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 عدالت آب؛ خواسته
20 ساله مردم باقرشهر 

بانك و بيمه

سرمقاله

صفحه2

تجرب��ه تلخ وزير س��ابق 
امور اقتص��ادي و دارايي 
دول��ت مي توان��د براي 
جامع��ه كارشناس��ي و 
نيز خود دول��ت آموزنده 
باش��د. وزيري ك��ه دوره 
صدارتش بس��يار كوتاه 
ب��ود . آموزندگ��ي اي��ن 
اتفاق براي دولت همين بس كه رييس جمهوري 
مي تواند براي انتخاب وزي��ر بعدي اين وزارتخانه 

پارامترهاي مختلفي را در نظر بگيرد: 
اولين پارامتر،  وزير بعدي بهتر اس��ت تحصيالت 
آكادميك اقتصادي داشته باشد . به عبارت ديگر 
اقتصاددان باشد به اين معنا كه دانش آن را داشته 
باشد كه كنش و واكنش هاي اقتصادي را به حوزه 

تحليل درآورد . هر چه باشد  ...

گروه انرژي|فرداد احمدي |
احداث يك پااليشگاه نفت در مجاورت روستاهاي 
باقرش��هر در جنوب ته��ران، داس��تاني پيچيده را 
در مناب��ع آب اين منطقه كه بي��ش از 65 هزار نفر 
جمعيت دارد و در گذشته بزرگ ترين تامين كننده 
س��بزي پايتخت بوده اس��ت، ايجاد كرد؛ ماجرايي 
به قدمت 20 س��ال كه ناگهان در هفته هاي اخير 
دوباره بر س��ر زبان ها افتاد. وقتي به منطقه مجاور 
ديوارهاي ضلع شرقي پااليشگاه شهيد تندگويان 
نزديك ش��ويد، آواري از مصالح س��اختماني، يك 
مدرس��ه و يك مس��جد س��الم را خواهيد ديد كه 
چند سال پيش روستاي »اسماعيل آباد باقرشهر« 
را تش��كيل مي دادن��د. تانكرهاي ذخيره س��ازي 
سوخت پااليش��گاه در پش��ت ديوارهاي مخروبه 
ديده مي ش��وند و از ميان خرابه هاي روس��تا، نقب 
عميقي براي گذر خط لوله به پااليش��گاه زده شده 
است. كشاورزان اسماعيل آباد و عظيم آباد در قديم 
از فاضالب براي آبياري زمين هاي كشاورزي خود 

استفاده مي كردند ...

قيمت انواع س��كه روز دوش��نبه در ب��ازار تهران 
در حالي افزايش يافت كه دالر در س��امانه س��نا 
با افت نس��بت به روز يك ش��نبه 8395 تومان 
قيمت خ��ورد. همچنين دره��م 2103 تومان، 
پون��د13379 توم��ان، ي��ورو 9079 و ي��وان 
1140 تومان در سامانه س��نا به فروش رسيدند.  
به گ��زارش »تعادل«، اي��ن در حالي اس��ت كه 
مش��اهدات خبرنگار ما حاكي از آن است كه نرخ 
خريد دالر در صرافي ها 10 ه��زار و 500 تومان 
و نرخ فروش آن نيز 10 هزار و 600 تومان است . 
براين اساس، به دنبال رشد نرخ اونس جهاني در 
هفته هاي اخير به 1204 دالر و اعالم قيمت دالر 

10600 توماني، نرخ طال و سكه  ...

سرمقاله

تجربه اي كه بايد آموخت
منصور بيطرف|

سردبير|
تجربه تلخ وزير س��ابق امور اقتص��ادي و داراي��ي دولت مي تواند ب��راي جامعه 
كارشناسي و نيز خود دولت آموزنده باشد. وزيري كه دوره صدارتش بسيار كوتاه 
بود . آموزندگي اين اتفاق براي دولت همين بس ك��ه رييس جمهوري مي تواند 

براي انتخاب وزير بعدي اين وزارتخانه پارامترهاي مختلفي را در نظر بگيرد: 
اولين پارامتر،  وزير بعدي بهتر است تحصيالت آكادميك اقتصادي داشته باشد . 
به عبارت ديگر اقتصاددان باشد به اين معنا كه دانش آن را داشته باشد كه كنش و 
واكنش هاي اقتصادي را به حوزه تحليل درآورد . هر چه باشد علم اقتصاد، دانشي 
است كه شرايط گوناگون را در بوته نقد و تحليل مي ريزد و از دل آن سعي مي كند 
بهترين راهكار را دربياورد . اين دانش در ش��رايط فعلي ايران كه با بحران مواجه 

است بدون شك مفيد واقع مي شود. 
دومين پارامتر، وزير بعدي بهتر است ش��خصيتي باشد كه بتواند ديدگاه هاي 
متفاوت و مختلف را جذب كند و از دانش آنها استفاده كند. براي مثال كشور 
اياالت متح��ده امريكا را به عنوان كش��وري ك��ه اقتصاد نئوليبراليزم را س��ر 
لوحه خود قرار داده مي شناس��ند اما در همين كش��ور مي بينيم كه در برخي 
مواقع رييس كميته مشاوران اقتصادي رييس جمهوري از يك مكتبي مانند 
نهادگراها است . مثل اس��تيگليتز كه در دولت كلينتون رياست اين كميته را 
بر عهده داش��ت. تك بعدي به موضوع نگريس��تن براي هيچ موضوعي خوب 
نيست . يادمان باشد كه ايران با پشت سر گذاش��تن 6 برنامه توسعه اي هنوز 
در ابتداي راه است . در شرايطي كه برنامه اول و دوم توسعه به اجرا درآمد بنا 
بر گفته برنامه ريزان آن موقع مواردي را در برنامه نديده بودند كه باعث ش��د 
آن برنامه ها به مقصود خود نرسند اين در حالي بود كه از همان ابتداي شروع 

برنامه ها، منتقدان آن موارد را گوشزد مي كردند.
سومين پارامتر، وزير بعدي بتواند بر سياس��ت هاي پولي و برنامه ريزي كشور 
مس��لط باش��د . در دولت اول روحاني وزير وقت بدنبال اين تسلط بود اما آن 
طور كه از منابع شنيده شده اس��ت اين امكان به او داده نش��د و لذا او خروج 
را بر ماندن ترجيح داد زيرا او نمي توانس��ت تبعات سياست هاي غلط پولي و 
ارزي و همين طور بودجه ريزي را بر كالن اقتصاد ش��اهد باشد . اين مهم نيز 
در سابقه كش��ورهاي ديگر ديده مي ش��ود كه به هر حال يك نفر فرماندهي 
اقتصاد كش��ور را بر عهده دارد اما متاس��فانه در دولت اول و نيز دوم روحاني 
شاهد بي فرماندهي اقتصادي كش��ور هس��تيم از اين رو مي گوييم وزير امور 
اقتصادي بعدي بهتر است توانايي فرماندهي اقتصادي كشور را داشته باشد. 

منصور بيطرف

اولينجلسهرسيدگيبهشكايتايرانازامريكادرديوانبينالملليبرگزارشد

اعتبار»مودت« در ترازوي الهه

س��رانجام پ��س از 3 س��ال كش��مكش، وزارت اقتصاد و 
وزارت صنعت توافق كردند كه س��امانه جامع گمركي به 
سامانه جامع تجارت متصل شود. سوءاستفاده متخلفان 
از خالهاي فرآيندي در تجارت، يك��ي از داليل قاچاق از 
مبادي رسمي كشور است؛ فرآيندي كه با ارايه اطالعات 
متناقض به دس��تگاه هاي دخيل در فرايند تجارت يا ارايه 
اس��ناد جعلي به آنها، به ورود غيرقانوني كاال مي انجامد. 
براي از بين بردن اين خال، در دي ماه س��ال 1392 قانون 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز در قالب 77 ماده پس از 2 س��ال 
بررس��ي مفصل توس��ط نمايندگان مجلس تصويب و به 
دولت ابالغ ش��د. پس از ابالغ اين قانون، ب��ا وجود اينكه 
كارشناس��ان و توليدكنندگان بر ضرورت اجراي هر چه 
س��ريع تر اين قانون تاكيد مي كردند، ام��ا تيم اقتصادي 
دولت يازدهم تمايل چنداني به اجراي اين قانون نداشت 
و وزراي راه، اقتصاد و صنعت به صورت جداگانه مخالفت 
خود را اعالم مي كردند. در نهايت دولت تصميم به اصالح 
اين قانون گرفت و پس از دو س��ال از ابالغ قانون مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز در آبان ماه سال 1394، اصالحيه برخي از 

بندهاي اين قانون را به تصويب مجلس رساند. 
عدم اتصال سامانه جامع گمركي به سامانه جامع تجارت، 
يكي از خالء هايي بود كه مورد سوءاس��تفاده قاچاقچيان 
قرار مي گرفت. حال پس از گذش��ت نزديك به 3 س��ال، 
وزارت امور اقتصادي و داراي��ي و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اقدام به امض��اي توافقنامه اي جه��ت اجراي اين 
قانون كردند تا از اين طريق ديگر بهانه اي براي عدم ارايه 
اطالعات باقي نماند. به گزارش مهر، اين توافقنامه پيش از 
استيضاح و راي عدم اعتماد مجلس به مسعود كرباسيان، 
به امضاي محمد شريعتمداري، وزير صمت و كرباسيان، 
وزير اقتصاد رس��يده اس��ت. در متن اين توافقنامه آمده 
اس��ت: »اين توافقنامه به همراه تمامي شرايط عمومي و 
اختصاصي آن يك مجموعه غيرقابل تفكيك اس��ت كه 
في مابين وزارت صنعت، معدن و تج��ارت به نمايندگي 
شريعتمداري كه از اين پس وزارت ناميده مي شود و وزارت 
ام��ور اقتصادي و داراي��ي به نمايندگي كرباس��يان طبق 
مقررات و شرايطي كه در اس��ناد و مدارك اين توافق نامه 

درج شده است منعقد مي گردد«.
طبق ماده 1 اين توافقنامه، مدل ارتباطي س��امانه جامع 
تجارت و س��امانه پنجره واحد گمركي در زنجيره تجارت 
به منظور هم افزايي سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره 
واحد گمركي و بر اس��اس احترام به قواعد كس��ب و كار 
هر يك از دس��تگاه ها و توجه به وظايف قانوني فوق الذكر 
تدوين و مورد توافق طرفين قرار مي گيرد. از سوي ديگر، 
در ماده 2 اين توافقنامه قوانين و اس��ناد باالدستي شامل 
»قانون مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز-مص��وب 92/10/3 و 
اصالحي��ه 94/7/21 )م��واد 5، 6 و 13( و آيين نامه هاي 
اجرايي مرتب��ط ب��ا آن«، »قانون ام��ور گمركي-مصوب 
90/8/22 )بن��د ج ماده 2( «، »قانون مق��ررات صادرات و 

واردات 72/7/4«، »قان��ون بهب��ود فضاي كس��ب و كار-
مصوب 90/12/27 )م��اده 8( «، »قانون رفع موانع توليد 
رقابت پذير-مصوب 94/2/1 )بند ج ماده 28( « و »آيين 

نامه هاي مرتبط با قوانين فوق الذكر« هستند.
همچنين بر اس��اس ماده 3 اين توافقنامه، وزارت صنعت 
مكلف است در س��امانه جامع تجارت براي كاالهايي كه 
در فرآيندهاي سامانه جامع تجارت اقدامات الزم را انجام 
داده به محض انج��ام اقدامات در س��امانه جامع تجارت، 
پرونده مربوطه را با يك كد يكتا و ش��ماره ثبت شفارش با 
س��رويس پوش در اختيار گمرك قرار دهد. در ادامه ماده 
3 آمده است: همه اطالعات قبل گمرك شامل اطالعات 
ب��ازرگان )كارت بازرگاني( اطالعات ثبت س��فارش )در 
كاالهاي مشمول شناسه مس��تند به HS كاال به انضمام 
شناسه و در كاالهاي غيرمشمول مستند به اطالعات كد 
HS( مجوز، تخصيص ارز و ... است. از آن سو، در ماده 4 اين 
توافقنامه آمده اس��ت كه گمرك جمهوري اسالمي ايران 
بر اس��اس قانون گمركي و قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
بعد از دريافت اظهارنامه متقاضي در سامانه پنجره واحد 
تجارت فرامرزي و انجام فرآيندهاي قانوني خود، نس��بت 
به تبادل مستقيم اطالعات مرتبط با بانك و ساير دستگاه 
مجوز دهنده اقدام و همزمان )بر خط و به صورت سرويس 
پوش( اطالعات مربوطه را به سامانه جامع تجارت ارسال 

نمايد.
ماده 5 اين توافقنامه نيز در خص��وص ضوابط مربوط به 
تطبيق اظهار گمركي با اطالعات كاالي ثبت س��فارش 
ش��ده داراي الزام شناسه اس��ت كه در تبصره آن چنين 
آمده اس��ت: » در ثبت س��فارش كاالهايي كه شناس��ه 
آنها الزامي است ثبت سفارش بر اس��اس كد HS همراه 
با مشخصات شناس��نامه كاال )درج كد شناسه( انجام و 
در ثبت س��فارش كد مربوطه درج و به گمرك به صورت 
پوش با رعاي��ت ماده 3 ارس��ال خواهد گردي��د«. طبق 
ماده 11 اين توافقنامه، باتوجه به كمب��ود منابع ارزي و 
امكان تغيير ارز تامين شده با ارز اظهار شده مقرر گرديد 
اس��تعالم گمرك از بانك مالك عمل قرار گيرد. از ديگر 
س��و، در ماده 12 آمده اس��ت كه هر گون��ه اصالح ثبت 
س��فارش قبل از اظهار كاال توس��ط متقاضي به گمرك 
بايد از بستر س��امانه جامع تجارت به اطالع سامانه امور 
گمركي برس��د. ماده 13 اين توافق نامه نيز اشاره به آن 
دارد ك��ه به محض اظه��ار گمركي متقاض��ي به صورت 
پوش، اطالع��ات الزم جه��ت جلوگي��ري از ويرايش به 
سامانه جامع تجارت توسط گمرك اعالم خواهد شد. در 
ادامه متن اين توافق نامه آمده است: »اين توافق نامه در 
دو نسخه و 13 ماده و 4 تبصره و 3 بند در تاريخ 97/5/7 
به امضا طرفين رسيده و از تاريخ امضا معتبر و الزم االجرا 
اس��ت. اميد اس��ت در ظل توجهات حضرت ولي عصر و 
همفكري و همكاري متقابل نتايج ارزش��مندي حاصل 

گردد و رضايت خداوند بزرگ را در پي داشته باشد.«

خبر

كشمكشدووزارتخانهپسازگذشت3سالپايانيافت

س��خنگوي هيات رييس��ه مجلس خبرگان رهبري از عدم 
حضور رييس جمهوري در پنجمين اجالس خبرگان رهبري 
خبر داد؛ اجالسيه اي كه به گفته آيت اهلل سيد احمد خاتمي 

قرار است در آن مشكالت اقتصادي كشور بررسي شود.
آيت اهلل خاتمي كه روز گذش��ته در نشستي خبري شركت 
كرده بود، با اعالم اين خبر كه روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 
13 و 14 ش��هريور ماه اجالس��يه پنجم خب��رگان رهبري 
برگزار مي ش��ود، افزود: رس��يدگي به وضعيت معيش��تي و 
اقتص��ادي م��ردم از جمله دس��تور كار اين اجالس اس��ت. 
البته بعضي ه��ا مي گويند اي��ن موضوع ربطي ب��ه خبرگان 
ن��دارد اما ب��ر اس��اس م��اده 52 آيين نامه داخل��ي مجلس 
خبرگان ب��ه منظ��ور آگاهي اعض��ا، اين مجل��س مي تواند 
به تح��والت داخل��ي و جهان��ي به ويژه مس��ائل سياس��ي، 
 اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، امنيت��ي و مديريتي بپردازد.

نماين��ده م��ردم كرم��ان در خب��رگان رهب��ري در ادام��ه 
گفت: از روس��اي س��ه قوه براي ش��ركت در اين اجالس��يه 
دع��وت كردي��م ت��ا درب��اره اقدام��ات انج��ام ش��ده براي 
 رف��ع مش��كالت م��ردم گ��زارش خ��ود را اراي��ه كنن��د.
دو هفت��ه  ريي��س محت��رم جمه��ور  از  داد:  ادام��ه  او 
پي��ش دع��وت كردي��م ك��ه ايش��ان عذرخواه��ي كردند 
نمي داني��م. را  رييس جمه��ور  ع��ذر  دلي��ل   ول��ي 

س��خنگوي هيئت رييس��ه مجلس خبرگان رهبري اضافه 
كرد: شخصيت هايي كه در اين اجالس حضور پيدا مي كنند 
شخصيت هاي برجسته كشور هستند و ما همچنان معتقديم 
كه آقاي رييس جمهور اگر بتوانند عذر خود را برطرف كنند و 

تشريف بياورند براي ايشان يك فرصتي است. 
 حض��ور روس��اي ق��وه مقنن��ه و قضايي��ه در اج��الس

خطيب نم��از جمعه ته��ران با بي��ان اينكه آي��ت اهلل صادق 
آمل��ي الريجاني ريي��س ق��وه قضايي��ه و عل��ي الريجاني 
ريي��س مجلس ش��وراي اس��المي ق��ول دادند ك��ه در اين 
اج��الس حض��ور پي��دا كنن��د، تاكي��د ك��رد: پيش بيني 
م��ا اي��ن اس��ت ك��ه جلس��ه پرش��وري از س��وي اعضاي 
 محت��رم با ه��دف روش��ن ش��دن واقعي��ت ش��كل بگيرد.
س��خنگوي هي��ات رييس��ه مجل��س خب��رگان رهب��ري 
تاكي��د ك��رد: به نظ��ر نمي رس��د هي��چ ك��س در مجلس 
خب��رگان رهب��ري ب��ه دنب��ال مچ گي��ري باش��د.در اي��ن 
اج��الس اف��راد مش��كالت و راه حل ه��ا را خواهند ش��نيد 
 و پيش��نهاد هاي خ��ود را ه��م مي توانن��د عرض��ه كنن��د. 
او در پاس��خ به س��والي مبني ب��ر اينكه مجل��س خبرگان 
ب��راي مكل��ف ك��ردن ق��وا جه��ت پيگي��ري فرمايش��ات 
رهبري براي معيش��ت م��ردم چ��ه برنام��ه اي دارد گفت: 
همانط��ور كه مي داني��د وظيف��ه قانوني خب��رگان دو چيز 
اس��ت يكي انتخاب رهب��ر در مواقع م��ورد ني��از و ديگري 
 مراقب��ت از رهب��ر براي اينك��ه واجد ش��رايط باق��ي بماند. 
خاتم��ي تاكي��د ك��رد: رهب��ر معظ��م انق��الب فرات��ر 
مطالبه گ��ري  و  ديدن��د  را  خب��رگان  وظيف��ه  اي��ن  از 
را ه��م ج��زو وظاي��ف اي��ن مجل��س ق��رار دادن��د و 

 فرمودن��د ع��الوه ب��ر بياني��ه، قطعنامه ه��م ص��ادر كنيد.
وي افزود: مجل��س خب��رگان، راه��كار قانوني ب��راي الزام 
سران س��ه قوه را ندارد اما مجلس��ي با اين عظمت، مي تواند 
 زمين��ه س��از برطرف ش��دن برخ��ي از مش��كالت باش��د. 
آيت اهلل خاتمي گفت: مجل��س خبرگان حداق��ل مي تواند 
اين مطالبات را به عنوان خواس��ت مردم مط��رح كند چون 
اعضاي خبرگان نماينده مردم هس��تند. خب��رگان رهبري 
مي توان��د گفتم��ان س��ازي كند چ��را كه گفتمان س��ازي 
 مي تواند، زمينه اجرا باشد. واكنش خاتمي به اتفاقات فيضيه

اين عض��و مجل��س خب��رگان رهب��ري همچني��ن درباره 
حواش��ي اخي��ر در مدرس��ه فيضيه گفت: پاس��خ ب��ه اين 
س��وال ربطي به خبرگان ندارد ام��ا حوزه ها ط��ي قرن ها با 
زعامت مراج��ع اداره ش��ده اند و امروز هم ب��ا زعامت مراجع 
اداره مي ش��وند؛ يعني جامعه مدرس��ين ح��وزه علميه قم، 
9 نفر را ب��ه مراجع عظام تقلي��د از جمله حض��رت آيت اهلل 
خامنه اي پيش��نهاد مي دهن��د و آنها كتبي يا ش��فاهي اين 
 جم��ع را به عن��وان ش��وراي عالي ح��وزه نص��ب مي كنند. 
خاتمي اف��زود: حرفي، حرف حوزه محس��وب مي ش��ود كه 
مستقيم از س��وي مراجع مطرح شود يا ش��وراي عالي حوزه 
موضع بگيرد. درباره حواشي كه به وجود آمد، موضع شخصي 
 من همان موضع مراجع است اما اي كاش اين حواشي نبود. 
او اف��زود: اي كاش در آنج��ا درباره مس��اله اقتص��ادي حرف 
زده مي ش��د و اين حواش��ي ايجاد نمي ش��د؛ امروز مس��اله 
اصلي مش��كالت اقتصادي اس��ت و نبايد حاشيه س��ازي ها 
 ما را از س��اماندهي اقتصادي و معيش��ت م��ردم غافل كند. 
سخنگوي هيات رييسه مجلس خبرگان رهبري گفت: ريز 
ش��دن در اين موضوع و نقد و جرح و تعديل اين سخنان باز 
يك موج جديدي در كش��ور ايجاد مي كند كه مسائل اصلي 
كشور نيست؛ رهبر معظم انقالب به ما آموخته اند كه مسائل 
را اصلي و فرع��ي كنيد؛ در ش��رايط اينچنين��ي، پرداختن 
 به اين مس��ائل را فرع��ي مي دان��م اگرچه س��كوت نكردم. 
سخنگوي خبرگان رهبري يادآور شد: من اعالم موضع كردم 
اما وارد شدن به ريز ماجرا را مناس��ب نمي دانم. بايد باورمان 
شود كه امريكا در پي براندازي نظام جمهوري اسالمي است؛ 
بايد باورمان ش��ود كه چالش معيشتي، چالش قابل توجهي 

است كه نمي شود از نظر دور داشت.
آيت اهلل خاتمي در ادامه ضمن اش��اره به فعاليت ها، دس��تور 
كار و مصوبات كميسيون ها، هيئت انديشه ورز و كارگروه ها 
گف��ت: در اين اج��الس، انتخابات كميس��يون هاي مجلس 
خبرگان را خواهيم داش��ت. طبق ماده 21 آيين نامه داخلي 
مجلس خبرگان، طول دوره كميس��يون ها 2س��ال اس��ت. 
توضيحًا عرض مي شود كه با توجه به اينكه اجالس افتتاحيه 
دوره پنجم در خرداد 94 انجام شد قاعدتًا طول دوره 2 ساله 
كميسيون ها مي بايستي در خرداد 97 پايان مي پذيرفت، اما 
با رأي نمايندگان محترم در اجالس گذشته )اسفندماه96( 
مقرر شد كميسيون ها با تركيب موجودشان تا شهريور97 به 

فعاليت شان ادامه دهند.

گزارش

آيتاهللخاتميدستوركاراجالسيهپنجمخبرگانرهبريراتشريحكرد

مشكالت اقتصادي، دستور كار »خبرگان« اتصال سامانه گمرك به سامانه جامع تجارت 

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
مخاطبان عزيز مي توانند

 نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه 

را  با ذكر جزئيات به اين سامانه 
پيامك نمايند. 
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  |   پوتين و اردوغان به تهران مي آيند؛ تعادل
رييس جمهور روس��يه براي ش��ركت در نشس��ت 
سه جانبه با همتايان ايراني و تركيه اي خود به تهران 
س��فر مي كند.كرملين دو هفته گذشته اعالم كرده 
بود كه والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه ممكن 
است براي نشستي سه جانبه با رجب طيب اردوغان 
و حسن روحاني ديدار كند. دفتر رياست جمهوري 
تركيه نيز روز دوش��نبه اعالم ك��رد كه رجب طيب 
اردوغان رييس جمهور تركيه هفتم سپتامبر )شانزده 
شهريور( به ايران سفر مي كند. اين سه رهبر در ماه 
آوريل در آنكارا با يكديگر براي صحبت بر سر مساله 

صلح سوريه ديدار كرده بودند.

  بنزي�ن گران نمي ش�ود؛ تس�نيم|  فريدون 
حسنوند رييس كميس��يون انرژي مجلس شوراي 
اسالمي با اشاره به برخي اخبار مبني بر افزايش قيمت 
بنزين و سوخت طي ماه هاي آينده، گفت: تحريم ها 
تأثي��ري در ميزان عرضه و قيمت س��وخت، به  ويژه 
بنزين ندارد؛ هرگونه بحثي در اين زمينه شايعه است. 
وي با يادآوري بررس��ي اليحه بودجه 97 در بهمن و 
اسفند سال گذشته، اظهار داشت: از بهمن و اسفند 
س��ال گذش��ته كه بحث اليحه بودجه در مجلس و 
كميس��يون انرژي مطرح بود، اين كميسيون بنا به 
داليل متعددي، از جمله مسائل اجتماعي، به استناد 
برنامه توسعه ششم، اعتقاد داشت كه هرگونه افزايش 
قيمت سوخت و به خصوص بنزين، براساس مصالح و 
منافع ملي و عمومي نيست، به همين دليل ايستادگي 
كرد و اجازه نداد قيمت بنزين افزايش يابد. نمايندگان 
مجلس هم به اين موضوع به خوبي توجه و از هرگونه 

افزايش قيمت سوخت جلوگيري كردند.

  طرح اس�تيضاح ش�ريعتمداري هن�وز به 
كميسيون صنايع نيامده است؛ ايلنا|  يك عضو 
كميسيون صنايع و معادن كشور درباره استيضاح 
وزير صنعت گفت: در مورد استيضاح شريعتمداري 
به كميسيون تقاضايي نرسيده است. سيده حميده 
زرآبادي درباره اس��تيضاح وزير صعن��ت، معدن و 
تجارت گفت: تا اين لحظه در مورد اس��تيضاح آقاي 
شريعتمداري موردي مش��اهده نكردم و حتي روز 
گذشته هم كه مجلس جلسه علني داشت، استيضاح 
وزير به دست اعضاي كميسيون نرسيد. وي تاكيد كرد: 
اگر مساله استيضاح مطرح و براي آن امضا جمع شود 

بايد به كميسيون بيايد كه هنوز نيامده است.

  پيام روحاني به س�لطان قابوس؛ ايرنا| پيام 
كتبي رييس جمهور كش��ورمان به پادش��اه عمان 
تحويل داده ش��د.   محمدرضا نوري، سفير ايران در 
مس��قط ديروز با وزير ديوان سلطنتي عمان ديدار و 
پيام كتبي حسن روحاني، به سلطان قابوس بن سعيد، 
پادش��اه عمان را تحويل او داد. براساس اين گزارش، 
در اين ديدار كه در دفتر وزير ديوان سلطنتي عمان 
برگزار شد، در رابطه با مسائل و روابط دوجانبه بحث 

و گفت وگو شد.

خبر ويژه

روي موج خبر
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اولين جلسه رسيدگي به شكايت ايران از امريكا در ديوان بين المللي برگزار شد

اعتبار »مودت« در ترازوي الهه
گروه ايران    

دادگاه بين الملل��ي الهه تا يك ماه آينده تصميم مي گيرد 
كه اين دادگاه صالحيت بررسي ش��كايت ايران از امريكا 
به دليل تحريم ها را دارد يا نه. روز گذشته در اولين جلسه 
دادگاه رسيدگي به اين شكايت، رييس هيات ايراني با طرح 
دعوي عليه اياالت متحده تالش كرد هيات منصفه را قانع 
كند، آنچه دولت اين كشور نشانه رفته، اقتصاد و مردم ايران 
و امنيت منطقه و در تضاد با پيمان مودت است. در روز اول 
دادگاه، محسن محبي نيا رييس هيات حقوقي ايراني و ديگر 
وكالي ايران به مدت سه ساعت شكايت ايران را طرح كردند 
و به جزئيات فني و حقوقي اقدام هاي خالف قانون امريكا و 

مغايرت آن با عهدنامه دوجانبه مودت پرداختند.

  آسيب تحريم ها بر اقتصاد ايران
بر اساس آنچه خبرگزاري ايرنا منتشر كرده است، محبي 
نيا در اين جلس��ه گفت كه صالحيت دي��وان در عهدنامه 
س��ال 1955مودت ايران و امريكا قيد شده و از سرگيري 
تحريم هاي امريكا كه در تاريخ 18 ارديبهشت با خروج امريكا 
از توافق هسته اي ايران با 1+5 اعالم شد و به قصد آسيب به 

اقتصاد و اتباع ايران است، نقض صريح اين عهد نامه است.
به گفته نماينده ايران، تحريم هاي جاري و آتي امريكا موجب 
گراني اجناس و بيكاري ايرانيان ش��ده و در حال تخريب 
اقتصاد و ارز ايران است و اين نقض صريح عهدنامه مودت 

ايران و امريكا است.
محبي افزود: رفتار امريكا اس��اس قواني��ن بين المللي را 
 به خطر انداخته و تنش را در منطقه افزايش داده اس��ت.
او با اش��اره به توافق هسته اي كه به تاييد قطعنامه 2231 
ش��وراي امنيت نيز رس��يده، از مزاياي اقتصادي آن براي 
كشور و برقراري روابط تجاري و با طرف هاي خارجي و بهبود 
اوضاع اقتصادي ايران گفت و قراردادهاي ايران با شركت هاي 

امريكايي مانند جنرال الكتريك و بوئينگ را برشمرد.
به گفت��ه نماينده اي��ران، دولت جديد امري��كا اتهام هاي 
بي اساس��ي را ب��ه اي��ران وارد ك��رده و از انج��ام برخي از 
وظايف خ��ود در چارچوب برجام خ��ودداري كرد كه در 
تضاد ب��ا بيانيه هاي آژان��س بين المللي ان��رژي اتمي در 

 اع��الم پايبندي ايران ب��ه تعهدات خود در برجام اس��ت.
محبي اظهارات رييس جمهوري امريكا و وزير امور خارجه 
آن كشور را در جهت آسيب رساندن به اقتصاد ايران دانست 
كه موجب افت ارزش ريال شده است. از سوي ديگر تاثير 
تصميم امريكا در از سرگيري تحريم هايش موجب شده 
تا تقريبًا تمامي س��رمايه گذاري هاي خارجي افت كرده، 
قراردادهاي ايران با كشورهاي خارجي لغو شده و صادرات 

نفت كاهش يابد.

  اعالم راي اوليه دادگاه تا يك ماه آينده
در ادامه اين جلس��ه ديگر اعضاي هي��ات ايراني به طرح 
جزئيات حقوقي شكايت ايران پرداختند و تالش كردند در 
روز اول هيات منصفه را قانع كنند شكايت ايران از امريكا به 
دليل تحريم ها و بر اساس پيمان مودت، قابل رسيدگي در 
ديوان الهه است. آنها براي اين كار، دو روز ديگر هم فرصت 
دارند. هيأت هاي ايراني و امريكا به ترتي��ب امروز و فردا از 
ساعت 12:30  تا 15:30 به وقت ايران در دور اول استماع 
شفاهي ادله خود را بيان خواهند كرد. در دور دوم استماع 
شفاهي نيز ايران و امريكا به ترتيب در روزهاي 7 و 8 شهريور 
از س��اعت 12:30 تا 14 به وقت ايران پاسخ هاي خود را به 

طرف مقابل در صحن دادگاه عنوان مي كنند.
بر اساس آنچه خبرگزاري رويترز نوشته؛ پس از چهار روز 
بررسي شكايت ايران در ديوان دادگستري بين المللي، اين 
نهاد قضايي س��ازمان ملل ظرف يك ماه راي خود را صادر 
مي كن��د. در مقابل امريكا نيز ت��الش مي كند صالحيت 
دادگاه را براي بررسي شكايت ايران زير سوال ببرد. به گفته 
حقوقدانان، امريكا از يكسو تالش خواهد كرد تا نشان دهد 
پيمان مودت -كه سال 1334 بين ايران و امريكا امضا شده- 
و نقض آن استدالل ايران در شكايت از اياالت متحده بوده، 
با اتفاقات رخ داده طي 4 دهه اخير بي اعتبار شده است؛ از 
اين رو نمي تواند مالك دادگاه الهه قرار گيرد. از ديگر سو، 
تحريم هاي اين كشور عليه ايران را بي ارتباط با پيمان مودت 
نشان دهد و دليل اعمال آن را ادعاي اقدام ايران عليه امنيت 
بين الملل عنوان كند. در جلسه روز گذشته كه فرصت به 
هيات حقوقي امريكا نرسيد، اما بي گمان محور دفاعيات 

آنها در جلسات بعدي همين خواهد بود. وزير امورخارجه 
ايران روز دوشنبه 25 تير اعالم كرد كه ايران از امريكابه دليل 
نقض عهدنامه مودت وروابط اقتصادي وحقوق كنسولي بين 
ايران و امريكا در سال 1955 شكايت كرده است و جمهوري 
اسالمي ايران بر همين مبنا دادخواستي را به دبيرخانه ديوان 

الهه تسليم كرده است.
عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوق كنس��ولي بين 
دول متحده امريكا و ايران كه در تارنماي سازمان ملل نيز 
بارگذاري شده، در 23 مرداد 1354 هجري شمسي )15 
اوت 1355 ميالدي( ميان نمايندگان دو كشور امضا شد و در 

جلسه سه  شنبه بيست و هشتم اسفند ماه 1335 به تصويب 
مجلس شوراي ملي رسيد. بر اس��اس بند 2 ماده 21، هر 
اختالفي بين طرفين معظمين متعاهدين در مورد تفسير يا 
اجراي عهدنامه فعلي كه از طريق ديپلماسي به نحو رضايت 
بخش فيصله نيابد به ديوان دادگستري بين المللي ارجاع 
خواهد شد مگر اينكه طرفين معظمين متعاهدين موافقت 
 كنند كه اختالف به وسائل صلح جويانه ديگري حل شود.

بند 2 ماده 23 تصريح مي كند: اين عهدنامه مدت ده سال 
معتبر خواهد بود و پس از آن نيز تا موقعي كه به ترتيب مقرر 
در اين عهدنامه خاتمه پذيرد به قوت خود باقي خواهد بود.

در بند 3 ماده 23 نيز آمده است: هر يك از طرفين معظمين 
متعاهدين مي تواند با دادن اخطار كتبي به مدت يكسال به 
طرف معظم متعاهد ديگر در انقضاء مدت ده سال اوليه يا هر 

موقع پس از آن اين عهدنامه را خاتمه دهد.
اگرچه حقوقدانان احتمال پيروزي ايران در اين پرونده را 
باال مي دانند؛ اما درباره اثر گذاري راي دادگاه بر تصميمات 
امريكا ترديد دارند. به خصوص آنكه پشتوانه اجرايي احكام 
دادگاه بين المللي الهه، شوراي امنيت سازمان ملل است كه 
امريكا در آن حق وتو دارد. هر رايي عليه اين كشور، با طرح در 

شوراي امنيت، بي گمان وتو خواهد شد.

طرفهاي برجام به برنامه هاي 
خود، سرعت بدهند

با توجه به اهميت افزايش هماهنگي ها ميان ايران و 
كشورهاي متعهد به برجام؛ روساي جمهور ايران و 
فرانسه در گفت وگوي تلفني، ضمن تبادل نظر درباره 
مهم ترين مسائل دوجانبه، منطقه اي و بين المللي 
تاكيد كردند كه تمام تالش خود را براي گس��ترش 
بيش از پيش روابط به كار خواهند گرفت. روحاني و 
“امانوئل مكرون “ ديروز در اين گفت وگوي تلفني، 
همچنين ت��الش همه طرف ها ب��راي حفظ برنامه 
جامع اقدام مش��ترك )برجام( را ضروري خواندند 
و انج��ام اقدامات عملي در اين راس��تا را مورد تاكيد 
قرار دادند. روحاني در اين تماس تلفني كه از سوي 
همتاي فرانسوي وي انجام گرفت، گفت: ايران به همه 
تعهدات خود در برجام عمل كرده و با توجه به خروج 
يكجانبه امريكا از اين توافق، از ساير طرفها انتظار دارد 
كه به برنامه هاي خود براي حفظ اين توافق، سرعت و 
شفافيت بيشتري دهند. رييس جمهور با بيان اينكه 
بعد از خروج امريكا از برجام، بار س��نگيني بر دوش 
ساير طرف ها براي حفظ اين توافق است، تصريح كرد: 
ايران خواهان حفظ برجام است اما در عين حال اگر 
در زمينه تضمين كانال هاي مالي و پولي، نفت، بيمه 
و حمل و نقل، آينده برنامه اجرايي اروپا روشن نباشد، 
اقدامات ديگري را خواهد داش��ت. امانوئل مكرون 
رييس جمهور فرانسه نيز در اين تماس تلفني با بيان 
اينكه پاريس خواهان توسعه و تعميق روابط خود با 
تهران اس��ت، گفت: فرانسه همه تالش خود را براي 
حفظ برجام به كار مي گيرد و نسبت به اين موضوع 
متعهد است و به مسووليت هايش عمل خواهد كرد. 
رييس جمهور فرانسه با تشريح اقدامات كشورش و 
ساير شركا براي حفظ برجام اظهارداشت: ما تالش 
فشرده اي را براي حفظ برجام انجام داده ايم و در حال 
پيگيري مكانيزم هاي مختلف تجاري و مالي در اين 
عرصه هستيم. روساي جمهوري ايران و فرانسه در 
اين گفت وگو درباره نشست آتي وزراي امور خارجه 
سه كشور اروپايي به همراه رييس سياست خارجي 
اتحاديه اروپا با وزير امور خارجه ايران، تحوالت سوريه 
و نشست آتي س��ه جانبه روساي جمهوري روسيه، 
ايران و تركيه و همچنين مبارزه با تروريسم، گفت وگو 
و تبادل نظر كردند. روحاني و مكرون در اين تماس 
تلفني تاكيد كردند ك��ه به تماس هاي نزديك خود 
براي پيشبرد اهداف مشترك، تداوم خواهند بخشيد.

رييس دستگاه قضا در جلسه مسووالن عالي قضايي اعالم كرد

مقابله قضايي با سودجويان و غوغاساالران
»بزرگ ترين عامالن ش��رايط فعلي كه بايد پاسخگو 
عملكرد خود باشند چهره مخالف و اپوزيسيون به خود 
گرفته اند.«اين عباراتي است كه رييس دستگاه قضا 
با استفاده از آنها تالش مي كند تا تفسيري از شرايط 
امروز كشور ارايه كند؛ تحركاتي كه اين روزها از سوي 
برخي افراد و جريانات سياسي كه از منظر رييس قوه 
قضاييه خ��ود عامل اصلي به وجود آمدن مش��كالت 
امروز كشورند؛ مشاهده مي شوند و هر روز در شكل و 
شمايلي تازه حاشيه اي تازه براي اركان قضايي؛ تقنيني 
و اجرايي كشور ايجاد مي كنند. در كنار غوغاساالران 
موضوع مقابله با س��ودجويان اقتص��ادي نيز از جمله 
مهم تري��ن موضوعاتي بودند كه آمل��ي الريجاني در 
جلسه مسووالن عالي قضايي از ضرورت برخورد قاطع 
با آنان سخن گفت. سودجوياني كه در شرايط حساس 
كشور و در روزهايي كه اقتصاد ايران به دليل تحريم ها 
نيازمند شفافيت است منافع جمعي جامعه را فداي 
منافع فردي خ��ود مي كنند بايد منتظر برخوردهاي 

قضايي باشند. 
آيت اهلل آملي الريجاني در راستاي اهميت مقابله با اين 
جريانات اس��ت كه از همه قضات و مسووالن قضايي 
مي خواهد كه در رس��يدگي ها درگير فضاس��ازي ها 
نشوند و رجزخواني ها موجب نشود كه از دايره انصاف 
و عدل خارج شوند.  رييس قوه قضاييه در بخش ديگري 
از صحبت هايش با اش��اره به اف��رادي كه از ارز دولتي 
سوءاستفاده كرده اند اعالم كرد كه دستگاه قضايي با 
پيگيري موضوع از حقوق عمومي مردم دفاع خواهد 
كرد. به گ��زارش »تعادل« به نق��ل از ميزان آيت اهلل 
آملي الريجاني در جلس��ه مس��ووالن عالي قضايي با 
گراميداشت هفته دولت، از تال شهاي دولت در جهت 
رفع مشكالت مردم قدرداني كرد و در عين حال يادآور 
شد: اداره صحيح، منطقي، عقالني و كارشناسانه كشور 

پهناوري مانند ايران اس��المي، كار س��اده اي نيست؛ 
خصوصًا در زماني كه دشمن از هر سو به اين كشور نظر 
كرده و با تمام قدرت به ميدان آمده تا انقالب و مردم 
را به اضطرار بيندازد و به تسليم وادار كند.  رييس قوه 
قضاييه با بيان اينكه »مردم همواره در برابر اين فشارها 
مقاومت كرده اند«، افزود: در چنين شرايطي دولت و 
رييس جمهور محترم وظايف س��نگين تري برعهده 
دارند و كشور براي رسيدن به اهداف خود نياز به تدبير 
منطقي و اجراي صحيح ام��ور دارد. نمي توان گرفتار 
روزمرگي ش��د و با اتخاذ تصميمات آني و لحظه اي، 
به گونه اي مديريت كرد كه مردم متضرر ش��وند. در 
اين زمينه همه قوا بايد هم��كاري كنند ولي طبيعتًا 
بار عظيم اجرايي كشور و مسووليت آن برعهده دولت 

محترم است.

او ب��ا بيان اينكه »بي��كاري و مش��كالت اقتصادي از 
مهم ترين مس��ائل و دغدغه هاي اصلي مردم در حال 
حاضر است«، اين شرايط را براي مردم »كمرشكن« 
توصيف كرد و گفت: ما نمي گوييم كه همه مشكالت 
ناشي از تصميمات دولت اس��ت اما ترديد هم نداريم 
كه تدبير، ركن اساس��ي كار دولت است و بسياري از 
مشكالت نيز ناشي از سوء تدبيرهاست. ما ضمن تشكر 
از تالش هاي دولت، ش��خص رييس جمهور محترم و 
همه كاركنان دس��تگاه هاي اجرايي، از دولت محترم 
مي خواهيم كه در چارچوب تأكيدات و فرمايش هاي 
مقام معظم رهبري، به مقابله مدبرانه با تحريم بپردازند 
كه البته اقدامات مثبتي نيز در اين زمينه انجام شده 
گرچه بهتر بود زودتر چنين تصميماتي اتخاذ ش��ود. 
امروز دالرها و س��اير ارزهايي كه در اختيار جمهوري 

اسالمي است نبايد صرف امور غير ضرور شود. از سوي 
ديگ��ر دولت بايد بحث معيش��ت و اقتصاد مردم را به 
صورت جدي با به كارگيري افراد خبره و بهره مندي از 
فكر و خرد جمعي بهبود بخشد و ما معتقديم كشوري 
كه داراي اين حجم باال از سرمايه هاي مادي، اجتماعي 
و انساني است و مردم آن 40 سال پاي آرمان هاي خود 
ايس��تاده اند با تدبير و عقالنيت قادر است مشكالت 
خود را حل كند. آملي الريجاني در ادامه با اش��اره به 
اقدامات اخير دستگاه قضايي در زمينه مبارزه با مفاسد 
اقتصادي، تصريح ك��رد: همان گونه كه به مردم عزيز 
وعده داده بودي��م، تمام قدرت و ظرفيت خود را براي 
رس��يدگي به پرونده هاي مربوط به مفاسد اقتصادي 
اخير بسيج كرده ايم و با استجازه از رهبر معظم انقالب 
و پاس��خ مثبت ايش��ان، با سرعت بيش��تري در حال 

رسيدگي به اين پرونده ها هستيم.
او تأكيد كرد: به ضرس قاطع به همه مردم عزيز عرض 
مي كنم كه قوه قضاييه با قاطعيت در اين مسير حركت 
مي كند و براي رسيدگي عادالنه به پرونده كساني كه 
به امانات مردم خيانت كرده اند و با دريافت ارز دولتي 
دست به س��ودجويي هاي كالن زده اند يا از طرفي با 
احتكار اجناس و كاالها، مردم را در مضيقه قرار داده اند، 

تمام توان خود را به كار بسته است.
رييس دستگاه قضا به ذكر چند نكته در همين زمينه 
پرداخت و خاطرنشان كرد: قوه قضاييه صرفًا براساس 
موازين قانوني و شرعي عمل مي كند و زمان رسيدگي ها 
وابسته به انجام بس��ياري از تحقيقات فني و پيچيده 
اس��ت؛ زيرا به عنوان مثال، پرون��ده اي در قالب بيش 
از 100 جلد در دست رس��يدگي است كه اين پرونده 
متهم��ان متع��ددي دارد و تمام امور مال��ي هريك از 
متهمان بايد به صورت دقيق بررسي شود و اموالي را كه 
به نام آنان است يا به نام ديگران ثبت كرده اند، شناسايي 

كني��م و در مورد آنها تصمي��م بگيريم. چنين روندي 
نيازمند يك زمان منطقي اس��ت گرچه بر تسريع در 
رسيدگي ها تأكيد داريم و استجازه اخير از مقام معظم 

رهبري نيز دقيقًا براي تحقق همين امر بوده است.

  پاسخ به انتقادها
رييس ق��وه قضايي��ه ب��ا انتق��اد از برخ��ي اظهارات 
غيركارشناس��ي در زمينه س��رعت عمل در رسيدگي 
به پرونده هاي مفاس��د اقتصادي اخي��ر، اظهار كرد: ما 
نمي توانيم بدون بررسي هاي دقيق و قانوني، در فضايي 
احساسي، كاري ظاهري و صوري انجام دهيم و حكمي 
فراخور تبليغات صادر كنيم؛ لذا هيچ كس نبايد چنين 
توقعي از دستگاه قضايي داشته باشد. او با بيان نكته اي 
ديگر در زمينه رس��يدگي ها گفت: مس��ووالن قضايي 
و قضات توجه داش��ته باش��ند كه ما در برهه حساسي 
قرار داريم و به واس��طه برخي س��ود جويي ها، اعتماد 
مردم در بخش هايي مخدوش ش��ده است. متأسفانه 
برخي نيز كه خود س��ال ها در باالترين مناصب كشور 
مسووليت داشته اند و امروز بايد بزرگ ترين پاسخگوي 
شرايط فعلي باشند، فضا را آماده موج سواري ديده اند 
و چهره مخالف و اپوزيسيون به خود گرفته اند؛ چنانكه 
مي بينيم پياپي س��خناني عليه نظام و به ويژه دستگاه 
قضايي بر زبان مي آورند و غافلند كه مردم بصير و فهيم 
ما آنها را مي شناسند و غوغاساالري آنان را نيز ديده اند، 
بريز و بپاش هاي آنها را هم ديده اند. آملي الريجاني در 
بيان سومين نكته خود تأكيد كرد: يك متهم حتي اگر 
بعداز رسيدگي ها تبديل به بزرگ ترين محكوم شود و 
س��نگين ترين مجازات نيز برايش درنظر گرفته شود، 
داراي حقوقي اس��ت كه اين حقوق بايد رعايت ش��ود 
و نبايد فرات��ر از مجازات قانوني مورد تعدي و ظلم قرار 
گيرد يا خداي ناكرده كرامت انساني او مخدوش شود. 

احتياط بيش از حد در استفاده 
از دو تابعيتي ها فلج كننده است
رييس سازمان انرژي اتمي 
گفت: راه اندازي بازار مكاره 
در غ��رب منجر ب��ه ايجاد 
آفت هاي علمي شده است 
به اين صورت كه گاهي افراد 
غيرمتخصص را با دريافت 
وجه به عنوان افراد برتر در 
دنيا معرفي مي كنند كه بايد جلوي اين كار گرفته شود. 
به گزارش ايسنا، علي اكبر صالحي در مراسم افتتاحيه 
س��ي وچهارمين دوره كنفرانس ملي فيزيك ايران در 
قزوين ب��ا انتقاد از وجود فضاي مس��موم تحت عنوان 
دو تابعيتي گفت: ما مي توانيم ايرانيان خارج از كش��ور 
را كه در اقليت هستند به كش��ور خود جذب كرده و از 
توانمندي هاي علمي آنان استفاده كنيم و بدانيم احتياط 
بيش از حد در اين راستا فلج كننده است. رييس سازمان 
انرژي اتمي ايران گفت: اگر ايرانيان خارج از كشور در ايران 
حاضرشده و سوابق آنها نوشته شود تحت عنوان استاد 
معين مي توان از توانايي آنها استفاده كرد اما نمي دانيم 
اين طرح به كجا خواهد رسيد. او با اشاره به عالقه جوانان 
به سمت علوم پايه چون رياضي، فيزيك و متالوژي گفت: 
در حال حاضر براي رشته هاي فيزيك و رياضي جايگاهي 

در اجتماع تعريف نشده است.

 انتخابات اعتماد ملي
 بار ديگر برگزار مي شود

دبير كميس��يون ماده ١٠ 
احزاب از بررس��ي گزارش 
مجمع عمومي حزب اعتماد 
ملي در نهمين جلسه اين 
كميسيون خبر داد و گفت: 
اين حزب بايد با تش��كيل 
مجدد مجمع عمومي نسبت 
به برگزاري انتخابات اعضاي شوراي مركزي و بازرسان 
اق��دام كند.  بهرام سرمس��ت ديروز    افزود: در جلس��ه 
كميسيون ماده 10 احزاب فرآيند انطباق اساسنامه و 
مرامنامه حزب اعتماد ملي با آيين نامه جديد فعاليت 
احزاب تصويب ش��د. او افزود: با توج��ه به وجود برخي 
اش��كال ها در فرآيند برگزاري انتخاب اعضاي شوراي 
مركزي و بازرسان حزب اعتماد ملي مقرر شد اين حزب 
مجددا با تشكيل مجمع عمومي در مدت كمتر از يك ماه 
از تاريخ ابالغ نسبت به انتخاب اعضاي شوراي مركزي 
و بازرس��ان اقدام كند. مديركل سياسي وزارت كشور 
توضيح داد: مقرر شد اميري اردكاني نماينده دادستاني، 
حسين كمالي نماينده احزاب ملي در كميسيون ماده 
10 احزاب و پروانه مافي نماينده مجلس شوراي اسالمي 
و ناظر وزارت كشور در مجمع عمومي حزب اعتماد ملي 

به عنوان ناظر حضور داشته باشند.

باقي ماندن اعضاي شوراي 
مركزي فعلي حزب اعتماد ملي 
عض��و ش��وراي مرك��زي 
حزب اعتماد ملي با اشاره 
به مصوبه كميسيون ماده 
10 اح��زاب مبن��ي بر لغو 
انتخابات ش��وراي مركزي 
حزب اعتماد ملي گفت كه 
اين كميسيون فرصتي را 
براي برگزاري كنگره به حزب داده كه تا آن زمان شوراي 
مركزي فعلي به قوت خود باقي  است. الياس حضرتي در 
گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: كميسيون ماده 10 احزاب 
امروز تشكيل شد. آنها اصل كنگره، اساسنامه و مرامنامه 
ما را تاييد كردند اما در مورد انتخابات شوراي مركزي 
گفتند كه بايد مجددا انتخابات برگزار شود. وي افزود: 
براين اساس وزارت كشور به من به عنوان برگزاركننده 
كنگره نامه اي نوش��ته و از م��ا مي خواهد تا در فرصت 
زماني اعالم شده كنگره را برگزار كنيم. همچنين آقاي 
كمالي، خانم مافي و آقايان اميري اصفهاني و سرمست 
به عنوان ناظر در كنگره حضور خواهند داشت. عضو 
شوراي مركزي حزب اعتماد ملي در ادامه يادآور شد: 
تا برگزاري كنگره و انتخابات ش��وراي مركزي جديد 
اعتبار ش��وراي مركزي فعلي، دبيركل و قائم مقام به 

قوت خود باقي است.

راي نمايندگان   تصميم فردي 
بود  نه  فراكسيوني

س��خنگوي هيئت رييسه 
مجلس گفت: ب��ا توجه به 
ش��رايط اقتصادي و اينكه 
رييس جمه��ور اگ��ر تيم 
اقتصادي خود را ترميم نكند 
شايد وزراي ديگري هم از دم 

تيغ استيضاح قرار بگيرند.
بهروز نعمتي در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به عدم 
راي اعتماد مجلس به كرباس��يان وزير اقتصاد و دارايي 
در جلسه استيضاح گفت: نمايندگان مجلس با توجه به 
فضاي موجود و بحث هايي كه درباره مشكالت اقتصادي 
در كشور وجود دارد، راي خود را نسبت به اين استيضاح 
اعالم كردند. سخنگوي هيات رييسه مجلس با بيان اينكه 
معتقدم وكالي ملت در اين نشس��ت بيشتر به صورت 
فردي به اين استيضاح راي دادند و نه فراكسيوني، اظهار 
كرد: دو فراكسيون نمايندگان واليي و اميد پيش از آغاز 
جلس��ه راي خود در حمايت از كرباسيان را اعالم كرده 
بودند اما فراكسيون مستقالن از اعضاي خود خواست 
تا اختياري عمل كنند. وي ادامه داد: با توجه به شرايط 
اقتصادي و اينكه رييس جمهور اگر تيم اقتصادي خود را 
ترميم نكند شايد وزراي ديگري هم از دم تيغ استيضاح 

قرار بگيرند.

رژه اشرافيت مسووالن موجب 
بي اعتمادي مردم مي شود

نماينده مردم تهران، ري، 
اسالمش��هر و پرديس در 
مجلس دهم با بيان اينكه 
اعتماد مردم ب��ه نظام در 
س��ايه خدم��ت صادقانه 
ايج��اد مي ش��ود، گفت: 
رژه اش��رافيت مسووالن 
و خانواده هايش��ان بي اعتمادي به دنب��ال دارد. به 
گزارش ايرنا، س��يد فريد موس��وي روز دوشنبه در 
جلسه شوراي اداري شهرس��تان ري اظهار داشت: 
مس��ووالن با ت��الش مضاع��ف و اراي��ه خدمت بي 
 منت به دنبال كس��ب اعتماد مردم به نظام باشند.

وي با اش��اره به اينكه برخي به دنبال تحكيم ديوار 
بي اعتمادي بين مردم و مس��ووالن هستند، افزود: 
مس��ووالن با ارايه گزارشي مس��تند از فعاليت هاي 
انجام شده در شرايطي كه محدوديت بودجه در كل 
 كش��ور وجود دارد، مردم را به نظام خوشبين كنند.

رييس فراكس��يون جوانان مجلس شوراي اسالمي 
ادام��ه داد: مردم اگ��ر از دغدغه مس��ووالن در رفع 
مش��كالت مطلع باش��ند، حتي اگر مش��كل حل 
نشود، باز هم از مسووالن و كاركردهاي نظام راضي 

خواهند بود.



صادرات ايران
 ۱۹ ميليارد دالري شد

سيدرحمت اهلل اكرمي 
سرپرست وزارت اقتصاد شد

اقالم اساسي در قالب 
كارت هاي اعتباري توزيع شود

بر اساس تازه ترين آمار گمرك از تجارت خارجي 
پنج ماهه نخست سال جاري، در اين مدت حجم 
صادرات غير نفتي ايران ب��ه ۴۶ ميليون و ۲۹۶ 
هزار تن رسيده است كه ارزش آن رقمي برابر ۱۹ 

ميليارد و ۳۱۸ ميليون دالر مي شود.
به اين ترتيب مش��اهده مي ش��ود كه ت��ا پايان 
مردادماه س��ال جاري صادرات ايران نس��بت به 
مدت مشابه سال گذشته افزايش ۱۳.۷ درصدي 
از نظر ارزش دالري داش��ته است، از سوي ديگر 
ارزش ص��ادرات ايران به يورو ني��ز در اين مدت 

۲۸.۸۴ درصد رشد داشته است.
از س��وي ديگر در همين مدت مي��زان واردات 
قطعي كاال به ايران ۱۳ ميليون و ۹۶۳ هزار تن به 
ارزش ۱۸ ميليارد و ۸۹۳ ميليون دالر و برابر با ۱۵ 

ميليارد و ۵۷۴ ميليون يورو بوده است.
واردات ايران نيز در اين مدت نسبت به پنج ماهه 
نخست سال گذشته با كاهش ۵.۸۲ درصدي وزن 

و ۹.۶۶ درصدي ارزش دالري همراه بوده است.
بر اساس اين گزارش، اقالم عمده صادراتي ايران 
در اين مدت به ترتيب ميعانات گازي به ارزش دو 
ميليارد و ۱۷۰ ميليون دالر و سهم ارزشي ۱۱.۲۳ 
درصد، پروپان مايع شده به ارزش ۸۴۵ ميليون 
دالر و سهم ارزشي ۴.۳۷ درصد، روغن هاي سبك 
و فرآورده ها به جز بنزين به ارزش ۷۳۴ ميليون 
دالر و سهم ارزشي ۳.۸ درصد، متانول به ارزش 
۵۶۰ ميليون دالر و سهم ارزش��ي ۲.۹ درصد و 
پلي اتيلن گريد فيلم به ارزش ۴۹۶ ميليون دالر و 

سهم ارزشي ۲.۵۷ درصد بوده است.
گ��زارش گمرك ايران حاكي از آن اس��ت كه در 
مدت مذك��ور، بيش از ۳۰ درص��د از ارزش كل 
صادرات ايران مربوط به پتروشيمي ها، ۱۱.۲۳ 
درصد مربوط به ميعانات گازي و ۵۸.۴۸ درصد 

مربوط به ساير كاالها بوده است.
همچنين اقالم عمده وارداتي در اين مدت، شامل 
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل س��واري 
ردي��ف ۸۷۰۳ بنزيني با حجم س��يلندر ۲۰۰۰ 
سي س��ي با س��اخت داخل ۱۴ تا كمتر از ۳۰ به 
استثناي الس��تيك به ارزش ۸۸۲ ميليون دالر 
و سهم ارزش��ي ۴.۶۷ درصد، برنج به ارزش ۸۶۳ 
ميليون دالر و سهم ارزش��ي ۴.۵۷ درصد، ذرت 
دامي به ارزش ۸۱۴ ميليون دالر و سهم ارزشي 
۴.۳۱ درصد، لوبياي سويا به ارزش ۵۹۵ ميليون 
دالر و سهم ارزشي ۳.۱۵ درصد و الكترود زغالي 
براي كوره ها به ارزش ۲۴۶ ميليون دالر و سهم 

ارزشي ۱.۳ درصد بوده است.

رييس جمهور در حكمي سيد رحمت اهلل اكرمي 
را به عنوان سرپرس��ت وزارت ام��ور اقتصادي و 
دارايي منصوب كرد.به گ��زارش ايِبنا، در حكم 
رييس جمهوري آمده است: براساس اصل ۱۳۵ 
قانون اساس��ي و نظر به مراتب تعهد و س��وابق 
اجرايي و مديريتي جن��اب عالي، به موجب اين 
حكم شما را به سرپرستي » وزارت امور اقتصادي 
و دارايي « منصوب مي نمايم.اميد است با عنايات 
الهي و هم��كاري كليه كاركن��ان آن وزارت، در 
خدم��ت به ملت ش��ريف ايران و نظ��ام مقدس 
جمهوري اسالمي، با رعايت اصول قانون مداري، 
اعتدال گرايي و منشور اخالقي دولت تدبير و اميد 

موفق باشيد.

ايسنا|يك اقتصاددان با اشاره به تفاوت قيمت 
ارز ياران��ه اي با ارز در ب��ازار آزاد اين اختالف به 
عالوه كاهش ارزش ريال در برابر دالر را موجب 
ترغيب شهروندان كشورهاي اطراف به خريد از 

بازارهاي مرزي ارزيابي كرد.
وحيد ش��قاقي شهري با اش��اره به اعالم جديد 
دولت مبني بر حماي��ت ارزي از ۲۵ قلم كاالي 
اساس��ي اظهار كرد: با اين وجود در حال حاضر 
ه��م در مناطق مرزي و مناط��ق آزاد، برخي از 
همس��ايگان ما وارد بازارهاي ما ش��ده و عمال 
كل مواد غذاي��ي را از مغازه ها خريد مي كنند. 
ش��ما تصور كنيد ي��ك عراقي با ي��ك دالر به 
اندازه ۱۱ هزار تومان با خودش كاال مي برد. در 
مناطق مرزي مشترك با ارمنستان، آذربايجان 
و افغانس��تان هم اين اتفاق در ح��ال رخ دادن 

است.
اي��ن اس��تاد دانش��گاه در توضيح آنچ��ه آن را 
»ياران��ه ارز دزدي « مي ناميد، گفت: اين دقيقا 
مصداق دزديدن يارانه ارزي مردم ايران توسط 
كشورهاي همسايه است. اتباع بيگانه مي آيند و 
دالر خود را در بازار آزاد به قيمت ۱۰ هزار تومان 
مي فروشند و سپس كااليي را كه با دالر ۴۲۰۰ 
توماني وارد شده، از بازار ايران مي خرند. اگر اين 
روند ادامه پيدا كند، حتي مي تواند باعث كمبود 
جدي كاال و اقالم مصرفي در مناطق مرزي شود.
ش��قاقي همچنين با تاكيد بر اينكه سيس��تم 
قبلي اعطاي يارانه ارزي به بازار موجب ايجاد 
سوءاستفاده هايي شده اس��ت، گفت: بهترين 
گزينه اين است كه دولت، بازار ارز را آزاد اعالم 
كن��د و در ع��وض حمايت هاي ياران��ه اي را از 
پنج دهك پايين درآمدي تا ۲۰۰ هزار تومان 
بيشتر كند و از سوي ديگر به جاي اعطاي يارانه 
ارزي به اقالم اساسي، ش��ركت هاي بازرگاني 
وزارت صنعت اق��الم اساس��ي را وارد كرده و 
در قالب كارت هاي اعتباري بين ش��هروندان 

توزيع كنند.
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انتظار كارشناسان از وزير آينده اقتصاد

گزارش مركز آمار نشان مي دهد 

باب همايون به يك اقتصاددان نياز دارد

زندگي فقرا گران تر از ثروتمندان

گروه كالن    
روزي كه مسعود كرباسيان به عنوان وزير پيشنهادي 
حس��ن روحاني براي تصدي وزارتخانه اقتصاد معرفي 
شد، اولين انتقادي كه نسبت به اين تصميم مطرح شد، 
اقتصاددان نبودن گزينه وزارت بود. كرباسيان هر چند 
سال ها به عنوان يك مدير مطرح در حوزه هاي مختلف 
دولتي فعاليت كرده بود، اما سكان وزارتخانه اي را در سال 
۱۳۹۶ به دست گرفت كه اقتصاد دان بودن وزيرش به 
شكل سنتي تثبيت شده بود. از همين رو شايد منتقدان 
حضور وي در قامت وزير اقتصاد منتظر فرصتي بودند كه 
وي از همين نقطه نظر اشتباهاتي مرتكب شود. شانس 
هم با او يار نب��ود و وقت تصميم بد ترامپ و بروز تبعات 
رشد قابل توجه نقدينگي در دوران وي اتفاق افتاد. البته 
او و رفت��ارش هم در دامن زدن به هجمه ها عليه اش نيز 
بي تاثير نبود. بي عملي در برخي بخش هاي مهم مثل 
عدم تعيين تكليف معافيت هاي مالياتي كه ۴۰ درصد 
GDP را شامل مي شود،  موافقت با افزايش بي رويه انتشار 
اوراق كه به منزله تعهد براي آينده دولت است،  غيبت در 
جلسات شوراي پول و اعتبار، به حداقل رساندن حضور در 
نشست هاي شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي 
و  همچنين عدم پاسخگويي به رسانه هاي اقتصادي و عدم 
تالش براي ايجاد شفافيت در حوزه هايي كه در آن ابهام 
وجود داش��ت از جمله نقاط ضعف بود. موضوعاتي كه 
انتظار مي رود وزير بعدي با دقت بيشتري با آن روبرو شود. 
به گ��زارش » تع��ادل«، از دور دوم رياس��ت جمهوري 
محمود احمدي نژاد انتقاد از وضعيت اقتصادي كشور 
تبديل به يك رويه ثابت شد. بي شك در دو انتخابات اخير 
رياست جمهوري در سال هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ بيشترين 
بخش مباحث ميان كانديداها به بح��ث در اين رابطه 
گذشت. اين عوامل در كنار اعتراضات دي ماه كه به گفته 
ناظران بخش��ي از آن تحت تاثير وخيم تر شدن اوضاع 
معيشت خانوار ايراني به ويژه دهك هاي پايين درآمدي 
بود سبب شد تا كارشناسان، نمايندگان مجلس و مردم 
با وسواس بيش��تري تحوالت اقتصادي را دنبال كنند. 
اين ميان نوسانات قيمت ارز هم نقش مهمي بازي كرد 
تا مساله تغيير تيم اقتصادي دولت مطرح شود. تغييري 
كه با وجود انتظارات دولت آن را كليد نزد و فرصتي شد تا 
مجلس به آن ورود كند. اولين تير تغييرات به سوي ربيعي 
وزير كار نش��انه رفت و هدف دومين تير نيز كرباسيان، 
وزي��ر اقتصاد ب��ود. هرچند مجلس در روز اس��تيضاح 
كرباسيان اعالم كرد كه اگر دستش مي رسيد نوبخت، 
نهاونديان و ساير اعضاي تيم اقتصادي را هم استيضاح 
و بركن��ار مي كرد و علت در اولويت قرار گرفتن ربيعي و 
كرباسيان به اين دليل بود كه بركنار كردن برخي ديگر 
طبق قانون از دست مجلس خارج است ولي به هر حال 
اين نكته هم هست كه مجلس از ميان وزراي اقتصادي 
براي استيضاح و عزل دست  روي چه كساني گذاشت؟ 
كساني كه احتماال نسبت به سايرين كمتر عملكرد قابل 

دفاعي داشتند.

  ضعف كرباسيان  
اقتصاددان نبودن بي شك يكي از اصلي ترين انتقاداتي 
بود كه از آغاز ت��ا پايان وزارت يكس��اله او مطرح بود. از 
همان ابتدا بسياري انتقاد مي كردند كه وزارت اقتصاد را 
به يك غير اقتصاد دان ندهيد. موضوعي كه مورد توجه 
رييس جمهور قرارنگرفت. رييس جمه��ور در دور اول 
رياست جمهوري خود سكان بانك مركزي را هم به يك 
غير اقتصاد دان داد. در همين رابطه مهدي تقوي، مدرس 
دانشگاه عالمه طباطبايي با اشاره به كناره گيري سيف و 
بركنار كرباسيان گفت: » نقطه اشتراك اين دو يك چيز 
بود، هر دو در حالي باالترين مس��ووليت هاي اقتصادي 
كشور را از آن خود كرده بودند كه اقتصاددان نبودند. هر 
چند سيف توانست مدتي بيشتر از سمت خود محافظت 
كند اما او نيز تابس��تان امس��ال كنار رفت تا عمال ثابت 

شود امور اقتصادي را بايد به دست اقتصاددانان سپرد.« 
بنابراين به گفته كارشناسان ش��ايد يكي از مهم ترين 
ويژگي هايي كه بايد وزير اقتصاد بعدي دولت دوازدهم 

داشته باشد، اقتصاددان بودن است.

  مهم ترين اشكال كرباسيان 
نداشتن مدرك اقتصاد بود

مهدي تقوي، استاد دانشگاه عالمه طباطبايي با اشاره به 
سابقه تحصيلي كرباسيان گفت: » متاسفانه آقاي دكتر 
كرباسيان اقتصاددان نبودند و اين اشكال بزرگي است. 
وزير اقتصاد كشوري به وس��عت ايران بايد اقتصاد را به 
شكل آكادميك خوانده باشد. حال اگر يك وزير يا يك 
مقام مسوول اقتصاد نخوانده بايد اين ضعف را با انتخاب 
معاونان قدرتمند جبران كند. من به عنوان يك مدرس 
اقتصاد فكر مي كنم مهم ترين مشكل كرباسيان عدم 
توانايي اداره وزارت اقتصاد به آن شكلي است كه از يك 

اقتصاددان توقع مي رود.«
عالوه بر اين، يكي ديگر از انتقاداتي كه در يكسال گذشته 
نس��بت به عملكرد وزير اقتصاد وجود داش��ت، حضور 
پيدا نكردن وزير در جلسات ش��وراي پول و اعتبار بود. 
جلساتي كه گفته مي شد اگر كرباسيان در آن حضور هم 
پيدا مي كرد نقش آفريني قابل توجهي نداشت و عمدتا 
به همراهي با نظرات رييس بانك مركزي مي گذشت. به 
اين ترتيب عمال در امور مربوط به سياست گذاري پولي به 
حاشيه رفته بود. بنابراين شايد دومين مورد كه اين همه 
باز بيشتر به اقتصاد دان بودن وزير بر مي گردد اين باشد 
كه وزير اقتصاد بعدي جايگاه وزير را در سياست گذاري 
پولي به حاشيه نبرده و اقتدار اين مقام را بازگرداند. اين 
كناره گيري كرباس��يان از تصميمات پولي به ويژه در 
نوسانات شديد ارزي بسيار مورد انتقاد بود. به عبارتي به 
گفته بسياري در دوران كرباسيان نقش وزارت اقتصاد 
صرفا به اداره امور چند دستگاه از جمله خزانه و گمرك 
تقليل پيدا كرده بود. حال آنكه انتظار مي رود در آينده 

وزارت اقتصاد به مسير سياست گذاري برگردد.

  اولويت بندي  امور اصالحي
در شرايطي كه از سال گذشته مشخص بود سال ۱۳۹۷ 
براي اقتصاد كش��ور س��ال راحتي نخواه��د بود، توقع 
مي رفت در حوزه اي مانن��د ماليات اصالحات ضروري 
صورت گيرد. آن طور كه پيش تر مطرح شده ۴۰ درصد 
از توليد ناخالص داخلي ايران معاف از پرداخت ماليات 
اس��ت و اين امر موجب شده تا فضاي رقابتي در اقتصاد 
تضعيف شود. اين موضوع به ويژه وقتي قابل توجه است 
كه بدانيم برخي نهادهاي حكومتي از برخي معافيت ها 
برخوردارند و به اين ترتيب شانس سودآوري بيشتري 
دارند. با اين همه اين فقط يكي از نقاط ضعف نظام مالياتي 
است. طبق گزارشي كه رييس سازمان امور مالياتي داده 
همه ساله ۳۰ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي مي شود 
كه البته بسياري اين رقم را باالتر مي دانند. در كنار اين 
مساله برخي پايه هاي مالياتي مهم مانند ماليات بر عوايد 
سرمايه و همچنين ماليات بر سود سپرده مشمول ماليات 
نيست. همان پايه هاي مهم مالياتي كه در تعديل ثروت 
نيز موثرند. از سوي ديگر در شرايط امروز دولت امريكا 
قصد دارد درآمدهاي دولتي كشور را كاهش دهد، افزايش 
چتر مالياتي بسيار مهم است چرا كه مي تواند در پروسه 
مقاومت در برابر تكانه هاي خارجي براي ايران موثر باشد. 
با اين حال در يكسال گذشته كرباسيان نشان داده كه 
حساسيت خاصي روي اين مسائل ندارد و هيچ تغيير 
محسوسي در اين بخش صورت نگرفته است. بنابراين 
شايد انتظار بر اين باشد كه وزير بعدي اولويت هاي خود 
را بر اصالح نظام مالياتي درجهت افزايش كارايي و ايجاد 

عدالت قرار دهد.
بح��ران اقتص��ادي اخير منجر به آن ش��ده اس��ت كه 
سياست گذاري مالي بيش��تر مورد توجه كارشناسان 

اقتصادي قرار گيرد. بنابراين شايد انتظار ديگري كه از 
وزير اقتصاد بعدي مي رود اين باش��د كه در مواقع ركود 
اقتصادي از بار سنگين ماليات بر بخش هاي مولد اقتصاد 

بكاهد، موضوعي كه در سال هاي قبل مورد غفلت بود. 

  روند معكوس شفافيت
روند انتشار آمارهاي اقتصادي نيز در دوران كرباسيان با 
اخالل مواجه بود. در حالي كه علي طيب نيا در آخرين 
روزهاي كاري خود از بدهي ۷۰۰ هزار ميليارد توماني 
دولت خبر داده بود، در ۱۲ ماه اخير هيچ خبري از ميزان 
اين بدهي ها و تصميماتي كه سياستمداران نسبت به 
پرداخت آن گرفتند، منتشر نش��د. بارها كرباسيان از 
اعالم آخرين عدد بدهي هاي دولت امتناع كرده بود. و 
هيچ توضيحي هم نمي داد كه چقدر از تعهدات دولت 
در حال پرداخت اس��ت. وي البته طي يكس��ال تكيه 
زدن بر مسند وزارت اقتصاد هيچ نشستي با خبرنگاران 
اقتصادي نگذاشت و روند اطالع رساني درباره بسياري از 
اين اموري كه پيش از وي شفاف تر بود )هرچند وزراي 
پيشين نيز اهتمام چنداني به ايجاد شفافيت نداشتند(، رو 
به مسدود شدن مي رفت. بنابراين يكي ديگر از انتظارات 
مهم از وزير اقتصاد بعدي اين است كه نسبت به عملكرد 

خود پاسخگو باشد.

  آزادي در انتشار اوراق قرضه
كارشناس��ان مي گوين��د افزايش انتش��ار اوراق قرضه 
نگران كننده اس��ت. آن طور كه بانك مركزي گزارش 
مي دهد تنها در سه ماهه نخست سال جاري حدود ۲۹ 
هزار و ۱۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت و اسناد خزانه 
دولتي منتش��ر و واگذار شده حال آنكه ميزان پرداخت 
اوراق واگذار شده در سال هاي قبل در همين مدت زماني 
صفر بوده است. اهميت ماجرا در اين است كه انتشار اوراق 
مشاركت در ايران كوتاه مدت و يكساله است، درنتيجه 
دولت از اين راهكار براي پرداخت بدهي هاي خود در ميان 
و بلندمدت نمي تواند استفاده كند. با توجه به سود ۲۰ 
درصدي اين اوراق دولت همواره بايد براي زمان سررسيد 
آنها كه عمدتا ۱۲ ماهه هستند، اگر سرمايه گذاري اصولي 
انجام نداده باشد، بايد نقدينگي را افزايش دهد كه اين امر 
همچنان اقتصاد را در سيكل باطل افزايش نرخ تورم نگه 
مي دارد. انتشار بي محاباي اوراق با بهانه هاي تامين مالي 

بودجه موضوعي است كه به گفته بسياري از ناظرين وزير 
اقتصاد با آن مخالفتي نشان نداده حال آنكه اين موضوع 

براي وزير قبلي بسيار حائز اهميت بود.

  نقش انتصابات در اداره وزارت اقتصاد
بسياري از انتقادات كارشناسان به انتصابات كرباسيان 
برمي گردد. ش��ايد مهم ترين آنها معاونت بانك و بيمه 
بود. در اين زمينه مهدي تقوي اس��تاد دانشگاه عالمه 
طباطبايي افزوده است: » من قبال در يكي دو نوشته به 
اين مساله اشاره كردم و درخواستم بطور كلي انتخاب 
معاونان كار بلد بود. در هر حال به نظر مي رسد معاونان 
وزير هم نتوانستند امور را طوري اداره كنند كه نظر مثبت 
مجلس را جلب كند و ب��ه همين دليل خيلي زود دوره 
رياست كرباسيان به پايان رسيد. پيش از اين آقاي سيف 
هم كه به عنوان رييس كل بانك مركزي انتخاب شده 
بود، سواد آكادميك اقتصاد نداشت ولي او سعي كرد با 
انتخاب معاونيني چون دكتر كميجاني كه يك اقتصاددان 
برجسته است تا حدودي بر اين ضعف فائق آيد. هر چند 
او مدت زمان بيشتري در سمت خود باقي ماند اما كنار 
رفتن تقريبا همزمان اين دو مقام مسوول مي تواند حاوي 
يك پيام باشد؛ جاي اقتصاددانان را نمي توان اشغال كرد.

  وزارت اقتصاد قرباني شد؟
با وجود همه انتقاداتي كه به كرباس��يان مي شود نبايد 
فراموش كرد تمام تحوالت يك س��ال گذش��ته حوزه 
اقتصادي كشور به كم كاري وزير اقتصاد باز نمي گردد. 
بطور كلي وزارت اقتصاد امكانات كافي براي مديريت همه 
بخش ها را ندارد و مثال س��ازمان برنامه و بودجه و بانك 
مركزي مي توانند در بسياري از زمينه ها با دستي بازتر 
از وزارتخانه سياست گذاري كنند. افزايش قيمت دالر و 
كاهش ارزش پول ملي هر چند جزو مسووليت هاي وزير 
اقتصاد هم هست اما نبايد نقش بانك مركزي را در اين 
رابطه ناديده گرفت. محمد حسين سالمي، اقتصاد دان 
مدعي است مشكالت اقتصادي كشور به مراتب بيشتر 
از قدرت اجرايي وزير اقتصاد بود. او ادامه داد: مشكالتي 
كه در يكسال گذشته به وجود آمد هم ناشي از انباشتي 
چند ساله بود و هم ماحصل اشتباهات بزرگ دولت. با 
اين همه بايد يك نفر پيدا مي شد تا تقصيرات به گردن او 
بيفتد؛ مسعود كرباسيان تبديل به چنين گزينه اي شد و 

اجبارا كنار رفت. در همين رابطه حسين راغفراقتصاددان 
در گفت وگو با ايسنا، ضمن بيان اينكه مشكالت اقتصادي 
ما به اين خاطر است كه متوليان اقتصادي در كشور بسيار 
متنوع هستند، گفت: ما هم وزارت اقتصاد، بانك مركزي 
و سازمان برنامه و بودجه و هم نهادهاي موازي ديگري 
مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه اقتصادي 
داريم كه فعاليت هاي اقتصادي را سازماندهي مي كنند كه 

از قضا حوزه هاي تداخلي زيادي هم با هم دارند.
او با بيان اينكه تا اين نهادهاي مختلف اقتصادي ساماندهي 
نشوند معلوم نيست كه سياست هاي غلط اقتصادي دقيقا 
متوجه چه كساني است، ادامه داد: به نظر مي رسد نقش 
وزارت اقتصاد در اقتصاد هر روز كمتر هم شده است، با 
اينكه مجلس، وزرا را استيضاح مي كند، اما بخشي از اين 
سرزنش ها متوجه خود مجلس و سياست هاي غلط و 

فاقد پشتوانه كارشناسي است كه تصويب مي كند.
اي��ن اس��تاد دانش��گاه ب��ا بي��ان اينكه مس��ووليت 
سياست گذاري هاي غلط اقتصادي فقط وزارت اقتصاد 
نيست، اضافه كرد: ديگر وزارتخانه هاي اقتصادي دولت 
هم در حوزه اقتصادي فعال هس��تند و بسياري اوقات 
سياست هاي غيركارشناسي و ناهمگوني دارند. با اين 
حال مهم ترين كسي كه در شرايط كنوني بايد پاسخگو 

مي بود وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

  كرباسيان قرباني كم كاري تيم اقتصادي
محمدحس��ين س��المي، در گفت وگو با »تعادل«، در 
پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه مهم ترين ويژگي وزير 
اقتصاد آينده چه بايد باشد، تاكيد كرد: » اين سوال بسيار 
دشواري است چرا كه اكنون اقتصاد كشور در وضعيت 
بغرنجي قرار گرفته اس��ت و خيلي راحت نمي شود در 
اين مورد صحبت كرد. مهم ترين مشكل وزارت اقتصاد 
كش��ور بيش از آنكه به وزير آن بر گردد به توانايي هاي 
اين وزارتخانه باز مي گردد. در حالي كه وزارت اقتصاد و 
امور دارايي بايد متولي اقتصاد كشور باشد، اكنون نقشي 
به مراتب كمرنگ تر از س��ازمان برنامه و بانك مركزي 
ايف��ا مي كند. درنتيجه وزير بع��دي حداقل بايد بتواند 
هماهنگ كننده خوبي ميان اين نهادها باشد. چيزي كه 
به نظر مي رسد در آقاي كرباسيان نبود. با وجود سيستم 
فعلي كار چنداني نمي شود كرد و اساسا وزير اقتصاد امكان 
اين را كه سياست هاي مهمي را اجرا كند نخواهد داشت.«

گروه اقتصاد كالن|
بر اس��اس اعداد مربوط ب��ه تورم در مي��ان دهك هاي 
مختلف هزين��ه اي، فاصله تورمي دهك ها در اين ماه به 
٠,٨ درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل )٠.٥ درصد( ٠.٣ 
واحد درصد افزايش نشان مي دهد. فاصله تورمي در گروه 
عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« نسبت به 
ماه قبل ٠.٢ درص��د افزايش و در گروه عمده »كاالهاي 
غير خوراكي و خدمات« نس��بت به ماه قبل ٠.٦ درصد 

افزايش نشان مي دهد.
به گزارش »تعادل« مركز آمار كش��ور بعد از چند روز 
از انتشار ش��اخص قيمت مصرف كننده در مرداد ماه، 
در اي��ن مرحله از گ��زارش دهي هاي خ��ود نرخ تورم 
دهك هاي درآمدي كش��ور را اعالن كرده است. مركز 
آمار به عن��وان اصلي ترين نهاد ارايه آمارهاي كش��ور 
محاسبه نرخ تورم دهك ها را از سال گذشته آغاز كرد؛ 
شاخص سازي اي كه در آن شدت تغييرات هزينه ها و 
به بيان دقيق تر تغييرات قدرت خريد در ميان طبقات 
درآمدي كش��ور را محاس��به مي كند. به دليل اينكه 
ش��اخص قيمت مصرف كننده برآين��دي از ميانگين 
تغييرات قيمتي ي��ك س��بد كاال و خدمات مصرفي 
متعارف در ميان يك جامعه است و از جايي كه اين سبد 
متعارف در ميان طبق��ات درآمدي گوناگون متفاوت 
است )طبقات پايين به دليل درآمد كم سهم بيشتري 
از هزينه هاي خود را به نيازهاي فوق العاده اوليه زندگي 
يعني خوراكي ه��ا اختصاص مي دهد( به همين دليل 
تغييرات قيمتي در كاالها و خدمات گوناگون تاثيرات 

متفاوتي در ميان طبقات به جاي مي گذارد.  

بر اساس گزارش مركز آمار نرخ تورم كل كشور در مرداد 
ماه ١٣٩٧ برابر ٩,٧ درصد است كه در دهك هاي مختلف 
هزينه اي در بازه ٩.٢ درصد براي دهك اول تا ١٠.٠ درصد 
براي دهك نهم نوس��ان دارد. مح��دوده تغييرات تورم 
دوازده ماهه در گروه عمده »خوراكي ها، آش��اميدني ها 
و دخانيات« بين ١٠.٥ درصد ب��راي دهك اول تا ١٢.٥ 
درصد براي دهك دهم اس��ت. هم چنين اطالع مذكور 
در مورد گروه عمده »كاالهاي غير خوراكي و خدمات« 
بين ٨.٢ درصد براي دهك اول تا ٩.٥ درصد براي دهك 

دهم است.
دهك اول نش��ان دهنده ده درصد از خانوارهايي اس��ت 
كه كمترين هزينه ساالنه را داشته اند. بنابراين مي توان 
گفت كه اين دسته از خانوارها جزو فقيرترين اقشار جامعه 
محسوب مي شوند. در نقطه مقابل دهك دهم، ده درصد 
از خانوارهايي را نشان مي دهد كه بيشترين مبلغ را صرف 
هزينه ساالنه خود كرده اند، لذا  اين دسته از خانوارها از 

مرفه ترين اقشار جامعه هستند.
اين آمارها نش��ان مي دهد كه تورم دهك ها در ماه هاي 
گذش��ته يك مس��ير جديد و متفاوت با روند قبلي آن 
مي پيمايد. پيش از اين به علت وزن سنگين خوراكي ها 
در نوسانات نرخ تورم، طبقات پايين جامعه تجربه گراني 
بيشتري نسبت به دهك هاي بااليي احساس مي كردند، 
اما در چند ماه گذشته اين جريان در مسير متفاوتي قرار 
گرفته به اين شكل كه آمارها نشان مي دهد دهك هاي 
باالي جامعه در هر س��ه شاخص تورم كل، خوراكي ها و 
غير خوراكي ها تورم بيشتري در ميان سبد خود مشاهده 
كرده اند. اين موضوع به وضوح نشان مي دهد كه هر چند 

افزايش قيمت در گروه خوراكي ها باال بوده اما نسبت به 
رش��د كاالهايي كه به گروه غيرخوراكي ها تعلق دارند، 

كمتر بوده است.
 نتايج مركز آمار نشان مي دهد تورم نقطه به نقطه شاخص 
كل در دهك اول درآمدي در مرداد ماه ۱۸ درصد بوده؛ 
درحالي كه تورم براي پردرآمدترين دهك كشور ۱۹,۳ 
درصد برآورد شده است.اين اختالف نشان مي دهد كه 
تورم در ماه هاي اخير در قش��ر پردرآمد جامعه بيش��تر 
حس شده و براي اقشار كم درآمد نسبتا كمتر بوده است.

اين اختالف از آنجايي ناشي مي شود كه وزن كاالهاي 
مختلف در س��بد مصرفي خانواره��ا متفاوت در نظر 
گرفته شده است. دهك هاي كم درآمد به علت درآمد 
كمتر، هزينه كمتري را به تفريح و س��رگرمي و حتي 
بهداش��ت و درمان اختصاص مي دهند. از اين جهت، 
وزن اين كاالها در س��بد مصرفي آنها كمتر است. در 
مقابل بيشترين س��هم را خوراكي ها و آشاميدني ها 
دارند. آنها بيش��تر مخارج خود را معطوف اين دسته 
از كاالها و در واق��ع ضروريات زندگي مي كنند. بيش 
از ۴۰ درصد از س��بد مصرفي گروه ه��اي كم درآمد را 
خوراكي ها و آش��اميدني ها تشكيل مي دهند. اگر در 
اين كاالها گراني اتفاق بيفتد، براي كم درآمدها بسيار 
قابل لمس اس��ت. در نتيجه اگر تورم خوراكي ها زياد 
شود، فشار بر گروه هاي كم درآمد نيز افزايش خواهد 
يافت. برداش��ت ديگري كه از اي��ن واقعيت مي توان 
داشت، اينكه اگر تورم در اثر افزايش قيمت كاالهاي 
خوراكي رشد كند، در آن صورت فشار بر قشر ضعيف 
افزايش خواهد يافت. از طرفي ديگر، اگر تورم از كانال 

افزايش قيمت كاالهاي غيرخوراكي و خدماتي رشد 
كند، آنگاه فشار تورمي بر اقشار ضعيف كاهش خواهد 
يافت و شاخك هاي تورمي پردرآمدها فعال تر مي شود. 
ضريب اهميت خوراكي ها و آشاميدني ها در باالترين 
دهك درآمدي كش��ور، ۱۷ درصد است و ۸۲ درصد 
اهميت به كاالهاي غيرخوراكي و خدمات اختصاص 
دارد. مي توان گفت كه هر گاه قيمت مواد غذايي نسبت 
به كاالهاي غيرخوراكي بيش��تر گران ش��ود، در آن 
صورت فشار تورمي بر قشر كم درآمد تخليه مي شود.     
توضيحات باال و آمارهاي اعالم شده اين انتظار را ايجاد 
مي كند كه بايد نرخ تورم در گروه هاي خواركي كمتر 
از گروه هاي غير خوراكي بوده باشد كه تورم در طبقات 
بااليي بيشتر شده اس��ت. اما اين گزاره در محاسبات 
مرك��ز آمار نمود ت��ام و مطلقي ندارد. ج��داول مركز 
آمار نشان مي دهد با اينكه تورم گروه هاي خوراكي از 
غيرخواراكي در سطوح باالتري قرار دارد )خوراكي ها 
به ترتيب در ميان دهك هاي اول و دهم ۱۰,۵ و ۱۲,۵ 

و ب��راي غيرخوراكي ها ۸,۲ تا ۹,۵ درصد اس��ت( اما 
ش��دت تورم كل در ميان طبقات بااليي بيشتر است. 
اين موضوع به چند دليل اتفاق افتاده است؛ اول اينكه 
شدت افزايش تورم در ميان گروه غيرخوراكي نسبت 
به خوراكي بيشتر بوده اس��ت. در ثاني اينكه در گروه 
خوراكي ها آن دسته از كاالهايي كه در ميان طبقات 
بااليي مصرف بيشتري دارند، افزايش قيمت رخ داده 
است.بطور مثال س��بد خوراكي گروه هاي كم درآمد 
بيشتر كاالهايي را دربرمي گيرد كه از قيمت پايين تري 
برخوردارند و تنوع و كيفيت آن كمتر است. نكته سوم 
اين است كه نرخ تورم ماهانه كه تورم خوراكي در ميان 
آنها بيشتر است هنوز در تورم ساالنه نمود نيافته است.

گزارش مركز آمار نشان مي دهد كه اتفاقا در بازه زماني 
ماهانه )مرداد ماه( نرخ تورم در ميان دهك هاي پاييني 
بيشتر از طبقات بااليي است. در حالي كه دهك اول 
نرخ تورم ماهان��ه ۵,۹ درصد را تجربه كرده، دردهك 

دهم اين نرخ به ۵,۲ درصد رسيده است. 

ديدكاه
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برگزاريقرعهكشي
بانكآينده

قرعه كشي نخستين دوره هشتمين باشگاه مشتريان 
بانك آينده، برگزار شد.

در مراس��م قرعه كشي مرحله نخست اين دوره كه 
با حضور نمايندگان معاونت بازاريابي و امور شعب، 
معاونت بانكداري الكترونيكي، مديريت امور كنترل 
داخلي و بازرس��ي، مديريت ام��ور روابط عمومي و 
اطالع رس��اني، اداره بازارافزايي و باشگاه مشتريان، 
در روز يك ش��نبه، چهارم مردادماه س��ال 1397، 
انجام شد؛ برندگان خوش شانس چهار جايزه 500 

)پانصد( ميليون ريالي اين مرحله، مشخص شدند.
سيدعلي چاووشي مشتري شعبه تهران – دو راهي 
يوس��ف آباد )255(، آيت حسيني مشتري شعبه 
تهران - ميرداماد )228(، عزيزاله عليزاده مشتري 
ش��عبه تبريز – چهارراه آبرسان )2012( و حسين 
كشاورز مشتري شعبه ش��يراز – خيابان مالصدرا 
)5218(، چه��ار برنده خوش ش��انس جايزه 500 
)پانصد( ميليون ريالي بودند. ش��ايان ذكر اس��ت؛ 
هشتمين دوره باشگاه مش��تريان از 10 خردادماه 
1397 آغ��از و تا پايان ش��هريورماه س��ال جاري، 
ادامه دارد. تمركز اين دوره از باش��گاه مشتريان، بر 
حساب هاي پس انداز قرض الحسنه، جاري و كيميا 
در بانك آينده بود كه ميزان س��پرده و مانده آنان، 
امتيازآور هستند. موجودي سپرده هاي پس انداز 
قرض الحسنه و جاري و همچنين، استفاده از خدمات 
بانكداري الكترونيكي بانك آينده، در اين مرحله از 
هشتمين باشگاه مش��تريان، حائز اهميت و داراي 
امتيازآوري بيشتري بوده است. قابل يادآوري است؛ 
حداقل امتياز براي ش��ركت در قرعه كشي، 4500 
امتياز بود كه تا پايان مردادماه س��ال جاري، تعداد 
70هزار نفر از باشگاه مش��تريان، با كسب حداقل 
امتياز، در اين دوره، در قرعه كش��ي، ش��ركت داده 
ش��دند.  گفتني اس��ت؛ 15 )پانزده( ميليارد ريال 
جوايز ارزنده براي اين دوره از باش��گاه مشتريان در 
نظر گرفته شده است و مشتريان عزيز مي توانند؛ تا 
پايان شهريورماه امسال، با افتتاح و افزايش موجودي 
سپرده پس انداز قرض الحسنه، با دوبرابر شدن امتياز 
خود در باشگاه، ش��انس برنده شدن خود را در اين 

دوره، افزايش دهند.

ويترينبانكهاجذابشد
به دنبال فرصتي كه بانك مركزي در اختيار شبكه 
بانكي قرار داد تا سپرده هاي مشتريان را تمديد و يا 
تغيير دهند آنها نيز در اين فاصله  چند روزه اقدام به 
افزايش نرخ س��ود براي جذب سپرده و نگه داشت 
منابع قبلي كردند؛ بطوري كه نرخ سودي كه اين 
روزها به مش��تريان پيشنهاد مي ش��ود بين 20 تا 
23 درصد است و 8 درصد باالتر از نرخ متعارف 15 

درصدي مصوب شوراي پول و اعتبار است.
به گزارش ايسنا، در حالي نرخ سود بانكي در تير ماه 
1395 با مصوبه شوراي پول و اعتبار به 15 درصد 
كاهش پيدا كرد كه با توجه به انحرافي كه بانك ها از 
اين نرخ داشتند در شهريور ماه سال گذشته بانك 
مركزي طي دس��تورالعملي بانك ه��ا را مكلف به 
كاهش نرخ سود به 15 درصد كرد. اما قبل از اجراي 
اين دس��تورالعمل در فاصله اول تا 11 شهريور ماه 
فرصتي ايجاد شد تا بانك ها بتوانند سپرده هاي با 
نرخ باال جذب كرده و يا حساب هاي كوتاه مدت را 
به بلندمدت تبديل كنند، از اين رو اكنون و در زمان 
فرا رسيدن سر رسيد حس��اب هاي سال گذشته 
نگراني از عدم تمديد حساب ها و خروج سرمايه از 
بانك ها براي حركت به سمت بازارهايي همچون 
سكه و ارز و ايجاد التهاب در آن موجب شد تا شبكه 
بانكي به سمتي پيش برود كه تا حدي مانع از خروج 
سپرده شود. بر اين اس��اس اخيرا بانك مركزي در 
بخشنامه اي به بانك ها اعالم كرد كه سپرده هاي 
در فاصله دوم تا يازدهم شهريور ماه را تا مدت يك 

ماه تمديد كند.
اما در زمان تمديد حساب ها، گذري بر شعب بانك ها 
و بررسي نرخ هاي سودي كه به مشتريان پيشنهاد 
مي شود از اين حكايت داشت كه اغلب بانك ها نرخ 
سود را تا 23 درصد هم افزايش داده اند؛ به گونه اي 
كه پيشنهاد متفاوتي براي مشتريان داشته و براي 
تمديد حساب هاي قبلي و ياگشايش حساب هاي 
جديد نرخ سود بين حداقل 18 تا 23 درصد متغير 
است. كاركنان شعب مي گويند با توجه به فرصتي كه 
از سوي بانك مركزي در اختيار آنها قرار گرفته تا در 
اين چند روز كه احتماال تا 11 شهريور ماه خواهد بود 
بتوانند به هر ترتيبي شده از بيرون رفتن سپرده ها 
جلوگيري كنند، از اين رو براي سپرده هاي با مبالغ 
متفاوت نيز سودهاي مختلفي در نظر گرفتند. برخي 
از بانك ها براي سپرده هاي كمتر از 10 ميليون تا 22 
درصد سود پرداخت كرده و مبالغ باالتر از اين رقم 
تا 23 درصد سود در نظر گرفتند. يكي از بانك ها كه 
حتي بدون در نظر گرفتن كف مبلغ كال 20 درصد 
س��ود پرداخت مي كند، ديگ��ري 22 درصد براي 
سپرده هاي مدت دار در نظر گرفته و بانك ديگر تا 
س��قف 50 ميليون 20 درصد و باالتر از آن را 22.5 
درصد س��ود مي دهد. برخي از بانك ها نيز به جاي 
حساب هاي سپرده صندوق هاي سرمايه گذاري را 
تقويت كردند و در آن سودهاي 18 تا 20 درصدي 
پرداخت مي شود، اما پيشنهاد مي كنند كه به جاي 
صندوق به سمت حساب هاي سپرده برويد، دليل 
هم مشخص است و مي خواهند پول حداقل يك 
سال در حس��اب بانك ها بماند چرا كه در صندوق 
امكان برداشت وجود داشته ولي برداشت از حساب 
سپرده با جريمه همراه مي شود.  در اين ميان هستند 
برخي بانك هاي بزرگ كه به حساب سپرده دست 
نزده و همان 15 درصد را پرداخت مي كنند. جالب 
اينجاست در پاسخ به اينكه در رقابت با بانك هاي 
ديگر س��ود را تغيير نداده اند، عنوان مي كنند كه 
افزايش نرخ سود سپرده با ريسك بااليي براي آنها 
همراه بوده و در قياس با سود تسهيالت 18 درصدي 
كه اكنون پرداخت مي شود در نهايت به ضرر بانك و 

منفي شدن تراز نامه آنها منجر مي شود.

معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي خبر داد: ضرورت تالش براي ايجاد پلتفرم مشترك در شبكه بانكي

رشد ۸۰ هزار توماني قيمت سكه

اعالم سياست هاي بانك مركزي در حوزه رمز ارز تا پايان شهريور

اختالف2200تومانينرخدالردر»سنا«و»نيما«بابازارآزاد

گروه بانك وبيمه     احسان شمشيري 
در شرايطي كه بانك مركزي ارزهاي رمزنگاري شده در ايران 
را مجاز نمي داند و قوه قضاييه سايت هاي ارايه دهنده ارزهاي 
رمزنگاري ش��ده را فيلتر مي كند؛ كارشناسان اقتصادي 
معتقدند كه در شرايط فعلي اقتصادي و تحريم ها، ارزهاي 
رمزنگاري ش��ده مي توانند براي معامالت كوچك تحريم 
را دور بزنند و بس��ياري از شغل ها و فعاليت هاي طراحي و 
مهندسي و خدماتي كه از راه دور و با اينترنت انجام شدني 
است مي تواند در ايران انجام شود و به بازار جهاني ارايه شود و 
پول آن نيز از طريق رمزارزها وارد كشور شود و در اين راستا، 
اين احتمال وجود دارد كه ارزهاي رمزنگاري شده به تدريج 
با سازوكار قانوني و مقررات ويژه، رسمي و قانوني شوند و به 

رشد فعاليت هاي تجاري و خدماتي كمك كنند.
به گزارش تع��ادل، در اين رابط��ه، هنوز درب��اره ارزهاي 
رمزنگاري ش��ده تصميم گيري نشده اس��ت، اما عالوه بر 
تحقيقاتي كه پژوهشكده پولي و بانكي، دانشگاه ها و مراكز 
تحقيقاتي و نرم افزاري كشور انجام مي دهد، كارگروهي در 
كميسيون اجتماعي مجلس نيز در حال بررسي اين موضوع 
براي راه اندازي صرافي ارزهاي رمزنگاري شده، ماينينگ 
ارزهاي رمزنگاري شده و اينكه چه پول هايي مجاز خواهند 
شد، كار مي كند و تصميم گيري خواهدكرد تا ضمن كاهش 
سطح خس��ارت و زيان هاي احتمالي، منافع اين رمزارزها 

براي ايران افزايش يابد. 
همچنين ارز رمزنگاري شده جمهوري اسالمي ايران توسط 
شركت خدمات انفورماتيك با درخواست بانك مركزي به 
 Hyperledger عنوان منتشر كننده رمز ارز با تكنولوژي
fabric platform طراحي و توسعه پيدا كرده؛ اين رمز 
ارز هيچگونه محدوديتي در زمينه تعداد توليد و انتش��ار 
ندارد و به هر ميزان كه بانك مركزي تصميم داشته باشد 
با پشتوانه ريال قابل صدور است. اين ارز رمزنگار در شبكه 
زيرساخت بالكچين خصوصي توسعه پيدا كرده و قابليت 
استخراج يا ماينينگ توسط ماينرها مانند ارز رمزنگاري شده 

بيت كوين را ندارد.
از س��ويي ديگر كاربرد ارز رمزنگار ملي ايران در فاز اول به 
عنوان توكن و ابزار پرداخت براي تبادالت بين بانكي و در 
فاز دوم پرداخت هاي ُخرد بين افراد جامعه است. همچنين 
نقش بانك هاي تج��اري در اين رمز ارز تاييد تراكنش ها و 

نگهداري از دفاتر كل به شمار مي رود.
زيرساخت بالكچين بانكي اين قابليت را دارد تا رمز ارز را به 
عنوان پشتوانه پول ملي كش��ور صادر كرده و در فاز اول در 
اختيار بانك هاي تجاري كشور قرار مي گيرد و پس از آن اين 
زيرساخت را به عنوان توكن و ابزار پرداخت براي تبادالت، 
تسويه بين بانكي و توسعه خدمات خود به كار خواهد برد. 
اين زيرساخت پس از طي نمودن دوران بررسي و آزمايش به 
صورت يك اكوسيستم در اختيار بانك ها، شركت هاي حوزه 
فناوري و فعالين نظام پولي و بانكي قرار خواهد گرفت اما تا 
زمان عملياتي شدن قرار است تا اين زيرساخت بر اساس 
نظرات و پيش��نهادات عالقه مندان و كارشناسان بهبود و 
توس��عه پيدا كند؛ هدف از ايجاد اين زيرساخت استفاده 
بازيگران حوزه از يك زيرس��اخت استاندارد و جلوگيري 
از تع��دد پلتفرم ها، اط��الق منابع و هزينه هاي ناش��ي از 

يكپارچه سازي است.

اعالمسياستتاپايانشهريورسالجاري
در چنين شرايطي معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي 
از اعالم سياست هاي اصلي بانك مركزي در حوزه رمز ارز تا 

پايان شهريور سال جاري خبر داد.
ناصر حكيمي در هماي��ش فناوري زنجي��ره بلوك، رمز 
ارز و كاربرده��اي آن در بانك��داري كه به همت ش��ركت 
خدمات انفورماتيك برگزار ش��د از اعالم چهار سياس��ت 
اصلي بانك مركزي در حوزه رمز ارز تا پايان ماه جاري خبر 
داد و گف��ت: بحث اول اعالم موضع جديد نس��بت به رمز 
ارزهاي رايج بين المللي است كه به نظر مي رسد با توجه به 
جمع بندي هاي انجام شده در آينده اي نزديك با تجديد نظر 

در ممنوعيت هاي فعلي بايد نگاه جدي به آن داشت.
وي بحث دوم را اس��تخراج رمز ارزها عن��وان كرد و افزود: 
موضوع سياست كشور در برابر استخراج رمز ارزهاي رايج 
دنيا به عنوان يكي ديگر از مسائل مهم در زمينه تصميمات 
اعالمي بانك مركزي است كه مبحثي صنعتي محسوب 

مي شود.
حكيم��ي در ادامه با اش��اره به تاكيد برخي از مس��ووالن 
اقتصادي به ايجاد رمز ارز ملي اظهار داشت: در همين راستا 
شركت خدمات انفورماتيك نسخه اي را براي آزمايش آماده 
كرده و نكته مهم آن است كه سياست گذار براي استفاده از 

آن در حوزه پرداخت نياز به اعالم موضع دارد.
معاون بانك مركزي در عين حال بيان كرد: در مورد بحث 
رمز ارزها شاهد رواج اين موضوع هستيم كه آن را به عنوان 
راه حلي قطعي براي حل مشكالت مطرح مي كنند اما در 

مورد روش تحقق آن چندان اظهارنظري نشده است.
وي تصريح كرد: بانك مركزي مانيتورينگ و رصد اتفاقات 
اين حوزه را مانند ساير بانك هاي جهان در دستور كار دارد.

حكيمي در بخشي از سخنان خود با بيان اينكه ما هميشه 
براي مب��ادالت بين چند بانك بحث يك نهاد واس��ط كه 
مبادالت بين اشخاص و نهادها را برقرار كند چالش داشتيم 
كه بالكچين اي��ن كارها را انجام مي ده��د گفت: فناوري 
بالكچين اين واس��ط را حذف مي كند و تحولي جدي در 
ايجاد شبكه ها يا روش هاي جديد مبادالت رقم مي زند و اين 
قطعا بعضي مراودات شبكه مالي را تحت تاثير قرار مي دهد.

معاون فناوري هاي نوين بان��ك مركزي با تاكيد بر اينكه 
محدوديت انتقال و پذيرش در رمز ارزها موجب مي شود 
اين فناوري نتواند جايگزين ارزهاي رايج شود افزود: موضوع 
پذيرش و نقل و انتقاالت مالي در رمز ارزها بايد همزمان مورد 

توجه قرار گيرد.
وي خاطرنش��ان كرد: انفجار قيمتي رمز ارزها و مشخص 
نبودن مبدا مبادالت در رمز ارزها موجب ش��ده است اين 
بخش به بستري براي نقل و انتقاالت مشكوك تبديل شود 
و نهادهاي ناظر به سمت ممنوعيت مبادالت رمز ارزها در 
برخي كشورها اقدام كنند، از اين رو ماهيت آنارشيستي رمز 

ارزها باعث محدوديت استفاده از آن شده است.
وي اف��زود: از رمز ارزها به عنوان راه حل جادويي براي حل 
تمام مشكالت اقتصادي ياد مي شود در صورتي كه با توجه 
به افزايش قيمت رمز ارزها حجم مبادالت آن پايين بوده 
اس��ت. بايد ديدگاه واقع بينانه تري به اين موضوع داشت؛  

بحث پذيرش رمز ارزها در مبادالت خيلي مهم است؛ البته 
رمز ارزهايي مثل بيت كوين توانستند پايه پذيرش پيدا كنند 

تا بتوان از آنها در نقل و انتقال وجوه استفاده كرد.

كاربردهايبالكچين
همچنين س��يد ابوطالب نجفي در اين همايش پيرامون 
موضوع بالكچين در خدمت عموم مردم سخنراني كرده و 
با اشاره به كاربردهاي بالكچين گفت: بحث بررسي فناوري 
در دهه آين��ده، مزايا و كاربرده��اي بالكچين، چگونگي 
پياده س��ازي و تدوي��ن مق��ررات در اين بخ��ش از جمله 

موضوعات مورد بحث در اين بخش است.
وي تصريح كرد: با ورود فناوري در دو دهه قبل بسياري از 
فرآيندها تغيير يافته و موضوعاتي مانند بيگ ديتا و پردازش 
ابري مطرح و در نس��ل بعدي فناوري، بالكچين به وجود 

آورنده تمام تغييرات است.
نجفي گفت: بالكچين در همه صنايع كاربرد دارد؛ تا سال 
2027 حدود 10 درص��د توليد ناخالص داخلي دنيا روي 
پلتفرم بالكچين خواهد بود و در س��ال 2025 نيز يكي از 
دولت ها از بالكچين ماليات مي گيرد كه چه خوب اس��ت 

كشور ما اين ماليات را دريافت كند. 
وي با اش��اره به اينكه با آمدن اينترنت توليد ثروت محقق 
شد اما به جرات مي توان گفت برخالف تصور عموم، تقسيم 

عادالنه ثروت و عدالت اجتماعي را به همراه نياورد.
وي در بخشي از سخنان خود گفت: 70درصد مردم داراي 
ملك و دارايي هس��تند و مالكيت ها در يك برگ بوده و در 
سامانه متمركز دولتي ثبت اس��ت، اگر همه اين كارها در 
بالكچين صورت گيرد به هيچ وجه قابل ابطال نخواهد بود.

نجفي با بيان اينكه ارزش داده ها بيش از ساير دارايي ها است 
ادامه داد: از بالكچين در همه حوزه ها مي توان استفاده كرد 
و در واقع بالكچين، يك فناوري فونداسيوني است ليكن 

سرويس هاي روي آن Disruptive خواهند بود.
مديرعامل شركت خدمات انفورماتيك با تاكيد بر اينكه 
عواملي مثل ضريب نفوذ باالي كارت بانكي در كش��ور، 
امكان انتقال وجه آني بين بانكي با كارمزد بسيار ناچيز، 
دش��واري انتقال پول برون مرزي ب��ا توجه به تحريم ها و 
روند كاهش��ي ارزش پول ملي از فاكتورهايي اس��ت كه 
در اين زمينه عدم انگيزه به همراه دارد، در مقابل كاهش 
هزينه ه��اي پرداخت خ��رد بين المللي يا ام��كان ايجاد 
زيرس��اخت انتقال پول با كش��ورهاي متحد، منطبق بر 

فناوري زنجيره بلوك از عواملي اس��ت كه موجب ايجاد 
انگيزه در به كارگيري رمز ارزها در كشور مي شود.

نجفي در بخشي از س��خنان خود با اش��اره به حوزه هاي 
فعاليت رمز ارز گفت: بخش اول، رمز ارز ملي است كه فقط 
توسط بانك مركزي ايجاد مي شود. بخش دوم، رمز ارزهاي 
خصوصي )ICOها( است كه توسط نهادهاي خاص و بخش 
خصوصي منتشر مي شود كه با پشتوانه يا بدون پشتوانه 
دارايي هستند و بخش س��وم رمز ارزهاي رايج و جهان روا 
است كه مورد پذيرش بين المللي مثل بيت كوين و مورد 
استفاده افراد يا كنسرسيوم ها است و در اين زمينه فقط در 

مورد رمز ارزهاي خصوصي جاي نگراني وجود دارد.
وي همچنين در مورد اقدامات ISC در حوزه رمز ارز ملي 
اظهار كرد: رمز ارز ملي پشتوانه ريال دارد و منتشر كننده آن 
بانك مركزي است؛ محدوديت و ماينينگ نيز ندارد و شبكه 

زيرساختي آن بالكچين خصوصي است.
نجف��ي همچني��ن در م��ورد اقدامات ش��ركت خدمات 
انفورماتيك در حوزه بالكچين نيز توضيح داد: مي خواهيم 
با كمك شبكه بانكي، بخش خصوصي و تمامي ذي نفعان 
پلتفرم بالكچين را براي شبكه بانكي ايجاد كنيم؛ اگر قرار 
باشد هر شركت يا بانكي يك پلتفرم ايجاد كند يكپارچگي 
اين سرويس ها زمان بر و هزينه زا است بنابراين بايد در اين 
رابطه هماهنگي داش��ته و به يكديگر كمك كنيم؛ در اين 
زمينه سرويس��ي كه در حال حاضر روي آن كار مي كنيم 
توسعه راهكار ثبت و تاييد هويت بر بستر بالكچين با عنوان 

)KYC( است.
وي درباره رويكرد ش��ركت خدم��ات انفورماتيك گفت: 
ما آم��اده همكاري براي مديريت تع��دد پلتفرم ها جهت 
جلوگيري از اتالف هزينه و زمان هستيم، به همين منظور 
دانش و اطالعات را در اين زمينه به اشتراك گذاشته و تالش 

مي كنيم پلتفرم مشتركي در شبكه بانكي ايجاد كنيم.
در اين همايش يك روزه عالوه بر سخنراني هاي ارايه شده 
توسط كارشناسان و مديران ارشد حوزه بانكي كشور، پنل 
تخصصي با موضوع فرصت ها و تهديدهاي فناوري زنجيره 
بلوك در صنعت بانكداري و رويكردهاي كش��ور در حوزه 
قانونگذاري رمز ارزها با حضور برخي مديران تصميم ساز و 

صاحبنظران اين حوزه برگزار شد.

تمركزرويبالكچين
امروزه ش��ركت ها ب��ا تمرك��ز روي كاربردهاي مختلف 

 )Market Position( بالكچين و جاي��گاه بازار خ��ود
مي توانن��د در مورد ل��زوم س��رمايه گذاري روي فناوري 
بالكچين تصميم بگيرند. برخالف تصوير مبالغه شده اي كه 
در رسانه ها عرضه مي شود، فناوري بالكچين هنوز به اندازه 
كافي بالغ نشده است و بازار آن در مرحله پيدايش بوده و 
نسخه شفافي براي موفق شدن در اين حوزه در حال حاضر 
ناموجود است. رويكرد آزمايشي به بالكچين و نبود ساختار 
مشخص در آن و خأل ارزيابي راهبردي در مورد امكان پذيري 
و ميزان ارزش در دسترس )value at stake( باعث شده 
است بسياري از شركت ها شاهد بازگشت سرمايه  نباشند. با 
در نظر گرفتن اين مهم، شركت ها چگونه قادر خواهند بود 
مزيت راهبردي بالكچين براي كسب وكارشان را تشخيص 
داده و با راهبرد بالكچين درست سرمايه گذاري در اين امر 

را توجيه كنند؟
گمانه زني هاي مختلف در م��ورد ارزش واقعي بالكچين 
همه جا را پركرده است. بيت كوين، اولين وشناخته شده ترين 
كاربرد بالكچين، در تيترها مي درخشد. با توجه رشد 1000 
درصدي ارزش بيت كوين خيلي عجيب نيست كه تمركز 
روي بالكچين با بيت كوين درهم تنيده باشد. بااين وجود 
بيت كوين فقط اولين كاربرد فناوري بالكچين است كه 

نظر دولت ها و صنايع مختلف را به خود جلب كرده است.
بالكچين يكي از بحث هاي اصلي در اجالس مجمع جهاني 
اقتصاد داووس بود. به گزارش اين مجمع تا س��ال 2027 
ميالدي 10 درصد از تولي��د ناخالص داخلي )GDP( در 
سطح جهان روي بالكچين ذخيره خواهد شد. دولت هاي 
متعددي اقدام به انتش��ار گزارش در مورد پتانس��يل ها و 

پيامدهاي بالكچين كرده اند. 
سرمايه گذاري هاي بزرگي روي بالكچين انجام گرفته است. 
جذب سرمايه از طريق سرمايه گذاري ريسك پذير براي 
استارت آپ هاي بالكچين به صورت ثابتي رشد كرده و در 
سال 2017 به يك ميليارد دالر رسيد. مدل سرمايه گذاري 
اختصاصي بالكچين كه عرضه اوليه ارزهاي رمزنگاري شده 
)ICO( نام دارد و فروش توكن هاي ارزهاي رمزنگاري شده 
حوزه جديد سرمايه گذاري است كه تا 5 ميليارد دالر صعود 
كرده است. بازيگران پيشرو فناوري هم سرمايه گذاري هاي 
س��نگيني روي بالكچين انجام داده اند: ش��ركت معظم 
آي بي ام )IBM( بيش از 1000 نفر پرس��نل و دويس��ت 
ميليون دالر سرمايه براي كاربرد بالكچين در اينترنت اشيا  

)IoT( اختصاص داده است.

حوزهفرصتبالكچيندرصنعت
تحقيق انجام گرفته در شركت مشاوره مك كينزي و شركا 
به اين س��وال پاس��خ مي دهد. ارزيابي اهميت راهبردي 
بالكچين براي صنايع بزرگ و مشخص كردن چگونگي 
دستيابي به هر ارزش مرتبط به راهبرد بالكچين مختص 
خود در اين گزارش آمده است. تحليل عمقي و مجزاي هر 
صنعت همراه با مصاحبه هاي انجام گرفته با متخصصين 
امر، 90 كاربرد با درجه بلوغ متفاوت براي بالكچين را در 

صنايع گوناگون نمايان كرده است.
 كاهش هزينه ها و حذف واسطه ها در كوتاه مدت و ايجاد 
مدل ه��اي جديد كس��ب وكار در بلندمدت مزيت هاي 
بالكچين براي شركت ها خواهد بود. باوجود زيرساخت 
ديجيتال و رشد ارايه بالكچين به عنوان سرويس، هزينه 
اجراي آزمايشي پايين آمده  است و بسياري از شركت ها 
در حال آزمودن بخت خويش هستند. بااين وجود عوامل 
اساسي امكان پذيري محدوديت هايي هستند كه بايد 

در نظر داشت.
ارزيابي با بدبيني عمل گرايانه اين عوامل در مورد اثرگذاري 
و سرعت ارايه به بازار ما را به اتخاذ راهبرد بالكچين صحيح 
رهنمون مي سازند. با دانستن كجايي و چگونگي رقابت 
شركت ها مي توانند به ايجاد ارزش در كوتاه مدت دست 
يابند. بازيگران بزرگ��ي كه اكنون تواناي��ي ارايه راهكار 
بالكچين به عنوان استاندارد بازار رادارند نبايد زمان را از 

دست بدهند.

گروه بانك وبيمه     
قيمت انواع س��كه روز دوش��نبه در بازار تهران در حالي 
افزايش يافت كه دالر در سامانه سنا با افت نسبت به روز 
يك ش��نبه 8395 تومان قيمت خورد. همچنين درهم 
2103 توم��ان، پوند13379 تومان، ي��ورو 9079، يوان 
1140 تومان، در سامانه سنا به فروش رسيد.  به گزارش 
تعادل، اين در حالي است كه مشاهدات خبرنگار ما حاكي 
از آن است كه نرخ خريد دالر در صرافي ها 10 هزار و 500 
تومان و نرخ فروش آن نيز 10 هزار و 600 تومان اس��ت . 
براين اساس، به دنبال رشد نرخ اونس جهاني در هفته هاي 
اخير ب��ه 1204 دالر و اعالم قيمت دالر 10600 توماني، 
نرخ طال و سكه نيز افزايش يافته اما نسبت به ماه هاي اخير 
با ثبات نسبي بازار طال و ارز مواجه است و از التهابات شديد 
ارديبهشت و خرداد و تيرماه 97 كاسته شده است. اكنون 
اختالف ميانگين نرخ دالر در س��نا و بازار صرافي ها و آزاد 
2205 تومان شده است كه نشان مي دهد در سامانه سنا 
و نيم��ا، دالر و ارزهاي ديگر به نرخ هاي متفاوتي در حال 
معامله است كه ميانگين آن از نرخ بازار آزاد 2200 تومان 
كمتر شده است.  برخي كارشناسان با اشاره به طرح سپرده 
ارزي كه بانك مركزي اعالم كرده و همچنين با توجه به 
تحويل ارز پتروشيمي ها به بانك مركزي، معتقدند كه اين 
موضوع مي تواند روي عرضه ارز اثرگذار باشد و نرخ ارز را با 
ثبات نسبي بيشتري قبل از تحريم هاي آبان ماه مواجه كند 
و لذا در شهريور و مهرماه احتماال وضعيت كنوني با ثبات 
نسبي ادامه خواهد يافت.  اما برخي صاحب نظران با توجه 
به برخوردي كه با خريد سكه هاي طال شده و همچنين 
س��ابقه پرداخت ريالي با نرخ ارز مبادل هاي و رسمي به 
موجودي ارزي س��پرده گذاران معتقدند كه اين موضوع 

باعث شده كه تمايل به سپرده گذاري با رشد مورد انتظار 
همراه نباشد و بانك مركزي، دولت و قوه قضاييه و مجلس 
بايد در اين زمينه با فرهنگ س��ازي و اعالم مواضع خود، 
اطمينان مردم نسبت به س��پرده گذاري ارزي، تضمين 
پرداخت س��پرده به صورت ارز و س��ود آن را مورد تاكيد 
قرار دهند تا مردم با خيال راحت به رشد سپرده گذاري در 
بانك ها اقدام كنند و از خريد هاي ارز در بازار نيز كاس��ته 

شود و به افزايش عرضه ارز كمك كند. 
در ش��رايطي كه نرخ هر انس طال به 1204 دالر رس��يد 
هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي ط��رح جديد امامي روز 
دوشنبه پنجم ش��هريور ماه 97 در بازار تهران با 80 هزار 
تومان افزايش نس��بت به روز يك شنبه با رقم 3 ميليون 
و 920 هزار تومان به فروش رس��يد. همچنين هر قطعه 
س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم با 10 هزار تومان رشد 
نسبت به روز يكشنبه به ارزش 3 ميليون و 466 هزار تومان 

داد و ستد شد.
از سويي ديگر، در بازار آزاد هر قطعه نيم سكه بهار آزادي با 
10 هزار تومان افزايش در مدت مشابه يك ميليون و 754 
هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي نيز با 20 هزار تومان 

رشد به ارزش 923 هزار تومان معامله شد.
بر اساس اين گزارش، هر قطعه سكه گرمي نيز بدون تغيير 
نسبت به يكشنبه به قيمت 502 هزار تومان معامله شد. 
هر گرم طالي 18 عيار نيز با 5 هزار تومان رشد به ارزش 

299 هزار و 800 تومان فروخته شد.

ريزشنرخيوروبهزير۹هزارتوماندرنيما
از س��وي ديگر، نرخ هر يورو درس��امانه نيما به كمتر از 9 
هزار تومان رسيد ضمن اينكه تامين ارز واردات با كاهش 

قيمت ها در س��امانه نيما س��رعت گرفته است و به نظر 
مي رس��د كه با تزريق ارز پتروشيمي ها به بانك مركزي، 
عرضه ارز نيز در نيما افزايش يافته و همين موضوع باعث 
كاهش نرخ يورو شده است.  از ابتداي اجراي بسته جديد 
ارزي در تاري��خ 16 مردادماه تاكنون حدود 680 ميليون 
يورو از ارز حاصل از صادرات غير نفتي توسط سامانه نيما 
ج��ذب و از اين مقدار بي��ش از 480 ميليون يورو جهت 
تامين ارز واردات كاال و خدمات به كش��ور، فروخته شده 
است. از آنجا كه در هفته هاي ابتدايي تجار و بازرگانان به 
علت باال بودن قيمت رغبتي به اراي��ه  تقاضا در بازار دوم 
نداشتند، كاهش تقاضا منجر به كاهش قيمت ارز توسط 
صادركنندگان ش��د و  با ورود قيمت ي��ورو به زير 9000 
تومان در روزهاي اخير ش��اهد افزايش تقاضا در اين بازار 
هستيم. به گونه اي كه تقاضاي ارز در روز يكشنبه مورخ 
4 شهريور ماه با رشد قابل توجهي مواجه شده است. اين 
روند افزايش در ارسال تقاضا نشان دهنده  اطمينان تجار 
به بازار دوم و سامانه نيما است كه نويد بازگشت ثبات به 
بازار ارز را مي دهد. بديهي است با توجه به اختالف ميزان 
ارز عرضه و فروخته شده در سامانه نيما، شاهد كاهش نرخ 

ارز در روزهاي آتي و افزايش بيش از پيش تقاضا باشيم.

حبابسكه۹00هزارتومانشد
همچنين رييس كميسيون تخصصي طال و جواهر ميزان 
حباب هر قطعه سكه را 900 هزار تومان تخمين زد و گفت: 

ميزان معامالت سوداگران تشديد شد.
محمد كش��تي آراي با تاكيد بر اينكه ميزان معامالت در 
بازار سكه و طال زياد نيست، اظهارداشت: بازار طال و سكه از 
هفته گذشته با كاهش حجم معامالت مواجه شده و نوسان 

قيمت ها نيز در محدوده اي بس��يار اندك اس��ت. رييس 
كميسيون تخصصي طال و جواهر تصريح كرد همچنين با 
نزديك شدن به ايام محرم و تاسوعا و عاشوراي حسيني، 
ميزان داد و ستدها در اين بازار كاهش بيشتري مي يابد. 
وي با تاكيد بر اينكه معامالت در بخش سوداگري سكه 
انجام مي شود، افزود: بيشتر داد و ستدها در بازار سكه در 
بخش سوداگري بوده و در عين حال، معامالت و نوسانات 

بازار تا حدودي به ميزان تغييرات بازار ارز وابسته است.
كشتي آراي ادامه داد: با اين وجود، هيجان و التهاب در بازار 
طال و س��كه فروكش كرده و ميزان نوسانات حدود 30 تا 
40 هزار تومان است. به گفته وي، ميزان حباب سكه تمام 

بهار آزادي حدود 900 هزار تومان تخمين زده مي شود.

بازگشتارزهايخانگيبهچرخهاقتصاد
همچنين عضو شوراي فقهي بانك مركزي با بيان اينكه 
طرح سپرده گيري ارزي در شبكه بانكي موجب بازگشت 
ارزهاي خانگي به چرخه اقتصادي مي شود، گفت: نرخ 

س��ود اين سپرده ها مناس��ب و جذاب است. علي صالح 
آبادي درباره بخش��نامه س��پرده گيري ارزي در شبكه 
بانكي اظهار داشت: با توجه به اينكه امروز ممكن است 
بسياري از افراد ارزهاي فيزيكي به صورت اسكناس در 
اختيار داشته باش��ند نياز بود كه سازوكاري انديشيده 
ش��ود كه اين منابع به شبكه رسمي كشور بازگردد. وي 
افزود: سپرده گذاري اين اسكناس ها امنيت بيشتري را 
براي مردم فراه��م مي كند، ضمن اينكه كمك مي كند 
اين پول در چرخه اقتصادي استفاده شود و افراد نيز سود 
دريافت كنند. مديرعامل بانك توس��عه صادرات با بيان 
اينكه تدبيري كه در اين زمينه انديشده شده و در مصوبه 
هيات وزيران در بسته ارزي نيز آمده اين است كه افراد 
وجوه خود را نزد بانك ها سپرده گذاري كنند، ادامه داد: 
بانك ها اين وجوه را با كارمزد 0.3 درصد نزد بانك مركزي 
سپرده گذاري مي كنند و بانك مركزي براي ارزهاي يورو، 
درهم و دالر سودهايي را در طول سال به صورت ماهانه 

پرداخت مي كند.
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 ورود صنايع خرده فروشي 
و هواپيمايي به بورس 

 سود امسال سهام عدالت
به 5000 ميليارد تومان مي رسد

 رتبه بندي فعاالن 
بازار دارايي فكري 

اكنون فرايندهاي نهايي مربوط به پذيرش شركت 
»افق كوروش« در حال انجام است؛ به اين ترتيب، 
شركت »افق كوروش« در آينده نزديك بر تابلوي 
بورس درج و پس از آن، س��هام اين ش��ركت بنا بر 

آمادگي سهامداران عرضه مي شود.
معاون ناش��ران و اعضاء شركت بورس در خصوص 
پذيرش شركت افق كوروش در بورس تهران، گفت: 
اكنون فرايندهاي نهايي مربوط به پذيرش شركت 
»افق كوروش« در حال انجام است؛ به اين ترتيب، 
شركت »افق كوروش« در آينده نزديك بر تابلوي 
بورس درج و پس از آن، س��هام اين ش��ركت بنا بر 

آمادگي سهامداران عرضه مي شود.
به گزارش سنا، روح اهلل حسيني مقدم با بيان اينكه 
پذيرش ش��ركت »افق كوروش« در راستاي ورود 
صنايع جديد به بورس تهران قرار دارد، افزود: يكي 
از برنامه هاي توس��عه اي ش��ركت بورس تهران در 
س��ال جاري، پذيرش صنايع جديد بود؛ بنابراين، 
پس از پذيرش شركت هاي تامين سرمايه و بورس، 
ورود صنايع ديگري مانند صنعت خرده فروشي و 
هواپيمايي نيز در دستور كار قرار گرفت. در همين 
راستا، صنعت خرده فروشي از جمله صنايع جديدي 
اس��ت كه با جامعه و مش��تريان به شكل متفاوتي 
ارتباط دارد.وي در خص��وص پيش نيازهاي ورود 
صنايع جديد به بورس، تشريح كرد: دستورالعمل 
پذيرش شركت هاي بورسي عموميت دارد؛ بنابراين  
هنگام ورود صنايع جديد به بورس، بررسي هاي الزم 
انجام مي شود تا در صورت نياز، قوانين اختصاصي 
جديد نيز تدوين شود. در همين راستا، براي صنعت 
خرده فروشي نيز بررس��ي هاي الزم انجام شد، اما 
نكته جديدي وجود نداش��ت. اين در حالي اس��ت 
كه تا روز عرضه فرصت تعامل با اين شركت وجود 
دارد و اگر نياز باش��د، بندهاي جديد افزوده خواهد 
شد.معاون ناشران و اعضاء شركت بورس درخصوص 
شركت هاي ديگر اين صنعت، اظهار كرد: شركت 
بورس با ش��ركت ديگري از اين صنعت نيز در حال 
مذاكره اس��ت تا در صورت تمايل آنها، مذاكرات به 

صورت جدي تري انجام شود.

معاون س��ازمان خصوصي سازي گفت: سود سهام 
عدالت با احتس��اب س��ود نقدي مجمع امس��ال 
هلدينگ پتروشيمي خليج  فارس، به 5 هزار ميليارد 

تومان افزايش مي يابد.
داوود خاني، معاون س��ازمان خصوصي سازي در 
گفت وگو با فارس با اش��اره به س��ود نقدي 3800 
ميليارد توماني س��هام عدالت در پايان سال مالي 
95 و توزيع آن در س��ال گذش��ته، گفت: تاكنون 
سود نقدي مجامع س��ال مالي 96 سهام عدالت به 
حدود 4 هزار ميليارد تومان رسيده و انتظار مي رود، 
با احتس��اب س��ود نقدي مجمع امسال هلدينگ 
پتروشيمي خليج  فارس اين رقم مطابق با رويه هاي 
سودآوري شركت هاي مشمول به 5 هزار ميليارد 
تومان در سال جاري افزايش يابد.وي افزود: سازمان 
خصوصي سازي هم اكنون مجوز توزيع سود نقدي 
را براي مشموالن س��هام عدالت در اختيار داشته 
كه با توجه به فرصت هش��ت ماهه ش��ركت هاي 
سرمايه پذير، سهام عدالت براي واريز سود نقدي و 
همچنين امكان جمع آوري اين سود براي رسيدن 
به ارقام قابل توجهي كه بتوان ميان مشموالن سهام 

عدالت توزيع كرد، بايد منتظر ماند.

تاكنون تعداد 294 اختراع، طرح صنعتي و عالمت 
تجاري در فهرست عرضه هاي بازار دارايي فكري قرار 
گرفته و ارزش معامالت اين بازار نيز به 57 ميليارد 

و 850 ميليون ريال رسيده است.
نتايج جديدترين بررس��ي ها از عملكرد مشاوران 
فعال در بازار دارايي فكري فرابورس ايران حاكي از 
آن است كه كارگزاري هاي »آينده نگر خوارزمي« 
و »سهم آش��نا« به ترتيب باالترين سهم را از ارايه 
اختراعات، طرح هاي صنعت��ي و عالئم تجاري به 
فهرست عرضه و نيز عرضه آنها در بازار دارايي فكري 
به خود اختصاص داده اند و از اين نظر در جايگاه اول 

و دوم فعال ترين مشاوران اين بازار قرار گرفته اند.
به گزارش فرابورس اي��ران در اين ميان كارگزاري  
آينده نگر خوارزمي با ارايه 126 اختراع، يك طرح 
صنعتي و يك عالمت تج��اري و موفقيت در انجام 
6 معامله در اين بازار ب��ه ارزش 39 ميليارد و 350 
ميليون ريال، عنوان موفق ترين مشاور فعال در بازار 
دارايي فكري را به خود اختصاص داده و در جايگاه 

نخست ايستاده است.
كارگزاري سهم آش��نا نيز از خردادماه سال 1393 
كه بازار دارايي فكري فرابورس ايران راه اندازي شده 
توانسته است ثبت 93 اختراع و 9 طرح صنعتي را 
در فهرس��ت عرضه هاي اين بازار رقم بزند، ضمن 
آنك��ه معامله 2 اختراع و يك طرح صنعتي را نيز به 
ارزش 18 ميلي��ارد و 500 ميليون ريال با موفقيت 
به انجام برس��اند.در اين ميان كارگزاري  پارسيان، 
تامين سرمايه لوتوس پارسيان و كارگزاري تامين 
س��رمايه نوين نيز در جايگاه سوم تا پنجم برترين 
مش��اوران فعال در زمينه عرضه هاي ب��ازار دارايي 
فكري قرار دارند؛ چراكه كارگزاري پارس��يان ثبت 
27 اختراع و يك عالمت تجاري، تامين س��رمايه 
پارسيان ثبت 8 اختراع و كارگزاري تامين سرمايه 
نوين ثبت 6 اختراع را در فهرس��ت عرضه هاي اين 
بازار موجب شده اند.همچنين مشاور سرمايه گذاري 
معيار و كارگ��زاري بانك ملت هركدام با 4 اختراع، 
كارگزاري حافظ، تامين سرمايه تمدن و كارگزاري 
بانك كشاورزي نيز با 2 اختراع در پله هاي ششم تا 
دهم مشاوران فعال در فهرست عرضه بازار دارايي 

فكري ايستادند.

»تعادل«چراييرشدشاخصوچشماندازبازارسرمايهرابررسيميكند

نگاهيبهوضعيتبازارسرمايهدرآستانهيكسالگيدولتدوازدهم

بورس تهران 140 هزار واحدي شد

رشد 16 درصدي تامين مالي از بازار سهام

گروه بورس| مسعود كريمي|
 ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران به همت 
افزايش نرخ ارز در كش��ور براي نخس��تين بار در 
معامالت روز گذش��ته توانس��ت وارد كانال 140 
هزار واحدي ش��ود. به عقيده فعاالن بازار سرمايه 
در صورت همكاري ساير نهاد ها و وزارتخانه هاي 
تصميم گير همگام با اتخاذ تصميماتي در راستاي 
توسعه بازار و نه گسترش سياست هاي رانت محور 
بطور قطع صنايع و ش��ركت هاي حاضر در بورس 
ته��ران مي توانند با س��ودآوري بيش��تري همراه 
ش��وند. به هر حال، در اين موضوع كه سهامداران 
بورس تهران با نگاهي به سياست هاي دستوري در 
بورس كاالي ايران اقدام به خريد و فروش س��هام 
در پرتفوي خود مي كنند هيچ شكي وجود ندارد 
چرا كه هر تغيير در تاالر نقره اي مستقيما در سبد 
سرمايه گذاري سهامداران تاالر شيشه اي اثر گذار 
خواهد بود. به هر روي، به تازگي دس��تورالعملي 
در حوزه محص��والت مس و آلومينيوم منتش��ر 
شده است و مشاهده مي شود كه نهاد تصميم گير 
دامنه نوس��ان اين محصوالت را حذف كرده است 
اما متاس��فانه همچنان بر موض��ع قيمت گذاري 
دس��توري 4200 توماني پافش��اري مي كند. بر 
اين اس��اس، در فضاي كلي معامالت اين روز هاي 
بورس كشور اينگونه استنباط مي شود كه چنين 
روي��دادي احتم��اال س��اير محص��والت از جمله 
پتروش��يمي و فوالدي ها را هم در آينده ش��امل 
شود. بنابراين گفته مي شود كه فعاالن بازار سهام 
در حال پيشخور كردن اخبار مربوط در اين حوزه 
هس��تند. اما اين نكته را هم نباي��د فراموش كرد 
كه سنت هميش��گي رفتن به استقبال انتظارات 
مثبت در ب��ورس در برخي مواقع مي تواند فعاالن 
بازار را متضرر كند چرا كه سايه دستورالعمل  هاي 
خلق الساعه وزارتخانه ها و نهاد هاي تصميم گير در 

حوزه معامالتي همچنان وجود دارد.

  سقف 150 هزار واحدي 
در همين رابطه، مهدي افناني كارشناس بازار سرمايه 
در خص��وص داليل فت��ح قله 140 ه��زار واحدي و 
پيش بيني سقف آينده شاخص بورس در گفت وگو 
با »تعادل« عنوان كرد: موضوع آزاد  س��ازي نرخ ارز 
شركت هاي صادراتي تغييرات با اهميتي را در سود 
شركت  ها نشان داد و توانست شاخص بازار سهام را 
به رقم 140 هزار واحدي برس��اند. بر اين اساس، در 
حال حاضر مي بايس��ت بخش تحريم   كه آيا فروش 
ش��ركت ها را با كاهش همراه خواهد ك��رد يا خير، 
مورد بررس��ي قرار گيرد. وي معتقد است، بسياري 
از شركت ها مي توانند با روش هايي كه در دوره هاي 
گذشته انجام دادند از موضوع مربوط به تحريم عبور 
كنند. بنابراين پيش بيني مي ش��ود كه اين موضوع 

 در گزارش هاي ماه هاي آينده قابل مش��اهده باشد. 
اين در حالي اس��ت كه يك ريس��ك در اين موضوع 
نهفته اس��ت و آن، ريسك افزايش قيمت هايي است 
كه در بورس كاالي ايران صورت مي پذيرد و مي تواند 
به ركودي در صنايع داخلي منتهي ش��ود و فروش 

داخلي را هم به نوعي تضعيف كند. 
اي��ن تحليلگر بازار س��رمايه ب��ر اين باور اس��ت كه 
شركت هاي صادرات محور كه در دوره هاي گذشته 
توانستند از مسائلي پيرامون تحريم عبور كنند بطور 
قطع در اي��ن دوره هم با حفظ مش��تريان خارجي، 
صادرات را به راحتي انجام خواهند داد. مهدي افناني 
با اشاره به چشم انداز نماگر بازار سهام نيز ابراز داشت: 
با يك اصالح منطقي بازار مي تواند تا پايان س��ال به 
س��مت رقم 150 هزار واحدي حركت كند. به گفته 
وي، پس از رسيدن به رقم پيش بيني شده بايد صبر 
كرد تا بازار س��هام عمق و شرايط بهتري پيدا كند و 
پس از آن در خصوص چگونگ��ي روند معامالتي در 

آينده مي توان اظهارنظر كرد. 
اي��ن كارش��ناس ب��ازار س��رمايه درب��اره لغ��و 
قيمت گذاري هاي دستوري نيز بيان كرد: بطور كلي 
آزاد سازي نرخ فوالد مناسب ارزيابي مي شود اما اين 
موضوع مي تواند تمام صنايع پايين دس��تي را تحت 
تاثير قرار دهد. از سويي، موضوع مربوط به نرخ خورك 
پتروشمي ها احتماال تا هفته آينده تعيين و تكليف 
خواهد شد. وي افزود: دس��تورالعمل جديد وزارت 
صمت حاكي از اين اس��ت كه با در نظر گرفتن نرخ 
4200 توماني، اين وزارتخانه بازه معامالتي را باز كرد. 
در همين ح��ال، چنين موضوعي و هر روندي كه در 
رابطه با حركت به سمت اقتصاد آزاد باشد در كشور 

مثبت ارزيابي خواهد شد.
 مهدي افناني با اشاره به تغييرات نرخ سود بانكي در 
مهر ماه هم تصريح كرد: پيش بيني مي شود كه شاهد 
تغييرات با اهميتي در اين حوزه نباشيم اين در حالي 
است كه سر رسيد سود هاي سپرده سال گذشته در 
حال رسيدن اس��ت و بايد ديد كه دولت براي جذب 
نقدينگي دارد يا خير. از طرف��ي انتظار نمي رود كه 
عدد بااليي را در نرخ س��ود ها نظاره  گر باش��يم اما به 
هر حال، براي اينكه بازار س��رمايه مثبت ش��ود بايد 
برآورد ها از نرخ جديد كاهشي لحاظ شود. وي افزود: 
در حال حاضر متاسفانه بازار سهام عالوه بر اينكه از 
عمق كافي برخوردار نيس��ت، قدرت جذب بااليي را 
هم ندارد. بنابراين بايد شركت هاي زيادي براي عرضه 

در بورس آماده سازي شوند. 

  احتمال رشد 25 درصدي شاخص
از سويي ديگر، مهدي افضليان مدير آموزش و توسعه 
كارگزاري آگاه با اش��اره به اقبال رشد بورس تهران 
طي چند وقت اخير در گفت وگو ب��ا »تعادل« بيان 
كرد: در حال حاضر موضوعات پيرامون افزايش نرخ 

ارز مهم ترين عامل رش��د شركت ها در بورس مطرح 
مي شود و اكنون بازار سهام در حال تاثير پذيري از اين 
مهم است. به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، برخي 
از شركت هاي صادرات محور مي توانند محصوالت 
خ��ود را با ارز ثانوي��ه در بازار به فروش برس��انند. از 
س��ويي، در ديگر ش��ركت هايي كه صادرات محور 
نيس��تند هم موضوع افزايش نرخ محصوالت وجود 
دارد. بر اين اس��اس، با افزايش نرخ محصوالت بطور 
قطع استقبال بازار مورد توجه اين دست از شركت ها 
خواهد بود. براي شركت هايي كه شامل افزايش نرخ 
 مي شوند موضوع افزايش بهاي تمام شده مطرح است 
چرا كه برخي از اين شركت ها مي بايست مواد اوليه 
را به قيمت روز خريداري كنند و در پي اين موضوع 
كه خيلي از شركت ها به عنوان صنايع پايين دستي 
محس��وب مي ش��وند عمال تحت تاثير شركت  هاي 
باالدس��تي كه نرخ هاي جديد براي محصوالت را به 
بازار ارايه مي كنند قرار خواهند گرفت. بر اين اساس، 
در نهايت به دليل حاش��يه س��ود ناخالصي كه اين 
ش��ركت ها دارند بطور قطع سود و EPS اين دست از 
شركت ها هم دستخوش تغيير و افزايش خواهد شد. 
مهدي افضليان خاطرنش��ان ك��رد: در حال حاضر 
بازار افزايش EPS را قبل از اينكه اتفاقي رخ دهد در 
برخي از شركت ها مشاهده مي كند و به همين دليل 
در بعضي از نماد ها ش��اهد پيشخور شدن قيمت ها 

هستيم. به عنوان مثال قيمت سهام يك شركت از 
300 تومان به 500 تومان افزايش پيدا مي كند اما 
سود شركت در شرايط فعلي 60 تومان و در گزارش 
3 ماهه آينده در رقم 80 توماني گزارش خواهد شد 
بر اين اساس، قيمت پيشخور شده و سودي كه در 
آينده تغيير خواهد كرد بطور ش��فاف نمايان است. 
مدير آموزش و توس��عه كارگزاري آگاه با اش��اره به 
صنايع فلزات اساسي و پتروشيمي نيز تصريح كرد: 
اغلب ش��ركت هاي موجود در اين صنايع كه عمدتا 
باعث افزايش شاخص كل ش��ده اند صرفا به دليل 
موضوعات دالري شركت ها بوده است. اين در حالي 
است كه برخي از صنايع و شركت ها نرخ هاي جديد 
محصوالت مس را ب��ر مبناي ارز ثانويه در بازار و در 
ب��ورس كاال معامله مي كنن��د. از همين رو، چنين 
رويدادي در آينده براي فوالد هم قابل تصور است. 
اين تحليلگر بازار سرمايه تاكيد كرد: بر اين اساس، 
 اتفاقاتي از اين قبيل باعث مي شود عالوه بر افزايش 
سود، شركت ها مورد توجه و اقبال بازار قرار بگيرند. 
در همين راس��تا به دليل اينكه چنين شركت هايي 
وزن بااليي در بازار دارند در نتيجه شاخص كل هم 
متاثر از آنها با صعود همراه خواهد شد. طي چند روز 
اخير براي شركت هاي پااليشي همچنين اتفاقي رخ 
داد بطوري كه دس��تورالعملي منتشر شد مبني بر 
اينكه ساير فرآورده هاي شركت با افزايش نرخ هاي 

80 الي 10 درصد به فروش رسانده شود. اين موضوع 
براي شركت  هاي پااليشي 20 درصد از محصوالت 
همان فرآورده هاي ويژه محسوب خواهد شد. گفتني 
است، فرآورده هاي ويژه در نهايت منجر به افزايش 
فروش و رشد EPS ش��ركت ها مي شود. در چنين 
شرايطي، هر صنعت و ش��ركتي با توجه به افزايش 
نرخ دالر و رس��يدن ارز به محدوده 10 هزار تومان 
برداش��ت هاي متفاوتي خواهد شد و سود خود را با 

افزايش همراه مي كند.
وي با اش��اره به چشم انداز ش��اخص بورس گفت: 
به دلي��ل اينكه اكن��ون اثرات ن��رخ دالر در برخي 
از ش��ركت ها با ابهام و در س��ايرين ن��رخ فروش در 
صورت هاي مالي به روز رساني نشده است احتمال 
رشد قيمت را در آينده خواهيم داشت. از همين رو، 
رشد 20 الي 25 درصدي شاخص كل از اكنون به بعد 
مي تواند محتمل باشد. مهدي افضليان در خصوص 
اعالم نرخ سود بانكي طي ماه آينده نيز اذعان داشت: 
يك انباشت نقدينگي در كش��ور ايجاد شده و اين 
مهم به س��اير بازار ها از جمله طال، ارز، مس��كن و... 
نيز سرايت كرده است. بر اين اساس، دولت و بانك 
مركزي مي بايس��ت از يك موج جديد نقدينگي به 
ساير باز ار ها جلوگيري كنند. از همين رو، پيش بيني 
مي شود كه نرخ سود بانكي براي بانك هاي عموم 22 

و سايرين 25 درصدي لحاظ شود.

با يك ساله شدن فعاليت دولت دوازدهم، عملكرد بازار 
سرمايه نيز زير ذره بين كارشناسان بررسي مي شود. 
بررسي مولفه هاي اثرگذار حاكي از بازدهي يكپارچه 
شاخص بورس هاي 4 گانه در بازار سرمايه است. عالوه 
بر اين ثبت ركوردهاي تاريخي براي شاخص و ارزش 
معامالت از ديگر خصوصيات دوره طي ش��ده بود. در 
تقارن با مناسبت هفته دولت، فعاليت دولت دوازدهم 
نيز يك س��اله شد. در اين ميان بررس��ي آمارها نشان 
مي دهد، بورس تهران طي م��دت مزبور كارنامه قابل 
قبولي از خود به جاي گذاشته اس��ت. اين گزارش به 
بررسي جزئيات آمار فعاليت بازار سرمايه طي يك سال 

اخير پرداخته است.
به گزارش سنا، بازار سرمايه طي يك سال اخير بيش از 
گذشته نقل محافل دولتمردان، كارشناسان اقتصادي 
و سرمايه گذاران بوده است.عملكرد مثبت بورس هاي 
چهارگانه در اين مدت، در حالي ترسيم شد كه به زعم 
بسياري از كارشناسان اتخاذ تصميمات جديد از سوي 

نهاد ناظر نقش بسزايي در اين موفقيت داشته است.

  صعود پرشتاب شاخص كل بازار سرمايه
يكي از مهم ترين مولفه هايي كه در سنجش عملكرد 
بازار سرمايه مد نظر است، نمودار شاخص كل است. 
بر همين اساس و بر طبق آمارها شاخص كل بورس و 
فرابورس در زمان فعاليت دولت دوازدهم تا 15 مرداد 
سال جاري )يك س��اله(، بازدهي حدود 64 درصدي 
را به همراه داشته است.شاخص كل كه در ميانه هاي 
مردادماه سال قبل، در محدوده كانال 81 هزار واحد 

قرار داشت با گذشت تنها 12 ماه، به كانال 133 هزار 
واحد رس��يد، امري كه در تاريخ فعاليت اين بازار بي 
سابقه تلقي ش��ده و نشان از رش��د و توسعه بي وقفه 
اين بازار در اين مدت دارد.يكي از نكات مهم مقايسه 
بازدهي شاخص كل و شاخص هم وزن است. شاخص 
هم وزن در اين مدت تنها 6 درصد رشد داشته است. 
اين رقم، س��يگنال مهمي است كه نش��ان مي دهد 
بازار س��هام عمدتا تح��ت تاثير صناي��ع و نمادهاي 
بزرگ بورسي رشد داشته اس��ت. امري كه بي ترديد 
س��ودآوري صنايع بزرگي چون فلزي و شيميايي را 
نشان مي دهد.همچنين موضوع ديگري كه گواه رشد 
اين صنايع و بهبود عملكرد مالي آنها در اين مدت بوده، 
رشد قابل توجه شاخص صنايع است. شاخص صنايع 
طي يك سال اخير با بازدهي قابل توجه 75 درصدي 
همراه شده كه كارشناسان آن را موفقيت ديگري براي 
صنايع بورسي مي دانند.در كنار بورس، شاخص كل 
فرابورس نيز با بازدهي مجذوب كننده توانس��ت در 
محور تصميمات س��هامداران ق��رار بگيرد. بر همين 
اساس ش��اخص اين بازار نيز از سطح 931 هزار واحد 
در ميانه هاي مردادماه سال قبل به سطح 1527 واحد 

صعود كرد و بازده خود را به حدود 64 درصد برساند.
 

  اندازه بازار سرمايه 52درصد بزرگ تر شد
ارزش كل ب��ازار اوراق به��ادر مولف��ه اي اس��ت ك��ه 
نش��ان دهنده اندازه بازار اس��ت. موضوعي كه دغدغه 
مسووالن بورسي و س��هامداران بوده و همواره تالش 

شده سايز اين بازار نسبت به كل اقتصاد افزايش يابد.

در اين خصوص خبر خوشايند، رشد 52 درصدي ارزش 
بازار طي يك سال فعاليت دولت دوازدهم است. ارزش 
كل بازار اوراق بهادار ايران از رقم 4هزار و 949 ميليارد 
ريال در نيمه مرداد96، به 7هزار و 513 ميليارد ريال 

در مدت مشابه سال 97 رسيده است.
داده ه��اي دريافتي در اي��ن زمينه نش��ان مي دهد، 
بيشترين افزايش در اندازه بازار مربوط به ارزش اوراق 
مشتقه بوده و پس از آن به ترتيب ارزش بازار صكوك و 

ارزش بازار سهام قرار مي گيرند.
بازار مشتقه در بازار س��رمايه ايران جزو بازارهاي نوپا 
تلقي مي شود. بررسي روند ابزار مشتقه حاكي از آن است 
كه طي چهار س��ال فعاليت اين بازار، )كه عمده آن در 
بورس كاال صورت گرفته(، طرح هاي توسعه اي از سوي 
نهاد ناظر نقش بسزايي در آگاهي مردم از مزيت هاي 
آن داشته است.مشابه اين عملكرد براي اوراق صكوك 
نيز صدق مي كند. انتشار انواع ابزارهاي مالي جديد از 
جمله اوراق اجاره، مرابحه و اسناد خزانه اسالمي دولتي 
در اين دوره از رونق بسياري برخوردار بود. اين موضوع 
گسترش وسعت بازار بدهي را به خوبي نشان مي دهد. 
موضوعي كه از آغاز به كار دولت فعلي، در دس��تور كار 
تيم اقتصادي قرار داشته و تاكيد بسياري از استفاده از 

مزيت هاي آن شده است. 

  سيل نقدينگي روانه بازار سرمايه شد
مولفه بعدي كه در بح��ث جذب نقدينگي و تحرك 
س��هامداران، بس��يار مهم ارزيابي مي ش��ود، ارزش 
معامالت بازار س��رمايه اس��ت.الزم به ذكر است در 

تعاري��ف اقتص��ادي، ارزش معام��الت ارزش ريالي 
س��هامي اس��ت كه طي ي��ك روز معامالت��ي، بين 

سهامداران جا به  جا )خريد يا فروش( شده است.
برهمين اس��اس، ارزش معامالت چهار بورس فعال 
بازار س��رمايه ايران )بورس اوراق، فرابورس، بورس 
كاال و بورس انرژي( با بازده��ي 79 درصدي همراه 

بوده است.
محاسبه جزئيات اين مولفه نشان مي دهد بيشترين 
رشد ارزش معامالت در اين بازارها مربوط به بازارهاي 
كااليي اس��ت. برهمي��ن اس��اس، ارزش معامالت 
بورس هاي كااليي )كاال و انرژي( طي اين دوره، 138 
درصد رشد نشان مي دهد. همچنين ارزش بازار اوراق 
بهادار كه تجميع بورس تهران و فرابورس اس��ت در 
مدت يك سال با رشد 33 درصدي همراه بوده است.

در تاييد حضور هر چه پررنگ تر س��رمايه گذاران در 
بازار س��رمايه طي فعاليت دولت دوازدهم تا كنون، 
مي توان به ضريب نفوذ بازار سرمايه اشاره كرد. اين 

ش��اخص كه از مجموع تعداد كدهاي سهامداري و 
تعداد صاحبان واحدهاي سرمايه گذاري صندوق ها 
به دس��ت مي آيد، از 11ميليون و 518 هزار و 129 
نفر در مرداد ماه س��ال 1396 به 12 ميليون و 280 
هزار و 5 نفر نفر تا 15 مردادماه س��ال 1397 رسيده 
كه نمايانگر رش��د 9 درصدي در بازه يك ساله دولت 

دوازدهم است.

  تامين مالي گسترده از بازار سهام
يكي از مهم ترين نقش هاي بازار س��رمايه در اقتصاد 
هر كش��ور مربوط به تامين مالي بنگاه ها از اين بازار 
است. بر اس��اس داده هاي آماري، تأمين مالي از رقم 
937 هزار ميلي��ارد ريال در دوره يك س��اله قبل از 
ش��روع دولت دوازدهم، به رقم 1076 هزار ميليارد 
ريال در دوره يك ساله دولت دوازدهم رسيده است 
كه نشان دهنده رشد 16 درصدي اين شاخص نسبت 

به دوره مشابه گذشته است.

روز گذشته شاخص كل بورس تهران به قله تاريخي 
140 هزار واحدي رس��يد دراين روز ش��اخص بازده 
نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران 1726 واحد 
رش��د كرد و به رقم 140 هزار و 309 واحدي رسيد. 
همچنين شاخص كل هم وزن با 226 واحد رشد به 

رقم 21 هزار و 90 واحدي دست يافت.
ديروز همچنين ش��اخص آزاد شناور بيش از 2000 
واحد رش��د كرد و به رقم 149 ه��زار و 323 واحدي 
رس��يد. در عين حال شاخص بازار اول و بازار دوم نيز 

هر يك به ترتيب 1503 و 2330 واحد رشد كردند.

 پاالي��ش نفت اصفهان، پااليش نف��ت بندرعباس و 
گسترش نفت و گاز پارسيان هر يك به ترتيب 206، 
165 و 156 واحد تاثير افزاينده بر شاخص هاي بازار 
داشتند اما در طرف مقابل گروه مپنا، مخابرات ايران و 
داده گستر عصر نوين )هاي وب( به ترتيب با 44، 33 
و 22 واحد تاثير، سعي كردند شاخص كل را به سمت 

پايين هدايت كنند.
ارزش معامالت روز دوش��نبه به رق��م 701 ميليارد 
تومان رسيد كه اين رقم ناشي از دست به دست شدن 
بيش از 2.4 ميليارد س��هم و اوراق مالي بود. در گروه 

فرآورده هاي نفتي، كك و س��وخت هسته اي قيمت  
س��هم ها عمدتا با افزايش مواجه شد و همچنين در 
گروه محصوالت ش��يميايي تقريبا بيش از نيمي از 
نمادها افزايش قيمت تجرب��ه كردند.در گروه فلزات 
اساسي نيز شاهد افزايش قيمت ها بوديم هر چند كه 
همچون روز گذشته حجم صف هاي خريد زياد نبود. 

  ركورد شكني مجدد آيفكس
در ميانه هفته معامالتي جاري، شاخص كل فرابورس 
ايران با 16 واحد افزايش، براي نخستين بار ايستادن 

در ارتفاع 1578 واحدي را تجربه كرد تا بدين ترتيب 
آيفكس براي دومين روز متوالي ركورد شكني كند.

در اين روز س��ه نماد معامالت��ي ذوب آهن اصفهان، 
پااليش نفت شيراز« و فوالد هرمزگان كه به دو گروه 
فلزات اساسي و فرآورده هاي نفتي تعلق دارند با تاثير 
مثبت تا س��قف 5.2 واحدي در رش��د يك درصدي 
اين نماگر س��هيم بودند. در مجموع بازار هاي ُنه گانه 
فرابورس نيز بيش از 932 ميليون ورقه به ارزش 5 هزار 
و 952 ميليارد و 737 ميليون ريال داد و ستد شد كه 
در مجموع دو بازار اول و دوم تعداد 453 ميليون سهم 
به ارزش يك هزار و 503 ميليارد ميان معامله گران 
دست به دست شد و نماد »ذوب« با حجم معامالتي 
بيش از 148ميليون سهمي به ارزش افزون بر 286 
ميليارد ريال براي چندمين روز متوالي بيشترين حجم 

و ارزش معامالتي را در اختيار گرفت.

بازار پايه نيز در اين روز ميزبان جابه جايي 469 ميليون 
سهم به ارزش 641 ميليارد ريال بود. 

از جمله اتفاقات مهم ب��ازار پايه مي توان به درج نماد 
بانك سرمايه در پي تصميم هيات پذيرش فرابورس 
ايران و اضافه شدن اين نماد به فهرست نرخ هاي تابلو 
ب بازار پايه اشاره كرد. در سمت ديگر بازار، معامالت 
اوراق به��ادار در بازار ابزار ه��اي نوين مالي فرابورس 
)ش��امل معامالت اوراق بدهي، اوراق تسه و ETF( با 
خري��د و فروش 11 ميليون ورقه ب��ه ارزش 3 هزار و 
807 ميليارد ريال پيگيري ش��د و نماد »آكورد1« 
متعلق به واحدهاي صندوق س��رمايه گذاري آرمان 
آت��ي كوثر كه معام��الت آن در تابل��و صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله انجام مي شود، با توجه به 
برگزاري مجمع عمومي ساالنه طبق اعالم مديريت 

صندوق متوقف شد. 

صعود شاخص ها ادامه دارد
نگاهيبهآمارمعامالتبورسوفرابورس
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3 هزار پرونده
 قاچاق كاال  در 4 ماه

شاتا   مديركل بازرسي و امور قاچاق سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان از ارجاع بيش از 
3 هزار پرونده قاچاق كاال در سطح عرضه طي 4 ماه 
نخست سال 1397 به تعزيرات حكومتي به ارزش 
بيش از 186 ميليارد ريال خبر داد. بهنود قاس��مي 
با اشاره به اجراي طرح مبارزه با قاچاق كاال در سطح 
عرضه در سراسر كشور افزود: در اين راستا 125 هزار 
و 139 مورد بازرسي كش��ف كاالي قاچاق از مراكز 
خرد و كالن در س��طح عرضه صورت گرفت و از اين 
ناحيه بيش از 3 هزار پرون��ده تخلف به ارزش بيش 
از 186 ميليارد ريال تشكيل ش��ده است. اين مقام 
مس��وول در مورد كاالهاي قاچاق مكشوفه، عنوان 
كرد: از كاالهاي مختلف قاچاق مكش��وفه طي اين 
مدت، بيش��ترين ارزش ريالي را لوازم خانگي با 69 
ميليارد ريال و لباس و متفرعات لباس با 16 ميليارد 
ريال به خود اختصاص داده اند. اين در حالي اس��ت 
كه سيگار، توتون، تنباكو و محصوالت دخاني با 14 
ميليارد در رتبه بعدي ق��رار دارند. به گفته او، در بازه 
زماني مورد اشاره استان هرمزگان با بيش از 16 هزار 
مورد بازرسي، اس��تان تهران با 533 مورد تشكيل 
پرونده و استان خوزستان با بيش از 57 ميليارد ريال 
ارزش كاالي قاچاق مكشوفه، باالترين عملكرد را در 

بين استان ها داشته اند.

 عدم ابالغ اصالحيه
»بند 5 بسته جديد ارزي« 

پايگاه خبري اتاق تهران| عضو هيات نمايندگان 
اتاق تهران گفت: هنوز اصالحيه بند 5 بس��ته ارزي 
جديد دولت به گمركات ابالغ نش��ده و مش��كالت 
ايجاد شده براي فعاالن اقتصادي پابرجاست. مسعود 
شنتيايي اظهار كرد: با اعتراضاتي كه توسط فعاالن 
بخش خصوصي صورت گرفت، دولت اصالحيه اي 
در م��ورد بند 5 صادر كرد كه هنوز به گمركات ابالغ 
نشده و كاالها همچنان در گمركات بالتكليف هستند 
و در عين حال، ش��رط و شروطي را در اين اصالحيه 
مقرر كرده كه باز هم چنين به نظر  مي آيد كه دولت 
 مي خواهد فعاالن قانوني و شناسنامه دار را به نوعي 
جريمه كند. به گفته ش��نتيايي، در واقع طبق اين 
اصالحيه، اگر فع��االن اقتصادي نتوانند ظرف 6 ماه 
بدهي خود را به بانك ها پرداخت كنند، بانك ها مجاز 
خواهند بود كه به سازمان تعزيرات حكومتي شكايت 
ببرند. اين رويه، مشكالت جدي براي فعاالن اقتصادي 
ايجاد خواهد كرد. او اظهار كرد: انتظار اين بود كه دولت 
بند 5 را بطور كلي حذف  مي كرد و اگر كسي برخالف 
قوانين موجود، اقدامي به انجام  مي رساند، با آن برخورد 

قانوني صورت  مي گرفت.

قيمت خودرو 
وابسته به مسائل ارزي است

ايرنا| عضو شوراي رقابت گفت: اين شورا خواهان 
تعيين تكليف نوع ارز خودروسازان و قطعه سازان به 
منظور مشخص شدن نهايي قيمت خودروهاست. 
محس��ن بهرام��ي ارض اق��دس اف��زود: موض��وع 
قيمت گذاري خودروهاي كمتر از 45 ميليون تومان 
يك بار پيش از نوسان هاي اخير نرخ ارز مطرح شده 
بود كه آن زمان با احتساب مواردي چون هزينه هاي 
س��ربار ناش��ي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي و 
هزينه هاي كارگري در مجموع ب��ا حدود 8 درصد 
افزايش قيمت موافقت ش��د. به گفته او، امروز اما با 
ش��رايط كامال متفاوتي در بازار مواجه هس��تيم و با 
وجود مسائلي همچون بالتكليفي نوع ارز قطعات و 
لوازم يدكي، ممنوعيت واردات خودرو و شفاف نبودن 
مس��ائل مربوط به خودروهاي خارجي كه در داخل 
مونتاژ مي شوند، بايد يك بار ديگر موضوع خودرو در 

شوراي رقابت مطرح شود. 

افزايش هفتگي
 قيمت  لوازم خانگي 

فارس| رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي 
ته��ران گفت: اتحاديه پيش��نهاد داده ت��ا لوازم 
خانگي احتكاري كش��ف ش��ده تح��ت نظارت 
اتحاديه و سازمان صنعت، معدن و تجارت توسط 
ش��ركت هاي واردكننده بين واحدهاي صنفي 
براي عرضه در بازار توزيع شود. محمد طحان پور 
گفت: بعد از توقيف لوازم خانگي احتكار ش��ده 
در انب��ار، برخي از ش��ركت هاي ل��وازم خانگي 
اعالم كردند ك��ه اين لوازم و قطعات مورد نياز، با 
ارز آزاد وارد كشور ش��ده و به سازمان حمايت از 
مصر ف كنندگان و توليد كنندگان نامه نوشته اند 
تا نسبت به قيمت گذاري آن اقدام كند، اما به دليل 
عدم تعيين قيمت  جديد از سوي سازمان حمايت، 
كاالها را ب��ه بازار عرضه نكرده ان��د. طحان پور با 
اش��اره به توقف واردات در راس��تاي حمايت از 
توليد داخلي اظهار كرد: ممنوعيت واردات برخي 
قطعات مورد نياز در بخش لوازم خانگي منجر به 
كاهش 50 درصدي توليد لوازم خانگي در 5 ماه 

ابتداي امسال شد. 

التهاب در بازار آهن
تسنيم |رييس اتحاديه فروشندگان آهن، فوالد و 
فلزات از كاهش هزار توماني قيمت انواع آهن آالت 
در صورت عرضه مجدد فوالد در بورس كاال خبر داد. 
محمد آزاد با اشاره به عرضه نشدن فوالد در بورس طي 
دو هفته گذشته افزود: اين موضوع وضعيت بازار آهن و 
فوالد را به هم زده است. او با بيان اينكه اين روند كمبود 
مصنوعي در بازار ايجاد مي كند، گفت: ما دركش��ور 
هيچگونه كمبود آه��ن نداريم و به دليل توليد قابل 
توجه اين كاال، صادرات در اين بخش انجام مي شود. 
آزاد با اشاره به كاهش قيمت ها در هفته جاري نسبت 
به هفته گذشته ادامه داد: در هفته جاري آهن آالت به 
قيمت 4700 تومان به فروش رسيده درحالي كه هفته 

گذشته اين رقم 5500 تومان بوده است. 

»تعادل«داليلافزايشغيرمترقبهصادراتكاالبهعراقرابررسيميكند

افزايش ضريب نفوذ تجار ايراني در بازار عراق

ضرورت ايجاد سامانه مدل ريسك ارزي

درنشستكميسيونبازارپولوسرمايهاتاقتهرانمطرحشد

تعادل     
آماره��ا گوياي اين اس��ت كه ب��ازار عراق ب��ار ديگر براي 
تجار ايراني جذاب ش��ده؛ اين در حالي است كه برخي از 
تحليلگران، روندي معكوس را براي صدور كاال به بازار اين 
كش��ور پيش بيني مي كردند. چراكه افزايش تعرفه هاي 
گمركي بر س��رراه كاالهاي صادراتي ايران و زمزمه هاي 
تبعيت دولت عراق از تحريم هاي امريكا عليه اقتصاد ايران، 
اين فرضيه را تقويت مي كرد كه تجار ايراني بازار عراق را از 
دس��ت خواهند داد. اما آمار رسمي تجارت خارجي ايران 
نشان مي دهد، در سه ماه نخست س��ال 1397، صادرات 
غيرنفتي ايران به عراق حدود 3 ميليون و 750 هزارتن و به 
ارزش بيش از يك ميليارد و 750 ميليون دالر بوده، كه در 
مقايسه با مدت مشابه سال 1396، از نظر وزني 3 درصد و 
از نظر ارزش نيز 13 درصد رشد داشته است. از آنسو، آمار 
تجارت ايران به عراق در 5 ماه منتهي به مرداد سال 1397 
نيز نشان از تداوم روند افزايش صدور كاال به بازار اين كشور 
دارد. مطابق آمارها، س��بد صادرات كااليي تجار ايراني به 
عراق در همين بازه زماني، حدود 3.5ميليارد دالر كاال ذكر 
شده است كه حدود 18 درصد از بازار صادراتي اين كشور 
را به خود اختصاص دهد. در همين راس��تا، تحليل رايزن 
بازرگاني ايران در عراق از افزايش صادرات به عراق گوياي 
اين است كه رشد حدود 1.2 برابري متوسط قيمت هرتن 
كاالي صادراتي ايران به عراق در قياس با مدت مشابه سال 
گذشته، منجر به افزايش ارزش افزوده كاالهاي صادراتي 
ايران شده است. با اين حال، اما چرايي افزايش غير مترقبه 
ضريب نفوذ ايران در بازار عراق را شايد بتوان به يك عامل 
اساس��ي ديگر نس��بت داد: كاهش ارزش پول ملي ايران 
)devaluation(؛ همان اس��ت عاملي كه موجب شده 
كاالهاي صادراتي از مبدأ اي��ران، براي مصرف كنندگان 

عراقي جذاب تر از هميشه باشد.

   از محدوديت تا گشايش در بازار عراق 
تا همين چند ماه پيش، بسياري گمان مي كردند ايران بازار 
عراق را از دست داده و تمام سرمايه گذاري هاي نظامي و 
امنيتي ايران در عراق، نتوانسته به بهره برداري اقتصادي 
از بازارهاي اين كش��ور دس��ت پيدا كند. اعالم افزايش 
تعرفه هاي تجاري بر سر راه صادرات كاالهاي ايراني به اين 
كشور و نيز زمزمه همراهي اين كشور با تحريم هاي امريكا 
عليه اقتصاد ايران هم مزيد بر علت شده بود تا ايران يكي 

از اصلي ترين بازارهاي صادراتي خود را از دست بدهد.
در روزهاي ابتدايي ارديبهشت ماه 1397، رايزن بازرگاني 
ايران در عراق از اعمال محدوديت هاي جديد تجاري بر سر 
راه صادرات كاالهاي ايراني به عراق خبر داد. ناصر بهزاد با 
ارسال نامه اي به مجتبي خسروتاج، رييس سازمان توسعه 
تجارت نوشته بود كه كه عراق به  منظور جبران كسري 
بودجه خود نسبت به اعمال تعرفه هاي متمم و ابالغ آن 
به كلي��ه گمركات از تاريخ 16فروردي��ن 97 اقدام كرده 
و براي جبران كس��ري بودجه خود عالوه بر تعرفه هاي 
قبلي، ماليات 25 درصدي بر واردات »انواع شيريني جات، 
بس��تني، فرآورده هاي لبني، آبميوه و نوش��يدني هاي 

گازدار« اعمال كرده است. عراقي ها اما پيش تر هم اعمال 
سياس��ت هايي كه در رديف »جنگ ه��اي تعرفه اي« 
طبقه بندي مي شوند، را عليه صادرات ايران آزموده بودند 
و از جمله، تعرفه هاي سنگيني عليه سيمان ايران وضع 
كرده بودند. با اين همه، اعمال ضرايب متمم تعرفه اي در 
مورد كاالهاي خوراكي و اقالم مصرفي، چندان مسبوق 
به سابقه نبوده و احتماال در راستاي اعمال سياست هاي 
»حمايت گرايانه« عراق از توليدكنندگان داخلي اين كشور 

صورت پذيرفته است.
 اين در حالي است كه حمايت عراق از تحريم هاي امريكا 
عليه اقتصاد و تجارت ايران هم در پيچ و خم هاي سياست 
داخلي در اين كش��ور گرفتار شده و سوگيري نهايي آن 
هنوز مشخص نيست. اما حدود دو هفته قبل، كمي پس از 
آنكه فواد معصوم، رييس جمهور عراق اعالم كرده بود كه 
نزديكي ميان ايران و عراق پيروي از تحريم هاي امريكا عليه 
ايران را دشوار مي كند، حيدر العبادي، نخست وزير اين 
كشور، در اظهارنظري متفاوت گفت: عراق با تحريم هاي 
امريكا عليه ايران همراهي نمي كند اما به خاطر منافع ملت 
عراق ناچ��ار به پايبندي به اين تحريم ها خواهد بود. اين 
اظهارنظر هم در ايران و هم در عراق با واكنش هاي منفي 
بسياري رو به رو شد و البته گذر زمان تداوم و حتي افزايش 

روابط تجاري ميان ايران و عراق را نشان داد.

   جايگاه عراق در ليست صادراتي ايران
بررس��ي آمارهاي گمرك در مورد ميزان صادرات كشور 
نشان دهنده آن اس��ت كه افزايش صادرات ايران به عراق 
حتي پيش از افزايش فشارهاي امريكا به اين كشور براي 
قطع مراودات تجاري با ايران، شروع شده است. برآوردهاي 
سه ماهه نخست سال 1397، از ميزان صادرات ايران نشان 
مي دهد، عراق، در اين مدت يكي از اصلي ترين مقاصد براي 
كاالهاي صادراتي ايران بوده است. بر اين اساس، طي فصل 
بهار سال جاري، صادرات غيرنفتي ايران به عراق حدود 3 
ميليون و 750 هزارتن به ارزش بيش از يك ميليارد و 750 
ميليون دالر برآورد شده اس��ت. در اين مدت، در مقايسه 
با مدت مش��ابه در س��ال 1396، صادرات ايران به عراق از 
نظر وزني رش��دي 3 درصدي و از نظر ارزش��ي نيز رشدي 
13 درصدي را تجربه كرد و ايران توانست 15 درصد از بازار 
واردات عراق را به خود اختص��اص دهد. به اين ترتيب، به 
نظر مي رسد افزايش صادرات ايران به عراق صرفا از ناحيه 
افزايش نرخ برابري دالر در برابر ريال نبوده است. از ديگر سو، 
در سه ماه نخست سال جاري، عراق پس از كشورهاي چين 
و امارات، در رده س��وم بازارهاي هدف صادراتي ايران قرار 
گرفت.  از آن سو، اما براساس تازه ترين آمار گمرك ايران از 
صادرات كاالهاي غيرنفتي ايران در 5 ماه منتهي به مرداد 
سال جاري، ايران در اين مدت حدود 19 ميليارد و 318 
ميليون دالر كاال صادر كرده است. به اين ترتيب، تا پايان 
مردادماه سال جاري صادرات ايران نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته كاهش 2 درصدي از لحاظ وزني و افزايش 
13.7 درصدي از نظر ارزش دالري را تجربه كرده است. 
بر اساس اين گزارش، عراق با سه ميليارد و 417 ميليون 

دالر و سهم ارزشي 17.69 درصد سومين مقصد صادراتي 
ايران در اين بازه زماني به شمار مي رود. 

   سهم گيري سه مرحله اي
افزايش صادرات اي��ران به عراق را آن ه��م در زماني كه 
تمام پيش بيني ها بر مدار كاهش صادرات به اين كشور 
مي چرخيد، اما چگونه مي توان توجيه كرد؟ رايزن بازرگاني 
ايران در عراق، در اين باره توضيح مي دهد، در سال حمايت 
از كاالهاي ايراني، يكي از اهداف برجس��ته براي توسعه 
صادرات، تسهيل حضور كاالهاي ايراني در بازار عراق بوده 
كه در اين راستا، در سال 2018 روند افزايش صادرات غير 
نفتي ايران به عراق موجب ايجاد سه مرحله افزايش سهم 
در اين بازار شده كه بسيار حائز اهميت است. به گزارش 
پايگاه خبري سازمان توسعه تجارت ايران، ناصر بهزاد با 
اشاره به كاهش 15 درصدي سهم صادرات چين و تركيه 
به عراق طي ماه هاي اخير، گفت: س��هم چين و تركيه از 
بازار عراق به كمتر از 20 درصد رس��يده و با افزايش 20 
درصدي صادرات ايران به عراق، در حال حاضر 18 درصد 
از سهم بازار اين كش��ور در تصرف كاالهاي ايراني است، 
در حالي كه اين س��هم قبال حدود 15 درصد بوده است. 
بنابه اظهارات او مي توان گفت كه عراق در س��ال 2018 
موفق ترين بازار در جذب كاالي ايراني اس��ت، چراكه با 
وجود كاهش سهم رقبا در اين بازار و كاهش تبادالت اين 
كشورها، صادرات ايران به عراق رشد داشته و اين افزايش 
موجب ارتقاي سهم بازار شده است. رايزن بازرگاني ايران 

در عراق، اقبال فعاالن اقتصادي بخش خصوصي ايران و 
استعداد قابل مالحظه بازار عراق در كنار ثبات موجود در 
اين بازار را فرصت خوبي براي اقدامات تجاري و توليدي 
دانست و پيش بيني كرد ادامه اين روند مي تواند موجب 
ايجاد رقابت تنگاتنگ با ساير رقباي تجاري باشد. بهزاد 
افزود: در سال جاري متوسط قيمت هر تن كاالي صادراتي 
از ايران به عراق به 600 دالر رسيد كه نشان دهنده افزايش 
1/2 برابري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته بوده و 
اين خود به معني جهت گيري به سمت صادرات كاالي با 

ارزش افزوده بيشتر است. 

   نقش »ارز« در فتح بازار عراق
پيش از اين اما حميد حسيني، عضو اتاق بازرگاني ايران 
با اش��اره به تاثير حضور ش��ركت هاي بزرگ در بازارهاي 
همسايه گفته بود: ظرفيت كشور در صادرات به كشورهاي 
همسايه حدود 20 ميليارد دالر است و افزايش صادرات 
تنها با حضور جدي كشور و شركت هاي بزرگ در بازارهاي 
همسايه محقق خواهد شد. به گزارش شاتا، حسيني با اشاره 
به افزايش نرخ ارز در بازارهاي اقتصادي و امكان بهره گيري 
از اين وضعيت براي افزايش صادرات گفت: اتفاقات اخير 
ارزي و نوسانات و افزايش قيمت ارز در اقتصاد كشور تبعاتي 
دارد اما اين اتفاق مي تواند زمينه ساز جهش صادراتي كشور 
در اين شرايط شود. او همچنين درباره اظهارات اخير وزير 
صنعت، معدن وتجارت در مورد كاهش ارزش پول ملي و 
نقش آن در رونق صادرات گفت: افزايش نرخ ارز مي تواند 

بستر خوبي براي افزايش صادرات ايجاد كند.
حسيني با بيان اينكه در كشورهاي همسايه شاهد افزايش 
روند صادرات بوده ايم، گفت: در اغلب بازارهاي همسايه 
حداقل 15 درصد افزايش صادرات اتفاق افتاده اس��ت. 
براي مثال در چهار ماه اول سال در عراق حدود 25 درصد 
افزايش صادرات را مشاهده كرده ايم. اين فعال اقتصادي 
بر اين باور اس��ت كه كاهش ارزش پ��ول ملي مي تواند 
تبعات مثبتي هم داشته باشد. به گفته حسيني، يكي از 
معروفترين جنگ ها در دنيا جنگ ارزي ميان »امريكا و 
چين« است. در اين شرايط مشاهده مي كنيم كه كشور 
چين براي به دس��ت آوردن قدرت رقابت صادراتي اقدام 
به »كاهش ارزش پول« )devaluation( كرده است، 
اما در ايران سال هاست نه تنها اقدامي در راستاي كاهش 
ارزش پول انجام نمي گيرد، بلكه شاهد سركوب ارزي در 
اقتصاد هستيم و همه تالش بر اين است كه نرخ ارز ثابت 
نگه داشته شود. حسيني با بيان اين موضوع عنوان كرد كه 
ثابت نگه داشتن نرخ ارز بخشي از قدرت رقابتي كشور در 
بازار صادراتي را كم مي كند. اين فعال اقتصادي همچنين 
گفت: اقتصاد كش��ور در دولت يازدهم دچار تورم بود اما 
دولت همه تالش خود را براي ثبات نرخ ارز كرد و اين اقدام 
به ضرر قدرت رقابتي صادرات تمام شد و در واقع قدرت 
كشور براي رقابت در صادرات را كاهش داد. در صورتي كه 
در حال حاضر با اين افزايش نرخ ارز و صدمات جبران ناپذير 
آن، مي توان از فرصت اس��تفاده و با افزايش صادرات اين 

خسارات را تا حدي جبران كرد. 

پيش از آنكه مفهوم مورد انتظار 
از »داشبورد ريس��ك ارزي« را 
بس��ط دهم، بهتر اس��ت كمي 
درباره »داش��بورد ريس��ك« 
توضيحاتي ارايه دهم. همانطور 
ك��ه در زمينه ه��اي گوناگون 
علمي، بررس��ي ريس��ك هاي 
مرتبط به بخش��ي از دانش آن 
علم ب��دل ش��ده، دور از انتظار 
نيس��ت كه تعاريف گوناگون از 
ريسك وجود داشته باشد، در واقع دانشمندان هر زمينه 
علمي به تناسب نياز خود توصيفي از ريسك ارايه داده اند، 
اما بطور كلي مفهوم نهادي ريسك، »فاصله دو ترند احتمالي، 
در مرحله برنامه ريزي، ريسك برنامه ريزي و فاصله نتيجه به 
دست آمده نهايي و ترندهاي گوناگون احتمالي در مرحله 
برنامه ريزي را نتيجه ارزيابي ريسك مي توان دانست«. به 
عبارتي، هر چه نتيجه ارزيابي ريسك به صفر نزديكتر باشد، 
تحليل در مرحله برنامه ريزي دقيق تر صورت گرفته است؛ 
بدين صورت ريسك فاصله نتيجه مورد انتظار از نتيجه به 
دس��ت آمده خواهد بود. از طرفي، بايد بپذيريم كه دوران 
تعريف هاي تك خطي مدت ها پيش به سر آمده و تعاريف 

اينچنيني از گردونه دانش خارج شده اند؛ دنياي امروز علم 
و بهره برداري از علم در صنعت و مديريت اين تعاريف را پس 
مي زند، دنياي علمي امروز، دنياي مدل هاست. براي تعريف 
ريس��ك در هر دانش بشري بايد مدل متناسب با آن ارايه 
شود. مدل يعني، همه فاكتورهاي مرتبط و تعيين كننده 
در يك موضوع شناخته شود، ارتباط بين فاكتورها و موضوع 
مورد نظر به درستي يا با تقريب قابل قبول، شناسايي شود، 
فرآيند شمارايي و ِتِرندبرداري از فاكتورهاي مرتبط تعريف 
و توسعه داده شود، اثر فاكتور مورد بررسي و هسته نهادي 
مدل بر ساير فاكتورها نيز بررسي شود تا فاكتور نهادي مورد 
نظر كه در اينجا »ريسك ارزي« است، بر ساير موضوعات 
مانند بازار، حمل ونقل، تجارت، رقابت، بورس، ارزش پول، 
ارزش واقعي حامل هاي انرژي در پرتفوليوي توزيع و فروش 
داخلي، سوبسيد واقعي انرژي در پرتفوليوي توزيع و مصرف، 
شاخص فلزات پايه، شاخص فلزات گرانبها، سبدهاي نفتي 
گوناگون و... نيز به درستي تبيين شود تا در مدل هاي مربوط 
به هر كدام از فاكتورهاي بعدي قابل استفاده باشد. با تكميل 
اين مدل ها و به روزرساني ثانيه به ثانيه داده هاي پايه مورد 
نياز بر مبناي اطالعات صحيح، ساخت شبكه ارتباطي دقيق 
و موثر، استفاده از دانش و تكنولوژي روز در پياده سازي مدل 
در يك سيستم واقعي، مي توان روزبه روز به نقطه عملكرد 

بهينه نزديك تر شد. در زمينه ريسك ارزي بايد در يك مدل 
گسترده، تمام فاكتورهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و... 
كه به هر نحوي مرتبط با قيمت ارز هستند شناسايي شوند، 
نوع ارتباطات آنها به درستي كشف شود و ارزِش وزني هر 
كدام به تناسب واقعيت موجود محاسبه گردد. نرم افزار و 
سامانه منطبق با مطالعه فاكتورهاي ريسك ارزي طراحي 
و ساخته و در ساختار متناسبي شروع به كار نمايد. داده ها 
به صورت منظم ثانيه به ثانيه از سرخط هاي گوناگون قابل 
استناد اخذ شود و داده ها به مدل وارد شود و خروجي ثانيه به 
ثانيه اخذ گردد. نقاط مرزي و حدود بحراني فاكتورهاي ذاتي 
مدل بايد تعريف شده باشد و اثر ورودي ها بر فاكتورهاي 
بحراني ارزيابي لحظه به لحظه شود. در زمانه تدوين مدل، 
بايد س��ناريوهاي محتمل و پالن هاي استراتژيك در هر 
سناريوي محتمل، تدوين شده باشد، كه در زمان بحراني 
شدن يك فاكتور در تعامل با ساير فاكتورها، مديران مربوطه 
بتوانند پالن متناسب را اجرايي نمايند و ثبات را به فاكتور 
نهادي مورد نظر بازگردانند تا در اثر بحران در اين فاكتور، در 
مدل هاي بعدي كه متاثر از ريسك ارزي هستند و ورودي از 

اين فاكتور مي گيرند تنش و شوك منتشر نشور.
با در نظر گرفتن اين توضيحات، پر واضح است كه »سامانه 
مدل ريسك ارزي« كه در واقع »داشبورد ريسك ارزي« 

اس��ت بايد در بانك مركزي كشور ايجاد ش��ود، زيرا هم 
دسترسي به اطالعات صحيح بيشتر و آسانتر است و هم 
امكان اعمال س��ناريوهاي مديريت ريسك بيشتر است، 
لذا چون اثر گذارتر است، قدرتمندتر است، دقيقتر است 
و با ش��بكه جهاني متصل است بهترين جا براي داشبورد 
ريسك ارزي است؛ لزومي هم ندارد كه خروجي در معرض 
ديد عم��وم قرار گيرد، همين كه خروج��ي آن به ورودي 
مدل هاي بعدي متصل گردد كافي است، مشروط به وجود 

مدل هاي بعدي .
راه اندازي داش��بورد ريس��ك ارزي را اگ��ر بانك مركزي 
انجام دهد، اتاق بازرگاني هم خواهد توانس��ت داش��بورد 
ريسك بازرگاني در شاخه هاي مختلف و داشبورد ريسك 
حمل ونقل را بر اس��اس فاكتورهاي موثر من جمله بهاي 
حامل هاي انرژي تش��كيل دهد، وزارت هاي نفت و نيرو 
هم خواهند توانس��ت داشبورد ريس��ك مواد اوليه مورد 
نياز خود را تش��كيل دهند و قيمت حامل هاي انرژي كه 
پيش نياز داشبورد حمل ونقل و آن يكي از پيش نيازهاي 
داشبورد ريسك تجاري در شاخه هاي گوناگون در ايران 
اس��ت را به درستي تشكيل دهند؛ پس از آن شركت هاي 
بزرگ هم داش��بوردهاي مورد نياز خود را ايجاد خواهند 
كرد و با ادامه اين مسير انتظارات خوبي از مديريت آينده 

در كشور خواهيم داشت. اصطالح داشبورد ريسك از آن 
جهت به كار مي رود كه اين سامانه مانند داشبورد خودرو 
چند شاخص و نمايشگر دارد، خودرويي كه شاخص ميزان 
سرعت، شاخص دور موتور، شاخص دماي موتور، شاخص 
هشدارهاي ايرادات گوناگون موتور نداشته باشد چگونه 
توسط راننده كنترل خواهد شد، آيا بهينه حركت خواهد 
كرد، آيا به مقصد خواهد رس��يد؟ داشبورد ريسك ارزي 
هم همين فرآيند را به شكل ديگر، و با خروجي هاي ديگر 

انجام خواهد داد.
از اين رو، پيشنهاد مي ش��ود، اتاق بازرگاني، تشكل هاي 
زيرمجموعه اتاق، س��نديكاها، نظام تجاري ايران، نظام 
كنترل بازار و س��اير نقاطي كه به هر نحو بخش��ي از نظام 
يكپارچه توليد، تجارت، عرضه و توزيع در كشور هستند به 
فكر شناسايي مدل هاي مرتبط با خود و راه اندازي داشبورد 
ريسك مربوط به خود باشند. خوشبختانه امروز در كشور 
دانشمنداني داريم كه بتوانند با علم روز دنيا نسبت به تنظيم 
داشبوردهاي ريسك اقدام كنند. دير يا زود اين فرآيند به 
راه خواهد افتاد، اميدوارم مديران ارشد نظام، به راه اندازي 
چنين سامانه هايي پيش از ساير كشورها بينديشند و از 
توسعه مدل ها براي پيشرفت سريع تر و نزديك شدن به 

خط مقدم كورس رقابت در دنيا استفاده كنند.

در چهاردهمين نشست كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق 
تهران مشكالت و راهكارهاي توسعه صنعت ليزينگ مورد 
بحث و بررسي قرار گرفت. به اعتقاد اعضاي اين كميسيون، 
صنعت ليزينگ در صورت توس��عه  مي تواند بخشي از بار 
تامين مالي در صنايع مختلف را به دوش بكشد. اما اين تنها 
موضوعي نبود كه در كميسيون بازار پول و سرمايه به بحث 
گذاشته شد؛ اعضاي اين كميسيون نسبت به اجراي قانون 

جديد چك نيز ابراز نگراني كردند.
به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران، مجلس شوراي اسالمي 
در اواس��ط مرداد ماه، 10 ماده از طرح اصالح قانون صدور 
چك را به تصويب رساند كه بر اساس آن صدور دسته چك 
جديد فقط از طريق سامانه صدور يكپارچه چك )صياد( 
امكان پذير خواهد بود. طبق مصوبه جديد مجلس، بعد از 
گذشت 24 ساعت از اعالم برگشت خوردن چك شخص، 
عالوه بر ممنوعيت افتتاح حس��اب و صدور كارت بانكي 

جديد، كليه حساب ها و كارت هاي بانكي صادركننده چك 
برگشتي مسدود  مي ش��ود. اين قانون مورد توجه اعضاي 
كميس��يون بازار پول و س��رمايه قرار گرفت و در مورد آن 

اظهارنظرهايي شد.
در ابتداي اين نشس��ت، عباس آرگون عضو كميس��يون 
بازار پول و س��رمايه اتاق تهران، با اشاره به اينكه بنگاه هاي 
اقتصادي در ماه هاي آينده به دليل كاهش ارزش پول ملي 
با كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش مواجه خواهند شد، 
ادامه داد: به نظر مي رسد بخش هايي از طرح نمايندگان براي 
اصالح قانون چك كه در مجلس به تصويب رسيده است، 
زيان فعاالن اقتصادي باشد. براي مثال طبق اين طرح، همه 
حساب هاي اش��خاصي كه داراي چك برگشتي هستند، 

مسدود  مي شود.
لطف اله س��عيدي، نيز با بيان اينكه قانون جديد چك به 
مساله اي حاد براي فعاالن اقتصادي تبديل  مي شود، افزود: 

بسياري از بنگاه ها هم چك برگشتي دارند و هم بدهي معوق 
و س��خت گيري هايي كه در قانون جديد چك پيش بيني 
شده، به منزله قفل كردن فعاليت هاي اقتصادي است. در 
ادامه سيدحسين سليمي، نايب رييس كميسيون بازار پول 
و سرمايه اتاق تهران به مشكالت ناشي از قيمت گذاري و 
نحوه عرضه محصوالت در بورس كاال اشاره كرد و گفت: به 
دليل تعدد بخشنامه هاي صادر شده، مشخص نيست بورس 
كاال بايد وظايف خود را بر اساس اين بخشنامه ها انجام دهد 
يا بر اساس قوانين. به همين سبب معامله برخي محصوالت 
فعال متوقف شده تا تعيين تكليف صورت گيرد.او در بخش 
ديگري از سخنان خود با اشاره به آثار جانبي اصالحيه قانون 
چك، گفت: بهتر است كه از مجلس بخواهيم، اجراي اين 

قانون را حداقل تا سه ماه به تعويق بيندازد.
پس از اعالم اين اخبار، نوبت به بررس��ي وضعيت صنعت 
ليزينگ در كش��ور رس��يد. علي س��نگينيان كه رياست 
كميسيون بازار پول و س��رمايه اتاق تهران را برعهده دارد 
در اين باره گفت: شركت هاي ليزينگي، فراز و نشيب هاي 
بسياري را طي سال هاي گذشته طي كرده اند و اين صنعت 
در دوره اي به تامين مالي كمك شاياني كرد. اما نرخ گذاري 

و محدوديت هايي كه براي اين صنعت ايجاد شد، فعاليت 
اين شركت ها را تحت تاثير قرار داد. محمد هادي موقعي، 
عضو انجمن ملي ليزينگ ايران در تشريح مختصات اين 
صنعت در اي��ران و جهان گفت: اكن��ون4800 تا 5000 
ش��ركت ليزينگ در جهان فعال است و تعداد كشورهاي 
فعال در صنعت ليزينگ، 50 كشور است. در جهان، تمركز 
ليزينگ ها 52 درصد در بخش خودروهاي مسافري، 19 
درصد در بخش خودروهاي تجاري و 28 درصد نيز در بخش 
تجهيزات معطوف است. او با بيان اينكه حجم عمليات جديد 
ليزينگ ها در سال 1396 به 45424 ميليارد ريال  مي رسد 
گفت: 39 درصد ليزينگ ها در ايران مستقل بوده، 35 درصد 

بانكي و 26 درصد شركتي هستند.
محمد هادي موقعي سپس به جايگاه ليزينگ ها در نظام 
مالي ايران پرداخت و گفت: ليزينگ ه��ا در ايران رويكرد 
اجاره داري و اجاره دهي داشته و بدون جذب سپرده به تامين 
مالي و ارايه خدمات اعتباري  مي پردازند. در ادامه اين جلسه، 
علي زارعي، يكي ديگر از اعضاي انجمن ملي ليزينگ ايران، 
مقررات و فرآيند طوالني مجوزدهي و تاسيس ليزينگ ها 
در بخش نظارت، تعدد آرا و عدم شناخت قضات از صنعت 

ليزينگ در قوه قضاييه و ني��ز عدم معافيت اين صنعت از 
پرداخت ماليات بر ارزش افزوده، عدم شناخت مميزان از 
ليزينگ و عدم وحدت رويه در رسيدگي مالياتي را از جمله 
مشكالت اين صنعت عنوان كرد. زارعي در ادامه با برشمردن 
داليلي چون ورود منابع مالي جديد به صنعت ليزينگ و 
افزايش توان تامين كاال در ب��ازار بزرگ، ورود جريان هاي 
سودآوري به صنعت، ورود سرمايه گذاران جديد، ورود به 
عرصه هاي جدي��د در دارايي هاي ثابت گران قيمت، ورود 
گسترده به بازار اعتبارات خرد و تحول در ليزينگ مسكن و 
واحد هاي اداري و تجاري گفت كه چشم انداز مثبتي براي 
سرمايه گذاران در اين صنعت وجود دارد. در ادامه اين جلسه، 
مجيد باقري يكي ديگر از فعاالن صنعت ليزينگ با اشاره به 
اينكه زيرساخت هاي كشور براي صادرات ليزينگ مناسب 
نيست، افزود: صادرات خدمات ليزينگي  مي تواند راه مناسبي 

براي ارزآوري به كشور باشد.
در پايان اين نشست و با توجه به نظرات مطرح شده در مورد 
اصالح قانون چك، مقرر شد كميسيون بازار پول و سرمايه 
اتاق تهران، نگراني و انتظارات فعاالن اقتصادي را در مورد 

قانون چك به مراجع ذيصالح اعالم كند.

تحليل

سيده فاطمه مقيمي
عضو هيات رييسه

 اتاق بازرگاني تهران

فرازونشيبصنعتليزينگ
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گاميديگردرجهتبرنامهايكهاجرايينميشود

رييسجمهوريامريكابهمراسمخاكسپاريدعوتنشد

مناقشه قدرت »آرامكو« و  رياض

تقابلجمهوريخواهاندرمرگ»مككين«

گروه  جهان   طال تسليمي
عربستان سعودي مدت زمان حق انحصاري استفاده 
شركت ملي نفت و گاز اين كشور )آرامكو( از ميدان هاي 
وس��يع نفت��ي و گازي را كاهش داد. اين مس��اله كه با 
ش��ك و ترديدهايي درباره توليدات بلندمدت آرامكو 
هم��راه بود، از مناقش��ه ق��درت بين آرامك��و و رياض 
حكايت دارد. منابع آگاه گفته اند اين اقدام در راستاي 
زمينه سازي براي عرضه عمومي سهام آرامكو بوده است، 
اما باتوجه به تعويق در عرضه س��هام براي مدت زماني 
نامعلوم، به نظر مي رسد تغيير قرارداد انحصاري آرامكو 
بي فايده بوده و تنها در راستاي افزايش كنترل وزارتي بر 

اين شركت نفتي صورت گرفته است.
عرضه عمومي س��هام آرامكو يك��ي از برنامه هاي محمد 
بن سلمان وليعهد جاه طلب س��عودي است. او اين اقدام 
را در كانون بسته اصالحات شديد اجتماعي و اقتصادي 
پيش��نهادي خود قرار و وعده داده اس��ت روح تازه اي به 
پادشاهي محافظه كار س��عودي بدمد. پيشنهاد عرضه 
عمومي سهام آرامكو و بازگشايي اين شركت بزرگ نفتي 
تحت كنترل آل سعود به روي سرمايه گذاران خارجي با 
استقبال غرب مواجه شد، اما باتوجه به اينكه رياض اين 
برنامه را براي مدت زمان نامعلومي به تعويق انداخته، اكنون 
اين سوال پيش آمده است كه آل سعود حقيقتا تصميم به 
عرضه عمومي سهام شركت انرژي دارد يا خير. اكنون هم 
كه مساله محدوديت در قرارداد حق انحصاري مادام العمر 
ارامكو در استفاده از منابع عربستان سعودي مطرح شده 
است. اگرچه مدت زمان اين قرارداد همچنان از مدت زمان 
متداول قراردادهاي شركت هاي انرژي در سطح بين المللي 
طوالني تر است، اما سوال هايي را درباره سطح توليدات، 
سرنوش��ت برنامه ه��اي بلندمدت توس��عه و همچنين 

ارزش گذاري هاي پيشين اين شركت پيش مي آورد.
به گزارش فايننش��ال تايمز، توافقنام��ه جديد امتياز 
انحصاري آرامكو با ري��اض مدت زماني را كه اين گروه 
انرژي مي تواند به اكتش��اف و استفاده از منابع بپردازد 
را به 40س��ال محدود مي كند و اين در حالي است كه 

مجوز پيشين آرامكو براي استفاده از منابع نفتي و گازي 
عربستان نامحدود بود. گزينه تجديد قرارداد همچنان 
وجود دارد. سه نفر از افراد آگاه از شرايط قرارداد جديد 
گفته اند كه رياض اين اقدام را در جهت كسب آمادگي 
براي عرضه عمومي سهام آرامكو در بازارهاي بين المللي 
انجام داده و اين در حالي است كه عرضه عمومي سهام 

آرامكو براي مدت نامعلومي به تعويق افتاده است.
خال��د الفالح وزير انرژي عربس��تان س��عودي، رييس 
آرامكو و مديرعامل پيش��ين اين شركت تاكيد كرده 

با وجود وجود نش��انه هاي متعدد دال بر ناتواني يا عدم 
تمايل رياض به عرضه سهام آرامكو در بازارهاي سهام 
بين المللي، اما پادش��اهي آل سعود همچنان به عرضه 
سهام شركت ملي انرژي متعهد است. فالح هفته پيش 
گفت كه توافق بر س��ر قرارداد جديد حق انحصاري به 
عنوان بخشي از روند عرضه اوليه سهام صورت گرفت. 
اين توافق همچنين بررسي گزارش هاي مالي آرامكو و 
بررس��ي جداگانه و مستقل ذخاير انرژي تحت كنترل 
اين ش��ركت را نيز ش��امل مي شود. س��ه منبع آگاه از 

موضوع هم گفتند كه اين تغييرات جديد در تالش براي 
جنبه رسمي دادن به روابط آرامكو و رياض در آستانه 
بازگشايي شركت به روي سرمايه گذاران خارجي بالقوه 
صورت گرفته اس��ت. اين افراد همچنين به اين مساله 
اشاره كردند كه عربستان س��عودي تمايل دارد بيش 
از 5 درصد از سهام شركت را كه پيشتر اعالم شده بود، 
در عرضه عمومي به فروش بگذارد. اما افراد نزديك به 
آرامكو معتقدند باتوجه به تعويق عرضه عمومي سهام 
اين ش��ركت در بازارهاي بين المللي براي مدت زماني 

نامعلوم، همه اين اقدام��ات بيهوده بوده و تنها كنترل 
وزارتي بر آرامك��و را افزايش مي دهد. دول��ت در ابتدا 
قصد داشته قرارداد امتياز انحصاري را براي مدت زمان 
كوتاه تري تنظيم كند تا اين قرارداد با نمونه هاي مشابه 
بين المللي كه عمدتا دوره اي 20 ساله دارند، همخواني 
بيشتري داشته باش��د. اما اين مساله در رابطه با ذخاير، 
برنامه هاي بلندمدت توس��عه و ارزش گ��ذاري آرامكو 

مشكالتي ايجاد مي كرد.
برخي كارشناس��ان بخش انرژي اين س��وال را مطرح 
كرده اند كه توافقنامه امتياز انحصاري آرامكو مي تواند 
اين شركت را بر آن دارد كه توليدات نفت را با بيشترين 
س��رعت پيش ببرد؟! برخي ديگر هم گفته اند كه اين 
اقدام نشانه اي از تغيير سياست هاي توليد نفت دولت آل 
سعود است و صنعت انرژي عربستان انتظار دارد تقاضا 
براي نفت در چند دهه آتي به شدت افزايش يابد. جان لي 
استاد دانشگاه »اي  اند ام« تگزاس گفت: »بيشتر مواقع 
در ارتباط با شركت هاي نفتي شرايط اينگونه است كه 
هرچه مدت زمان امتياز انحصاري كمتر باشد، مجبورند 
منابع را با س��رعت بيش��تري اس��تخراج كنند. اينكه 
امتياز انحصاري مادام العمر داشته باشي، امتياز بزرگي 
محسوب مي شود.« با اين حال، امتياز انحصاري 40 ساله 
همچنان از بيشتر قراردادهاي بخش انرژي طوالني تر 
اس��ت و باتوجه به اينكه آرامك��و تامين كننده اصلي 
درآمدهاي دولت رياض محسوب مي شود، هنوز هيچ 
نشانه اي مشاهده نشده كه از احتمال خودداري رياض 
از تجديد قرارداد اين شركت نفتي حكايت داشته باشد.

افراد نزديك به وزير انرژي عربستان سعودي گفته اند 
كه سياست توليدات نفت و گاز بايستي بدون تغيير باقي 
بماند. آنها همچنين گفته اند كه پادشاهي آل سعود كه 
همه سهام آرامكو را در اختيار دارد، قدرت ديكته كردن 
تغييرات گسترده در اس��تراتژي انرژي بدون تغيير در 
قانون را دارد. آرامكو و وزارت انرژي عربستان سعودي 
تاكنون به هيچ درخواستي براي اظهارنظر در اين زمينه 

پاسخ نداده اند. 

گروه جهان| مرگ جان مك كين سناتور جمهوري خواه 
مخالف دونالد ترامپ اختالفات در حزب جمهوري خواه 
را بيشتر كرده است. درگيري هاي مك كين و ترامپ با 
مرگ سناتور جمهوري خواه نيز تمام نشده است. رويترز 
نوشته، بنا به وصيت نامه جان مك كين سناتور صاحب 
نفوذ جمهوري خواه، ترامپ به مراس��م خاكسپاري اش 
دعوت نشده اس��ت. اين موضوع را خانواده مك كين از 
طريق جان كلي رييس س��تاد كاركنان كاخ س��فيد به 
اطالع ترامپ رسانده   است. مك كين از منتقدان سرسخت 

جمهوري خواه دونالد ترامپ بود. 
سي ان ان نوشته، انتظار مي رود مايك پنس معاون ترامپ 
در مراسم خاكس��پاري حاضر شود. به گفته منابع آگاه، 
مك كين خود طي يكسال گذشته در تدارك اين مراسم 
بوده و از ب��اراك اوباما و جورج بوش دو رييس جمهوري 
پيشين امريكا، براي ايراد سخنراني دعوت كرده است. او 
كه از مدت ها پيش به تومور مغزي مبتال شده بود، شنبه 

در سن 81 سالگي درگذشت.
واشنگتن پس��ت نوش��ته، دونالد ترامپ از صدور بيانيه 
تسليت كاخ سفيد كه در آن جان مك كين را قهرماني ملي 
ناميده بود، ممانعت كرده و تنها از طريق توييتر به خانواده او 
تسليت گفت. پيام ترامپ در توييتر موجي از انتقاد را عليه 
او برانگيخت. مارك كورالو سخنگوي پيشين تيم وكالي 
ترامپ، واكنش رييس جمهوري امريكا به مرگ مك كين 
را افتضاح خوان��ده و گفته در چنين موقعيتي انتظاري 

بيشتر از يك رييس جمهور مي رود. 

رييس جمهوري امريكا پيشتر بار ها به مك كين تاخته و 
يك بار در جريان مصاحبه اي تلويزيوني در پاسخ به سوال 
خبرنگاري درباره قهرمان جنگ بودن مك كين، گفته 
بود: »قهرمانان اس��ير نمي شوند!« مك كين كه خلبان 
ارتش امريكا بود در زمان جنگ ويتنام در سال 1۹۶۷ در 
هانوي سقوط كرد و مدت 5 سال را در اسارت نيرو هاي 

ويتنامي بود. 
قرار است جيمز اينهويف جمهوي خواهي از اوكالهاما 
جاي مك كين را در كميته نيروهاي مسلح سنا، بگيرد، 
كسي كه بعيد است سياست هاي ترامپ را به چالش بكشد. 
مرگ مك كين همزمان شده با بازنشستگي جف فليك 
و باب كروكر كه بزودي رقم خواهد خورد، س��ناتورهاي 
كميته روابط خارجي سنا كه در فهرست منتقدان ترامپ 
هستند. فايننشال تايمز در گزارشي با اشاره به اينكه مرگ 
مك كين آتش اختالفات سياسي را در واشنگتن بيش از 
پيش ش��عله ور كرده، نوشته: مرگ مك كين شكاف در 
فضاي دو قطبي سياست امريكا را بيشتر كرده است. نمود 
عيني اين شكاف را در مراسم خاكسپاري او مي بينيم كه 
يك غايب بزرگ دارد: ترامپ، كس��ي كه سابقه نظامي 

مك كين را در سال 201۶ مسخره كرد. 
نيويورك تايمز نيز در گزارشي با اشاره به اينكه جانشين 
مك كين در ايالت آريزونا با گزينه هاي دشواري روبروست، 
نوشته: فرد بعدي بايد تصميم بگيرد كه در جبهه مك كين 
باقي بماند يا از دونالد ترامپ حمايت كند. در اين مطلب 
آمده: مرگ مك كين باعث ش��ده كه اختالفات داخلي 

و كهنه جمهوري خواهان اين بار بر سر مهره اي كه قرار 
است كرسي خالي اين سناتور جمهوري خواه را پر كند، 

باال بگيرد. 
داگ دوسي فرماندار كنوني آريزونا، از نظر قانوني وظيفه 
دارد كرسي هاي خالي اين ايالت را در مجلس سناي امريكا 
ُپر كند و بنابراين بايد يك جايگزين براي جان مك كين 
انتخاب كند. اين نخستين بار در بيش از 100 سال گذشته 
در امريكاست كه يك فرماندار بايد جانشيني براي يكي 
از كرسي هاي خالي مجلس سنا انتخاب كند. بر اساس 
قانون، هر كسي كه انتخاب شود تا سال 2020 ميالدي 
در اين سمت باقي خواهد ماند. وب سايت خبري تحليلي 
وكس نوشته: »با مرگ مك كين برتري جمهوري خواهان 
در برابر دموكرات ها در مجلس 100 نفره سناي امريكا به 
حداقل ممك��ن )50 به 4۹( كاهش يافت. اگر او پيش از 
سي ام ماه مي سال جاري از نمايندگي استعفا داده بود، 
كرسي او در انتخابات ميان دوره اي كنگره كه ماه نوامبر 
برگزار خواهد شد به راي گذاشته مي شد. اما از آنجايي كه 
از تاريخ 30 مي چند ماه گذشته است، اكنون دوسي بايد 
يك جانشين براي او انتخاب كند. جف فليك هم پيشتر 
اعالم بازنشستگي كرده و اين بدان معناست كه 2 كرسي 

از آريزونا در مجلس سنا خالي خواهد شد.« 
نيويورك تايمز نوشته كه مك كين پيش از مرگ تلويحا 
ابراز امي��دواري كرده بود ك��ه فرمان��دار آريزونا فردي 
جمهوري خواه مستقل را براي اين كرسي انتخاب كند 
تا همچنان روند مقابله با سياست هاي ترامپ به ويژه در 

برابر روسيه را ادامه دهد. مك كين پس از ديدار ترامپ با 
والديمير پوتين در ماه جوالي، اين اقدام رييس جمهوري 
امريكا را يكي از اسفناك ترين اقدامات يك رييس جمهور 

امريكايي خوانده بود. 
س��ناتور جف فليك نيز ابراز اميدواري كرده كه دوسي 
افرادي را انتخاب كند كه با چشماني باز تحوالت را دنبال 
كرده و ذهني تسخير شده نداشته باشند. اين در حالي 
اس��ت كه محافظه كاران حامي ترامپ در آريزونا بر اين 
باورند كه اولويت اول فرماندار دوسي بايد انتخاب فردي 
باشد كه وفاداري بي قيد و شرطي نسبت به رييس جمهور 
داشته باشد. جوي آرپايو يكي از مقام هاي سابق آريزونا كه 
كانديداي كرسي فليك در سنا است، در اين باره مي گويد: 
»به نظر من بايد فردي محافظه كار انتخاب شود كه حامي 
ترامپ است، كسي كه از رييس جمهور حمايت كند و در 

صورتي كه بحث استيضاح مطرح شد از اين اقدام حمايت 
نكند و جلوي آن را بگيرد.« 

گرچه يكي از نمايندگان دموكرات اعالم كرده كه فعال 
مدارك كافي براي اس��تيضاح رييس جمهوري امريكا 
وجود ندارد اما به نظر مي رسد كه باال گرفتن زمزمه هاي 
بركناري ترامپ به دليل رسوايي هاي پي در پي به شدت 
جمهوري خواهان حامي رييس جمهور را نگران كرده 
است. مايكل كوهن وكيل شخصي سابق ترامپ، اخيرا به 
تخلف مالياتي و زير پا گذاشتن قوانين مالي با هماهنگي 
ترامپ و به نفع وي اعتراف كرده است. به موجب قانون 
اساسي امريكا، براي استيضاح رييس جمهوري به راي 
حداكثري مجلس نمايندگان نياز است كه در صورت 
احراز اكثريت كرسي از سوي دموكرات ها در انتخابات 

ميان دوره اي احتمال اين مساله قوت مي يابد.

دريچه

كوتاه از منطقه

عقبنشينيترامپاز
مواضعشدرتوافق»نفتا«

تاجيكستانمرزافغانستان
رابمبارانكرد

ساختپايگاههوايي
جديددرقطر

ائتالف4حزبمخالف
كردستانعراق

رهبرداعش
درافغانستانكشتهشد

اردوغانيككاخديگرميسازد

گروه جهان| دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا 
كه از زمان كمپين ه��اي انتخاباتي از توافق تجارت 
آزاد امريكاي شمالي موسوم به نفتا انتقاد مي كرد، 
با عقب نش��يني از مواضع خود در قبال مكزيك از 
س��رگيري مذاكرات بازنگري اي��ن توافق را ممكن 
كرد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، ترامپ با اشاره به 
مذاكرات جديد كشورش و مكزيك بر سر بازتعريف 
توافق تجارت آزاد در توييتي نوش��ت: »روابط ما با 
مكزيك هر لحظه بهتر مي شود. افراد بسيار خوبي 
از دولت پيش��ين و دولت جديد، همه با هم تالش 
مي كنند. احتمال دارد به زودي توافق تجاري بزرگي با 
مكزيك به دست آيد.« اين در حالي است كه دو كشور 

در روند بازنگري در توافق تجارت آزاد نفتا هستند. 
وزير اقتصاد و عضو ارش��د مذاكره كننده مكزيك، 
هم مذاكرات اين كشور و امريكا در خصوص قرارداد 
تجارت آزاد امريكاي شمالي را رو به اتمام توصيف 
كرده است. آلفونسو گاخاردو با اين حال گفته: »تا 
زماني كه همه چيز تمام نشده است نبايد كار را تمام 
شده حساب كرد. مذاكرات تجاري امريكا و مكزيك 
به مرحله اي رسيده كه آنها )امريكايي ها( اختالفات را 
كنار بگذارند. گفت وگو ها از سر گرفته شده و پيشرفت 
خوبي داشته ايم.« گواخاردو همچنين با بيان اينكه 
مذاكره كنندگان دو كشور حداقل به يك هفته زمان 
براي نهايي ك��ردن قرارداد با كانادا نياز دارند، گفته 
است: »كانادا سومين كشور در قرارداد تجارت آزاد 
امريكاي شمالي است و نفتا براي نهايي شدن بايد 

موردتوافق كامل سه طرف باشد.« 
كان��ادا و مكزيك پيش��تر اع��الم ك��رده بودند با 
درخواست هاي اياالت متحده در چارچوب پيمان 
تجاري نفتا مخالف هس��تند. حال انتظار مي رود 
با پيش��رفت در مذاكرات دوجانبه اياالت متحده و 
مكزيك، كانادا نيز به آنها بپيوندد. مذاكرات مكزيك 
و امريكا بر سر موارد جديدي نظير صنعت خودرو 
كه پيش از اين ترامپ آن را دردسرساز خوانده بود، 
انجام مي شود. رييس جمهوري امريكا پيشتر با اشاره 
به اينكه قرارداد نفتا باعث ش��ده به جاي كارگران 
امريكايي، مكزيكي ها مش��غول به كار شوند، آن را 

فاجعه اي براي كارگران امريكايي خوانده بود. 

منابع خبري افغانستان اعالم كردند محل حضور 
طالبان در استان شمالي تخار افغانستان توسط 
جنگنده هاي تاجيكستاني بمباران شده است. 
به گ��زارش خبرگزاري طلوع، بمباران اس��تان 
تخار پس از حمله طالبان به جنوب اين كشور و 
كشته شدن دو سرباز مرزي انجام شده است.. در 
اين بمباران هشت نيروي طالبان كشته و شش 
تن ديگر زخمي شدند. تاجيكستان و افغانستان 

1400 كيلومتر مرز مشترك دارند.

جانشين فرمانده نيروي هوايي قطر بدون ذكر جزئيات، 
از ساخت پايگاه هوايي جديد به نام پايگاه هوايي تميم 
خبر داده است. به گزارش العرب، پايگاه هوايي العديد 
)محل استقرار نيروهاي امريكايي( و نيز پايگاه هوايي 
دوحه هم براي فرود هواپيماهاي پيشرفته و مدرن 
توس��عه پيدا خواهد كرد. حدود10ه��زار نظامي و 
دست كم يكصد هواپيماي نظامي امريكايي در پايگاه 
هوايي نظامي العديد در 30 كيلومتري جنوب غربي 

دوحه مستقر هستند. 

سرانجام چهار حزب مخالف دولت اقليم كردستان 
عراق پس از چندين نشس��ت اعالم كردند براي 
تشكيل يك ائتالف جديد كردي براي مشاركت 
در روند سياس��ي عراق ب��ه توافق رس��يده اند. 
به گزارش ايرن��ا، احزاب جنبش تغيير، جماعت 
اسالمي، اتحاد اسالمي و ائتالفي براي دموكراسي 
و عدالت اعالم كردند براي مش��اركت در پروسه 
سياسي جديد عراق ائتالف مي كنند. اين احزاب 
در خصوص نتايج انتخابات پارلماني با دو حزب 
حاكم دموكرات و اتحاديه ميهني اختالف  دارند.

سعد ارهابي رهبر داعش در افغانستان، در عمليات 
هوايي نيروهاي بين المللي و نيروهاي افغان در 
ش��رق افغانستان كشته شده اس��ت. به گزارش 
خبرگ��زاري فرانس��ه، اين عملي��ات در منطقه 
خوگياني واليت ننگرهار اجرا ش��ده و در پي آن، 
سعد ارهابي مشهور به ابوسعيد اوروكزي، رهبر 

داعش در افغانستان كشته شده است. 

رييس جمهور تركيه گفته يك كاخ رياست جمهوري 
در منطقه اخالط در كرانه شمال غربي درياچه وان 
مي سازد. به گزارش حريت، رجب طيب اردوغان در 
مراسمي به مناسبت سالگرد مالزگرد در استان موش 
گفته اين عمارت به مساحت 10۷1متر مربع با فضاي 
باز به مساحت 10هكتار ساخته مي شود. اردوغان در 
آنكارا هم يك كاخ با هزينه ميلياردها دالر س��اخته 
است. او همچنين يك كاخ ديگر در منطقه مارماريس 
ساخته كه 300 اتاق دارد و در آن تدابير شديد امنيتي 
اجرا مي شود. قطع صدها درخت به دليل ساخت اين 

كاخ انتقادات شديدي به همراه داشت.

روندنزوليليرتركيه
دوبارهآغازشد

گروه جهان|
 ارزش لير در نخستين روز از معامالت هفتگي بازار 
بين المللي ارز در برابر دالر 3 درصد كاهش يافت و 
ارزش دالر كه دوشنبه در برابر بيشتر ارزهاي جهاني 
عملكرد خوبي داشت، به ۶.185 لير رسيد. به گزارش 
رويترز، ارزش لير از آغاز سال جاري ميالدي تاكنون 
در برابر دالر 38 درصد كاهش داش��ته كه از عوامل 
اين كاهش، نگراني ها از دخالت رجب طيب اردوغان 
رييس جمهوري تركيه، در سياست هاي پولي بانك 
مركزي اين كشور و مناقشه بين آنكارا و واشنگتن 
بر سر سرنوش��ت كشيش بازداشت شده امريكايي 
در تركيه عنوان شده است. اندرو برانسون كشيش 
امريكايي در حال حاضر به اتهام مشاركت در كودتاي 
201۶ در حب��س خانگي اس��ت. يالچينكايا اوذر 
تحليل گر موسسه بروكر انتگرال در اين باره گفت: 
»در پي تنش هاي بين ما و اياالت متحده، حساسيت 
شديدي در قبال نوسان نرخ ارز ايجاد شده است.« 
توجه فعاالن ب��ازار ارز در حال حاضر بر ديدار برات 
آلبايراك وزير دارايي تركيه، با همتاي فرانسوي  او در 
پاريس معطوف است. آلبايراك به سرمايه گذاران 
اطمينان داده اس��ت كه تركيه را با قدرتي بيشتر از 
اين بحران خارج مي كند. اما سرمايه گذاران همچنان 
از مخالفت اردوغان با افزايش نرخ بهره در شرايطي 
كه تورم در باالترين سطح خود در 14 سال گذشته 
قرار دارد، به شدت نگران هستند. اردوغان دوشنبه 
با اشاره به حمالت اقتصادي عليه كشورش گفته: 
»مش��كل من و حزبم نيس��ت بلكه هدف تركيه و 

اسالم است.« 

چينبراياعمالنفوذ
درامريكاهزينهميكند

گروه جهان|
يك گ��زارش جديد كنگ��ره نش��ان مي دهد چين 
تالش تبليغات گس��ترده اي را در سراس��ر امريكا به 
راه انداخت��ه و از تركيب پول و ق��درت براي تحريف 
سياس��ت گذاري هاي كليدي اس��تفاده مي كند. به 
گزارش راش��اتودي، اين گزارش 3۹ صفحه اي كه بر 
روي »جبهه متحد« متمركز بوده كه يك چتر سازماني 
براي قدرت نرم پكن است، آمده كه در دوران حاكميت 
شي جين پينگ اين جبهه به شدت رشد داشته است. 
فعاليت جبهه متحد، تبليغ روايت ترجيحي پكن در 
جهان، فشار بر اشخاص ساكن در جوامع آزاد و باز براي 
خود سانس��وري و خودداري از بحث درباره مسائلي 
كه خوشايند حزب كمونيست نيس��ت و آزار و اذيت 
يا تضعيف گروه هاي منتقد سياست هاي پكن است. 
در اين گزارش آمده، نهادهاي سرش��ناس امريكايي 
مانند دانشگاه جان هاپكينز و انديشكده هايي مانند 
ش��وراي آتالنتيك و موسس��ه بروكينگز مستقيم يا 
غيرمستقيم از سوي شاخه هاي متفاوت دولت چين 
تامين مالي مي شوند يا با پروژه هايي همكاري دارند 
كه از سوي جبهه متحد تامين مالي شده اند. دولت 
چين همچنين شبكه اي از سازمان هاي اجتماعي 
مانند انجمن دانش��جويان و نخبگان چيني مستقر 
در امري��كا را تغذيه مي كند. اين س��ازمان ها تبادل 
فرهنگي و دسترس��ي به زبان، ارتباطات و فرهنگ 
چيني را تبليغ مي كنند اما در اصل به عنوان جبهه اي 
براي جذب اطالعات و ارتقاي دستوركارهاي چيني 
عمل مي كنند كه شامل مديريت پرونده هاي تخاصم 

ژئوپوليتيكي شامل تايوان مي شود.

آغازنخستينسفردورهاي
»ترزامي«بهآفريقا

گروه جهان|
ت��رزا مي نخس��تين رهب��ر بريتانيا، در پنج س��ال 
گذشته است كه دوشنبه به كشورهاي مركز آفريقا 
س��فر كرد. اين سفر سه  روزه ش��امل ديدارهايي با 
روساي جمهوري آفريقاي جنوبي، نيجريه و كنيا با 
هدف ارتقاي تجارت پسابرگزيت مي شود. به گزارش 
گاردين، ترزا مي نخست وزير بريتانيا، تالش دارد تا 
چشم اندازهاي صادرات پسابرگزيت كشورش را ارتقا 
دهد خصوصا آنكه اخيرا به بي توجهي به اين منطقه 
متهم شده است. آخرين باري كه يك نخست وزير 
بريتانيا به كشورهاي مركز آفريقا سفر كرد، به سال 
2013 و زماني باز مي گردد كه ديويد كامرون براي 
شركت در مراس��م خاكسپاري نلس��ون ماندال به 
آفريقاي جنوبي رفت. او قصد داشت تا تابستان 201۶ 
هم به آنجا برود اما با روي كار آمدن ترزا مي به عنوان 
رهبر حزب محافظه كار برنامه هايش به هم ريخت. 
ترزا مي هرگز به كشورهاي مركز آفريقا نرفته است. 
او تنها يك بار در س��ال 2015 وارد اين قاره شد كه 
پس از حادثه تروريستي در هتل سوسه تونس بود. 
نخست وزير بريتانيا پيش از آنكه عازم آفريقاي جنوبي 
شود، گفت: »آفريقا دقيقا در نوك پيكان ايفاي نقش 
تحول پذير در اقتصاد جهاني ايس��تاده است و يك 
آفريقاي مرفه تر، رو به رشد و تجاري به نفع همگي 
ماس��ت.« او همچنين تاكيد كرده اين سفر تالشي 
براي نشان دادن موقعيت بريتانيا به جهان پيش از 
بريگزيت است. ترزا مي گفته: »همزمان با آنكه براي 
برگزيت آماده مي شويم، اكنون زمان آن است تا لندن 

شراكت جهاني اش را عميق و تقويت كند.«

تحريمهايضدروسيامريكا
بهاجرادرآمد

گروه جهان|
دور تازه تحريم هاي ضد روسي امريكا از دوشنبه به اجرا 
درآمد و براساس آن موسسات امريكايي از ارايه تسهيالت، 
تضمين اعتبار و س��اير كمك هاي مالي به روسيه منع 
ش��ده اند. به گزارش اس��پوتنيك، همچنين صادرات 
كاالهاي حس��اس امنيتي به روس��يه نيز در فهرست 
تحريم ها قرار گرفته است. براساس تحريم هاي جديد، 
هرگونه كمك به روسيه طبق قانون كمك هاي خارجي 
1۹۶1پايان مي يابد. كمك هاي فوري بشر دوستانه، مواد 
غذايي و محصوالت كشاورزي، همكاري هاي فضايي، 
مواد غذايي و همچنين تامين قطعات و وسايل مورد نياز 
براي امنيت پروازها شامل تحريم ها نشده است. امريكا 
ماه گذش��ته اعالم كرده بود قصد دارد دو بس��ته جديد 
تحريمي عليه روسيه وضع كند كه نخستين آن اواخر ماه 
و بسته دوم ماه نوامبر اعمال خواهد شد كه شامل كاهش 
قابل توجه روابط ديپلماتيك، تعليق پروازهاي هواپيمايي 
ايرفلوت روسيه به امريكا، محدوديت در صادرات و واردات 
و ممنوعيت ارايه وام به اشخاص حقيقي و حقوقي روسيه 
مي شود. تحريم هاي امريكا بر سر موضوع مسموميت 
سرگئي اسكريپال جاسوس دوجانبه روس و دخترش 
در سالزبري بريتانيا اعمال شده است. اسكريپال 2010 
هنگام تبادل جاسوس ميان امريكا و روسيه به انگليس 
پناهنده شد كه در آن، مسكو چهار جاسوس خود را با 10 
جاسوس امريكا مبادله كرد. وي پيشتر مامور اطالعاتي 
روسيه بود كه به دليل جاسوسي براي لندن در 200۶ به 
13 س��ال حبس در مسكو محكوم شد، او متهم بود كه 
هويت جاسوسان روس را در اروپا به سازمان جاسوسي ام.

آي.۶ گزارش داده است.

سفرنخستوزيراسپانيا
بهامريكايالتين

گروه جهان|
 پدرو سانچز نخست وزير اسپانيا ديروز دوشنبه سفر 
دوره اي خود را به كشورهاي شيلي، بوليوي، كلمبيا 
و كاستاريكا آغاز كرد تا روابط كشورش با امريكاي 
التين را تقويت و بازسازي كند. به گزارش خبرگزاري 
افه، سانچز ابتدا در سانتياگو شيلي توقفي داشت تا با 
سباستين پينه را رييس جمهوري اين كشور درباره 
روابط دوجانبه، روابط اتحاديه اروپا با امريكاي التين 
و شرايط منطقه به گفت وگو بنشيند. سانچز سه شنبه 
پس از ديدار با روساي كنگره و سناي شيلي و جمعي 
از اسپانيايي هاي مقيم اين كشور به شهر سانتا كروز 
دال سيرا در بوليوي س��فر مي كند تا با اوو مورالس 
رييس جمهوري اين كشور، ديدار و چندين قرارداد 
همكاري عقد كند. او چهارشنبه راهي  كلمبيا خواهد 
شد و در ديدار با ايوان دوكه رييس جمهوري كلمبيا 
پيشنهاد خواهد داد كه اسپانيا نقش تسهيل كننده 
مذاكرات صلح دولت كلمبيا و شورش��يان فارك را 
ايفا كند. آخرين مرحله س��فر سانچز به كاستاريكا 
پنج ش��نبه و جمعه اس��ت. او با كارل��وس آلوارادو 
رييس جمهوري اين كشور گفت وگو و از مقر ديوان 
بين امريكايي حقوق بش��ر بازدي��د مي كند. منابع 
مطلع گفته اند سانچز با اين سفر مي  خواهد اهميتي 
كه كشورهاي امريكاي التين براي اسپانيا دارند را 
نشان دهد و ضعف حضور مادريد در امريكاي التين 
را بازسازي و تقويت كند. او همچنين درباره وضعيت 
ونزوئال يا نيكاراگوئه و اجالس آينده ايبرو امريكا كه 
در اواسط نوامبر در گواتماال برگزار مي شود گفت وگو 

خواهد كرد.
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خودت را جاي ديگران بگذار

»آرنت«  از خطر مشتركي مي گويد كه آنهايي را كه جذب ايدئولوژي هاي افراطي مي شوند، تهديد مي كند

انزوا بستر افراطي گري است

مولف: نبيله جعفر 
 مترجم: آرش رضاپور  

اي�ان   چند سال پيش متوجه شدم دوستم، تام، طرفدار 
برتري نژاد س��فيد اس��ت و اين موضوع مرا در وضعيتي 
عجيب قرار داد؛ چراكه من دختري مسلمان و مهاجرزاده 
هستم و اين يعني عضو يكي از آن گروه هاي به اصطالح 
متج��اوزي ام كه ت��ام از آنها منزجر بود و مي ترس��يد. او 
ديدگاه هاي��ش را، كه چي��زي نبودند ج��ز كاتالوگي از 
فريادهاي تظلم خواهي راس��ت افراطي، در رسانه هاي 
اجتماعي اش منتش��ر مي كرد. در يكي از نوشته هايش 
به »مهاجمان مسلمان« هشدار مي داد كه »دست هاي 

كثيف شان را از زنان ما دور نگاه دارند.«
تام نه تنها هيچ وقت چي��زي از اين ديدگاه هايش به من 
نمي گفت، بلكه برعكس، وقت هايي كه با هم بوديم هميشه 
برخوردي گرم و دوس��تانه داشت. او عقايداش را فقط در 
فضاي مجازي ابراز مي كرد، و به نظر نمي رسيد روزي در 
عمل نيز آنها را به كار بندد. درباره تامس ماير، مردي ۵۲ 
ساله از اهالي بريستال -روستايي در شمال انگلستان- 
هم چني��ن چيزهاي��ي مي گفتند. او به همس��ايه هاي 
سالخورده اش ياري مي رساند، به باغچه هايشان رسيدگي 
مي كرد، و همان كسي بود كه در سال ۲۰۱۶ در حالي كه 
فرياد مي كشيد »به خاطر بريتانيا!« به جو كاكس، نماينده 
پارلماني كه مدافع حقوق مهاجران بود، شليك كرد و او 

را به قتل رساند.
جيمز بالدوين راست مي گفت كه عقايد خطرناك هستند. 
عقيده انسان را وامي دارد تا ميان زندگي آرماني و زندگي 
واقعي اش در جهان با شكاف روبرو شود و دست به عمل 
بزند. عقيده ه��ا مي توانند به تغييرات خوب يا بد – البته 
اغلب هر دو با هم- دامن بزنند. ب��ا اين حال تالش براي 
ايجاد تغيير همواره مخاطره آميز است، چراكه رفتن به راه 
جديد مستلزم دست كشيدن از محدوديت هاي پيشين 
رفتاري است. هنگامي كه به قلمرويي جديد پا مي نهيم – با 
توجه به احساس خطري كه به همراه مي آورد – رفتارهايي 
كه زماني افراطي به نظر مي رسيدند، مي توانند به شكلي 

طبيعي جلوه گر شوند.
براي فهميدن آنچه افراد را به س��وي افراط گرايي سوق 
مي دهد، اتكاي صرف به ايدئولوژي كافي نيس��ت. آنچه 
سبب شد ماير كله سحر شات گان و كارد هفده سانتي اش 
را ب��ردارد و از خانه بي��رون بزند تنها ايدئول��وژي نبود. 
گزارش هايي كه طي هفته هاي بعد از قتل كاكس منتشر 
شد، جزئياتي مفصل از زندگي بي حاشيه ماير را آشكار 
كرد، اما بيش از همه حرف هاي زني به چشم مي خورد، 
كه مدير يك مركز درماني در همان حوالي بود، و ماير روز 
قبل از جنايت به آنجا رفته بود: »او شبيه مردي تنها بود كه 

فقط مي خواست با يك نفر صحبت كند.«
شايد بد نباشد بدانيد دوست من، تام، از زندگي روزمره اش 
راضي نبود. شغلش را دوست نداشت و هيچ وقت روابط 
عاش��قانه را تجربه نكرده بود. هرچند كار او در آكسفورد 
مملو از مسائل مربوط به تنوع فرهنگي بود، اما دوستان 
زيادي نداش��ت. يك بار يكي از دوستان مشتركمان او را 
آدمي توصيف كرد كه روحي زخمي دارد. تام نيز، درست 

مانند ماير، رايحه تلخ تنهايي مي پراكند.
»انزوا بس��تر مشترك وحش��ت اس��ت« و اين صرفًا به 
حكومت ه��اي خودكامه، كه هانا آرنت هنگام نوش��تن 
كتاب ريشه هاي توتاليتاريسم )۱9۵۱( بدان مي انديشيد، 
محدود نمي ش��ود، بلكه به همين ترتي��ب مي تواند به 
وحش��تي رواني بينجامد كه قادر است يك آدم عادي را 
تس��خير كرده و چش��مانش را، در غباري از ترس و عدم 

اطمينان، تيره و تار كند.
منظور آرنت از »انزوا« آن نوع تنهايي اي نيست كه در آن 
-به قول خودش- كسي را به غير از خودتان براي تسلي 
نداريد. ما در انزواي ذهني به گفت وگويي دروني پرداخته 
و اينگونه دو صدا پيدا مي كنيم. همين گفت وگوي دروني 
اس��ت كه به ما امكان مي دهد، با سبك س��نگين كردن 
انگيزه ه��ا و الزام��ات متضاد، به تفكر مس��تقل و خالق 
دس��ت يابيم. هرگاه در يك دوراهي اخالقي گير كنيم، 
گفت وگويي آغاز مي شود كه مقدمات آن را تضاد منافع و 
تفاوت هاي ميان انسان ها فراهم كرده است. از منظر آرنت، 
يكي از اجزاي تفكر حقيقي توانايي نگريس��تن از چشم 
ديگران است. بدين ترتيب انزواي حقيقي را نيز مي توان 
ناتواني از گذاشتن خود به جاي ديگران دانست كه اغلب 
نتيجه توقف ناگهاني آن گفت وگوي دروني اس��ت؛ اين 
يعني »از دست رفتِن خود« يا درواقع از دست رفتن نقِش 
خود در تفكر. انزواي حقيقي يعني جداشدن از اشتراكات 
انساني، كه نتيجه اي جز جدايي از آگاهي انساني ندارد؛ 
همان حالتي كه در آن آدمي دستخوش امواج خروشان 

ابهام و عدم اطمينان باشد و راهي براي خروج از آن نيابد.
آدولف آيشمن يكي از افسران ارشد اس اس بود كه ابتدا 
در مهاجرت داوطلبانه يهوديان، سپس در تبعيد اجباري 
آنها، و دست آخر در نابودي شان، نقش داشت. آرنت معتقد 
است آيشمن نمونه خوبي از اين نوع تنهايي است. او »بطور 
كامل از اينكه چيزي را از منظر ديگران ببيند« عاجز بود؛ 
يعني نمي توانست از چارچوب ديدگاه هاي نازي اش خارج 
شود تا احساس ديگران را بفهمد. هنگامي كه يك افسر 
پليس در اسراييل درباره گذشته اش از او بازجويي مي كرد، 
با افس��وس از اينكه به درجات باالتر اس اس ارتقا نيافته 
بود، گفت: »هركاري كه براي��ش برنامه ريزي مي كردم 
و خيز برمي داشتم، اشتباه از آب درمي آمد. ... هرآنچه را 
مي خواستم يا برايش برنامه ريزي مي كردم، سرنوشت 
به نحوي ممانعت مي كرد«. آرنت شوخ طبعانه مي نويسد: 
»آيشمن فكرش را هم نمي كرد كه درك بازجو از ارتقاي 

سريع در اس اس با او فرق دارد.«
آرنت معتقد بود انزوا همان چيزي اس��ت كه به آيشمن 
و هزاران نف��ر ديگر -كه ممكن اس��ت آنچن��ان با زير 
دست هايشان مهربان باشند )همان گونه كه آيشمن اذعان 
كرده بود( كه تبدي��ل به الگوي مهرباني گردند- كمك 

مي كند خود را به دست ايدئولوژي هاي تماميت خواه و 
مردان كاريزماتيك بسپرند. ايدئولوژي هاي تماميت خواه 
به گونه اي طراحي ش��ده اند كه ب��راي آنهايي فريبنده 
باشند كه در كش��اكش گفت وگوي اخالقي درون شان 
ب��ه دام افتاده ان��د؛ اين هم��ان گفت وگويي اس��ت كه 
 آرنت آن را به عنوان برترين ش��كل انديشه مي استايد.

عقايد تماميت خ��واه »توضيحات��ي تام و تمام« پيش 
مي نهند؛ يعني ايده اي واحد ك��ه مي تواند همه چيز را 
توضيح دهد. زماني كه انديش��ه اي مستقل بخواهد به 
قلمروي سياه و س��فيِد ايدئولوژي تماميت خواه ملحق 
شود، بي ربط و نامتناسب تشخيص داده مي شود. خود 
آيشمن هميشه يك »ملحق شونده« بود كه از احتمال 
»زندگي فردي دش��وار و بدون راهنما« وحشت داشت. 
»ايدئاليست« شدن )البته چسبيدن به ايدئولوژي تعبير 
بهتري است( چيزي اس��ت كه اين وحشت را تسكين 
مي دهد؛ به هر حال اگر به اين اي��ده دل ببنديد كه نزاع 
طبقاتي، رقابت نژادي يا منازعات تمدني مطلق هستند، 
مي توانيد بدون آنكه نيازي به تفكر دوسويه )يعني تفكري 
كه مستلزم سبك سنگين كردِن انگيزه ها و الزامات متضاد 
و همدلي با مردمان است( داشته باشيد، به معنا و احساس 
تعلق به يك طبقه، نژاد يا تمدن دست يابيد. شروري مثِل 
راه حل نهايي به دست رهرواني همچون آيشمن اجرايي 
شد. بحث كردن با آنها درباره اينكه منطقشان مخدوش 
است يا شواهد تاريخي تأييدش نمي كند، كاماًل بيهوده 
بود؛ چ��را كه آنها اصواًل به خاطر اين ط��ور داليلي بدان 

ملحق نشده بودند.
فرآيند »ملحق شدن« به يك ايدئولوژي مطلق مستلزم 
نوعي تقليل است. پيوستن زماني آغاز مي شود كه يك 
نفر شروع كند از دريچه يك داستان واحد به جهان نگاه 
كند، مثاًل مشكل پيداكردن با معلمي در مدرسه، يا تقال 
براي يافتن شغل، يا محله اي كه تنوع فرهنگي در آن در 
حال افزايش اس��ت، يا نژاد پرستي تفنني، كم كم شبيه 
به جنبه هاي مختلف مشكلي واحد به نظر مي رسند، و 
مشكالت س��ادْه دورنمايي فريبنده از راه حل هاي ساده 
و راديكال به همراه دارند. اگر همه مش��كالت به سادگي 
بخشي از داس��تاِن بزرگ تر برخورد تمدن ها، بين غرب 
و اس��الم، باشد، تنها كافي اس��ت هركس موضع خود را 
مش��خص كند. به نظرم مي رس��يد تام -مثل آيشمن- 
ايدئولوژي اش را پيدا كرده و موضعش را مشخص كرده بود.

البته تام تنها نيست. هروقت با اوصحبت مي كنم به ياد 
زنان و مردان جواني مي افتم كه طرفدار القاعده، داعش يا 
ديگر گروه هاي تروريستي بودند و با آنها مصاحبه كردم. 

بسياري از آنها، همانند آيشمن، جذب جواب هاي دوقطبي 
و جهان بيني هاي سياه و س��فيد مي شدند. هيچ يك از 
جهادي هايي كه با آنها آش��نا شدم، ذاتًا شرير نبودند، اما 
همه شان دنيا را از دريچه كليشه هاي جهادي مي ديدند و با 
تفكِر دوسويه در ستيز بودند. تبليغات جهادي ها بر پشت ِپا 
زدن به ابهام و همدلي استوار است. نشريه انگليسي زبان 
داعش پيوسته به انتقاد از »فضاي خاكستري« مي پردازد؛ 
اين اصطالحي اس��ت كه براي توصيف تمام چيزهايي 
به كار م��ي رود كه ميان ايدئولوژي آنها و ايدئولوژي كفار 
قرار گرفته اس��ت. فضاي خاكستري اغلب به آن فضاي 
بينابيني اي اش��اره دارد ك��ه مهاج��ران در آن زندگي 
مي كنند؛ يعني ميان دو فرهنگ، دو دسته ارزش و دو شيوه 
زندگي. چند تن از طرفداران داعش به من گفتند مشكل 
مسلمانان غربي اين اس��ت كه »در فضايي خاكستري 
 زندگي مي كنند؛ گيج، سردرگم و شرمسار از دينشان«.
اينكه كسي با تفكر دو سويه سِر جنگ داشته باشد بدان 
معنا نيست كه احمق است. براي نمونه تام مهندس است، 
و بس��ياري از هواداران جهادي كه با آنها مصاحبه كردم 
هم تحصيالت عالي داشتند. اما اين آدم ها خشك مغزاند 
چراكه توانايي تفكر مس��تقل را، به نفع سرس��پردگي 
تمام وكمال به جنبش منتخب شان، نفي مي كنند. بيشتر 
ه��واداران جهادي ها نيز، درس��ت همانند تام، هيچگاه 
دست به اقدامي خشونت بار نزده اند، بااين حال چسبيدن 
سفت وسخت شان به يك ايدئولوژي واحد، كه ظاهراً قرار 
است تمام جهان را توضيح دهد، آدم را به ياد تام مي اندازد. 
آنها نيز مانند او معتقدند اس��الم و غرب دو چيِز متضاد 
هستند كه درگير جنگي پايان ناپذيرند. تنها تفاوتشان با 

تام اين است كه در جبهه مقابل او قرار دارند.
اگر انزوا وجه مش��ترك هراس و ترور باشد، پس درك ما 
از افراط گرايي، به ويژه درباره اقسام جهادي ها، اساساً ايراد 
دارد؛ چرا كه هميش��ه افراط گرايي را همچون تهديدي 
 خارجي مي بينيم، يعني آلودگي ناشي از يك تمدن بيگانه.
آرنت معتقد بود انواع خاصي از تنهايي افراد را مستعد انزوا و 
در نتيجه ترور مي كنند. او ما را متوجه مشكالت ساختاري 
كرد: يعني »بي خانماني و زائد بودن« در مدرنيته. فروپاشي 
نهادهاي سياسي و سنت هاي اجتماعي پيشامدرن منجر 
به شكل گيري جوامعي شده است كه فرد در آنها »جايي 
در جهان، كه مورد پذيرش و تصديق ديگران باشد« ندارد 

و -به ش��كلي سرنوشت س��از- به چيزي احساس تعلق 
نمي كنند. جامعه آينه اي است كه ما خود را در آن مي بينيم. 
يافتن جايگاه مان در جامعه -در كنار همتاياني مطمئن 
و قابل اعتماد- كمك مي كن��د هويت يافته، خودمان را 
بشناسيم و به افكارمان اعتماد كنيم. هنگامي كه از جامعه 
كنار گذاشته شويم، مستعد آن ناامني و ترسي مي شويم 
كه آرنت درباره اش سخن مي گويد. با اين حال زماني كه 
آرنت به ازخود بيگانگي شايع درباره بورژوازي فكر مي كرد، 
كلماتش درواقع رنگ وبوي نوع ديگري از تجربه عدم تعلق 

را داشت كه امروزه در جوامع غربي فراگيرتر است.
سال گذشته با كس��ي مصاحبه كردم كه در حال حاضر 
دوران محكوميت اش را به جرم اشاعه تروريسم در بريتانيا 
طي مي كند. همانطور كه صحب��ت مي كرديم او مدام و 
مدام به شكوه اي مي رسيد كه سنگ بناي دلبستگي اش 

به افراط گرايي خشونت بار بود.
مي گفت: »هيچ جايي ن��دارم كه بگويم اينجا جاي من 
است. ما به چيزي احساس تعلق نداريم.« او قبول داشت 
كه داعش كمي زياده روي كرده است: »اما ايده آنها درباره 
داشتن جايي كه بدان تعلق داشته باشيم حرف ندارد! خوِد 
خودش است!« وقتي اين حرف ها را مي زد چشم هايش 
 مي درخش��يد و لبخندي غرق در رويا به ل��ب مي آورد.

احساس تعلق -يا اغلب، عدم تعلق- درونمايه اي مشترك 
ميان افراط گرايان است. براي نمونه عبداهلل يوسف را در 
نظر بگيريد. او پسربچه اي ۱۷ ساله و سوماليايي زاده اهِل 
مينه س��وتا بود كه در سال ۲۰۱۴ س��عي كرد به داعش 
بپيوندد، اما در مرز دستگير شد. يوسف، مانند بسياري از 
افراط گرايان جوان ديگر، به خوبي در جامعه غربي ادغام 
شده بود. لهجه امريكايي داشت، عاشق ليگ بسكتبال بود 
و طرفدار تيم مينه سوتا وايكينگز. بنابراين اين احتمال 
وجود دارد كه در جامعه اي به خوبي ادغام ش��ده باشيد، 
و بااين حال احس��اس نكنيد به راستي بدان تعلق داريد. 
يوسف در طول يك سال ۳ بار مدرسه اش را عوض كرده 
بود؛ يك بارش به اين دليل بود كه مدرس��ه بدون اطالع 
قبلي تعطيل شد. يوسف در س��ال ۲۰۱۷ به نيويورك 
مگزين گفته ب��ود »هيچ آدم موفقي نمي شناس��د«، و 
-شايد از آن هم مهم تر- احساس مي كرد انگار مادامي كه 
در اياالت متحده است، از هويت سوماليايي و مسلمانش 
دور مي افتد. يوسف در دادگاه به ديدن ويديوهايي اشاره 
كرد كه به او مي گفتند: »مسلمانان نبايد در غرب زندگي 
كنند، براي آنها بهتر است به يك حكومت اسالمي بيايند، 
چرا كه جاي بهتري براي زندگي اس��ت«. زماني كه او و 
دوستانش اين ويديوها را نگاه مي كردند، مستعِد پذيرِش 

ايدئولوژي پِس آنها بودند.
تفاوت هميش��ه به اصطكاك مي انجام��د، اما معمواًل 
فراموش مي كنيم كه تفاوت هيچگاه يك جانبه نيست، 
بلكه هميشه دو بخش در آن درگيراند. به همين ترتيب 
داس��تان طرفداران جوان جهادگرايي به ندرت داستان 
ساده شكست در ادغام اس��ت، چراكه اغلب، دست كم 
بخش��ي از آن، داس��تان افراد جواني است كه احساس 
مي كنند با وج��ود صبحت كردن ب��ه زبان هاي غربي، 
پوشيدن لباس ها و پذيرش آداب و رسوم آنها، باز هم به 
غرب تعلق ندارند. يكي از دختران جوان طرفدار داعش 
مي گفت: » يادم مي آيد كفار به من مي گفتند: »برگرد 
به همان جايي ك��ه از آن آمده اي!« خب من هم رفتم به 
دولت اسالمي« يك مرد امريكايي-سوماليايي اهل اياالت 
متحده كه تالش كرده بود به داعش بپيوندد، با عصبانيت 
 مي گفت: »بايد بيايي اينجا و همه اش بپذيري و بپذيري...«

من در اين داس��تان ها، شكس��ت اين افراد ج��وان را در 
تفكر دوسويه مي بينم. آنها با اين ايده در كشاكش اند كه 
فضاي خاكستري، جاي وحشتناكي براي زندگي نيست. 
نمي توان زندگي را، خيلي ساده، داستان تفاوت هاي 
فرهنگي دانس��ت. اگر انزوا به معناي ناتواني در تفكر 
مس��تقل و همدالنه باش��د، پس اين آدم ها به شكلي 

دردناك تنها بودند.
با خودم فكر مي كنم چرا بار اين مصالحه مالحظه كارانه 
مي بايد بر دوش دختران و پسران جواني باشد كه در غرب 
به دنيا آمده و بزرگ شده اند. اقليت ها –بنا بر طبيعتشان- 
قدرت كمتري نسبت به اكثريت ها دارند و درنتيجه كمتر 
احتمال دارد بتوانند بدون ازدس��ت دادن هويت ش��ان 
چيزهايي را واگذار كنند. چرا زني جوان بايد ياد بگيرد كه 
چگونه با اينكه به او مي گويند برگرد به همان جايي كه از 

آن آمده اي، با ظرافت كنار بيايد؟ و چرا مردي جوان بايد 
احساس كند براي آنكه دركشوري كه به دنيا آمده آينده اي 
داشته باشد، مجبور است پوشيدن لباس هاي قومي اش را 
كنار بگذارد، يا لهجه خارجي والدينش را الپوشاني كند، يا 
از ابراز دين خودش چشم بپوشد؟ آيا ناتواني آنها در اينكه 
احس��اس كنند غرب خانه آنهاست به سادگي بازتابي از 
ناتواني اكثريت در همخانه شدن با آنها نيست؟ احساس 
انزواي آنها سرچشمه اي نامعلوم ندارد، بلكه از تجربه روزمره 

زندگي شان در غرب ناشي مي شود.
ش��يوه صحيح مواجه��ه با اي��ن افراط گراي��ان منزوي 
چيست؟ اگر حق با آرنت باش��د، پس داليل ساختاري 
انزوا آنقدر عميق مي ش��وند كه حت��ي كمترين روابط 
 ش��خصي براي ايجاد تغيير نيز غيرممك��ن مي گردد.

يك بار تام به من گفت: »مي دانم گاهي در دنياي مجازي 
زياده روي مي كنم.« بع��د هم خيلي مودبانه اذعان كرد 
مشكلي با من ندارد. او داشت به تمايزي مرسوم استناد 
مي كرد؛ يعني تمايز ميان يك گ��روه در حالت جمعي، 
كه او از آنها مي ترسيد و بدنام شان مي كرد، و اعضاي آن 
گ��روه در مقام فرد، كه ادعا مي كرد آنها را مي شناس��د و 
دوستشان دارد. اين مانند همان جمله احساسي اي است 
كه با كلمات »بعضي از بهترين دوستان من جزو ... « شروع 
مي شود. آيش��من كه ظاهراً معشوقه اي يهودي داشت، 
هيچ تحت تأثير اين دوستي قرار نگرفت. بازرگاني به نام 
برتولد استورفر از يهوديان وين بود كه همكاري نزديكي با 
آيشمن در فرستادن يهوديان به فلسطين در سال ۱9۴۰ 
داشت. كمي بعد استورفر مخفي شد، اما دستگير و راهي 
آشوويتز گرديد. او درخواست كرد آيشمن را ببيند، آيشمن 
به مالقات او رفت و گفت كاري از دستش ساخته نيست: 
قوانين هاينريش هيملر انعطاف ناپذير بودند و هيچكس 
نمي توانس��ت كمپ را ترك كند. آيش��من استورفر را   
به خاطِر تالش براي فرار سرزنش كرد، اما سفارش كرد كه 
به او وظايف ساده تري واگذار كنند. آيشمن بعدها درباره 
اين ديدار گفت: »ما با هم دس��ت داديم و من احس��اس 
رضايت خاطر عميقي داشتم.« آرنت مي نويسد: »شش 
هفته پس از اين ديدار رضايت بخش، استورفر درگذشت، 

ظاهراً نه با گاز بلكه با شليك گلوله.«

آشنايي با من تأثيري اندك بر جهان بيني كلي تام داشت؛ 
مخصوصًا بر اين عقي��ده كه مهاجران به ش��كل عام، و 
مسلمانان به ش��كل خاص، بزرگ ترين دشمنان زمانه 
هستند. حتي بحث منطقي نيز افاقه نمي كرد. هنگامي كه 
دوستان مشتركمان مخالفتشان را با ديدگاه هاي افراطي 
او، مفصاًل بيان مي كردند، او به مخالف خواني برمي خاست. 
خونسرد، اما كله شق بود و دست آخر، با آهي از سِر افسوس، 
به الك خود مي خزيد. همه ما گاهي از خطاي تاييد -يعني 
تمايل به طرف��داري از اطالعاتي كه موافق اعتقاداتمان 
هس��تند- رنج مي بريم. اما در مورد تام اينگونه نبود كه 
نوع خاصي از واقعيات را به انواع ديگر ترجيح دهد؛ بلكه به 
نظر مي رسيد كاماًل به آنها بي عالقه است. در عوض، مدام 
به كليشه ها مي چسبيد )چيزي كه آرنت درباره آيشمن 
هم ذكر كرده است( . نوشته هاي معمول او در شبكه هاي 
مج��ازي اش از اين قبيل اند: »دين كنترل همه چيز را به 
دست مي گيرد؛ همانطور كه هميشه گرفته است. شريعت 
در قدرت نفوذ كرده و دولت اسالمي را شكل مي دهد«. اين 
موضوع فراتر از ترديدهاي رايج درباره مهاجرت و آن نوع 
موضع گيري در برابر دين است كه آتئيست ها برمي گزينند. 
عقايد او چيزي نيست جز كوبيدن بر طبل ديدگاه هايي 
 كه گذش��ته، حال و آينده را از دريچه اي تنگ مي بينند.

عقايد تام منطقي بي روح دارند. اگر فرض كنيد فرهنگ 
غربي نماينده يك جهان بيني واحد )و تنها جهان بيني 

روشنگرانه( باشد، آنگاه نتيجه خواهيد گرفت مهاجران 
غيرسفيدپوست كه به فرهنگ هاي كمتر تكامل يافته 
چسبيده اند، تهديدي هستند كه مي بايد متوقف شوند. 
به همين ترتيب اگر متقاعد ش��ويد اس��الم ه��م داراي 
جهان بين��ي يگانه اي اس��ت كه از قضا از بي��خ برابرنهاِد 
رهيافت روشنگري غربي است، آنگاه نتيجه مي گيريد 
كه مي بايد با آن جنگيد. اگر هم از پيش به صرافت افتاده 
باشيد كه در تمام اين ماجراها، تمدن يگانه مسئله واجد 
اهميت است، كه ديگر حرفي براي گفتن نمي ماند. آرنت در 
كتاب ايدئولوژي و ترور مي گويد براي آنهايي كه به تفكر 
حقيقي نمي پردازند، از نظر منطقي مهم ترين ظرفيتي كه 
باقي مي ماند، پرداختن به بديهيات محض است، چراكه 
»حتي اگر در انزواي مطلق هم باش��يد« منطق دودوتا 
چهارتا ترديدناپذير است. هنگامي كه آدميان احساس 
نياز دوسويه به شناختن ديدگاه هاي يكديگر را، در جهاني 
مشترك، كنار بگذارند، اين برهان آوري منطقي تبديل به 
»تنها ’حقيقِت‘ قابل اتكايي مي شود كه مي توان بدان پناه 
برد«. )اغلب اشاره شده است كه تعداد غيرقابل باوري از 
اسالمگرايان افراطي خشونت گرا سوابقي در مهندسي، 
علوم يا رياضيات دارند؛ اگرچه ممكن است اين همبستگي 
داليل ديگري نيز داشته باشد( منطق، گذشته از همه چيز، 
نه خودي مي شناسد و نه غيرخودي؛ فقط نيازمند يك 
فرض بنيادين است كه بدان اجازه دهند در ميان انسان ها 

جاري شده، و قوانين ذاتي اش را به اجرا درآورد.
روايت تام نيازي ب��ه واقعيات ندارد، چراكه در اين روايت 
واقعي��ات نامربوط هس��تند. روايت ني��ز به مانند ديگر 
عقايدي كه س��وداي »توضيحي تام و تمام« را در س��ر 
دارند، تظاهر مي كند »پيش��اپيش تمام آن چيزهايي را 
كه هنوز به تجرب��ه نيامده اند مي داند«. ايمان آورند گان، 
مسلح به دانش همه چيزداني كه منشأ »حقيقي« همه 
وقايع را مي داند، از ش��ر احساس عدم اطمينان خالص 
مي ش��وند؛ چرا كه توضيحي اس��توار ب��راي هر چيزي 
دارند. عقايد تماميت خواْه پيروانش��ان را از قيد واقعيت 
مي رهانند. ارزش آنها در پديدآوردن روايتي يكپارچه و 
مطلق از جهان نهفته است كه، همان گونه كه آرنت نيز 
در كتاب ريشه هاي توتاليتاريسم اشاره مي كند، »بيش 
از خوِد واقعيت با نيازهاي ذهني انسان همخواني دارد.« 
تجربه بي معناست؛ چرا كه هيچ چيز تازه اي نمي تواند ياد 
دهد. نازي ها اين اعتقاد مجع��ول را كه يهودي ها دنيا را 
كنترل مي كنند به نحوي به راه انداختند كه از خوِد واقعيْت 
واقعي تر بنمايد و، در نتيجه، طوري جلوه دهند كه »انگار 
يهوديان بر جهان غلبه كرده اند و بنابراين الزم است در برابر 
آنها ايستادگي كرد«. حقيقت لزوماً با آنچه حقيقت به نظر 

مي رسد ارتباطي ندارد.
وقتي آرنت مي گويد انزوا زمينه اصلي ترور است، منظورش 
آن دسته اعمال تروريس��تي فردي نيست، كه به دست 
افرادي كه در حاشيه جامعه هستند انجام مي شود، بلكه به 
تروريسم دولتي و ايدئولوژي هاي خودكامه اي اشاره دارد 
كه اكثريت غالب جامعه كم كم آن را مي پذيرند. او معتقد 
اس��ت هدف مطلوب اين حكومت ها ن��ه متقاعد كردن 
افراطيون، بلكه تحت تأثير قراردادن افراد منزوي است؛ 
تا به قدري احساس عدم اطمينان به آنها تزريق كنند كه 
توانايي تفكر حقيقي را فروگذارند. يعني كساني كه براي 
آنها فاصله ميان درست و غلط تيره و تار شده، و وعده هاي 
يك جنب��ش اغوايش��ان مي كند. تام هميش��ه چنين 
اعتقاداتي نداشت. دوستاني كه بيشتر مي شناسندش 
به من گفتند اگرچه كودكي دش��واري داش��ته است، 
ديدگاه هاي فعلي اش از اواخر ۲۰ سالگي شكل گرفتند. 
شايد او همزماني جزو همان دس��ته اي بوده، كه به قول 

آرنت، هدف مطلوب هستند. 
به نظر من تام از آن هواداران جوان و خشمگين داعش و 
القاعده، كه با آنها مصاحبه كردم، شرورتر نيست. راستش 
نمي توانم از او متنفر باشم. به ندرت مي بينمش، اما وقتي 
اتفاقي با هم روبرو مي ش��ويم، مودب و دلنشين است و، 
همچنين، پيداست كه آنقدر در انزواي خود غمگين است 
كه نمي تواني برايش متأسف نشوي. او نه اياگو است و نه 
مكبث و نه تمايل دارد »ثابت كند شرير است« بي فكري 
صفتي كمياب نيست و اگر رازهاي تاريخ افشا مي شدند، 
او تنها كسي نمي بود كه براي طرفداري از وحشي گري 
منطقي مورد بازخواست قرار مي گرفت. ترديد دارم اغلب 

آدم ها كاماًل بر آنچه مي كنند واقف باشند.

برش
     وقتي آرنت مي گويد انزوا زمينه اصلي 
ترور اس�ت، منظورش آن دس�ته اعمال 
تروريس�تي فردي نيس�ت، كه به دست 
اف�رادي كه در حاش�يه جامعه هس�تند 
انجام مي ش�ود، بلكه به تروريسم دولتي 
و ايدئولوژي ه�اي خودكام�ه اي اش�اره 
دارد ك�ه اكثري�ت غالب جامع�ه كم كم 
آن را مي پذيرن�د. او معتقد اس�ت هدف 
مطلوب اين حكومت ها نه متقاعد كردن 
افراطي�ون، بلكه تحت تأثي�ر قراردادن 
افراد منزوي اس�ت؛ تا به قدري احساس 
ع�دم اطمينان ب�ه آنها تزري�ق كنند كه 

توانايي تفكر حقيقي را فروگذارند

برش
   آرنت معتقد بود انواع خاصي از تنهايي 
اف�راد را مس�تعد ان�زوا و در نتيج�ه ترور 
مي كنند. او ما را متوجه مشكالت ساختاري 
كرد: يعن�ي »بي خانمان�ي و زائد بودن« در 
مدرنيته. فروپاش�ي نهادهاي سياس�ي و 
س�نت هاي اجتماعي پيشامدرن منجر به 
شكل گيري جوامعي شده است كه فرد در 
آنها »جايي در جهان، ك�ه مورد پذيرش و 

تصديق ديگران باشد« ندارد

مشكل كمبود كود نداريم
معاون وزير جهاد كشاورزي و رييس سازمان تعاون 
روستايي گفت: هدف دولت از ورود هدفمند به بازار 
زعفران، اصالح و نوس��ازي اين بازار اس��ت. حسين 
شيرزاد در نشستي خبري در مشهد اظهار كرد: عصر 
مزيت هاي نسبي در حوزه محصوالت كشاورزي به 
پايان رسيده و بايد قدرت رقابت پذيري محصوالت 
در بخش هاي مختلف از جمله زعفران باال برود. وي 
تاكيد كرد: در اين مسير اصالح فرايندها، ساختار بازار 
و تعادل در قيمت زعفران، مورد پيگيري دولت است 
و خريد حمايتي اين محصول امسال نيز براي دومين 
سال پياپي اجرا مي شود. معاون وزير جهاد كشاورزي 
با بيان اينكه زعف��ران داراي بازاري با قدمت بيش از 
۲۱۰ساله در ايران است، ادامه داد: مداخله هدفمند 
دولت در ب��ازار زعفران و خريد حمايتي محصول به 
شكل بي سابقه و با آثار مثبت فراواني در كشور در سال 
گذشته اجرا شد. شيرزاد، كمك به خرده پايان مرزي 
و مناطق محروم و حمايت از زعفران كاران را هدف 
جدي دولت در اين مسير دانست و گفت: شيب تند 
قيمت زعفران در بازار مهم نيست بلكه جلوگيري از 
نوسانات قيمت اين محصول است كه مهم و تعيين 
كننده است. اين مسوول بيان كرد: عارضه تاريخي 
و بازار بخش كشاورزي مربوط به ذات توليدات اين 
حوزه اس��ت به اين معنا كه در م��دت كوتاهي براي 
برخي محصوالت خ��اص از جمله زعفران در فصل 
برداشت، شاهد عرضه فراوان و كاهش قيمت هستيم. 
رييس س��ازمان تعاون روستايي ادامه داد: تعادل در 
بازار و حذف نوس��ان قيمتي همان چيزي است كه 
مورد توجه و پيگيري دولت اس��ت. شيرزاد با اشاره 
به خريد بيش از ۶8 تن زعفران در اس��تان هاي سه 
گانه خراسان، گفت: تا كنون حدود ۴۱ تن زعفران 
به عالي ترين شكل ممكن در بورس خريد و فروش 
شده و ۷.۵ تن ديگر نيز در داالن فروش قرار دارد. وي 
باتاكيد بر اينكه اجازه نمي دهيم مشكل برنج مازندران 
و گيالن براي محصول زعفران هم پيش بيايد، تصريح 
كرد: اگر وضعيت توليد برنج كه صرفا در خطه شمال 
مزيت نسبي دارد به همين روال پيش برود، هيچ فرق 
قيمتي ميان برنج شمال با برنج ۱۱۲۱ هندي وجود 
نخواهد داشت. شيرزاد افزود: بنابر اين ديگر مزيت 
نسبي در توليد محصوالت كشاورزي جايگاهي ندارد 
و اين مزيت رقابتي محصوالت اس��ت كه بايد مورد 
پيگيري باشد. رييس سازمان تعاون روستايي با اشاره 
به اينكه مشكل تامين و توزيع كود كشاورزي برطرف 
شده، افزود: در پي اختالف نظر هميشگي شركت هاي 
پتروشيمي با وزارت جهاد كش��اورزي، عرضه كود 
كاهش يافت اما هم اكنون اين مشكل برطرف شده 
است. شيرزاد ادامه داد: وزارت جهاد كشاورزي بر اين 
نظر پافشاري دارد كه كود بايد به صورت يارانه اي در 
اختيار كشاورز قرار گيرد اما شركت هاي پتروشيمي 
به واسطه فعاليت خصوصي مخالف اين امر هستند 
و همين مس��اله موجب بروز برخي اختالالت شد. 
وي افزود: از ابتداي امس��ال بيش از ۴۰ هزار تن كود 
شيميايي بين كشاورزان توزيع شده است كه ۲۰ تن 
آن كودهاي ريزمغذي و ۱۵۰۰ تن كودهاي عالي بود. 
وي افزود: همچنين ۱۱۵ هزار تن سموم شيميايي در 

بين كشاورزان توزيع شده است. 

گوشت گوساله منجمد 
حداكثر ۲۹ هزارتومان 

معاون وزير جهاد قيمت خرده فروشي هر كيلوگرم 
گوشت گوساله منجمد را حداكثر ۲9 هزار تومان 
اعالم كرد و خواستار برخورد دستگاه هاي نظارتي 
با تخلف افزاي��ش قيمت اين كاال در بازار ش��د. 
به گ��زارش وزارت جه��اد كش��اورزي، علي اكبر 
مهرفرد با اش��اره به اختصاص ارز ۴۲۰۰توماني 
براي واردات گوش��ت گوس��اله منجمد، اظهار 
داشت: براساس محاسبات كارگروهي متشكل 
از كارشناس��ان وزارتخانه هاي صنعت، معدن و 
تجارت )س��ازمان حمايت( و جهاد كش��اورزي، 
قيمت هر كيلوگرم گوشت گوساله منجمد توسط 
واردكننده درب سردخانه حداكثر ۲۷ هزار تومان 
در استان هاي مختلف و براي مصرف كننده نهايي 
در خرده فروش��ي حداكثر هر كيلوگرم ۲9 هزار 
تومان تعيين و تصويب شده است. وي با اشاره به 
مشاهده برخي تخلفات افزايش قيمتي در عرضه 
گوش��ت گوس��اله منجمد، تصريح كرد: عرضه 
باالتر از قيمت هاي مصوب تخلف بوده و مشمول 
برخورد دس��تگاه هاي نظارتي اس��ت. مهرفرد با 
بيان اينكه مصرف كنندگان عمده نظير پادگان ها 
و دانشگاه ها الزم است گوشت مورد نياز خود را از 
شركت پشتيباني امور دام تهيه كنند و اين شركت 
عرضه كاال را مديريت خواهد كرد.  وي خاطرنشان 
كرد: با همكاري انجمن واردكنندگان فرآورده هاي 
خام دامي شبكه اي شامل ميادين ميوه و تره بار، 
فروش��گاه هاي تعاوني )با معرفي ات��اق تعاون( 
و فروش��گاه هاي زنجيره اي براي توزيع گوشت 
گوس��اله منجمد با قيمت مصوب تعريف ش��ده 
است. معاون توسعه بازرگاني و صنايع كشاورزي 
وزارت جهاد كشاورزي تاكيد كرد: مراكز ياد شده 
حق عمده فروش��ي ندارند و بايد كاال را به صورت 
خرده فروش��ي و با فاكتور بفروش��ند؛ به گونه اي 
كه فاكتور مش��تريان براي دستگاه هاي نظارتي 
قابل رصد باشد. وي يادآور ش��د: واردكنندگان 
گوشت گوس��اله منجمد بايد كارگزار امين براي 
عرضه كاالي خ��ود انتخاب كنند كه قيمت ها را 
رعايت كند و مس��ووليت اين واگ��ذاري برعهده 
واردكننده خواهد بود. معاون وزير جهاد كشاورزي 
تصريح ك��رد: كليه واردكننده ها و س��ردخانه ها 
موظفند اطالع��ات موجودي خ��ود را به همراه 
صاحب كاال و نوع قطعات به ش��ركت پشتيباني 
امور دام و س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان به فوريت اع��الم كنند.  مهرفرد   
گفت: به نظر نمي رسد كمبودي در تامين اين كاال 
وجود داشته باشد و جو رواني و سوءاستفاده عوامل 
واسطه موجب برخي نا به ساماني هاي قيمتي در 

بازار شده است.

لحظه ترور آندره كارلوف، سفير روسيه در تركيه 19 دسامبر 2016
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 سياست اقتصاد مسكن 
در دوره تحريم؟

براي  مطالعات��ي که 
بررسي منشأ نوسانهاي 
قيم��ت مسکن انج��ام 
پذيرفته، نش��ان از تاييد 
تاثير شاخص هاي كالن 
اقتص��ادي و انحراف��ات 
نقدينگي در بخش توليد 
و اقتص��اد و ني��ز عناصر 
مالي از جمله ارز و طال و 
نوسانات قيمت نفت و بازار سرمايه و بورس، بر اين 

نوسانات قيمت دارد. 
در ايران عمده ترين مسير اثرگذاري سياست مالي 
در حوزه اقتصادي از طريق نوسانهاي درآمدهاي 
نفت��ي روي م��ي دهد. به عبارت روشنتر، با ايجاد 
شوك نفتي و ورود اين درآمدها در بودجه عمومي، 
تقاضاي کل و درآمد حقيقي افزايش مي يابد. به اين 
ترتيب، شوك نفت��ي مثبت از طريق اثر درآمدي و 
در کنار آن فشار در جهت افزايش  قيمت کاالهاي 
غيرمبادلهاي مي تواند باعث افزايش قيمت مسکن 
شود. به نحوي ك��ه در صورت كاهش قيمت نفت 
اين معادله معكوس عمل مي كند و با كاهش درآمد 
دولت كه عمدتا وابس��ته به نفت و فرآورده هاي آن 
است، س��رمايه دولتي كاهش و رونق اقتصادي در 
بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله بخش مسكن 

با ركود مواجه مي شود. 
در نتيجه با توجه به اتکاي اقتصاد ايران به صادرات 
نفت، تحوالت بازار جهان��ي نفت بهعنوان يك��ي از 
داليل اصل��ي نوسانهاي اقتصادي در کشور بوده 
است که آثار خود را از طري��ق بخش مال��ي برجاي 
مي گذارد. از اين رو، در دورههاي افزايش درآمدهاي 
ارزي حاصل از صادرات نفت خام و انتقال آن به 
اقتصاد که از طريق بخش مالي به صورت مستقيم 
منجر به افزاي��ش درآمد در کوتاه مدت مي شود كه 
نتيجه ميان مدت آن افزايش قيمت حقيقي مسکن 
يا در ص��ورت كاهش درآمده��اي ارزي، منجر به 
كاهش قيمت مسكن و ركود معامالتي در اين حوزه 

اقتصادي خواهد شد. 
از اي��ن رو، آنچه كه تحوالت بازار مسكن را متفاوت 
از تحوالت ساير بخش  ه��اي اقتصادي مي كن��د و 
موجب ش�كل گرفتن الگوي متفاوت تغيير قيمت 
مي ش��ود، تقاضاي سرمايه اي مسكن اس��ت ك��ه 
مي طلبد سياس��تگذاران بخش مس��كن با توجه 
به س��رمايه گذاري در بخش مس��كن، مانع روند 

سوداگري در اين بخش شوند.
هم اكنون دولت خواه يا ناخواه اش��تياقي به تزريق 
سرمايه به بخش مسكن ندارد و با نگرشي مبتني بر 
جلوگيري از تورم، اين بخش اقتصادي را به حالت 
س��كون تعريف كرده است و تنها با اميد به تحرك 
بازار مسكن با بسته هاي حمايتي در قالب تسهيالت 
بانكي چشم انتظار تحرك بازار و خروج غير تورمي از 
ركود است كه در عمل و به تنهايي نمي تواند تحرك 

مد نظر را در اين حوزه را تامين كند. 
همانطور كه در نقش��ه راه ركودزداي��ي از اقتصاد 
منعكس اس��ت، بخش مس��كن به عن��وان عامل 
پيشران و محرك ساير بخش هاي اقتصادي معرفي 
شده اس��ت، در بسته سياستي جديد نيز اين رتبه 
همچنان براي مسكن محفوظ گذاشته شده و تيم 
اقتصادي دولت با اين اعتقاد كه بخش مسكن نقش 
محرك رشد اقتصادي را دارد و هرگونه تحرك در آن 
زمينه ساز رشد توليد و اشتغال در ساير بخش هاي 
وابسته خواهد ش��د، اقدامات اجرايي و توان مالي 
براي برقراري رون��ق اوليه در اين بخش را صرفا در 
خط حفظ تورم و تعريف ركود تا زماني كه صنايع 
پيشرو در بخش هاي اقتصادي پايه از جمله نفت و 
پتروشيمي و معادن و فلزات با ورود ارز هاي ناشي 
از رفع تحريم به كش��ور و رونق نس��بي حوزه هاي 
اقتصادي مزبور و س��رريز س��رمايه مازاد به بخش 

مسكن متمركز كرده است. 
اين استراتژي براي دولت دو اهميت داشت . اهميت 
اول رونق اقتصاد از جمله اقتصاد مس��كن با اجراي 
برج��ام و عملياتي ش��دن ديدگاه دول��ت مبني بر 
اينكه توافقات برجام از جمله مهم ترين داليل رونق 
اقتصادي مي توانست باش��د و اهميت دوم اينكه با 
شكوفايي اقتصاد و گردش پول و سرمايه ريالي و ارزي 
در كشور، افزايش و جهش قيمت در حوزه مسكن 
با ورود س��رمايه گذاران به اين حوزه اقتصادي قابل 
توجيه بوده و در راستاي سياست هاي رونق بخشي 
به اقتصاد كشور قلمداد خواهد شد كه فعال اينچنين 
نشده و دولت با چالش مهمي در اين حوزه اقتصادي 
روبه روست و نظام تحريم ها و محدوديت هاي مالي و 
جذب سرمايه هاي بين المللي با  محدوديت ها و موانع 

موثري روبه روست. 
اما آنچه مهم اس��ت بحث س��رمايه هاي دولتي و 
سرمايه هاي سرگردان و برنامه ريزي نشده مردم در 
دوره هاي تحريم و خروج از انضباط مالي آنان و ورود 
به بخش مسكن و فراهم شدن بازار سوداگري در اين 
حوزه است كه مي تواند تبعات منفي ناشي از تلقي 
تجاري بودن مسكن به عنوان كاالي اقتصادي و نه 
مصرفي در جامعه را در پي داشته باشد . كمااينكه 
تجربه بازار مس��كن ثابت كرده است كه بازوهاي 
دولتي گاهي اشتياقشان براي ورود به بازار مسكن 
بيش از سرمايه گذاران بخش خصوصي و حقيقي 
بوده و اين فرآيند مي تواند منجر به انباشت و احتكار 
ملك و امالك به دست خود دواير دولتي شود كه در 
ميان مدت موجب خروج مسكن از ريل قيمت واقعي 

شده و موجبات افزايش كاذب قيمت نيز مي شود.
از اي��ن رو، در صورتي كه دولت بتواند مس��كن را از 
يك كاالي تجاري و س��رمايه اي خ��ارج كرده و به 
عنوان يك كاالي مصرفي به دست متقاضيان واقعي 
برساند، بازار سوداگري در اين بخش از بين رفته و 
سرمايه هاي بخش خصوصي و حتي دولتي به جاي 
خريد و احتكار ملك و مسكن به سوي توليد مولد و 
اشتغالزا سرريز مي شود و به تبع آن فضاي سوداگري 

در اقتصاد مسكن نيز به شدت كاهش مي يابد.

»تعادل«وضعيتبازاررهنواجارهرابررسيميكند

3 راهكار كاهش ميزان اجاره بهاي مسكن 

التهابي كه زود فروكش كرد

گروه راه و شهرسازي|  شهال روشني|
آنگونه ك�ه كارشناس�ان مس�كن مي گويند، 
اجاره بهاي مس�كن از عوام�ل مختلف درون  و 
برون بخشي متأثر اس�ت. به طوري كه مي توان 
آن را تابع�ي چن�د متغيره از عوام�ل متنوعي 
دانست )دو عامل اصلي موثر بر نرخ رشد اجاره 
مس�كن، نرخ هاي تورم عمومي و رش�د قيمت 
مسكن اس�ت( .در فصول نقل و انتقاالت )نيمه 
اول سال(، با تحريك عوامل رواني و انتظارات، 
اجاره بهاي مسكن رش�د مي كند. پس از عبور 
از اي�ن دوره، با فروكش كردن تقاضاي فصلي و 
فش�ار رواني در نيمه دوم س�ال، نوسانات بازار 
اج�اره  مس�كن، تعديل مي ش�ود.در خصوص 
چش�م انداز بازار اجاره در سال 9۷ نيز افزايش 
تدريج�ي اجاره به�ا از خردادم�اه، قابل انتظار 
اس�ت. اين رون�د، قابليت تداوم تا ش�هريور را 
خواهد داشت. برخالف ۴ سال گذشته كه بازار 
اجاره مسكن از آرامش نس�بي برخوردار بود، 
پيش بيني مي شود در سال جاري )۱۳9۷( اين 
بازار براي مستأجران خصوصا در شهر تهران، 
سال نسبتا سختي باشد. محتمل ترين سناريو 
براي اجاره مسكن، نرخ رشد اجاره بها بيشتر از 

نرخ تورم عمومي است.

    آمارها چه مي گويند؟
بر اساس آمار دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن تعداد 
معامالت اج��اره از ابتداي تيرماه ت��ا اول مرداد 97 در 
تهران حدود 20ه��زار و 776 فقره و تع��داد اجاره در 
مردادماه تا اول شهريور س��ال جاري حدود 10هزار و 
744 فقره بوده كه نسبت به سال قبل به شدت كاهش 

داشته است .
بر اساس آمارهاي منتشره از سوي مركز آمار ايران در 
مردادماه 1397 عدد شاخص كل به 127.7 رسيد كه 
نسبت به ماه قبل 5.2 درصد افزايش نشان مي دهد. در 
اين ماه درصد تغيير ش��اخص كل نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل 19.3 درصد است. يعني خانوارهاي كشور 
به طور ميانگين 19.3 درصد بيشتر از مرداد 1396براي 
خريد يك »مجموعه كاال و خدمات يكس��ان« هزينه 
كردند كه نس��بت به ماه قبل )13.8درصد( 5.5 واحد 

درصد افزايش يافته است .
بر همين اساس، شاخص بهاي اجاره مسكن خانوارهاي 
كشور در مردادماه نسبت به ماه قبل 1.9درصد، نسبت 
به ماه مشابه سال قبل16.6درصد و در بازه دوازده ماه 
منتهي به ماه جاري نس��بت به دوره مشابه سال قبل 

حدود 10.1درصد است .
در همين بازه زماني شاخص بهاي اجاره مسكن نسبت 
به ماه قبل در خانوارهاي شهري حدود 1.8درصد و در 

خانوارهاي روستايي 2.1 درصد است . 

  هزينه قابل توجه اجاره بها در سبد خانوار 
به گفته حسين احمد اوغلي، كارشناس اقتصاد مسكن 
با بيان اينكه آمارها به درستي نشان مي دهد كه ميزان 
افزايش نرخ اجاره بها نسبت به ماه قبل در كشور حدود 
1.9 درصد است، عنوان كرد: اين ميزان يعني اينكه بازار 
اجاره در يك بازه كوتاه و علي رغم ركود س��نگين رشد 

قابل توجهي داشته است .
اين كارشناس اقتصاد مس��كن در ادامه عنوان داشت: 
بر اس��اس آماره��اي موجود، تع��داد معام��الت بازار 
اجاره ته��ران در مردادماه نس��بت به م��اه قبل نصف 
ش��ده اس��ت .درحالي كه قيمت هر مترمربع از واحد 
مس��كوني در همين بازه زماني نسبت به ماه قبل خود 
با رش��د چنددرصدي روبه رو به رو شده است .بنابراين 
زماني كه آمار اين معام��الت را در كنار هم مي چينيم 
متوجه مي شويم منطق مناسبي براي افزايش قيمت 
چنددرصدي مردادماه به تيرماه نداريم چراكه همواره 
قيم��ت بازار اجاره با دو عامل عرضه و تقاضا و نرخ تورم 
سنجيده مي ش��ود و در اين بازه كوتاه مدت هيچ كدام 
از دو فاكتور ذكرش��ده تفاوت فاحش��ي نسبت به قبل 

نداشته است .

  ريشه بي خانماني؟
احمد اوغلي اف��زود: از عمده داليل افزايش متقاضيان 
اجاره نش��يني عدم توانايي آنان در تهيه و خريد واحد 
مسكوني مورد نياز خود است. اين ناتواني ريشه در عدم 
رشد اقتصادي موثر جامعه و هزينه هاي باالي زندگي 

در ساير بخش هاي اقتصادي خانواده هاست. 
اين كارش��ناس مس��كن گفت: عدم گ��ردش صحيح 

سرمايه هاي اقتصادي در جامعه و نبود برنامه عملياتي از 
سوي متوليان امر اقتصاد مسكن در جامعه از يك طرف 
و تاثير متغيرهايي از جمله نرخ تورم و نرخ س��ودهاي 
بانكي و همچنين افزايش قيمت مسكن از طرف ديگر 

مي توانند در رشد نرخ اجاره بها موثر باشند.
اين كارشناس در ادامه هزينه اجاره بها در سبد خانوار 
را رقم قابل توجهي دانست و افزود: با افزايش اجاره بها، 
وضعيت موجود نشان از بروز مشكالتي براي مردم دارد 
و دولت بايد فكري به حال افزايش درآمد مردم متناسب 

با نرخ تورم بكند. 
احمد اوغلي همچنين فعاليت در بافت هاي فرس��وده 
را راهكاري براي كاهش تقاضاي مسكن عنوان كرد و 
گفت: هنوز آن طور كه بايد در اين زمينه اقدامي صورت 

نگرفته است.

  عامل افزايش تقاضا براي اجاره؟ 
اين كارش��ناس مس��كن گفت: واقعيت اين است كه 
افزايش تعداد مستأجران و آمار اجاره نشيني با كاهش 
قدرت خريد مردم رابطه اي مستقيم دارد كه به ميزان 
افزايش تعداد مس��تأجران مي توان نتيجه گرفت كه 
قدرت خريد مردم هم روندي نزولي به خود گرفته است.

وي همچني��ن يادآور ش��د: بنا بر گزارش ه��ا در حال 
حاضر 54.6 درصد مردم ايران صاحب خانه هس��تند 
و 36.8 درصد مس��تاجرند و 8.6 درصد هم جز س��اير 
موارد تقسيم بندي مي ش��وند. بنابر تحليل هاي انجام 
ش��ده، حدود 12 سال زمان مي برد تا يك ايراني داراي 
شغل و درآمد با پس انداز صاحب خانه شود. همچنين 
يك خانوار ايران��ي 33.1 درصد از درآمد خود را صرف 

مسكن مي كند.
احمد اوغلي در نهايت گفت: االن زمان استراحت وزارت 
راه وشهرسازي در خصوص مسكن نيست . شايسته بود 
اين وزارت خانه در دوران ركود با سرازير كردن بخشي از 
تسهيالت به سمت انبوه سازان ذي صالح فاصله عرضه 
و تقاضا را كمتر مي كرد .اما متاسفانه در طي چند سال 

اخير اين فاصله عميق تر شده است .

  كوچ مستأجران به حاشيه شهرها
ايمان رفيعي، كارشناس ساخت وساز با بيان اينكه در 

سال جاري، همزمان با افزايش شديد قيمت ارز، بازار 
نيمه جان مسكن از ش��ر دالالن و سودجويان در امان 
نمان��د و افزايش قيمت مل��ك و اجاره بها باعث خروج 
بخشي از مستأجران متوسط الحال به حاشيه شهرها 
شد، گفت: كاهش ش��ديد قدرت خريد در سايه تورم 
باالي 70 درصد )نرخ رسمي تورم 10.2 درصد است( 
موج افزايش قيمت در بازار مصالح ساختماني را نيز به 
همراه داشته است، به طوري كه كار به احتكار مصالح 

ساختماني نيز رسيده است. 
وي گف��ت: عليرغم اي��ن افزايش ش��ديد قيمت ها در 
روزهاي اخير، به نظر مي رسد بازار وارد دوران ركود بعد 

از تورم شده است.
رفيع��ي در ادامه افزود: س��ودجوياني كه قيمت ها را تا 
50 درص��د افزايش داده اند متوجه عقب ماندن س��ود 
خود از س��اير بازارها شده اند و خريداراني كه با افزايش 
سرس��ام آور قيمت ها مواجه ش��دند، نا اميد از خانه دار 
ش��دن س��رمايه خود را در بازارهاي ديگ��ر به جريان 

انداخته اند.
اين كارش��ناس س��اخت وس��از گفت: البته اين ركود 
نمي تواند زياد ادامه دار باشد. زيرا اين افزايش قيمت 50 
درصدي، مربوط به خانه هايي است كه با قيمت مصالح 
قديم ساخته شده اند و خانه هاي درحال ساخت فعلي 

قطعا قيمت هاي باالتري را تجربه خواهند كرد. 

  موضع انفعالي دولت 
رفيعي با بيان اينكه به طور حتم دوره ركود مسكن اين 
بار طوالني تر از قبل خواهد بود، عنوان كرد: چرا كه اين 
افزايش قيمت ها به قدري با سطح درآمدها فاصله دارد 
كه بعيد به نظر مي رس��د تا 5 يا 7 سال آينده بتوان اين 

شكاف را پر كرد.
اين كارشناس ساخت وساز افزود: اين فاصله درحالي 
ايجاد شده است كه روند افزايش قيمت ها اين بار نه به 
صورت درصدي بلكه به صورت تصاعدي درحال افزايش 
است. نكته ديگر كه اين روند را بسيار نامتعادل كرده، 
موضع انفعالي دولت در برابر اين افزايش قيمت ها است.

وي گفت: بدنه دولت تقريبا هيچ واكنش قاطعي نسبت 
به اين روند تاكنون نشان نداده است. بازار مسكن كامال 
رها و 100 درصد در اختيار سودجوياني است كه به طور 

لحظه اي قيمت تعيين مي كنند و دولت تنها مشغول 
ابراز نگراني است. 

رفيعي در نهايت گفت: روند كنوني بازار مسكن قطعا 
باعث رشد قيمت امالك در حاشيه شهرها خواهد شد 
و پديده شوم حاشيه نشيني را توسعه خواهد داد. كما 
اينكه همين االن هم بس��ياري از افراد سطح متوسط 
جامعه كه به لطف افزايش قيمت ها به سطح زير فقر وارد 
شده اند و ترجيح مي دهند به مناطق كم برخوردارتر ولي 
ارزانتر مهاجرت كنند و ش��هرها تنها دراختيار افرادي 
قرارگيرد كه ت��اب تحمل تورم چندص��د درصدي را 

داشته باشند. 

  اجاره هاي دالري و منحني مسكن 
همچنين حميد قاضي زاهدي، كارشناس بازار مسكن 
با بيان وضعي��ت كنوني بازار اج��اره متاثر از وضعيت 
اقتصادي گفت: انتظار بازار اجاره آرام در بين تنش هاي 
اقتصادي دور از منطق و انتظار است و بدون ترديد تنها 
راهكار حل بحران اجاره بها در دستان ثبات اقتصادي 

است .
قاضي زاهدي افزود: در اين بحران اقتصادي همه سرمايه 
داران به دنبال افزايش دارايي خود هستند و به طور حتم 

مالكان بازار مسكن از اين قاعده مستثنا نخواهند بود .
وي با بيان اينكه اجاره هاي دالري و سكه اي دستاورد 
اين بح��ران اقتصادي و اجتماعي اس��ت،گفت: زماني 
كه مالك ش��اهد كاه��ش ارزش ريال��ي ملك منقول 
و وديع��ه خود اس��ت، روش معامله اي خ��ود را تغيير 
داده واجاره بهاي خود را با س��كه طال ي��ا حتي با دالر 
قيمت گذاري كرده و در غياب ابزارهاي دس��توري در 

ميدان اجاره بها به صورت دلخواه مي تازد .
 قاضي زاه��دي در اين خصوص تصري��ح كرد: اگرچه 
پيش تر اين مقوله تنها مختص مستأجران خارجي بود 
اما در حال حاضر مستأجران ايراني هم وارد اين جريان 

خاص شده اند.
اين كارش��ناس بازار مس��كن در اين خصوص توضيح 
داد: در اج��اره آپارتمان ه��اي دالري، مالكان به دليل 
عدم اعتماد كامل به مس��تأجران خارج��ي قرارداد را 
طوري تنظيم مي كنند كه 12 قسط اجاره ماهيانه را در 
ابتداي قرارداد دريافت كنند. اين يكي از تأثيرات فرعي 

افزايش نرخ ارز است كه شايد ظاهرا از اهميت چنداني 
برخوردار نباش��د اما درواقع منحني قيمت مسكن را 

به طور نامحسوس تحت الشعاع قرار مي دهد.

  اجاره بها چگونه كاهش مي يابد؟ 
زاهدي با اش��اره به اينكه وزارت راه وشهرسازي براي 
حل اين بح��ران 3 راهكار حياتي در پيش دارد، عنوان 
كرد: تبعيت و همياري براي اجراي پر قدرت ابزارهاي 
دس��توري مانند مالي��ات، عرضه واحد اج��اره دولتي 
و تشويق س��ازندگان ذي صالح براي س��اخت و ساز 
واحد هاي كوچك متراژ، 3 راهكار حياتي براي كاهش 
ميزان اجاره بها هستند. با زير نظر گرفتن تمام تغييرات 
مستمر در س��اير بازارهاي نام برده، بايد با به كارگيري 
راه حل هايي كارآمد در جهت پويايي و انعطاف پذيري 
بازار كوشا بود تا شاهد ثبات، رشد و توسعه بازار سرمايه 

در ايران باشيم.
وي در ادامه با انتقاد از ابزار دس��توري دو س��اله كردن 
اجاره نامه ها توسط وزارت راه و شهر سازي گفت: بدون 
ترديد در يك مقطع كوتاه مدت اين ابزار دستوري لغو 
خواهد ش��د چرا كه تمديد قرار داد اج��اره داراي زير 
فاكتور هاي اجتماعي، قانوني و اقتصادي است كه اجبار 

در آن معنا ندارد .
وي گفت: ابزار هاي دس��توري مانند دو س��اله كردن 
اجاره نامه جز به هم ريختگي و وخامت اوضاع دستاورد 
مطلوبي ب��راي كاهش يا تثبيت اجاره بها محس��وب 
نمي شود و به نظر مي رسد س��طح ديدگاه وزارت راه 
وشهرسازي را در مقوله اجاره بها و كم آگاهي ايشان از 
قوانين موجود در باب موجر و مستاجر و نحوه تعيين 

اجاره بها  نشان مي دهد.
اين كارشناس با بيان اينكه تكليف مشاوران امالك 
ب��راي عقد قراردادهاي اجاره به صورت دو س��اله يا 
بيش��تر هيچ معيار قانوني و حقوقي ن��دارد، گفت: 
در قوانين موجودخصوصا م��واد 466 و 469 قانون 
مدني اشعار داشته »اجاره عقدي است كه به موجب 
آن مس��تاجرمالك منافع عين مستاجره مي شودو 
مدت اجاره از روزي شروع مي شود كه بين طرفين 
مقررشده واگر درعقداجاره ابتداي مدت ذكرنشده 
باشد از وقت عقد محسوب اس��ت.«اين كارشناس 
همچني��ن عنوان ك��رد: در قوانين رواب��ط موجر و 
مس��تاجر مصوب 1356و 1376 نه تنه��ا الزامي را 
در حدود مدت زمان اج��اره تعيين نكرده بلكه اين 
طرفي��ن معامله اجاره هس��تندكه م��دت را معين 
مي كنند و دخالت فرد ثالث در اين امر موضوعيتي 

ندارد. 
وي در نهايت گفت: بازار اجاره نيازمند توليد و عرضه 

مناسب و تثبيت اقتصاد كالن جامعه است . 

بازار ره��ن و اج��اره معموال 
در ابتداي فصل تابس��تان در 
اكثر شهرها پررونق مي شود. 
دليل انتخاب اين فصل براي 
نقل و انتق��ال اثاث منزل نيز 
تعطيلي مدارس و فارغ شدن 
اولياء دانش آم��وزان از حيث 
رفت وآمد است. چرا كه در اين 
فصل، با انتخاب خانه دلخواه، 
بچه هاي مدرس��ه اي خود را در نزديك ترين مدرسه 
ثبت نام مي كنند و تا پايان سال تحصيلي دغدغه اي از 
حيث جابه جايي نخواهند داشت. از ديگر مزاياي تعيين 
فصل تابستان براي رهن و اجاره و جابه جايي ها، شرايط 
پايدار جوي از حيث نبود بارش ها و وزش باد است كه 
ممكن است خس��اراتي براي وس��ايل منزل در حين 
جابه جايي داشته باشد. در اين ميان، بازار مسكن امسال 

متفاوت از س��ال هاي قبل با جهش قيمت فزاينده اي 
روبه رو شد؛ جهشي كه برگرفته از گراني ساير كاالها از 
جمله طال و ارز نشات گرفت. متأسفانه بن مايه و منشأ 
تمام گراني هاي امسال، التهاب در بازار لجام گسيخته 
طال و ارز بود كه تأثير اساسي بر تمام كاالها به ويژه بازار 
ملك و به تبع آن بازار رهن و اجاره داشت. بهانه اي بود تا 
صاحبان سرمايه كاالي خود را حتي گران تر از چيزي 

كه تصور مي كردند، بفروشند.
از وجوه تمايز بازار رهن و اجاره امسال با ساليان گذشته 
اين بود كه ساليان قبل تر موجر بيشتر طالب رهن بود 
و پرداخت رهن بدون يا با كرايه كم هم براي مستأجر 
راحت تر و به نوعي كمكي به او بود و رنجي براي پرداخت 
كرايه سر ماه متحمل نمي ش��د، ولي امسال موجران 
يك صدا عالوه بر دريافت رهن به كرايه هاي س��نگين 
چند ميليون توماني متوسل شدند و فصلي جديد در 
بازار رهن و اجاره را پديدار كردند. امسال با شروع فصل 

رهن و اجاره حتي زودتر از موعد هر ساله، اكثر واحدهاي 
مسكوني به كرايه رفتند و دليل اصلي آن هم گراني رو 
به صعود پيش روي بود كه مستأجران را بر آن داشت 
تا تعجيل كنند. چرا كه اگر تعجيل نمي كردند، هر چه 
روزهاي بيشتري را سپري مي كردند، بايد آپارتمان را 
گران تر كرايه مي كردند و مبالغ بيشتري مي پرداختند.

بر اين اس��اس، خيلي از آنها به ص��ورت ضرب االجلي 
با افزايش توافقي، قيمت قراردادهاي س��ال گذش��ته 
را تمديد كردند. اكث��را بدون مراجعه ب��ه بنگاه هاي 
معامالت ملكي قرارداد خود را پشت نويسي و تمديد 
كردند تا هم از پرداخت حق كميس��يون رهايي يابند 
و هم از كارش��كني احتمالي از س��وي آنها در توافق يا 
كاهش و افزايش قيمت براي مستاجر و موجر در امان 
باشند. عده اي از مستاجران طبقه مياني نيز با افزايش 
قيمت ها مجبور به تغيير مكان و اسكان در مناطق گذار 
و حاشيه ها شدند. درمجموع، بازار رهن و اجاره امسال 

پر التهاب تر از س��ال هاي قبل بود و اين شعله گداخته 
خيلي سريع هم فروكش كرد . 

قشر آسيب پذير مستاجر به اميد اينكه با پرداخت مبالغ 
هنگف��ت ماهانه خانه مورد نظر خود را گرفته اس��ت، 
قناعت كرده به نوعي از اين بهره مندي رضايتمند است. 
در بسياري از ش��هرها در تيرماه و نيمه دوم مرداد ماه 
پرونده رهن و اجاره بسته شد. هر چند كه وجود تعداد 
خانه هاي خالي در برخي شهرها همچنان قابل توجه 
اس��ت. البته امس��ال گراني قيمت ها برخي از مالكان 
خانه هاي خالي را به طمع انداخت و موجب شد بخشي 
از اين واحدهاي مسكوني اجاره داده شوند. تعدادي از 
آنها هم كه در قبضه سرمايه داران و دالالن و كاسبان اين 
حرفه است، دريافت مبالغ كرايه ماهانه براي آنها اهميت 
چنداني ندارد و منتظر شرايط مساعدتري براي فروش 

آنها با قيمت دلخواه خود هستند . 
با توجه به اينكه مس��تاجران آن دس��ته از خانه هاي 

اجاره اي ك��ه براي فروش در بنگاه ه��اي امالك فايل 
ش��ده اند، رغبت و روي خوش نس��بت به بازديدهاي 
روزانه متقاضيان خريد نشان نمي دهند، بنابراين فروش 
اين دسته از واحدهاي مسكوني اغلب با مشكل مواجه 
مي شود و به نوعي مزاحمت براي مستاجرين ساكن 
تلقي مي شود. از اين رو، مالكان ترجيح مي دهند خانه 
خالي بماند و كليدش براي بازديد متقاضيان در اختيار 

بنگاه امالك باشد.
اما براي آن دس��ته از افرادي ك��ه تاكنون به هر دليلي 
نتوانسته اند خانه مطلوب خود را انتخاب كنند، مشكالت 
بيشتري از حيث قيمت ها و مناس��ب نبودن خانه ها 
وجود دارد. چون مجبورند براي سر پناه خانواده خود از 
بين خانه هايي كه تاكنون اجاره نرفته انتخاب كنند و 
خانه هاي به اصالح لوكس و تميز در همان اوايل فصل 
به اجاره رفته اند و خانه مطبوع و دلخواه به ندرت يا اصال 

در اين بازه زماني وجود ندارد. 
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 »اپل« ۳۵۰ ميليون »آيفون«
در سال مي فروشد

جريمه احزاب در صورت 
سوءاستفاده از اطالعات كاربران 

شناسايي عامالن حمالت 
بدافزاري به بانك هاي مكزيكي 

فون آرن�ا| به گفته يك��ي از تحليل گران فعال 
در ح��وزه فناوري، اپل با توجه ب��ه ايجاد تنوع در 
گوش��ي هاي آيفون جديد قادر خواهد بود ميزان 
فروش خود را به ۳۵۰ ميليون دس��تگاه گوش��ي 

هوشمند در سال برساند.
طبق اخبار قبلي مي دانيم كه در نيمه دوم س��ال 
ج��اري ۲۰۱۸ مي��ادي بايد منتظ��ر معرفي و 
رونمايي اپل از سه گوش��ي جديد باشيم كه قرار 
اس��ت به عنوان جايگزين هاي آيفون ۱۰ كنوني 

وارد بازار شوند.
اپل آيفون هاي ۲۰۱۸ را در دو نس��خه ۵.۸ و ۶.۵ 
اينچي با صفحه نمايش اولد و يك نس��خه ارزان  
قيمت تر ۶.۱  اينچي با نمايشگر ال سي دي معرفي 
و روانه ب��ازار خواهد كرد. حاال يكي از تحليلگران 
فعال در حوزه تكنولوژي برآورد كرده اس��ت كه 
ش��ركت اپل با توجه ب��ه ايجاد تن��وع در تعداد و 
مدل هاي آيفون هاي جديد قادر خواهد بود ميزان 
فروش خود را به ۳۵۰ ميليون دس��تگاه در سال 

آينده برساند.
اي��ن تحليل در حالي منتش��ر ش��ده اس��ت كه 
نش��ان دهنده موفقيت روزافزون اپ��ل و افزايش 
س��هم آن در بازارهاي جهاني موبايل خواهد بود. 
همچنين مينگ چي كو، يكي از تحليلگران ارشد 
و معروف محصوالت اپل، پيش تر و در فروردين ماه 
اعام كرده ب��ود كه دو مدل از آيفون هاي س��ال 

۲۰۱۸ از دو سيم كارت پشتيباني خواهند كرد.
استفاده از دو سيم كارت در گوشي هاي هوشمند 
يكي از داليلي اس��ت كه گوش��ي هاي هوشمند 
اندرويدي را در مقايسه با آيفون محبوب تر كرده 
است چراكه بسياري از كاربران اين روزها از دو يا 
چندين سيم كارت استفاده مي كنند كه پشتيباني 
از اين قابليت مي تواند مزيت بزرگي در خريداري و 

انتخاب موبايل باشد.

انگجت| اتحادي��ه اروپا مش��غول تهيه قانوني 
اس��ت تا احزاب سياس��ي كه از اطاعات كاربران 
به نفع خود در انتخابات سوءاس��تفاده مي كنند 

را جريمه كند.
اتحاديه اروپا تصميم دارد از رسوايي هاي سياسي 
مش��ابه سوءاس��تفاده از اطاعات كاربران فيس 
بوك توس��ط كمبريج آنااليتيكا جلوگيري كند. 
در همين راس��تا نش��ريه فايننش��ال تايمز طي 
گزارش��ي فاش كرده اين اتحاديه اليحه اي تهيه 
كرده تا س��ازمان هاي سياسي را كه از جمع آوري 
اطاعات شخصي كاربران به نفع خود در انتخابات 

سوءاستفاده مي كنند، جريمه كند.
جزييات اين قانون هنوز كامل مش��خص نيست 
اما جريمه حدود ۵ درصد بودجه س��اليانه حزب 

سياسي خواهد بود.
البت��ه هن��وز احتم��ال تغييراتي در اي��ن قانون 
وجود دارد و ع��اوه بر آن پارلمان اروپا و تك تك 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز بايد آن را تاييد 
كنند.انگيزه قدرتمندي براي تصويب اين قانون 
وج��ود دارد. انتخابات پارلمان اروپا در مي س��ال 
آتي برگزار مي شود و نگراني هايي وجود دارد كه 
روس��يه وگروه هاي ضد اتحاديه اروپا سعي كنند 
نتيجه راي گيري را دستكاري و اتحاديه را تضعيف 
كنند.به هر حال چنين اقدامي س��بب مي ش��ود 
احزاب سياس��ي بدون تاييد محل دسترس��ي به 

اطاعات، از قبول آن خودداري كنند.

هكرني�وز| محقق��ان امنيتي فعال در ش��ركت 
Kaspersky Labs به تازگي از كشف يك گروه 
از هكرها بنام دارك تكيا كه با انتش��ار يك بدافزار 
خطرناك به مشتريان بانك هاي مكزيك حمله كرده 

بودند، خبر دادند.
با توج��ه به افزايش روزافزون حمات س��ايبري از 
سوي هكرها، كشورهاي مختلف زيادي در سراسر 
جهان ه��دف اينگونه حم��ات ق��رار گرفته اند و 
خس��ارات جبران ناپذيري را متحمل شده اند. آمار 
حمات س��ايبري و هك در س��ال گذشته ۲۰۱۷ 

ميادي به اوج خود رسيده است.
 پژوهشگران ش��ركت كاسپرسكي كه در زمينه 
امنيت س��ايبري فعاليت هاي گسترده اي دارد و 
نرم افزارهاي امنيتي متعددي را براي بهره مندي 
كاربران اينترنتي ارايه كرده است، به تازگي اعام 
كرده كه كمپين و گروهي از هكرها را شناسايي 
كرده اند كه به انتشار يك بدافزار جديد، خطرناك 
و پيچيده در سيستم هاي بانكي موسسات مالي و 
اعتباري و بانك هاي مكزيك اقدام مي كردند. اين 
همان بدافزاري است كه در سال ۲۰۱۳ ميادي 
به بسياري از مشتريان اين بانك ها حمله كرده بود 
و خسارات جبران ناپذيري را براي آنها به ارمغان 

آورده بود.
اين بداف��زار كه دارك تكيا نام دارد، به هكرها 
و مجرمان سايبري امكان مي دهد تا به حساب 
مالي و اطاعات ش��خصي مشتريان دسترسي 
پيدا كنند و تمامي داده هاي مورد نظرش��ان را 

به سرقت ببرند.
اخبار و گزارش هايي كه طي ماه ها و سال هاي اخير 
از حمات سايبري و هك به بانك ها و موسسات 
بزرگ تجاري و اقتصادي شنيده ايم، همگي حاكي 
از يك اتفاق بسيار ناخوشايند و وحشتناك در حال 
وقوع هس��تند. بديهي اس��ت كه ديگر نمي توان 
گفت هيچ فرد يا هيچ سازماني از گزند خطرها و 
تهديدهاي حمات سايبري در امان است و معلوم 
نيست اين تهديد رو به رشد، تا چه زماني قرار است 

به طول بينجامد.

مراقب نرخ جذب باشيد 

تشعشعاتي كه سالمت كاربران را تهديدمي كند 
گ�روه دانش و فن | سرگيجه و حالت منگي در سر، 
 كمبود انرژي و كسلي و سردرد يا عصبانيت بي دليل 
ممكن اس��ت برايتان اتفاق بيفتد، اما دليلي براي آن 
پيدا نكنيد، دانشمندان و محققان اين عايم را تبعات 
اش��عه هايي مي دانند كه از گوشي تلفن همراه ساطع 
مي شود . نام SAR ش��ايد براي بعضي از كاربران آشنا 
باش��د يا در كاتالوگ گوش��ي هاي همراه ديده باشيد 
و ازخود پرسيده باش��د معناي آن چيس��ت؟ SAR به 
معناي نرخ ثابت جذب اس��ت كه از تش��كيل حروف 
اول كلمات Specific absorption rate درست 
شده است. وقتي بدن شما در معرض امواج الكتريكي 
يا فركانس هاي راديويي قرار مي گيرد مقداري از انرژي 
اين ام��واج را دريافت مي كند. واح��د SAR با وات بر 
كيلوگرم اندازه گيري مي شود و ميزان آن نيز معموال بر 
روي قسمتي از بدن يا كل بدن شما سنجيده مي شود.

SAR در گوشي يعني بدن انسان چقدر انرژي از امواج 
موبايل را جذب مي كند. SAR براي بدن بس��يار مضر 
است و اغلب خبرهايي دال بر مش��اهدات جراحت و 
بيماري بر اثر اين انرژي ايجاد ش��ده بر بدن در جرايد 
منتشر مي شود. بيشترين مقدار توليد شدهSAR در 
زماني اس��ت كه مكالمه تلفني انجام مي شود يا امواج 
واي فاي و G ۳وG 4روشن هستند. معموال بيشترين 
مقدار SAR گوشي در بدترين موقعيت رو اندازه گيري 

مي كنند و به صورت عمومي اعام مي كنند.
در حال حاضر دو استاندارد كلي براي اندازه گيري مقدار 
SAR گوشي وجود دارد. يكي استاندارد امريكايي كه 
توسط FCC تعيين مي گردد و ديگري هم استاندارد 
اروپايي كه توس��ط CENELEC اس��تاندارد گذاري 
مي شود.در استاندارد امريكايي به گوشي هايي اجازه 
توليد داده مي ش��ود ك��ه مقدار SAR گوش��ي را زير 
۱٫۶ وات بر كيلوگرم در يك گرم باش��د، اما استاندارد 
اروپايي ع��دد ۲ وات بر كيلوگرم رو ب��راي ۱۰ گرم از 
بدن در نظر گرفته اس��ت. اين به معناي سخت گيري 
بيش��تر امريكايي ها در اين موضوع اس��ت. نكته مهم 
در اين ميان آن اس��ت كه شما نمي توانيد دو گوشي با 
دو استاندارد مختلف را با هم مقايسه كنيد. تلفن هاي 
همراه در شرايط مختلف با توان هاي مختلف راديويي 
كار مي كنند . اين موضوع جهت بهبود مصرف باطري و 
همچنين كاهش توان تشعشع سيگنال راديويي صورت 
مي پذيرد . بدترين شرايط كاري تلفن هاي همراه زماني 
اتفاق مي افتد كه كاربر بيشترين فاصله را با دكل هاي 

مخابراتي سرويس دهنده دارد .
SAR هرگز نمي تواند مبناي مقايسه تلفن هاي همراه 

مختلف قرار گيرد، اين مقادير كه توسط سازمان هاي 
رگوالتوري )به خصوص FCC( اندازه گيري مي شوند 
تنها نش��ان دهنده اين هس��تند كه يك گوشي تلفن 
همراه در بدترين شرايط كاري به لحاظ توان راديويي 
تشعشع سيگنال، هنوز در حيطه استاندارد سازمان هاي 

رگوالتوري قرار دارد .

  ميزان جذب متفاوت امواج 
با توجه به اينكه هنوز ميزان تاثير سيگنال راديويي بر 
 SAR بدن انسان ناشناخته است، لذا نمي توان از ميزان
نتيجه گرفته كه اس��تفاده از يك گوشي تلفن همراه 

خاص، ضرر كمتر يا بيشتري براي بدن انسان دارد .
اما )SAR( چيست؟نرخ مخصوص جذب تلفن همراه 
)SAR( معياري براي اندازه گيري ميزان جذب انرژي 
فركانس راديويي توسط بدن انسان، زماني كه از تلفن 
همراه اس��تفاده مي كنيد است. همه تلفن هاي همراه 
از خود امواج راديويي )RF( س��اطع مي كنند و انرژي 
اين امواج بر اساس مدل هاي مختلف گوشي هاي تلفن 
همراه متفاوت است. اين معيار با واحد وات بر كيلوگرم 

اندازه گيري و بيان مي شود.
در نظر داش��ته باش��يد كه مق��دار SAR در باندهاي 
فركانس��ي مختلف متفاوت اس��ت و ميزان جذب در 
بدن هاي مختلف نيز مي تواند كاما متفاوت باش��د. 
همچنين ي��ك تلفن مي توان��د در زم��ان كاركرد با 
س��رويس دهنده هاي مختلف SAR مختلفي داشته 
باش��د .توليد كنندگان مختل��ف روش هاي متنوعي 
جهت اندازه گيري SAR دارن��د . برخي از آنها ميزان 
SAR را در حالتي اندازه گيري مي كنند كه تلفن همراه 
۲ سانتي متر از بدن فاصله دارد و برخي ديگر در حالتي 

كه اين فاصله تنها ۲۵ ميلي متر است .
حال كه تحقيق��ات و جس��ت وجو در خصوص تاثير 
اس��تفاده از تلفن همراه بر بدن و س��امتي انسان به 
صورت گسترده اي در ميان پزشكان و مهندسان در حال 
پيگيري است، اما هنوز مدارك مستند و مستدلي در 
اين خصوص وجود ندارد . تحقيقات ادامه دارد . برخي 
تحقيقات حاكي از وجود رابطه بين استفاده طوالني 
مدت از تلفن هاي همراه )۱۰ سال و بيشتر( و تومورهاي 
مغزي، يا ديگر بيماري هاي مزمن است و اين موضوع در 
حالي بيان مي شود كه بسياري ديگر از محققين هنوز 

نتوانسته اند به رابطه معناداري در اين مورد برسند .
بس��ياري از افراد به اش��تباه مي پندارند كه استفاده از 
تلفن هاي همراهي كه SAR كمت��ري دارد، تاثيرات 
انتشار سيگنال راديويي )RF( كمتري دارند يا به نسبت 

تلفن هاي با SAR باالتر كم ضررتر هستند .
باوجود اينكه SAR معيار بسيار مهمي جهت قضاوت 
در خصوص بيشترين انرژي سيگنال راديويي منتشر 
شده از منبع يك مدل خاص از گوشي تلفن همراه است، 
اما به تنهايي نمي تواند اطاعات كافي جهت مقايسه 
ميزان سيگنال راديويي منتشر شده توسط گوشي هاي 

متفاوت را در اختيار كاربران قرار دهد .
بر اين اس��اس مقادير SAR كه توس��ط سازمان هاي 
رگوالتوري نظي��ر FCC اندازه گيري و ارايه مي گردد 
تنها جهت حصول اطمينان از اين موضوع مهم است كه 
امواج ساطع شده يك گوشي تلفن همراه از بيشترين 
ميزان انتشار انرژي امواج راديويي تجاوز نمي كند و لذا 
تاثيرات مضري بر سامت انسان ندارد.  اين موضوع حائز 
اهميت اس��ت كه تاثيرات مضر امواج راديويي بر بدن 
انسان معيار مشخصي ندارد و بر اساس موارد مختلفي 
كه تا ب��ه امروز در تحقيقات پزش��كان و متخصصين 

مشخص شده است اندازه گيري مي شود .
با اين توضيح��ات، بس��ياري از خوانن��دگان با خود 

مي انديش��ند در صورتيكه SAR نه تنها قابل مقايسه 
نيس��ت بلكه يك معيار دقيق نيز نيست، پس به چه 
كار مي آيد؟ پاسخ اين سوال اين است كه سازمان هاي 
رگوالتوري با تعريف اين معيار درصدد كنترل )هر چند 
حداقلي( سازندگان تلفن همراه هستند . در غير اين 
صورت ممكن است بس��ياري از سازندگان تلفن هاي 
همراه با تجاوز از حدود قانوني جهت كسب آنتن دهي 
بهتر، به دنبال ايجاد ب��ازار بهتري براي توليدات خود 
باشند . سخن كوتاه اينكه وجود معيار حداقلي بهتر از 

عدم وجود هرگونه معياري  است .

  اندازه گيري نرخ جذب تلفن همراه 
جهت آزمايش و اندازه گيري معي��ار SAR از مدل ها 
و ماكت هاي اس��تاندارد ب��ا اندازه واقعي بدن انس��ان 
استفاده مي شود . اين ماكت ها با مايعاتي پر مي شوند 
تا نزديك ترين شبيه س��ازي به بافت هاي بدن انسان 

صورت گيرد .
در آزمايش اندازه گيري SAR، هر دستگاه گوشي تلفن 

همراه در حالت هاي مختلفي كه يك انسان ممكن است 
از آن استفاده كند، قرار مي گيرد و آزمايش در حالتي 
انجام مي شود كه يك تلفن همراه در بيشترين حالت 
تشعشع س��يگنال راديويي قرار دارد و همچنين اين 
آزمايش در فركانس هاي مختلفي كه يك گوشي تلفن 
همراه مي تواند در آن كار كند انجام مي شود . با اين كار، 
بدترين وضعيت يك گوشي تلفن همراه در حالت هاي 
مختلف استفاده و در فركانس هاي مختلف كاري در 
خصوص تشعشع سيگنال راديويي آزمايش مي شود .

هر تلف��ن براي اينكه مج��وز SAR درياف��ت كند در 
حالت هاي مختلفي كه ممكن است در استفاده هاي 
معم��ول ق��رار گي��رد، ق��رار گرفت��ه و ي��ك ربات، 
اندازه گيري ه��اي متفاوت��ي از ميادي��ن الكتريكي و 
مغناطيسي انجام مي دهد . تمامي مقادير ثبت مي شود 
و در نهايت تصميم گيري توس��ط متخصصين جهت 
ارايه يا عدم ارايه مجوز SAR انجام مي شود. بيشترين 
مقادير اندازه گيري شده در فركانس هاي مختلف در 

تصميم گيري متخصصين تاثير خواهد داشت.

يواس ني�وز| گ��زارش تازه اي كه توس��ط موسس��ه 
Akamai منتشر شده نشان مي دهد كه متوسط سرعت 
اتصال به اينترنت در جهان در سه ماهه اول سال ۲۰۱۷ 
به ۷.۲ مگابيت در ثانيه رسيده كه نسبت به مدت مشابه 

در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۵ درصد افزايش نشان مي دهد.
رتبه اول اين فهرست كشور كره جنوبي است كه متوسط 
سرعت اينترنت در آن به ۲۸.۶ مگابيت در ثانيه مي رسد 
كه نسبت به سال ۲۰۱۶ حدود ۱.۷ درصد كاهش نشان 
مي دهد. حدود 4۰ درصد از جمعيت اين كشور با سرعتي 
باالتر از ۲۵ مگابيت در ثانيه به اينترنت متصل مي شوند. 
اين در حالي است كه تنها ۱۲ درصد از جمعيت جهان به 

چنين اينترنت باكيفيتي دسترسي دارند.
رتبه دوم اين فهرس��ت متعلق به نروژ است كه متوسط 
س��رعت اتصال به اينترنت در آن ۲۳.۵ مگابيت در ثانيه 
است كه نسبت به سال ۲۰۱۶ حدود ۱۰ درصد افزايش 
نشان مي دهد. رتبه س��وم نيز مربوط به سوئد با متوسط 
سرعت اتصال ۲۲.۵ مگابيت در ثانيه و افزايش سرعت ۹.۲ 

درصدي نسبت به سال ۲۰۱۶ است.
كشورهاي هنگ كنگ، سويس، فناند، سنگاپور، ژاپن، 
دانمارك و امريكا نيز رتبه ه��اي چهارم تا دهم را به خود 
اختصاص داده اند.در ميان كشورهاي منطقه غرب آسيا و 
آفريقا كه بطور مستقل مورد بررسي قرار گرفته اند، ايران 

با متوسط سرعت اتصال 4.۷ مگابيت در ثانيه به اينترنت 
رتبه ۱۰۷ جهاني و ده منطقه اي را به خود اختصاص داده 
اس��ت. البته سرعت اتصال ايران به اينترنت در مقايسه با 
سال ۲۰۱۶ حدود ۳۳ درصد رشد نشان مي دهد. در اين 
منطقه از جهان قطر رتبه اول را با متوسط سرعت اتصال 
۱۳.۷ مگابيتي به اينترنت به خود اختصاص داده است و 
رژيم صهيونيستي، كنيا، امارات، كويت، تركيه، آفريقاي 
جنوبي، عربستان سعودي و مراكش برتر از ايران هستند.

عاوه بر اين، متوسط سرعت اتصال به اينترنت تلفن همراه 
نيز در ايران به ۷.۵ مگابيت در ثانيه رسيده است. در منطقه 
غرب آسيا و آفريقا، كنيا با سرعت اتصال ۱۳.۷ مگابيت در 
ثانيه در رتبه اول بوده و پس از آن كشورهاي قطر، مصر، 
تركيه، كويت، امارات، رژيم صهيونيستي، ايران، آفريقاي 

جنوبي، عربستان و مراكش قرار دارند.

مهر| وزير ارتباطات با تاكيد مجدد بر شفاف سازي 
و اصاح فرآيندهاي خدم��ات دولتي گفت: دولت 
الكترونيكي تنها ايجاد يك س��ايت نيس��ت و بايد 

فرآيندهاي فاسد در نظام خدمات، اصاح شود.
محمدجواد آذري جهرمي طي چند روز اخير بارها 
بر موضوع شفاف سازي فرآيندها در نظام خدمات 
دولتي تاكيد كرده و در ش��بكه اجتماعي توئيتر و 
اينستاگرام با انتقاد از روند فعلي، خواستار اصاح 
فرآيندهاي فاسد با همكاري دستگاه ها شده است.

وي در صفحه ش��خصي خود در ش��بكه اجتماعي 
اينس��تاگرام با انتق��اد از ميزان مراجع��ات فرد در 
فرآيند نقل و انتقال يك خانه و چرخه اين خدمت 
و با تاكيد بر نقش چش��مگير دولت الكترونيك در 
پيشگيري از فساد، گفت: اين سوال مطرح مي شود 
كه در اين چرخه، چند دس��تگاه و چند اداره از زير 

ميز گوش فرد را مي برند تا به وي خدمات بدهند.
وزير ارتباطات با تاكيد براينكه اش��كال از ما است 
كه فردي به اداره اي مراجعه مي كند و گوش��ش را 
مي برند اف��زود: اگر ۱۰ نفر ه��م روي اين صندلي 
تغيير كنند، نفر يازدهم هم باز گوش مراجعه كننده 
را مي ب��رد و همين رفت��ار را تك��رار مي كند. پس 
اش��كال از فرآيندهاي ما اس��ت.جهرمي گفت: در 

مورد دول��ت الكترونيكي فكر مي كنيم كه اگر يك 
ديتاسنتر درست كنيم، 4 سرور در آن جاي داده و 
يك وبسايت باال بياوريم به دولت الكترونيك دست 
پيدا كرده ايم. اما دولت الكترونيك اينها نيست. بلكه 
ذات دولت الكترونيكي اصاح فرايندها است و بايد 
چهار چوب مطالبه گري عاوه بر افشاي فساد، فاسد 

و مفسد به سمت اصاح فرآيندهاي فاسد باشد.
وي با بيان اينكه گزارشي كه وزارت اقتصاد استخراج 
كرده را ارايه مي دهيم، افزود: تمامي اقداماتمان را 
در اليحه دولت الكترونيك در تمام مراحل منتشر 
خواهي��م كرد. باي��د يك بار براي هميش��ه انرژي 
بگذاريم و فرآيندها را اصاح كنيم.وزير ارتباطات 
خاطرنش��ان كرد: سال هاس��ت هر ش��يوه اي كه 
مي تواند در كشور ش��فافيت ايجاد كند، به داليل 

عجيب، به ديوار مي خورد. اين بار با همه توان براي 
اين بخش از فعاليت هاي ش��فاف س��از در كشور، 

تاش خواهم كرد.
وي گفت: سال هاست از فس��اد و فاسد مي شنويم 
اما از عامل مهمي مثل فرآيندهاي فس��ادزا غفلت 
مي كنيم. دولت الكترونيكي با اصاح فرآيندهاي 
فس��ادآور ب��ه حاكميت ها كم��ك مي كن��د تا با 
شفاف سازي از بخش اعظمي از فسادها جلوگيري 

كنند.
جهرمي پيش از اين نيز گفته است كه بايد اژدهاي 
۷ سر فس��اد را با همه ۱۳۰۰ امضاي طايي اش به 
مس��لخ برد. در كنار برخورد با مفسد، اين تنها راه 
باقي مانده براي اصاح فرآيندهاي فسادزاس��ت. 
انباشت پرونده در دس��تگاه قضا و انتظار برخورد 
سخت، به عنوان تنها راه مبارزه با فساد، نه منطقي 
است و نه نتيجه مطلوب خواهد داشت.وي گفت: 
آماده ام اگر سيماي ملي وقت كافي دهد به تشريح 
اي��ن فرآينده��اي مافياپرور و امضاه��اي طايي 
فسادزا پرداخته و براي مردم توضيح دهم چگونه 
دول��ت الكترونيكي راهكاري ب��راي جلوگيري از 
فساد است و چرا دولت الكترونيكي آنگونه كه بايد 

پيش نمي رود.

فراسو دريچه
كره جنوبي و نروژ در صدر كشورهاي پرسرعت اينترنت

ايندپندن�ت| كاترين جانسون ملقب به رايانه 
انساني ناسا امروز ۱۰۰ ساله شد. درهمين راستا 
ناسا در توئيتر خود تولد او را تبريك گفته است.

ناسا در حساب كاربري رسمي توئيتر تولد ۱۰۰ 
سالگي كاترين جي جانس��ون را اعام كرد. اين 
رياضيدان به عنوان »رايانه انساني ناسا« مشهور 
است و حتي از سرگذشت او فيلمي ساخته شده 
است. اين رياضيدان محاسبات آستروديناميك 
)orbital mechanics( ناس��ا را انج��ام داد 
كه به موفقيت نخس��تين ماموريت سرنشين دار 
فضايي و همچني��ن ماموريت هاي بعدي كمك 
كرد.او طي ۳۵ س��ال فعاليت در ناسا به مهارت 
در انجام محاسبات پيچيده بطور ذهني مشهور 
شد و به اين سازمان فضايي كمك كرد تا از رايانه 

براي انجام محاسبات استفاده كند.
فعاليت هاي او شامل محاسبه مسيرهاي پرتاب 
موش��ك، پنجره پرتاب و مس��ير هاي بازگشت 
اضطراري براي پروازهاي پروژه مركوري است.

محاس��بات او براي آغ��از برنامه فضايي ش��اتل 
بسيار حياتي بود. همچنين جانسون روي نقشه 
ماموريت به مريخ نيز فعاليت كرده بود.او در سال 

۱۹۱۸ ميادي متولد شده است.

 رايانه انساني» ناسا«
 ۱۰۰ ساله شد

فيوچريس�م| يك ش��ركت تجاري اعام كرد با 
كاشت ريزتراش��ه جي پي اس در زير پوست افراد 
مبتا به بيماري زوال عقل مي توان موقعيت مكاني 

آنها را بطور آني ردگيري كرد.
 Three Square Market ش��ركت امريكايي
مي گويد تراشه يادش��ده با دريافت فرامين صوتي 
فعال مي ش��ود و پس از كاش��ت در زير پوست و با 
دريافت گرماي بدن به كار مي افتد.تراشه يادشده 
عاوه بر سازگاري با شبكه جي پي اس كه ردگيري 
مح��ل حضور اف��راد مبتا به زوال عق��ل را ممكن 
مي كند، مي توان��د عائم حياتي اين بيماران را هم 
كنترل كند و در صورت وجود مشكل ديگران را از 
موضوع مطلع كند.آزمايش اين تراشه از سال ۲۰۱۹ 
آغاز مي ش��ود و انتظار مي رود ظرف مدت كوتاهي 
تاييديه اداره غذا و داروي امريكا را نيز دريافت كند.
بر اساس آمارهاي سازمان بهداشت جهاني، حدود 
4۷ ميليون نفر در سراس��ر جه��ان از بيماري زوال 
عقل رنج مي برند و تعداد اين افراد تا سال ۲۰۳۰ به 
۷۵ ميليون نفر مي رسد. از هر ۱۰ نفر بيمار مبتا به 
زوال عقل ش��ش نفر با خطر فراموش كردن آدرس 
مقصد و گم ش��دن در خيابان ها مواجه هس��تند و 

لذا كاشت اين تراشه مي تواند به كمك آنها بيايد.

كاشت تراشه »جي پي اس« 
در مغز بيماران 

فون آرنا| كاربران پست الكترونيكي اوت لوك 
مايكروس��افت )Outlook( از اي��ن پ��س قادر 
خواهند بود در ص��ورت تمايل، از حالت تاريك و 

شبانه اين سرويس بهره ببرند.
بس��ياري از نرم افزارها، ش��بكه هاي اجتماعي و 
س��رويس هاي الكترونيك��ي از جمله س��رويس 
جي مي��ل گ��وگل در مدت هاي اخير ب��ه حالت 
تاري��ك و ش��بانه )تم س��ياه رنگ و خاكس��تري 
شكل( مجهز ش��ده اند تا به آن دسته از كاربراني 
كه مي خواهند ش��ب هنگام از آنها استفاده كنند، 
اجازه دهند تا نور س��فيد كمتري به چشمانشان 
تابيده شود و در نتيجه به حفظ سامتي چشمان 
و ديدش��ان در شب كمك بيش��تري كنند.حاال 
به تازگ��ي مايكروس��افت، ب��ه عنوان ش��ركت 
توسعه دهنده سرويس پست الكترونيكي اوت لوك 
)Outlook( با انتش��ار پيامي اعام كرده است 
كه كاربران اين س��رويس اي ميل از اين پس قادر 
خواهند بود از حالت ش��بانه و تاريك بهره ببرند.

عاوه ب��ر تم تاريك و تيره رنگ آن، نور صفحه نيز 
بطور اتوماتيك كاهش مي يابد تا هنگام شب و در 
اتاق تاريك، چش��م كاربر اذيت نشود و با تاريكي 

محيط تطابق بهتري داشته باشد.

 اضافه شدن حالت شبانه 
به» اوت لوك « مايكروسافت

ورج| به نظر مي رس��د كه اپليكيش��ن پيام رسان 
اسنپ چت قصد دارد قابليت جديد تصاوير متحرك 

صدادار را به پلت فرم خود بيفزايد.
يكي از بزرگ ترين رقباي شبكه اجتماعي اينستاگرام 
در چند س��ال اخير، اپليكيش��ن اس��نپ چت بوده 
اس��ت كه توانسته در س��ال هاي اخير تعداد كثيري 
از كاربران و طرفداران شبكه هاي اجتماعي مختلف 
همچون اينس��تاگرام و فيس ب��وك را به خود جذب 
كند.اس��نپ چت )snapchat( ك��ه ي��ك برنامه 
پيام رس��ان به منظور ارس��ال و درياف��ت تصاوير در 
پلت فرم گوشي هاي هوشمند است و نخستين بار در 
سپتامبر ۲۰۱۱ ميادي در دسترس عموم كاربران 
قرار گرفت، ح��اال اعام كرده كه مي خواهد به زودي 
قابليت جديدي را به پل��ت فرم خود بيفزايد تا نظر و 
توجه كاربران��ش را به خود جلب كند و بدين ترتيب 
تعداد كاربران و عاقه مندان به اين اپليكيشن را افزايش 
دهد.تصاوير متح��رك )GIF( به كاربران اين امكان 
را مي دهد ت��ا از اتفاقات جالب توجه و موردنظر خود 
ويديوهاي بسيار كوتاهي بسازند اما اسنپ چت با ارايه 
قابليت و امكان جديدي به تصاوير متحرك خود، عامل 
صدا و صوت را نيز افزوده است تا تجربه لذت بخش تري 

را براي كاربران اين اپليكيشن به ارمغان بياورد.

افزوده شدن قابليت 
جديد به »اسنپ چت«

انگجت| انگليس كه بع��د از خروج از اتحاديه اروپا 
نمي تواند روي استفاده از سيستم هدايت ماهواره اي 
اختصاصي اين اتحاديه موسوم به گاليله حساب باز 

كند، به دنبال راه اندازي يك نمونه رقيب آن است.
اين كش��ور مدعي اس��ت خود دقيق ترين سيستم 
هداي��ت و كنترل ماهواره اي را بر پ��ا خواهد كرد كه 
رقيبي براي نمونه امريكايي آن يعني جي پي اس و 
همين طور مشابه اروپايي آن يعني گاليله محسوب 
مي شود.ترزا مي نخس��ت وزير انگليس خود شخصا 
دستور راه اندازي يك سيستم مستقل هدايت و كنترل 
ماهواره اي را صادر كرده و دولت اين كشور بودجه اي 
۱۰۰ ميليون پوندي را به اين كار اختصاص داده است.

هنوز مشخص نيست سيستم يادش��ده چه زماني 
عملياتي خواهد ش��د ولي اين طرح فعا در مرحله 
مطالعاتي و قرار است ابتدا به صورت آزمايشي و محدود 
راه اندازي شود. راه اندازي كامل چنين شبكه اي بسيار 
هزينه بر بوده و بر اس��اس برآوردهاي اوليه نيازمند 
صرف بودج��ه اي ۳ ميليارد پوندي اس��ت. بنابراين 
احتمال مي رود اجراي طرح يادشده با مخالفت هاي 
جدي داخلي نيز مواجه شود.با اين حال انگليسي ها  
قصد دارند سيستم يادشده را براي مكان يابي دقيق با 

حفظ استانداردهاي امنيتي راه اندازي كنند.

راه اندازي سيستم هدايت 
ماهواره اي اختصاصي

وزير ارتباطات: فرآيندهاي فاسد بايداصالح شود

رويداد
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خوش گذراني در شهربازي مرز 
ايران و ارمنستان

جزئيات دستگيري ضارب پليس 
راهور فارس

 اروميه|ش��هردار ارومي��ه از افتت��اح ش��هربازي 
چي چس��ت در هفته دول��ت خب��رداد و گفت: به 
مناسبت گراميداشت هفته دولت، شهربازي مدرن 
اروميه گشايش مي يابد. محمد حضرت پور با اشاره 
به نياز شهر به وجود شهربازي مدرن و با بيان اينكه 
مساحت پروژه ش��هربازي اروميه ۱۶ هكتار است، 
افزود: مجموعه تفريحي چي چس��ت شامل هتل 
چهار س��تاره، باغ گلها، آبشار سه بعدي و موزيكال، 
كافي شاب، رستوران، آمفي تئاتر مدرن، كارتينگ، 
زمين تيراندازي، فوتبال، واليبال و واليبال ساحلي 
و باند هواپيماهاي موتوري، قلعه چوبي و در نهايت 
ش��هربازي مدرن اس��ت.حضرت پور با بيان اينكه 
شهربازي مدرن اروميه به تجهيزات به روز شهربازي 
دنيا مجهز اس��ت، ادامه داد: دستگاه هاي مدنظر در 
شهربازي نصب ش��ده و در مراحل پاياني كار براي 

افتتاح هستيم كه به زودي افتتاح مي شود.

شيراز| فرمانده انتظامي اس��تان فارس گفت: در 
پي ضرب و ش��تم مامور پلي��س راه فارس در محور 
دش��ت ارژن ش��يراز، يكي از ضاربان و عامل انتشار 
فيلم توسط پليس دستگير شدند.سردار احمدعلي 
گودرزي گفت: سوم شهريور كليپي مبني بر ضرب 
و ش��تم مامور پليس راه فارس در محور دشت ارژن 
شيراز در فضاي مجازي منتشر شد كه ماموران پس 
از هماهنگي قضايي هر دو مته��م كه خود را از ديد 
پليس مخفي كرده بودند را در يك عمليات ضربتي و 
منسجم دستگير كردند.گودرزي با بيان اينكه ضارب 
اصلي متواري اس��ت و تالش براي دستگيري وي 
كماكان ادامه دارد، تصريح كرد: پليس با افرادي كه 
به هر دليل بخواهند زمينه اخالل در نظم و امنيت را 

فراهم كنند به شكل قاطع برخورد مي كند.

زاهدان|ناظر گمركات سيس��تان و بلوچستان و 
مديركل گمرك زاهدان گفت: 477 هزار تن كاال به 
ارزش ۱۶0 ميليون دالر در پنج ماه نخست امسال 
از گمركات و بازارچه هاي مرزي اس��تان به خارج از 
كشور صادر شده است.رضا راستي ديروز در نشست 
خبري با اصحاب رسانه اظهار داشت: صادرات كاال 
از گمركات و بازارچه هاي مرزي اس��تان در پنج ماه 
نخست امسال نس��بت به مدت مشابه از نظر ارزش 
۱3 درصد افزايش داشته است. عمده اقالم صادراتي 
استان مصالح ساختماني )سيمان(، گاز و غيره بوده 
كه عمدتا به افغانس��تان، پاكستان و ساير كشورها 
صادر شده است.مدير كل گمرك زاهدان بيان كرد: 
همچنين 450 هزار تن كاال به ارزش 5۱4 ميليون 
دالر در همين مدت از طريق گمرك و بازارچه هاي 

مرزي وارد استان و ترخيص شده است.

ساري|رييس هيأت نجات غريق و غواصي مازندران 
گفت: روز گذشته در محمودآباد يكي از منجيان غريق 
مورد حمله يكي از شناگران قرار گرفت. نقي كريميان 
با بيان اينكه روز گذش��ته در محمودآباد نيز يكي از 
منجيان غريق با تبر صدمه ديد، گفت: اين ناجي غريق 
براي تذكر سوت زد و از شناگر خواست كه از شنا در 
آن منطقه پرهيز كند ولي شناگر اين تذكر را مانعي 
براي شادي خود دانسته و ناجي غريق را با تبر زخمي 
كرد كه در حال حاضر در بيمارستان بستري است.
او افزود: يكي از مس��ائلي كه با آن مواجه هستيم اين 
بوده كه شناگران توصيه هاي ناجيان غريق را مانعي بر 
شادي خود مي دانند در حالي كه اين مسائل تنها براي 

سالمت آنان است.

تبريز|اس��تاندار آذربايجان ش��رقي ب��ا تقبي��ح 
احتكارهاي انجام ش��ده اخير در بازار، گفت: نبايد به 
محتكران و مفسدان اقتصادي رحم شود، چون آنها به 
مردم رحم نمي كنند.»مجيد خدابخش« در مراسم 
افتتاح ۱3۱ واحد مسكوني مددجويان كميته امداد 
آذربايجان شرقي با اشاره به اقدامات اخير دولت براي 
مبارزه با احتكار انواع كاال و خدمات، گفت: كاالهاي 
احتكار شده به قيمت هاي پايين در اختيار آحاد مردم 
قرار مي گيرد.  او افزود: بايد توجه داشت كسي كه به 
اندازه مصرف يك ساله استان برنج در انبارهاي خود 
احتكار كرده اس��ت، چه پاسخي به خدا و مردم دارد، 
آيا با چنين افرادي مي توان با رحم و مروت رفتار كرد. 
استاندار آذربايجان شرقي ادامه داد: كاالهاي احتكار 
شده با قيمت بسيار پاييني در اختيار مردم قرار خواهد 
گرفت و در اين زمينه دولت هيچ تعارفي با كسي ندارد. 

قم|آيت اهلل جعفر سبحاني از مراجع تقليد گفت: 
مسير اشتغال در كشور بايد توسعه يابد و اين كار تنها 
زماني به انجام مي رسد كه فرآيند كارهاي اقتصادي 

از دست دولت خارج و در اختيار مردم قرار گيرد.
اين مرجع تقليد ديروز در ديدار س��يد محمد علي 
ش��هيدي، معاون رييس جمه��وري و رييس بنياد 
شهيد و امور ايثارگران، افزود: دراين راستا مي توان 
به اقدام هايي كه در بخش كشاورزي صورت گرفت 
اش��اره كرد ك��ه نتيج��ه آن خودكفاي��ي در توليد 
محصوالت كشاورزي و افزايش اشتغال در اين حوزه 
بود. وي در بخش ديگري از سخنان خود با ابالغ سالم 
به رييس جمهوري و هيات دولت از آنان خواست به 

سخنان مراجع تقليد توجه بيشتري داشته باشند.

معاون اول رييس جمهوري در آيين افتتاح كنفرانس بين المللي همدان مطرح كرد

درآمدهاي گردشگري به جاي درآمدهاي نفتي
گروهبنگاهها |موضوع»جايگزيني درآمدهاي نفتي با نوع 
خاصي از درآمدهاي پايدار« كه مشكالت درآمدهاي نفتي 
را نيز نداشته باشد؛ سوژه اي است كه طي دهه هاي متمادي 
فكر تحليلگران و كارشناس��ان را به خود معطوف داش��ته 
است؛ واقعيتي كه در صورت تحقق مي توانست بسياري از 
مشكالتي كه اقتصاد ايران به دليل آلوده شدن به درآمدهاي 
نفتي با آن روبه رو شده را پوشش دهد. بر اساس اين اهميت 
 بنيادين است كه معاون اول رييس جمهور اعالم مي كند: 
» با برنامه ريزي صحيح و استفاده از ديگر ظرفيت هاي ملل 
آسيايي در تعامل مثبت و همه جانبه و ايجاد زيرساخت ها 
و بسترهاي الزم و امكانات رفاهي الزم صنعت گردشگري 
را جايگزين مهمي براي مناب��ع درآمدي به ويژه نفتي قرار 
دهيم.« اسحاق جهانگيري كه در آيين افتتاحيه كنفرانس 
بين المللي همدان 20۱8 صحبت مي كرد با بيان اينكه توفيق 
حضور در مراسم ماندگار همدان ارزشمند است و رويدادي 
تاريخي براي همدان است، ادامه داد: اميدوارم همه ميهمانان 
در همدان اوقات خوبي داشته و لحظات به يادماندني داشته 
باشند.او با ابرازاميدواري از انتخاب همدان به عنوان پايتخت 
گردشگري كشورهاي آسيا كه ايران را مسير تحول قرار دهد، 
گفت: اميدواريم ظرفيت باالي اين اس��تان در بخش هاي 
مختلف به مردم كشورهاي آسيايي و همه دنيا شناسانده 
شود و همدان به عنوان مقصد جديد گردشگري مورد اقبال 
قرار گيرد.وي اضافه كرد: امسال كشور با دو رويداد بين المللي 
گردشگري مواجه بود؛ يكي رويداد تبريز و ديگري همدان 
به عنوان پايتخت گردشگري كشورهاي آسيايي در 20۱8 
كه اقدام ارزنده اي است و اميدوارم از اين فرصت بهره مندي 
بيشتر براي آشنايي با فرهنگ و استعدادهاي طبيعي باشد.

افتتاحي��ه روي��داد هم��دان 20۱8 با حضور مع��اون اول 
رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي كشور و با 
حضور ميهماناني از كشورهاي افغانستان، عراق، كامبوج، 
آذربايجان، ژاپن، گرجستان، ويتنام، كره جنوبي، فيليپين، 
بنگالدش، ازبكستان، پاكستان، اندونزي، تايلند، سريالنكا، 

اسپانيا و دبيركل ACD آغاز شد.

  استفاده از ظرفيت هاي گردشگري
جهانگيري با اشاره به انتخاب همدان به عنوان شهر ميزبان 
اين رويداد افزود: همدان ش��هري اس��ت كه مزين به نام 

ابوعلي سينا، عين القضات همداني و باباطاهر و ميرسيدعلي 
همداني است و پرچمدار دانش، عرفان، ادب و هنر بوده از 
ديرباز تا كنون و نه تنها در ايران و آسيا بلكه در جهان قديم 
و جدي��د بوده اس��ت.او ادامه داد: اگر اين درخش��ش را در 
متن تاريخي درخشندگي تاريخ تمدني ببينيم و تأسيس 
قديمي ترين نظام هاي حكومتي را از دوران ماد تا به امروز 
در نظر بگيريم خواهيم يافت كه همدان امروز هم همچنان 
زاينده و زيباست و به مدد دانشمندان، صنعتگران، هنرمندان 
و سرمايه گذاران باهوش و سختكوش خود مي تواند قطب 
مهمي در توسعه گردشگري و ارتباطات ملي، منطقه اي 
و بين المللي باشد.جهانگيري تصريح كرد: دانشگاه، هنر، 
 صنايع، كش��اورزي، صنعت غذاي��ي و صنايع بي نظير آن 
نه تنها براي امروز همدان بلكه مي تواند براي امروز ايران و 
آسيا از جمله كانون هاي جذاب توسعه گردشگري باشد. 
در چنين فضايي صنعت گردشگري كه يكي از متنوع ترين 
صنايع و امكانات كسب و كار اس��ت، به لحاظ اقتصادي و 
فرهنگي زمينه رشد و بالندگي بيشتري را فراهم مي آورد.

او با بيان اينكه صنعت گردش��گري در توسعه پايدار نقش 
تعيين كننده  اي دارد، ادامه داد: اشتغال آفريني، حفاظت 
از محيط زيس��ت، توسعه پايدار، پاس��داري از ارزش هاي 
فرهنگ��ي، تقويت بنيان هاي خودب��اوري و اعتماد ملي و 
گس��ترش ارتباطات ميان فرهنگي و درآمدزايي صنعت 
گردش��گري ايجاب مي كند كه تحول و تح��رك در اين 
حوزه را يك ضرورت و رس��الت ملي، منطقه اي و جهاني 
به حس��اب آوريم.معاون اول رييس جمهور تصريح كرد: 
صنعت گردش��گري امروزه به واقع يكي از پايه هاي اصلي 
و استوار اقتصاد جهاني اس��ت كه كمك بسياري به رشد 
سريع كشورها در فرآيند توسعه پايدار، همه جانبه، موزون و 
متوازن مي كند.او ادامه داد: طبق پيش بيني سازمان جهاني 
جهانگردي آينده بازار اقتص��اد و تجارت بين المللي دنيا 
تا س��ال 2020 در اختيار گردشگري خواهد بود كه سهم 
كش��ورهاي در حال توسعه به ميزان قابل توجهي افزايش 
خواهد يافت و اين فرصت ارزش��مندي براي كشورها در 
فرآيند غلبه بر مسائل اقتصادي، فقر، ركود و بيكاري است.
به گفته جهانگيري، كشورهاي حوزه تمدني آسيا مي توانند 
با برنامه ريزي و همكاري مستمر سهم بااليي از اين صنعت 

مهم و درآمدزا را در آينده به خود اختصاص دهند.

 اهميت گردشگري در توسعه پايدار
معاون اول رييس جمهوري صنعت گردشگري را تنها 
محدود به ُبعد اقتصادي ندانس��ت و گفت: در توس��عه 
انس��اني، اجتماع��ي، فرهنگي و سياس��ي نيز صنعت 
گردش��گري نقش دارد به طوري كه باال رفتن س��طح 
معرفت و شناخت انس��ان ها از جوامع، اقوام، دانش ها، 
هنرها، صنايع، زبان، ادبيات، اديان و سرزمين هاي ديگر 
موجب گس��ترش ظرفيت هاي مختلف توسعه اي به 
مقياس جهاني خواهد شد.معاون اول رييس جمهور از 
عزم جدي دولت ب��راي حذف موانع پيش روي صنعت 
گردش��گري خبر داد و گفت: براي تب��ادل تجربيات و 
انجام سرمايه گذاري هاي مش��ترك آمادگي داريم.او با 

اش��اره به جايگاه و ظرفيت گردشگري ايران بيان كرد: 
گردشگري ظرفيت مهمي براي نزديكي كشورها و يافتن 
راه حل هاي منطقي در مشكالت منطقه اي دارد. مجمع 
گفت وگوي همكاري آس��يا به عنوان سازمان گسترده 
و فراگير فرصت اين هم انديشي و نزديكي ديدگاه ها و 
غلبه بر چالش ها را فراهم كرده كه بايد از آن اس��تفاده 
مطلوب و جامع كرد. در چارچوب اين مجمع مي توان 
همكاري و تعامل سازنده اي بين كشورهاي آسيا فراهم 
كرد.معاون اول رييس جمهور ادامه داد: تصميم داريم با 
برنامه ريزي صحيح و همه جانبه نگر توأم با آينده نگري 
و اس��تفاده از تجربه ديگر ملل آسيايي در تعامل مثبت 
و همه جانبه با ايجاد زيرساخت هاي بيشتر و مناسب، 

صنعت گردشگري را جايگزين منابع و ساير درآمدها به 
ويژه نفتي قرار دهيم.

او در ادامه به رفتار و سياست هاي كشور امريكا اشاره كرد 
و افزود: در شرايطي كه بايد از ظرفيت ديپلماسي براي حل 
مشكالت جامعه بين المللي و نزديكي ملت ها در جهت 
گسترش صلح و امنيت پايدار استفاده كنيم، رفتارهاي 
خارج از عرف رييس جمهور امريكا در قبال مردم ايران و 
خروج يك جانبه از برجام و اعمال تحريم هاي يك جانبه 
با وج��ود پايبندي ايران به تم��ام تعهداتش كه به تأييد 
آژانس بين المللي رسيده است نشان از عدم درك صحيح 
مقامات امريكا از مسائل بين الملل و راه حل هاي مبتني بر 

ديپلماسي و گفت وگو دارد.

 تالش عمومي براي رسيدن
به صنايع سبز

ن  و مع��ا | ن صفها ا
رييس جمه��وري و رييس 
س��ازمان حفاظت محيط 
زيست كشور در هشتمين 
اجالس عمومي ش��وراي 
عالي استان ها تصريح كرد: 
به جاي اينكه منتظر باشيم 
تا ش��ركت هايي همچون فوالد مباركه آالينده اعالم 
ش��وند و بتوانيم از آنها ع��وارض آاليندگي اخذ كنيم، 
بهتر است اين صنايع سبز را تشويق كنيم. مديرعامل، 
كاركن��ان و صاحبان صناي��ع پاك را تش��ويق كنيم 
ت��ا آنها نيز با جدي��ت هرچه تمام ت��ر در زمينه بهبود 
فعاليت هاي زيس��ت محيطي خود گام هاي موثرتري 
بردارند. كالنتري تصريح كرد: نبايد شرايط به گونه اي 
باشد كه برخي سازمان ها و ادارات كشور به دليل جذب 
منابع مالي و جبران كمبود درآمد خود، برخي كارخانه ها 
ازجمله شركت فوالد مباركه را به آالينده بودن متهم 
كنند.رييس س��ازمان محيط زيست با تأكيد بر اينكه 
شركت فوالد مباركه درزمينه ارتقاي شراي��ط زيست 
محيط��ي خود سرمايه گذاري هاي قابل توجهي انجام 
داده است، اظهار كرد: با توجه به دستاوردهاي زيست 
محيطي فوالد مباركه بايد اذعان داش��ت، اين شركت 
صنعت سبز است.او گفت: امروز هوا، خاك، آب، پوشش 
گياهي و منابع ژنتيكي ما دچار مشكالت جدي شده اند. 

توزيع ۸۲۰ حلقه الستيك ميان 
مالكان ناوگان باري

خراسانشمالي|معاون 
حم��ل و نق��ل اداره كل 
راه��داري و حم��ل و نقل 
جاده اي خراسان شمالي 
مي گويد: تاكن��ون 820 
حلقه الس��تيك كاميون 
ميان مالكان ناوگان باري 
در اس��تان خراسان ش��مالي توزيع ش��ده است.به 
گزارش باشگاه خبرنگاران، س��عيد سبحاني افزود: 
توزيع الستيك انواع كاميون سنگين شامل كشنده، 
كاميونت، تانكر و بونكر از اول مرداد ماه در خراس��ان 
شمالي به منظور مهار قيمت الستيك هاي كاميوني 
با نرخ مصوب دولتي آغاز شد كه تاكنون 820 حلقه 
الس��تيك كاميون ميان مالكان ناوگان باري استان 
توزيع شده است.او اظهار كرد: در خراسان شمالي سه 
هزار و ۹۱۱ دس��تگاه انواع كاميون شامل كاميونت، 
كش��نده، تانكر و بونكر فعاليت دارند.او با بيان اينكه 
توزيع الستيك كاميون ها ميان مالكان ناوگان باري 
با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتحاديه 
كارخانجات الستيك همچنين سازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده اي كشور صورت گرفته است، گفت: 
در همين راستا، هر مالك كاميون يك جفت الستيك 
)يا توليد داخل يا وارداتي( با هر سايزي كه مورد نيازش 

باشد، دريافت خواهد كرد.

آغاز عمليات اجرايي ۷۳ طرح 
گازرساني زنجان

زنجان|مديرعامل شركت 
گاز اس��تان زنج��ان از آغاز 
عمليات اجراي��ي و افتتاح 
73 طرح گازرساني با اعتبار 
35 ميليارد و 578 ميليون 
تومان اعتبار در هفته دولت 
خبر داد. به گ��زارش ايلنا، 
موسي احمدلو، مديرعامل شركت گاز استان زنجان، 
گفت: در هفته دولت، 5۶ طرح گازرس��اني و عمراني، 
افتتاح و عمليات اجرايي ۱7 پروژه گازرساني با اعتباري 
بالغ بر35 ميليارد و 578 ميليون تومان آغاز مي شود.او 
با اشاره به اينكه همزمان با هفته دولت طرح گازرساني 
به ۱5 روستاي استان با اعتبار ۱۶ميليارد و 74۹ ميليون 
تومان آغاز مي شود،  خاطرنشان كرد: طرح گازرساني به 
4۱ واحد صنعتي و توليدي در اين هفته افتتاح و عمليات 
اجرايي ۱7 طرح گازرس��اني روستايي نيز كلنگ زني 
مي شود.اين مقام مسوول ادامه داد: با افتتاح طرح هاي 
گازرساني به روستاها ۱8۶۱ واحد مسكوني روستايي به 
شبكه گازرساني متصل مي شود.احمدلو با بيان اينكه 
با افتتاح اين طرح ها تعداد روس��تاهاي بهره مند از گاز 
طبيعي استان به 505 روستا با درصد بهره مندي 78.۹ 
درصد افزايش مي يابد، خاطرنشان كرد: رشد شاخص 
درصد بهره مندي گازرساني به روستاهاي استان از سال 

۹0 تاكنون، 4۹.۹ درصد است.

 پرداخت كمك بالعوض 
براي واحدهاي خسارت ديده

 كرمان| مدي��ركل بنياد 
مس��كن انقالب اس��المي 
اس��تان كرمان گفت: روز 
گذشته مصوبه هيات دولت 
را اخذ كرديم كه براي تمام 
واحدهاي خس��ارت ديده 
در همه حوادث استان پنج 
ميليون تومان بالع��وض پرداخت كنيم و عالوه بر آن، 
براي هر واحد ش��هري پرداخ��ت ۱0 ميليون تومان 
 تس��هيالت پنج درص��د و براي واحدهاي روس��تايي
5 ميليون تومان 4 درصد اضافه ش��ده اس��ت.  »علي 
اكبر س��لطاني نژاد « در گفت وگو با  ايسنا، در تشريح 
جزييات اين خبر اظهار ك��رد: در اوايل مردادماه طبق 
وعده رييس جمهور، با حضور رييس بنياد مسكن كشور 
تعدادي از واحدهاي بازسازي شده در شهرستان هاي 
كوهبنان و راور افتتاح شد.او افزود: به خاطر شرايط پيش 
آمده در كشور و افزايش تورم، رييس بنياد با معاون اول 
رييس جمهور گفت وگو كرده و پيشنهاد افزايش سقف 
تسهيالت و بالعوض را به منازل خس��ارت ديده ارايه 
داد.س��لطاني نژاد تصريح كرد: بعد از سفر آقاي تابش، 
پيشنويس را به دولت ارايه داديم و در كمتر از يك ماه، 
در روز گذشته مصوبه هيات دولت را اخذ كرديم كه براي 
تمام واحدهاي خسارت ديده در همه حوادث استان پنج 

ميليون تومان بالعوض پرداخت كنيم. 

پرداخت ۴۶۰۰ ميليارد تومان 
تسهيالت به جوانان

ورزش  بوش�هر|وزير 
و جوان��ان گف��ت: در 4 ماه 
نخست امس��ال 3۱4 هزار 
فقره وام ازدواج به ميزان 4 
هزار و ۶00 ميليارد تومان به 
جوانان پرداخت شده است.

به گزارش تسنيم، مسعود 
سلطاني فر ديروز در نشست هم انديشي با ورزشكاران 
و جوانان شهرستان هاي جنوبي استان بوشهر با بيان 
اينكه در س��ال هاي اخير پيش��رفت هاي زي��ادي در 
زمينه هاي مختلف به ويژه در حوزه ورزش شده است 
اظهار داشت: با وجود مشكالت و موانعي كه دشمنان 
در كشور ايجاد كرده اند ولي پيشرفت هاي قابل توجهي 

در كشور رقم خورده است كه بايد اطالع رساني شود.
او تهديدها و تحريم ها را از موانع حركت و توسعه دانست 
و خاطرنشان كرد: توافق نامه بين المللي برجام سبب 
لغو ۶ قطعنامه س��نگين عليه ايران شد و اين در حالي 
است كه امروز برجام مورد توجه همه كشورها به عنوان 
طرفدار ايران ق��رار دارد.وزي��ر ورزش و جوانان با بيان 
اينكه هيچ ابزاري مناس��ب تر و ارزان تر از ورزش براي 
سالم سازي و پركردن اوقات فراغت نيست تاكيد كرد: 
ايران در حوزه ورزش پيش��رفت هاي قابل توجهي در 
عرصه جهاني داشته است كه كسب مدال هاي رنگارنگ 

توسط ورزشكاران ايراني در دنيا مويد اين ادعا است.

رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه پنج بسته 
جبراني اقتصادي آماده ش��ده است گفت: دو بسته 
معيشتي در نظر گرفته شده و براي تمام مردم يك 

بسته معيشتي پرداخت مي شود.
به گزارش تس��نيم، محمدباقر نوبخت در مراس��م 
توديع و معارفه رييس سازمان برنامه و بودجه استان 
كرمانشاه كه در اين سازمان برگزار شد اظهار داشت: 
اقتصاد بايد به گونه اي ساخته شود كه چنانچه ضربه، 

هجوم يا متغي��ر برون زايي بر آن اث��ر بگذارد مقاوم 
بماند و اقتصاد ما بايد اين ويژگي را داشته باشد.

رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه با اش��اره به اينكه 
اقتصاد مقاومتي ب��راي مقاوم كردن اقتصاد در برابر 
هجمه ها و از س��وي مقام معظم رهبري ابالغ ش��د، 
عنوان كرد: با وجود تالش هاي بسيار در اين زمينه در 
سال هاي اخير هنوز اقتصاد ما مقاوم نيست.نوبخت با 
اشاره به رشد چهار درصدي اقتصاد و كاهش تورم در 

كشور، گفت: اقتصاد ايران در حال جهش مجدد بود 
ام��ا بدخواهان اجازه ندادند و تحريم را به ما تحميل 
كردند.معاون رييس جمهور با ابراز “اينكه اقتصاد ما 
نمي تواند در برابر اين هجمه مق��اوم بماند واقعيت 
است “، افزود: نمي توان گفت كه اين وضعيت نتيجه 
ناكارآمدي و نابلدي دولت است زيرا اين همان دولت 
چهار سال قبل است و هيچ كدام از دولتمردان براي 
آزمون و خطا مسوول نش��ده اند. نوبخت بيان كرد: 

تكانه و تهديد تحريم سبب شد عده اي تقاضا را براي 
تبديل ريال به ارز مناس��ب بدانند اما سازمان برنامه 
و بودجه موظف است كه حداقل برنامه اي در جهت 
كاهش اين آالم و بار خانواده ها انجام دهد.وي با بيان 
اينكه پنج بس��ته جبراني اقتصادي آماده شده است 
گفت: دو بس��ته معيشتي در نظر گرفته شده و براي 
تمام مردم يك بس��ته معيش��تي پرداخت مي شود.

نوبخت با اش��اره به اينكه يك بسته معيشتي خاص 
براي پنج دهك جامعه در نظر گرفته ش��ده اس��ت، 
افزود: يك بس��ته خاص براي توليدكنندگان و يك 
بس��ته خاص نيز براي پيمانكاران برنامه ريزي شده 
اس��ت.وي با بيان اينكه 25۱ ميليارد تومان كمك 
بالعوض و 400 ميليارد تومان تسهيالت در هيأت 

دولت براي زلزله زدگان استان كرمانشاه تخصيص 
يافت، گف��ت: پرداخت پنج ميلي��ون تومان كمك 
بالعوض به هر خانوار و تسهيالت با سود چهار درصد 
براي ساكنان روستاها و پنج درصد براي اهالي شهرها 

از مصوبات  هيأت دولت براي زلزله زدگان بود. 
ريي��س س��ازمان برنام��ه و بودج��ه اف��زود: در 
كوتاه مدت عده اي ت��الش كردند خدمت دولت 
را در مناطق زلزله زده كم اهميت جلوه دهند اما 
هرآنچه كانكس در مناطق زلزله زده ديده مي شود 
دولت تقبل كرده اس��ت و برادران سپاه به عنوان 

پيمانكار عمل كردند.
وي گفت: س��ازمان برنامه و بودجه ب��راي عمران و 
آباداني مناطق زلزله زده سهم و نقشي داشته است.

گروهبنگاهها |بعد از افزايش ناگهاني برخي اقالم مورد 
استفاده در پااليشگاه ها دبيركل انجمن پااليشگاه هاي 
روغن س��ازي ايران با ارس��ال نامه اي خطاب به معاون 
اول رييس جمهوري از وي خواس��ت كه در اين زمينه 
ورود كرده و دس��تورات الزم براي بازگشت قيمت ها را 

صادر كند. 
حميدرضا خليلي در اين نامه آورده است: » جناب آقاي 
جهانگيري معاون اول رييس جمهوري به اس��تحضار 
مي رساند كه براساس اطالعيه ش��ماره 500/87723 
مورخ ۱3۹7/0۶/03 ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران، نرخ پايه خوراك پااليشگاه هاي روغن سازي 
بطور ناگهاني ۹0درصد افزايش يافت كه اين امر برخالف 
دستور صريح جنابعالي طي نامه شماره 33450 مورخ 
۱3۹7/03/2۱ خط��اب به اعضاي محترم دولت مبني 

بر ضرورت هماهنگي با كارگ��روه تنظيم بازار پيرامون 
هرگونه افزايش قيمت كاال و خدمات است.«

دبيركل انجمن پااليشگاه هاي روغن سازي ايران در ادامه 
تاكيد كرد: »اين افزايش »عجوالنه و غيركارشناسي« 
نرخ پايه خوراك براي صنعتي كه براساس سياست هاي 
اخي��ر ارزي، واردات افزودني ه��اي آن از تخصيص ارز 
دولتي محروم ش��ده، هزينه ملزوم��ات توليدي آن در 
چند ماه اخير حداقل 50 درصد افزايش داشته و خوراك 
آن از ابتداي س��ال تاكنون مجموعا حدود ۱70درصد 
افزايش داشته و هر چهار شركت اصلي توليدكننده نيز 
در بازار سرمايه فعال هستند و عالوه بر تامين نياز داخلي 
به انواع محص��والت روانكار ب��ا قيمت هايي كه »تحت 
كنترل و نظارت س��ازمان حماي��ت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان« است، صدها ميليون دالر ارزآوري براي 

كشور دارند، به معني اقتصادي نبودن فعاليت توليدي و 
به تبع آن »توقف عرضه كاال« و نابودي حتمي صنعتي 
است كه ده ها هزار نفر بطور مستقيم و غيرمستقيم در 

آن مشغول به فعاليت هستند.«
او در پايان آورده: »لذا در سال »حمايت از كاالي ايراني«، 
اين انجمن از جنابعالي اس��تدعا دارد كه »دستور اكيد 
درخصوص برگشت نرخ خوراك به قيمت قبل« را صادر 
فرماييد. در صورت عدم تحقق اين موضوع، ادامه حيات 
و بقاي اين صنعت منوط به صدور مجوز افزايش قيمت 
۱00 درص��دي محصوالت از طرف س��ازمان حمايت 
است كه تبعات آن به خصوص در حمل و نقل جاده اي، 
مي تواند بس��يار نامطلوب باش��د. پيش��اپيش از توجه 
جنابعالي به حساسيت موضوع و دستور مساعد جهت 

برگشت نرخ، قدرداني مي شود.«

درخواست از جهانگيري براي برگشت نرخ خوراك به قيمت قبل 

5 بسته جبراني براي اقتصاد  آماده سازي شد
معاون رييس جمهوري خبر داد  

 صدور 477 هزار تن كاال 
از سيستان و بلوچستان

ماجراي حمله به ناجي غريق 
با تبر چه بود؟

نبايد به محتكران و مفسدان 
اقتصادي رحم شود

 مسير اشتغال دركشور 
توسعه يابد



هر هفته ي��ا حداكثر هر ماه طرحي براي جمع آوري و دس��تگيري 
افرادي كه پليس اراذل و اوباش مي خواند اجرا مي شودو تعدادي از 
اين افراد دستگير مي شوند، اما همچنان گويا اين افراد آنقدر هستند 

كه با طرح هاي هفتگي و ماهانه هم تمام نشوند. 
رييس پليس پايتخت از دستگيري 195 نفر از اراذل و اوباش تهران 
در عمليات سراس��ري پليس خبر داد. حس��ين رحيمي در اجراي 
س��ومين مرحله از طرح برخورد با اراذل و اوباش كه در مقر پليس 
امنيت برگزار ش��د، اظهار كرد: س��ومين مرحله از برخورد با اراذل 
و اوب��اش، مزاحمي��ن نواميس و مرتكبان جراي��م مرتبط با امنيت 
اخالق��ي در تهران به مرحله اجرا درآم��د. او با بيان اينكه در اجراي 
اين عمليات 108 واحد صنفي كه به پاتوق اين افراد تبديل ش��ده و 
عمدتا باشگاه هاي بدنس��ازي و قهوه خانه ها بود مورد بازرسي قرار 
گرفت، تصريح كرد: برخي از اين افراد حتي سبب نارضايتي مالكان 
اين واحدها نيز شده بودند كه در همين راستا اقدامات الزم صورت 

گرفته و به واحدهاي صنفي نيز تذكرات الزم داده شد.
رحيمي با بيان اينك��ه 50 پارك و تفرجگاه ك��ه اراذل و اوباش در 
آن حضور داش��تند مورد بررسي قرار گرفت و پاكسازي شد، گفت: 
همچنين 20 نقطه كه به صورت مكرر از سوي شهروندان به پليس 
اعالم ش��ده بود مورد بررس��ي قرار گرفته و اين نقاط نيز پاكسازي 
ش��دند. رييس پليس پايتخت با بيان اينك��ه در مجموع 195 نفر 
از اراذل و اوباش كه عمدتا از اراذل و اوباش س��طح دو و س��ه بودند 
دستگير شدند، اظهاركرد: متاسفانه 40 نفر از اين افراد زير 18 سال 
سن داشتند كه از آنان تعهد اخذ شده و به خانواده هايشان تحويل 

داده شدند.
رحيمي از كشف تجهيزات دريافت از ماهواره و اقالم ضد فرهنگي 
نيز از اين افراد خبر داد و گفت: از اين افراد 7700 ريسيور و تجهيزات 
دريافت از ماهواره شش ميليون سي دي غيرمجاز و مستهجن، 13 
قبضه سالح جنگي شكاري و ... كشف و ضبط شد. وي درباره جرايم 
اين افراد نيز گفت: اين افراد كه حدود 90 نفرشان سابقه دستگيري 

و شرارت پيش از اين را نيز داشته اند به اتهام جرايمي چون زورگيري، 
غصب عناوي��ن، تخريب اموال عمومي، درگيري مس��لحانه، كري 
خواني و س��لب آس��ايش در فضاي حقيقي و مجازي و ... دستگير 
شده اند. رحيمي با تاكيد بر اينكه اجازه فعاليت و ايجاد ناامني را به 
اراذل و اوباش نخواهيم داد، خاطرنشان كرد: برخي از اين افراد نيز 
به تازگي از زندان آزاد شده بودند كه مجددا اقدامات مجرمانه خود 
را از س��ر گرفته و دستگير شدند. رحيمي در پاسخ به سوالي درباره 
اينكه اين افراد عمدتا در چه نقاطي از تهران دستگير شدند نيز گفت: 
اگر منظور نظارت بر حاشيه شهرهاست كه پليس نظارت خوبي در 
نقاط حاشيه اي تهران دارد؛ اما اگر محل هاي دستگيري است كه بايد 
بگويم اين افراد در تمامي نقاط تهران اقدام به ارتكاب اعمال مجرمانه 

كرده و نمي توان گفت كه تنها در يك نقطه يا محل بوده است.
رييس پليس تهران تاكي��د كرد: اجراي چنين طرح هايي در آينده 
ادامه خواهد داشت و پليس بر حسب وظايفي كه بر عهده دارد اجازه 
فعاليت به اراذل و اوباش، مزاحمين و مخالن نظم و امنيت عمومي 

را نخواهد داد.

زنان معتاد و بي خانمان، آسيب پذيرتر از مردان معتاد هستند و آنگونه 
كه نماينده مردم تهران در مجلس گفته، فرآيند كارتن خواب شدن 
زنان معتاد، رو به كاهش است. نايب رييس فراكسيون پيشگيري از 
جرايم و آسيب هاي اجتماعي مجلس گفت: از سازمان برنامه وبودجه 
به صورت كتبي درخواست كرديم تا طي گزارشي به ما اعالم كند كه 
بودجه 300 ميليارد توماني ساماندهي آسيب هاي اجتماعي در چه 

مسيري هزينه شده است.
طيبه سياوشي شاه عنايتي در رابطه با افزايش آسيب هاي اجتماعي در 
زنان به ويژه اعتياد و كارتن خوابي، گفت: در سال هاي اخير به موضوع 
زنانه شدن فقر و اعتياد تاكيد بسياري مي شود، اما اين افزايش به نسبت 
رشد جمعيت كشور است، ما نبايد در رابطه با آسيب هاي اجتماعي به 
صورت جنسيتي صحبت كنيم، چرا كه احتمال اعتياد در ميان زنان 
و مردان وجود دارد. نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر 
و پرديس درمجلس ش��وراي اس��المي با انتقاد از هزينه كرد بودجه 
300 ميليارد توماني، افزود: براي رسيدگي و ساماندهي آسيب هاي 
اجتماعي بودجه 300 ميليارد توماني به برخي از سازمان ها و نهادها 
داده شده اس��ت، كه هيچ تاثيري در س��ازماندهي و بهبود وضعيت 

معتادان و كارتن خواب ها نداشته است.
سياوشي با اشاره به اينكه حد فاصل زماني شروع اعتياد تا رسيدن به 
كارتن خوابي در ميان زنان بسيار كاهش پيدا كرده است، به خانه ملت 
گفت: در گذشته به داليل مختلف از جمله مسائل اخالقي و اعتقادات 
سنتي كمتر شاهد اين پديده ها بوديم، اما امروزه سرعت شروع اعتياد 
و رسيدن به كارتن خوابي بسيار افزايش پيدا كرده است، در بسياري 
از مواقع اين افراد با فرزند خ��ود، در كنار خيابان ها مي خوابند بدون 
توجه به اينكه چه قضاوتي در مورد فرزندش صورت مي گيرد. نماينده 
مردم تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر و پرديس درمجلس شوراي 
اسالمي، اظهار كرد: در گذشته حساسيت خانواده ها و جامعه نسبت به 
كارتن خوابي و اعتياد زنان بيشتر بوده است، براي اينكه زنان و مردان 
كارتن خواب و معتاد را از اين چرخه ناگوار نجات بدهيم كار بس��يار 

سختي در پيش رو داريم، اين مشكل با وجود كمپ هاي ترك اعتياد 
حل نمي شود و مساعدت بيشتري را در اين حوزه مي طلبد.

 نقش پررنگ سازمان هاي مردم نهاد 
او با اش��اره به نقش س��ازمان هاي مردم نهاد و NGO ها در كاهش 
آسيب هاي اجتماعي، اظهار كرد: سازمان هاي مردم نهاد، در كاهش 
آسيب هاي اجتماعي حضور پررنگي داشته اند، خوشبختانه سازمان 
بهزيستي نيز NGO ها را به عنوان شركاي اجتماعي پذيرفته است، چرا 
كه قباًل اين نهاد هاي مردمي ديده نمي شدند. نايب رييس فراكسيون 
پيشگيري از جرايم و آسيب هاي اجتماعي، در پايان خاطرنشان كرد: 
از س��ازمان برنامه و  بودجه از طرف فراكس��يون پيشگيري از جرايم 
و آس��يب هاي اجتماعي به صورت كتبي درخواس��ت كرديم تا طي 
گزارشي به ما اعالم كند، اين بودجه 300 ميليارد توماني به چه ارگان، 
نهاد و سازماني داده شده است و به چه صورتي آن را هزينه كردند. چرا 
كه نهاد هاي متولي عملكرد مناس��بي نداشته اند، الزم است نظارت 

بيشتر و دقيق تري صورت بگيرد. 
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گسترش جرايم ُخرد 
دستاورد مشكالت اقتصادي

ورود محيط زيست 
به آتش سوزي مريوان

5  استان صدرنشين 
تصادفات و جان باختگان

عضو هيات رييسه كميسيون اجتماعي مجلس، 
گس��ترش جرايم ُخرد در پايتخت را ناش��ي از 
مش��كالت اقتصادي دانست و تاكيد كرد: دولت 
بايد با اتخاذ تدابيري از گس��ترش دامنه جرايم 
مرتبط با تحريم ها پيشگيري كند. روح اهلل بابايي 
صالح در واكنش به انتشار خبري از سوي رييس 
پليس پايتخت مبني بر افزايش جرايم ُخرد در 
تهران در ماه هاي اخير، گفت: جرايم ُخرد شامل 
كيف قاپي، س��رقت از مغازه ها يا قطعات خودرو 
مي ش��ود كه اتالق نام خرد بودن به دليل وقوع 
محدود آنها نيست و در اصل به گذري بودن اين 
جرايم برمي گردد و اينكه وقوع آنها در يك نقطه 
خاص متمركز نيست. نماينده مردم بويين زهرا 
درمجلس ش��وراي اس��المي، ادامه داد: اين نوع 
جراي��م در مناطق مختلف تهران ف��راوان اتفاق 
مي افتد و عامل اصلي آن هم مشكالت اقتصادي 
است كه باعث شده افرادي براي تامين معيشت 
خود و س��اير نيازهايي كه دارند اين نوع جرايم 
را مرتكب ش��وند. او با اش��اره به اينكه با تشديد 
تحريم ها و در پي افزايش مش��كالت اقتصادي 
در س��طح جامعه اين نوع جرايم نيز رش��د پيدا 
مي كنند، به خانه ملت گفت: هم اكنون دولت بايد 
براي ممانعت از افزايش اين نوع جرايم ناش��ي از 
اعمال فاز بعدي تحريم ها، تدبيري بينديشد، كما 
اينكه مي تواند از ُبعد امنيتي نظارت دقيق تري 
داشته باشد، در اين راستا پليس هم بايد رسالت 
اصلي خود را كه برقراري نظم و امنيت اس��ت به 
سرانجام برساند تا از اين طريق بتوان با رشد اين 

قبيل جرايم در سطح جامعه مقابله كرد.

رييس فراكسيون محيط زيست مجلس شوراي 
اسالمي با ابراز تاسف از جان باختن 4 فعال محيط 
زيس��ت در شهر مريوان، از س��ازمان حفاظت از 
محيط زيست خواست موضوع را ريشه يابي كند 

و اطالعات صحيح را در اختيار مردم قرار دهد.
محمدرضا تابش در مورد ج��ان باختن 4 تن از 
فعاالن محيط زيست در آتش سوزي روز گذشته 
جنگل هاي مريوان، گفت: ما از اين حادثه بسيار 
متاثر و متاسف شديم و خواستار اين هستيم كه 
حتما س��ازمان محيط زيست در مورد علت اين 
آتش سوزي و مرگ اين افراد تحقيق و موضوع را 
ريشه يابي كند. نماينده مردم اردكان در مجلس 
شوراي اسالمي ادامه داد: اين ريشه يابي به اين 
دليل است كه از ش��ب گذشته تا به حال روايات 
مختلفي از چگونگي فوت اين فعاالن يا حافظين 
محيط زيست نقل ش��ده است. سازمان محيط 
زيست بايد هر چه سريع تر در مورد اين موضوع 
تحقيق كند و اگر تعم��د، كوتاهي يا قصوري در 
كار بوده است اواًل موضوع را رسانه اي و اطالعات 
صحي��ح را در اختيار م��ردم قرار ده��د و دومًا از 

مسببين شكايت و آنها را به قانون معرفي كند.
رييس فراكسيون محيط زيست مجلس به خانه 
ملت گفت: بنده هنوز نمي توانم بگويم كه دقيقا 
چه اتفاقي افتاده اس��ت چرا ك��ه نقل قول هاي 
متفاوتي از حادثه روز گذشته شنيده ام. در حال 
حاضر از نهاده��اي مربوطه در اين مورد توضيح 

خواسته ايم كه فعال منتظر پاسخ هستيم. 

رييس پليس راه كشور گفت: استان هاي فارس، 
اصفهان، آذربايجان ش��رقي، خراس��ان رضوي و 
آذربايجان غربي 5 استاني است كه در تابستان سال 
جاري داراي بيشترين متوفي در حوزه برون شهري 
بوده است. محمد حس��ين حميدي در شصت و 
سومين جلسه كميته هماهنگي اجراي طرح هاي 
ويژه ترافيكي ش��هريور 97 اظهار ك��رد: برابر آمار 
سازمان پزشكي قانوني در تيرماه امسال در ميزان 
جان باختگان يك روند افزايش��ي داريم و ميزان 
جان باختگان در حوزه برون شهري افزايش داشته 
است، البته در حوزه تصادفات درون شهري روند رو 
به كاهشي را شاهد هستيم. او افزود: طي هفته هاي 
اخير و با آغاز تعطيالت تقويمي، ش��اهد افزايش 
ترددها و سفرهاي تابستاني به ويژه در محورهاي 
شمالي هستيم. رييس پليس راه كشور ادامه داد: 
استان هاي فارس )شمالي(، اصفهان، آذربايجان 
شرقي، خراسان رضوي و آذربايجان غربي 5 استاني 
اس��ت كه در تابستان سال جاري داراي بيشترين 
متوفي در حوزه برون شهري بوده است. اين مقام 
مس��وول با بيان اينكه ۶۶ درصد تصادفات در 30 
كيلومتري شهرها اتفاق افتاده است، افزود: واژگوني 

در صدر تصادفات است.
او، اصفهان، خراس��ان رضوي، فارس )ش��مالي(، 
آذربايجان شرقي و س��منان؛ را استان هاي داراي 
بيشترين وقوع تصادفات از نوع واژگوني معرفي كرد 
و گفت: از مجموع 5 هزار و 53۶ فقره تصادفات، 2 
هزار و 231 فقره معادل 39 درصد از تصادفات در 
اين 5 استان به وقوع پيوسته است. رييس پليس راه 
كشور با طرح پيشنهاداتي خاطرنشان كرد: تقويت 
حضور ميداني تيم هاي ام��داد و نجات، اورژانس، 
راهداري و ... در نيمه دوم شهريور، توقف عمليات 
عمراني راه ها به ويژه در محورهاي پرتردد از نيمه 
دوم ش��هريورماه تا پايان اين م��اه در حوزه برون 
ش��هري و از ابتداي مهرماه تا 15 مهر ماه در حوزه 
درون شهري مي تواند در كاهش تصادفات و جان 
باختگان موثر واقع ش��ود. سردار حميدي عنوان 
كرد: نوس��ازي، ترميم، افزاي��ش عالئم راهنمايي 
و رانندگ��ي در محدوده هاي پرخط��ر و عمراني و 
پوش��ش مضاعف محدوده ه��اي 30 كيلومتري 
شهرها توسط دستگاه هاي خدماتي و امدادي نيز 
از راهكارهاي كاهش جانباختگان و تصادفات است.

با وجود اصرار مجلس به استخدام معلمان حق التدريس؛ آموزش و پرورش به آنها نياز ندارد

پاسكاريحقالتدريسيها

صدور مجوز شكار در قرق هاي اختصاصي؛ به زودي

هفدهم مرداد امسال بود كه مجلس شوراي اسالمي با 
قيد چهار ش��رط، وزارت آموزش و پرورش را مكلف به 
استخدام نيروهاي حق التدريس كرد تا پس از سال ها 
بالتكليفي، س��رانجام وضعيت اين گ��روه از معلمان 
مشخص شود اما حاال يك ماه از اين موضوع نگذشته 
است و مس��ووالن آموزش و پرورش باز هم بر مواضع 
پيش��ين خود تاكيد كرده، براي چندمي��ن بار اعالم 
كردند اي��ن وزارتخانه نيازي به معلمان حق التدريس 
ندارد و مصوبه م��رداد ماه مجلس ك��ه درانتظار راي 
شوراي نگهبان به سر مي برد، اصرار نمايندگان مجلس 

بر استخدام معلمان است. 
بر اساس چهار شرط اعالم ش��ده از سوي نمايندگان 
مجلس شوراي اس��المي، دولت مكلف است از تاريخ 
تصوي��ب اين قانون حداكثر ظرف يك س��ال، تمامي 
نيروهاي حق التدريس��ي مش��مول قانون الحاق يك 
تبصره به ماده 17 قانون تعيين تكليف اس��تخدامي 
معلم��ان حق التدريس��ي و آموزش��ياران نهض��ت 
س��وادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 28 
مرداد 1394 و قانون اصالح تبصره 10 ماده 17 قانون 
تعيين تكليف اس��تخدامي معلمان حق التدريسي و 
آموزش��ياران نهضت س��واد آموزي در وزارت آموزش 
و پرورش مصوب س��وم ش��هريور 95 را همراه با طي 
دوره هاي آموزشي حداكثر ۶ ماه بنا به تشخيص وزارت 
آموزش و پرورش و بدون نياز به ش��ركت در آزمون، به 
استخدام آموزش و پرورش در آورد حال آنكه مسووالن 
اين وزارتخانه پيش از اين بارها گفته بودند نياز آموزش و 
پرورش به نيروي انساني با استخدام اين گروه از معلمان، 
رفع نمي شود اما با اين حال نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي بر استخدام آنها با همان چهار شرط تعيين شده 
پافشاري كرده و اين تصميم را عاقالنه مي دانند حال 
آنكه روز گذشته مهدي نويد ادهم، دبيركل شوراي عالي 
آموزش و پرورش، درباره اين موضوع گفت: » نمايندگان 
طبق مصوبه اخير اصرار به استخدام حق التدريس ها و 
مربيان پيش دبستاني دارند، اما ما بارها اعالم كرديم 
به اي��ن گروه نياز نداريم، ما به دبير فيزيك و ش��يمي 
دبيرس��تان نياز داريم در حالي كه اينه��ا معلم دوره 
ابتدايي مي ش��وند. ما به معلماني در مناطق دور نياز 
داريم در حالي كه بخشي از آنها ساكن تهران هستند.«

 اظهارات ضد و نقيض
اظه��ارات نويد اده��م درباره نياز نداش��تن آموزش و 

پرورش به معلمان حق التدريس در حالي است كه ميان 
صحبت هاي وزير آموزش و پرورش با ساير مسووالن 
اين وزارتخانه تناقض وجود دارد. در حالي كه او معتقد 
است اين نيروهاي حق التدريس مي توانند نياز آموزش 
و پرورش را به نيروي انس��اني جبران كنند اما س��اير 
مس��ووالن اين وزارتخانه چنين ديدگاهي نداشته و 
استخدام حق التدريسي ها به شكل جديدي كه مجلس 
تصويب كرده و بدون آزمون استخدامي را داراي آثاري 
زيانبار مي دانند. ۶ تيرماه امسال محمد بطحايي، وزير 
آموزش و پرورش، درباره اين موضوع بيان كرد: » اگرچه 
آموزش و پ��رورش به نيروهاي حق التدريس نياز دارد 
يعني متناسب با منطقه جغرافيايي، رشته ها و جنسيت 
مرد و زن نيروهايي موردنياز است اما تا مجلس قانوني 
در اي��ن زمنيه تصويب نكند م��ا نمي توانيم نيروهاي 
حق التدري��س را به كار بگيريم چراك��ه به كارگيري 
حق التدريس��ان منع قانوني دارد.« ام��ا اين اظهارات 
در حالي اس��ت كه اس��فنديار چهاربند، رييس مركز 
برنامه ريزي منابع انساني و فناوري اطالعات آموزش و 
پرورش، نظري متفاوت با وزير دارد او تيرماه امسال، يك 
ماه قبل از تصويب چهار شرط مجلس براي استخدام 
معلمان حق التدريس، گفته بود: » يكي از معيارهاي 
آموزش و پرورش براي معلم موردنياز جنسيت است 
70 درصد نياز آموزش وپرورش مرد است در حالي كه 
95 درصد نيروهاي حق التدريس مازاد زن هس��تند. 
بين نياز آموزش و پرورش و معلمان حق التدريس مازاد 
از نظر دوره تحصيلي و جنسيت تناسبي وجود ندارد، 
با وجود كمبود معلم در آم��وزش و پرورش نيروهاي 
حق التدريس مازاد نمي توانند نياز اي��ن وزارتخانه را 
برآورد كنن��د 80 درصد نيروي موردني��از آموزش و 
پرورش در رشته هاي فني وحرفه اي هستند در حالي 
كه 92 درصد حق التدريس��ان مازاد براي تدريس در 

مقطع ابتدايي مناسب هستند.«
 

 اقدامات آموزش و پرورش
با اين حال اگرچه روز گذش��ته دبيركل شوراي عالي 
آم��وزش و پ��رورش، اعالم ك��رد اس��تخدام معلمان 
حق التدريس مورد نياز آموزش و پرورش نيست اما به 
نظر مي رس��د، بعد از تصويب چهار شرط مطرح شده 
از س��وي نمايندگان مجلس، وزير آموزش و پرورش 
و رييس مرك��ز برنامه ريزي منابع انس��اني و فناوري 
اطالعات آم��وزش و پرورش كه پي��ش از اين با طرح 

مخالف بودند، تغيي��ر نگرش دادند،  چ��را كه محمد 
بطحايي، دو روز بع��د از تصويب طرج مجلس، درباره 
اقدامات آموزش و پرورش در راستاي اجراي اين طرح، 
گفت: »اين موضوع به شوراي نگهبان بستگي دارد كه 
چه زماني اين قانون را تصويب كرده و آن را به آموزش 
و پ��رورش ابالغ كند. ما پيش بيني هايي در اين زمينه 
انج��ام داده ايم اگر اين موضوع پيش از مهر ماه محقق 
شود امكان به كارگيري بخشي از نيروها را در مهر ماه 
خواهيم داش��ت و مورد استفاده قرار مي هيم اما اگر تا 
20 شهريور يا اوايل مهر ماه به ما ابالغ نشود و به سال 
تحصيلي كشيده شود ما ناچاريم براي سال تحصيلي 

آينده از آنها استفاده كنيم.«
از سوي ديگر رييس مركز برنامه ريزي، منابع انساني 
و فناوري اطالعات وزارت آموزش و پرورش هم درباره 
اين موضوع اعالم كرد: »طبق قانون دولت براي تدوين 
آيين نامه 3 ماه فرصت دارد، تا زمان طي شدن مراحل 

ابالغ قانون، تشكل كميته، نگارش و تدوين آيين نامه 
احتماال آزمون نهضت س��وادآموزي اواخر سال آينده 
برگزار خواهد شد.« او همچنين با بيان اينكه چه تعداد 
از مربيان پيش دبس��تاني در چه تاريخي به دانش��گاه 
فرهنگيان معرفي مي ش��وند نيز در آيين نامه  از سوي 
كميته  مشخص  شود، اضافه كرد: عالوه بر موارد فوق 
بايد ديد دانشگاه فرهنگيان چه ميزان ظرفيت جذب 
دارد چراكه اين دانشگاه فقط امسال با 42هزار ورودي 
ظرفيت كاملي دارد بايد بررس��ي ك��رد از چه طريق 
مي تواند براي پوشش مربيان پيش دبستاني استفاده 
كرد. چهاربند درباره تامين بار مالي اين مصوبه مجلس 
توضيح داد: مصوبه تعيين تكليف معلمان حق التدريس 
و پيش دبس��تاني ها براي آموزش و پ��رورش بار مالي 
چنداني نخواهد داش��ت چراكه اين اف��راد اكنون به 
صورت حق التدريس فعال هس��تند و فقط به رسمي 
تبديل وضعيت مي دهند؛ پيش بيني مي شود با شرط 

و شروط هاي اعمال شده ازسوي مجلس براي استخدام 
آنها ح��دود 30تا 32 هزار نفر در طول 3 س��ال آينده 
براساس اين مصوبه جذب آموزش و پرورش شوند. بر 
اين اساس مربيان نهضت سوادآموزي برمبناي آزمون 
و حق التدريسان نيز براساس نتايج دانشگاه فرهنگيان 

جذب آموزش و پرورش خواهند شد.
ريي��س مركز برنامه ري��زي، منابع انس��اني و فناوري 
اطالعات وزارت آموزش و پرورش درخصوص آخرين 
تصميمات وزارتخانه آم��وزش و پرورش براي جبران 
كمبود ني��رو در مهرماه س��ال ج��اري، گفت: طبق 
آخرين تصميمات با استفاده از ساعت تدريس اضافي 
نيروهاي رسمي داوطلب، بازنشستگان مجاز به تدريس 
14ساعت در هفته، مربيان پيش دبستاني كه تا سال 
گذش��ته كه ابالغ حق التدريس دارند و بخشي نيز از 
طريق نيروهاي خريد خدمات و برون سپاري اين كمبود 

نيرو كامال جبران مي شود.

مديركل حفاظت و مديريت صيد و ش��كار س��ازمان 
حفاظت محيط زيست از صدور 112 مجوز شكار كل، 
قوچ و آهو در قرق هاي اختصاصي كرمان و يزد خبر داد.

علي تيموري درباره قرق هاي اختصاصي در س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت برگزار ش با اش��اره به اينكه 
موضوع واگذاري قرق هاي اختصاصي از س��ال 94 در 
سازمان حفاظت محيط زيست پيگيري مي شود، گفت: 
اين سازمان بر اساس قانون، پنج منطقه را در استان هاي 
كرمان، سمنان و يزد به شوراي عالي محيط زيست به 
منظور تعيين قرق هاي اختصاصي پيشنهاد كرد. اين 

پنج منطقه در شورا مورد تصويب قرار گرفت.
او ادامه داد: در استان يزد و كرمان از سال 94 واگذاري 
قرق هاي اختصاصي صورت گرفت. در استان سمنان 
نيز يك منطقه در پايان سال 9۶ واگذار شد. مديركل 
حفاظت و مديريت صيد و شكار سازمان حفاظت محيط 
زيست با بيان اينكه در سال هاي 95 و 9۶ مجوز شكار در 
قرق هاي اختصاصي از سوي سازمان حفاظت محيط 
زيست صادر ش��د، گفت: در س��ال 9۶ براي 95 راس 
كل، بز، قوچ و ميش مجوز شكار صادر شد. همچنين 
در اين س��ال قرق داران را موظف كرديم كه 20 درصد 

از مجوزهاي ش��كار را به جوامع محلي همان منطقه 
واگذار كنند.

ب��ه گفته تيموري برخي از ق��رق داران از افراد بومي و 
محلي مبالغ ناچيزي براي ارايه مجوز شكار مي گيرند يا 

حتي برخي هيچ مبلغي را از شكارچيان قانوني منطقه 
دريافت نمي كنند.

او با اشاره به اينكه در سال 9۶ دو بار سرشماري حيات 
وحش در قرق هاي اختصاصي صورت گرفت، گفت: در 

قرق علي آباد در استان يزد بيش از 1400 راس كل و بز 
و 142 راس آهو سرشماري شد اين در حالي است كه 
در اين منطقه تعداد كل و بز هنگام واگذاري حدود 200 
تا 300 راس و تعداد آهو نيز بسيار محدود بود. تيموري 
ادامه داد: در قرق ديگري در استان يزد ۶45 راس كل 
و بز در دو مرحله سرشماري شد. قبل از واگذاري اين 
منطقه تعداد كل و بز در حد 180 راس بود. همچنين 
در قرق منصورآباد يزد 503 راس قوچ و ميش و 228 

راس كل و بز در سال 9۶ سرشماري شد.
مديركل حفاظت و مديريت صيد و ش��كار سازمان 
حفاظت محيط زيست افزود: در منصورآباد كرمان 
750 راس قوچ و ميش سرشماري شده است. نتايج 
سرش��ماري در قرق هاي اختصاصي نشان مي دهد 
كه تعداد حيات وحش از زمان تحويل به قرق داران 
تا سال 9۶ س��ه برابر تا چهار برابر رشد داشته است. 
تيموري با بيان اينكه در پايان سال 9۶ قرق جاشلوار 
استان سمنان واگذار شد، گفت: بر اساس سرشماري 
در اين منطقه، تعداد قوچ و ميش اين قرق 250 راس 

برآورد مي شود.
وي با تاكيد بر اينكه صدور مجوز شكار در قرق هاي 

اختصاصي در س��ال 97 بر مبناي سرشماري هاي 
صورت گرفته و پيشنهادات مديران كل استان هاي 
يزد و كرم��ان همچنين بررس��ي هاي كميته فني، 
معاونت طبيعي س��ازمان محيط زيست بوده است، 
گفت: امس��ال مجوز ش��كار 112 راس كل، قوچ و 
آهو در چهار قرق در استان هاي كرمان و يزد صادر 
مي ش��ود اما براي قرق جاشلوار استان سمنان هيچ 
مجوزي پيش بين��ي نكرده ايم. تيم��وري در ادامه 
اظهار كرد: دس��تورالعمل ش��كار كل، قوچ و آهو در 
استان هاي كرمان و يزد از ابتداي شهريور ابالغ شده 
است و از 10 ش��هريور صدور مجوز توسط استان ها 
به ش��كارچيان صورت مي گيرد. مديركل حفاظت 
و مديريت صيد و ش��كار س��ازمان حفاظت محيط 
زيست تاكيد كرد: در س��ال 9۶ حدود 20 درصد از 
مجوزهاي شكار در اختيار جوامع محلي قرار گرفت. 
قرق داران را موظف كرديم كه امس��ال 30 درصد از 
مجوزهاي شكار را به شكارچيان همان استان واگذار 
كنند همچنين امسال قرق داران مكلف شده اند كه 
س��ه راس از هر منطقه قرق را به شكارچيان اطراف 

قرق به قيمت دولتي بدهند.

كاهش زمان فرآيند كارتن خواب شدن زنان معتاددستگيري 195 خالفكار تهران
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وجود اعضای بدن در زباله های 
بیمارستانی محال است

ناهید خداکرمی، ريیس کمیته سالمت شورای 
ش��هر تهران ب��ر لزوم تعیی��ن تکلی��ف زباله های 
بیمارستانی در جلسه مش��ترک  وزارت بهداشت 
و ش��هرداری تهران تاکید کرد. به گزارش ايس��نا، 
خداکرم��ی در مورد تعیی��ن تکلی��ف زباله های 
بیمارستانی با بیان اينکه امحاء زباله های بیمارستانی، 
وظیفه تولید کننده زباله عفونی يعنی بیمارستان ها 
اس��ت، گفت: به خص��وص پروس��ه غیرعفونی و  
»اتوکالو« کردن زباله ها با  بیمارستان است. وی در 
مورد انتشار اخباری مبنی بر پیدا شدن اعضای بدن 
در میان زباله های بیمارستانی گفت: برخی گزارش 
ها مبنی بر اينکه نسوج و اعضای بدن در میان زباله 
ها وجود داشته، منتشر شده؛ اما به نظر محال است، 
چراکه همه تمهیدات در نظر گرفته می شود.البته 
قبول دارم که در پروس��ه ضدعفونی، جمع آوری و 
دفع برخی از زباله ها در مراکز مش��کل وجود دارد؛ 
اما می طلبد که مديريت شهری و وزارت بهداشت 
با يکديگر جلس��ه ای برگزار کنند ت��ا همکاری ها 

افزايش يابد. 

منع استفاده از  خودروهای 
دولتي فاقد معاینه فنی

اس��تانداری تهران با صدور بخش��نامه ای از همه 
نهادهای عموم��ی دولتی و غیردولتی خواس��ت 
از ابتدای مهرم��اه از خودروهای فاقد معاينه فنی 
استفاده نکنند و برای همه خودروهای تابعه خود، 
برگه معاينه فنی دريافت کنن��د. به گزارش ايلنا، 
استانداری تهران با صدور بخشنامه ای خطاب به 
فرمانداران اس��تان تهران از آنها درخواست کرد از 
ابتدای مهرماه سال جاری از عقد قرارداد يا استفاده 
امانی از اتوبوس و مینی بوس و خودروهای سواری 

فاقد معاينه فنی جدا خودداری كنند. 
همچنین بر اساس اين بخشنامه، کلیه خودروهای 
مش��مول ش��هرداری ها )اعم از ناوگان حمل ونقل 
عمومی اتوبوس، مینی بوس، تاکسی، ون، خودروهای 
سنگین و نیمه سنگین موتوری و ...( ادارات، سازمان ها 
و... موظ��ف به اخذ برگه معاينه فنی از مراکز معاينه 
فنی شده اند. استانداری تهران به پلیس راهنمايی و 
رانندگی نیروی انتظامی نیز ماموريت داده نسبت به 
اعمال قانون و برخورد قانونی با دارندگان وسايل نقلیه 

فاقد برگه معاينه فنی معتبر اقدام کند.

 تصویب طرح حفاظت 
و  ساماندهی اراضی باغات کن

ريیس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای 
شهر تهران از تصويب طرح ساماندهی، مبتنی بر 
حفاظت و صیانت از اراضی و باغات کن در شورای 
عالی شهرسازی و معماری کش��ور خبر داد. به 
گزارش فارس، محمد ساالری، ريیس کمیسیون 
شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران با اشاره به 
جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور 
گفت: اين ش��ورا، با رويکرد حفاظت و صیانت از 
باغات بهم پیوسته محدوده باغات و اراضی کن 
مبتنی بر مطالعات گسترده ای که طی سالیان 
اخیر توسط مشاورين مربوطه انجام شده بود طرح  
»ساماندهی، حفاظت و صیانت از اراضی و باغات 
کن« را به تصويب رساند. وی ادامه داد: صرفا در 
خصوص محدوده 146 هکتاری اراضی کش��ت 
اجباری يا توتس��تان ها مقرر شد بحث و بررسی 
بیشتری در دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و 
معماری انجام شود و سپس در صحن شورا براي 

تصمیم گیري مطرح شود.

کاهش راندمان 50  درصدی 
ساخت پروژه های عمرانی

 خیراله خادمی، مديرعامل ش��رکت و توس��عه 
زيربناهای حم��ل و نقل از افزايش قیمت بیش از 
دو برابری قیمت قیر خبر داد و گفت:  در حالی که 
قیمت قیر هر تن يک میلیون و 200 هزار تومان 
بود در حال حاضر به 3 میلیون و 300 هزار تومان 
رسیده است بنابراين افزايش قیمت قیر هم يکی 

از داليل کند شدن سرعت اجراي پروژه ها است.
به گزارش ايلنا، خیراله خادمي در يك نشس��ت 
خبري با اشاره به عملكرد شركت ساخت و توسعه 
زيربناه��اي حمل و نقل اظهار كرد: اين ش��ركت 
وظیفه احداث كلي زيربناهاي حمل و نقلي را دارد 
و در اين راس��تا قدم برمي دارد و مجري حدود 60 
درصد اعتبارات مصوب حمل و نقل در بخش هاي 
بزرگراهي و آزادراهي و راه هاي روس��تايي و ريلي 
شركت ساخت است. او با اشاره به كاهش بودجه 
پروژه هاي عمراني در سال 97 اظهار كرد: به صورت 
اعتباري شاهد كاهش 25 درصدي اعتبارات بوديم 
و مي توان گفت به ط��ور كلي 40 درصد بودجه در 
اين بخش نسبت به س��ال گذشته كاهش يافته 
كه با احتس��اب تورم 10 درصدي مي توان گفت 
راندمان مان در اين ح��وزه 50 درصد كاهش پیدا 
كرده اس��ت. معاون وزير راه و شهرس��ازي با بیان 
اينكه معتقدم 75 درصد ترددها از 35 هزار كیلومتر 
جاده شرياني خاص انجام مي شود گفت: 19 هزار 
كیلومتر از اين جاده به ص��ورت آزادراه يا بزرگراه 
اس��ت كه با اولويت بندي بايد مابق��ي جاده هاي 
ش��رياني هم به آزادراه و بزرگراه تبديل شوند. او با 
اش��اره به حذف قیر رايگان در پروژه هاي عمراني 
گفت: يكي از مشكالت در اجراي پروژه هاي عمراني 
بحث تخصیص قیر است. وي افزود: در حالي كه در 
سال هاي گذشته از قیر دولتي و رايگان براي ساخت 
پروژه هاي عمراني استفاده مي كرديم از امسال قیر 
رايگان نداريم. خادم��ي از افزايش قیمت بیش از 
دو برابري قیمت قیر خبر داد و گفت:  در حالي كه 
قیمت قیر هر تن يك میلیون و 200 هزار تومان بود 
در حال حاضر به 3 میلیون و 300 هزار تومان رسیده 
ا ست بنابراين افزايش قیمت قیر هم يكي از داليل 

كند شدن سرعت اجراي پروژه ها است.

عقبايي:احتماالدرنيمهدومسالركودبازارملكعميقترميشود

بازگشت بازار مسكن به فاز ركود؟
گروه راه و شهرسازي   

آمارهاي غیر رسمي از تحوالت مسكن در مردادماه سال 
جاري حاكي از كاهش قابل توجه حجم معامالت ملك و 
افزايش شديد قیمت آن در مردادماه سال جاري است. 
از همین رو است كه فعاالن بازار مسكن در بخش هاي 
مختلف عرضه، واسطه گري و سیاست گذاري هر يك 
از دي��دگاه خود تحوالت اين بازار را بررس��ي و تحلیل 

مي كنند.
در همین رابطه، حسام عقبايي، نايب ريیس اتحاديه 
مشاوران امالك گفت: كاهش قدرت خريد متقاضیان، 
افزايش شديد قیمت مسكن، ورود سفته بازان و سپس 
خروج آنان از بازار مس��كن باعث ش��ده تا اين بازار در 

مردادماه بطور كامل وارد ركود شود.
عقبايي اظهار كرد: با توجه به قیمت مسكن شهر تهران 
كه رشد 55 درصدي طي 6 ماه داشته، از تیرماه شاهد 
كاهش حجم معامالت بوديم و پیش بیني ما اين بود 
كه در صورت ادامه اين وضعیت، بازار مسكن به سمت 
كاهش حجم معامالت پیش برود. اما شاهد بوديم كه 
در مردادماه ركود چشمگیر و عمیقي بازار مسكن را فرا 
گرفت. بنابراين مي توانیم بگويیم كه بازار مسكن قبل از 
پیش بیني ها بطور كامل وارد ركود شد. اين افت شديد 
حجم خريد و فروش در صنف مشاوران امالك كامال 

مشهود است.
وي در گفت وگو با ايسنا، كاهش قدرت خريد متقاضیان، 
افزايش شديد قیمت مسكن، ورود سفته بازان و سپس 
خروج آن��ان از بازار مس��كن را از داليل افت معامالت 
دانست و افزود: مش��اوران امالك عنوان مي كنند كه 
بازار مسكن در مردادماه قفل شده و خريد و فروش به 

ندرت انجام مي شود.
نايب ريیس اتحاديه مش��اوران امالك گفت: با توجه 
به روند رو به رش��د قیمت پیش بین��ي مي كرديم كه 
در مردادماه معامالت حدود 5 تا 10 درصد نس��بت به 
تیرماه كاهش يابد اما كاهشي كه در عمل اتفاق افتاده 
بسیار عمیق تر بوده اس��ت. در ماه هاي اخیر نمي توان 
گفت رونق در خريد و فروش مسكن وجود داشت بلكه 
بازار بهتري نسبت به گذشته داشتیم كه در مردادماه 
اين وضعیت از بین رفت. پیش بیني من اين است كه 
بازار مسكن در شهريورماه هم وضعیتي بهتر از تیرماه و 

خردادماه نخواهد داشت.
عقبايي تاكید كرد: از سوي ديگر نمي توانیم تصور كنیم 
چون معامالت كاهش يافته، قیمت ها هم پايین مي آيد. 
قیمت هاي فعلي مسكن حباب است. يعني يك فاصله 
بین قیمت واقعي و قیمت فعلي ايجاد شده است. اگر 
قیمت ها در بازارهاي طال و ارز حداقل در بازه زماني دو 
ماهه به ثبات برسد، ممكن است بازار مسكن هم متعادل 
شود. اما اگر اين اتفاق نیفتد كه به نظر من هم نمي افتد، 
در نیمه دوم سال جاري ركود بازار مسكن عمیق تر از 

تیرماه و مردادماه خواهد بود.

   طال و ارز غیرقابل مقایسه با مسكن
وي در پاس��خ به اينكه با توجه ب��ه فاصله حدود 150 
درصدي قیمت فعلي مسكن نسبت به رشد بازارهاي 
سكه و ارز، وضعیت آينده را چطور ارزيابي مي كنید؟ 
گفت: بازار مسكن را نمي توان با طال و ارز مقايسه كرد. 

با اينكه رش��د 150 يا 200 درص��د قیمت هاي دالر و 
س��كه براي مخاطبان اين حوزه س��نگین بوده اما به 
هر حال افرادي مي توانند ب��ا حداقل خريد به صورت 
محدود در اين بازارها حضور داشته باشند. اما افزايش 
55 درصدي قیمت مسكن بسیار سنگین است؛ زيرا با 
كااليي مواجهیم كه قیمت آن چند صد برابر يك سكه 
يا يك دالر است. مضافا اينكه تا به حال سابقه نداشته 
قیمت مس��كن در بازه زماني 6 ماهه 55 درصد رشد 
كند. از سوي ديگر مسكن نیاز اساسي براي كل جامعه 
محسوب مي شود اما س��كه و ارز براي مخاطبان خود 

جنبه سرمايه اي دارد.
نايب ريیس اتحاديه امالك ادامه داد: بعد ازسال 1392 
كه بازار مس��كن وارد فاز ركود ش��د متقاضیان واقعي 
قدرت خريد خود را از دست دادند و اين بخش در دست 
س��رمايه گذاران قرار گرفت. در مردادماه امسال بیش 
از ۸0 درصد متقاضیان بخش مسكن را سفته بازان و 
نوسان گیران تشكیل مي دادند. متقاضي واقعي قدرت 
خريد ندارد كه حاال 55 درصد هم به رقم قبلي اضافه 
شود. 55 درصد افزايش قیمت مسكن شايد حدود 300 
درصد رشد بازار ارز باشد. در روزهاي اخیر بسیاري از 
خانه اولي ها كه از طريق تسهیالت قصد خريد مسكن 
داشتند از قیمت ها جا ماندند. از اين رو، اين رشد براي 

بازار مسكن بسیار باالست.

   6 سال ركود در بازار مسكن
در همی��ن حال، اي��رج رهب��ر، نايب ريیس انجمن 
انبوه سازان تهران گفت: وضعیت فعلي بخش مسكن 
در كشور از سال ها قبل قابل پیش بیني بود، در حال 
حاضر حدود 6 سال ركود به بخش مسكن تحمیل 

شده است.
او افزود: در ماه هاي پاياني سال قبل، در بازار مسكن 
جوي ايجاد شد كه بازار مسكن از ركود خارج شده 
و ديگر همه چیز خوب اس��ت، اما اين حرف اشتباه 
اس��ت. زيرا تنها عامل تحريك بازار مس��كن وجود 
سوداگران و خیزش سرمايه هاي مردمي از بازار ارز 
و سكه به سمت مسكن بود كه خیلي زود هم متوقف 
شد. اما در حقیقت، فقدان پشتوانه اقتصادي و نبود 
سیاس��ت هاي درست براي مسكن را مي توان عامل 

علمي ركود نامید.
به گزارش تس��نیم، رهبر ادامه داد: عملكرد دولت 
در قبال مس��كن جاي تعج��ب دارد، زي��را يكي از 
دغدغه هاي دولت، ايجاد اش��تغال و رونق اقتصادي 
بوده دريغ كه با حمايت از بخش مسكن مي توانستند 
به اين اهداف دس��ت پیدا كند. دولت در سال هاي 

اخیر از بخش مسكن غافل بوده است.
او در خص��وص گراني در بخش مصالح تصريح كرد: 
بعد از نوسانات عجیب و غريب در حوزه ارزي كشور 
ش��اهد افزايش باور نكردني قیمت مصالح از جمله 
فوالد بوديم، ب��راي مثال ف��والد از كیلويي 1600 
تومان به 5600 تومان رس��ید. بسیاري از ساخت و 
س��ازكارها اعالم كردند پس از گودبرداري به دلیل 
گراني مصالح گودال ها را پركرده اند. همان گونه كه 
آثار ركود قبلي هنوز هم مش��هود اس��ت، آثار ركود 
فعلي هم در سال هاي آينده چشم نوازي خواهد كرد.

رهب��ر گفت: رون��د افزاي��ش نرخ مس��كن پیش از 
نوسانات شديد ارزي كشور بود پس نمي توان گراني 
اجاره بها و نرخ مسكن را متاثر از اين موضوع دانست. 
نماينده انجمن انبوه س��ازان كش��ور گفت: در حال 

حاضر بي توجه به استانداردهاي متراژ بنا در تهران 
و شهرس��تان ها، ب��ه دلیل اقبال بیش��تر واحدهاي 
لوكس و بزرگ تر، س��ازندگان هم به سمت اين نوع 

واحدها مي روند.

   گراني شدید فقط در تهران بود
با اي��ن حال، مديركل دفت��ر برنامه ريزي وزارت راه 
و شهرس��ازي گفت: جالب اس��ت كه امسال قیمت 
مس��كن در كش��ور حدود 50 درصد افزايش يافته 
است، اما اين رقم بدون احتساب شهر تهران به 24 
درصد تغییر مي كند. يعني عمده دلیل افزايش آمار 

گراني را مي توان تورم مسكن در تهران نام برد.
پروانه اصالن��ي معاون مديركل دفت��ر برنامه ريزي 
معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي 
گفت: طبق آمار به دست آمده از بانك مركزي مرداد 
ماه امسال نسبت به ماه قبل رشد معامالت در تهران 
7 دهم درصد كاهش داش��ته يعن��ي از 13و ۸ دهم 
درصد به 13 و يك دهم درصد رسیده ايم. البته اين 

شرايط كل كشور است.
او در خصوص بس��ته نرخ گذاري اجاره بها در تهران 
هم تصريح كرد: طبق آمار بانك مركزي حدود 20 
درصد رش��د اجاره بها به چش��م مي خورد البته در 
برخي مناطق اين رقم باالتر بوده است. اما به منظور 
لحاظ ك��ردن رفاه خانوار تصمیمات��ي مبني بر اين 
گرفته شد كه مدت اجاره ها به 2 سال افزايش يابد و 
میزان افزايش اجاره بها هم براي مدت يكس��ال دوم 
10 درصد لحاظ شود البته جهت رفاه حال موجرين، 
تخفیف هاي مالیاتي هم در نظر گرفته شده است كه 

امیدواريم به سرانجام برسد.

به گزارش تسنیم، پروانه اصالني خاطرنشان كرد: نبايد 
از قدرت و كارآمدي بازار س��رمايه در پیش��برد حوزه 
مسكن غافل شد. صندوق هاي مسكن در بازار سرمايه 
مي تواند مكاني براي تجمیع سرمايه و در نهايت تولید 
مسكن در كشور باشد. البته قابل قبول است كه میزان 
همان نسبت حجم وام مسكن به قیمت ملك مقداري 
اثرگذاري صندوق هاي مسكن يكم را كاهش داده اما 
با توجه به فرهنگ تامین مالي كش��ور، هنوز هم اين 

صندوق ها يكي از كارآمدترين ابزارها هستند. 

   افزایش قیمت ها  دلیل خارجي دارد
حامد مظاهريان، مع��اون وزير راه و شهرس��ازي نیز 
در گفت وگو با مه��ر درباره وضعیت ماه هاي اخیر بازار 
مسكن و راهكارهاي وزارت راه و شهرسازي براي رفع 
اين مش��كالت اظهار كرد: آنچه در 6 ماه گذش��ته در 
بازار مسكن رخ داد، در پي اتفاقات درون بخش نبود و 
اين افزايش قیمت ها به داليلي خارج از بخش مسكن 
از جمله تغییر ش��اخص هاي اقتصاد كالن و متالطم 
ش��دن بازارهاي موازي با مس��كن )ارز، س��كه، طال و 

سهام( رخ داد.
او ادامه داد: مسكن 5 سال بود كه از كاالي سرمايه اي 
به كاالي مصرفي تبديل ش��ده بود ام��ا ناگهان ارزش 
سرمايه گذاري پیدا كرد و هجوم سرمايه ها به اين بخش 
باعث شد ثباتي كه سال ها در بخش مسكن ايجاد شده 

بود، از بین برود.
معاون مس��كن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازي 
افزود: با توجه به اينكه اين وضعیت به سرعت رخ داد، 
اولويت هاي ما نیز در وزارت راه و شهرسازي براي بهبود 
بازار مسكن تغییر كرد. به همین منظور دولت 4 اليحه 
تنظیم كرد تا بتواند در سطح قوانین، صدمه اي كه به 
بخش مسكن وارد شده بود را ترمیم كند كه بخش هايي 
شامل مستاجران، نظام تامین مالي ساخت مسكن و 

... را شامل مي شود. 
وي مهم ترين اليحه را اصالح قانون نظام پیش فروش 
عنوان و اظهار كرد: با قانون فعلي پیش فروش ساختمان 
مصوب ۸9 مجلس كه آيین نامه اجرايي آن سال 93 
در دولت به تصويب رس��ید و ابالغ شد، فرآيند پیش 
فروش مس��كن تقريبا به صفر رسیده است. با تنظیم 
اليحه اص��الح اين قانون به دنبال اصالح وضع موجود 
هستیم تا امكاني براي سازنده ها فراهم شود و بتوانند با 
توجه به كمبود مسكن، امكان ساخت واحدهاي نوساز 

را فراهم كنند.
مظاهريان گفت: از نظر مقطع زماني، مهم ترين اليحه 
مسكني تنظیم شده در وزارت راه و شهرسازي اليحه 
اصالح قانون تنظیم روابط موجر و مستاجر براي بهبود 
شرايط مستاجران شمرده مي شود. هدف اصلي وزارت 
راه و شهرس��ازي از تنظیم قانوني ب��راي قراردادهاي 
اجاره مس��كن، اين اس��ت كه قراردادهاي اين بخش 
بتواند دوساله شود يكي از نقاط ضعفي كه در اقتصاد 
ايران داريم، كوتاه مدت و يك س��اله بودن بسیاري از 
قراردادهاس��ت؛ حتي قرارداده��اي بازيكنان فوتبال 
هم در ايران يك ساله است در حالي كه در بسیاري از 
باشگاه هاي معتبر دنیا با بازيكنان قراردادهاي بیش از 

2 سال و بعضا تا 5 ساله امضا مي شود.

شهردارتهرانخبرداد

 افتتاح بخشي از خط 6 مترو  در آبان

ظرفيتمقابلهباتحريمهايهواييدركشوروجوددارد

قرار بود فاز اول خط 6 مترو  تهران در س��ال 92 افتتاح 
ش��ود، اما اين اتفاق نیفتاد و بازگشايي آن به سال 94 
موکول شد و بعد از اينكه در سال 94 هم آماده افتتاح 
و بهره برداري نشد، افتتاح آن به سال 95 موكول شد 
و در نهايت نه تنها س��ال 95 و 96 بلكه با گذشت 6 ماه 
از س��ال جاري هنوز فاز اول اين خ��ط به بهره برداري 
نرسیده است. البته محمد علي افشاني شهردار تهران 
روزگذشته وعده داد 4 ايستگاه اين خط تا پايان سال 

جاري به بهره برداري خواهد رسید. 
افشاني در جريان بازديد از خط 4 مترو با بیان اينکه ابتدا 
و انتهای خط پیشرفت فیزيکی خوب دارند اما انتهای 
خط فاقد پیشرفت فیزيکی مناسب است، گفت: کل 
خط 4 مترو تا پايان س��ال 9۸ به بهره برداری خواهد 
رسید و مطابق با وعده پیمانکاران 4 ايستگاه از خط 6 تا 

آبان ماه افتتاح خواهد شد.
به گزارش ايلنا، افش��انی روز گذشته در جريان بازديد 
دوباره از خط 6 مترو در جمع خبرنگاران با اش��اره به 
بازديد از ک��ل خط 6 در خص��وص وضعیت اين خط 
گفت: میزان پیش��رفت فیزيکی اين خط به گونه ای 
است که تا هفته دولت س��ال آينده بخش عظیمی از 
آن به بهره برداری خواهد رسید و کل خط تا پايان سال 
9۸ طبق زمان بندی به بهره برداری خواهد رس��ید اما 
10 کیلومتر از خط 6 و 4 ايستگاه براساس وعده های 

پیمانکاران و معاونت حمل و نقل تا نیمه دوم سال به 
بهره برداری خواهد رسید.

شهردار با بیان اينکه تاکنون اعتبار قابل مالحظه ای در 
خط 6 متروی تهران هزينه  شده است، افزود: امیدوار 
هستیم اين 10 کیلومتر هر چه زودتر به بهره برداری 

برسد.
وی در پاس��خ به اين سوال که منظور از نیمه دوم سال 

دقیقا چه تاريخی است، گفت: تاريخ دقیق را پیمانکاران 
بايد مشخص کنند. اگر پروژه حتی يک اشکال کوچک 
هم داشته باش��د آن را افتتاح نخواهم کرد، اما آن طور 
که پیمانکاران وعده داده اند اين 10 کیلومتر تا آبان ماه 

افتتاح خواهد شد.
افشاني در رابطه با تامین اعتبار پروژه توسط بانک شهر 
تصريح کرد: مش��کالت بانک شهر در حال حل شدن 

اس��ت و نهايتا مديرعامل توسط هیات مديره انتخاب 
خواهد شد. خبر خوب ديگر آنکه هفته گذشته 700 
میلیارد تومان برای قطار شهری خط 7 اوراق مشارکت 
فروخته شده است. هیات مديره بانک شهر به صورت 
کامل در شهريورماه مشخص شده و در نهايت تکلیف 

مديرعامل اين مجموعه نیز روشن خواهد شد.
شهردار با بیان اينکه برای خط 6 مترو 1300 میلیارد 
تومان اعتبار ديگر نیاز است، افزود: اگر مشکلی پیش 
نیايد اوراق مشارکت بار ديگر تا آ خر شهريورماه منتشر 
خواهد شد. مشکالت مديريتی جزئی در خصوص بانک 
شهر وجود دارد که به زودی حل خواهد شد.نمی توان 
پروژه های مترو را به ص��ورت يکجا افتتاح کرد و بهتر 
آن اس��ت که خطوط مترو قس��مت به قسمت افتتاح 
شوند. براساس مشاهدات، ابتدا و انتهای خط پیشرفت 
فیزيکی خوبی داش��ته اس��ت منته��ی در میانه خط 
پیشرفت فیزيکی کمتر است به همین دلیل کل خط 
6 مترو تا پايان سال 9۸ به بهره برداری خواهد رسید. 
بنابراين زمان بندی و توزيع مناب��ع با توجه به میزان 

توسعه بخش های مختلف صورت خواهد گرفت.
افشانی در پاسخ به اينکه کماکان مترو با مشکل کمبود 
واگن روبرو اس��ت و ب��ا افتتاح خط 7 و 6 ش��هرداری 
چطور اين مساله حل می شود، گفت: قرارداد ساخت 
واگن نهايی ش��ده است. با پورمحمدی صحبت کردم 

تا در اولین جلسه ش��ورای اقتصاد اين قرارداد مصوب 
ش��ود. تمام تضمین ها داده ش��ده است بنابراين هیچ 
مش��کلی برای قرارداد س��اخت واگن وج��ود ندارد و 
ان شاءاهلل مراحل س��اخت 630 واگن در سال جاری 

آغاز خواهد شد.
ش��هردار در خصوص مطالبات پیمانک��اران جزء که 
مدت هاست برآورده نشده است، گفت: متاسفانه يکی 
از مشکالت اساسی ش��هرداری میزان بدهی آن است 
و همانطور که بارها گفتم ش��هرداری بیش از 50 هزار 
میلیارد تومان بدهی دارد که بخش از اين طلب بدهی 
به تعهدات پیمانکاران بازمی گردد. از يک ماه گذشته 
تاکنون به صورت هفته ای بدهی ها به پیمانکاران جز 
پرداخت شده است. تالش می کنیم که در زمان محدود 

با توجه به منابع اين بدهی ها تسويه شود.
گفتني اس��ت خ��ط 6 مت��رو تهران يک��ی از خطوط 
درون شهری با 31 ايستگاه در 31 کیلومتر است. اين 
خط از ش��هرک دولت آباد آغاز شده و پس از طی يک 
مسیر جنوب به شمال در ايستگاه متروی میدان شهدا 
با خط چهار، در امام حسین)ع( با خط دو، در ايستگاه 
متروی شهدای هفت تیر با خط يک و در ايستگاه متروی 
میدان ولیعصر با خط سه، تقاطع خواهد داشت و سپس 
به س��مت غرب امتداد مسیر داده و به محدوده شمال 

غربی تهران خواهد رسید.

 آرش خدايي، قائم مقام س��ازمان هواپیمايي كشوري با 
اشاره به وجود ظرفیت داخلي براي مقابله با تحريم هاي 
صنعت هواي��ي گفت: دلیل رفت��ن ايرالين ه��ا از ايران 
اقتصادي است، اما در بلند مدت تقاضاي موجود در ايران 
شركت هاي مختلف داخلي و خارجي را به اين بازار خواهد 
كش��اند. خدايي درباره تاثیر تحريم ها بر تامین قطعات 
مورد نیاز صنعت هوايي گفت: قطعا مشكل صنعت هوايي 
با تحريم زيادتر مي شود. اما هم كشور در استفاده از توان 
داخلي جدي ش��ده  اس��ت و هم خوشبختانه در صنعت 
هوايي خصوصي سازي جدي انجام ش��ده است. وي در 
گفت وگو با پايگاه اطالع رس��اني وزارت راه و شهرسازي 

ادامه داد: هم شركت هاي هواپیمايي خصوصي چابك و 
توانمند در كشور وجود دارند و هم شركت هاي تولیدكننده 
و مهندسي بسیار زيادي در ايران فعالیت مي كنند. قطعا 

اين تعداد زياد امكان مقابله با تحريم ها را خواهند داشت.
خداي��ي افزود: قطعا پ��س از اعم��ال تحريم هاي جديد 
محدوديت ها زيادتر شده، اما ما نیز پتانسیل هاي زيادي 
داريم و اين پتانسیل ها ش��رايطي را به وجود مي آورد كه 
نگران توقف فعالیت صنعت هوايي نباش��یم. قائم مقام 
سازمان هواپیمايي كشوري همچنین درباره توقف پرواز 
برخي ايرالين هاي خارجي به كشور گفت: ممكن است 
در كوتاه مدت مس��ائلي رخ دهد و شاهد كاهش پروازها 

به ايران باش��یم. اما اينجا يك بازار اقتصادي است. تعداد 
زيادي ايراني وجود دارند كه به واسطه تحصیالت، اقامت، 
سرمايه گذاري يا علل ديگر دلیل سفر به نقاط مختلف دنیا 
دارند. اين واقعیت اقتصادي بر همه چیز غلبه خواهد كرد. 
خداي��ي كاهش پروازه��اي خارجي را متاث��ر از كاهش 
تقاضاي س��فر دانس��ت و افزود: فارغ از بحث تحريم يك 
مساله اقتصادي رخ داده اس��ت. تامین ارز گران و دشوار 
شده و همین مساله بر تقاضاي سفر تاثیر مي گذارد. كم 
شدن ايرالين ها يا مسیرها يك تصمیم سیاسي به دنبال 
تحريم نیست، بلكه به دلیل واقعیت هاي اقتصادي است. 
وي ادامه داد: ممكن است ش��رايط اقتصادي به گونه اي 

باشد كه تقاضاي سفر كاهش پیدا كند، بنابراين شركت ها 
سعي مي كنند اين اتفاق را با كاهش سطح خدمات پوشش 
داده و از زياندهي جلوگیري كنند. اما به محض آنكه نیاز 
سفر ايجاد شود، شركت هاي ايراني و خارجي به اين نیاز 

پاسخ خواهند داد.
اين مقام مس��وول در سازمان هواپیمايي كشوري درباره 
ام��كان تامی��ن نیازهاي صنع��ت هوان��وردي از طريق 
توانمندي هاي داخلي گفت: قطعا نمي توان گفت كه تمام 
نیاز ما از طريق تولید داخلي امكان تامین دارد، اما قسمت 
بس��یار زيادي از نیازمندي هاي صنعت هوايي به شرط 
تجمیع نیازمندي ها و توانايي ها از طريق صنعت داخلي 

قابل تامین اس��ت. وي ادامه داد: بعید مي دانم كشور ما از 
نظر صنعتي يا علمي مشكلي در تامین قطعات مصرفي 
هواپیما ها داش��ته باشد. مس��اله مهم اقتصادي سازي و 
تكرار پذيري تولید اين قطعات و ارايه خدمات پس از فروش 
است. اين اتفاق تنها در يك مقیاس اقتصادي رخ خواهد 
داد. خدايي افزود: مساله مهم اين است كه مقیاس بزرگ، 
چه از منظر ظرفیت تولیدكنندگان و چه از جانب تقاضا 
وجود ندارد. بنابراين بايد نیازها و توانمندي ها تجمیع شده 
تا تولید داخلي بتواند بخشي از نیازهاي صنعت هوانوردي را 
تامین كند. اين هدفي است كه سازمان هواپیمايي كشوري 

به سوي آن حركت كرده است.
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اهداف كيفي 
صنعت خودرو ابالغ شد

ايسنا| وزارت صنعت، معدن و تجارت اهداف 
كيفي صنعت خودرو در س��ه ح��وزه كيفيت 
محص��ول، خدمات فروش و خدم��ات پس از 
فروش را براي سال جاري تعيين و جهت اجرا 

به خودروسازان ابالغ كرد. 
اين وزارتخانه اهداف كيفي صنعت خودرو در 
س��ه حوزه كيفيت محص��ول، خدمات فروش 
و خدمات پس از فروش خودروهاي س��واري 
در س��ال كاري ۱۳۹۷ را تعيي��ن و براي اجرا 
به خودروس��ازان ابالغ كرده اس��ت. براساس 
اين ابالغي��ه و هدف گذاري ص��ورت گرفته از 
سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا پايان 
سال ۱۳۹۷ ش��اخص »رضايت مش��تريان از 
كيفيت اولي��ه خودروهاي س��واري« بايد به 
ع��دد ۷۱۲ امتياز از ۱۰۰۰ امتي��از، ارتقا يابد. 
اين هدف گذاري در حالي است كه در آخرين 
ارزيابي شركت بازرس��ي كيفيت و استاندارد 
اي��ران، ميانگي��ن رضايتمندي مش��تريان از 
كيفيت خودروهاي سواري برابر با ۶۸۹ امتياز 

از ۱۰۰۰ امتياز بوده است. 
در ش��اخص»ميزان رضايتمندي مش��تريان 
از خدمات ف��روش خودروهاي س��واري« نيز 
هدف گذاري ش��ده كه تا پايان س��ال ۹۷ اين 
ش��اخص به عدد ۷۵۰ امتياز از ۱۰۰۰ امتياز، 

ارتقا يابد. 
اين در حالي است كه در آخرين ارزيابي صورت 
گرفت��ه متوس��ط رضايتمندي مش��تريان از 
خدمات فروش خودروهاي سواري برابر با ۶۷۲ 
امتي��از از ۱۰۰۰ امتياز بوده اس��ت. همچنين 
ش��اخص »ميزان رضايتمندي مش��تريان از 
خدمات پس از فروش خودروهاي س��واري« 
نيز ميانگين رضايتمندي مش��تريان تا پايان 
سال ۱۳۹۷ بايد به عدد ۷۶۵ امتياز از ۱۰۰۰ 

امتياز، ارتقا يابد. 
در آخرين ارزيابي صورت گرفته در اين رابطه 
ميانگين رضايتمندي مشتريان از خدمات پس 
از فروش خودروهاي سواري برابر با ۶۹۸ امتياز 

از ۱۰۰۰ امتياز بوده است. 
اه��داف كيفي تعيين ش��ده از س��وي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، براي صنعت خودرو 
چندي پيش از س��وي مديركل صنايع خودرو 
و نيرومحرك��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به تمام ش��ركت هاي خودروساز و واردكننده 
خودرو ابالغ و از اين ش��ركت ها خواسته شده 
گزارش درصد پيش��رفت براي تحقق اهداف 
تعيين ش��ده در هر يك از حوزه هاي سه گانه 
ياد ش��ده را به صورت ماهانه به اين وزارتخانه 

گزارش كنند.

در نشست تخصصي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني واكاوي شد 

پيامدهاي تورمي   رشد  نقدينگي
  | گروه صنعت

توزيع نقدينگي در ايران به كدام س�و مي رود؟ 
چه مي�زان از نقدينگي موج�ود در اقتصاد به 
سمت توليد مولد سرريز و با ظرفيت باال جذب 
مي ش�ود و قادر اس�ت توليد را افزايش دهد؟ 
ارزيابي ها نش�ان مي دهد، در فاصله سال هاي 
96-1384 رش�د نقدينگي 27.2 درصد، رشد 
اقتص�ادي 2.8 درصد و م�ازاد نقدينگي برابر 
24.5 درصد اس�ت. همچنين مطاب�ق آمارها، 
طي سه سال گذش�ته يعني در سال هاي )94، 
95 و 96( س�االنه 250 ه�زار ميلي�ارد تومان 
به حج�م نقدينگي اضافه ش�ده، ك�ه اين رقم 
گوياي رش�د نقدينگي 685 ميليارد تومان در 
روز و 28 ميليارد تومان در هر س�اعت اس�ت، 
كه گواهي بر رش�د بس�يار باالي نقدينگي در 
كش�ور دارد. پژوهشگران موسس�ه مطالعات 
وپژوهش هاي بازرگاني، وجود چنين وضعيتي 
دراقتصاد كش�ور را اينگونه توضيح مي دهند: 
حج�م نقدينگي متغير اس�مي اس�ت و وقتي 
متغير اسمي تغيير مي كند يا بايد مقدار واقعي 
تغيير كند و يا متغيرهاي اس�مي تغيير يابند تا 
در نهايت اقتصاد به تعادل برسد؛ حال با توجه 
به اينكه در اقتصاد ايران امكان رش�د توليد به 
مي�زان 20 درصد و فراهم ك�ردن تعادل وجود 
ن�دارد، متغيري ك�ه به ياري حج�م نقدينگي 
مي آيد تا آن را به تعادل برساند، قيمت ها است 
كه ش�امل قيمت كاال و خدمات، دارايي ها، نرخ 
ارز و هر قيمت ديگري اس�ت. آنها همچنين بر 
اين باورند كه قاعده مناسب براي رشد نقدينگي 
رعايت نش�ده، و از آنجا كه حجم نقدينگي در 
اقتصاد ايران متغير بوده و بانك مركزي استقالل 
وقدرت الزم براي كنترل آن را ندارد، اين متغير 
تح�ت كنترل سياس�ت گذار پول�ي درنيامده 
اس�ت. بر همين اس�اس، افزايش شديد حجم 
نقدينگي در كشور و نسبت باالي آن به GDP و 
پيشي گرفتن آن از توليد جاري كشور موجبات 
مش�كالت و تورم گس�ترده را فراهم مي آورد. 
به عبارت�ي ديگر، توزيع نامناس�ب نقدينگي 
برحسب رشته فعاليت هاي اقتصادي، منجر به 
تورم مي شود؛ نظير شرايط حال حاضر اقتصاد 
ايران؛ چراك�ه اگر بازدهي توليد مناس�ب بود 
نقدينگي به سمت بازار ارز و طال سرازير نمي شد 

و نوسانات اخير به وقوع نمي پيوست. 

  دو چالش اقتصاد ايران
نشس��ت هم انديش��ي حجم نقدينگ��ي در ايران و 
تبع��ات تورمي آن ب��ا حضور اعض��اي هيات علمي 
و پژوهش��گران موسس��ه مطالعات و پژوهش هاي 
بازرگاني در محل موسسه برگزار شد. در اين نشست 
آثار متفاوت افزايش حجم نقدينگي و تبعات آن بر 
اقتصاد ايران تبيين ش��د. به گزارش روابط عمومي 
موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، منصور 
عسگري عضو هيات علمي موسسه، روند نقدينگي 
و ت��ورم در ايران را بعد از انقالب مورد بررس��ي قرار 
داد و سپس به بررس��ي چرخه هاي اقتصادي تورم، 
حجم پول، حجم نقدينگي و نرخ بهره در دوره هاي 
زمان��ي ۸۸-۱۳۵۰ و ۹۶-۱۳۵۸ پرداخ��ت. بنابه 
اظهارات ارايه ش��ده از سوي عسگري، بررسي تورم 
در كش��ورهاي مختلف دنيا نش��ان مي دهد، تا دهه 
۱۹۸۰ مي��الدي در جهان نرخ ه��اي تورم دورقمي 
وجود داش��ته اس��ت به عنوان نمونه امريكا در اين 
س��ال ها با تورم ۱۶-۱۵ درصدي مواجه بوده است. 
همچنين، بررس��ي تجربيات ساير كشورها در دوره 
زماني ياد ش��ده حكاي��ت از آن دارد كه ب��ا اعمال 
سياست هاي پولي انقباضي مي توان تورم را كنترل 
كرد. اما بررسي تورم در ايران نشان مي دهد، همواره 
تورم هاي دورقمي عادي بوده است. در واقع، مشكل 
اصلي اقتصاد ايران به خصوص بعد از انقالب باالبودن 
نرخ تورم اس��ت كه در اين زمينه با دو مساله اصلي 
مواجه هستيم؛ نخس��ت اينكه چه طور تورم ايجاد 

مي شود؟ و دوم، تورم چه آثاري دارد؟
اين پژوهشگر، بر اين باور است، كه نظرات متفاوتي 
در مورد رابطه بين حجم نقدينگي و تورم وجود دارد 
كه نظريه مقداري پول يكي از مهم ترين آنها است. 
اين نظريه بيانگر همبس��تگي باال بين رشد تورم و 
رش��د نقدينگي است. اما بررس��ي تجربي آن نشان 
مي دهد كه مكانيزم اثرگذاري متغيرها براساس اين 

نظريه پيچيده و گاها با تاخير زماني مواجه است.
او با بيان اينكه بررسي آماري حجم نقدينگي دردوره 
زماني ۹۶-۱۳۵۸ براي اقتصاد ايران نشان مي دهد 
كه حج��م نقدينگ��ي در ابتداي س��ال ۵۸ از ۲۵۸ 
ميليارد تومان به ۱۵۲۹۹۸۰ ميليارد تومان در پايان 
سال ۹۶ رسيده است )يعني در اين دوره، نقدينگي 
به ميزان ۱۵۲۹۷۲۲ هزار ميلي��ارد تومان افزايش 
يافته است( گفت: اين عدد گوياي آن است كه حجم 
نقدينگي در ايران از س��ال ۵۸ تا انتهاي ۹۶ تقريبا 
۵۹۰۰ برابر شده است. عمده اين افزايش در دو دهه 

اخير و در قالب طرح هايي مانند بنگاه هاي زودبازده، 
هدفمندي يارانه ها و مس��كن مهر وقوع يافته است. 
به عالوه، در دوره ۸۳ ت��ا ۹۱ حجم نقدينگي ۷ برابر 
شده در حالي كه در اين دوره باالترين رشد اقتصادي 
فق��ط ۵ درصد بوده اس��ت. اين حج��م در افزايش 
نقدينگي و عدم رش��د متناس��ب با آن، باعث تورم، 
كاهش قدرت خريد و كاهش ارزش پول ملي ش��ده 
است، همچنين آمارها نشان مي دهد كه نقدينگي 

همواره ساالنه ۲۸ درصد رشد داشته است.
همچنين بنابه اظهارات عضو هيات علمي موسسه 
مطالع��ات و پژوهش هاي بازرگان��ي، كاهش تورم 
در بس��ياري از س��ال ها همراه با عدم افزايش حجم 
نقدينگي نب��وده، كه اي��ن به معناي نق��ض رابطه 
مقداري پول اس��ت، بلكه به خاط��ر پيچيدگي اين 

رابطه است.
او، افزايش واردات به منظور جبران اثرات منفي رش��د 
حجم نقدينگي باال را در س��ال هاي قب��ل از ۸4، مانع 
افزايش تورم در كشور دانست و افزود: سياست گذار پولي 
همواره بايد نگران افزايش حجم نقدينگي باشد و از آنجا 
كه افزايش پايه پولي از طري��ق وام دهي بانك مركزي 
ايجاد شده، پيشنهاد مي ش��ود دولت به سياست هاي 
سمت عرضه توجه كند و سهم وام دهي را كاهش دهد. 
عسگري همچنين با بيان اينكه جهت حركت چرخه 
تورم مخال��ف و مقدم بر چرخه توليد اس��ت، گفت: 
حجم نقدينگي داراي حركتي موافق با سيكل هاي 
تجاري است و اثر حركتي مقدم بر توليد دارد و رابطه 
يك به يكي بين تورم و نرخ بهره برقرار است كه براي 

كنترل آنها معلوم نيست كدام مقدم است.
در ادام��ه اين نشس��ت، احمد تش��كيني به تحليل 
ش��رايط موجود در اقتصاد ايران پرداخت و با طرح 
سوالي در خصوص تعيين قاعده مناسب براي رشد 
نقدينگي در ايران، به قاعده رشد نقدينگي متناسب 

با رشد توليد اشاره كرد.
او در تشريح ش��رايط اقتصاد ايران، با توجه به اينكه 
در دوره ۹۶ -۸4 رشد نقدينگي ۲۷.۲ درصد، رشد 
اقتصادي ۲.۸ درصد و م��ازاد نقدينگي برابر ۲4.۵ 
درصد اس��ت به تخليه اين اثر بر قيمت ها اشاره كرد 
و گفت: مطابق شواهد موجود متوسط تورم در دوره 

يادشده ۱۷ درصد است.
تشكيني با اش��اره به روند متغيرها در اقتصاد ايران 
گفت: اين متغيرها بيانگر آن است كه قاعده مناسب 
براي رش��د نقدينگي رعاي��ت نش��ده، و از آنجا كه 
حج��م نقدينگي در اقتصاد ايران متغير بوده و بانك 
مركزي استقالل الزم را نداشته و قدرت كنترل آن 
را ندارد، اين متغير تحت كنترل سياست گذار پولي 

درنيامده است. 
 به طوري ك��ه در برنام��ه اول، دوم، س��وم و چهارم 
توس��عه با وجودي كه براي رش��د حج��م نقدينگي 
اهدافي مقرر شده، اما به جز يك يا دو سال هيچ وقت 
به رش��د تعيين شده نرسيده است. از طرف ديگر، با 
توجه به اينكه نقدينگي متغير انباره است و هر ساله 
مقداري به آن اضافه مي ش��ود و هيچ وقت مقدار آن 
كاهش نمي يابد، اين افزايش شديد حجم نقدينگي 
در كشور و نسبت باالي آن به GDP و پيشي گرفتن 
آن از توليد جاري كش��ور موجبات مشكالت و تورم 

گسترده را فراهم مي آورد.
بنابه اظهارات تش��كيني، طي س��ه س��ال گذشته 
)سال هاي ۹4، ۹۵ و ۹۶( ساالنه ۲۵۰ هزار ميليارد 
تومان به حجم نقدينگي اضافه شده است. اين رقم 
گوياي رشد نقدينگي ۶۸۵ ميليارد تومان در روز و 
۲۸ ميليارد تومان در هر ساعت است، كه گواهي بر 

رشد بسيار باالي نقدينگي در كشور دارد.
اين محقق برجس��ته كش��ور، هدايت نقدينگي به 
بخش توليد را مناس��ب ندانس��ت وافزود: حتي اگر 
نقدينگي به بخش صنعت و معدن هدايت شود؛ چون 
نقدينگي وارد ش��ده با توليد همراستا نيست، باعث 
تورم زايي در بخش هاي مختلف اقتصادي است و در 

واقع پيامدي به جز افزايش قيمت ها ندارد.
حال از آنجاي��ي كه حجم نقدينگي متغير اس��مي 
اس��ت و وقتي متغير اس��مي تغيير مي كن��د يا بايد 
مقدار واقعي تغيير كند و يا متغيرهاي اسمي تغيير 
يابند تا در نهايت اقتصاد به تعادل برسد، اما با توجه 
به اينكه در اقتصاد ايران امكان رشد توليد به ميزان 

۲۰ درصد و فراهم كردن تعادل وجود ندارد متغيري 
كه به ياري حجم نقدينگي مي آيد تا آن را به تعادل 
برس��اند، قيمت ها اس��ت كه ش��امل قيمت كاال و 
خدمات، دارايي ها، نرخ ارز و هر قيمت ديگري است. 
همچنين بنابر توضيحات تش��كيني، بررسي روند 
نسبت نقدينگي به نرخ ارز نشان مي دهد، در سال ۹۶ 
با توجه به رش��د زياد نقدينگي و با نرخ ارز )متوسط 
ساالنه( اقتصاد ايران توان خريد حدود ۳۸۰ ميليارد 
دالر را داشته است كه اين رقم بسيار باالست. بر اين 
اس��اس، افزايش نرخ ارز و تعديل نس��بت نقدينگي 
به نرخ ارز خالي از انتظار نبوده اس��ت، به طوري كه 
شواهد نش��ان مي دهد، با ادامه روند رشد نقدينگي 
)معادل ۲۰ درصد(، قيمت ه��ا خود را تعديل كرده 

و با افزايش نرخ ارز اين نسبت تخليه شده است.
او نحوه چگونگي تخصيص حجم نقدينگي به بخش 
توليد را نيز مورد اش��اره قرار داد ودر اين باره گفت: 
اين امر را به منبع آبي كه س��االنه بزرگ مي شود و 
ب��راي آبياري زمين كش��اورزي اختصاص مي يابد، 
تشبيه كردند، كه اين تخصيص بايد در زمان و مكان 
مناسب از طريق آبياري قطره اي صورت گيرد. عالوه 
بر اين مشكالت اساسي در اقتصاد ايران در تخصيص 
آب مورد نياز بايد مورد توجه قرار گيرد كه در اقتصاد 
ايران اين منبع پولي به بخش توليد وارد نمي شود و 
ظرفيت جذب اقتصاد مورد توجه قرار نگرفته است.

  علت العلل رشد نقدينگي
در ادامه اين نشس��ت، حس��ن حيدري پژوهش��گر 
موسس��ه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، به عدم 
تمايز اقتصاد ايران با اقتصادهاي ديگر اشاره و بر آثار 
تورمي افزايش حجم نقدينگي و همبس��تگي باالي 
بين اين متغيرها و لزوم توجه بيش��تر به رشد حجم 
نقدينگي و سرعت رشد آن در مقايسه با مقدار مطلق 

حجم نقدينگي تاكيد كرد. 
وي توضيح پيشران هاي رشد حجم نقدينگي به اليه 
بانك مركزي اشاره و عدم استقالل بانك مركزي را 
از داليل عمده مشكل رش��د باالي حجم نقدينگي 
دانست و افزود: به عنوان مثال رييس بانك مركزي 
به عنوان اقتص��اددان در تعيين سياس��ت پولي به 
دولت و س��ران س��ه قوه وابسته اس��ت كه اين امر 
مصداق روشن عدم اس��تقالل بانك مركزي است، 

كه اين امر از داليل نرخ باالي تورم در ايران است.
او دليل عمده مشكل در اقتصاد ايران را عجز دولت 
در ايجاد رشد اقتصادي و جذب منابع اقتصادي ذكر 
كرد و گفت: دولت دايم��ا در ايران با ايجاد تعهدات 
جديد مواجه بوده و در تامين مالي آنها ناتوان گشته 
و در نهايت به اجب��ار بانك مركزي جهت چاپ پول 

متوسل مي شود. 
حي��دري وجود گروه ه��اي ذي نفع كه ب��ه بودجه 
دسترسي دارند را از ديگر داليل مشكالت در اقتصاد 
ايران عنوان كرد و افزود: اين امر سبب كسري بودجه 

و نهايتا منجر به چاپ پول مي شود. 
نگاهي به اقتص��اد ايران بعد از ده��ه ۵۰ مويد اين 
مطلب بوده و نشانگر تورم هاي باال در تمامي سال ها 
اس��ت. به گونه اي كه در اين ادوار، )به جز يك يا دو 

سال(، كمتر سالي تورم تك رقمي بوده است. 
او الزمه اصالحات را استقالل بانك مركزي دانست 
و برشاخص هاي قيمتي اشاره كرد وگفت: شاخص 
قيمتي مصرف كننده نش��ان دهنده تورم و كاهش 
قدرت خريد نيس��ت و بهتر اس��ت ب��راي مطالعات 
علمي از شاخص ديگري براي بررسي تورم استفاده 
ش��ود. به گفته او، هدايت نقدينگي به سمت توليد 
در واقع امكان پذير نيس��ت، زيرا نقدينگي از جايي 
به جايي مي رود و در اقتصاد به چرخش در مي آيد. 
براي انجام اصالحات آزادي رس��انه ها الزم است. و 
پيش��نهاد شد تا ش��وراي پول و اعتبار بايد شورايي 
متشكل از خبرگان پول باشد تا از اتخاذ تصميمات 
غير تخصصي و تحميل تبعات واقعي افزايش حجم 

نقدينگي بر مردم پرهيز شود.

  نقدينگي به كدام سو مي رود؟ 
عل��ي ديني تركمان��ي عضو هيات علمي موسس��ه 
مطالع��ات و پژوهش ه��اي بازرگاني ه��م در ادامه 
نشست به تحليل حجم نقدينگي در ايران و تبعات 

تورمي آن پرداخت و با توضيح نظريه مقداري پول 
به توافق اقتصاددانان مختلف درباره اين اتحاد اشاره 
كرد به طوري كه حت��ي منتقدترين اقتصاددان علم 
اقتصاد )كارل ماركس( هم بر اين رابطه توافق دارد. 
او به رابطه عليت تورم با حجم نقدينگي تاكيد كرد 
و افزود: اگر شرايط بحراني )مثال جنگ( ايجاد شود، 
س��طح قيمت ها باال مي رود در نتيجه هزينه توليد 
افزاي��ش مي يابد، كه يا باي��د از طريق فروش كاال و 
خدمات هزينه افزايش يافته تامين شود يا دسترسي 
به مناب��ع اعتباري براي حفظ توليد فراهم گردد كه 
اين در واقع افزايش نقدينگي است. در صورت وقوع 
ش��رايط جنگ، توليد كاهش مي ياب��د براي حفظ 
تعادل، قيمت ها زياد مي شود و براي برقراري تعادل 

در اقتصاد حجم نقدينگي افزايش مي يابد. 
ديني تركماني اظهار كرد: مقايسه آمارهاي دو دوره 
طوالن��ي قبل و بعد از انقالب نش��ان مي دهد كه در 
دوره ۵۶-۱۳۳۹ نرخ رش��د نقدينگي حدود ۲۳.۵ 
درصد و تورم ۶.۳ درصد و توليد ۱۰ درصد اس��ت و 
در دوره ۹۶-۱۳۵۸ به ترتيب اين متغيرها رش��دي 
معادل ۲۵، ۲۰ و ۲.۶ درصد دارند، بررسي اين آمارها 
بيانگر آن اس��ت در هر دو دوره حجم نقدينگي باال 
بوده اس��ت ولي تورم در دوره اول بسيار پايين تر از 

دوره دوم بوده است.
 اين امر مويد آن است كه تورم در ايران را نمي توان 
با رشد حجم نقدينگي توضيح داد و نرخ رشد توليد 
واقعي دليل اصل��ي و توضيح دهنده روابط بين اين 

متغيرها است.
به گفته او، اتخاذ سياس��ت پولي انقباضي را در اين 
شرايط نامناسب و به عنوان تيشه اي بر ريشه توليد 
ايران دانس��ت و گفت: مقايسه روند سرمايه گذاري 
نش��ان مي دهد كه بع��د از انقالب و بع��د از جنگ 
تحميلي بيش��تر س��رمايه گذاري ها ب��راي جبران 

استهالك سرمايه گذاري بوده است.
حال اينكه توزيع نقدينگي در ايران به چه س��مت 
و سويي مي رود موضوعي اس��ت كه به گفته ديني 

تركماني، حائز اهميت است. 
يعني اينكه چقدر به س��مت تولي��د مولد مي رود و 
با ظرفيت باال جذب مي ش��ود و قادر اس��ت توليد را 
افزايش دهد. توزيع نامناس��ب نقدينگي برحس��ب 
رشته فعاليت هاي اقتصادي، منجر به تورم مي شود. 
نظير ش��رايط حال حاضر اقتصاد ايران، اگر بازدهي 
توليد مناسب بود نقدينگي به سمت بازار ارز و طال 
سرازير نمي شد و نوسانات اخير به وقوع نمي پيوست. 
او دربخش ديگري از س��خنان خ��ود، توجه به اين 
نكته كه چرا خط ه��اي توليدي اقتصاد ايران از نظر 
تكنول��وژي عقب مانده اس��ت را ني��ز حائز اهميت 
دانست وگفت: عدم تخصيص نامناسب اعتبارات به 
پروژه هاي توليدي و اختصاص آن به مستغالت در 
س��ال هاي اخير از داليل بارز عقب ماندگي فناورانه 

است. 
به گفته او، ظرفيت جذب برابر اس��ت با توانايي يك 
اقتصاد در انتقال دانش علمي و فني رايج در مرزهاي 
جهاني و نهادينه  كردن آن. به عبارت ديگر، ظرفيت 
جذب اقتصاد به موفقيت و توانايي پيش��رفت بدون 
تورمي انباش��ت سرمايه اس��ت. از آنجاكه موفقيت 
در انباشت س��رمايه قوي همراه با انتقال تكنولوژي 
است، پس توجه به نسبت سرمايه به توليد ضروري 
اس��ت. اين نس��بت در ايران باالس��ت و براي توليد 
مش��خصي، نياز به واحدهاي س��رمايه اي بيشتري 
است. در اين خصوص پيش��نهاد مي شود، انباشت 
س��رمايه در اجرا و بهره برداري، باز تعريف شده و در 

نهايت مديريت شود. 
همچنين در اين نشست، مواردي چون»اصالح نظام 
حكمراني، ايجاد تخصص گرايي و شايسته ساالري، 
تقويت مطالبه گري و اصالح نظام پارادوكس��يكال 
در دول��ت، اصالح س��اختار ق��درت، تامي��ن مالي 
و قطع ارتب��اط نهاده��ا و دس��تگاه هايي كه باعث 
توسعه نمي ش��وند با بودجه، بهبود رابطه با جهان، 
شكل گيري شبكه اي از مناسبات منطقه اي و جهاني 
براي مهار تورم و توسعه اقتصاد دانش بنيان و انجام 
اصالحات نه��ادي و حذف بودجه ري��زي ارتباطي 
براس��اس روابط بين دس��تگاهي يا شخصي« مورد 

تاكيد قرار گرفت. 

               آگهي فراخوان عمومي )مناقصه( يك مرحله اي

شهرداري ايالم در نظر دارد با استناد صورتجلسه شماره 4۲۳/ش مورخ ۹۷/۳/۲۸ شوراي محترم اسالمي شهر ايالم همچنين 
تاييديه ش��ماره ۱/۱۲۷۱ مورخ ۹۷/4/۲۳ فرمانداري محترم نسبت به واگذاري بخشي از خدمات مورد نياز شهرداري شامل 
تعميرات ماشين آالت، نگهباني و رانندگي به صورت حجمي را از طريق مناقصه عمومي )يك مرحله اي( به پيمانكاران واجد 
صالحيت به بخش خصوصي واگذار نمايد، لذا از كليه پيمانكاران خدماتي و پشتيباني و تامين نيروي انساني كه تمايل دارند 
در مناقصه شركت نمايند دعوت به عمل مي آيد تا ضمن اعالم آمادگي كتبي خود جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه ستاد 
مراجعه نمايند. الزم است پيمانكاران محترم پيشنهادات خود را طبق شرايط مناقصه به همراه تاييد صالحيت و ساير اسناد در 

پاكت هاي دربسته در مدت مذكور به دبيرخانه شهرداري مركزي تحويل و در سامانه ستاد نيز ثبت گردد. 
هرگونه ابهام در مورد نحوه واگذاري با حوزه معاونت خدمات شهري شهرداري ايالم هماهنگ گردد. 

  ارايه گواهي صالحيت پيمانكاري- اساسنامه شركت- آناليز قيمت- رزومه كاري )حداقل يك كار(- رضايت از كارفرمايان 
قبلي و گواهي تاييديه صالحيت ايمني الزامي مي باشد. 

  فقط ضمانتنامه هاي بانكي معتبر قابل قبول بوده و چك هاي تضمين شده فاقد اعتبار مي باشد.
  هزينه چاپ آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

  رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت )مصوبه سال ۱۳۷۷(.
   شهرداري در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار است.

   به پيشنهادات مبهم، مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
   سپرده برندگان اول، دوم، سوم در صورت انصراف به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

   مشخصات پروژه
4۷۸/4۷۸/4۹۰ ريالمبلغ برآورد اوليه )از قرار هر ماه(

۱4۵/۰۰۰/۰۰۰ ريالمبلغ ضمانتنامه:
۶ ماهمدت قرارداد:

رشته پيمانكار:

ش��ركت هاي خدماتي و پش��تيباني و تامين نيروي انساني 
)داراي صالحيت معتبر – رزومه كاري و رضايت از كارفرمايان 
قبلي – داشتن گواهي تاييد صالحيت ايمني پيمانكاران از 

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي الزامي است(.

تاريخ فروش اسناد:
از تاريخ ۹۷/۶/۶ لغايت پايان وقت اداري روز چهارشنبه

 مورخ ۹۷/۶/۱4
تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ ۹۷/۶/۲۵تاريخ ارايه پيشنهاد قيمت ها:

تاريخ و محل جلسه برگزاري كميسيون
مورخ ۹۷/۶/۲۶ ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه – سالن جلسات 

شهرداري مركز
محل خريد اسناد: سامانه ستاد

محل تحويل اس�ناد:  ايالم –  بلوار جمهوري اسالمي – ساختمان مركزي شهرداري – دبيرخانه مركزي بصورت فيزيكي تحويل و در سامانه 
ستاد نيز ثبت گردد.

امور قراردادهاي شهرداري ايالم

نوبت اول
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كم كاري سازمان ها موثر
 در قاچاق سوخت 

 شانا| مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي، در واكنش به اشخاصي كه وزارت نفت را 
مقصر رونق قاچاق س��وخت مي دانند، تصريح 
كرد: وزارت نفت وظيفه مبارزه با قاچاق سوخت 
را به عهده ندارد و بهتر است هر سازمان و نهادي 
به جاي آنكه تقصير را گردن ديگران بيندازد به 

وظايف خود عمل كند.
س��يدمحمدرضا موس��وي خواه درباره انتش��ار 
اخب��اري مبني ب��ر افزايش قاچاق س��وخت در 
جنوب شرق كشور و سرازير ش��دن كارت هاي 
مهاجر به استان سيستان و بلوچستان اعالم كرد: 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، تنها وظيفه 
توزيع مطلوب سوخت در سراسر كشور را به عهده 
دارد، سوختي كه از انبارهاي شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي به جايگاه هاي عرضه سوخت 
مي ر س��د، اما مبارزه با قاچاق سوخت و كنترل 
مصرف، از وظايف شركت ملي پخش فرآورده هاي 

نفتي نيست.
وي با تاكيد بر اينكه هر س��ازماني بايد به وظيفه 
خود عم��ل كند، اظهار ك��رد: اگ��ر تاكنون هر 
سازماني به وظيفه خود به خوبي عمل مي كرد، 
موضوع قاچاق سوخت در كشور پديدار نمي شد، 
اما متاس��فانه برخي عادت كرده اند وظايف خود 

را ناديده انگاشته و ديگران را مقصر جلوه دهند.
موسوي خواه، شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي را متولي اصلي پخ��ش انواع فرآورده  در 
سراس��ر كش��ور عنوان كرد و با تاكيد بر اينكه 
پاي��ش توزيع ف��رآورده به عهده اين ش��ركت 
نيس��ت، اظهار كرد: ما با وجود آنكه وظيفه اي 
ب��راي مراحل پ��س از توزيع س��وخت مانند 
مبارزه با قاچاق نداريم، ام��ا در همه بخش ها 
با هر س��ازمان و نهادي همكاري خوبي برقرار 
كرده ايم. همه بخش هاي س��ازماني خود را به 
كار گرفته ايم تا با قاچاق سوخت مبارزه كنيم، 
توسعه خارج از شبكه را كنترل كنيم و توزيع 
مناسب س��وخت را انجام دهيم. اي كاش همه 
سازمان ها كار خود را به خوبي انجام مي دادند 

تا امروز شاهد اين نابساماني نباشيم.
وي درباره تاثير اين طرح در كاهش ميزان قاچاق 
س��وخت گفت: ما از اعداد و ارق��ام دقيق ميزان 
قاچاق س��وخت، اطالع نداريم و تنها بر اس��اس 
داده هاي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
عمل مي كنيم. از ابتداي امسال تا پايان مردادماه، 
حدود ۵۶ هزار كارت سوخت را در استان سيستان 
و بلوچستان مسدود كرده ايم. ممكن است تعداد 
كارت هاي مهاجر از اين رقم بيش��تر باشد، اما بر 

اساس داده هاي خودمان صحبت مي كنيم.

قيمت نفت ديروز كاهش يافت

آغاز ساخت نيرو گاه زاهدان

ايس�نا| بهاي معامالت نفت روز دوشنبه به دليل 
نگراني ها نس��بت به تأثير منفي اختالفات تجاري 
امريكا و چين بر رشد اقتصادي جهاني كاهش يافت. 
با اين حال تحريم هاي امريكا عليه ايران مانع كاهش 
بيشتر قيمت ها شد.بهاي معامالت آتي نفت برنت در 
روز دوشنبه با ۷ سنت كاهش نسبت به روز يكشنبه، 
۷۵.۷۵ دالر در هر بش��كه ب��ود. بهاي معامالت آتي 
وست تگزاس اينترمديت امريكا نيز با ۹ سنت كاهش، 
به ۶۸.۶۳ دالر در هر بش��كه رسيد.به گفته استفن 
اينس، مدير معامالت منطقه آس��يا اقيانوس��يه در 
شركت OANDA، كاهش شمار دكل هاي حفاري 
و ذخاير نفت امريكا در هفته گذش��ته از قيمت هاي 
نفت پشتيابي كرد در حالي كه جنگ تجاري امريكا 
و چين ممكن است روي تقاضا براي نفت لطمه بزند. 
با وجود نگراني هاي رو به رشد نسبت به ايجاد مازاد 
عرضه، قيمت هاي نف��ت از تحريم هاي امريكا عليه 
ايران حمايت يافته اس��ت.بر اساس گزارش رويترز، 
ايران س��ومين صادركننده بزرگ عضو اوپك است 
و امسال بطور ميانگين حدود ۲.۵ ميليون بشكه در 
روز نفت و ميعانات صادر كرده كه معادل حدود ۲.۵ 
درص��د از مصرف جهاني بوده اس��ت.طبق گزارش 
شركت خدمات انرژي بيكرهيوز، شركت هاي انرژي 
امريكايي ش��مار دكل هاي حفاري نفت را در هفته 
گذشته ۹ حلقه كاهش داده و به ۸۶۰ حلقه رساندند 

كه بزرگ ترين كاهش از ماه مه سال ۲۰۱۶ بود.

ايرنا| عمليات اجرايي س��اخت ني��روگاه ۵4۰ 
مگاواتي س��يكل تركيبي افق زاهدان همزمان با 
چهارمين روز هفته دولت در مراسمي آغاز شد. اين 

پروژه تا ۲ سال آينده وارد مدار مي شود.
مهدي خبازپيش��ه، مجري طرح ه��اي نيروگاه 
خصوصي ش��ركت م��ادر تخصص��ي توليد برق 
حرارتي در اين خصوص اظهار داش��ت: هم اينك 
عملي��ات تحوي��ل زمين ب��ه ش��ركت مديريت 
پروژه هاي نيروگاهي ايران )مپنا( به عنوان پيمانكار 
اجرايي با حضور سرمايه گذار انجام شد كه اين امر 

براي مردم منطقه پيامدهاي مطلوبي دارد.
خبازپيش��ه ادامه داد: فاز نخس��ت اين نيروگاه با 
ظرفيت ۵4۰ مگاوات تا ۲ سال آينده تحويل داده 
مي شود و ميزان ظرفيت ساير فازها نيز به وضعيت 

استفاده از برق در منطقه بستگي دارد.
وي افزود: س��رمايه گذاري فاز نخس��ت نيروگاه 
سيكل تركيبي زاهدان حدود ۳۰۰ ميليون يورو 

برآورد شده است.
خبازپيش��ه با اش��اره به ظرفيت صادرات برق به 
كشورهاي همجوار سيس��تان و بلوچستان بيان 
كرد: ب��ا ورود گاز به اين منطق��ه و نيز برآورد نياز 
كشورهاي همس��ايه به برق مي توان به صادرات 

برق به اين كشورها اميد داشت.

گزارش »تعادل« از نشت مواد سوختي پااليشگاه تندگويان به چاه كشاورزان: 

عدالت آب؛ خواسته 20 ساله مردم باقرشهر 
گروه انرژي|فرداد احمدي |

احداث يك پااليشگاه نفت در مجاورت روستاهاي 
باقرش�هر در جنوب تهران، داستاني پيچيده را در 
منابع آب اين منطقه كه بيش از 65 هزار نفر جمعيت 
دارد و در گذش�ته بزرگ ترين تامين كننده سبزي 
پايتخت بوده است، ايجاد كرد؛ ماجرايي به قدمت 
20 س�ال كه ناگه�ان در هفته هاي اخي�ر دوباره بر 
س�ر زبان ها افتاد. وقتي به منطقه مجاور ديوارهاي 
ضلع شرقي پااليشگاه ش�هيد تندگويان نزديك 
ش�ويد، آواري از مصالح س�اختماني، يك مدرسه 
و يك مس�جد س�الم را خواهيد ديد كه چند سال 
پيش روستاي »اسماعيل آباد باقرشهر« را تشكيل 
مي دادند. تانكرهاي ذخيره سازي سوخت پااليشگاه 
در پشت ديوارهاي مخروبه ديده مي شوند و از ميان 
خرابه هاي روستا، نقب عميقي براي گذر خط لوله به 
پااليشگاه زده شده است. كشاورزان اسماعيل آباد و 
عظيم آباد در قديم از فاضالب براي آبياري زمين هاي 
كشاورزي خود استفاده مي كردند كه به دليل مسائل 
و مش�كالت بهداش�تي، جلوي آن گرفته شد. آب 
سفره هاي زيرزميني ديگر اميد و ماواي كشاورزان 
براي تامين معيشت بود، اما آن طور كه به نظر مي رسد 
كش�اورزان باقرش�هر در 2 دهه اخير شاهد نشت 
ماده اي س�وختي به سفره هاي آب زيرزميني خود 
بوده اند؛ ماهيت ماده براي ساكنان مشخص نيست 
ام�ا روي زندگي آنها تاثير غيرقابل چشم پوش�ي 
گذاشته است. 7 مرداد ماه امسال ايرنا در گزارشي 
مدعي شد كه سرايت مواد نفتي از مخازن و لوله هاي 
انتقال پااليشگاه تهران حيات شهروندان، زمين هاي 
كش�اورزي، محيط زيس�ت و گونه ه�اي جانوري 
باقرشهر در جنوب پايتخت را به مخاطره انداخته 
اس�ت، لطف اهلل هنگي مديرعامل شركت پااليش 
نف�ت تهران ام�ا 2 روز بعد اين موض�وع را تكذيب 
كرده و عنوان كرد منشا آلودگي زمين هاي جنوب 
پايتخت از پااليشگاه تهران نيست و تحقيقات در 
اين زمينه ادامه دارد. ابهام در گفته هاي مطرح شده 
انگيزه تهيه گزارش�ي ميداني از وضعيت ساكنان 
باقرشهر بود. منطقه اي با 65 هزار و 388 نفر جمعيت 
كه در گزارش پيش رو عالوه بر موضوع نشتي مواد 
سوختي از معضالت مختلف زندگي در اين منطقه با 

ما صحبت كردند. 
  

چند س��الي و بطور دقيق براي ۲ دهه است كه مردم 
روستاهاي اسماعيل آباد و عظيم آباد باقرشهر با پديده 
عجيبي در يكي از چاه هاي آب كش��اورزي خود روبرو 
ش��ده اند. به اين ترتيب كه گاهي اوقات همراه با آب، 
مقداري »مواد سوختي« كه ماهيت دقيق آن نيز هنوز 

مشخص نيست از چاه بيرون مي آيد.
زمين هاي كشاورزي عظيم آباد باقرشهر كه در گذشته 
بيشتر سبزيجات پايتخت ايران را تامين مي كرد بطور 
سنتي دو نوع آب را مورد بهره برداري قرار مي دادند. منبع 
اول فاضالب تهران و دومي آب سفره هاي زيرزميني بوده 
است. فاضالب به واسطه شيب كوهپايه اي پايتخت به اين 
منطقه جنوبي سرازير مي شود اما چندين سال پيش، به 
دليل مشكالت بهداشتي، استفاده از فاضالب براي كشت 
سبزي ممنوع شد و كشاورزان اين روستاها به تامين نوع 

دوم آب كه همان آب چاه است اكتفا كردند.
 به بركت وجود سفره هاي آب زيرزميني، كشاورزي در 
اين منطقه متوقف نشد، اما معضل نشتي مواد سوختي، 
از ۲۰ س��ال پيش تاكنون همراه هميش��گي ساكنان 
منطقه از مشاغل و اصناف مختلف بوده است. حاجي 
قدرت، يكي از اهالي قديمي اسماعيل آباد مي گويد كه 
در زمان آغاز نخستين نشانه هاي مشكوك در چاه هاي 
كش��اورزي، آب داخل چاه مس��تراح هاي روس��تاي 
اسماعيل آباد نيز اش��تعال پذير بودند. او مي گويد آن 
موقع كارشناس��اني از طرف شركت نفت مي آمدند و 

از مستراح ها نمونه هايي براي آزمايش برمي داشتند.
حاجي ق��درت كه اكنون در يك تاكس��ي س��رويس در 
عظيم آباد مشغول به كار است، درباره مساله بيرون آمدن 
مواد سوختي از چاه آب اسماعيل آباد مي گويد: »روستاي 
اسماعيل آباد كامال به ديوار پااليش��گاه چسبيده بود. در 
حدود ۹ سال پيش، شركت نفت كل روستاي اسماعيل آباد 
را خريد و آن را تخريب ك��رد. در آن زمان به ازاي هر خانه 
4۵ ميليون تومان به روستاييان پرداخت كردند و سپس از 
داخل پااليشگاه يك لوله آب ۶ اينچي به سمت عظيم آباد 
كشيدند تا كشاورزان آن روستا به جاي چاه اسماعيل آباد از 
آن استفاده كنند.« قاسم محمدي نيز مانند حاجي قدرت 
از ساكنان قديمي روستاي اسماعيل آباد بوده است. از قضا، 
چاه آلوده به مواد سوختي در زمين كشاورزي متعلق به او 
و برادرش قرار دارد و وي اكنون رييس ش��وراي اس��المي 
روستاي عظيم آباد باقرشهر نيز هست. محمدي سال ها به 
عنوان نماينده مردم اسماعيل آباد و عظيم آباد در مذاكره 
با پااليشگاه ش��هيد تندگويان پيرامون مهم ترين مساله 
مردم اين دو روس��تا، يعني آلودگي آب چاه كشاورزي به 
مواد سوختي شركت كرده است. وي درباره سابقه مساله 
آلودگي چاه به مواد س��وختي مي گويد: »چاه عميقي در 
حدود سال ۱۳۵۹ در نقطه اي كه تقريبا نزديك پااليشگاه 
اس��ت به منظور تامين آب حفر ش��د. در حدود ۲۰ سال 
پيش، آن چاه توسط مشتقات نفتي پااليشگاه آلوده شد 
و در نهايت از طرف پااليش��گاه آمدند و با انجام مشاهداتي 
ميداني، مقداري از خسارتي كه به روستاييان وارد شده بود 
را نيز پرداخت كردند«.  محمدي ادامه مي دهد: »سال ها از 
اين چاه آب و نفت برداش��ت مي شد و با توجه به آنكه مواد 
سوختي به كار كشاورزي نمي خورد با استفاده از ابزارهاي 
ساده اي آب و مواد سوختي را از هم جدا مي كرديم و آب را 

مورد استفاده قرار مي داديم.«
اين ساكن قديمي روستا در ادامه قصه چاه آب اسماعيل آباد 
مي گويد: »پس از مدتي چند نفر آمدن��د و عنوان كردند 
حاضرند مواد س��وختي را از ما بخرند. آنها مواد سوختي را 

در تانكرهايي مي ريختند و مي بردند. بعد از آن شركت ملي 
پااليش و پخش به ما پيشنهاد داد كه چاه را ببنديم و آنها در 
عوض آب را از طريقي ديگر براي ما تامين كنند. پااليشگاه 
بايد بر اس��اس پروانه چاه به مقدار ۳۰ ليتر بر ثانيه آب در 
اختيار كشاورزان قرار مي داد، اما هيچگاه اين ميزان آب را 
تامين نكرد. آنها از داخل پااليشگاه خط لوله اي را به سمت 
روستاي عظيم آباد كشيدند كه فقط به ميزان ۱۰ ليتر بر 
ثانيه آب داشت، اما در اسفندماه سال ۹۳ اعالم كردند كه از 
كارشناساني ژاپني كمك گرفته اند تا مشكل را مرتفع كنند 
و چاه را به كشاورزان بازگردانند. اما مشكل هنوز به قوت خود 
باقي است و ميزان آبي كه به كشاورزان مي دهند، اندك است 

و كفاف احتياجات آنان را نمي دهد.«
اما مديران پااليش��گاه تهران نظر ديگ��ري در اين زمينه 
دارند و كشاورزان را مقصر تاخير در پاكسازي آلودگي هاي 
نفتي دانسته و حلقه هاي چاه اطراف پااليشگاه را غيرمجاز 
مي خوانند. لطف اهلل هنگي، مديرعامل شركت پااليش نفت 
تهران پيش از اين به ايرنا گفته اس��ت: »وجود چند حلقه 
چاه كشاورزي عميق غيرمجاز در مجاورت پااليشگاه باعث 
تغيير سيس��تم جريان آب زيرزميني و اخالل در فرآيند 
پاكسازي آلودگي شده است.« اين در حالي است كه قاسم 
محمدي، رييس شوراي اسالمي روستاي عظيم آباد ضمن 
رد ادعاي مديرعامل شركت پااليشگاه نفت تهران مبني 
بر غيرمجاز بودن حلقه چاه آلوده به مواد نفتي، مي گويد: 
»چاه ما مجاز و داراي پروانه است و اگر غيرمجاز بود، پس 
چرا از طرف پااليش��گاه صورت جلس��ه اي تنظيم كردند 
كه براي جبران آلودگي آن از داخل پااليش��گاه به ما آب 
بدهند؟ مگر نه اينكه اگر چاه غيرمجاز باشد بايد سازمان 

آب مي آمد و آن را پلمب مي كرد؟« اما س��اكنان باقرشهر 
نظرات ديگري دارند، محمدي با اشاره به در اختيار داشتن 
تمامي صورت جلسه هاي توافقاتي كه با پااليشگاه انجام 
داده اند، مي گويد: »متاس��فانه پااليشگاه به توافقات خود 
عمل نمي كند. مديرعامالن پااليشگاه يكي پس از ديگري 
عوض مي شوند و هر كدام وعده هايي مي دهند، اما بدون 
عمل كردن به وعده ها، جاي خود را به فرد ديگري واگذار 

مي كنند و مي روند.«
رييس شوراي اسالمي روستاي عظيم آباد مدعي است 
۵۰ درصد خروجي چاه مذكور را مواد سوختي تشكيل 
مي دهد. محمدي مي گوي��د: »دقيقا نمي دانيم آن مواد 
سوختي چيس��ت. مواد سوختي گاز هم توليد مي كنند 
و در اوايل ظهور مش��كل كه ما اطالع از اشتعال پذيري 
گاز موجود در چاه نداش��تيم، يك كارگر را به درون چاه 
فرستاده بوديم و براي اينكه فضاي اطراف كارگر روشن 
شود، يك المپ هم به پايين فرستاديم كه به دليل داغي 
المپ، يك انفجار صورت گرفت و كارگر نيز آسيب ديد.«

  سوخت يا علفكش؟
در جويب��ار كنار خيابان مج��اور زمين هاي كش��اورزي 
اسماعيل آباد و عظيم آباد فاضالب جاري است كه در ادامه 
به سمت زمين هاي ذرت مي رود. الزم به ذكر است كه ذرت 
و ساير محصوالت كشت شده توسط فاضالب به مصرف 
دام مي رسد. در بخش ديگري از زمين كه سرسبزي قابل 
توجهي دارد، يك پمپ آب قرار گرفته است كه در اطرافش 
سبزيجات كاشته اند. درخت انجير كوچكي نيز در نزديكي 
چاه قرار دارد كه پيرمردي با كاله حصيري و لباس كار سبز 
رنگ، در حال چيدن ميوه هاي آن است. غدير، كشاورزي 
اهل عظيم آباد باقرشهر در توضيح تاثير نشت مواد سوختي 
به سفره هاي آب زيرزميني بر كشاورزي منطقه مي گويد: 
»از چاه روستاي اس��ماعيل آباد قبال مواد سوختي مانند 

بنزين بيرون مي آمد و كشاورزان براي آنكه مواد سوختي 
را از آب جدا كنند، اس��تخرهايي درس��ت كرده بودند و با 
اس��تفاده از خاصيت سبك تر بودن مواد سوختي كه روي 
آب مي ماندند، آب و س��وخت را از هم تفكيك مي كردند و 
آب را براي كشاورزي مورد استفاده قرار مي دادند. از اين رو، 
مواد سوختي تاثير زيادي بر حاصل خيزي زمين نداشت«.

اين تنها ابتكار كش��اورزان در طول ۲ دهه دس��ت و پنجه 
نرم كردن با وضعيت اين چاه نبوده است. آن طور كه غدير 
مي گويد كش��اورزان براي خالصي از مواد سوختي، آن را 
آتش مي زدند و مواد س��وختي آنقدر اشتعال آور بود كه بر 
روي آب نيز به راحتي مي سوخت. كشاورزان اول شب آن را 
آتش مي زدند و تا صبح يك سره مي سوخت. بعد از مدتي، 
مقدار مواد سوختي چاه زياد شد و تقريبا نصف محتوياتي 

كه از چاه بيرون مي آمد مواد سوختي بود.
يكي ديگر از ابتكارات برخي كشاورزان استفاده از مواد 
سوختي به عنوان علفكش بوده است. كشاورزان مواد 
سوختي را در سم پاش مي ريختند و بر روي علف هاي 
هرز مي پاش��يدند تا علف ها خش��ك ش��وند. گاهي 
اوقات نيز مواد س��وختي را با سم پاش بر روي علف ها 
مي ريختند و آن را آتش مي زدند و علف ها مي سوخت.

غدير نيز داس��تان فرد ناشناس��ي كه در دوره اي به دنبال 
درآمدزايي از وضعيت عجيب چاه بوده است را به ياد مي آورد 
و مي گويد: »يك نفر آمد و پيشنهاد خريد آن مواد سوختي 
را داد. آن فرد مي آمد و مواد سوختي را در تانكر مي ريخت 
و مي برد. بعد از مدتي از پااليشگاه آمدند و آن چاه را پلمپ 

كردند و يك چاه ديگر در كنار آن زدند.« 

   20 سال تاخير در اطالع رساني
اما مساله اينجاست كه نفوذ مواد سوختي به سفره هاي 
آب زيرزميني منطقه به اذعان تمامي اهالي منطقه كه 
روزنامه تعادل از آنان پرس و جو كرد، موضوع جديدي 
نيس��ت و قدمتي طوالني دارد كه س��والي را به ذهن 
متبادر مي كند: چرا اين مساله اكنون و پس از ۲۰ سال 

سكوت مورد توجه قرار گرفته است؟
قاسم محمدي، رييس شوراي اسالمي روستاي عظيم آباد 
در پاسخ به اين س��وال روزنامه تعادل كه با توجه به سابقه 
طوالني مش��كل، چرا اين مساله اكنون مطرح شده است، 
مي گويد: »زيرا ديگر از درگيري ۲۰ ساله خود با پااليشگاه 
خسته شده ايم و به اين نتيجه رسيده ايم كه اين مساله با 

روالي كه دارد طي مي كند قرار نيست حل شود.«
با اين وجود، لطف اهلل هنگي، مديرعامل ش��ركت پااليش 
نفت تهران به ايرنا گفته اس��ت: »چندين شركت نفتي از 
جمله خطوط لوله و مخابرات نفت، شركت پخش مواد نفتي 
)انبار ري(، پااليشگاه تهران و چند شركت روغن سازي با 
قدمت بيش از ۵۰ س��ال در باقرشهر ري فعال هستند و از 
زماني كه آلودگي زيرزميني مشخص شد پااليشگاه تهران 
نيز بازبيني و نوسازي تمامي تاسيس��ات خود را آغاز كرد. 
باتوجه به قدمت ۸۰ ساله تاسيسات شركت خطوط لوله و 
نفت تهران به احتمال زياد آلودگي ها از آنجا نشات گرفته 
باشد كه بررس��ي ها با حضور تيم هاي دانشگاهي جريان 
دارد.« هنگي همچنين خبر از در ش��رف خريد بودن ۱۶ 
هكتار باقي مانده از زمين هاي اطراف پااليشگاه داد. قاسم 
محمدي، رييس شوراي اسالمي روستاي عظيم آباد اما 
ضمن تاكيد بر قدمت ۲۰ ساله مشكل و عدم اراده مديران 
پااليشگاه تهران در حل مساله مي گويد: »چندين سال 
است كه در بالتكليفي به سر مي بريم. از طرفي از پااليشگاه 
به دليل آلوده كردن آب كشاورزي روستا شكايت مي كنيم 
و قاضي حكم صادر مي كند كه چاه آلودگي ندارد و از طرف 
ديگر سازمان بهداشت و سازمان حفاظت محيط زيست 
به دليل آلودگي مي آيند و چاه را پلمپ مي كنند و اجازه 
بهره برداري نمي دهند. بيش از ۲۰ سال است كه با چنين 
مشكالتي دست و پنجه نرم مي كنيم و تاكنون نتوانستيم 
حق خود را بگيريم.« محمدي اقدام مديران پااليشگاه در 
جهت خريد زمين هاي اطراف پااليشگاه را نيز در راستاي 
پاك كردن صورت مساله مي داند و نه حل آن. او مي گويد: 
»خريداري كردن روستاي اسماعيل آباد در همين راستاي 
پاك كردن صورت مساله انجام شد. مديران پااليشگاه روستا 

را خريدند، اما چاه آب آنجا همچنان آلوده است.«

   ريشه نارضايتي ها در چيست؟
يك��ي از منابع آگاه در اين زمينه كه تمايل داش��ت 
نام��ش فاش نش��ود ب��ا اش��اره به قدم��ت چندين 
ساله موضوع نفوذ مواد س��وختي به سفره هاي آب 
زيرزميني، به »تعادل« مي گويد: »مهم ترين مساله 
پيش آمده در سال هاي اخير اين است كه پااليشگاه 
تهران عوارض مالي خود را به ورامين مي فرس��تد و 
اين مساله باعث نارضايتي مسووالن اين منطقه شده 
اس��ت. تا چند س��ال پيش، عوارض مالي پااليشگاه 
ب��ه ش��هرداري ها و دهياري هاي همي��ن محدوده 
اختصاص داده مي ش��د. ولي چند س��ال اس��ت كه 
عوارض اختصاص داده شده به اين منطقه را كاهش 
داده اند. در صورتي كه مردم اين منطقه هستند كه 
دارند سختي حضور پااليش��گاه و آلودگي هاي آن 
را تحمل مي كنند. بحث بر س��ر اين اس��ت كه چرا 
پولي كه پااليشگاه بابت جبران آاليندگي مي دهد، 
در همين جا هزينه نمي ش��ود و مي رود در ورامين 

خرج مي شود.«
قاسم محمدي، رييس شوراي اسالمي روستاي عظيم آباد، 
در رابطه با سهم اهالي از عوارضي كه پااليشگاه براي آلودگي 
محيط پرداخت مي كند، بيان مي كند: »پااليشگاه ۱ درصد 
ع��وارض بابت آلودگي ايجاد ش��ده در محي��ط پرداخت 
مي كند كه طبيعتا روستاهايي كه در مجاورت پااليشگاه 
قرار دارند بايد سهم بيشتري از آن بگيرند. به روستاهايي 
مثل عظيم آباد كه ديوار به ديوار پااليشگاه است، باقرشهر، 
گل حصار، اس��ماعيل آباد و درس��ن آباد ك��ه در مجاورت 
پااليشگاه قرار دارند و تمامي آلودگي هاي پااليشگاه را تحمل 

مي كنند، سهم كمتري از عوارض را به نسبت روستاهاي 
دوردست تر اختصاص داده اند. فقط به اين دليل كه جمعيت 

اين روستاها كمتر است.«
منبع آگاه نزديك به اين مساله، بعد جديد ديگري را به مساله 
اضافه كرد و بحث نارضايتي مردم از سهيم نبودن زمين هاي 
كش��اورزي آنان از پس��اب تصفيه خانه فاضالب تهران را 
پيش كش��يد. وي در اين باره گفت: »در قديم در بسياري 
از زمين هاي كشاورزي اين اطراف سبزي كاري مي شد. اما 
با ممنوع شدن استفاده از فاضالب براي كشت سبزيجات، 
كشاورزان با كمبود آب مواجه شدند و بسياري از زمين ها باير 
شد. برخي كشاورزان نيز به توليد محصوالتي روي آوردند 
كه آب كمتري مي برد يا محصوالتي كه به منظور خوراك 
دام استفاده مي شود. اين محصوالت عايدي مالي كمي براي 
كشاورزان دارد. در عين حال، تصفيه خانه فاضالب جنوب 
تهران كه در همين نزديكي قرار دارد، پساب توليدي خود را 

براي مصارف كشاورزي به ورامين مي فرستد.«
قاس��م محمدي، رييس ش��وراي اس��المي روستاي 
عظيم آباد نيز درباره س��هم كش��اورزان باقرش��هر از 
پس��اب تصفيه خانه جنوب تهران مي گويد: »شركت 
آب و فاضالب 4 س��ال پيش اعالم كرد كه روستاهاي 
عظيم آباد، اسماعيل آباد، درسن آباد، نجم آباد و قلعه نو 
واجد ش��رايط دريافت پساب فاضالب تهران هستند. 
اما بعد از آن گفتند كه روستاييان بايد در كنار هم ۳۵ 
ميليارد تومان بپردازند تا لوله انتقال پس��اب فاضالب 
تهران تا زمين هاي آنان كشيده شود. كشاورزان چنين 

پولي نداشتند و چنين انتقالي صورت نگرفت.«
او ادامه مي دهد: »اوايل امسال شركت آب و فاضالب اعالم 
كرد كه هزينه انتقال به ۵۳ ميليارد تومان افزايش يافته 
است و با توجه به اينكه كش��اورزان اعالم كردند كه توان 
پرداخت چنين هزينه اي را ندارند، شركت آب و فاضالب 
طرحي را پيشنهاد داد كه بر اساس آن يك سرمايه گذار 

هزينه انتقال پساب را تقبل كند و در ازاي آن، پساب را به 
كشاورزان بفروشد. با توجه به سابقه تلخ كشاورزان قديمي 
منطقه از مسووالن سنتي تقسيم آب در گذشته هاي دور 
كه معموال آب را با قلدري و گردن كشي و بر اساس منافع 
ش��خصي خود، به صورت ناعادالنه تقس��يم مي كردند، 
كشاورزان ترس��يدند كه ورود يك سرمايه گذار به بحث 
تقسيم آب شرايط را براي ظهور پديده هاي مشابه گذشته 
و تقس��يم ناعادالنه آب فراهم كند. بدين ترتيب مساله 

انتقال پساب نيز همچنان در ابهام به سر مي برد.«
به گزارش روزنامه تعادل، مسووالن تصفيه خانه فاضالب 
جنوب تهران در خصوص چرايي انتقال پس��اب توليدي 
اين تصفيه خان��ه به ورامين عن��وان كرده اند كه پيش از 
انقالب آب مصرفي ورامين به دليل داشتن كيفيت بسيار 
مطلوب به تهران انتقال يافت تا جهت مصرف شرب مورد 
بهره برداري قرار گيرد. در همان زمان مقرر شد تا حق آبه 
كش��اورزان ورامين به نحوي جبران شود و انتقال پساب 
تصفيه خانه فاضالب جنوب ته��ران به ورامين در جهت 

جبران حق آبه مردم آنجا صورت گرفته است. 
الزم به ذكر اس��ت كه بر اساس مش��اهدات ميداني، 
روستاهاي اطراف پااليش��گاه آب آشاميدني ندارند و 
شركت آب و فاضالب استان تهران فقط يك شير آب 
شرب در وس��ط پارك كنار شوراياري قرار داده است و 
مردم براي تهيه آب آشاميدني خود، روزانه به آن شير 
آب مراجعه مي كنند. شير آب در اتاقكي قرار دارد كه 
در زمان مراجعه خبرنگار روزنامه تعادل، ورودي آن را 
بسته بودند و بر روي ديوار داخلي كه از پنجره نرده دار 
اتاقك قابل مشاهده بود نوشته بودند: »از ساعت ۸ صبح 

تا ۱۵ زمان مراجعه براي برداشت آب شيرين است.«
همچنين، به منظور كسب اطالع از وضعيت آب آشاميدني 
باقرشهر كه در ضلع جنوبي پااليشگاه قرار دارد و تاثير نشت 
مواد سوختي به سفره هاي آب زيرزميني در آن منطقه نيز 
مشخص شد كه مردم باقرشهر اطالع زيادي از اخبار مربوط 
به نشت مواد سوختي به سفره هاي آب زيرزميني ندارند و 
تغييراتي در كيفيت آب مصرفي خود احساس نكرده اند. 
البته دليل بي اطالعي مردم باقرشهر از اين مساله را مي توان 
به پايين بودن كيفيت آب مصرفي آن ديار مربوط دانست، 
زيرا به گفته مردم باقرشهر، هيچ كس از آن آب بطور مستقيم 
استفاده نمي كند و همه مردم در خانه هاي خود دستگاه هاي 
تصفيه آب تعبيه كرده اند. در اين راستا، يكي از مغازه داران 
باقرشهر در حالي كه لك هاي باقي مانده بر روي يك استكان 
كه با آب شير شسته شده بود را نشان مي داد، گفت: »آب 
منطقه به هيچ عنوان قابل اس��تفاده نيست و همه مردم 

منطقه از تصفيه كننده آب استفاده مي كنند.«
وي همچنين افزود: »ماجراي نش��تي مواد س��وختي به 
س��فره هاي آب زيرزميني نيز به چندين س��ال پيش باز 
مي گردد كه تاكنون ادامه داش��ته است. من نمي دانم چرا 

اكنون اين مساله مورد توجه قرار گرفته است.«
  

هرچند اين گزارش بر مساله آلودگي آب چاه كشاورزي 
به مواد سوختي نشت يافته از پااليشگاه شهيد تندگويان 
تمركز دارد، اما جزئيات اين گزارش نش��ان مي دهد كه 
اين مس��اله مي تواند ابعادي فراتر را نيز در بر بگيرد. يكي 
از ابع��ادي كه اهميت روزافزوني در جهان كس��ب كرده 
است، بحث عدالت زيست محيطي است كه بر اساس آن، 
سهم قشرهاي مختلف جامعه از محيط زيست به صورت 
خودبه خ��ودي ناعادالنه توزيع مي ش��ود و از اين حيث، 
مسووالن بايد در جهت برقراري عدالت زيست محيطي 
بكوش��ند.  از قض��ا ته��ران مص��داق گوي��اي ناعدالتي 
زيست محيطي است. درحالي كه شيب كوهپايه هاي البرز 
و جهت هميشگي وزش باد، آب و هواي سالم تري را براي 
شمال شهري ها به ارمغان مي آورد، آلودگي هاي شهر را به 
جنوب شهر و به منطقه اي مثل باقرشهر منتقل مي كند و 
احداث انواع كارخانجات و پااليشگاه ها با آاليندگي هاي 
مخصوص به خود در اين منطقه به آلودگي ها دامن زده و 

آسايش ساكنانش را نيز بر هم مي زند.
الزم به ذكر اس��ت كه پيگيري هاي روزنام��ه تعادل براي 
پاسخگويي مسووالن پااليشگاه تندگويان به ادعاهاي مطرح 

شده در اين گزارش تاكنون ثمربخش نبوده است.

   قاس�م محم�دي مي گوي�د: از طرف�ي از 
پااليشگاه به دليل آلوده كردن آب كشاورزي 
روستا شكايت مي كنيم و قاضي حكم صادر 
مي كند كه چاه آلودگي ندارد و از طرف ديگر 
سازمان بهداش�ت و سازمان حفاظت محيط 
زيست به دليل آلودگي مي آيند و چاه را پلمپ 

مي كنند و اجازه بهره برداري نمي دهند. 

برش
  يك�ي از ابعادي ك�ه اهمي�ت روزافزوني 
در جهان كس�ب كرده اس�ت، بحث عدالت 
زيست محيطي است كه بر اساس آن، سهم 
قشرهاي مختلف جامعه از محيط زيست به 
صورت خودبه خودي ناعادالنه توزيع مي شود 
و از اين حيث، مسووالن بايد در جهت برقراري 

عدالت زيست محيطي بكوشند.

برش

كوتاهازدنيايانرژي

عكس: فرداد احمدي
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عكسروز

چهرهروز

»نيل سايمون« درگذشت
»نيل سايمون« نمايشنامه نويس برنده جايزه پوليتزر و از بزرگ ترين نمايشنامه نويسان تاريخ امريكا در سن ۹۱ سالگي درگذشت.

سايمون نمايشنامه نويس و فيلمنامه نويس امريكايي كه با آثار كمدي اش چون »زوج ناجور«، »پابرهنه در پارك«، »پسران آفتاب« 
و »مرور كردن خاطرات ساحل« نام خود را به عنوان يكي از بزرگ ترين نويسندگان تاريخ امريكا و تئاتر برادوي ماندگار كرده بود در 
بيمارستاني در شهر نيويورك و بر اثر عوارض ناشي از ابتال به بيماري ذات الريه در سن ۹۱ سالگي از دنيا رفت. او كه بيش از شش دهه 
در عرصه سرگرمي فعال بود فعاليت خود را با اولين نمايشنامه موفقش به نام »بيا در شيپورت بدم« در سال ۱۹۶۱ ميالدي آغاز كرد 

و به ندرت مي شد زماني از سال را يافت كه يكي از آثار وي بر صحنه تئاتر، سينما و يا گاها تلويزيون نباشد. 

ايستگاه

فيلم كمدي جديد نفروخت
فيلم »آسيايي هاي خرپول« براي 
دومين هفته در راس باكس آفيس 
امريكا باقي ماند. به گزارش ورايتي، 
كمدي رمانتي��ك كمپاني برادران 
وارنر با فروش ۲۵ ميليون دالر ديگر 
از نمايش در ۳۵۲۶ سالن سينما در 
دومين هفته نمايشش تنها كاهشي 

۶ درصدي را نس��بت به فروش هفته پيش خود تجربه كرد و در بازار داخلي 
امريكا در مجموع ۷۶.۸ ميليون دالر فروخت. »مگ« اين هفته نيز مكان دوم 
خود را حفظ كرد و با فروش ۱۳ ميليون دالر ديگر در سومين هفته نمايشش 
در مجموع ۱۰۵.۳ ميليون دالر در باكس آفيس امريكا فروخت. يك كمدي 
س��ياه كه اين هفته اكران شد با عنوان »قتل هاي سرخوشي« با بازي مليسا 
مك كارتي با فروش ۱۰ ميليون دالر از نمايش در ۳۲۵۶ سالن سينما جايگاه 
سوم باكس آفيس را اشغال كرد. اين پايين ترين استقبال از فيلمي از مك كارتي 
است در حالي كه براي توليد اين فيلم ۴۰ ميليون دالر هزينه شده و در سايت 
راتن توميتوز تنها امتياز ۲۲ درصد را كسب كرده است. كارگرداني اين فيلم 
را برايان هنس��ن برعهده داشته و تاد برگر نويسنده فيلمنامه آن بوده است. 
اليزابت بنكس از ديگر بازيگران اين فيلم بوده است. در مكان چهارم »ماموريت 
غيرممكن: فال آوت« با بازي تام كروز جاي دارد كه با نمايش در ۳۰۵۲ سالن 
سينما ۸ ميليون دالر ديگر فروش كرد و مجموع فروشش را در ۴ هفته به رقم 
۱۹۳.۹ ميليون دالر رساند. »كريستوفر رابين« فيلم پنجم باكس آفيس بود 
كه در چهارمين هفته ۶.۳ ميليون دالر ديگر فروخت تا مجموع فروشش را به 
۷۷.۶ ميليون دالر برساند. در مكان هاي بعدي »مايل ۲۲« با مجموع فروش 
۲۵.۱ ميليون دالر در دو هفته، »آلفا« با فروش ۲۰.۲ ميليون دالر در دو هفته، 
»مرد سياه كوكالكس كالن« در سومين هفته با مجموع فروش ۳۲ ميليون 
دالر، »اي.ايكس.ال« فيلم تازه وارد با فروش ۲.۹ ميليون دالر و »اسلندر من« 

در سومين هفته فروشش با مجموع فروش ۲۵.۴ ميليون دالر جاي دارند.

بازارهنر

سرونازازچنگالديونجاتمييابد

دوفيلمجديدبهسينماهاميآيند

دختر۱۱سالهكارگردانتئاترشد

كارگ��ردان نمايش هاي »ي��ك س��فر رويايي« و 
»عروسك هاي غول پيكر« درباره ويژگي هاي اين 
۲ اثر نمايشي خياباني كه در قالب جشنواره نمايش 
عروسكي تهران مبارك اجرا مي شوند، صحبت كرد.

حامد زارعان نويسنده و كارگردان تئاتر عروسكي 
درباره حضورش در اين دوره از جش��نواره نمايش 
عروسكي تهران مبارك گفت: در اين دوره از جشنواره 
نمايش عروسكي ما با ۲ نمايش حضور داريم كه يكي 
با عنوان »عروسك هاي غول پيكر« از گروه »كمپاني 
عروسك هاي غول پيكر« در بخش جنبي و ديگري با 
عنوان »يك سفر رويايي« كاري از گروه »۲۷ آبان« 

در بخش اصلي حضور دارد.
او با اش��اره به اينكه نمايش »عروس��ك هاي غول 
پيك��ر« هر روز س��اعت ۱۹ ت��ا ۳۰: ۱۹ در محوطه 
تئاترشهر اجرا مي شود، توضيح داد: در اين نمايش 
عروس��ك هاي غول پيكر ۶ متري حضور دارند كه 
شخصيت هاي شناخته ش��ده نمايش هاي ايراني 
مثل مبارك، پهلوان كچل، عمو نوروز و ننه سرما و 
عروسك هاي شخصيت هاي شناخته شده اي چون 
چارلي چاپلين، مستر بين، لورل و هاردي و همچنين 
ربات هاي غول پيكر را به نمايش مي گذارند. زارعان 
درباره نمايش »يك سفر رويايي« نيز به مهر گفت: 

»يك سفر رويايي« با تلفيقي از نمايش هاي ايراني 
چون خيمه شب بازي، االغ سواري، نقالي، پرده خواني 
و آوازهاي دسته جمعي با محوريت عروسك مبارك 
اجرا خواهد ش��د. اين نمايش داستان عاشق شدن 
مبارك و سروناز است به اين ترتيب كه ديو، سروناز 
را مي دزدد و مبارك تصميم مي گيرد او را از چنگال 
ديو نجات دهد. در اجراي اين نمايش از عروس��ك 
۲۰ سانتي تا عروس��ك ۶ متري استفاده مي شود. 
اين كارگردان تئاتر يادآور شد: متن اين اثر نمايشي 
نوشته مشترك من و ابوالفضل ورمزيار است و به ۲ 
زبان فارسي و انگليسي اجرا مي شود به اين شكل كه 
ما در نمايش يك نويسنده داريم كه نقش راوي را ايفا 
مي كند و به زبان انگليسي مي نويسد اما بازيگران، 
كار را به زبان فارسي اجرا مي كنند و همه مخاطبان 

متوجه اتفاقات نمايش مي شوند. 

سخنگوي ش��وراي صنفي نمايش از اكران ۲ فيلم 
جديد از چهارشنبه ۷ شهريور ماه خبر داد. غالمرضا 
فرجي درباره خروجي جلسه روز ۵ شهريور ماه شورا 
گفت: در جلسه مقرر شد فيلم سينمايي »داش آكل« 
س��اخته محمدرضا عرب گرگاني در گروه ايران به 
جاي »راه رفتن روي سيم« به كارگرداني احمدرضا 
معتمدي و فيلم سينمايي »آخرين بار كي سحر را 
ديدي« به كارگرداني فرزاد موتمن در گروه زندگي به 
جاي »كاتيوشا« ساخته علي عطشاني از چهارشنبه 
۷ ش��هريور ماه روي پرده برود. او اظهار كرد: اكران 
»راه رفتن روي سيم« و »كاتيوشا« در زيرگروه ادامه 
مي يابد و با توجه به اينكه بقيه فيلم ها كف فروششان 
را حفظ كرده اند همچنان روي پرده باقي مي مانند. 
در خالصه داستان »آخرين بار كي سحر را ديدي« 
آمده اس��ت: »صبح اس��ت. مادري سراسيمه وارد 
كالنتري مي شود و به افسر نگهبان مي گويد دختر 
جوانش سحر، ديشب به خانه برنگشته و... « در اين اثر 
فريبرز عرب نيا، سيامك صفري، آتيال پسياني، ژاله 
صامتي، محمدرضا غفاري، عليرضا ثاني فر، بهاران 
بني احم��دي، آناهيتا درگاهي، روش��نك گرامي، 
اميرحس��ين فتحي، عمار تفتي، شبنم فرشادجو، 

سحر عبدالهي، مجتبي سلماني و ... به ايفاي نقش 
مي پردازند. همچنين »داش آكل« فيلم برداشتي 
آزاد از داس��تان كوت��اه داش آكل صادق هدايت به 

نويسندگي منصور براهيمي است.
در »داش آكل« بازيگران��ي نظير حس��ين ياري، 
مهران غفوريان، محمدرضا شريفي نيا، هليا امامي، 
فاطمه گودرزي، علي صادقي، مهرداد ضيايي، نيما 
شاهرخ شاهي، ارژنگ اميرفضلي، اميرحسين صديق، 
قدرت اهلل صالحي،  اهلل قلي نظري، محسن افشاني، 
ارسالن قاسمي، علي مسعودي، امين ايماني، رضا 
عزيزي، ايمان صفا، رضا هاش��مي، عليرضا بابايي، 
صادق حدادي، طاه��ا عرب و محمدرضا زاهدي به 

ايفاي نقش پرداخته اند. 

نمايش »عروسك هاي من« به كارگرداني مهربان 
غالميان كه ۱۱ س��ال س��ن دارد در بخش تجربه 
هفدهمين جش��نواره بين المللي تئاتر عروسكي 
تهران مبارك اجرا مي ش��ود. فرامرز غالميان پدر 
مهربان غالميان كارگردان نمايش »عروسك هاي 
من« كه از شهر آبادان در بخش تجربه هفدهمين 
جش��نواره بي��ن الملل��ي تئاتر عروس��كي تهران 
مبارك به صحنه مي رود درباره اين اثر نمايش��ي 
و كارگردان��ي دختر ۱۱ س��اله اش گف��ت: ما يك 
خانواده سه نفره متشكل از هيام احمدي همسرم و 
مهربان غالميان دخترم هستيم كه همه كارها اعم 
از نوشتن نمايشنامه، ساخت عروسك ها، عروسك 
گرداني و كارگرداني يك اثر نمايش��ي را خودمان 
انجام مي دهيم. نمايش »عروس��ك هاي من« نيز 
بر اساس طرحي از دخترم و توسط همسرم نوشته 
شده و مهربان كارگرداني اين كار هم عهده دار شد 

و من نيز به عنوان دستيار او حضور دارم. 
او ادامه داد: ش��يوه كار ما تلفيقي اس��ت و از چهار 

اپيزود ش��كل گرفته كه ايده تم��ام اپيزودها نيز 
از س��وي مهربان داده شده اس��ت. در اپيزود اول 
كتاب بزرگ، اپيزود دوم جانبخش��ي اشيا با هدف 
اس��تفاده بهينه از پالس��تيك هاي مصرف شده، 
اپيزود س��وم »خيام خوان��ي« برگرفته از آييني با 
همين نام كه در جنوب ايران اجرا مي شود و اپيزود 
چهارم نيز »عروسك نقاش« است كه طي آن يك 
عروسك پوستر هفدهمين جشنواره بين المللي 
تئاتر عروسكي تهران مبارك را در مقابل ديدگان 

مخاطب نقاشي مي كند.

میراث

لودرها به سمت عمارت امريكايي ها رفتند
اجالس ۲۰۱۸ همدان، راه را براي 
حركت دوب��اره لودرها به س��مت 
عم��ارت امريكايي ها در همدان باز 
ك��رد و با وجود توقف كار از س��وي 
ي��گان حفاظت مي��راث فرهنگي 
هم��دان، آنها همچن��ان در زمين 
خالي كنار اين عم��ارت جا خوش 

كرده اند. حدود ۱۵ روز قبل، دوستداران ميراث فرهنگي همدان هشدارهايي 
را نسبت به مجوز صادر شده براي ساخت برج هاي دو قلو در چند متري عمارت 
امريكايي ها كه امروز در اختيار ش��هرداري همدان و به عنوان فرهنگسراي 
پرواز اس��تفاده مي ش��ود، مطرح كردند، مجوزي كه با اجرايي شدن آن اين 
عمارت تاريخي نه تنها زير سايه آن برج ها قرار مي گيرد، بلكه در هر شرايطي 
گودبرداري در محوطه آس��يب هايي را به اين بناي تاريخي وارد مي كند. در 
طول اين مدت نيز يك بار پيمانكار پروژه س��اخت اين برج هاي دو قلو قصد 
آغ��از گودبرداري در عرصه اين بناي تاريخي را داش��ت، كه با اقدام به موقع 
دوستداران ميراث فرهنگي از آن جلوگيري شد، اما به نظر مي رسد و از سوي 
ديگر مسووالن ميراث فرهنگي و شهرداري اعالم كردند اين مشكل را با مالك 
اصلي بنا يعني كميته امداد برطرف مي كنند، اين در حالي است كه بار ديگر 
صبح  روز دوشنبه - پنجم شهريور- بار ديگر ماشين آالت سنگين براي آغاز 
كار گودبرداري درس��ت مقابل عمارت امريكايي ها صف كشيده اند. حسين 
زندي، فعال ميراث فرهنگي همدان به ايس��نا مي گويد: با وجود حرف هاي 
ميراث فرهنگي، شهرداري و استانداري همدان، به نظر مي رسد هيچ اراده اي 
براي جلوگيري از اين كار وجود ندارد،؛ آن هم در شرايطي كه اين شهر حدود 
۱۷۰ هزار واحد مسكوني دارد، اما گويا فقط نمي توانند جلوي همين يك كار 
را در محوطه اي كوچك بگيرن��د. او مي افزايد: در حال حاضر فقط نيروهاي 
يگان حفاظت ميراث فرهنگي جلوي كاميون ها ايستاده اند و تاكنون اجازه 

كار را نداده اند.

تاريخنگاري

نشست فروغي با سفراي انگليس و امريكا پس از اشغال ايران
ششم شهريور ۱۳۲۰، محمدعلي فروغي نخست وزير جديد با سفيران انگليس 
و امريكا در من��زل خود ديدار و آنها را از تصمي��م حكومت پهلوي مبني بر ترك 

مخاصمه آگاه كرد.
روز پنجم ش��هريور بود كه حسنعلي منصور در جلسه فوق العاده هيات دولت كه 
در حضور رضاشاه تشكيل ش��ده بود، نوميدانه از مقام رييس الوزرايي استعفا داد 
و رضاشاه ، مجيد آهي وزير دادگس��تري را مامور تشكيل كابينه كرد، اما وي نيز 
از پذيرفتن اين سمت امتناع ورزيد و به ناچار مسووليت نخست وزيري كشور به 
محمدعلي فروغي واگذار ش��د. فروغي در منزل خود با سفيران بريتانيا و روسيه 
راجع به ترك مخاصمه و توقف جنگ  مذاكره كرد. در همين نشست فروغي از نيت 
انگليس ها براي بركناري و تبعيد رضاشاه باخبر شد. در نتيجه رضاشاه، همه اعضاي 
خانواده اش به استثناي محمدرضا پهلوي وليعهد را روانه اصفهان كرد و خود نيز 

تصميم به استعفا را به اطالع فروغي و اعضاي كابينه اش رساند.
در آن روز ها، ش��هرهاي كشور و به ويژه تهران با كمبود نان و ساير ارزاق مورد نياز 
مردم روبرو بود. كشوري كه در جنگ جهاني دخالتي نداشت و بار ها بي طرفي خود 
را به طرفين درگيري اعالم كرده بود، بيشترين صدمات جنگ را تحمل كرد. هزاران 
غيرنظامي زير بمباران شهرهاي مختلف جان باختند و خسارات بسيار سنگيني به 
تأسيسات اقتصادي كشور و اماكن زندگي مردم وارد آمد. كشور دچار قحطي شد 
و مردم از لحاظ نان و ارزاق به شدت در مضيقه قرار گرفتند. اشغال ايران محدود به 
قواي بريتانيا و روسيه نبود. پس از ورود امريكا به جنگ ، عده اي از نظاميان آن كشور 

نيز وارد ايران شدند، اما استقالل و تماميت ارضي ايران ، نخست با امضاي يك پيمان 
سه جانبه بين ايران، انگليس و شوروي در بهمن ۱۳۲۰ و سپس با صدور اعالميه اي 
كه در پايان كنفرانس سران متفقين؛ روزولت ، چرچيل و استالين در تهران منتشر 
شد، تضمين گرديد. در پايان اين كنفرانس كه در آبان همين سال در تهران تشكيل 

شد، طرفين تعهد كردند نيروهاي نظامي خود را ظرف ۶ ماه از ايران خارج كنند.

كیوسك

راز سكوت كرملين
نیويوركتايمز:

 ،۲۰۱۶ س��ال  در 
سازمان هاي اطالعاتي 
امري��كا، هش��دارهاي 
بسياري درباره تصميم 
روس��يه ب��ه دخالت در 
انتخاب��ات امريكا اعالم 
كرده بودند. همچنين، 
پس از انتخابات ۲۰۱۶ 

امريكا نيز، با احتمال دخالت روسيه، تحقيقات 
گسترده اي صورت گرفت و ارزيابي هاي دقيقي 
از س��وي خبرنگاران نزديك به والديمير پوتين 
منتش��ر ش��د. نيويورك تايمز اما در صفحه اول 
خود، خبر از سردرگمي سازمان سيا درباره موضع 
پوتين در انتخابات مي��ان دوره  امريكا مي دهد. 
طبق اين گزارش، در حال حاضر، هيچ اطالعاتي 
از سوي منابع مطلع و آگاهان از كرملين منتشر 
نشده است و اين موضوع، سازمان سيا را سردرگم 
كرده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه بسياري از 
مقامات امريكاي��ي، باور ندارند كه منابع خود در 
روسيه كشته شده باشند اما اعالم شده كه اخراج 
بسياري از كاركنان امريكا در مسكو، مشكالتي 
نيز براي فعاليت نيروهاي سازمان سيا در كرملين 

ايجاد كرده باشد. 

  الپايس:
فرناندو آلونس��و در زمان 
برگزاري گرندپري بلژيك 
تصادف كرد. اين روزنامه، 
در صفح��ه اول خ��ود، با 
انتشار عكسي از تصادف 
فرناندو، گزارشي در اين 
باره منتشر كرد. طبق اين 
گزارش، اين حادثه براي 

خودروي راننده اسپانيايي تيم مك الرن باعث توقف 
در رقابتش شد. چند ثانيه پس از آغاز اين مسابقه، 
نيكو هالكنبرگ به ماشين فرناندو آلونسو برخورد 
كرد و باعث شد تا خودش به همراه آلونسو و لكرك 
از دور مسابقه خارج شوند. هرچند در اين بين به هيچ 
راننده اي آسيبي نرسيد اما ماشين فرناندو آلونسو با 
صدمه جدي مواجه شد.همچنين گفته شده كه در 
اين مسابقات، سباستين فتل از تيم فراري بود كه 
با ثبت بهترين زمان موفق به كس��ب عنوان اول در 
بلژيك شد. فرناندو آلونسو، راننده اسپانيايي رشته 
فرمول يك، تاكنون ۲ بار عنوان قهرماني جهان را 

كسب كرده است.

  تايمز:
پرونده فس��اد مقامات 
در كشورهاي مختلف، 
در رقابت��ي گس��ترده با 
يكديگر قرار گرفته است. 
آنطور كه در صفحه اول 
اي��ن روزنامه منتش��ر 
ش��ده، يك مقام ارش��د 
س��ابق واتي��كان، رهبر 

كاتوليك هاي جهان را به اطالع از سوءرفتارهاي 
يك كاردينال سرش��ناس امريكايي متهم كرد و 
از پاپ فرانس��يس خواست كه استعفا كند. طبق 
گزارش تايمز، كارلو ماريا ويگانو، فرستاده سابق 
پاپ به امريكا در نامه اي تاكيد كرد: در سال ۲۰۱۳ 
به پاپ فرانسيس، رهبر كاتوليك هاي جهان گفته 
است كه كاردينال تئودور مك كريك با اتهامات 
جنسي متعددي از س��وي مقام هاي رده پايين  و 
كشيش ها مواجه اس��ت.مقام هاي واتيكان هنوز 
درباره محتويات اين نامه اظهارنظري نكرده اند. 
فرستاده سابق پاپ به امريكا در اين نامه  تاكيد دارد 
كه ژوئن ۲۰۱۳ پاپ فرانسيس را كه اندكي پيش از 
آن به مقام پاپي انتخاب شده بود، در جريان اتهامات 

مك كريك قرار داده است.

)UAV(پيشبينيارزشبازارژاپندربخشپهپادهايباربريوهواپيمايبدونسرنشين

الههباقري|
 سال هاي نه چندان دور، تصور زندگي 
در فض��اي مج��ازي، ش��بيه روياي��ي 
دس��ت نيافتني بود. هنوز زمان زيادي 
از حضور اينترنت در زندگي روزمره افراد نگذش��ته 
بود كه بازار خريد هاي آنالين داغ ش��د و سايت هاي 
بسياري، وارد تجارت اينترنتي شدند. رشد روزافزون 
بازارهاي اينترنتي از س��فارش غذا ت��ا خريد هدايا، 
مبلمان، خودرو و ... تا تحويل بسته هاي پستي ادامه 
داش��ته و نقش قابل توجهي در حفظ زمان افراد ايفا 
كردند. اين روزها، ارسال محموالت پستي و كاالهاي 
خريداري ش��ده، از فضاي اينترنت فرات��ر رفته و به 
آسمان ها رسيده است؛ هواپيماهاي بدون سرنشين، 
به بخش حمل ونقل وارد شده و در جابه جايي بسته ها، 
م��واد غذايي و انواع كاالها، با س��رعت ب��االي خود، 
زمان تحويل مرسوالت را بسيار كوتاه  كرده اند. طبق 
گزارش هاي منتش��ر ش��ده، در هفته هاي گذشته، 
اولين هواپيماي بدون سرنش��ين ب��ا نام )UAV( به 
ژاپن تحويل داده ش��د؛ هواپيمايي ك��ه براي حمل 
بسته ، مواد غذايي و س��اير كاالها مورد استفاده قرار 
مي گيرد. آن طور كه گفته شده، اين ايده در سال هاي 
گذشته مطرح شد و فاصله بسياري تا اجرايي شدن 
داشت، اما خبرهايي كه در چند سال اخير منتشر شد، 
حاكي از آن بود كه امريكا، براي شركت هاي تجاري 
مجوزي صادر كرده كه بتوانند از هواپيماهاي بدون 
سرنشين براي حمل بار استفاده كنند و پليس فدرال 
امريكا نيز، تالش هاي بس��ياري براي آغاز به كار اين 

هواپيماها داشت. 
طبق گزارش هاي منتشر ش��ده، كشورها نه تنها در 
بخش خرده فروش��ي و تحويل بار به دنبال استفاده 
از هواپيماي بدون سرنش��ين هس��تند، اين وسايل 
نقليه، بازار قابل توجهي در بخش هاي كش��اورزي، 
نظامي، س��ينما و س��اخت فيلم و ... ايجاد كرده اند؛ 
حتي گفته ش��ده ك��ه بس��ياري از افراد ب��راي امور 
شخصي، عكاسي و فيلمبرداري نيز تمايل بسياري 
به استفاده از اين هواپيماهاي بدون سرنشين دارند. 
همچنين گفته شده اين روزها تعداد قابل توجهي از 
شركت هاي بزرگ دفاعي و صنعتي جهان شروع به 
سرمايه گذاري هاي گسترده در تكنولوژي هاي مربوط 

به صنعت پهپاد و هواپيماهاي بدون سرنشين كرده اند. 
ژاپني ها نيز، از چند س��ال قبل اس��تفاده از پهپاد را 
براي تحويل كاال، تسهيل كشاورزي و فعاليت هاي 
عمراني آغاز كرده و قصد داشتند بطور گسترده تري 
از اين ابزار مفيد بهره بگيرند. بر اين اس��اس، طبق 
پيش بيني هايي كه از هواپيماهاي بدون سرنشين 
از ژاپن منتش��ر شده، بازار اين وس��ايل نقليه، رشد 
قابل توجهي خواهد داش��ت. طبق آمار ارايه ش��ده 
توس��ط يك موسس��ه تحقيقاتي ژاپن��ي در زمينه 
آي تي، مجموع بازار هواپيماهاي بدون سرنش��ين 
در اين كشور در س��ال ۲۰۱۷، ارزشي حدود ۵۰.۳ 
ميليارد ين ژاپن داشت كه در مقايسه با سال ۲۰۱۶، 
حدود ۱۵ ميليارد ين افزايش داشت. اين در حالي 
است كه پيش بيني مي شود اين روند رو به رشد، در 
س��ال هاي آينده به ۷ برابر افزايش برسد. در تاريخ 
فعاليت پهپاده��ا و هواپيماهاي بدون سرنش��ين، 
امريكا جايگاه قابل توجهي داشت اما امروزه، بسياري 
از كارشناسان بر اين باورند كه دولت ژاپن در تالش 
اس��ت تا با تسهيل ش��رايط براي توليد كننده هاي 
هواپيماي بدون سرنشين، گوي سبقت را از رقباي 
امريكايي بربايد. آنطور كه گفته شده، در حال حاضر 
برخي قوانين موجود، براي شركت هاي توليد كننده 
هواپيماه��اي بدون سرنش��ين در زمينه تحقيق و 

پژوهش، محدوديت هايي را ايجاد كرده است.
همانطور كه گفته ش��د، پيش بيني مي ش��ود رشد 
بازار هواپيماهاي بدون سرنش��ين در ژاپن سرعت 
قابل توجهي داش��ته باشد. گفته ش��ده كه اين بازار 
در پايان س��ال ۲۰۱۸، ارزش��ي معادل ۸۶ ميليارد 
ين داشته و در س��ال ۲۰۱۹ به ارزشي حدود ۱۲۴ 
هزار ين برسد. آنطور كه گفته شده، نتايج تازه ترين 
گزارش بازارس��نجي درباره پهپ��اد و هواپيماهاي 
بدون سرنشين، نشان مي دهد كه بازار جهاني اين 
وس��يله نقليه در بخش نظامي و تجاري، در ۷ سال  
آينده از مرز ۵۰ ميليارد دالر در سال بگذرد. آنطور 
كه در اين گزارش نيز گفته ش��ده، اين بازار در سال 
۲۰۲۰ به ارزش��ي بيش از ۱۷۵ ميليارد ين برسد و 
در س��ال ۲۰۲۲، مرز ۲۶۰ ميليارد ي��ن را رد كند. 
آنطور كه گفته شده، ش��ركت هاي فناوري ژاپني، 
به دنبال ابداع سيستمي به منظور كنترل ترافيك 
پهپادها هس��تند تا از اين طري��ق، توانايي هدايت 
انبوهي از هواپيماهاي بدون سرنشين و پهپادها را 
پيدا كنند؛ چرا كه ژاپني ها آس��ماني پرپهپاد براي 
خود در سال هاي آينده پيش بيني مي كنند. طبق 
آمار، تخمين زده ش��ده كه در س��ال ۲۰۲۴، ارزش 
بازار هواپيماهاي بدون سرنشين در ژاپن، به بيش از 

۳۷۰ ميليارد ين برسد. 

چاپارهاي پرنده در آسمان ژاپن 

آمارنامه
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