجود نداش�ت. همين نوع نگاه 
باعث مي ش�ود، ديدگاه هاي غالمحس�ين 
نجابت چيزي بيشتر از تسويه حساب هاي 
سياس�ي باش�د كه هر از چن�د گاهي در 
نقد مديريت وزارت نفت مطرح مي ش�ود. 
گفت وگ�وي پي�ش رو ب�ا هدفي مش�خص 
ص�ورت گرف�ت. »بررس�ي كارنام�ه وزير 
نفت در صنعت پتروش�يمي از سال 1۳92 
تاكنون«. نجابت هرچند كارنامه زنگنه در 
كل وزارت نفت را مثبت مي داند اما معتقد 
اس�ت او صنعت پتروشيمي را به طور كلي 
»ره�ا« ك�رده اس�ت. ام�ا اين تنه�ا نكته 
مه�م اظه�ارات نجابت نيس�ت. در خالل 
مكث هاي نسبتا طوالني كه حاكي از تالش 
او ب�راي مط�رح نكردن خ�ط قرمزها بود، 
نجابت عنوان كرد كه زور پتروشيمي هاي 
واگذار ش�ده از وزير نفت در »حكومت« و 
»دولت« بيش�تر است. ش�ما را به خواندن 

مشروح اين گفت وگو دعوت مى كنيم. 
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خطقرمزهادرحالگسترشاست
حمیدرضا نوربخش مديرعامل خانه موس��یقي، در نشس��ت خبري صبح ديروز خود با اهالي رسانه به تشريح برنامه هاي اين نهاد صنفي در 
سال پیش رو پرداخت.  به گزارش ايلنا، نوربخش در ابتداي اين نشست گفت: پیگیري حقوق مولف و مصنف از مهم ترين موضوعات و معضالت 
موسیقي كشورمان است كه قصد داريم به طور جدي به آن بپردازيم. نوربخش در ادامه افزود: ما در سال هاي اخیر در بخش فضاي مجازي به شدت 
دچار مشكل هستیم به طوري كه تعداد زيادي از آثار موسیقايي به راحتي براي مخاطبان عرضه مي شود و اين موضوع، هنرمندان  اين عرصه را 
دچار مشكل كرده است.  مديرعامل خانه موسیقي ايران همچنین عنوان كرد: موضوع ديگري كه نیازمند كمك رسانه ها هستیم بحث معرفي 
اس��تعدادهاي موس��یقي ايراني است كه امیدوارم اين موضوع نیز مورد توجه قرار گیرد. ما هم اكنون در اين فضا مشكل اصلي داريم و متاسفانه 
فضايي وجود ندارد كه هنرمندان مستعد عرصه موسیقي به شكل شايسته تري در فعالیت هاي موسیقايي معرفي شوند. در كنار اين موضوع بحث 
مطالبات به حق هنرمندان موسیقي نیز معضل ديگري است كه نیازمند كمك جدي رسانه هاي در اين عرصه هستیم. متاسفانه خط  قرمز به شكلي 

در حال گسترش است كه نبايد تبديل به يك موضوع نهادينه شود. 

چهرهروز

معرفيصنايعيكهبااعمالتعرفههادرجنگتجاريامريكاوچينتحتتاثيرقرارميگيرند

جنگيباشليكتعرفه
گروهگوناگوناي��ن روزها بحث مهم 
رس��انه ها، تحلیلگران و مقامات كشورها، 
احتمال وقوع جنگ تجاري امريكا و چین 
است. در اواخر ماه گذشته میالدي، دونالد ترامپ سند 
وض��ع تعرفه هاي جديد ب��ه ارزش 60میلیارد دالر را 
براي واردات كاال از چین امضا كرد. چین نیز در پاسخ 
ب��ه اقدام امريكا در وضع تعرفه ب��ر واردات آلومینیوم 
و فوالد از اين كش��ور، تعرف��ه واردات 128قلم كاالي 
امريكايي از برخي انواع گوش��ت و نوشیدني گرفته تا 
میوه و خش��كبار را 25درصد افزايش داد؛ اقدامي كه 
نش��ان مي دهد جنگ تجاري بی��ن دو اقتصاد بزرگ 
جهاني آغاز ش��د. پس از اين با افزايش تنش ها میان 
واش��نگتن و پك��ن پیش بیني مي ش��ود اعمال تعرفه 
ب��ر كاالهاي امريكايي و تحري��م آنها مي تواند كاهش 
رقابت، تهديد فرصت هاي ش��غلي و در نهايت بحران 
اقتصادي براي چین به  همراه داش��ته باشد. از طرفي 
نیز گفته شده كه برخي برندهاي شناخته شده امريكا 
با بحران هاي بسیاري روبه رو شوند. اين در حالي است 
كه وزير خزانه داري امريكا نیز در مصاحبه يي نس��بت 
ب��ه احتمال وقوع جنگ تجاري می��ان امريكا و چین 

هشدار داد. 
همان ط��ور ك��ه گفت��ه ش��د، چی��ن در اقدامي 
تالفي جويانه تعرف��ه 128كاالي وارداتي از امريكا را 
25درصد افزايش داد. هرچند كه دونالد ترامپ گفته 
بود كه جنگ تجاري براي امريكا خوب اس��ت چون 
كه به راحتي مي تواند در آن برنده شود اما گزارش ها 
حاك��ي از تحت تاثیر قرار گرفتن بس��یاري از صنايع 

در امريكاست. 
در تازه ترين آمار منتش��ر ش��ده از سوي موسسه 
بروكین��گ، صنايعي در امريكا معرفي ش��ده كه در 

افزايش تعرفه ها بیشترين تاثیر را مي پذيرند. 
پیش از اين در بسیاري از گزارش ها گفته شده كه 
اگر تعرفه هاي رزين، ماشین آالت و ابزار و محصوالت 
پالس��تیكي اعمال شود، جنگ تجاري میان امريكا و 
چی��ن مي تواند زنجیره هاي عرض��ه جهاني را مختل 
ك��رده و جن��گ تجاري جهان��ي به وق��وع بپیوندد. 
آن ط��ور ك��ه در آمار موسس��ه بروكین��گ نیز  گفته 
ش��ده، افراد بس��یاري در صنعت تولید پالستیك در 
امريكا تحت تاثیر افزايش تعرفه ها از سوي چین قرار 
خواهند گرفت. همچنین در بسیاري از گزارش ها نیز 
گفته ش��ده كه قیمت هاي س��هام بخش پتروشیمي 

و تولی��دات مواد خ��ام ش��یمیايي به دنب��ال اعالم 
تعرفه هاي مقامات چیني بر بازارهاي هدف صادراتي 
امريكا س��قوط كرد. طبق گزارش موسسه بروكینگ، 
شمار كاركنان صنعت تولیدات پالستیكي در امريكا 
ك��ه در مواجه��ه با جنگ تجاري ق��رار دارند، حدود 
249 هزار نفر اعالم ش��ده اس��ت. همچنین در اين 
گزارش گفته ش��ده، اعم��ال تعرفه ها مي تواند حدود 
230ه��زار نفر از كاركنان صنعت هواپیماس��ازي در 
امري��كا را تحت تاثیر قرار دهد. اين در حالي اس��ت 
كه ش��ركت بويینگ نیز در بیانیه ي��ي اعالم كرد كه 
مواض��ع دولت هاي چین و امريكا مي تواند به صنعت 

هوانوردي جهان خسارت بزند. 
آن ط��ور كه گفته ش��ده، يكي ديگ��ر از صنايعي 
ك��ه تحت تاثیر جنگ تجاري و بحران هاي ناش��ي از 
آن قرار مي گیرد، صنعت داروس��ازي در امريكاست. 
طبق گزارش هاي منتش��ر ش��ده، ح��دود 202 هزار 
نفر در اين صنعت در امريكا با چالش هاي بس��یاري 
روبه رو خواهند شد. همچنین گفته شده كه افزايش 
تعرفه ه��اي وارداتي توس��ط دولت ترام��پ به بهانه 
حمايت از صنعت داخلي باعث اعتراض شمار زيادي 
از فعاالن اقتصادي و صاحبان كارخانه هاي صنعتي و 
تولیدي در امريكا ش��ده است. همچنین به دنبال اين 
جنگ تجاري، كش��اورزان امريكايي از دولت ترامپ 
خواس��تند بدون دامن زدن به اين جنگ مش��كالت 
اقتص��ادي اين كش��ور با چین را ح��ل و فصل كند. 
ريیس انجمن كشاورزان میشیگان معتقد است، اگر 

اين تعرفه ها اعمال شوند كشاورزي امريكا در معرض 
خط��ر جدي قرار خواهد گرف��ت. آن طور كه در اين 
گزارش گفته ش��ده به  دنبال اعم��ال تعرفه ها حدود 
193هزار باغ��دار امريكايي تحت  تاثیر بحران ها قرار 
مي گیرند كه شمار اين كاركنان در كشتارگاه حیوانات 
)جز طیور( به 135هزار نفر مي رسد. همچنین حدود 
119ه��زار نفر نیز در صنعت خودروس��ازي امريكا و 
حدود 65ه��زار نفر در كامیون س��ازي تح��ت  تاثیر 
اعمال تعرفه هاي جديد قرار خواهند گرفت. آن طور 
ك��ه گفته ش��ده، جنگ تجاري چی��ن و امريكا ضرر 
هنگفتي متوجه خودروسازان خواهد كرد. همچنین 
تعرفه هايي ك��ه امريكا و چین ب��راي واردات كاالها 
وضع كرده اند، خودروس��ازان آلمان��ي نظیر دايملر و 
بي ام و را نیز بس��یار متض��رر خواهد كرد؛ چراكه اين 
خودروسازان محصوالت خود را در امريكا تولید كرده 

و سپس به چین صادر مي كنند. 
در حال��ي كه بزرگ ترين ضربه اين جنگ تجاري 
ب��ه صنعت خ��ودرو و هواپیماس��ازي وارد مي ش��ود 
ام��ا طیف گس��ترده يي از كس��ب وكارها امريكايي را 
به صورت غیرمس��تقیم نیز تح��ت تاثیر قرار مي دهد 
كه مي توان به شركت هاي كنس��روجات اشاره كرد. 
آن طور كه در اين گزارش  گفته شده حدود 60 هزار 
نفر در صنعت تولید كنسروها تحت  تاثیر تعرفه هاي 
تجاري قرار خواهند گرفت. همچنین حدود 59 هزار 
نف��ر نیز پس از اعمال تعرفه ها در صنعت تولید كاغذ 

با بحران روبه رو خواهند شد. 

آمارنامه

بازارهنر

نمايشعكسهايفلسطين28ساله
همزمان با آغاز سي وششمین جشنواره 
جهاني فیلم فجر نمايشگاهي از عكس هاي 
آلف��رد يعق��وب زاده كه طي س��ه دهه از 
فلسطین عكاسي شده است با حضور خود 

او برگزار مي شود. 
به گزارش ايسنا طبق گزارش رسیده، 
س��یف اله صمديان مدير رويدادهاي ويژه 
سي  وششمین جشنواره جهاني فیلم فجر 
با اش��اره به جزئیات برگزاري نمايش��گاه 

عكس هاي آلفرد يعقوب زاده در جشنواره بیان كرد: در 
بخش نمايشگاهي »رويدادهاي ويژه« جشنواره جهاني 
فیلم فجر و با توجه به حوادث جاري در س��رزمین هاي 
اشغالي كه اين روزها شدت گرفته است، نمايشگاهي از 
عكس هاي آلفرد يعقوب زاده در تهران برگزار مي ش��ود. 
وي توضیح داد: اين نمايش��گاه به  عنوان رويداد جنبي 
بخ��ش »زيتون هاي زخم��ي« اين دوره از جش��نواره 
جهان��ي فیلم فج��ر كه روي نماي��ش فیلم هاي مهم از 
كارگردان هاي جهان با موضوع س��رزمین هاي اشغالي 

تمركز دارد، تدارك ديده شده است. 
ب��ه  گفت��ه  صمدي��ان، آلف��رد يعق��وب زاده عكاس 
بین المللي ايراني ساكن پاريس طي 28سال از نخستین 
قی��ام انتفاضه در 1987 تا قیام س��ال 2015 تصاويري 

از س��رزمین هاي اش��غالي ثبت كرده كه 
نمايش��گاه حاضر، منتخب��ي از ده ها هزار 
فريم عكس  گرفته  ش��ده ط��ي اين دوره  

زماني است. 
مدير رويدادهاي ويژه سي  وشش��مین 
جش��نواره جهاني فیلم فج��ر در پايان با 
اش��اره به اينك��ه عكس هاي يعق��وب زاده 
ب��ه موضوعاتي چون س��ال هاي مقاومت، 
زندگ��ي روزمره مردم و س��اخته ش��دن 
ديوار حايل توسط رژيم اش��غالگر و... مي پردازد، اظهار 
كرد: آلفرد يعقوب زاده میهمان سي وششمین جشنواره 
جهاني فیلم فجر در تهران است و همزمان با حضورش 
در ته��ران، ورك ش��اپ حرفه يي عكاس��ي در مناطق و 
زمان ه��اي بحراني و جنگ را در ايران خواهد داش��ت 
كه اين ورك ش��اپ داوطلبان جدي در حوزه عكاس��ي 
و فیلمب��رداري دارد.  نمايش��گاه عكس ه��اي آلف��رد 
يعقوب زاده با حضور اهالي فرهنگ و هنر و... چهارشنبه 
29 فروردين ماه 1397 ساعت 17 در گالري شماره 14، 

پالك 14، خیابان خارك افتتاح مي شود. 
سي وششمین جشنواره جهاني فیلم فجر 19 تا 27 
آوريل 2018 )30 فروردين تا 7 ارديبهشت 1397( به 

دبیري سیدرضا میركريمي در تهران برگزار مي شود.

سفرنقاشيهايياز11كشوربهايران
نمايشگاهي از آثار هنرمندان منطقه اكو 
در اي��ران به نمايش در مي آيد. عادله رفايي 
هدف از برگ��زاري نمايش��گاه بین المللي 
نقاش��ي و تصويرگ��ري در منطق��ه  اكو را 
دستیابي به تعامل آتي با كشورهاي اروپايي 
و آسیايي در حوزه تجسمي به ويژه نقاشي 

و تصويرگري برشمرد. 
به گ��زارش مه��ر، عادله رفاي��ي مدير 
هنري نخستین نمايشگاه بین المللي نقاشي 

و تصويرگ��ري در منطق��ه اكو ك��ه 23 فروردين ماه در 
موسسه فرهنگي اكو افتتاح ش��د، درباره اين نمايشگاه 
گفت: نقاش��ي و تصويرگري، هنرهايي ب��ا زبان جهاني 
هس��تند و ابزاري براي ارتباط بی��ن ملت هاي مختلف 
به حس��اب مي آيند و نمايش��گاه بین المللي نقاش��ي و 
تصويرگ��ري در منطقه اكو نیز با اي��ن رويكرد به دنبال 
ايجاد فرصت هاي مناسب براي تبادل ايده و تجربه میان 

هنرمندان است. 
او درب��اره اهداف برگ��زاري اين نمايش��گاه توضیح 
داد: هدف از برگزاري نمايش��گاه بین المللي نقاش��ي و 
تصويرگري در منطقه  اكو، ارتباط بیشتر بین هنرمندان 
داخلي و خارجي، مشاركت سه نسل از هنرمندان ايراني و 
دستیابي به تعامل آتي با كشورهاي اروپايي و آسیايي در 
حوزه تجسمي به ويژه نقاشي و تصويرگري است.  رفايي 
با بیان اينكه نمايشگاه بین المللي نقاشي و تصويرگري در 
منطقه  اكو به همت موسس��ه فرهنگي اكو و با همكاري 

دانشكده هنر دانشگاه الزهرا و انجمن علمي 
هنرهاي تجس��مي ايران برپا ش��ده است، 
گف��ت: بی��ش از 50 اث��ر از هنرمندان 11 
كشور جهان شامل اس��پانیا، ايتالیا، ايران، 
آلم��ان، الجزاي��ر، تونس، اس��لووني، ژاپن، 
روس��یه و تركیه تا دوم ارديبهشت ماه در 
گالري ديپلماتیك موسس��ه فرهنگي اكو 
به نمايش گذاش��ته شده است. او در مورد 
تكنیك هاي مورد استفاده هنرمندان حاضر 
در نمايش��گاه بیان ك��رد: آثار هنرمندان در نمايش��گاه 
بین المللي نقاشي و تصويرگري منطقه اكو با تكنیك هاي 
اكريلیك و رنگ روغن روي بوم، آبرنگ، مدادرنگي، كالژ، 
حكاكي و چاپ اس��ت.  در نمايشگاه بین المللي نقاشي 
و تصويرگري در منطقه  اك��و آثاري از هنرمندان ايراني 
و خارجي شامل حسین محجوبي، عباس مشهدي زاده، 
يعقوب امداديان، س��عید امداديان، رضا بانگیز، محمود 
باج��الن، آرمان يعقوب پور، پريس��ا ش��ادقزويني، ترانه 
صادقیان، ناصر محمدي، رضا هدايت، سمیرا دريا، میثم 
نجات رسولي، فرخنده مرعشي، نزار موسوي نیا، سولماز 
نباتي، س��رمه عرب، فازمه راهیل قوامي، مجید زراعتي، 
مژگان جاوي��دان، معصومه اعتبارزاده، س��هیال فرقاني، 
س��یما بوس��تاني، طاهره واحدي، رئوف كاراي، ويو نور، 
میرتا كوكارو، تیساي تايون، يوري میلدبرگ، كیو تاناكا، 
خوزه ماريالما پابلو، امره اورهان و آرتم كس��تیوكويچ به 

نمايش درآمده است. 

طراحيتنديسجايزهادبيارغوان
مجسمه س��از  ش��هالپور  س��عید 
پیشكس��وت، تنديس جايزه ادبي ارغوان 
را مي س��ازد. به گزارش ايلنا، تنديس اين 
جايزه كه توس��ط انتش��ارات هفت رنگ 
برگزار و اوژن حقیق��ي دبیر برگزاري آن 
است را سعید شهالپور اين روزها طراحي 
مي كن��د.  او درباره اين تنديس مي گويد: 
م��ن نمونه  آهني از اي��ن تنديس خواهم 
س��اخت اما نمونه  نهايي برن��زي خواهد 

بود كه قابلیت تكثیر داشته باشد.  شهالپور همچنین 
درب��اره مفهومي كه ب��راي اين تندي��س در نظر دارد 
نیز مي گويد: وقتي تنديس��ي براي يك جايزه ساخته 
مي ش��ود، عین به عین نبايد مترادف اس��م آن جايزه 
باشد. بايد يادماني باشد كه هم در ذهن بماند. از طرفي 
س��اده و كلي باش��د و از س��وي ديگر فرم و شكلي در 
خاطرماندني داشته باشد. با توجه به اينكه من كارهاي 
درخت هايي را هم داش��تم اين تندي��س را با الهام از 
هم��ان مجموعه ها خواهم س��اخت.  نخس��تین دوره 
جايزه ارغوان در حوزه داستان كوتاه با موضوع آخرين 

روزهاي س��ال با پذيرش داستان كوتاه با 
هدف كشف و معرفي استعدادهاي جوان 
و ترويج فرهنگ كتابخواني، از اول دي ماه 
آغاز ش��ده و هم  اكنون مهلت ارسال آثار 
نخس��تین دوره آن به پايان رسیده است .  
در دوره اول اي��ن جايزه فرهاد توحیدي، 
محمد چرمشیر، سپیده شاملو، سیامك 
گلشیري و مهسا محبعلي اعضاي هیات 
انتخاب و احمد پوري، حس��ین س��ناپور 
و لیلي گلس��تان اعضاي هیات داوران هستند.  جايزه  
منتخب هی��ات داوران براي نف��ر اول، تنديس جايزه  
ارغوان، لوح تقدي��ر و مبلغ 20.000.000 ريال جايزه 
نقدي و براي نفرات بعدي لوح تقدير و همچنین انتشار 
آثار 10 نفر اول به صورت يك جلد كتاب توس��ط نشر 
مركز است. جايزه ويژه هیات داوران، موسسه فرهنگي 
هن��ري اين/ج��ا تمام برگزي��دگان را به ي��ك كارگاه 
داستان نويسي میهمان مي كند. اختتامیه اين جايزه با 
معرفي برندگان، 31خردادماه 1397 طي مراسمي در 

خانه هنرمندان ايران برگزار خواهد شد. 

روزهايپسازحمله
امريكابهسوريه

داالسمورنينگنيوز:
اين روزنامه در صفحه 
انتش��ار  ب��ا  خ��ود،  اول 
تظاه��رات  از  عكس��ي 
ع��راق،  در  گس��ترده 
تظاه��رات  از  گزارش��ي 
اي��ن كش��ور در  م��ردم 
حم��الت  محكومی��ت 
س��وريه   ب��ه  موش��كي 
منتش��ر ك��رد. به گزارش 

داالس مورنینگ  نی��وز، مردم عراق در اعتراض به 
حمالت موش��كي امريكا و متح��دان بريتانیايي و 
فرانس��وي آن به سوريه، در مركز بغداد تظاهرات 
كردند و ش��عارهايي س��ر دادند. آن طور كه گفته 
ش��ده، اين تظاه��رات عص��ر روز يك ش��نبه در 
می��دان التحرير واقع در مركز بغداد برگزار ش��ده 
اس��ت. مقتدي صدر رهبر جريان صدر روز شنبه 
فراخ��وان اين تظاهرات را ص��ادر كرد. صدها نفر 
از فلسطینیان نیز ش��نبه شب مقابل كنسولگري 
امري��كا در حیفا در محكومیت حمالت موش��كي 
س��ه جانبه امريكا، فرانس��ه و بريتانیا به س��وريه 

تظاهرات كردند. 

نيويوركتايمز:
در صفحه اول بسیاري 
از  گزارشي  روزنامه ها،  از 
تحريم هاي جديد  اعمال 
روس��یه از س��وي امريكا 
منتش��ر شده اس��ت. به 
نیويورك تايمز،  گ��زارش 
س��فیر  هیل��ي  نیك��ي 
اياالت متحده در سازمان 
يك ش��نبه  روز   مل��ل 

26 فروردين اعالم كرد؛ »اس��تیو منوچین« وزير 
خزان��ه داري آن كش��ور، تحريم هاي ت��ازه را در 
روز دوش��نبه اعالم خواهد كرد. س��فیر امريكا در 
سازمان ملل همچنین گفت اين تحريم ها پیامي 
قوي به روسیه و ديگراني است كه از اسد حمايت 

مي كنند. 
ب��ه گفت��ه او، تحريم ها ش��امل ش��ركت هايي 
خواهد ش��د ك��ه ل��وازم و تجهیزات تس��لیحات 
ش��یمیايي در اختی��ار اس��د گذاش��ته اند. اوگني 
س��ربرنیكوف نايب ريیس كمیته دفاعي ش��وراي 
فدراس��یون روس��یه در واكنش به سخنان سفیر 
امريكا در س��ازمان ملل از آمادگي كشورش براي 
مواجه��ه با اي��ن تحريم ها خب��ر داد. تحريم هاي 
جديد واشنگتن علیه مس��كو در حالي اعالم شد 
كه امريكا، فرانس��ه و بريتانیا در ساعات اولیه روز 
شنبه حمله يي موشكي علیه برخي مراكز متعلق 

به رژيم سوريه انجام دادند. 

يواسايتودي:
جیم��ز كومي ريیس 
در  اف ب��ي آي،  س��ابق 
تلويزيوني  مصاحبه ي��ي 
در س��خناني از دونال��د 
ريیس جمهوري  ترام��پ 
امري��كا، انتق��اد كرده و 
اخالق��ي  نظ��ر  از  را  او 
فاق��د صالحی��ت ب��راي 
رياس��ت جمهوري  پست 

دانس��ته اس��ت. آن طور كه در صفح��ه اول اين 
روزنامه گفته ش��ده، كوم��ي در اين مصاحبه كه 
از ش��بكه اي بي س��ي امريكا پخش شد، ترامپ را 
ش��خصي توصیف كرد كه با زن��ان مثل يك تكه 
گوش��ت رفتار مي كند و هم��واره دروغ  مي گويد. 
كومي ش��ايعاتي را كه از مدت ه��ا پیش درمورد 
عدم س��المت رواني ترامپ و مبت��ال بودن او به 
بیم��اري زوال عقل در مراحل اولی��ه رواج دارد، 
رد ك��رده و گفت: »او به نظر من فردي با میزان 
هوش باالتر از سطح متوسط مي آيد كه به خوبي 
مكالمات را دنبال مي كند و مي داند كه اوضاع از 

چه قرار است.«

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

روستاييمزينبهناممشاهير
 اي��ن روزه��ا تصاوير بس��یاري در فضاي 
مج��ازي از روس��تايي منتش��ر ش��ده ك��ه 
كوچه هاي��ش به اس��م مش��اهیر نامگذاري 
شده اند. اين روس��تا، روستاي طاد در فاصله 
500متري شهر تفرش است كه زادگاه حكیم 
نظام��ي گنجوي ب��وده و به واس��طه نزديك 

بودن به ش��هر و دارا بودن باغ ها و مزارع سرس��بز و س��اخت وس��ازهاي جديد مورد 
عالقه غیربومي ها قرار گرفته اس��ت. براين اس��اس درس��ال 95 اين روستا به عنوان 
روستاي هدف گردشگري انتخاب شده و براي بازسازي منزل قديمي حكیم نظامي 
نیز تصمیماتي از سوي فرمانداري تفرش گرفته شده است. در تازه ترين گزارش هاي 
به دست آمده از اين روستا گفته شده كه كوچه هاي اين روستا نام مفاخر و مشاهیر 

بزرگ اين خطه را يدك مي كشند.
به گزارش ايس��نا، ريیس شوراي روس��تاي طاد شهرستان تفرش اعالم كرده كه 
روس��تاي طاد يكي از روستاهاي ارزش��مند با طبیعت خاص است كه سعي بر قرار 
گرفتن آن در زمره روستاهاي هدف گردشگري داريم.  محسن خان بیگي با اشاره به 
سابقه فرهنگي اين روستا گفت: مشاهیر و مفاخر بزرگي از اين روستا سر برآورده اند 
كه شاخص ترين آنها حكیم نظامي گنجوي است كه منزل اين حكیم بزرگ در روستا 
ثبت ملي شده و در حال حاضر تالش ها مصروف به قرار گرفتن اين منزل ارزشمند 
در زمره آثار يونس��كو اس��ت.  خان بیگي با اشاره به خريد منزل پدري حكیم نظامي 
گنجوي توسط دهیاري روستا و پیشرفت 40 درصدي مرمت آن بیان كرد: در كنار 
اين شخصیت ادبي بزرگ، روستاي طاد محل تولد عبداهلل دوامي رديف دان موسیقي 
اصیل ايراني است كه متاسفانه منزل وي تخريب شده، اما همچنان ياد و خاطره اين 

شخصیت بزرگ در روستا حفظ شده است. 

تالشبراينمايشآخرينفيلم»اورسنولز«دركن
دختر »اورسن ولز« از كمپاني »نتفلیكس« 
تقاض��ا كرد اج��ازه دهد آخرين فیلم س��اخته 
پ��درش در جش��نواره كن 2018 ب��ه نمايش 
گذاشته ش��ود.  به گزارش ايندي واير، كمپاني 
»نتفلیكس« كه قرار بود امسال با چندين فیلم 
در جشنواره كن حاضر شود در واكنش به تغییر 

قوانین جشنواره كن و الزام اكران فیلم هاي بخش رقابتي در سینماي فرانسه از جشنواره 
كن 2018 كنار كشید و تولیدات اين كمپاني امريكايي در جشنواره امسال حاضر نخواهند 
بود. يكي از اين فیلم ها »روي ديگر باد« فیلم ناتمام »اورسن ولز« كارگردان بزرگ تاريخ 
سینما بود كه پس از 40 سال و به همت كمپاني »نتفلیكس« تكمیل شده بود.  براساس 
قوانین جشنواره كن از امسال فیلم هايي كه در بخش رقابتي اين رويداد سینمايي پذيرفته 
شوند بايد پس از جشنواره در سینماهاي فرانسه اكران شوند و با توجه به اينكه كمپاني 
»نتفلیكس« اصوال هیچ يك از آثارش را اكران عمومي نمي كند، اين موضوع مورد اختالف 
جشنواره كن و »نتفلیكس« قرار گرفت و درنهايت كمپاني امريكايي تصمیم گرفت مانع از 

حضور تمام محصوالت جديدش در جشنواره امسال شود.
»بتريس ولز« دختر »اورس��ن ولز« و همچنین »فیلیپ ژان ريمسا« تهیه كننده اين 
فیلم با صدور بیانیه يي از كمپاني »نتفلیكس« خواهش كرده اند از تصمیم خود مبني بر 
نمايش  ندادن فیلم »روي ديگر امید« در جشنواره كن صرف نظر كند.  به گزارش ايسنا، 
»ولز« س��اخت اين فیلم را در س��ال 1970 آغاز كرد و مراحل فیلمبرداري آن تا 6 سال 
به دلیل تغییر بازيگران و فیلمنامه و همچنین مس��ائل مالي به طول انجامید، اما پس از 
پايان فیلمبرداري، نگاتیوها بايگاني شدند و منازعات حقوقي بر سر اينكه مالك اصلي فیلم 
چه كسي است »اورسن ولز« را از ادامه كار و نهايي كردن فیلمش بازداشت و او تنها 40 

دقیقه از فیلم را تدوين كرده بود. 

تاريخنگاري

سقوط دولت بيات 
بیست وهش��تم فروردي��ن 1324 كابینه مرتضي 
قلي بیات )سهام السلطان( سقوط كرد. اين كابینه در 
29 آبان 1323 خورشیدي شكل گرفته بود. مجلس 
با هدايت س��یدضیاالدين طباطبايي در 25 فروردين 
1324 خورش��یدي عملك��رد او را از نظر سیاس��ت 
خارجي و داخلي استیضاح و دولت او به دلیل كسب 

نكردن رأي اعتماد، سقوط كرد. 
سهام السلطان در نخستین كابینه دوران رضاخان 
كه به رياست محمدعلي فروغي ذكاءالملك تشكیل 
ش��د به عضويت دولت درآمد و وزير مالیه شد. عمر 
اين كابین��ه بیش از 6 ماه طول نكش��ید، ولي بیات 
مجددا به نمايندگي مجلس انتخاب ش��د و تا پايان 
دوره س��یزدهم مجلس ش��وراي مل��ي، مجموعا 10 
دوره، در مجلس ش��وراي ملي از ط��رف مردم اراك 
به نمايندگي مجلس انتخاب شد. هیچ كس در همه 
دوران نمايندگي و نايب ريیسي مجلس، از او سخني 

در مخالفت با قانوني، دولتي يا كسي نشیند. 
در انتخاب��ات دوره چهارده��م مجل��س ش��وراي 
ملي نتوانس��ت كرس��ي نمايندگي را به دست آورد، 
ولي علي س��هیلي انجام دهن��ده انتخابات، رضايت او 
را ب��ه نح��و ديگري فراهم كرد و به او پس��ت وزارت 
دارايي داد. پس از س��قوط كابینه س��هیلي در دوره 
نخست وزيري س��اعد مراغه اي، وزير مشاور شد. بعد 

از ش��هريور 1320 و بركنار ش��دن رضاش��اه، بیات 
ب��ا هم��كاري س��یدمحمدصادق طباطباي��ي و باقر 
كاظم��ي و امان اهلل اردالن و ابراهیم زند به تش��كیل 
حزب مردم همت گماش��تند. س��وابق آزادي خواهي 
طباطبايي موجب ش��د كه عده زيادي به اين حزب 
بپیوندند و با توجه به اين نكته كه طباطبايي ريیس 
مجلس ش��وراي ملي نیز بود، حزب مزبور در مجلس 

طرفداراني پیدا كرد. 
ب��ه دنب��ال رد توام با خش��ونت پیش��نهاد روس ها 
توسط دولت س��اعد، حكومت با تهديد هاي كافتارزاده 
)و در حقیقت اس��تالین( به وحش��ت افت��اد و در پي 
آن بود كه ش��خصي مالي��م و در عین ح��ال مخالف 
امتیازده��ي ب��ه روس  پیدا كند. ك��ه از حمايت اقلیت 
مجلس نیز برخوردار باشد. در اين وقت، بعد از دو هفته 
بالتكلیفي، اكثريت مجلس، به دلیل اينكه وقتي افش��ا 
شد دولت س��اعد مذاكراتي در مورد نفت شمال انجام 
داده و به دنبال نطق تند دكتر مصدق علیه س��اعد، به 
نخس��ت وزيري دكتر مصدق اظه��ار تمايل كرد تا وي 

قضیه نفت را حل كند.
 مصدق طي نامه يي به ش��اه و مجل��س اطالع داد 
ك��ه مقام نخس��ت وزيري را به ش��رطي قبول مي كند 
كه امكان بازگش��ت وي به مجلس در صورت اس��تعفا 
از نخس��ت وزيري تضمین ش��ود و چون اين امر مورد 

موافقت قرار نگرفت، مجلس��یان متوج��ه رجال صدر 
مشروطه شدند. صادق مستشارالدوله زمینه مساعدي 
براي نخس��ت وزيري داش��ت، لیكن اقلی��ت 50 نفري 
مجل��س به لیدري دكتر مصدق، ب��ه بیات )خواهرزاده 
مصدق( توجه داش��ت. بیات توانس��ت فراكسیون هاي 
میه��ن و اتح��اد ملي را با خ��ود همراه كن��د. بیات با 
پش��تیباني اقلیت مجلس، و براثر بي تفاوتي اكثريت و 
البته با مخالفت فراكس��یون دموكرات در 4 آذر 1323 
به نخست وزيري رسید. وزارتي كه زياد دوام نیاورد و در 

فروردين 1324 به پايان رسید. 
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