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نهاد دولت در يك س��ال 
اخير متاث��ر از التهابات 
بازار ارز، تقريبا هر هفته 
ي��ك ي��ا دو بخش��نامه 
براي تصحيح ي��ا مقابله 
با ب��ازار صادر ك��رده تا 
هم ني��از بازار را پاس��خ 
بدهد و هم ثبات نسبي 
ايجاد كند . اما با وجود همه اينها باز هم نرخ ها در 
بازار با افزايش مواجه بوده اس��ت و اين پرسش را 
براي مديران دولت ايج��اد كرده كه چرا به دنبال 
هر تصميمي، بازهم بازار با التهاب��ي تازه مواجه 
مي شود ؟ اين موضوع نشان مي دهد كه مديران و 

كارشناسان دولت تصور مي كنند ...

گروه راه و شهرسازي|شهال روشني|
واحدهاي تج��اري دايره وس��يعي از ي��ك مغازه 
چندمتري زير پل��ه اي تا مراكز خري��د بزرگ در 
كالن ش��هرها را دربرمي گيرد؛ خريد و اجاره اين 
واحدها بس��ته به اينكه در چه نقطه اي قرار دارند 
و چقدر مح��ل رفت وآم��د و خريد مردم اس��ت، 
تفاوت دارد و حتي مي تواند اجاره بهاي يك واحد 
چندمتري در بازار بزرگ تهران از يك فروش��گاه 
چند صد متري در يك شهر كوچك بيشتر باشد. 
فارغ از اينكه اين مراكز فروش و مغازه ها چه قيمتي 
داشته باشند و كجا واقع ش��ده باشند، دچار ركود 
و كس��ادي مزمن شده اند. به اس��تناد آمارهاي به 
دست آمده از بازار غيررسمي امالك تهران تعداد 
خريدوفروش امالك تجاري از ابتداي سال جاري 
به علت افزايش قيمت بس��يار باال، نب��ود تقاضا و 
تحوالت اقتصادي به ش��دت كاهش داش��ته و در 
حد انگشتان يكدست است. البته معامالت امالك 
تجاري در شهرها و استان هاي ديگر نيز به همين 

منوال بوده و بخش عظيمي از...

گروه دانش و فن|  مرجان محمدي|
 هاتگرام و طالگرام، دو نس��خه موقت غيررسمي و 
فارسي تلگرام در ايران است كه بعد از فيلتر شدن 
تلگرام روي كار آمدند و توانس��تند كاربران زيادي 
را ج��ذب كنن��د . ابتدا ق��رار بود اين نس��خه هاي 
غيررس��مي تلگ��رام براي م��دت مح��دودي كه 
پيام رس��ان هاي داخلي تقويت و ق��ادر به پذيرش 
كاربران تلگرام مي ش��وند، كمك ح��ال داخلي ها 
باش��ند، اما پس از مدتي اختالف نظر ايجاد ش��د و 
آنها رفيق تلگرام و رقيب داخلي ها ش��دند. با ادامه 
اين اوض��اع اعتراض بر س��ر بالتكليف��ي وضعيت 
بازار پيام رس��ان هاي داخلي و خارجي باالگرفت و 

اعتراض ها به تعيين ضرب االجلي...

گزارش »تعادل« از تازه ترين سياست ابالغي ارزي بانك مركزي

تسهيل بازگشت ارز صادراتي با 4 روش و مهلت 3  ماهه 

قوه قضاييه با تفرقه افكنان بين ايران و عراق 
برخورد مي كند

رييس قوه قضاييه گفت: با رسانه هايي كه ميان مردم ايران و عراق تقابل و تفرقه 
ايجاد مي كنند، برخورد مي ش��ود. به گزارش روابط عمومي قوه قضاييه، آيت اهلل 
صادق آملي الريجاني در جلسه مس��ووالن عالي قضايي با بيان اينكه دشمن در 
پي ايجاد تفرقه ميان مردم ايران و عراق است بر ضرورت خنثي سازي توطئه هاي 
رس��انه اي دش��من در حد مقدورات تاكيد كرد. وي به ذكر مثالي در اين زمينه 
پرداخت و تصريح ك��رد: در ايام اخي��ر، با هدف تحريك مردم عزيزمان ش��ايعه 
كردند كه زائران عراقي در مشهد مقدس اقدام به برخي اعمال خالف و دون شأن 

مي كنند. از سوي ديگر شاهد راه افتادن فتنه هايي در بصره بوديم. 
آيت اهلل الريجاني ادامه داد: آنها به وضوح در پي ايج��اد تقابل ميان مردم ايران و 
عراق و به ويژه در ميان شيعيان هستند. مس��وول حشد الشعبي عراق مي گويد 
اسنادي معتبر وجود دارد مبني بر اينكه كنسولگري امريكا در بصره، در موضوع 
حمله به كنسولگري ايران در اين شهر دخيل بوده است. رييس قوه قضاييه تاكيد 
كرد: ما بايد در مقابل دش��مني كه به آبروي زوار امام رضا )ع( هم رحم نمي كند، 
به هوش باشيم. همين چند هفته پيش كه چنين مس��ائلي مطرح شد، بنده به 
دادستان تهران گفتم كه اين شروع يك فتنه اس��ت و بايد با رسانه هايي كه اين 
موضوع را برجسته مي كنند و از اين طريق به ايجاد تقابل ميان مردم ايران و عراق 
مي پردازند، برخورد شود.  وي افزود: البته ممكن است چند نفري هم در گوشه اي 
تخلف كرده باشند كه بايد در جاي خود رسيدگي شود اما برجسته كردن موضوع 
و تعميم آن به زوار عراقي حضرت امام رضا )ع( توس��ط برخي رسانه ها مستلزم 
اعالم جرم دادستاني است. انسان متاسف مي شود گويي اينان متوجه نمي شوند 
كه خط فتنه دشمن چيست. رييس قوه قضاييه همچنين با اشاره به برخي مسائل 
سياسي و اجتماعي ديگر از جمله بيانيه هاي مختلفي كه به نام برخي افراد منتشر 
مي ش��ود، تصريح كرد: متاس��فانه افرادي نيز در اين ميان آب به آسياب دشمن 
مي ريزند. خواصي كه باطن امور را مي فهمند بايد توجه كنند كه انس��جام همه 
مردم و مس��ووالن، امروز يك فريضه است و ما در مقابل دش��مني قرار داريم كه 
تمام ابزار خود را براي تحقق اهدافش به ميدان آورده است.  وي افزود: البته مردم 
و مسووالن ما تاكنون با سربلندي ايستاده اند و تا به آخر خواهند ايستاد و دشمن 
غدار را مجبور به عقب نشيني خواهند كرد اما بايد بصير بود. ممكن است سالئق 
افراد و گروه ها در داخل كشور مختلف باش��د اما در مقابل دشمن بايد يد واحده 
باشيم. آيت اهلل آملي الريجاني با اشاره به برخي جنجال ها در پي رسيدگي هاي 
قضايي نيز اظهار داش��ت: از همه قضات و مسووالني كه با استقامت ايستاده اند و 
به تعقيب مجرمان ادامه مي دهند قدرداني مي كنم زيرا تالش اين عزيزان باعث 
شده است همانطور كه قول داده بوديم، با سرعت هر چه بيشتر در چارچوب شرع 
و قانون به پرونده ها رسيدگي شود. رييس قوه قضاييه افزود: آنچه در اين ميان بايد 
يادآوري كنم اين است كه ما با امواج رسانه اي حركت نمي كنيم و براساس قانون، 
شرع و عدالت به پرونده ها رسيدگي مي كنيم؛ لذا از همه قضات و مسووالن قضايي 
خواسته ام كه خداي ناكرده، توهين ها، افتراها و فتنه گري ها باعث نشود كه از خط 
»اعتدال و عدالت« خارج شوند. آيت اهلل آملي الريجاني ادامه داد: مطمئن هستيم 
ادامه اين خط، عنايات حق تعالي را مشمول حال ما خواهد كرد و قوه قضاييه نيز 
با عزم راس��خ، در مقابل جريان هايي كه از هيچ افترا، توهين و تخريبي فروگذار 
نكرده اند، محكم ايس��تاده اس��ت.  وي گفت: برخي تصور مي كردند اگر بس��ت 
بنشينند، قوه قضاييه عقب نشيني مي كند. بر همين اساس تالش كردند امواجي 
درست كنند و كينه هاي شخصي خود را نسبت به مسووالن قضايي مطرح كنند. 
غافل از اينكه آنچه مسير ما را روشن مي كند، نه جنجال ها و هياهوهاي رسانه اي 

بلكه موازين شرعي و قانوني است و در اين راه، استوار ايستاده ايم.
رييس قوه قضاييه افزود: متاسفانه اين جريان، اقدامات خود را از مرحله تعقيب 
اوليه شروع كرد، در دادگاه به قاضي و دستگاه قضايي توهين كردند و هنوز هم با 

سخنراني در اين شهر و آن شهر به قوه قضاييه توهين مي كنند. 

محسن شمشيري|
دبير گروه بانك و بيمه|

نهاد دولت در يك س��ال اخير متاثر از 
التهابات بازار ارز، تقريبا هر هفته يك 
يا دو بخشنامه براي تصحيح يا مقابله 
با بازار ص��ادر كرده تا هم ني��از بازار را 
پاس��خ بدهد و هم ثبات نسبي ايجاد 
كند . اما ب��ا وجود همه اينه��ا باز هم 
نرخ ها در بازار ب��ا افزايش مواجه بوده 
اس��ت و اين پرس��ش را براي مديران 
دولت ايجاد كرده كه چرا به دنبال هر 
تصميمي، بازهم بازار ب��ا التهابي تازه 

مواجه مي شود ؟
اين موضوع نشان مي دهد كه مديران 
و كارشناسان دولت تصور مي كنند كه 
ميزان عرضه و تقاضا در بازار ارز ثابت 
اس��ت و مانند يك سيس��تم بسته اي 
است كه اگر به ابعاد و زواياي آن توجه 
شود و بخش هاي مختلف را مهار كنند 
و انواع تقاضاو عرضه ارز مديريت شود، 
باعث مهار نرخ ها خواهد ش��د. همين 
نظريه باعث شد كه دولت با اين تصور 
كه ميزان درآمد ارزي، صادرات نفتي 
و غير نفتي بيش از تقاض��اي ارز براي 
واردات و مس��افرت و... است، از طريق 
تك نرخي ك��ردن دالر 4200 تومان، 
قاچاق اع��الم كردن خري��د وفروش، 
به دنبال مهار بازار ارز باش��د. اما چند 
هفته بعد متوجه ش��دند كه به دنبال 
اين تصميم، عرض��ه و تقاضا و فعاليت 
بازار ارز تغيي��ر كرد و بازه��م التهاب 
وجود دارد و مردم و فعاالن اقتصادي 
و بازار ارز نس��بت به هر بخش��نامه و 
سياس��ت و تصميمي واكنش نش��ان 
داده و در نتيجه شرايط به ظاهر ثابت 
عرضه و تقاضا تغيير مي كرد و ميزان 
تقاضا عمال افزايش مي يافت و همين 
تغييرات و واكنش ها باعث رشد دوباره 
نرخ ها ش��ده و دولت و بانك مركزي را 

وادار به واكنشي ديگر مي كرد. 
در حال حاضر نيز باوجود آنكه بيش از 
97 درصد نياز ارزي كشور در واردات 
كاال، مسافرت و... توسط سامانه نيما 
تامين مي ش��ود، اما هنوز از بخشي از 
نيازهاي مس��افرتي، دانش��جويي و...

تقاضاي جدي��دي را در ب��ازار مطرح 
كرده و باعث نوس��ان قيمت ها ش��ده 
اس��ت و با اينكه عرضه ارز مسافرتي و 
تزريق اس��كناس به بازار بيشتر شده، 

بازه��م دالر در دامنه 13 ت��ا 15 هزار 
توماني نوسان مي كند. 

اين تحوالت نشان مي دهد، كه عرضه 
و تقاضاي بازار ارز به داليل مشكالت 
س��اختاري كش��ور، بي اعتماد بودن 
فعاالن اقتصادي به فضاي كسب وكار 
اقتصاد ايران و تحوالت سياسي، ثابت 
نيست و قابل تخمين و برآورد قطعي 
نيس��ت و بازار نس��بت به مش��كالت 
س��اختاري و رش��د نقدينگي و تورم، 
اخبار و تح��والت و موضع گيري هاي 
 fatf سياسي، تصميم گيري در مورد
و موضوع��ات ديگ��ر واكنش نش��ان 
مي دهد و به قول��ي، باعث پيش خور 
كردن نرخ ارز مي ش��ود و اين واكنش 
تنها مربوط به نياز ارزي امروز اقتصاد 
ايران نيست بلكه نس��بت به تحوالت 
و اتفاق��ات و پي��ش بيني آين��ده نيز 
حساس است . اگر بازار احساس كند 
كه ش��اخص هاي اقتصادي و سياسي 
و اجتماع��ي در ح��ال تغيير اس��ت و 
مش��كالت ساختاري بيش��تر خواهد 
ش��د، نس��بت به آن واكنش نش��ان 
مي دهد و همين مسائل، باعث شده كه 
خروج سرمايه، خريد ارز با هدف حفظ 
ارزش پول و تامين نياز ارزي شركت ها 
و مسافران و... نيز به نيازهاي روزمره و 

واقعي ارز اضافه شود. 
براين اساس، دولت بايد به چندنكته 
ديگ��ر در كن��ار ده ها بخش��نامه ها و 
تصميم گيري و سياس��ت ارزي توجه 

مي كرد. 
اوال آنچ��ه باع��ث رش��د نقدينگ��ي 
باالي 20 درصدي در اقتصاد ش��ده، 
مشكالت س��اختاري از جمله كسري 
بودج��ه دول��ت، ناكارآم��دي حاصل 
از بزرگ ش��دن دول��ت، يارانه نقدي، 
افزايش نيافتن درآمدها نظير قيمت 
بنزين و... اس��ت كه باعث تسهيالت 
تكليفي بانك ها،  رش��د بدهي دولت، 
مطالب��ات مع��وق، بده��ي دولت به 
مردم، اضافه برداش��ت بانك ها، رشد 
پايه پول��ي و نقدينگي و تورم و رش��د 
دوباره نقدينگي در سال بعد مي شود 
و همين موضوع رش��د ن��رخ ارز را به 
صورت طبيعي افزايش مي دهد. يعني 
به��ره وري و كارايي پايي��ن اقتصاد و 
دولت، رش��د اقتصادي پايين، ضعف 
سرمايه گذاري و بي توجهي به توليد، 

باعث رش��د دايمي نقدينگي ش��ده و 
رشد نقدينگي مانند يك يارانه پنهان 
داي��م واحدهاي اقتص��ادي و دولت را 
س��يراب مي كند و به نوعي رفاه آينده 
را پيش خ��ور مي كند و ت��ورم ايجاد 
مي كن��د و عم��ال باعث ه��رج و مرج 

مي شود. 
ثاني��ا، بي توجه��ي ب��ه آزادي عم��ل 
اقتصادي و اجتماعي، حقوق مالكيت 
و امنيت سرمايه گذاري و فضاي كسب 
وكار مناس��ب، انتقال دان��ش فني و 
حضور ش��ركت هاي صاحب فناوري 
جهاني در اي��ران، و... كه وظيفه اصلي 
دولت بوده و رها ش��ده، باعث كاهش 
به��ره وري و كارايي اقتص��اد، و بي اثر 
شدن سياست هاي دولت شده و رفتار 
عقاليي مردم در اين شرايط، توجه به 
رشد سوداگري، س��فته بازي، خريد و 
فروش و واردات كاالها و خدمات است 
و با كاهش فعاليت هاي مولد و توليدي، 
اكنون در هر زمينه اي به خارج وابسته 
شده ايم و از رش��د قيمت پوشك بچه 
تا غ��ذا و صناي��ع و حتي الس��تيك و 
روغن موتور نشان مي دهد كه در همه 
حوزه ها مس��تقيم و غيرمس��تقيم به 
خارج وابسته ايم . همين موضوع نياز 
ارزي را به شدت رشد داده و عمال دالر 
را به ابزار اصلي مبادله در ايران تبديل 

كرده است.
ثالث��ا، رش��د جمعي��ت و نيازه��اي 
مصرف��ي زندگ��ي ش��هري و پول��ي 
شدن بيشتر مبادالت، عدم شايسته 
ساالري، بي توجهي به توليد و تمايل 
ب��ه س��وداگري و خريد و ف��روش به 
جاي كار مول��د، باعث نوع��ي هرج و 
مرج اقتص��ادي و بي اعتباري اقتصاد 
شده و رشد فس��اد مالي و اقتصادي، 
سواس��تفاده ران��ت خ��واران و افراد 
صاحب نف��وذ و... را به همراه داش��ته 
و درنتيجه مردم به جاي ش��ركت در 
فعاليت هاي مول��د و توليدي و بورس 
و بانك هاي رسمي، به سمت خريد و 
فروش و واردات، موسسات غيرمجاز 
و... تماي��ل پيدا كردند و اين مس��ائل 
نيز به ن��وع خود باعث افزايش رش��د 
نقدينگي و تورم و انحراف منابع شده 
و باعث واكنش مردم به تحوالت اخير 
شده و رش��د تقاضاي ارز و طال براي 
حفظ ارزش پول، خروج سرمايه، فرار 

مغزها و... را به همراه داشته است. 
براين اس��اس، شايس��ته اس��ت، كه 
دول��ت به ج��اي پرداختن ب��ه ظاهر 
موضوع يعن��ي عرضه و تقاض��ا و نياز 
ارزي كش��ور، به داليل واكنش بازار و 
مردم به قيمت ارز، خريد ارز و خروج 
سرمايه و حفظ ارزش پول خود توجه 
كند و برنامه اي جامع و تفضيلي براي 
اصالحات س��اختاري اقتص��اد ايران 
ارايه دهد كه البته بخش هاي سياسي، 
اجتماع��ي و فرهنگي آن ني��ز بايد با 
اجماع نظر اركان نظام و افراد صاحب 
قدرت و داراي نفوذ كالم همراه شود 
تا مش��كل بيماري هلندي، وابستگي 
بيش از حد ب��ه خ��ارج، بي اعتباري 
اقتصاد، نگران��ي از آينده را حل كند و 
با آزادي عمل اقتص��ادي و اجتماعي، 
به رشد بهره وري، كارايي، اثرگذاري 
سياس��ت هاي دول��ت، رفتارعقاليي 
مردم، حمايت از توليد و اشتغال، رشد 
اقتصادي، حركت به س��مت توسعه 
و جلوگيري از ه��رج و مرج اقتصادي 
توجه كند و حق��وق مالكيت، امنيت 
س��رمايه گذاري، حقوق ملت را پاس 
بدارد و فضاي كس��ب وكار و توليد و 

اقتصاد را تغيير دهد. 
در حال حاضر، اين پرس��ش اساسي 
براي فع��االن بازار ارز و كارشناس��ان 
مطرح است كه به چه دليل، عرضه و 
تقاضاي ارز دايم در حال تغيير اس��ت 
و دول��ت و بان��ك مرك��زي را مجبور 
مي كند كه براي ايجاد تعادل نس��بي 
و مهار آنه��ا و كاهش الته��اب بازار و 
نرخ ها، سياست و بخشنامه جديدي 

را اعالم كند. 
از م��رداد م��اه س��ال 96 تاكن��ون، 
سياس��ت بانك مرك��زي بارها تغيير 
ك��رده و دول��ت بارها به سياس��ت ها 
وبخش��نامه هاي مختلف روي آورده 
تا بتواند ب��ازار را مهار كند. اما واقعيت 
اين اس��ت كه ب��ازار در ي��ك حالت 
عادي و ثابت قرار ن��دارد و به هر اقدام 
سياسي، تهديد، موضع گيري نظام و 
كش��ورهاي خارجي، روند تحريم ها و 
هر نوع تغيير و تحولي واكنش نشان 
مي دهد و قبل از اينكه تغييرات جديد 
به وقوع بپيوندد، فورا نس��بت به خبر 

آن واكنش نشان مي دهد. 
ادامه در صفحه 2

تغييرات دايمي سياست هاي ارزي و واكنش بازار 

سرمقاله

وزيربهداشت: به زودي تمامي داروهاي مورد نياز 
تامين مي شود 

وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي گفت: تاكنون براي تامين دارو و 
تجهيزات پزشكي در سطح كشور 3.5 ميليارد دالر اختصاص يافته است.

سيدحسن قاضي زاده هاشمي روز گذشته در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: 
هم اكنون برخي از شركت هاي خصوصي بيش��ترين اقالم و تجهيزات مورد 
نياز را خري��داري و برخي ديگر نيز در حال رايزن��ي و خريد دارو و تجهيزات 

پزشكي هستند. 
وي با بيان اينكه 12 هزار نوع دارو در كش��ور عرضه مي ش��ود، اظهار داشت: 
براي خريد دارو و تجهيزات از خرداد ماه امس��ال تصميم گيري ش��ده است 
و اين خريد همچنان ادامه خواهد داش��ت؛ در صورتي ك��ه تامين داروهاي 
خارجي با ارز آزاد براي بخش خصوصي مقرون به صرفه باشد، مي توانند اين 

اقالم دارويي را وارد كنند. 
وي در خصوص بسته بندي، كاغذ و صنعت چاپ در بخش دارو و تاثير آن بر 
قيمت داروها، گفت: قسمت بس��ته بندي و صنعت چاپ در شرايط فعلي كه 
با كمبود كاغذ مواجه هستيم در قيمت دارو تاثيرگذار است زيرا اين بخش، 
ارز دولتي دريافت نمي كند.  قاضي زاده هاش��مي در خصوص پتروشيمي و 
مواد آنكه در تجهيزات پزش��كي كاربرد دارد، ادام��ه داد: در اين خصوص با 
مشكل مواجه هستيم و از سازمان دارو خواستيم كه اين امر در متمم بودجه 
لحاظ شود.  وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صبح امروز نيز با اشاره 
به تحريم هاي يكجانبه و نوس��ان نرخ ارز در گفت وگو با در مهاباد گفت: طي 
فروردين امس��ال تاخير كوتاهي در تامي��ن دارو و مواد اولي��ه اين بخش در 
سطح كش��ور به وجود آمد كه اين مشكل در 2 ماه گذش��ته تا حدود زيادي 
حل ش��ده و به زودي با واردات اين اقالم، تمامي داروه��اي مورد نياز تامين 
مي شود.  وي با بيان اينكه مشكل حل نشدني در تامين اقالم دارويي كشور 
وجود ندارد، ادام��ه داد: مجلس و دولت براي تامين برخ��ي از اقالم و داروها 
كه تحريم شده و مش��ابه آن در كشور توليد مي ش��ود، ارز دولتي تخصيص 
نمي دهد و از آن حمايت نمي كند.  وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي 
با اش��اره به اينكه كيفيت اكثر داروهاي داخلي مش��ابه نمونه خارجي است، 
اضافه ك��رد: در صورتي كه تامي��ن داروهاي خارجي ب��ا ارز آزاد براي بخش 

خصوصي مقرون به صرفه باشد، مي توانند اين اقالم دارويي را وارد كنند. 
قاضي زاده هاشمي بيان كرد: اگر پزشك معالج بيمار، داروي نمونه داخلي را 
تاييد كرد، پيشنهاد مي شود از آن اس��تفاده كنند تا مشكالت بيماران براي 

تامين داروي خارجي با ارز آزاد كمتر شود. 

گزارشخبر خبرخبر
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محسن شمشيري



    بياني�ه روابط عمومي مجمع تش�خيص 
مصلح�ت نظام درخصوص نظ�رات ابالغي 
هي�ات عالي نظارت؛ تع�ادل    روابط عمومي 
مجم��ع تش��خيص مصلحت نظ��ام در خصوص 
برخي گمانه زني ها و برداشت ها پيرامون نظرات 
ابالغي هيات عالي نظارت مجمع اعالم كرد: ابالغ 
مصوب��ات هيات عالي نظارت مجمع به ش��وراي 
نگهبان و مجلس ش��وراي اس��المي، به معناي 
رد لوايح و يا طرح ها نيس��ت، و اين هيات پس از 
احصاء موارد مغايرت يا عدم انطباق، در قالب يك 
تعامل مطلوب، با برگزاري نشست هاي مشترك 
با كميسيون هاي مجلس محترم شوراي اسالمي، 
اصالح طرح ه��ا و لوايح را به نح��وي كه منطبق 
بر سياس��ت هاي كلي نظام باشد دنبال مي كند. 
در بخش ديگ��ري از بيانيه مجمع آمده اس��ت: 
»بنابراين گمانه زني ها و انتشار اخباري مبني بر 
رد لوايح مجلس ش��وراي اسالمي در هيات عالي 
نظارت، برداشتي نادرست از اين فرايند قانوني و 
گردش كار معم��ول در چارچوب وظايف مجمع 

تشخيص مصلحت نظام است.«

   آژان�س ان�رژي اتمي بار ديگ�ر پايبندي 
اي�ران ب�ه توافق هس�ته اي را تايي�د كرد؛ 
ايسنا    مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي 
با صدور بيانيه اي، بار ديگر تطابق عملكرد ايران با 
توافق هسته اي را تاييد كرد. بر اساس متن بيانيه 
يوكيا آمانو؛ مديركل سازمان انرژي اتمي، ايران 
به تعهدات خود در برنامه جامع اقدام مش��ترك 
موس��وم به »برجام« پايبند بوده اس��ت. در متن 
اين بيانيه آمده است: گزارش من درباره تصديق 
و نظارت بر عملكرد جمهوري اس��المي ايران با 
توجه به قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان 
ملل، اقدامات مرتبط آژانس در اين كش��ور طي 
چند ماه گذشته را پوشش مي دهد. ايران تعهدات 
هسته اي خود را طبق برنامه جامع اقدام مشترك 
اجرا كرده اس��ت و ادامه عمل ب��ه اين تعهدات از 
سوي ايران امري ضروري است. آژانس به راستي 
آزمايي عدم انحراف مواد هس��ته اي اعالم ش��ده 
از س��وي ايران تحت موافقتنام��ه پادماني ادامه 
مي دهد و ارزيابي ها درباره م��واد و فعاليت هاي 
هس��ته اي اعالم نش��ده در ايران همچنان ادامه 

دارد.

     رايزني برجامي عراقچي و ريابكوف در 
تهران؛ ايلنا     معاون وزير امور خارجه روسيه 
ديروز با معاون سياس��ي وزير ام��ور خارجه در 
تهران ديدار كرد. سفارت روسيه در تهران اعالم 
كرد: سرگئي ريابكوف، معاون وزير امور خارجه 
روسيه ش��نبه با س��يدعباس عراقچي، معاون 
سياسي وزير امور خارجه ايران در تهران ديدار 
كردند. در اين ديدار، طيف وسيعي از موضوعات 
مرتبط با برجام مورد گفت وگو قرار گرفت و دو 
طرف بر تداوم مش��ورت هاي دوجانبه در آينده 

توافق كردند.

   واكن�ش يك نماينده به اي�رادات مجمع 
تشخيص به لوايح مالي؛ ايسنا      نايب رييس 
كميس��يون حقوق��ي و قضايي مجل��س با بيان 
اينكه »مجلس ش��وراي اسالمي در مقام بررسي 
ايرادات مجمع تشخيص مصلحت نظام به لوايح 
و طرح ها نيس��ت«، گفت: اگر ش��وراي نگهبان 
ايرادات مجمع تش��خيص مصلح��ت را بپذيرد 
و آن را به مجلس ش��وراي اس��المي ارجاع دهد 
آنگاه ما وارد بررسي آن ايرادات مي شويم. يحيي 
كمالي پ��ور افزود: كميس��يون حقوقي و قضايي 
مجلس شوراي اسالمي ايرادات شوراي نگهبان 
به اليحه پولش��ويي را بررسي و تصويب كرد و به 
هيات رييسه جهت قراردادن در نوبت رسيدگي 
صحن ارجاع داد، ل��ذا اكنون اين اليحه در نوبت 

رسيدگي صحن قرار دارد.

اي��ن موضوع نش��ان مي دهدكه دول��ت و بانك 
مركزي با وجود كارشناس��ان مختلف اقتصادي 
و به قول يك��ي از نمايندگان مجل��س، با وجود 
ژنرال هاي مختلف در هيات وزيران و بدنه دولت، 
عمال در يكس��ال اخير قادر به تحليل درس��ت 
تحوالت سياس��ي، اقتصادي و اجتماعي و نحوه 
واكنش بازار ارز و مردم وفعاالن بازار نبوده است و 
تصور مي كرده كه به دنبال برخي محدوديت هاي 
ارزي، تحريم هاي اقتصادي و... با حساب دو دو تا 
چهارتا مي تواند تعادل نس��بي را برقرار كرده و با 
التهاب بازار مقابله كند واز رش��د بي رويه نرخ ارز 

جلوگيري كند. 
دولت و بانك مركزي و ات��اق فكر دولت، نه تنها 
بايد تجربه ش��وك هاي ارزي دهه هاي 50، 60، 
70، 80، بيم��اري هلندي در اقتصاد، تحريم ها، 
كاهش درآمد نفت و... را استفاده مي كردند، بلكه 
بايد نسبت به تحوالت ساختاري سال هاي اخير 
هوشيارتر باشند. زيرا در يك دهه اخير، مشكالت 
س��اختاري از جمل��ه دولت ب��زرگ و ناكارآمد، 
وابس��تگي بودجه جاري به نفت، پرداخت يارانه 
نق��دي به همه جامع��ه، بازنشس��تگي پيش از 
موعد، كس��ري بودجه، كاهش ش��ديد بودجه 
عمراني، بدهي دولت ب��ه بانك ها و پيمانكاران، 
ابرچالش ه��اي بي��كاري، آب، محيط زيس��ت، 
صندوق هاي بازنشستگي، رشد مطالبات معوق، 
اضافه برداش��ت بانك ها، موسس��ات غيرمجاز، 
رشد نقدينگي، تورم، س��فته بازي و سوداگري، 
خصولتي شدن بس��ياري از شركت ها و بانك ها 
و ... تش��ديد ش��ده و در نتيجه فش��ار بر دولت، 
بانك ها و ساختار اقتصادي واجرايي كشور بيشتر 
ش��ده و همزمان با آن رشد جمعيت و مطالبات 
جامعه، شهرنشيني و خالي شدن روستاها، رشد 

فسادهاي مختلف مالي افزايش يافته است.

روي موج خبر

ادامه از صفحه اول

ايران2

باتاييدمصوبهمنعبهكارگيريبازنشستگانچندمديربازنشستهميشوند

حاشيه هاي مصوبه تاييد نشده
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قانون منع به كارگيري بازنشستگان هنوز در شوراي نگهبان 
تاييد نشده در رسانه ها سخن از مصاديقي به ميان آمده كه 
با اين قانون بايد با صندلي هاي مديريتي خداحافظي كنند. 
نمايندگان مصوب كردند به جز برخي استثنائات، از افرادي 
كه بازنشسته شده اند در مديريت ها استفاده نشود. حال هر 
روز از مصاديق اين مديران خبري به گوش مي رسد؛ يك بار 
از بازنشستگي چند ده شهردار شهرهاي بزرگ سخن به 
ميان مي آيد، يك بار هم بازنشستگي 75 معاون و سفير در 
وزارت خارجه و ۱7 استاندار. روز گذشته عليرضا رحيمي 
نماينده مجلس در مصاحبه اي از بازنشستگي حدود ۱7 
استاندار و بيش از 60 ش��هردار در كالن شهر و شهرهاي 
مهم كشور و همچنين افراد در رده هاي مهم مديريتي، با 
تاييد اين قانون خبر داد. او گفت اين را از آمار وزارت كشور 
به دست آورده است، براي برون رفت از شائبه هاي احتمالي 
درباره استثناهاي موجود هم گفت كه »در اجراي قانون 
مي توان به اس��تعالم ها رجوع كرد، ضمن اينكه وضعيت 
استخدامي هر فردي مشخص است، لذا نمي توان حكم 

كلي براي همه صادر كرد.« 
اما دقايقي بعد، سخنگوي وزارت كشور آمارها درباره تعداد 
بازنشس��تگان با اجراي قانون مصوب مجلس را رد كرد و 
گفت كه اين آمار دقيق و منطبق بر واقعيت نيست. سلمان 
ساماني در صفحه توييتر خود نوش��ت: »تعداد و اسامي 
اس��تانداران، معاونان و فرمانداران مشمول قانون منع به 
كارگيري بازنشستگان كه تاكنون در رسانه ها مطرح شده 
است، دقيق و منطبق با واقعيت نيست، پس از ابالغ قانون 
و انطباق پرونده اداري-استخدامي افراد با آن، مصاديق را 

اعالم خواهم كرد.«
پيش از اين نيز بر سر ادعاي بازنشستگي شهردار تهران 
حاش��يه هاي فراواني ايجاد ش��ده بود. محسن هاشمي 
رييس شوراي شهر تهران هم در پاسخ توضيح داده بود كه 
»تاكنون از سوي وزارت كشور درباره اين قانون ابالغيه اي 
داده نش��ده لذا از تغيير ش��هردار تهران خبري نيست.« 
افشاني هم با توضيح اينكه چند سال پيش خود را بازخريد 
كرده است، اعالم نظر در اين رابطه را به پس از تاييد مصوبه 

توسط شوراي نگهبان و استعالم از وزارت كشور موكول 
كرده بود. 

وزارت خارجه هم از ديگر دستگاه هايي بوده كه از سوي 
رسانه ها به عنوان وزارتخانه اي با بازنشستگان فراوان نام 
برده مي شود. موضوعي كه وزارت خارجه آن را رد مي كند 
و بررسي ها هم نشان مي دهد بازنشستگان اين وزارتخانه 

از انگشتان يك دست هم كمتر است. 
در همين ارتباط روابط عمومي دس��تگاه ديپلماس��ي 
كشورمان در واكنش به خبر برخي رسانه ها مبني بر اينكه 
»در صورت تصويب قانون منع به كار گيري بازنشستگان، 
75 س��فير بركنار مي ش��وند« اعالم ك��رد: »وزارت امور 
خارجه تنها ۳ سفير بازنشسته را به دليل توانمندي هاي 
باال و در چارچوب قوانين موجود به  كار گرفته است كه در 
اين ۳ م��ورد هم در صورت تصويب قانون، طبق آن عمل 
خواهد كرد. همچنين تعداد معدودي از سفرا كه پس از 
پايان ماموريت شان شرايط بازنشستگي را دارا شدند نيز به 

افتخار بازنشستگي نائل آمدند.«
همچنين اين وزارتخانه در اواسط تابستان با اشاره به اخبار 
منتشره در خصوص بازنشستگي تعدادي از معاونين وزير 
امور خارجه بعد از نهايي ش��دن قانون منع به كارگيري 
بازنشستگان در بيانيه ديگري اعالم كرد: همان گونه كه 
قبال اعالم شد جز س��ه تن از سفرا كه با توجه به ظرفيت 
و توانمندهاي آن��ان و در چارچوب مقررات فعلي مجددا 
به خدمت گرفته شدند، هيچ يك از معاونين بازنشسته 

محسوب نمي شوند.
ايس��نا هم در اين ارتباط گزارش داده كه از بين مديران، 
معاونان و س��فراي ايران در خارج از كشور تنها سه سفير 
ايران در كش��ورهاي آلمان، تركيه و نمايندگي ايران در 
سازمان ملل متحد مش��مول اين قانون در صورت تاييد 

مي شوند.
اين واكنش ها به قانون منع به كار گيري بازنشستگان در 
حالي است كه اين قانون هنوز از سوي شوراي نگهبان تاييد 
نشده است. چندي پيش عباسعلي كدخدايي سخنگوي 
ش��وراي نگهبان اعالم كرد كه اعضاي اين شورا با كليت 
قانون منع به كارگيري بازنشستگان موافقند، اما ايرادي هم 

به آن دارند و به همين خاطر آن را به مجلس ارجاع داده اند.
شوراي نگهبان در اين باره نامه اي به علي الريجاني رييس 
مجلس نوش��ت و تأكيد كرد: »مصوب��ه از اين جهت كه 
مشخص نيس��ت آيا اختيارات فرماندهي معظم كل قوا 
را محدود به دس��تگاه متبوع مي كند ي��ا خير و نيز از اين 
جهت كه رابط��ه آن با اجازات خاصه مقام معظم رهبري 

مدظله العالي روشن نيست، ابهام دارد.«
كدخدايي همچنين در پاس��خ به اينكه آيا ايراد شوراي 
نگهبان متوجه به كارگيري مج��دد فرماندهان نظامي 
بازنشسته است يا نه گفت كه شوراي نگهبان به مصاديق 
ورود نكرده است و مقصود اين شورا اختيارات فرماندهي 

كل قواس��ت. به گفته او اين احتمال وج��ود دارد كه اين 
اختيارات محدود شود. به همين دليل شوراي نگهبان در 

اين باره از مجلس سوال كرده است. 
به نظر مي رس��د مجلس هم ابهامات شوراي نگهبان 
را برط��رف كرده تا به زودي اين قانون اجرايي ش��ود. 
در همين رابطه، ميرزايي نيكو نماينده مجلس گفته 
اس��ت: »اين قانون شامل رييس سازمان  صدا و سيما، 
رييس س��تاد اجرايي فرمان ام��ام )ره(، رييس بنياد 
مستضعفان انقالب اس��المي و هركسي كه منصوب 
رهبري است نمي شود.« به گفته اين نماينده مجلس 
منظور از اج��ازات خاصه از مقام معظ��م رهبري در 

قانون جديد، همان منصوبان رهبري اس��ت. تصويب 
اين قانون در مجلس در حالي اس��ت كه درباره تاثير 
آن در به كارگي��ري نيروهاي جوان ترديد وجود دارد. 
برخ��ي از نمايندگان مجل��س در واكن��ش به اعالم 
مزاياي اجراي اين طرح مبني بر فراهم شدن فرصت 
براي حض��ور جوانان در عرصه هاي مديريتي و جذب 
آنان در دولت، معتقدند نتايج آنگونه كه تبليغ شده، 
نخواهد بود. به گفته آنان اجراي اين قانون تنها منتج 
به كاهش ميانگين سني مديران خواهد شد و خبري 
از جذب نيروهاي جوان در دولت و به كارگيري جوانان 

در عرصه هاي مديريتي نيست.

معاوناولرييسجمهوري:

توسعه علمي، ضامن اصلي بقاي كشور است
 براي عبور از چالش هاي پيش روي كشورچه بايد كرد؟ اين 
پرسشي است كه معاون اول رييس جمهوري روز گذشته 
با طرح آن تالش كرد تا چشم اندازي از بايدها و نبايدهاي 
امروز كشور ارايه كند؛ ضرورت هايي كه اقتصاد ايران براي 
رهايي از مشكالت دامنه دار فعلي و رسيدن به ساحل امن 
و امان به آنها نياز دارد. در پاسخ به اين پرسش جهانگيري 
از نقش ويژه دانشگاه ها سخن گفت و اعالم كرد كه براي 
مقابله با چالش ها هيچ عاملي به اندازه دانشگاه ها و نهادهاي 
آموزشي اثرگذار نيستند. دانشگاه هايي كه هر بار كه اهالي 
سياس��ت به نقش و اثرگذاري آنها واقف شده اند و تالش 
كرده اند تا از ظرفيت هاي فراوان اين نوع مراكز اس��تفاده 
كنند؛ نتايج مطلوبي به دست آمده و هر بار كه دولتمردان 
خود را از مشورت ها و راهنمايي هاي آنان بي نياز دانسته اند، 

كشور با مشكالت عديده اي مواجه شده است.
معاون اول رييس جمهوري، ش��رايط اي��ران را خطير و 
دش��وار توصيف كرد و گفت: در چنين وضعيتي چش��م 
اميد به دانشگاه ها است، كش��ور را بايد با همكاري آنها از 
دش��واري ها عبور دهيم. جهانگيري ديروز در نشس��ت 
روساي دانش��گاه ها، مراكز آموزش عالي و پژوهشگاه ها 
و پارك هاي علم و فناوري سراس��ر كشور كه در دانشگاه 
علم و صنعت برگزار شد، افزود: دست نياز همه به سمت 

دانشگاه ها دراز است.
او با بيان اينكه ش��رايط كشور خطير و دشوار است، ادامه 
داد: البته به معناي اين نيست كه همه عواملي كه وجود 
دارد، تهديد است بلكه فرصت هاي خوبي مي توان از دل 
شرايط سخت بيرون آورد و همانطور كه خداوند اميد داده 
بعد از هر مشكلي آساني است. تجربه كشورهاي مختلف و 
جهاني نشان داده كه تحوالت بزرگ از دل شرايط سخت و 
دشوار خارج مي شود و بايد به دنبال اين باشيم كه تحوالت 
بزرگ در اين ش��رايط سخت به وجود آيد. جهانگيري به 
پيشنهادها و راهكارهاي جمعي از دانشگاهيان درمورد 

ش��رايط اقتصادي امروز كشور اش��اره كرد و افزود: رهبر 
معظم انقالب به دولت توصيه كردند كه به اين پيشنهادها 
بايد توجه شود. رييس جمهوري و مجموعه دولت تاكنون 
بارها اعالم كرده كه بايد از فرصت دانشگاه ها استفاده شود 
و به نظر من امروز دانشگاه ها در نقطه كانوني قرار گرفته اند 
كه بايد كاري كنند. فكر مي كنم رسيدن به اين نقطه كه 
درك جمعي از نيازها وجود داشته باشد و به سمت دانش 
و دانشگاه ها برود، نقطه مهمي براي توسعه كشور بوده و 
دانشگاه كانون مهمي براي گام برداشتن در اين مسير است.

  توسعه پايدار و همه جانبه
جهانگيري ادامه داد: اگر به دنبال توس��عه همه جانبه و 
پايدار هس��تيم محور آن مي تواند توسعه درون زا و ملي 
باش��د و مهم ترين نقطه كانوني اقتص��اد مقاومتي توجه 
ب��ه ظرفيت هاي داخلي كش��ور اس��ت. توس��عه علمي 
كش��ور كه كانون آن دانشگاه است، ضامن اصلي بقاي ما 

اس��ت و بايد بطور جدي به آن پرداخته شود. معاون اول 
رييس جمهوري تصريح كرد: در شرايطي قرار گرفته ايم 
كه قدرتي به نام امريكا با مديريتي كه بر آن حاكم است، 
فكر مي كند با ايران با نبردي از نوع نظامي وارد نشود بلكه 
با نوع جنگ نرم وارد شود. امريكا فكر مي كند اقتصاد برتر 
را داراس��ت و با اس��تفاده از قدرت خود به كشورها فشار 
مي آورد تا ايران را زمين گير كند و از سوي ديگر از قدرت 
رسانه اي خود استفاده مي كند تا افكار ايرانيان را به نوعي 

تحت تاثير قرار دهد.
جهانگيري يادآور شد: آنها ده ها كانون فكر در طول سال ها 
تشكيل داده اند تا چگونه عمل كنند كه به اقتصاد و ملت 
ايران تاثير مخرب داشته باشند. در مقابل اين اقدامات بايد 
قدرت نرم خود را به صحنه بياوريم و وقتي آنان اقتصاد ايران 
را هدف قرار مي دهند، ما به عنوان دولت راهكارهايي را فراهم 

كنيم تا بتوانيم از منابع خود به بهترين نحو استفاده كنيم.
او با يادآوري اينكه تامين نيازهاي كش��ور با دشواري هاي 

زيادي روبروس��ت، گفت: كااليي كه مي خواهيد از طريق 
سيس��تم حمل و نقل دريايي وارد كش��ور كني��د داراي 
ويژگي هايي است و امريكايي ها تالش دارند با هدف گذاري 
اين سيستم را از كار بيندازند البته وظيفه دولت است كه 
راهكارهاي ديگري تعبيه كند. تالش بعدي آنها ترس��يم 
شرايط آينده كشور است و بگويند كه اگر كاال نخريد، ممكن 
است ديگر پيدا نشود تا مردم به فروشگاه ها هجوم ببرند و اين 
موارد مجموعه قدرتي است كه به كار گرفته شده تا در داخل 

ايران اتفاقاتي را رقم بزنند.

  افزايش اميد مردم
معاون اول رييس جمهوري خاطرنش��ان كرد: مهم ترين 
حرف اين اس��ت كه بايد اقداماتي انجام دهيم كه منجر به 
مجموعه اي از اتفاقات در كشور شود تا اعتماد و اميد مردم 
به آينده افزايش يابد و بيش از دولت و مسووالن، نخبگان و 

صاحب نظران در اين زمينه مسووليت دارند.
جهانگيري يادآور شد: اگر دشمن تالش دارد كه اعتماد و 
اميد مردم را با مشكل رو به رو كند، وظيفه ما اين است كه 
نقطه عكس آن را انجام دهيم تا مردم با اعتماد بيش��تري 
به آينده به زندگي خود ادامه دهند. وقتي گفته مي ش��ود 
امروز راهكار اقتصاد سياسي است، اين طور نيست كه بايد 
گروهي بروند و گروه ديگري بيايند،  او به شرايط كشور در 
دوران جنگ هشت س��اله اشاره و خاطرنشان كرد: جنگ 
تحميلي در آن زمان موضوع اصلي بود و مردم در ش��رايط 
اقتصادي از خودگذشتگي نشان مي دادند كه بارها گفته 
شده و خاطره هاي آنها نوشته شده است. امروز نيز در چنين 
شرايطي هستيم و نيازمنديم كه موضوع اصلي كشور اين 
باشد كه چه طراحي براي مقابله با ملت از سوي دشمنان 
صورت گرفته و ما چگونه بايد ملت را مقاوم كنيم تا از پيچ 
خطرناك به خوبي عبور دهيم. جهانگيري يادآور شد: به 
ميزاني كه   روي اين موضوع دقت كنيم، اعتماد را در داخل 

كشور افزايش دهيم و اميد را تقويت و كشور را در وضعيت 
خوبي اداره كنيم تا امريكا احساس كند، شكست خورده 

است، زمان تحميل اين شرايط بر كشور كوتاه خواهد بود.

  بخش خصوصي پيشران توسعه كشور
او با يادآوري اينكه بخش خصوصي محور و پيشران توسعه 
كشور است، ادامه داد: بخش خصوصي واقعي در جهت توليد 
زحمت مي كشد ولي از طرف ديگر عده اي تحت عنوان بخش 
خصوصي فكر مي كنند مردم در چه ش��رايط سختي قرار 

خواهند گرفت تا از آن سوءاستفاده كنند .
مع��اون اول رييس جمهوري با بيان اينكه دولت بايد براي 
بخش خصوصي كه مي خواهد سالم كار كند شرايط را فراهم 
آورد، گفت: البته بخش خصوصي بايد سود ببرد ولي بايد 

منافع ملي را هم در نظر بگيرد وشرايط را بسنجد.
مع��اون اول رييس جمه��وري افزود: اينك��ه امريكايي ها 
مي گويند فروش نف��ت ايران را متوق��ف مي كنند حرف 
بي جايي است اگر چه فروش نفت ايران كاهش مي يابد و 
بودجه نسبت به سال گذشته كاهش خواهد داشت، ولي 
تالش خواهيم كرد به گونه اي جبران كنيم تا دس��تگاه ها 
دغدغه نداشته باشند. جهانگيري همچنين درباره ارايه ارز 
تحصيلي به دانشگاه ها براي فرصت هاي مطالعاتي گفت: در 
مقطعي با كاهش ارز تحصيلي براي فرصت هاي مطالعاتي، 
دانشگاه ها آسيب ديدند ولي تالش مي كنيم با استفاده از 
خط فاينانس حمايت ه��اي الزم را انجام دهيم و نيازهاي 
اصلي تحقيقاتي و لوازم آزمايشگاهي دانشگاه ها را فراهم 
كنيم . او از دانشگاه ها خواست در اين بخش صرفه جويي 
الزم را داشته باشند وبارديگر تاكيد كرد: دولت اجازه نخواهد 

داد ارتباط علمي آنها با ساير دانشگاه هاي دنيا قطع شود. 
جهانگيري گفت: در جلسه روز گذشته سران قوا مصوب 
ش��د يك ميليارد دالر از صندوق توسعه ملي به اشتغال 

اختصاص يابد.

معرفيالياسحضرتيبراي
برگزاريانتخاباتاعتمادملي

دبير كميس��يون ماده ۱0 
احزاب گفت: دبيركل حزب 
اعتماد ملي، الياس حضرتي 
را به عن��وان قائم مقام خود 
و مامور برگزاري انتخابات 
ش��وراي مركزي اين حزب 
معرف��ي ك��رده اس��ت. به 
گزارش ايسنا، بهرام سرمست در نشست خبري ديروز 
خود درباره آخرين وضعي��ت حزب اعتماد ملي اظهار 
كرد: مصوبه كميسيون ماده ۱0 درباره حزب اعتماد ملي 
اطالع رساني ش��ده و اين مصوبه در پرتال وزارت كشور 
وجود دارد. كميسيون ماده ۱0 اين مصوبه را به دبيركل 
حزب اعتماد ملي ابالغ كرده است و دبيركل اين حزب 
نيز طي نامه اي الياس حضرت��ي را به عنوان قائم مقام 
و مامور برگزاري انتخابات ش��وراي مركزي و بازرسان 
اعتماد ملي معرفي كردن��د. او در ادامه درباره برگزاري 
مجمع عمومي عادي اعتماد ملي توسط الياس حضرتي 
تصريح كرد: اين مجمع عمومي در راستاي كميسيون 
ماده ۱0 و نامه دبيركل حزب اعتماد ملي بود. سرمست 
درباره اختصاص يارانه احزاب بيان كرد: يارانه احزاب به 
حساب خانه احزاب واريز شده است و احزابي كه شرايط 
خود را با ماده ۲۲ قانون احزاب تطبيق داده باشند، از اين 

يارانه استفاده مي كنند.

هيچكسحقندارد
پشتدولتراخاليكند

 عض��و مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام گفت: هيچ 
كس حق ندارد پشت دولت 
را خالي كند ؛ دولت امروز در 
ميدان است و بايد پشتوانه 
داش��ته باش��د. به گزارش 
ايرن��ا، »محمدرضا باهنر « 
در نشس��ت تخصصي » ايران - سرمايه ها و چالش ها« 
با اش��اره به بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار اعضاي 
مجلس خبرگان افزود: باي��د گروه ها، جناح ها، احزاب، 
پژوهشگران ونخبگان پشتوانه دولت باشند. نكته ديگراين 
كه كار موازي با دولت نبايد انجام گيرد. البته بعضي ها كار 
موازي را به ستاد اجرايي فرمان امام )ره( تعبير كردند و 
بعضي ها گفتند االن زمان عادي نيست و بايد وضعيت 
فوق العاده اعالم كرد. نه اصال اين خبرها نيست و مشكلي 
در كشور وجود ندارد . باهنر افزود: در دوره دوم مرحوم 
آيت اهلل هاشمي در سال 74 ركورد 49.5 درصدي تورم 
را زديم. در دوره خاتمي  ايشان مقداري كارهاي اقتصادي 
رونق پيدا ك��رد و تورم كمتري داش��تيم.  در دوره دوم 
رياست جمهوري احمدي نژاد دالر ۱۲00توماني شد 
۳500 تومان و دوره دوم دولت روحاني هم دالر ۳500 
توماني شد ۱۱ هزارتومان، يعني اين ژن تركيدن تورم در 

اقتصاد ما مثل يك ژن ماندگار شده است. 

تشكيلكميتهمبارزهبافساد
درشورايعاليامنيتملي

دبير شوراي عالي امنيت ملي 
گفت: اخيرا كميته مبارزه 
با فس��اد را در شوراي عالي 
امنيت ملي فعال كرديم تا 
به شكل دقيق و همه جانبه 
به كمك قوه قضاييه بياييم .

ب��ه گ��زارش مه��ر، علي 
ش��مخاني در بازديد از كارخانه ايران خودرو با اشاره به 
سابقه همكاري بخش صنعت، اقتصاد با حوزه هاي دفاعي 
و امنيتي گفت: اين مساله امري نيست كه امروز شروع 
شده باشد، من يادم هست در دوران دفاع مقدس بخشي 
از نيازمندي ها و ملزومات جنگي رزمندگان توسط ايران 
خودرو س��اخته مي ش��د، به همين دليل ايران خودرو 
مورد بمباران دش��من قرار گرفت. او تصريح كرد: امروز 
موضوع تحريم خودرو، اقتصاد و صنعت كشور از جمله 
دستوركارهاي دشمنان ما به ويژه امريكا است به همين 
منظور ما بايد پتانس��يل هاي موجود در كارخانه ايران 
خودرو را بيش از پيش فعال كنيم تا برخي توانمندي هاي 
داخلي كه در طول 40 سال اخير بعضا مورد غفلت واقع 
شده فعال شوند و داراي انگيزه بيشتري براي تحرك و 
فعاليت باشند.  شمخاني گفت: ما بايد از دوران تحريم به 
عنوان فرصتي جهت فعال كردن توانمندي هاي داخلي 

استفاده كنيم و تحريم را تبديل به فرصت سازيم.

رهبرمعظمانقالبباانتصاب
جوانانپيامخودراابالغكردند
ي��ك عضو هيات رييس��ه 
كميس��يون ام��ور داخلي 
كش��ور و ش��وراها، گفت: 
اس��تثنائات موج��ود در 
قانون »منع ب��ه كارگيري 
بازنشستگان« تنها حدود 
ي��ك درصد اس��ت و بقيه 
بازنشستگان را شامل مي شود. با اجرايي شدن اين قانون 
شاهد تحول و رونق در سيستم اجرايي كشور خواهيم 
بود. پروانه مافي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه 
آيا اس��تثناءهاي موجود در قانون »منع به كارگيري 
بازنشستگان« مي تواند اين قانون را از فلسفه اصلي خود 
دور كند، اظهار كرد: استثناءهاي موجود در اين قانون 
بسيار محدود است كه تنها شامل نهادهاي امنيتي و 
نظامي مي شود. كل اس��تثنائات حدود يك درصد از 
جمع بازنشستگان اس��ت كه اين قانون آنها را شامل 
مي شود كه از نظر من آن قدر كم است كه قابل توجه 
نيس��ت. وي در ادامه  بيان  كرد: اين قانون در خصوص 
بقيه بازنشستگان جاري اس��ت و اميدوارم با اجرايي 
شدن اين قانون فضا براي جواناني كه پشت سد مديران 
سالمند مانده اند باز شود تا جوانان بتوانند در دستگاه 
اجرايي با نشاط و ضعف جواني و خالقيت و فكر جديد 

رونق و تحول جديدي رقم بزنند.

اختيارFATFدردست
مجلسودولتاست

رييس كميسيون امنيت 
مل��ي و سياس��ت خارجي 
مجلس گفت: مقام معظم 
رهبري بع��د از چندبار رد 
و بدل ش��دن نام��ه با دفتر 
ايش��ان در خصوص اعالم 
نظر درباره لوايح چهارگانه 
FATF اعالم كردند كه در اين باره مجلس و دولت نظر 
دهند؛ يعني مجلس و دولت را مامور به اين كار كردند. 
حشمت اهلل فالحت پيش��ه در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: چن��دي پيش درباره لوايح چهارگانه يكس��ري 
ايرادات را به مقام معظم رهبري اعالم كردند كه ايشان 
نيز مالحظاتي را مطرح كردند. بعد از آن گردش كاري 
صورت گرفت. در نهايت ايش��ان اي��ن موضوع را بيان 
كردن��د كه بايد در اين باره مجلس و دولت نظر دهند؛ 
يعني مجلس و دولت را مامور كردند كه نظرشان را اعالم 
كنند. وي افزود: نظر مجلس مي تواند تاييد يا رد باشد 
لذا اينكه برخي افراد موضوع لوايح چهارگانه را به دفتر 
رهبري و اعالم نظر ايشان ربط مي دهند، درست نيست. 
رهبري درباره لوايح چهارگانه تنها چنين دس��توري 
دادند و دستور ديگري نداشتند. البته ممكن است كه 
ما از آن اطالعي نداشته باشيم. ولي بعيد است؛ ايشان 

در نهايت اختيار را به مجلس و دولت دادند.
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كارمندان مالياتي مجاز به ارايه 
مشاوره مالياتي نيستند

۵۲ درصد قدرت خريد 
كارگران از دست رفت

برداشت يك ميليارد دالر از 
صندوق توسعه ملي براي اشتغال

فارس| مديركل دفتر ارزيابي عملكرد و هماهنگي 
هيات هاي رس��يدگي به تخلفات اداري س��ازمان 
مالياتي در رابطه با همكاري كارمندان س��ازمان 
مالياتي با شركت ها و كارفرمايان هشدار داد و جهت 

رسيدگي به مسووالن اين سازمان رونوشت زد.
مدي��ركل دفت��ر ارزياب��ي عملك��رد و هماهنگي 
هيات هاي رس��يدگي به تخلفات اداري س��ازمان 
مالياتي در رابطه با همكاري كارمندان س��ازمان 
مالياتي با شركت ها و كارفرمايان هشدار داد و جهت 

رسيدگي به مسووالن اين سازمان رونوشت زد.
در نامه محمدحسن بازيار آمده است: همان گونه كه 
استحضار داريد قول خدمت براي اشخاص حقيقي 
و حقوقي و س��اير موسسات از س��وي كارمندان 
سازمان امور مالياتي در تمامي سطوح شغلي باعث 
ايجاد حلقه ارتباط بين كارمند به عنوان مستخدم 
و مودي به عن��وان كارفرما مي ش��ود. بطوري كه 
اين ارتباط منجر به تخديش اصول و ارزش هاي 
حرفه اي هر كارمند از جمل��ه اصل »بي طرفي«، 
در قضاوت و ارايه خدمات و اصل »اس��تقالل« در 
انجام مسووليت هاي قانوني و وظايف محوله خواهد 
شد.لذا در راستاي اصل يكصد و چهل و يكم قانون 
اساسي جمهوري اسالمي ايران و بخشنامه شماره 
7113/ 878/ 201 م��ورخ 21/ 02/ 1382 رييس 
كل محترم وقت سازمان امور مالياتي كشور كليه 
كارمندان اين سازمان در دوران اشتغال به هيچ وجه 
مجاز به دادن مش��اوره ماليات��ي و تنظيم دفتر و 
اظهارنامه و امور نظير آنها در س��اعات اداري و غير 

اداري نيستند«
از آنجايي كه وفق ماده )۶7( آيين نامه اجرايي ماده 
)21۹( ق.م.م )ماده ۵۴ سابق( تمامي بخشنامه ها، 
دس��تورالعمل ها و رويه هاي اجرايي كه توس��ط 
سازمان جهت اجراي قانون مقرر مي شود براي كليه 
واحدهاي تابعه س��ازمان... الزم االجرا است، بنابر 
اين انجام اعمال مذكور برابر بند )2( ماده )8( قانون 
رسيدگي به تخلفات اداري از موارد »نقض قوانين 
و مقررات مربوطه تلقي ش��ده و مطابق بند )1۵( 
ماده قانوني اخير الذكر چنانچه روس��ا و مديران 
ذي ربط با اطالع از اين موارد در دادن گزارش تخلف 
كارمندان تحت امر خود، سهل انگاري كنند، عالوه 
بر كارمندان ياد شده، رييس با مدير مربوط نيز به 
عنوان متخلف شناخته شده و مورد تعقيب اداري 

قرار خواهند گرفت.

صدا وسيما|علي خدايي نماينده جامعه كارگري 
در يك برنامه تلويزيوني گفت: بر اساس بررسي ها در 
دي سال گذشته حداقل هزينه زندگي براي كارگران 
دو ميليون و ۶70 هزار تومان بود اما بر اس��اس تورم 
در هفته دوم تير امسال قدرت خريد كارگران ۴8.2 
درصد كاهش يافت . بر اس��اس بررسي ءها در هفته 
دوم مرداد امسال هزينه هاي زندگي براي خانوار 3.3 
دهم نفر سه ميليون 71۹ هزار تومان است البته اگر 
وزن مسكن در آن محاسبه كنيم به چهار ميليون و 

8۵ هزار تومان افزايش مي يابد.
خدايي با بيان اينكه بيشترين مبلغي كه امسال به 
حقوق كارگران اضافه ش��د بين 2۵0 تا 270 هزار 
تومان بود گفت: كارگران براي تامين همان س��بد 
كااليي كه در دي مي توانستند تهيه كنند اكنون بايد 
با 7۴0 هزار تومان بيشتر بخرند .كارگران اكنون ۵2 
درصد از قدرت خريد خود را از دست داده اند .از سال 
۹1 تا پايان سال گذشته 13 درصد از عقب افتادگي 
دستمزد كارگران را براي تهيه سبد معيشتي جبران 
كرديم و قدرت خريد آنها را به ۵2 درصد رسانديم اما 
با نوسان كنوني اقتصادي پوشش دستمزد كارگران 
براي هزينه ها به 3۴ و شش دهم دهم درصد يعني 
سه درصد كمتر از سال ۹1 رسيده است. با حمايت 
از كارفرماي��ان و افزايش مس��تقيم دس��تمزدها و 
احياي ستاد بن و تامين مايحتاج ضروري كارگران 
كه قسمت بيشتر آن را بايد دولت بر عهده بگيرد از 

كارگران حمايت كنيم.

تس�نيم|معاون وزي��ر كار درب��اره اختص��اص 
يك ميليارد دالر از منابع صندوق توسعه ملي براي 
حفظ و توسعه اشتغال گفت: اين مصوبه فارغ از منابع 
1.۵ميليارد دالري اشتغال روستايي و در چارچوب 
اج��راي تبصره 18 قانون بودج��ه ۹7 براي حفظ و 

توسعه اشتغال است.
عيسي منصوري، معاون اشتغال وزارت كار درباره 
اختصاص يك ميليارد دالر از منابع صندوق توسعه 
ملي براي حفظ و توسعه اشتغال با تصويب نشست 
شب گذشته شوراي عالي هماهنگي اقتصادي گفت: 
اين مصوبه فارغ از منابع 1.۵ ميليارد دالري اشتغال 
روس��تايي و در چارچوب اج��راي تبصره 18 قانون 

بودجه ۹7 براي حفظ و توسعه اشتغال است.
وي ادامه داد: معادل يك ميليارد دالري كه بر اساس 
مصوبه ديشب شوراي عالي هماهنگي اقتصادي از 
صندوق توسعه ملي براي اشتغال تخصيص مي يابد، 
از محل منابع داخلي بانك هاي عامل نيز همان مقدار 
براي حفظ و توسعه اشتغال در سال جاري تخصيص 
پيدا خواهد كرد و سرجمع اين دو عدد، در قالب وام 
به طرح هاي اشتغالزاي روستايي پرداخت مي شود.

معاون اش��تغال وزارت كار در نشست شوراي عالي 
اش��تغال گفت: تاكنون ۵0 درص��د از منابع يك و 
نيم ميليارد دالر صندوق توس��عه ملي براي اجراي 
برنامه اشتغال روستايي در اختيار ۴ موسسه عامل 
اجراي اين طرح قرار گرفت و خوشبختانه با دستور 
رييس جمهور مرحله دوم تأمين منابع مالي اجراي 
اين طرح با اب��الغ رييس س��ازمان برنامه و بودجه 
تخصيص پيدا مي كند و فاز دوم طرح توسعه اشتغال 

روستايي و عشايري بزودي اجرايي مي شود.

اخبار كالن 3 كالن

مستخدمين حسيني در گفت وگو با »تعادل« از رفتار دولت انتقاد كرد

بانك مركزي آمار دخل و خرج دولت را منتشر كرد

مشكل اين بود كه برجام را منجي اقتصاد جا زدند

سوخت سرمايه ها در بودجه جاري

حيدر مستخدمين حسيني مي گويد چنانچه در 
اقتصاد كشور اصالحات ساختاري انجام شود، 
مي توان به آينده اقتصاد ايران اميدوار و نسبت 
به نوس�ان مطمئن تر بود اما اگر دولت از اين امر 
چشم پوشي كند تا پايان س�ال جاري هم رشد 
اقتصادي منفي خواهد شد و هم ميزان بيكاري 

افزايش مي يابد.
به گزارش »تعادل«، آمارها نش�ان مي دهند كه 
بودجه ج�اري دولت همچنان رش�د مي كند و 
در مقابل محدوديت هاي جدي بودجه كش�ور 
را تهدي�د مي كند. نفت ايران تحريم ش�ده، به 
زودي شاهد كاهش درآمد نفتي دولت خواهيم 
ب�ود، اغلب ش�ركت هاي گران قيمت دولت هم 
واگذار ش�ده و اميد چنداني براي كسب درآمد 
از اين محل نيست و از سوي ديگر ماليات ستاني 
هم ظرفيت محدودي دارد و البته ظرفيت هاي 
مغفولي هم در اين حوزه وج�ود دارد كه دولت 
هنوز ورود نكرده و آثاري ه�م از ورود دولت به 

اين حوزه ديده نمي شود. 
    

 مهم ترين مش�كل ك�ه بودجه كش�ور پس از 
تحريم هاي امريكا با آن دست و پنجه نرم خواهد 
كرد، كاهش فروش نفت است. براي اين منظور 

مي توان چه تدابيري انديشيد؟
در ايران سياست هاي بودجه اي دولت به شدت وابسته 
به نفت هستند. بيش��تر درآمدهاي بودجه اي كشور 
ناشي از فروش نفت است و با وجود اينكه در سال هاي 
گذشته بنا بوده تا سهم نفت در بودجه كاهش يابد، اما 
در عمل چنين چيزي محقق نشده است و هنوز با بودجه 
بدون نفت فاصله چشمگيري داريم. در سال هايي كه 
تحريم هاي دور قبل عليه كشور شدت گرفت، بودجه 
به سمت تامين هزينه هايش از محلي غير از نفت حركت 
كرد ولي با رفع موانع گذشته، ناگهان اين مساله كنار 
گذاشته شد و عمال دوباره نفت سهم اصلي درآمدهاي 

دولت را تشكيل داد. 
وابستگي به نفت يكي از مش��كالت ساختاري و مهم 
اقتصاد ايران محسوب مي شود. مادامي كه مسووالن 
دولت��ي عزم خود را جزم نكنند ك��ه درآمدهاي نفتي 
نبايد در هزينه هاي جاري مصرف شود، اين مشكالت 
و مش��كالتي از اين دس��ت همچنان بر اقتصاد كشور 
حكمفرما خواهد بود. البته نمي توان توقع داشت اين 
روند به س��رعت متوقف ش��ود و همه چيز به وضعيت 
مساعد بازگردد، ولي مي توان با يك برنامه ريزي پنج 
ساله و واقعي، هر س��ال ميزاني از درآمدهاي نفتي را 
كاه��ش داد. اين ميان بايد توجه داش��ت كه هزينه و 
فشار چنين اصالحاتي نبايد به مردم وارد شود؛ مردم 
ايران مسبب وضعيت ناكارآمد فعلي ساختار اقتصادي 
نيس��تند و به همين دليل فش��ار اين اصالحات بايد 
به دولت وارد ش��ود و قوه مجريه و ديگر نهادها بايد از 

هزينه هاي خود بكاهند. 
 در ش�رايط فعلي و با توجه ب�ه عملكرد فعلي 
دولت چق�در مي توان اميدوار ب�ه انجام چنين 

اصالحاتي تا پايان سال بود؟
ب��ه هر ح��ال عملكرد دول��ت در اين زمين��ه چندان 
اميدواركننده نيست. بررسي ها نشان مي دهند كه در 
پنج سال گذشته كه دولت حسن روحاني سكان قوه 
مجريه را به دست داشته، هزينه جاري در كشور چهار 
برابر افزايش داش��ته و اين با ساختار مكتبي و فكري 

كه معتقد به بودجه غيرنفتي است، كامال فرق دارد. با 
اين همه راهكار عملي ديگري در مقابل مسووالن قرار 
ندارد. اگر دولت خود را پايبند بداند و هزينه هاي جاري 
خود را به تدريج كاهش دهد، مي توان در آينده وضعيت 
بهتري داشت اما روند كنوني نشان مي دهد كه استمرار 

اين رويه نهايتا به زيان كشور خواهد بود.
  دولت براي صرفه جوي�ي در هزينه هاي خود، 
چه بخش هايي را مي تواند از بودجه حذف كند 
يا آنكه بودجه و منابع كمتري را به آنها اختصاص 

دهد؟
سند بودجه در ايران بسيار طوالني و مفصل است و از 
قضا منافذ بسياري دارد كه مي توان آنها را كنار گذاشت. 
مثال دولت بايد تا اط��الع ثانوي از ايجاد وزارتخانه ها و 
سازمان هاي جديد جلوگيري كند. تفكيك وزارتخانه ها 
اگر پيشنهاد شدند، رد شوند چرا كه اين كار هزينه ها 
را باال مي برد ولي عمال كاركرد را بهبود نمي بخش��د. 
بنابراين چناچه مي خواهيم بودجه نويسي در كشور 
اصالح ش��ود و اصالح س��اختاري را عملي كنيم، بايد 
درآمدهاي حاصل از فروش نفت را به تدريج از بودجه 
حذف كنيم. درآمدهاي نفتي منابع مهمي هس��تند 
براي ايجاد زيرساخت هاي كشور. اين درآمدها را بايد 
براي ايجاد جاده ها، توسعه آموزش در كشور و گسترش 
حمل و نقل ايمن هزينه كرد. درنتيجه براي مقابله با 
مش��كالت فعلي اقتصاد ايران بايد هزينه هاي دولت 
هرچه زودتر و به ش��كل جدي و دايمي كاهش يابند. 
تصدي گري هاي دولتي بايد كاسته ش��ود و البته در 
اين جا منظورم تنها قوه مجريه نيست و مجلس و قوه 
قضاييه نيز بايد از تصدي گري در اقتصاد پرهيز كنند. 

هنگامي كه فصل ششم بودجه را بررسي مي كنيم به 
ليستي عريض و طويل از شركت هاي دولتي مي رسيم 
كه با وجود اينكه دو س��وم بودجه در اين بخش هزينه 
مي ش��ود، به دليل طوالن��ي بودن ليس��ت ها، حتي 
نمايندگان مجلس هم امكان بررسي و نظارت كافي بر 
آن را ندارند. اين وضعيت به هر ترتيب بايد تغيير كند. 
اكنون دو باشگاه استقالل و پرسپوليس كه گروه هاي 
زيادي از مردم را به عنوان حامي و مشوق پشت سر خود 
دارند و در هر شهري كه بازي دارند هواداران بي شماري 
را به ورزش��گاه ها مي كشانند، همچنان زيرنظر دولت 
اداره مي ش��وند. متاسفانه دولت در اين مورد نيز هنوز 
به ضرورت واگذاري آنها نرسيد ولي همين دو باشگاه 
س��االنه هزينه زيادي را به دول��ت تحميل مي كنند و 
در شرايطي كه اقتصاد تورمي است، دايما هزينه اين 

بخش ها باالتر مي رود.
  در رابطه با بودجه 98 پيشنهاد مشخص شما 

چيست؟
به طور كل��ي همانطور كه گفتم اقتص��اد ايران نياز به 
تغييرات و اصالح ساختاري دارد و از قضا بودجه سال 
۹8 مي تواند آغازگر اين روند باشد. بودجه سال آينده 
دوپايه اصلي دارد، اول هر آن چه جز سياس��ت گذاري 
و نظارت را بايد ب��ه بخش هاي غير دولتي واگذار كرد. 
دولت بايد همان وظايف هميشگي خود را انجام دهد 
و جز نيروي نظامي و انتظامي در اقتصاد تنها به عنوان 
سياس��ت گذار و ناظر باقي بماند. البته همانطوري كه 
باالتر هم گفتم دولت در اين مس��ير بايد از سوي قوه 
قضايي��ه و مجلس ه��م همراهي ش��ود. اكنون مركز 
پژوهش هاي مجلس وابسته به مجلس شوراي اسالمي 
بررسي هايي را انجام مي دهد كه البته بسيار هم قابل 
تامل هستند. از مجلس توقع مي رود اين وظايف را به 

نهادهاي دانشگاهي يا موسسات خصوصي ديگر واگذار 
كند و با اين كار هزينه خود را كاهش داد. بنابراين من 
فكر مي كنم كشور نيازمند يك وفاق ملي در باال است 
و اين امر مي تواند كمكي باش��د به كاهش هزينه هاي 
مجموعه نظام ك��ه مي تواند به ان��دازه زيادي كاهش 

فروش نفت را جبران كند.
از سوي ديگر، عدم حضور ايران يا درواقع كمرنگ شدن 
حضور ايران در بازار جهاني نفت منجر به افزايش قيمت 
طالي سياه خواهد ش��د كه درنتيجه آن به درجه اي 
درآمدهاي ارزي باالتر خواهند رفت كه طبيعتا تاثير 
مثبتي بر درآمدهاي دولت خواهد داشت. به نظر من 
نگاه واقع بينانه نش��ان مي دهد چنانچه برنامه ريزي 
درستي صورت گيرد بودجه سال آينده مي تواند بدون 
مشكل اجرا شود و نهايتا سال بدون كسري بودجه به 

اتمام برسد. 
  راهكاري كه ش�ما داديد، هر چند مي تواند به 
درجه اي از مش�كالت بخش مالي ك�م كند، اما 
به هر حال مشكالت ديگر اقتصاد بر جاي خود 

باقي است.
ببينيد مشكالت اقتصاد كشور به اندازه اي شده كه ديگر 
به نظر من راهكار اقتصادي به تنهايي نمي تواند پاسخ 
اين مشكالت را بدهد. به نظر من دولت هم اين مشكل 
را دارد ك��ه تصور مي كند چون مش��كالت اقتصادي 
هستند، پس حتما راهكار آن نيز يك راهكار كارشناسانه 
اقتصادي است. من خود را جزو آن دسته از كارشناساني 
مي دانم كه فكر مي كنند ام��روز  اعتماد ميان مردم و 
دولت مي تواند اثرات بس��زايي در بهبود امور داش��ته 
باشد و همين مساله به ش��كل گيري فرايندي منجر 
خواهد ش��د كه راهكارهاي اقتصادي با نتايج بهتري 
عملي شوند. البته دولت بايد پذيراي اين مساله باشد 
و مشكالت امروز را كه ناشي از ضعف سياست گذاري و 

نظارت خودش است را گردن مردم نيندازند. 
دولت بايد در مقابل مردم صادقانه و شفاف سخن بگويد، 

مسووالن بايد اعتراف كنند دولت موجب بهم ريختگي 
در بازار ارز اس��ت، آنها بايد بگويند كه سياست غلطي 
در س��ال گذشته براي نرخ سود بانكي داشتند و موارد 
مش��ابه را صريحا با مردم درميان بگذارند. مادامي كه 
اعتماد ميان مردم و دولت شكل نگيرد، هيچ برنامه و 
مدل اقتصادي نمي تواند چرخ هاي كشور را به حركت 
درآورد. در همين روزهاي اخير نوسان بازار ارز ديدني 
بود، تنها با يك اظهارنظر نرخ ها در بازار تغيير مي كنند. 
مردم ش��اهد اين تحوالت هستند و دولت بايد بگويد 
كه با وجود برنامه هايي كه داش��ته در بهبود وضعيت 

ناموفق بوده است.
ايجاد اين اعتماد مقوله اقتصادي نيست و در مدل هاي 
اقتصادي راه حلي براي آن وجود ن��دارد. هر چند اگر 
موضع گيري مسووالن هم درس��ت باشد، در شرايط 
فعلي به دليل از بين رفتن اعتماد متقابل بعيد اس��ت 

نتيجه چنداني حاصل شود. 
 عالوه بر دو موردي كه گفتيد اشتباهات ديگر 

دولت را چه مي دانيد؟
اين كه تمام وضعيت اقتصادي را يك طرفه در چرخه 
برجام ببينند و يك قرارداد بين المللي را به عنوان منجي 
اقتصاد جا بزنند بزرگ ترين مش��كل دولت بود. حال 
آنكه همه آگاهان مي دانستند با برجام بخشي از منابع 
رفع شده و بايد با برنامه ريزي درست داخلي وضعيت 
را به سوي توسعه متمايل كرد. اينكه رييس جمهوري 
دايم توپ مش��كالت را به زمين مردم مي اندازد و مثال 
مي گويد مشكالت امروز ناش��ي از اعتراضات دي ماه 
است، نمي تواند به ايجاد اعتماد عمومي منجر شود زيرا 
اين كار مصداق انداختن تقصير به گردن مردم است. 
اين مردم دولت و مجلس را با راي خود س��ر كار آورد و 
نمي تواند مقصر وضعيت كشور باشد. حتي فردي كه 
براي حفظ قدرت خريد خودش دالر يا طال هم مي خرد 
مقصر وضعيت فعلي نيست زيرا او تنها و تنها مي خواهد 

قدرت خريدش تضعيف نشود. 

 چنانچه تغييري در وضعيت فعلي ايجاد نش�ود، 
تا پايان سال چه وضعيتي براي شاخص هاي كالن 

اقتصاد پيش خواهد آمد؟
در اين مورد به نظر من پاس��خ كامال روش��ن است. ادامه 
روندي كه از ماه هاي گذش��ته ايجاد ش��ده و تداوم آن تا 
پايان چنان شرايط را بغرنج خواهد كرد كه وضعيت امروز 
در مقابل روزهاي پايان س��ال، روزهاي خوبي محسوب 
خواهند شد. اگر بخواهم مصداقي صحبت كنم، كشور تازه 
در آغاز يك مسير فزاينده و شتابان تورمي قرار گرفته و اگر 
اين روند را ثابت فرض كنيم، ماه به ماه تورم باالتر مي رود 

و تورم به ارقام بسيار بااليي مي رسد.
از سوي ديگر هنگامي كه ساالنه 27 درصد به نقدينگي 
كشور اضافه مي شود يعني مشكل تورم پايدار خواهد بود. 
در سال هاي 1380 و 1381 كه سياست يكسان سازي نرخ 
ارز به اجرا در آمد، نقدينگي كشور تا به امروز ۵۶ برابر رشد 
كرده است اما در زمينه رشد اقتصادي و توليد صنعتي اين 
وضعيت به وجود نيامد. درنتيجه نبايد فراموش كنيم كه 
تورم به خودي خود بد نيس��ت اما وقتي رابطه ميان آن و 
رشد اقتصاد به هم مي ريزد، آن گاه اقتصاد تورمي مي شود.

با توجه به كاهش نرخ سرمايه گذاري در ماه هاي گذشته 
به نظر مي رسد تا پايان سال نرخ رشد اقتصادي مشابه با 
آن چه مركز پژوهش هاي مجلس پيش بيني كرده به منفي 
يك تا منفي دو درصد برسد. هنگامي كه سرمايه گذاري 
وجود ندارد، اشتغال هم دچار مشكل مي شود و با كاهش 
قدرت خريد مردم طبعا تقاضا هم كاهش خواهد يافت. 
نبايد فراموش كنيم در همين ش��ش ماهه س��ال جديد 
۴0 درص��د از قدرت خريد جامعه كم ش��ده و به همين 
دليل احتمال كاهش تقاضا و ركود نيز بسيار بيشتر شده 
اس��ت و از س��وي ديگر با توجه به كاه��ش تقاضا درآمد 
توليدكنندگان هم پايين خواهد آمد. درنتيجه من فكر 
مي كنم ادامه روند فعلي به ش��دت اشتغال را مشكل ساز 
خواهد كرد و نه تنها ش��غل جديدي ايجاد نخواهد شد، 

احتماال بخشي از اشتغال موجود هم از بين خواهد رفت.

گروه اقتصاد كالن|هادي سلگي|
آمارهاي بانك مركزي از دخل و خرج دولت تا پايان ۴ ماه 
ابتدايي امسال حكايت از وضعيت نابسامان بودجه كشور 
دارد. طبق اين آمارها بيش از نيمي از هزينه هاي جاري 
دولت در اين مدت با فروش نفت و ديگر اموال سرمايه اي 
و استقراض تامين شده است. با اينكه هزينه هاي جاري 
دولت به ميزان ۹2 هزار ميليارد تومان )با احتساب تنخواه 
گردان( بوده، اما تنها ۴2.1 ه��زار ميليارد درآمد واقعي 
)حاصل از ماليات و عوارض و...( و ۴2 هزار ميليارد تومان 
درآمد حاصل از فروش نفت داش��ته است. اين موضوع 
دولت را ناگزير كرده كه نه تنها تمام درآمدهاي نفتي خود 
را به سمت بودجه جاري هدايت كند، بلكه براي پوشش 
آن حدود 8 هزار ميليارد تومان هم اوراق فروخته است. 
اين موضوع نشان مي دهد كه اقتصاد عمومي كشور دارد 
با نفت و اس��تقراض مي چرخد؛ موضوعي كه زنگ خطر 

تورم هاي افسارگسيخته را به صدا درمي آورد.
به گزارش »تعادل« بانك مركزي روز گذشته اطالعات 
مربوط به جريانات مالي دولت تا پايان تير ماه را منتشر 
كرد. مطابق اين آمارها درآمدهاي واقعي حاكميت )بدون 
درآمدهاي حاصل از فروش نفت و اوراق( در ۴ ماه منتهي 
به پايان تير ماه به ۴2.1 هزار ميليارد تومان بوده كه اين 
رقم نسبت به همين بازه زماني در سال گذشته به ميزان 
12.3 درصد رشد كرده است. اين درآمدها كه به عنوان 
عايدي واقعي و حاصل فعاليت هاي مولد دولت اس��ت، 
محصول ماليات و ساير درآمدهاي ديگر مانند عوارض، 
عايدي هاي گمركي، جريمه و امثالهم اس��ت كه در يك 
نظام هنج��اري علم اقتصاد از آن به عن��وان درآمدهاي 
فاقد ضرر و زيان ياد مي شود. به همين دليل است كه در 
ادبيات بودجه ريزي كنوني اين درآمدها تنها منابع قابل 
هزينه براي پرداخت هاي جاري در نظر گرفته مي شود و 
در صورت تخطي از آن يعني استفاده از درآمدهاي نفتي و 
استقراض به منظور جبران هزينه هاي جاري در مقوله اي 
با عنوان كسري تراز عملياتي بودجه قرار مي گيرد كه بايد 

در آينده جبران شود.

 البته دولت ها مخصوصا در كش��ورهاي تك محصولي 
بسيار كم به اين دستورالعمل اقتصادي مي توانند عمل 
كنند و هميشه براي جبران كسري هاي درآمدي خود از 
فروش اموال سرمايه اي خود )نفت و ...( استفاده مي كنند. 
در همين ابتدا الزم اس��ت گفته شود كه در شرايطي كه 
درآمده��اي نفتي هم براي جبران كس��ري هاي جاري 
و س��رمايه اي كافي نباش��د، كس��ري بار آمده را در اين 
سيستم كس��ري تراز عملياتي و س��رمايه اي مي نامند.

كسري سرمايه اي به معناي هزينه هايي است كه دولت 
بايد با فروش ام��وال خود به امور عمران��ي و غيرجاري 

اختصاص دهد. 

 درآمدها از هدف جا ماند
بر اساس گزارش بانك مركزي اگرچه درآمدهاي دولت 
با رشد 12.3 درصدي نس��بت به سال گذشته مواجه 
بوده، اما نسبت به آنچه در بودجه هدفگذاري شده بسيار 
كمتر بوده اس��ت. در قانون بودجه مصوب شده بود كه 
دولت تا پايان تير ماه به ميزان 73.۴ هزار ميليارد تومان 

درآمد داشته باشد. از اين ميزان مصوب قرار بوده كه ۴8 
هزار ميليارد از سمت ماليات و 2۵ هزار ميليارد تومان از 
طريق ساير درآمدها عايد شود اما همان گونه كه جداول 
منتشر شده نشان مي دهد درآمدهاي مالياتي به ميزان 
3۴.8 و ساير درآمدها 7.2 هزار ميليارد تومان بوده است. 
الزم به ذكر است با وجود اين رشد درآمدهاي مالياتي 
نسبت به سال گذشته به ميزان 17.۵ درصد رشد كرده 
است. معلوم نيست كه اين افزايش به خاطر باالبردن نرخ 

ماليات ها بوده يا گسترش تورهاي مالياتي. 
همانطور كه گفته شد در ۴ ماه ابتدايي امسال درآمدهاي 
دولت ۴2 هزار ميليارد تومان بوده اس��ت اما بر اساس 
آمارهاي بانك مركزي اين ميزان درآمد تنها توانسته 
است كمتر از نيمي از هزينه هاي جاري كشور را جبران 
كند. هزينه هاي جاري كه ش��امل حقوق كارمندهاي 
دولت، مستمري بازنشستگان و امثالهم مي شود در اين 
بازه زماني به ميزان 8۵.۴ هزار ميليارد تومان بوده است. 
بنابراين نسبت درآمدها به هزينه هاي جاري به كمترين 
ميزان س��ال هاي گذش��ته يعني ۴۹.3 درصد رسيده 

است؛ موضوعي كه مي تواند زنگ خطري جدي براي 
به هم ريختن سيستم مالي دولت و اقتصاد كشور باشد. 
اين موضوع بدين معني اس��ت كه دول��ت بيش از ۵0 
درصد هزينه هاي جاري خ��ود را از طريق درآمدهاي 
نفتي و ف��روش اوراق قرضه پرداخت ك��رده و نيمي از 
بخش عمومي كش��ور در اين ۴ ماه با نفت و استقراض 

ارتزاق كرده اند. 
پيامد اين اتفاق ۴۹.8 هزار ميليارد تومان كسري تراز 
عملياتي بوده است كه نس��بت به سال گذشته 21.2 
درصد افزايش داشته است. اين ۴۹.8 هزار ميليارد تومان 
حاصل كسري ۴3.3 هزار ميلياردي درآمدها به عالوه 
۶.۵ هزار ميليارد تومان تنخواه گرداني است كه دولت 

در خزانه معين استان ها قرار داده است.
با اينكه درآمده��اي حاصل از واگ��ذاري دارايي هاي 
سرمايه اي )نفت، گاز و فروش بنگاه هاي دولتي از طريق 
سازمان خصوصي سازي( در اين ۴ ماه به دليل افزايش 
قيمت نفت و دالر افزايش داشته است، اما به حدي نبوده 
كه بتواند كس��ري عملياتي ۵0 هزار ميليارد توماني را 
جبران كند. بر اساس آمارهاي بانك مركزي دولت در 
۴ ماه ابتدايي امس��ال به ميزان ۴2 هزار ميليارد تومان 
درآمد از طريق فروش اموال س��رمايه اي كسب كرده 
كه به ۶0.3 درصد نس��بت به سال قبل افزايش داشته 
است. حتي اين ميزان درآمد نفت از ميزان پيش بيني 
شده در قانون بودجه هم بيش��تر بوده است. در قانون 
بودجه مصوب شده بود كه تا پايان ۴ ماه منتهي به تير 
ماه درآمدهاي نفتي كش��ور 3۶.۵ هزار ميليارد تومان 
باش��د. همانطور گفته ش��د با وجود اين باز اين ميزان 
درآمد نفتي نتوانس��ته رقم كسري عملياتي را جبران 
كند و به همين دليل دول��ت بدون پرداخت يك برگ 
سبز هزاري براي هزينه هاي عمراني، 7.8 هزار ميليارد 
تومان هم براي هزينه هاي جاري كس��ر آورده اس��ت. 
براي اين منظور دولت ها به سمت استقراض و فروش 
اموال مال��ي پناه مي برند. بر اس��اس گزارش ها در اين 
مدت 31.۴ هزار ميلي��ارد تومان اوراق واگذار كرده كه 

درآمده��اي آن را به بودجه جاري و عمراني اختصاص 
داده است. 7.8 هزار ميليارد تومان از اين مبلغ براي تراز 
كسري عملياتي يا بودجه جاري و مابقي آن يعني 23.۴ 
هزار ميليارد تومان به پرداخت هاي عمراني اختصاص 
داده شده اس��ت. اين در حالي است كه قرار بوده تا اين 
زمان ۶2 هزار ميليارد توم��ان به بودجه عمراني تعلق 
گيرد اما همانطور كه مشاهده مي شود بودجه عمراني 
حدود يك سوم ميزان مصوب بوده است. از سوي ديگر 
اين ميزان پرداخت عمراني نسبت به سال گذشته هم 

2۵.۴ درصد كمتر بوده است.
مفهوم »تراز عملياتي و سرمايه اي« در بودجه ريزي به 
مابه تفاوت تمام درآمدهاي دولت )نفتي و غيرنفتي( و 
تمام هزينه هاي او )عمراني و جاري( اطالق مي ش��ود. 
با اينكه اين شاخص نس��بت به سال گذشته به ميزان 
۹3 درصد افزايش داشته است، اما در تيرماه نسبت به 
دو ماه گذشته از ميزان رشد آن كاسته شده است.علت 
اين موضوع افزايش قيمت نفت و باال رفتن درآمدهاي 
نفتي دولت در اين ماه بوده است.اين شاخص در پايان 
تيرماه به منفي 31.2 هزار ميليارد تومان رسيده است 
كه نسبت به ميزان مصوب )32.2- هزار ميليارد تومان( 

اندكي كمتر بوده است.
همانطور كه گفته شد دولت براي جبران كسري بودجه 
جاري نه تنه��ا درآمدهاي نفتي خ��ود را در اين محل 
مصرف كرده بلكه به ميزان حدود 8 هزار ميليارد تومان 
هم اوراق فروخته است. بر اساس گزارش بانك مركزي 
دولت در اين ۴ ماه بطور كل 31.۴ هزار ميليارد تومان 
اوراق فروخته كه بتواند حداقلي هم براي بودجه عمراني 
مصرف كند. اين در حالي است كه طبق مصوبه بودجه 
بايد تا اين زمان 21.۴ هزار ميليارد تومان اوراق واگذار 
مي كرد و عالوه بر اي��ن طبق مصوبه بودجه بايد از اين 
مبلغ 10 هزار ميليارد تومان به تملك آنها يعني خريد 
اوراق ها اختصاص مي داد ام��ا نه تنها از ميزان مصوب 
اوراق بيشتري به فروش رسانده بلكه از سمت ديگر تنها 
10۹ ميليارد تومان به بازخريد آنها اختصاص داده است.
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بانك و بيمه4گزارش
ضرورت تشكيل بازار ثانويه 

مبادله اوراق بيمه زندگي 

قائم مقام وزير صمت: بانك 
صنعت پيشران حمايت از توليد 

گروه بانك و بيمه| احس�ان شمشيري| 
رييس كل بيمه مركزي اعالم كرد: پنج شركت 
جديد متقاضي تاسيس و فعاليت در حوزه بيمه 
زندگي هستند كه يكي از آنها عمليات اجرايي 
خود را آغاز كرده و يك ش��ركت نيز در مرحله 

پذيره نويسي است.
به گزارش تعادل، غالمرضا س��ليماني رييس 
كل بيمه مركزي در همايش توسعه بيمه هاي 
زندگي اظه��ار داش��ت: طبق تصمي��م بيمه 
مرك��زي، ديگر مجوز تاس��يس ش��ركت هاي 
جنرال كه در همه رشته هاي بيمه فعال است، 
داده نمي شود و بايد شركت ها تخصصي شوند. 
وي با انتقاد از پايين ب��ودن ضريب نفود بيمه 
زندگي در ايران، افزود: در سال هاي اخير بيمه 
زندگي رشد خوبي داشته و سهم 7.8 درصدي 
آن از بازار بيمه در سال 1392 به 14.4 درصد 
در سال 96 رس��يده است. س��ليماني يادآور 
شد: در س��ال 1390 فقط در سه شركت سهم 
بيم��ه عمر بي��ش از 20 درصد پرتف��وي آنها 
بود كه اكنون به 10 درصد ارتقا يافته اس��ت. 
رييس كل بيمه مركزي رش��د بيمه زندگي را 
مرتبط با فضاي كس��ب و كار در كشور ارزيابي 
كرد و گفت: در زمان بروز تورم، افراد به دنبال 
دارايي فيزيكي براي حفظ ارزش سرمايه خود 
هس��تند، به همين دليل در سال هاي اخير كه 
تورم در حد قابل قبولي مهار ش��د، بيمه هاي 
عمر رشد كرد. وي افزود: اكنون با تغييراتي كه 
در نرخ تورم ايجاد شده، اين نگراني وجود دارد 
كه فش��ار به صنعت بيمه بيش��تر شود و بيمه 

نامه هاي زندگي فروش نرود. 
سليماني اظهار داش��ت: در اين شرايط، بيمه 
مركزي وظيف��ه دارد با اص��الح آيين نامه ها و 
تسهيل امور، زمينه را براي رشد صنعت بيمه 
فراهم كن��د. وي ضريب نفوذ بيمه در جهان را 
6.13 درصد و س��هم بيمه هاي زندگي از آن را 
3.33 درصد اعالم ك��رد و گفت: اين در حالي 
است كه ميزان نفوذ بيمه در ايران 2.23 درصد 
و سهم بيمه هاي زندگي 31 صدم درصد است. 

رضا رحماني قائم مق��ام وزير صنعت، معدن و 
تج��ارت گفت: اقدامات بس��يار مهم و كارآمد 
بانك صنعت و معدن در عرصه صنعت كش��ور 
نشان مي دهد كه اين بانك پيشران حمايت از 

توليد ملي است .
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني بانك صنعت 
و مع��دن، رحماني در گردهمايي سراس��ري 
مديران بانك صنعت و معدن كه در اين بانك 
برگزار شد، با بيان اين مطلب افزود: هم وزارت 
صمت و هم صنعتگران، بانك صنعت و معدن 
را يك بان��ك داراي بدنه كارشناس��ي كارآمد 
مي دانند بنابراين همواره با نگاه اميدوار به اين 
بانك مي نگرنند چرا كه در ش��رايط حس��اس 
همواره از بخش صنعتي كشور حمايتهاي مهم 

و حياتي داشته است .
وي ب��ا اش��اره ب��ه بازگش��ت تحريم ه��ا و 
اظهارنظره��اي فراوان در خص��وص تاثير اين 
تحريم ها بر صنعت كشور تصريح كرد: تحريم ها 
عالوه ب��ر اينكه تهديد هس��تند فرصت نيز به 
ش��مار مي آيند زيرا موجب توجه و فعالسازي 
ظرفيتهاي خالي داخل كشور مي شوند و اين 
نكته از س��وي وزارت صنعت ب��ه صورت ويژه 

مورد توجه قرار گرفته است .
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با تقدير 
از اقدام��ات بانك صنعت و مع��دن گفت: اين 
بانك در توجه به واحدهاي توليدي، ارتباط با 
وزارتخانه و كاهش فاصله با صنعتگران الگويي 

براي نظام بانكي كشور است .
وي خواس��تار توجه بيش��تر نظ��ام بانكي به 
سياس��ت وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت 
در تامي��ن مالي طرح هاي صنعتي براس��اس 
مزيتهاي منطقه اي شد و عدم توجه به اين امر 

را موجب اتالف منابع دانست .
رحماني تكيه بر اجراي پروژه هاي پوش��اك، 
توسعه صنايع دريايي، توسعه معادن كوچك 
و تكميل زنجيره توليد فوالد و فلزات اساس��ي 
را از ديگر سياست هاي وزارت صنعت، معدن و 

تجارت برشمرد. 
توجه به پروژه هاي صادرات محور، نوس��ازي 
و بازس��ازي صنايع و نوس��ازي ناوگان تجاري 
كشور از ديگر مواردي بود كه رحماني به عنوان 
سياست هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در 

سخنان خود به آن اشاره كرد .
وي عملكرد بانك صنعت و معدن براي تامين 
مالي طرح هاي كوچك و متوسط در قالب طرح 
رونق توليد را مثب��ت ارزيابي كرد و افزود: اين 
بانك توانست رتبه سوم را در ميزان تسهيالت 
پرداختي در قالب طرح يادشده و در نظام بانكي 

كشور كسب كند .
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح 
كرد: در ش��رايط امروز اقتص��ادي، مهم ترين 
دس��تاورد و عملكرد اين بانك در كنار اعطاي 
تس��هيالت، ايجاد اميد در مي��ان صنعتگران 

كشور است.

گزارش تعادل از تازه ترين سياست ابالغي ارزي بانك مركزي

تسهيل بازگشت ارز صادراتي با 4 روش و مهلت سه ماهه 

نياز  صنعتگران سياست بانك صنعت و معدن 

گروه بانك وبيمه|  
به دنبال اع��الم خبر پيمان س��پاري ارزي حاصل از 
صادرات توس��ط عبدالناصر همتي رييس كل بانك 
مركزي، و اجباري ش��دن امضاي تعهدنامه توس��ط 
صادركنن��دگان قبل از صادرات تا متعهد ش��وند كه 
ظرف2 ماه ارز حاصل از صادرات خود را به كشور وارد 
كنند، بانك مركزي طبق بخشنامه اي اعالم كرد كه 
صادركنندگان مي توانند تا سه ماه بعد از صادرات، ارز 

حاصل را به كشور وارد كنند. 
به گزارش تعادل، صادركنندگان كاال مكلفند حداكثر 
ظرف مدت زماني س��ه م��اه از تاريخ ص��دور پروانه 
صادراتي گمركي، حداقل 95 درصد ارزش فوب كاالي 
صادر ش��ده را به چرخه اقتصادي كشور بازگردانند و 
از طريق سامانه جامع تجارت به بانك مركزي اظهار 
نمايند. 5 درصد باقي مانده به منظور تأمين هزينه هايي 
از قبيل بازاريابي، تبليغات و دفاتر خارج از كشور و نظاير 

آن در اختيار صادركننده خواهد بود.
همچنين مصاديق بازگشت ارز حاصل از صادرات بيش 
از سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين 
خواهد شد و از اين طريق صادركنندگان فرصتي بيش 
از س��ه ماه براي بازگشت ارز حاصل از صادرات برخي 

كاالها خواهند داشت. 
از سوي ديگر، روش بازگشت ارز حاصل از صادرات نسبت 
به دوره هاي قبل ساده تر ش��ده و صادر كنندگان نه تنها 
مي توانند ارز حاصل را به بانك ها، يا وارد كننده بفروشند، يا 
در سپرده ارزي سپرده گذاري كنند بلكه مي توانند ارز خود 
را به صرافي ها نيز بفروشند يا بابت تسهيالت ارزي به صورت 
فاينانس، يوزانس و ريفاينان��س پرداخت نمايند. براين 
اساس، با اين روش ها، تمايل صادركننده به بازگشت ارز و 
همچنين راه هاي بازگشت ارز تقويت شده و صادركننده 
ساده تر و بهتر مي تواند ارز خود را به كشور برگرداند و به هر 
روشي كه تمايل داشته باشد مي تواند ارز خود را به كشور 

برگرداند و مثال با صرافي مورد عالقه خود كاركند. 
اي��ن موض��وع باعث خواهد ش��د ك��ه دوره مقاومت 
دارندگان ارز براي فروش كاهش يابد و ميزان عرضه ارز 
نيز افزايش خواهد يافت و اين موضوع به كنترل بازار نيز 
كمك خواهد كرد و صادركنندگان نيز نيازي به رعايت 
مالحظات مورد نظر خود نخواهند داشت و به سادگي 

مي توانند با صرافي مورد نظر خود همكاري كنند. 
از سوي ديگر، بايد توجه داش��ت كه دوره سه ماه و 
افزاي��ش آن در صورت موافقت وزارت صمت، باعث 
مي ش��ود كه دوره بازگش��ت ارز به بيش از سه ماه 
افزايش يابد. اگرچه در گذشته و در دوره سال هاي 
1374 ب��ه بع��د، در دوره مديري��ت دكترمحس��ن 
نوربخ��ش در بانك مركزي نيز در ارديبهش��ت 74 
موض��وع پيمان س��پاري ارزي در دس��تور كار قرار 
گرفت و دوره بازگش��ت ارز حدود 6 م��اه بود، اما به 
عقيده كارشناس��ان، به دليل گس��ترش بانكداري 
الكترونيك و توسعه روش ها و ابزارها و مكانيزم بازار 
ارز، صادر كنندگان در دوره سه ماهه مي توانند بيش 
از دوره ش��ش ماهه 23 س��ال پيش كارايي داشته 

باشند و ارز خود را به كشور برگردانند. 

  نرخ باالي ارز و تشويق صادرات 
از سوي ديگر، نرخ باالي ارز صادركنندگان را تشويق 
خواهد كرد كه با تبديل ارز به ريال، از منافع و فرصت 
سرمايه گذاري ريالي بيشتري برخوردار شوند وگردش 
مالي باالتري ايجاد كنن��د. در اين زمينه، رييس كل 
بانك مركزي خاطرنش��ان كرد: مطمئن هس��تيم با 

توجه به اينكه قيم��ت ارز براي صادركنندگان خوب 
شده است، بايد ارز حاصل از صادرات خود را به داخل 
از كشور بياورند تا جريان واردات و صادرات به خوبي 

انجام شود.

  سرعت بيشتر در بازگشت ارز 
بان��ك مرك��زي در اي��ن بخش��نامه تاكيد داش��ته 
كه ب��راي س��رعت بيش��تر در عرض��ه ارز حاصل از 
صادرات»دس��تورالعمل و ضواب��ط اجراي��ي رف��ع 
تعه��د ارزي صادركنندگان و برگش��ت ارز حاصل از 
صادرات كاال به چرخه اقتصادي كش��ور« در 6 بند به 

دستگاه هاي ذيربط ابالغ شده است. 
 اين دستورالعمل به اس��تناد مفاد نامه 20 مرداد 97 
دبير هيأت دولت مبني بر تكليف تمام دس��تگاه هاي 
اجرايي ب��ر رعايت سياس��ت هاي ارزي ابالغي بانك 
مركزي و در راستاي اجرايي كردن بند 3 تصويب نامه 
16 م��رداد 97 هيأت وزيران موضوع »برگش��ت ارز 
حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كش��ور«، ابالغ 

شده است.
 براين اس��اس، گمرك مكلف اس��ت پي��ش از اظهار 
الكترونيك صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزي 
نسبت به اخذ سيستمي تعهد بازگشت ارز حاصل از 
صادرات از صادركننده اق��دام و تاييديه مربوطه را از 
بانك مركزي دريافت كند. همچنين گمرك موظف 
است اطالعات پروانه هاي صادراتي را به صورت برخط 

و سيستمي به بانك مركزي ارسال كند.
 در اين راس��تا، صادركنندگان كاال مكلفند حداكثر 
ظرف مدت زماني س��ه م��اه از تاريخ ص��دور پروانه 
صادراتي گمركي، حداقل 95 درصد ارزش فوب كاالي 
صادر ش��ده را به چرخه اقتصادي كشور بازگردانند و 
از طريق سامانه جامع تجارت به بانك مركزي اظهار 
نمايند. 5 درصد باقي مانده به منظور تأمين هزينه هايي 
از قبي��ل بازاريابي، تبليغات و دفاتر خارج از كش��ور و 
نظاير آن در اختيار صادركننده خواهد بود. همچنين 
مصاديق بازگشت ارز حاصل از صادرات بيش از سه ماه 
توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين خواهد 
شد و از اين طريق صادركنندگان فرصتي بيش از سه 
ماه براي بازگشت ارز حاصل از صادرات برخي كاالها 

خواهند داشت. 
 

  4 روش بازگشت ارز 
نحوه بازگردان��ي ارز به چرخه اقتصادي كش��ور برابر 
مقررات و سياست هاي بانك مركزي مي تواند به يك يا 
تركيبي از شكل هاي زير صورت گيرد: واردات در مقابل 
صادرات خود يا اشخاص ثالث - پرداخت اقساط بدهي 
ارزي تسهيالت فاينانس، ريفاينانس و يوزانس خود   - 
فروش ارز به بانك ها و صرافي هاي مجاز   - سپرده گذاري 

ارزي نزد بانك ها.
 همچني��ن اراي��ه خدم��ات و تس��هيالت وي��ژه به 
صادركنندگان توسط كليه دس��تگاه هاي اجرايي از 
جمله خدمات و تس��هيالت بانكي، ص��دور و تمديد 
كارت بازرگاني و اعطاي س��اير مشوق هاي صادراتي 
و نظاير آن منوط به رفع تعه��د ارزي صادركنندگان 
و استعالم برخط و سيستمي دستگاه ذيربط از بانك 

مركزي است.
بانك مركزي نيز موظف است امكان استعالم اطالعات 
تعهدات ارزي صادركنندگان را براي تمام دستگاه هاي 
متولي اجرايي و نظارتي به صورت برخط و سيستمي 

فراهم كند. 

  قيمت در بازار
در بازار ارز سنا نيز هر يورو در اين سامانه 9 هزار و 633 
تومان و هر پوند 16 هزار و 71 تومان به فروش رسيد، 
دالر امريكا 10 هزار و 650 تومان داد و ستد شد و هر 
يوآن چين نيز يك ه��زار و 134 تومان قيمت خورد. 
اما نرخ دالر در ب��ازار آزاد افزايش يافته و به 13 هزار و 
600 تومان رس��يده و درنتيجه نرخ سكه و طال نيز با 

افزايش مواجه شد. 
 قيمت س��كه پس از طي كردن روند كاهشي در چند 
روز گذشته روز دوشنبه 19 ش��هريور ماه 97 دوباره 
صعودي شد و نرخ سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
به 4 ميلي��ون و 270 هزار تومان رس��يد و همچنين 
قيمت دالر در ب��ازار آزاد به 13 ه��زار 600 و يورو به 
15 هزار و 600 تومان رس��يده است. برخي دليل اين 
 fatf افزايش را واكنش بازار، به تصويب نشدن اليحه
و مخالفت بخش پ ژوهشي مجمع تشخيص مصلحت 
نظام ارزيابي كرده اند در شرايطي كه نرخ هر انس طال 
در بازار با يك افزايش به 1195 دالر رس��يد هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد امامي روز دوشنبه 
در بازار تهران با 275 هزار تومان افزايش نس��بت به 
روز يك ش��نبه با رقم 4 ميليون و 270 هزار تومان به 

فروش رسيد.
همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
با 50 هزار تومان رشد نسبت به روز يكشنبه به ارزش 
3 ميليون و 956 هزار تومان داد و ستد شد. از سوي 
ديگر، در بازار آزاد هر قطعه نيم س��كه بهار آزادي با 
50 هزار تومان افزايش در مدت مش��ابه 2 ميليون و 
84 هزار تومان و ه��ر قطعه ربع بهار آزادي نيز با 60 
هزار تومان رش��د به ارزش يك ميلي��ون و 90 هزار 

تومان معامله شد.
بر اساس اين گزارش، هر قطعه سكه گرمي با افزايش 
10 هزار توماني نسبت به روز يكشنبه به قيمت 622 
هزار تومان معامله ش��د و هر گرم طالي 18 عيار نيز 
با 16 هزار و 480 تومان افزايش به ارزش 353 هزار و 

200 تومان فروخته شد.

  توافق دوجانبه مالك تعيين نرخ ارز 
در بازار ثانويه شد

همچنين دبيركل صرافان ايران گفت: تعيين نرخ ارز در 
بازار ثانويه پيش از اين يك طرفه بود و هم اكنون بصورت 
توافقي و دو طرفه خواهد بود.رضا تركاشوند در گفت وگو 
ب��ا راديو اقتصاد با بيان اين مطلب، افزود: در روش قبلي 
عرضه كننده ارز قيمت را تعيين و متقاضي فقط همان 
ارز را انتخ��اب و موردپذيرش قرار مي داد، ولي در روش 
جديد براي معامله بايد يك توافق طرفيني صورت گيرد.

وي همچنين اظهارداش��ت: خوش��بختانه در روش 
جديد، چون معامله ارز بنابر توافق دو طرفه اس��ت به 
همين دليل طولي نخواهد كشيد قيمت ها به سمت 

تعادل و حتي نزديك به واحد پيش رود.
دبيركل صراف��ان ايران ادامه داد: عرضه كالن ارز در 
بازار نيما توس��ط پتروش��يمي ها و فوالدي ها انجام 
مي ش��ود كه اين عرضه مالك قيمت گذاري ارز در 

بازار است.

    تسهيل ورود اسكناس ارز از يك ماه قبل
در حالي ك��ه در روزه��اي اخير رس��انه ها از مكاتبه 
ريي��س كل بانك مركزي با وزير كش��ور در خصوص 
ورود اس��كناس خب��ر داده اند، از يك م��اه قبل ورود 
ارزهاي خارجي به كشور به  ميزان قابل توجهي تسهيل 

شده است.
خبرگزاري تسنيم در اين رابطه نوشته است كه، بعد از 
اعمال سياست دوم ارزي و تعميق بازار ثانويه، بسياري 
از ناظران به  دنبال وعده هاي مطرح  شده انتظار كاهش 
قيم��ت ارز در بازار س��وم يا بازار آزاد را داش��تند اين 
درحالي است كه با وجود افزايش عرضه در بازار ثانويه 
قيمت در بازار آزاد افزايش يافته است. در حال حاضر 
با دستورالعمل جديد بانك مركزي در خصوص تامين 
اسكناس مورد نياز مسافران و دانشجويان تا حدودي 

قيمت ارز در بازار آزاد كاهش يافت.
اين در حالي است كه خبري در خصوص مكاتبه رييس 
كل بانك مركزي با وزير كش��ور در خصوص تسهيل 

ورود ارزهاي خارجي توسط بانك ها، صرافان و اشخاص 
حقيقي و حقوقي منتشر شد.

با انتشار اين خبر قيمت ارز بار ديگر در بازار آزاد روند 
كاهش خود را ادامه داد. از سوي ديگر پيگيري هاي 
انجام  شده در گمركات هوايي كشور نشان مي دهد 
از يك ماه پيش بر اساس مصوبه شوراي هماهنگي 
اقتصادي و ابالغيه گمرك ايران، ورود ارز به كشور 

به  شكل قابل توجهي تسهيل شده است.
بر اين مبنا در ماه هاي ارديبهش��ت و خرداد بر اساس 
سياس��ت اول ارزي، براي ورود ارز به كش��ور عالوه بر 
ثبت اظهارنامه در سامانه گمركي بايد ارز ورودي براي 
كنترل و بررسي نزد ش��عبه ارزي فرودگاه نگه داري 
مي ش��د و بعد از استعالم ارز به مس��افر تحويل داده 
مي شد، اين در حالي است كه از يك ماه قبل ورود ارز 
به كشور تسهيل شده و مانند سابق بحث كنترل هاي 

مربوطه انجام نمي شود.

  ورود روزانه يك ميليون دالر اسكناس ارز 
ي��ك مقام گمركي در اين خص��وص مي گويد، بعد از 
ابالغيه جديد ورود ارز به صورت اس��كناس س��رعت 
گرفته و روزانه مسافران تا 200 هزار دالر ارز به كشور 
وارد مي كنند. هر چند اين مقام مسوول عدد ميانگين 
مش��خصي براي ورود ارز مس��افري و غيرمسافري از 
طريق فرودگاه ها و مرزه��اي هوايي مطرح نكرد، اما 
تاكيد كرد كه اخيراً بانك ها نيز به ورود اس��كناس در 

حجم هاي باال اقدام كرده اند.
وي افزود، ب��ا توجه به آمارهاي موج��ود ميزان ورود 
اس��كناس توس��ط اش��خاص حقيق��ي و حقوقي و 
نمايندگان بانك ها س��رعت قابل مالحظه اي گرفته 
است. وي با بيان اينكه نمايندگان بانك ها هر روز مبالغ 
بااليي مانند يك ميليون دالر اسكناس وارد مي كنند، 
گفت: البت��ه اخيرا ورود اس��كناس در حجم هاي باال 
شدت بيش��تري گرفته و )به  نظر مي رسد( اشخاص 
حقيقي مثل صراف ها نيز رفته رفته به  س��مت ورود 

اسكناس در حجم هاي باال اقدام كرده اند.

حس��ين مهري رييس هيات مديره و مديرعامل بانك 
صنعت و معدن گفت: يكي از مهم ترين سياست هايي 
ك��ه اين بانك دنب��ال مي كند توجه به اصل مش��تري 
مداري است زيرا مشتريان بانك كارآفرينند و مي توانند 

به كشور براي عبور از شرايط حاضر كمك كنند .
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني بانك صنعت و معدن، 
مهري كه در گردهمايي سراس��ري مديران و روساي 
س��تاد و ش��عب اين بانك س��خن ميگفت در تشريح 
سياس��ت هاي جديد بانك افزود: خدمات��ي كه براي 
مش��تريان ارايه مي شود بايد از س��ه ويژگي سهولت، 

شفافيت و ارزان بودن برخوردار باشد. 
وي با بيان اينكه بانك صنعت و معدن هميش��ه انتخاب 
اول صنعتگران است، تصريح كرد: مشتري مداري همواره 
براي تمام كس��ب و كارها مفيد بوده و توصيه شده است. 
بنابراين بانك به عنوان يك مش��اور و همراه با مشتريان، 
 خواسته هاي آنها را شناسايي و در راستاي اجرايي شدن آن 
مي كوشد . مديرعامل بانك صنعت و معدن با اشاره به 
اينكه اين بانك به عنوان يك بانك توسعه اي بايد براي 
برون رفت كشور از وضعيت موجود موثرتر باشد تصريح 
كرد: يك��ي از مباحث مهم، مديري��ت منابع و مصارف 
اس��ت زيرا اگر منابع مالي هوش��مندانه و كارشناسانه 
هدايت ش��ود با مشكل روبه رو نمي ش��ويم، به ويژه در 
ش��رايطي كه نوس��انات نرخ ارز موجب افزايش ميزان 
مصارف شده اس��ت . وي تصريح كرد: مديريت منابع و 
مصارف ازاستراتژي هاي مهم يك بانك به شمار مي آيد 
كه سبب پاسخگويي سريع و به موقع به مشتريان بانك 

خواهد شد .
مديرعام��ل بانك صنع��ت و معدن تحق��ق حاكميت 
ش��ركتي در اين بانك را مورد تاكيد قرارداده و افزود: 
ذينفعان بانك اعم از جامعه، مشتريان و كاركنان بايد 
به صورت يكپارچه ديده شده و منافعشان مورد توجه 

قرار گيرد.
مهري با اش��اره به اهميت پرداخت تسهيالت مالي به 
طرح ه��اي صنعتي تصريح كرد: در كن��ار تامين مالي 
پروژه ه��اي صنعتي ب��زرگ، تامين مال��ي طرح هاي 

نيروگاهي در س��ال هاي اخير موج��ب كاهش ميزان 
خاموشي ها در تابستان امسال شد و اين از نتايج تالش 

كاركنان بانك صنعت و معدن است .
مديرعام��ل بانك صنعت و معدن گف��ت: تامين مالي 
صنايع كوچك و متوسط بسيارمهم است و براي تامين 
مالي صناي��ع كوچك بايد به س��رعت عمل كنيم زيرا 
تاخير در كمك به اين صنايع موجب ايجاد خس��ارات 

جبران ناپذير مي شود .
توانمندس��ازي بانك از طريق افزايش سرمايه موضوع 
ديگري بود كه حس��ين مهري ب��ه آن پرداخت و ابراز 
امي��دواري كرد ك��ه از طريق كمك دول��ت و مجلس 
شوراي اسالمي مش��كل كفايت سرمايه بانك صنعت 

و معدن حل شود .
مديرعامل بان��ك صنعت و معدن در ادامه خواس��تار 
ارتقاء فعاليتهاي بانك با توجه به رسالت و ماموريت ها 
از طريق آموزش مستمر شد و افزود: ما بايد مهارت هاي 
بانكداري نوين جهان را بياموزي��م و اين كار مي تواند 
موجب بهبود فعاليت هاي بانك صنعت و معدن شود .

وي بيان داشت: كلينيك عارضه يابي بايد در اين بانك 
تشكيل ش��ود تا بتواند به شناس��ايي و حل مشكالت 
واحدهاي صنعتي بپ��ردازد، ما بايد هم��واره در كنار 
صنعتگران به عنوان مشاور حضور داشته و به آنها براي 

حل مشكالتشان كمك كنيم .
مهري شفاف س��ازي در فرآيند اقدام��ات بانك را مهم 
دانس��ت و افزود: توسعه كيفي ش��عب يكي از مباحث 
عمده ماست و اين امر عالوه بر امكانات فيزيكي نياز به 

نيروي انساني كارآمد دارد .

تقدير بانك پاسارگاد از كشتي گيران مدال آور 
بانك پاس��ارگاد به عن��وان تنها حامي ورزش كش��تي 
كش��ور، از مدال آوران كش��تي آزاد و فرنگي ايران در 

مسابقات آسيايي 2018 تقدير كرد. 
به گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد، طي مراسمي 
در خانه كش��تي عبداهلل موحد و با حضور رسول خادم 
رييس فدراسيون كش��تي، مجيد قاسمي مديرعامل 
بانك پاس��ارگاد، جمعي از مديران فدراسيون و بانك، 
كش��تي گيران و كادر فني، از مدال آوران كش��تي آزاد 
و فرنگي در مسابقات آس��يايي 2018 با اهداي جوايز 

نقدي و لوح يادبود، قدرداني شد. 

   رييس فدراس�يون كش�تي: خانواده بزرگ 
بانك پاسارگاد، حامي كشتي كشور در روزهاي 

سخت 
بر اس��اس اين خبر، در اين مراسم رسول خادم ضمن 
قدرداني از دكتر قاسمي و ساير مديران بانك پاسارگاد 
به عنوان حاميان صميمي ورزش ملي كش��ور گفت: 
بنده به عنوان مس��وول فدراس��يون كش��تي گواهي 
مي ده��م در روزگار س��خت و پرف��راز و نش��يبي كه 
خانواده كشتي تجربه كرده است، به ويژه در روزهاي 
اخير، خانواده بزرگ بانك پاسارگاد كه با وجود جمع 
عظيمي از مردم عزيزمان يك خانواده چند ميليوني 
اس��ت، لحظه به لحظه كنار كش��تي بودند و حمايت 
خود را از ورزش ملي كش��ور دري��غ نكردند. از طرف 
جامعه كش��تي از اين حمايت صميمان��ه و خالصانه 

كمال تشكر را دارم. 

   مديرعام�ل بانك پاس�ارگاد: كش�تي، بخش 
مهمي از فرهنگ و تاريخ ملي ما است 

دكتر قاسمي مديرعامل بانك پاسارگاد نيز با بيان اينكه 
افتخار مجموعه بانك پاسارگاد اين است كه از كشتي 
ب��ه عنوان ورزش ملي ايران حماي��ت مي كند، خطاب 
به قهرمانان كش��تي گفت: من به عنوان يك شهروند 
و عضوي كوچ��ك از جامعه پرافتخار ايران اس��المي، 
وقتي شما به قهرماني مي رسيد و پرچم ملي ايران را به 

دوش مي كشيد، در برابر اين بزرگي تعظيم مي كنم و 
به خاطر اين عظمتي كه ش��ما خلق مي كنيد به درگاه 
خداوند بزرگ ش��كرگزار هس��تم. وي ادامه داد: شما 
مي دانيد ك��ه دعاي 82 ميليون نفر ايراني و آنهايي كه 
در سطح دنيا به جمهوري اسالمي دل داده اند، پشتوانه 
توفيقات شما است. اين نعمت بزرگي است كه خداوند 
به ش��ما داده اس��ت تا بتوانيد ايران و ايراني را سرافراز 
كنيد. دكتر قاسمي افزود: آنچه كه بانك پاسارگاد براي 
ورزش كشتي كش��ور انجام داده است، از روي عشق، 
عالقه و احساس مسووليت بوده است. يكي از مهم ترين 
بحث هاي ما در اين بانك، مس��ووليت فرهنگي است و 
ش��ما بخش مهمي از فرهنگ و تاريخ ملي ما هستيد. 
كشتي در ورزش جهان، با نام ايران شناخته شده است. 
مديرعام��ل بانك پاس��ارگاد خاطرنش��ان ك��رد: 
بانك پاسارگاد در حدود 7.5 ميليون نفر ذي نفع، اعم 
از سهامدار و س��پرده گذار دارد. عالوه بر اين، در گروه 
مالي پاس��ارگاد در حدود 350 هزار نفر مشغول به كار 
هستند. تنها در شركت بيمه پاس��ارگاد، 45 هزار نفر 
اشتغال ايجاد شده اس��ت. قهرمانان كشتي كشور در 

چنين خانواده بزرگي جايگاهي ويژه دارند. 
وي در پاي��ان ضمن اظهار اميدواري از بهره برداري هر 
چه سريع تر از آكادمي كشتي كه توسط بانك پاسارگاد 
در حال احداث است، اين قول را به قهرمانان تيم ملي 
كشتي كشور داد كه پاداشي بيشتر از دوره قبل از سوي 
اين بانك  به مدال آوران كش��تي در مسابقات المپيك 

2020 اهدا شود. 
گفتني است بانك پاسارگاد در اين مراسم به قهرمانان 
كش��تي آزاد و فرنگي ايران كه در بازي هاي آس��يايي 
جاكارتا موفق به كسب مدال طال شده بودند، هر كدام 
مبلغ يكصد و بيست ميليون تومان، به 3 مدال آور برنز 
كشتي آزاد و فرنگي ايران در اين بازي ها، هر كدام مبلغ 
پنجاه ميليون تومان و به هر يك از مربيان تيم مبلغ 80 
ميليون تومان اهدا كرد. به اعضاي كادر فني تيم ملي 

كشتي نيز جوايزي اهدا شد.
همچني��ن احد پ��ازاج مدير تيم ملي كش��تي فرنگي 
به نمايندگي از فدراس��يون كش��تي و كش��تي گيران 
با اهداي م��دال و تنديس از تنها حامي مالي كش��تي 

كشور تقدير كرد.
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اخبار

روي خط شركت ها 

5 بازار سرمايه
 تعيين بازارگردان 

براي سه نماد معامالتي فرابورس

عرضه اوليه عطرين نخ قم

در نمادهاي معامالتي گروه كارخانجات صنعتي 
تبرك، كش��ت و دام قيام اصفهان و پتروشيمي 
غدي��ر، صن��دوق س��رمايه گذاري اختصاصي 
بازارگرداني س��ينا بهگزين به عنوان بازارگردان 
تعيين و دامنه جديد نوسان روزانه قيمت، دامنه 
مظنه، حداق��ل معامالت روزان��ه و دوره زماني 

بازارگرداني اعالم شد.
مدير نظارت بازار و بازرس��ي فراب��ورس ايران، از 
تعيين بازارگردان ب��راي 3 نماد معامالتي مورد 

معامله در بازارهاي اول و دوم فرابورس خبر داد.
در اطالعيه اي كه از س��وي مديري��ت نظارت و 
بازرس��ي فرابورس ايران منتشر ش��ده است در 
نمادهاي معامالتي گ��روه كارخانجات صنعتي 
تبرك، كش��ت و دام قيام اصفهان و پتروشيمي 
غدي��ر، صن��دوق س��رمايه گذاري اختصاصي 
بازارگرداني س��ينا بهگزين به عنوان بازارگردان 
تعيين و دامنه جديد نوسان روزانه قيمت، دامنه 
مظنه، حداق��ل معامالت روزان��ه و دوره زماني 

بازارگرداني اعالم شده است.
بر اين اساس در نماد معامالتي »تبرك«، صندوق 
س��رمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني س��ينا 
بهگزين به عن��وان بازارگ��ردان جديد اين نماد 
معامالتي تعيين و جايگزي��ن بازارگردان قبلي 
شد. در نماد معامالتي »تبرك« از تاريخ بيستم 
خردادماه سال جاري عمليات بازارگرداني به روش 
مبتني بر حراج توس��ط صندوق سرمايه گذاري 
اختصاصي بازارگرداني بانك س��ينا آغاز شده و 
دامنه نوسان روزانه قيمت اين نماد به 10 درصد 

تغيير كرده بود.
حال با تغيي��ر بازارگردان در اين نماد معامالتي، 
دامنه جديد نوسان روزانه قيمت، مطابق با دامنه 
مجاز نوسان قيمت در بازارهاي اول و دوم فرابورس 
ايران تعيين شده و دامنه مظنه آن از 3 درصد به 
2.5 درصد كاهش يافته است. همچنين حداقل 
معامالت روزانه بازارگردان در نماد »تبرك« به 
تعداد 2 ميليون و 231 هزار سهم است و آنطور كه 
اعالم شده قابليت بازنگري در مواردي همچون 
دامنه مظنه، دامنه نوسان روزانه قيمت، حداقل 
معامالت روزانه و نيز بازارگردان در مقاطع 3 ماهه 
براي اين نماد وجود دارد. اين نماد معامالتي هم 
اكنون در بازار دوم فرابورس توس��ط سهامداران 

خريد و فروش مي شود.
از سوي ديگر صندوق سرمايه گذاري اختصاصي 
بازارگرداني س��ينا بهگزين به عنوان بازارگردان 
در نمادهاي معامالتي »ش��غدير« در بازار اول و 
»زقيام« در بازار دوم از سه ش��نبه مورخ بيستم 
ش��هريورماه 1397 عملي��ات بازارگرداني را به 
روش مبتني بر حراج آغ��از خواهد كرد. حداقل 
تعهد معام��الت روزانه اين بازارگ��ردان در نماد 
»شغدير« يه ميزان يك ميليون و 300 هزار سهم 
و در نماد »زقيام« به تعداد 350 هزار سهم است. 
همچنين دامنه مظنه در اي��ن دو نماد نيز 2.5 
درصد اعالم ش��ده و در مقاطع سه ماهه امكان 
تغيير پارامترهاي مرتبط ب��ا بازارگرداني وجود 
دارد.براي نخس��تين بار در بازار سرمايه از تاريخ 
20 شهريور ماه سال 1395 عمليات بازارگرداني 
روي دو نماد فرابورسي بازار سهام يعني نمادهاي 
»سمگا« متعلق به شركت گروه سرمايه گذاري 
ميراث فرهنگي و گردشگري ايران و »وگردش« 
متعلق به بانك گردش��گري آغاز شد و در اين در 
حالي بود كه تا پيش از آن بازارگردان ها صرفا در 
بازار صكوك به عمليات بازارگرداني مي پرداختند.

بهنام محس��ني، معاون عمليات و نظارت بازار 
فرابورس ايران چندي پيش با بيان اينكه هدف از 
وجود بازارگردان در جريان معامالت هر نوع ورقه 
بهادار اعم از سهام يا اوراق، تنظيم عرضه و تقاضاي 
بازار است، گفته بود: تحديد دامنه نوسان، افزايش 
نقدشوندگي ورقه بهادار و تنظيم عرضه و تقاضاي 
بازار از جمله مهم ترين مزايايي است كه با حضور 
بازارگردان در جريان معامالت هر نوع ورقه بهادار 

مي توان به آنها دست يافت.

فردا عرضه اوليه شركت عطرين نخ قم با نماد »نطرين« 
در بازار دوم فرابورس انجام مي ش��ود . در اين عرضه 
اوليه تعداد 15ميليون و 6 هزار و 450 سهم معادل 10 
درصد از سهام شركت عطرين نخ قم )سهامي عام( به 

بازار خواهد آمد. 
در اين عرضه اوليه تعداد 15ميليون و 6 هزار و 450 
سهم معادل 10 درصد از سهام شركت عطرين نخ قم 
)سهامي عام( به عنوان ششمين عرضه اوليه امسال 
بازار س��رمايه عرضه خواهد شد. حداكثر سهام قابل 
خريداري توسط هر شخص حقيقي و حقوقي 300 
س��هم و دامنه قيمتي براي عرض��ه 4680 تا 4914 
ريال در نظر گرفته ش��ده اس��ت. در اين عرضه اوليه 
به هر سهامدار حقوقي و حقيقي حداكثر 300سهم 
اختصاص داده و در دامنه سفارش نيز مبلغ 4680 تا 
4914 ريال تعيين شده است. مدير عرضه و متعهد 
خريد در اين عرضه اوليه نيز كارگزاري رضوي )سهامي 
خاص( و شخص حقيقي بوده و سقف تعهد خريد آن 
حداكثر 50 درصد سهام قابل عرضه در روز عرضه اوليه 
)ش��ركت كارگزاري رضوي 33.34 درصد و شخص 
حقيقي 16.66 درصد سهام قابل عرضه( اعالم شده 
است. حامد مقدم سهامدار عمده و رييس هيات مديره 
شركت عطرين نخ قم در مراسم معارفه اين شركت، 
ميزان صادرات اين شركت در سال گذشته را 5 درصد 
عنوان كرد و از تركيه به عنوان اولين مقصد صادراتي 
اين ش��ركت نام برد. وي افزود: صادرات عطرين نخ 
قم رو به رش��د بوده و افزايش ص��ادرات و همچنين 
افزايش مقاصد صادراتي در بلوك شرق و كشورهاي 

»سي آي اس« در دستور كار قرار دارد.

»تعادل«ازسياستغيرشفافمديريتدربورستهرانگزارشميدهد

درمراسماختتاميهدومينليگستارگانبورسمطرحشد

فتح 10 كانال بورسي در 3 روز معامالتي

معامالت الگوريتمي در راه سيستم هاي تريدري

گروه بورس| مسعود كريمي|
 شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در معامالت روز 
گذشته 4 هزارو 764 واحد افزايش پيدا كرد و توانست 
براي نخستين بار دقايقي وارد كانال 147 هزار واحدي 
شود اما در پايان داد و س��تد ها، اين نماگر رقم 146 
هزارو 998 واحدي را به خود اختصاص داد. از همين 
رو، با نگاهي ب��ه جريان خريد و فروش ها مش��اهده 
مي شود كه شاخص كل طي 3 روز معامالتي اخير 9 
هزارو 247 واحد رشد )معادل 6.7 درصد( افزايش را 
در كارنامه كاري خود به ثبت رساند و توانست از 10 
كانال بورسي عبور كند. در همين حال، روز گذشته 
در پي ركورد شكني نماگر اصلي بازار سهام روزنامه 
»تعادل« در خصوص چرايي افزايش قابل توجه و به 
يك باره پارامتر  هاي بورسي، برنامه ها و اهداف بورس 
تهران در راستاي تعميق بازار سهام، جذب نقدينگي 
تازه  وارد، عرضه هاي اوليه و ساير موارد مرتبط با بازار 
از جمله توصيه مقامات بورسي به سهامداران تازه وارد، 
با حسن قاليباف اصل مديرعامل شركت بورس تهران، 
روح اهلل حسيني مقدم معاون ناشران و اعضاء شركت 
ب��ورس، علي صحراي��ي معاون بازار ش��ركت بورس 
تهران و حميد روح بخش سرپرس��ت روابط عمومي 
و امور بين الملل اين ش��ركت تماس حاصل كرد اما 
متاسفانه پاسخ هايي از جمله اظهار بي اطالعي از روند 
بازار س��هام حتي طي چند روز اخير، ارجاع به روابط 
عمومي جهت پاسخگويي به سواالت، عدم پاسخ به 
تماس تلفني و بهانه هايي از جمله حضور در جلس��ه 
مواجه شديم. در اين ميان، ذكر اين موضوع كه نهاد 
سياست گذار نمي تواند وارد موضوعاتي از قبيل تحليل 
بازار شود ضروري به نظر مي رسد اما ايجاد چشم انداز و 
اظهارنظر در خصوص برنامه هاي آتي و اهداف به هيچ 
عنوان در حوزه تحليل بازار س��هام قرار نمي گيرد و 
خارج از قوانين هم نيست. به هر روي، افزايش شفافيت 
به واسطه سياست گذاران و سكانداران مي تواند نقش 
مفيد و موثري را در راس��تاي تعميق تمام بازار هاي 
مالي ايفا كند. اين در حالي اس��ت كه در نقطه مقابل 
عدم شفافيت و اظهارنظر در خصوص استراتژي هاي 
شركتي و سازماني نيز مي تواند به ابهام و تاريك شدن 
فضاي معامالتي منجر ش��ود كه متاسفانه مشاهده 
مي شود بورس اوراق بهادار تهران اين روز ها سياستي 
غير ش��فافيت و رفتار گزينشي نسبت به رسانه هاي 
كش��ور را در دستور كار خود قرار داده است. از سويي 
ديگر، با توجه به روند معامالتي بازار هاي موازي بورس 
از جمله ارز و سكه مشاهده مي شود كه طي چند روز 
اخير اين بازار  ها با كاهش قيمتي قابل توجهي همراه 
شده اند. از همين رو، در بازار روز دوشنبه دالر با رقم 
13 هزارو 620 تومان و س��كه ط��رح جديد با رقم 4 
ميليون و 352 هزار تومان مورد معامله قرار گرفتند 
و در مقابل سهامداران تاالر شيشه اي شاهد افزايش 
قيمتي سهم هاي خود بودند. اين در حالي است كه، 
ايجاد ثبات و كاهش قيم��ت در اين بازار ها مي تواند 
پالس مثبت��ي را به س��رمايه گذاران جهت ضرورت 
تغيير بازار هدف ارسال كند، چرا كه به عقيده برخي 
از فعاالن اقتصادي بازار س��هام همچنان از پتانسيل 
افزايشي برخوردار است و بازار ارز با توجه به رشد هاي 
چن��د وقت اخي��ر، در ص��ورت ثبات ش��رايط فعلي 
چشم انداز افزايش قيمتي براي آن قابل تصور نخواهد 
بود. بر اين اساس، برداش��ت مثبت سهامداران تاالر 

شيشه اي حافظ از دستورالعمل جديدي كه تاكنون 
از سمت وزارت صمت در خصوص قيمت گذاري هاي 
محصوالت پتروشيمي  و فلزي  اعالم نشده است يكي 
از داليل صعود بورس در معامالت روز گذشته در نظر 

گرفته مي شود. 

   مبناي قيمت گذاري بر حسب بازار ثانويه 
در همين حال، فردين آقا بزرگي مديرعامل كارگزاري 
بانك دي درباره چرايي صعود شاخص بورس تهران 
در گفت وگو با »تعادل« عنوان ك��رد: بازار بورس به 
عن��وان يك��ي از موجه ترين بازار   ه��ا و موقعيت  هاي 
س��رمايه گذاري محس��وب مي ش��ود. اين در حالي 
اس��ت كه بورس تهران طي چند وقت اخير رش��دي 
را ب��ه مرات��ب كمتر از س��اير بازار ها تجرب��ه كرد. بر 
همين اساس، ابالغيه هاي مكرر و بعضا ضد و نقيض 
وزارتخانه هايي همانند صمت، نفت يا مقامات ناظر در 
خصوص مالك قيمت گذاري در بورس كاال ابهاماتي 
را ايجاد كرد و در نهايت باعث ش��د تا تداوم در رش��د 
شاخص و قيمت هايي براي چند هفته به تعويق افتد. 
به ه��ر روي، ابالغيه روز يك ش��نبه بانك مركزي در 
مورد تعيين تكليف اعطاي ارز مسافرتي با نرخي كه 
مورد تاييد بانك مركزي و دولت است،  رفع ابهامات 
نرخ گذاري در بورس كاال از جمله داليل مهم رشد بازار 
سهام محسوب مي شوند. وي افزود: ارز مسافرتي در 
حال حاضر با نرخ يورو در رقم 14 هزارو 800 تومان 
ق��رار دارد كه نرخ برابري آن ب��ا دالر حدود 1280 تا 
1290 تومان برآورد مي ش��ود. اين كارش��ناس بازار 
سرمايه معتقد است كم رنگ شدن ابهامات در بورس 
كاالي اي��ران همگام با پيگيري ش��ركت ها و فعاالن 
اقتصادي كليت بازار را در آس��تانه چنين ابالغيه اي 
قرار داده اس��ت. از طرفي، اين مهم بر اساس ابالغيه 
و ش��ماره نامه رس��مي از جانب بورس كاال يا وزارت 
صمت تاكنون ابالغ نشده است اما بطور كلي در فضاي 
معامالت گفته ها و ش��نيده ها حاكي از اين موضوع 
اس��ت كه مبناي قيمت گذاري بر اساس نرخ ارز بازار 
ثانويه محاسبه خواهد ش��د. فردين آقا بزرگي تاكيد 
كرد: شنيده ها از جانب يكي از مسووالن كميسيون 
اقتصادي مجلس مبني بر اين موضوع است كه در 3 
ماهه پاياني سال 96 مبلغ 30 ميليارد دالر به نحوي از 
كشور خارج شده است. اين ميزان از دالر بطور تقريبي 
نسبت به نرخ روز فعلي، با ارزش كل بازار بورس برابري 
مي كند. بنابراين چنين مقياس��ي نشان دهنده اين 
موضوع است كه بورس كشور نسبت به ساير بازار ها 
از اندازه كوچك تري برخوردار است بر همين اساس، 
اين بازار پتانسيل افزايشي بيش از شرايط فعلي را در 

معامالت سهام خواهد داشت.

  ضرورت آگاهي بخشي به فعاالن 
مديرعامل كارگزاري بانك دي درباره ضرورت افزايش 
عرضه هاي اوليه در برنامه هاي آتي بورس تهران نيز 
گفت: سرعت در جريان و فرآيند پذيرش شركت ها در 
اين مقاطع با در نظر گرفتن دقت و مالحظات خاص 
خود، مي بايست به ش��دت و حداكثر ممكن صورت 
بگي��رد. وي بر اين باور اس��ت هيات هاي پذيرش در 
بورس و فرابورس بايد محصوالت و شركت هاي جديد 
را به سرعت مورد پذيرش قرار دهند. اين در حالي است 
كه، اين مهم مي توان��د به عنوان اولين قدم همكاري 

شركت هاي بورس، فرابورس و بورس كاال تلقي شود 
و اركان بايد در اين حوزه نس��بت به گذشته فعال تر 
عمل كنند. وي درباره ضرورت اظهارنظر هاي مقامات 
بورسي و شفاف س��ازي شرايط فعلي نيز ابراز داشت: 
ممكن است هر گونه اظهارنظري از سمت مقام ناظر 
يا متولي ها به عنوان جانبداري تلقي شود. اين در حالي 
است كه در عرف بين الملل همچنين موضوعي مطرح 
است اما بيان استراتژي ها و برنامه هاي آتي مي تواند به 
صورت شفاف و كامل از طرف نهاد ناظر يا سياست گذار 
صورت بگيرد، چرا كه فعاالن بازار بايد آگاهي نسبت به 
چشم انداز و برنامه هاي آتي متوليان، مقامات ناظر و 
شركت هاي بورس داشته باشند كه اين موضوع كامال 
طبيعي محسوب مي شود. فردين آقا بزرگي در پايان 
استفاده از اظهارنظر هاي كارشناسان داراي مجوز، اتكا 
به تحليل هاي بنيادي و متعاقبا تحليل هاي تكنيكي 
را بهترين راه براي حفظ ارزش پول، س��رمايه گذاري 

در بورس عنوان كرد.

  تغيير مبناي معامالت
از س��ويي ديگر، محمد دارستاني كارش��ناس بازار 
سرمايه با اش��اره به داليل صعود بورس طي روز  هاي 
اخير در گفت وگو با »تعادل« بيان كرد: مصوبات بورس 
ان��رژي و بورس كاال مبني بر بازكردن س��قف رقابت 
محصوالت يكي از داليل رش��د بازار سهام محسوب 
مي شود چرا كه در پي اين موضوع و با افزايش فروش 

بطور قطع انتظار سود دهي در شركت ها باال مي رود. 
وي خاطرنشان كرد: رشد چند برابري ساير دارايي ها از 
جمله ارز، سكه، مسكن، خودرو و... طي يك سال اخير 
رخ داد و در اين بين سهام شركت ها به نوعي مغفول 
مانده بود. بر اين اساس، رويكردي مبني بر جا ماندن 
قيمت سهام نس��بت به قيمت مابقي دارايي هاي در 
دسترس از ديگر داليل رشد بورس است. اين تحليلگر 
بازار سرمايه با اشاره به ضرورت حفظ ارزش پول ملي 
نيز تصريح كرد: پناه بردن مردم به سهام در راستاي 
حفظ ارزش پول ملي سومين عامل صعود بورس در 
نظر گرفته مي شود. اين در حالي است كه برخي ديگر 
از افراد به بازار  هايي همانند خودرو، ش��مش طال، ارز 
و... در جهت حف��ظ ارزش پول ملي روي مي برند. به 
گفته وي، فاصله گرفتن قيمت ارز آزاد با ارز بازار ثانويه 
دليل ديگر رشد بورس خواهد بود. محمد دارستاني 
تاكيد كرد: تاكنون وزارت صمت بخشنامه جديد تغيير 
قيمتي را منتشر نكرده است اما در بورس كاال و بورس 
انرژي به نوعي س��قف رقابت در برخي از محصوالت 
به صورت باز لحاظ شده است. اين در حالي است كه 
در معامالت ديروز كاتد 44 ميليون تومان به ازاي هر 
پوند مورد معامله قرار گرفت و در صورت تقسيم اين 
رقم بر ن��رخ LME كه در حدود 5 ه��زارو 800 دالر 
برآورد مي شود بطور قطع به دالر 7 هزارو 800 تومان 
كه در بازار ثانويه معامله مي شود، خواهيم رسيد. به 
اين معني كه بدون اينكه وزارت صمت بخشنامه اي 

را ص��ادر كند مبناي معامالت ت��ك تك محصوالت 
تغيير پيدا مي كند. اين كارشناس بازار معتقد است، 
قيمت گذاري فلزي ها با توجه به معامالت روز دوشنبه 
پيش بيني مي شود كه در آينده نزديك به سمت بازار 
ثانويه تغيير مسير دهد. وي در خصوص نقدينگي هاي 
تازه وارد نيز گفت: نقدينگي در بورس حدود يك هزار 
ميليارد تومان و فرابورس حدود 600 ميليارد تومان 
معامله مي شود و در مجموع مي توان گفت عمق بازار 

جوابگوي جذب نقدينگي جديد را خواهد داشت.

  وظايف اساسي بورس تهران
محمد دارستاني در خصوص ايجاد شفافيت و نقش 
مقام ناظر ش��ركت بورس عنوان كرد: شركت بورس 
تهران بايد در حوزه مسووليت هاي خود و نقشي كه 
قانون بازار سرمايه براي آنها تعيين كرده است پاسخگو 
باشد. وي گفت: عرضه اوليه در بازار عالوه بر جذابيت 
بازار به رشد شاخص ها و جذب نقدينگي كمك زيادي 
خواهد كرد. بر همين اساس، مديريت بورس مي تواند 
با اعالم شركت هايي كه آمادگي عرضه در شرايط فعلي 
را دارند در حوزه مسووليت ها و وظايف اساسي خود 
در راس��تاي افزايش شفافيت جامعه سهامداري گام 
بردارند. اين درحالي است كه ارايه برنامه هاي شركت 
براي تعميق و افزايش جذابيت بازار ضروري است و 
پيشنهاد مي ش��ود كه چنين روندي را در دستور كار 

بورس تهران قرار بگيرد.

روز يكشنبه دومين دوره ليگ ستارگان بورس كه ساز و 
كار مس��ابقات تريدري براي دانشجويان رشته هاي ملي 
و حس��ابداري و همچنين رشته هاي غيرمرتبط داشت، 
با كس��ب مقام اول توسط دانش��گاه تهران، كسب مقام 
دوم توسط دانش��گاه خوارزمي و سوم شدن دانشگاه آزاد 
اس��امي واحد تهران شرق به پايان رسيد. در اين مراسم 
شاپور محمدي،  رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره 
به اهميت فرهنگ سازي در بازار سرمايه گفت: در تمامي 
علوم، يادگيري غيرمستقيم تاثيرات مثبت بيشتري نسبت 
به آموزش هاي كاسيك ايجاد مي كند. البته اين بدان معنا 
نيست كه يادگيري كاسيك و آموخته هاي دانشگاهي 
بازدهي ضعيفي دارد، بلكه اين دو مي تواند در بسياري از 

مقاطع مكمل يكديگر باشند.
وي عنوان كرد: در  ليگ س��تارگان بورس دانش��جويان 

اين فرصت را پيدا كردند تا بطور عيني با مكانيس��م هاي 
س��رمايه گذاري در ب��ورس از قبيل قواني��ن و مقررات و 
ابزارهاي معاماتي آشنا شوند. شركت در ليگ ستارگان 
ب��ورس به مثاب��ه تمرين عمل��ي آموخته ه��اي تئوري 
دانشجويان است. در اين دوره ها دانشجويان مي آموزند 
چگونه در چالش هاي احتمالي مانند دستكاري قيمت ها 
و معامات تقلب گونه گرفتار نشوند و سود آوري مطلوبي 

در بازار سرمايه داشته باشند.
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در بخش ديگري از 
اظهاراتش به موضوع اخاق حرفه اي اشاره كرد و گفت: 
از ديگر مزيت هاي اين رقابت، تاكيد بر مواردي است كه 
در دانش��گاه ها كمتر به آنها توجه شده، در اين خصوص 
ترويج اخاق حرفه اي از جايگاه مهمي در سرمايه گذاري 
برخوردار است.  وي افزود: تعامات دانشگاه ها با يكديگر 

و نهادهاي بازار سرمايه )كارگزاري ها، تامين سرمايه ها و 
صندوق هاي سرمايه گذاري( با دانشجويان فرصت هاي بي 
نظيري ايجاد مي كند و از سوي ديگر شركت ها مي توانند 

با كشف نخبگان اقتصادي از اين نيروها استفاده كنند.
محمدي در تش��ريح اي��ن موضوع گف��ت: در دوره هاي 
بع��دي دانش��گاه ها مي توانند با دو تيم مجزا كه ش��امل 
شركت كنندگان نيرومحور و سرمايه محور است حضور 
يابند. همچنين اين چشم انداز وجود دارد كه بتوانيم بعد 

از برگزاري چند دوره فينال فيناليست ها برگزار شود.
همچنين عليرضا دليري، معاون توسعه مديريت و جذب 
سرمايه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري سخنان 
خود را با تاكيد بر نقش پررنگ جوانان در اقتصاد كش��ور 
آغاز كرد. معاون توسعه مديريت و جذب سرمايه معاونت 
علم��ي و فناوري رياس��ت جمهوري در بخش ديگري از 

اظهاراتش به چند نمون��ه از ره آوردهاي تعامات اين دو 
حوزه اش��اره كرد و گفت: راه اندازي ب��ورس ايده يكي از 
بهترين قراردادهاي ميان سازمان فناوري و سازمان بورس 

ايران بود. در اين زمينه ۳۰ معامله تاكنون انجام ش��ده و 
۳۰۰ ايده در حال پيگيري است كه اين مهم، اتفاق نادري 

در بورس هاي جهاني به شمار مي رود.

ش��اخص كل بورس در پايان داد وستدهاي سومين 
روز معامالتي تاالر شيشه اي در هفته جاري با بيش 
از 4700 واحد رشد به 146 هزار و 998 واحد رسيد و 
ارزش بازار نيز از 560 هزار ميليارد تومان هم عبور كرد 

و يك روز تاريخي را براي فعاالن اين بازار شكل داد.
بر اس��اس آماره��اي معامالتي، روز گذش��ته همه 
شاخص هاي بورس با رشد مواجه شدند بطوري كه 
شاخص كل با 4764 رشد معادل 3.35 درصد به 146 
هزار 998 واحد، شاخص قيمت »وزني - ارزشي« با 
1393 واحد افزايش معادل 3.35 درصد به 42 هزار 
984 واحد، ش��اخص كل »هم وزن« ب��ا 697 واحد 
رش��د معادل 2.98 درصد به 24 هزار و 134 واحد، 
ش��اخص قيمت »هم وزن« ب��ا 493 واحد افزايش، 
معادل 2.98 درصد به 17 هزار و 68 واحد رس��يد. از 

سويي ديگر 7 نماد »فوالد با 451 واحد، كگل با 246 
واحد، فملي با 229 واحد، شبندر با 192 واحد، شپنا 
با 182 واحد، تاپيكو با 172 واحد و ش��تران با 172 
واحد« رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل 
بورس بر جاي گذاش��تند. همچنين در اين روز همه 
شاخص هاي صنعتي نيز با رشد مواجه شدند.  به اين 
ترتيب، در پايان معامالت ديروز بورس، در 221 هزار 
و 80 نوبت معامالتي، 3 ميليارد و 492 ميليون برگه 
اوراق به��ادار به ارزش 10 هزار و 253 ميليارد تومان 
در بورس معامله شد و ارزش بازار به 560 هزار و 952 

ميليارد تومان رسيد.

 پرواز آيفكس 
فرابورس ايران معامالت دوش��نبه خ��ود را با تداوم 

ركوردشكني ش��اخص كل و افزايش حجم و ارزش 
معامالت نس��بت به دادوس��تدهاي روز قبل خاتمه 
داد. در پايان معامالت 19 شهريورماه 1397 شاهد 
دس��ت به دست ش��دن يك ميليارد و 126 ميليون 
ورقه به ارزش 6 هزار و 301 ميليارد ريال در مجموع 
بازارهاي نه گانه فرابورسي بوديم كه در مقايسه با روز 
معامالتي يكشنبه از افزايش 38 درصدي حجم و 40 
درصدي ارزش معامالت حكايت داش��ت. در همين 
حال ش��اخص كل فرابورس با جهش بي��ش از 43 
واحدي معادل 2.6 درصد، سقف شكني هاي روزهاي 
اخير خود را تداوم بخشيد و در باالترين قله تاريخي 
خود در سطح يك هزار و 686 واحدي ايستاد تا بدين 
ترتيب بازدهي اين شاخص از آغاز سال جاري تا كنون 

به بيش از 53 درصد برسد.

آيفكس در روزهاي اخي��ر عمدتا تحت تاثير مثبت 
از جانب نمادهاي گروه پااليش��ي، فلزات اساس��ي و 
پتروشيمي قرار دارد و نمادهاي »مارون«، »ذوب«، 
»ش��راز«، »هرمز« و »شاوان« 5 نماد نخستي بودند 
كه تا س��طح حداكثر 6.7 واحدي تاثير مثبت بر اين 
نماگر داشتند. بررسي معامالت نمادهاي معامالتي 
موجود در بازارهاي اول و دوم فرابورس نشان مي دهد 
نماد ذوب آهن با خريد و ف��روش حدود 77 ميليون 
سهم توسط سهامداران حقيقي و حقوقي، بيشترين 
حجم و نماد پااليش نفت شيراز با معامالتي به ارزش 
208 ميليارد ريال، بيشترين ارزش معامالت را به خود 

اختصاص داده اند.  
معامالت فرابورس در بازار اول روز قبل با نقل و انتقال 
94 ميليون س��هم به ارزش 242 ميليارد ريال و در 
بازار دوم با جابه جايي 382 ميليون سهم به ارزش يك 
هزار و 631 ميليارد ريال پيگيري شد. در بازار پايه نيز 
سهامداران 636 ميليون س��هم به ارزش يك هزار و 
303 ميليارد ريال را ميان خود دست به دست كردند.

در اين سه بازار همچنين نمادهاي معامالتي بسياري 

متوقف يا بازگش��ايي شدند. بر اين اساس 22 نماد تا 
پايان معامالت روز گذشته بازار سهام فرابورس متوقف 
شدند كه علت توقف 15 نماد مربوط به شفاف سازي 
شركت ها در خصوص تغييرات بيش از 20 درصدي 
قيمت، 4 نماد در ارتباط با اطالع رس��اني مناسب در 
خصوص تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت و 3 نماد 
ديگر نيز ناشي از برگزاري مجمع عادي و فوق العاده 
صاحبان سهام و افش��اي اطالعات با اهميت بود. در 
سوي ديگر نيز شاهد بازگشايي 18 نماد معامالتي و 
يك حق تقدم نماد بوديم كه از روز پرترافيك توقف 
و بازگش��ايي نمادها در بازار سهام فرابورس حكايت 
داشت. سرمايه گذاران نيز در بازار ابزارهاي نوين مالي 
اقدام به معامله 11 ميليون ورقه به ارزش 2 هزار و 835 
ميليارد ريال كردند كه در تابلو اوراق با درآمد ثابت اين 
بازار اسناد خزانه اسالمي در نماد »اخزا705« با كشف 
قيمت هر ورقه 795 هزار ريال براي نخستين بار عرضه 
شد. كل فروش اين سري اوراق توسط سرمايه گذاران 
حقوقي صورت گرفت و حقيقي ها در س��مت خريد 

مشاركت 86 و 14 درصدي را رقم زدند.

پي ريزي قله هاي جديد در بورس و فرابورس
روندمعامالتيروزگذشتهبازارسهامبررسيشد
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   فردين آقا بزرگي درباره ضرورت اظهارنظر هاي مقامات بورسي و شفاف سازي شرايط فعلي نيز ابراز داشت: ممكن است هر گونه اظهارنظري از سمت مقام 
ناظر يا متولي ها به عنوان جانبداري تلقي شود. اين در حالي است كه در عرف بين الملل همچنين موضوعي مطرح است اما بيان استراتژي ها و برنامه هاي آتي 
مي تواند به صورت شفاف و كامل از طرف نهاد ناظر يا سياست گذار صورت بگيرد، چرا كه فعاالن بازار بايد آگاهي نسبت به چشم انداز و برنامه هاي آتي متوليان، 
مقامات ناظر و شركت هاي بورس داشته باشند كه اين موضوع كامال طبيعي محسوب مي شود. وي در پايان استفاده از اظهارنظر هاي كارشناسان داراي مجوز، 

اتكا به تحليل هاي بنيادي و متعاقبا تحليل هاي تكنيكي را بهترين راه براي حفظ ارزش پول، سرمايه گذاري در بورس عنوان كرد

برش



تشكلها6اخبار
هشدار به تبعات رفع ممنوعيت 

صادرات صيفي جات

افزايش ۲ برابري
قيمت الستيك خودرو

خودرو كاالي سرمايه اي شد!

تسنيم| رييس اتحاديه بارفروشان هشدار داد: 
با توجه به رفع ممنوعيت صادرات سيب زميني، 
گوجه فرنگي و هندوانه و نياز اين محصوالت در 
بازار، در صورتي كه تدبيري اتخاد نشود با كمبود و 
افزايش چند برابري قيمت اين محصوالت مواجه 
خواهيم بود. حسن صابري، رييس اتحاديه صنف 
بار فروش��ان ميوه و تره بار با انتقاد از دولت از آزاد 
ش��دن دوباره صادرات س��يب زميني، هندوانه 
و گوجه فرنگي با ارس��ال نامه اي به قاس��م نوده 
فراهاني، رييس اتاق اصناف اتاق تهران نوش��ت: 
با توجه به اينك��ه اقالم فوق جزو مايحتاج اصلي 
خانوار اس��ت و با در پيش داشتن ماه هاي محرم 
و صفر تقاض��اي اقالم فوق در اي��ن ايام افزايش 

مي يابد.
در ادامه اين نامه آمده اس��ت: از طرفي به دليل 
آسيب ديدگي س��يب زميني و گوجه فرنگي از 
گرما و آفات، اگر تدبيري اتخاذ نش��ود بحران و 
كمبود براي مصرف كنندگان ايجاد خواهد شد. 
بنابراين شايسته است تدابيري اتخاذ شود تا بازار با 

افزايش چند برابري قيمت مواجه نشود.

ايسنا|رييس اتحاديه فروشندگان الستيك از 
افزايش دو برابري قيمت الستيك هاي ايراني و 
وارداتي در بخش ناوگان سبك و سنگين خبر 
داد و گف��ت: با توجه به نياز ۶۰ درصدي ناوگان 
جاده اي به واردات الستيك مطرح شده كه ارز 
دولتي ب��راي واردات اين بخش اختصاص يابد. 
داوود سعادتي نژاد گفت: در حال حاضر توليدات 
داخلي در زمينه الس��تيك عموم��ا مربوط به 
الستيك  خودروهاي شخصي است و الستيك 
خودروهاي حمل ونقل جاده اي كه خودروهاي 
مس��افربري و باربري آن را تش��كيل مي دهند 
فقط به ميزان ۳۰ ت��ا ۳۵ درصد نياز بازار توليد 
مي ش��ود. او خاطرنش��ان كرد: نبود تكنولوژي 
توليد الس��تيك هاي حمل ونقل ج��اده اي به 
صورت گسترده در بين توليدكنندگان، عاملي 
شده تا در راستاي رفع نياز بازار از واردات كمك 

گرفته شود.
رييس اتحاديه فروش��ندگان الس��تيك اظهار 
كرد: در پي رش��د قيم��ت ارز و افزايش تقاضا 
براي الستيك هاي حمل ونقل جاده اي قيمت 
اين دست الس��تيك به بيش از دو برابر افزايش 
يافته است و تا زماني كه توليد داخلي توان رفع 
نياز حوزه حمل ونقل جاده اي را نداش��ته باشد، 
قيمت محصوالت افت نخواهد كرد و اين موضوع 
زمان بر اس��ت. او تأكيد كرد: براي دستيابي به 
تكنولوژي توليد الستيك حمل ونقل جاده اي 
و رف��ع نياز بازار به  واس��طه تولي��د داخلي بايد 
س��رمايه گذاري مناس��ب صورت گيرد تا طي 
چند س��ال، تولي��د داخلي جايگزي��ن واردات 
شود. به گفته سعادتي نژاد، قيمت محصوالت 
داخلي در زمينه وسايل نقليه شخصي طي چند 
وقت اخير رشد دو برابري را تجربه كرده و بطور 
مثال الستيك مختص پرايد بيش از ۳۴۰ هزار 
تومان به بازار عرضه مي ش��ود. او دليل افزايش 
قيمت الستيك را عدم هماهنگي واردكننده و 
توليدكننده دانست و خاطرنشان كرد: مواد اوليه 
توليد در ماه هاي اخير براي توليد قابل قبول و با 
كيفيت ثبت سفارش شده است و كمبودي در 

بازار وجود ندارد.

ايسنا| رييس اتحاديه صنف نمايشگاه داران 
و فروشندگان خودروي تهران گفت: اين روزها 
بس��ياري از مردم نه براي تامين نياز ش��خصي 
بلكه براي حفظ ارزش پول خود اقدام به خريد 
خودرو مي كنند. اي��ن وضعيت منجر به هجوم 
تقاضا به طرح هاي فروش خودروس��ازان شده 
اس��ت. س��عيد موتمني اظهار كرد: در شرايط 
فعلي بسياري از مردم براي حفظ ارزش پول و 
س��رمايه خود به دنبال تبديل ريال به كاالهاي 
سرمايه اي و با ارزش هستند. او با بيان اينكه به 
همين دليل بس��ياري از افراد وارد بازار خودرو 
شده اند، خاطرنشان كرد: در اين شرايط تفاوت 
باالي قيمت رسمي و آزاد خودروها نيز مزيد بر 
علت شده تا بسياري از شهروندان به دنبال خريد 
خودرو به قيمت هاي رس��مي از كارخانه هاي 

سازنده باشند.
ريي��س اتحادي��ه صن��ف نمايش��گاه داران و 
فروش��ندگان خ��ودروي تهران ادام��ه داد: در 
جديدترين مورد در اين زمينه ۵۰ هزار دستگاه 
از محصوالت سايپا ظرف يك روز فروخته شد 
كه با قاطعيت مي گويم حت��ي يك خودرو نيز 
از سوي نمايش��گاه داران خريداري نشد، بلكه 
تمام خريداران مردم ع��ادي بودند كه با هدف 
حفظ و افزايش س��رمايه خود اق��دام به خريد 
كردند. او افزود: در اين ش��رايط مسووالن بايد 
به گونه اي عمل كنند كه خودرو از حالت كاالي 
سرمايه اي خارج ش��ده و عطش خريد خودرو 
از بين ب��رود در غير اين صورت خودروس��ازان 
هرچه خودرو عرضه كنند بازار سير نخواهد شد. 
موتمني با بيان اينكه متاسفانه بيشتر كسبه در 
اصناف مختلف اجن��اس خود را با نرخ دالر آزاد 
قيمت گذاري مي كنند، تصريح ك��رد: در بازار 
خودرو نيز برخي فروشندگان و واسطه ها به ويژه 
در سايت ها و شبكه هاي اجتماعي قيمت هاي 
غيرواقعي براي خ��ودرو اعالم مي كنند كه اين 
كار باعث ايجاد التهاب بيش��تر در بازار و فريب 
مردم عادي براي خريد با قيمت هاي غيرواقعي 
مي شود. در اين زمينه شهروندان آگاه باشند كه 

فريب اين افراد را نخورند.

مدير كل دفتر امور خدمات بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد

مدير روابط چندجانبه اتاق ايران خبر داد

در نشست مسووالن دفاتر استاني مركز داوري مطرح شد

در ميز پسته كشور اعالم شد

اولتيماتوم به صاحبان كاالهاي فاقد شناسه

ايران عضو شبكه كسب وكار اروپا مي شود

اصالح آيين نامه هزينه هاي داوري و تصويب قواعد ميانجيگري 

افت 90 درصدي صادرات پسته در سال 97

تعادل |
پديده شوم قاچاق آن هم از نوع پوشاك، سال هاست 
توليد داخل را رنج مي دهد. اگرچه هنوز سياس��ت 
كارآم��دي تدوين و اجرا نش��ده كه بتوان��د مانع از 
ورود كاالي قاچاق به كش��ور ش��ود اما تالش دولت 
براي شفاف س��ازي فرآيندهاي تجاري و مبارزه با 
قاچاق كاال متوقف نش��ده و حاال پس ازشكست دو 
طرح »شبنم« و »ايران كد«، سامانه »شناسه كاال« 
دس��ت مايه دولت براي مبارزه با قاچاق كاال شد. از 
اين رو و با توجه به سهم باالي پوشاك و منسوجات 
در قاچاق كاال، وزارت صنع��ت، معدن و تجارت در 
تازه ترين تصميم خود و به منظور ش��فاف س��ازي 
فرآيندهاي تجاري و مبارزه با قاچاق عرضه كنندگان 
اين گروه كااليي يعني پوشاك و منسوجات را ملزم 
تعيي��ن تكليف موجودي كاالي فاقد شناس��ه خود 

كرده است.
 اگرچ��ه اجراي اين طرح در گذش��ته چندان مفيد 
واقع نش��د اما گويا س��كاندار وزارت صنعت، معدن 
و تجارت س��عي در احياي آن دارد. براين اساس به 
گفته مدير كل دفتر ام��ور خدمات بازرگاني وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت، تمام��ي واردكنندگان و 
توليدكنندگان در صورتي كه هنوز موجودي كاالي 
فاقد شناسه در س��طح انبار دارند، مكلف هستند تا 
نسبت به شناسه دار كردن كاالي فاقد شناسه خود 
در س��طح انبار و نص��ب آن روي كاال قبل از ورود به 
زنجيره عرض��ه كاال مطابق دس��تورالعمل اجرايي 
اقدام كنند. از آنسو، به توزيع كنندگاني كه همچنان 
موجودي كاالي فاقد شناس��ه در سطح انبار دارند، 
نيز اولتيماتوم داده ش��ده تا نسبت به فروش كاالي 

فاقد شناسه خود اقدام كنند. 

    ساماندهي غيرمجازها
واردات بي رويه پوشاك و منسوجات به ويژه قاچاق 
اين گروه كااليي همواره باعث آسيب به توليد داخل 
و خروج منابع ارزي از كشور شده است. اين در حالي 
است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تازه ترين 
تالش خود ب��راي مبارزه با قاچاق اين گروه كااليي، 
استفاده از سامانه »شناسه كاال« را در اولويت مبارزه 
با قاچاق پوش��اك و منس��وجات قرار داده است. در 
مي��ان كاالهايي كه هدف قاچاقچي��ان قرار گرفته، 
پوشاك، بيشترين حجم قاچاق به كشور را تشكيل 
مي دهد و ارزش آن 2ميلي��ارد و ۶۰۰ميليون دالر 
است. ضريب نفوذ واردات پوشاك به ايران، يك ونيم 
برابر متوسط جهاني است، در حالي كه ميزان قاچاق 
پوش��اك كش��ور به دو ميليارد و ۶۰۰ميليون دالر 
مي رس��د كه حدود 2۰هزار واحد صنفي دوزندگي 

در كش��ورمان فعاليت داش��ته و اين واحدها براي 
۳۰۰هزار نفر ش��غل ايجاد كرده است اما مجبورند 

در شرايط نابرابر با برندهاي خارجي رقابت كنند.
اين در حالي اس��ت ك��ه پس از شكس��ت دو طرح 
»ش��بنم« و »ايران كد«، دامنه ت��الش دولت براي 
شفاف س��ازي فرآيندهاي تجاري و مبارزه با قاچاق 
كاال به س��امانه »شناس��ه كاال« رس��يد. س��امانه 
»شناس��ه كاال« در خردادماه س��ال 9۶ در راستاي 
آيي��ن نامه اجرايي ماده 1۳ قان��ون مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز رونمايي ش��د. اين طرح به منظور نظارت 
بر فرآين��د واردات، ص��ادرات، حم��ل، نگهداري و 
مبادل��ه كاال و ارز ايج��اد ش��د تا از حم��ل بارهاي 
غيرقانون��ي، قاچ��اق و سوءاس��تفاده از ن��ام افراد، 
جلوگيري كند. در س��امانه مذكور وقتي كاالها در 
سيستم نصب شناسه وارد ش��دند، متعاقب آن كد 
رهگيري روي كاال درج مي ش��ود كه امكان رصد در 
س��طح بازار و امكان مميزي كاالهايي كه به شكل 
قانوني توليد يا وارد ش��ده فراهم مي شود. بنابراين 
تمامي كاالهاي عرضه ش��ده در بازار بايد شناس��ه 
كاال منطبق ب��ر شناس��نامه كاال را دريافت كنند و 
 هر كاالي بدون شناس��ه در بازار قاچاق محس��وب

 مي شود. 
حال با توجه به س��هم بزرگ پوشاك و منسوجات در 
قاچاق كاال، وزارت صنعت، معدن و تجارت در تازه ترين 
تصميم خود براي شفاف س��ازي فرآيندهاي تجاري 
و مبارزه با قاچاق اين گ��روه كااليي، عرضه كنندگان 
گروه كااليي پوشاك و منس��وجات را ملزم به تعيين 
تكليف موجودي كاالي فاقد شناسه خود كرده است. 
اين طرح اگرچه در گذشته چندان مفيد واقع نشد اما 
گويا سكاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت سعي در 

احياي آن دارد. 
اين اقدام در پي صدور دس��تورالعملي به پيشنهاد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همكاري س��تاد 
مركزي مب��ارزه با قاچاق كاال و ارز و دس��تگاه هاي 
اجرايي عضو آن، ب��ا هدف اجراي قان��ون مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز مبني بر نحوه دريافت شناسه كاال، 
براي پوشاك و منسوجات موجود در بازار و انبارهاي 
كشور، انجام مي ش��ود. به گفته مدير كل دفتر امور 
خدمات بازرگان��ي وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
تمامي واردكنن��دگان و توليدكنندگان در صورتي 
كه هنوز موجودي كاالي فاقد شناس��ه در س��طح 
انبار دارند، مكلف هس��تند تا نس��بت به شناسه دار 
ك��ردن كاالي فاقد شناس��ه خود در س��طح انبار و 
نص��ب آن روي كاال قبل از ورود ب��ه زنجيره عرضه 
كاال مطابق دس��تورالعمل اجرايي اقدام كنند. بنابه 
اظهارات محمد قبله، توزيع كنندگاني كه همچنان 

موجودي كاالي فاقد شناس��ه در سطح انبار دارند، 
مكلف هستند تا نسبت به فروش كاالي فاقد شناسه 

خود اقدام كنند. 

    پوشاك زير تيغ قاچاق
در عين حال، در چند س��ال اخير ك��ه درآمدهاي 
سرش��ار ارزي به جاي توليد، صرف واردات بي رويه 
كاال از چين شده و انگيزه توليد در كشور از بين رفته، 
اجراي دقيق طرح شناس��ه كاال مي تواند راهكاري 
مهم براي بازگرداندن روحيه توليد در كشور و بهبود 
وضعيت اش��تغال باشد. اما اين طرح از سال گذشته 
تاكنون چندان جدي گرفته نشد؛ به طوري كه شاهد 

حجم عظيمي از كاالهاي قاچاق به كشور هستيم.
براس��اس آمار اعالمي از س��وي س��ازمان توس��عه 
تجارت، ميزان واردات رس��مي پوشاك به كشور در 
سال گذش��ته حدود ۵9 ميليون دالر بوده است، در 
حالي كه براس��اس گزارش مركز تجارت بين الملل، 
صادرات پوشاك كشورهاي مختلف جهان به ايران 
حدود يك ميليارد دالر بوده اس��ت. آمار فوق بيانگر 
اين واقعيت اس��ت ك��ه صنعت پوش��اك داخلي از 
محدوديت ها و چالش ه��اي متعدد و جدي داخلي 

و همچنين واردات غير رس��مي پوشاك رنج مي برد 
و حت��ي موافقتنامه هاي ترجيحي نقش چنداني در 

افزايش واردات رسمي پوشاك نداشته است.
حجم زياد قاچاق نش��ان دهنده اين است كه كاالي 
قاچاق به نحوي س��ازماندهي شده، وارد مي شود و 
مي توان گف��ت صدها و هزاره��ا كانتينر به صورت 
غيرقانوني وارد كش��ور ش��ده و مشخص است كه از 
طريق مرزها يا مناطق آزاد وارد مي شوند؛ چراكه در 
آن مناطق، كنترل زيادي صورت نمي گيرد يا حتي 
ممكن اس��ت از خود گمركات ي��ا از طريق مبادي 
ورودي كه تحت كنترل سيس��تم گمرك نيستند، 
وارد شوند. با اين حال تمام اين موارد دست به دست 
هم داده تا صنعت كشور با مشكالت عديده يي مواجه 
ش��ود. البته در اين ميان سازمان گمرك، دبيرخانه 
ش��وراي عالي مناطق آزاد و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت براي مناطق آزاد طرح��ي را كليد زدند كه 
براساس آن واردات پوشاك س��هميه بندي شد كه 
اين موضوع در قالب يك مصوبه از س��وي دولت نيز 
ابالغ و قابليت اجرا يافت. ب��ه گفته رييس گمرك، 
براي واردات رسمي كاال از جمله پوشاك از ابزارهاي 
مختل��ف كنترلي اس��تفاده ش��ده و پوش��اك جزو 

كاالهاي هدف و در س��طح ۳ يعني مسير قرمز قرار 
دارد كه ابتدا ارزيابي فيزيكي و سپس به ايكس ري 

ارجاع داده مي شود.
اما چنانچ��ه بخواهيم جدا از بحث هاي نظارتي، اين 
اتفاق ناپس��ند را در صحنه تجارت خارجي كشور از 
زاويه ديگري واكاوي كنيم؛ شايد يكي از داليل ورود 
اين حجم از كاالي كاالي قاچاق در بخش پوش��اك 
را بتوان در وهله نخس��ت ضعف توليد داخلي و ميل 
و رغبت برخي مشتريان به مصرف پوشاك خارجي 
دانس��ت كه اين باعث ش��ده اند تا اجناس قاچاق به 
راحتي در بازار به فروش برس��ند. در واقع تمايل به 
استفاده از برندهاي خارجي تا جايي است، كه اغلب 
توليدكنندگان داخلي، پوش��اك توليدي خود را با 
برن��د خارجي روانه بازارهاي داخ��ل مي كنند؛ تا از 
اين طريق بتوانند براي كاالهاي خود مشتري جذب 
كنند. اين يعني بي اعتماد شدن مصرف كنندگان به 
توليد داخل و برند ايراني! البته برخي دليل اين امر را 
تصور غالب از ارزان بودن اجناس ايراني مي دانند. اما 
هرچه هست، همت مسووالنه و عزم ملي مي طلبد 
ت��ا در زمينه احياي برند ايران��ي گام هاي موثرتري 

برداشته شود.

مدير رواب��ط چندجانبه ات��اق بازرگان��ي ايران از 
برنامه ري��زي براي ايجاد كنسرس��يوم ايراني براي 
عضويت در ش��بكه كس��ب وكار اروپ��ا )EEN( با 
هدف پيوند واحدهاي كوچك و متوس��ط كشور به 
همتايان آنها در اروپا و توس��عه توانمندي هاي اين 
واحدها در فعاليت هاي بين المللي خبر داد.به گفته 
او، قرار اس��ت مقر اين كنسرسيوم نيز در اتاق ايران 
باشد. به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، اسفنديار 
اميدبخش، هدف از ايجاد چنين نهادي با مشاركت 
بخش خصوصي و دول��ت را ارتق��اي فعاليت هاي 
بين الملل��ي و ظرفيت ه��اي بنگاه ه��اي كوچك و 

متوسط دانست.
بر اس��اس اظهارات اميدبخش، طي س��فر تعدادي 
از اعضاي كميس��يون اقتص��ادي اروپا ب��ه ايران و 
در حاش��يه نمايشگاهي در ش��هر آفتاب، پيشنهاد 
عضويت ايران در شبكه كسب وكار اروپا به اتاق ايران 
داده شد. در اين راستا با توجه به تالش ايران و اروپا 
براي توسعه روابط اقتصادي با مشاركت واحدهاي 
كوچك و متوسط، اين پيشنهاد مورد استقبال قرار 
گرف��ت. او ادامه داد: در حال حاض��ر بالغ بر ۶۰۰ تا 
7۰۰ سازمان بزرگ از حدود ۶۰ كشور در اين شبكه 
عضو هستند. هدف شبكه كسب وكار اروپا برقراري 
پيوند بين واحدهاي كوچك و متوسط كشورهاي 
مختلف با همتايان آنها در اروپاست. فعاليت شبكه 
نيز بر سه محور تمركز دارد؛ اول تجارت، دوم انتقال 

تكنولوژي و سوم همكاري هاي تحقيقاتي.
اميدبخش قدم اول براي عضويت در اين ش��بكه را 
ايجاد يك دبيرخانه يا همان كنسرس��يوم دانست 
و تش��ريح كرد: تعداد اعضاي دبيرخان��ه بايد بين 
۳ تا ۴ عضو باش��د. ب��راي همين تصمي��م گرفتيم 

براي تعيين اعضا، برآوردهاي اوليه انجام ش��ود تا 
دستگاه هايي را وارد كنيم كه فعاالنه حضور خواهند 
 داشت. در اين وادي جديت و پيگيري مسائل بسيار 

اهميت دارد. 
از طرفي باي��د دس��تگاه هايي را در نظر بگيريم كه 
متناسب با سه محور فعاليت شبكه باشند، بنابراين 
در حال حاضر، معاونت پژوهش��ي دانشگاه تهران، 
سازمان توس��عه تجارت و معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري را به عنوان عضو در نظر گرفته ايم.

مدير روابط چندجانبه ات��اق ايران در ادامه به لزوم 
شناسايي و طبقه بندي بنگاه هاي كوچك و متوسط 
با توجه ب��ه توان و عالق��ه آنها ب��راي فعاليت هاي 
برون مرزي اش��اره و تأكيد كرد: بايد به نكته توجه 
داشت كه رشد SME ها با نگاه صرف به بازار داخلي 
در تضاد است. براي اينكه اين واحدها در بازار داخل 

رشد كنند بايد نگاه بين المللي داشته باشند. 
اميدبخ��ش، عضويت در ش��بكه كس��ب وكار اروپا 
را قدم اول خوان��د و از ضرورت آم��وزش واحدها، 
فرهنگ سازي و توجيه دستگاه هاي دولتي در مورد 
عزم همكاري آنها با بخش خصوصي براي به نتيجه 
رس��يدن اين پروژه در طوالني مدت س��خن گفت. 
او تأكيد كرد: براي نهايي ش��دن عضويت ايران در 

شبكه مذكور بايد دو تفاهم نامه به امضا برسد؛ اول، 
يك تفاهم نامه بين دبيرخانه اي كه شكل مي گيرد 
و شبكه EEN و دوم، تفاهم نامه اي بين دستگاه هاي 

عضو دبيرخانه.
طبق اظهارات مدير رواب��ط چندجانبه اتاق ايران، 
ش��بكه مذك��ور ب��راي اعض��اي غيراروپايي خود 
بودج��ه اي اختص��اص نمي ده��د ام��ا خدماتي را 
اراي��ه مي دهد ك��ه همه اعض��ا مي توانن��د از آنها 
بهره مند ش��وند؛ دسترس��ي به بانك اطالعاتي كه 
در اختيار ش��بكه قرار دارد، كم��ك براي عملياتي 
كردن پروژه هاي تحقيقاتي و آش��نايي SME هاي 
غيراروپايي با استانداردهاي اروپا از جمله خدماتي 
است كه اين شبكه براي اعضاي خود در نظر گرفته 

است. 
بايد توجه داش��ت كه قوانين ج��اري در اروپا براي 
س��رمايه گذاري و تجارت بس��يار پيچي��ده بوده و 
براي حضور در اين بازار بايد آش��نايي كامل با آنها 
 Enterprise( داشت. ش��بكه كس��ب وكار اروپا
Europe Network( ك��ه در س��ال 2۰۰8 
تاسيس ش��ده زيرمجموعه كميس��يون اروپاست 
ك��ه به ش��ركت هاي كوچ��ك و متوس��ط اروپايي 
)SMEها( كه ب��ه دنبال همكاري ه��اي تجاري و 
اقتصادي با ش��ركت هاي كوچك و متوسط از ديگر 
نقاط جهان هس��تند، خدم��ات مش��اوره اي ارايه 
مي دهد. اين ش��بكه در بيش از ۶۰ كش��ور جهان 
فعال اس��ت و از همكاري ۳ هزار كارشناس از ۶۰۰ 
س��ازمان عضو بهره مي گيرد. اتاق ه��اي بازرگاني، 
پارك هاي فناوري، دانش��گاه ها و مراكز تحقيقاتي 
 و س��ازمان هاي توس��عه منطق��ه اي اعض��اي اين 

شبكه هستند.

ششمين نشست مش��ترك مسووالن دفاتر استاني 
مرك��ز داوري ات��اق بازرگان��ي، صناي��ع، معادن و 
كش��اورزي ايران به همت مركز داوري اتاق ايران با 
حضور 2۳ نفر از مس��ووالن دفاتر استاني اين مركز 
و رييس اتاق همدان در اس��تان همدان برگزار شد. 
دبيركل مركز داوري اتاق ايران در ششمين نشست 
مش��ترك مسووالن دفاتر اس��تاني اين مركز كه در 
همدان برگزار ش��د از اصالح آيين نامه هزينه هاي 

داوري و تصويب قواعد ميانجيگري خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، محسن محبي، 

گردهمايي صاحب نظران و كارشناسان اقتصادي و 
بحث و تبادل نظر درباره مس��ائل روز اقتصادي را از 
مهم ترين نتايج مثبت برگزاري اين نشست ها تلقي 
كرد و ب��ه ارايه توضيحاتي درب��اره اقدامات صورت 

گرفته در مركز داوري اتاق ايران پرداخت.
 محبي با تأكيد بر ضرورت تعامل بيش��تر مسووالن 
دفاتر اس��تاني مرك��ز داوري با روس��اي اتاق هاي 
اس��تان ها افزود: تأس��يس مركز داوري اتاق ايران، 
اتفاقي بزرگ در حقوق اي��ران و همچنين در تاريخ 
اتاق ايران اس��ت بنابراي��ن بايد از اي��ن ظرفيت به 

بهترين ش��كل ممكن اس��تفاده كرد. او افزود: اتاق 
ايران مش��اور قواي س��ه گانه اس��ت و نقش بسيار 
مهم��ي در انتقال نظرات و تجربيات و پيش��نهاد ها 
بخش خصوص��ي به ق��واي مجريه و مقنن��ه دارد. 
با تأس��يس مرك��ز داوري ات��اق ايران و گس��ترش 
دفاتر اس��تاني آن، فرصتي ايجادش��ده كه نظرات 
 متخصصان حوزه قضايي و داوري نيز به قوه قضاييه

 منتقل شود.
ضرورت آم��وزش و آش��نايي تج��ار و بازرگانان با 
موضوع داوري س��ازماني و ب��ا قرارداده��ا، تعامل 

بيشتر مس��ووالن دفاتر استاني با معاونت اجتماعي 
و پيش��گيري از وق��وع ج��رم در اس��تان ذي ربط، 
يكسان س��ازي رويه ه��اي اداري و اجراي��ي دفاتر 
اس��تاني با مركز داوري اتاق ايران، ضرورت توجه و 
رعايت بيشتر مسووالن دفاتر به قواعد داوري مركز 
و قانون اساسنامه مركز داوري اتاق ايران، نظارت و 
مديريت مس��ووالن دفاتر و داوران در مورد سرعت 
در رس��يدگي ها و جلوگيري از اطاله جريان داوري، 
مهم ترين مواردي بود كه از س��وي حاضران در اين 

نشست بر آنها تاكيد شد.

 از س��ويي ديگر، »برگزاري نشس��ت هاي مشترك 
مس��ووالن دفاتر اس��تاني در دوره هاي ۳ ماهه يا ۶ 
ماه��ه، ضروت برگزاري دوره ه��اي داوري و تنظيم 
ق��رارداد براي متقاضيان درياف��ت كارت بازرگاني، 
ضرورت انجام بازرس��ي ها و نظارت ه��اي دوره اي 
منظ��م از دفاتر اس��تاني، ع��دم نگاه س��ودآوري و 
س��وداگري به موضوع داوري در اتاق هاي بازرگاني 
و بسترس��ازي مناس��ب جهت برگزاري دوره هاي 
آموزشي آنالين« ازجمله موضوعاتي بود كه در اين 

نشست مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

ميز پسته كشور در محل اتاق كرمان برگزار شد. » حفظ 
جايگاه پس��ته در بازارهاي جهان��ي«، »در نظر گرفتن 
تمهيدات الزم براي نگهداري از باغات پسته« و »اختصاص 
تس��هيالت بالعوض و يا ارزان براي باغداران پس��ته« از 
موضوعاتي بود كه به منظ��ور حمايت از اين محصول از 
سوي اعضا مورد تاكيد قرار گرفت.در ابتداي اين نشست، 
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي كرمان 
با اشاره به ابعاد وسيع فاجعه اتفاق افتاده در صنعت پسته 
گفت: تفاوت صادرات بيش از يك ميليارد دالري پسته 
در سال گذشته با صادرات حداكثر 1۰۰ ميليون دالري 
آن در سال جاري، نش��ان دهنده بروز يك فاجعه است. 
هنوز اين باور وجود ندارد كه بيش از 9۰ درصد توليد اين 
محصول كاهش يافته و به همين دليل تصميمات جدي 
در اين رابطه اتخاذ نش��ده است. سيدمهدي طبيب زاده 
گفت: تفاوت صادرات بيش از يك ميليارد دالري پسته 
در سال گذشته با صادرات حداكثر 1۰۰ ميليون دالري 
آن در سال جاري، نشان دهنده بروز يك فاجعه است. او 
با بيان اينكه ارزش باغات پس��ته ۶۰ هزار ميليارد تومان 
اس��ت، گفت: بايد براي حفظ باغات پسته تالش جدي 
صورت گيرد تا بتوان در سال هاي آينده پسته توليد كرد. 
در بحران به وجود آمده نه تنها توليدكننده پس��ته بلكه 
تمام مقدم��ات و ماخرات آن مانن��د تاجر، حمل و نقل، 
كارگر و واحدهاي فرآوري آس��يب ديده اند. از بانك هاي 
عامل همراهي با فعاالن پس��ته و از دولت تعيين تكليف 
نرخ ارز را خواس��تاريم.از ديگر سو، رييس انجمن پسته 
ايران با اشاره به اينكه صادرات پسته در طول1۰۰سال 
گذشته بطور مداوم وجود داشته است، گفت: از صادرات 
محصوالت توليدي سنتي و دستي مانند پسته، فرش و 
پنبه، فقط پسته باقي مانده كه بايد براي ادامه صادرات آن 
تالش كرد. سيدمحمود ابطحي افزود: در سال 1۳۵8 نيز 

چنين شرايط سختي براي كشاورزان به وجود آمد و توليد 
پسته به شدت كاهش يافت اما فعاالن اين حوزه توانستند 
اين ش��رايط را به فرصت تبديل كنند كه اميدواريم در 
سال جاري نيز اين شرايط اتفاق بيفتد.رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس ش��وراي اس��المي گفت: زمزمه هايي 
مبني بر صادرات پسته با نرخ ارز بازار ثانويه و عرضه پسته 
در داخل كش��ور با نرخ ترجيحي مطرح مي شود كه بايد 
گفت دو نرخي كردن محصول پسته قابل قبول نيست و 
فسادآور است. محمدرضا پورابراهيمي افزود: بايد مسير 
بازار ثانويه متناسب با عرضه و تقاضا طي شود و ثابت نگه 
داشتن نرخ ارز در بازار ثانويه هيچ منطق اقتصادي ندارد 
و توزيع رانت در اقتصاد كشور است.در ادامه معاون توسعه 
صادرات كاال و خدمات س��ازمان توس��عه تجارت ايران 
گفت: از دست دادن برند پسته ايران در دنيا به معناي از 
دست دادن سرمايه اجتماعي كشورمان است و بايد براي 
حفظ جايگاه پسته ايران در بازارهاي جهان تالش كرد. 
محمدرضا مودودي با بيان اينكه سازمان توسعه تجارت 
سخنگوي بخش خصوصي در دولت است، افزود: در سال 
جاري كه توليد پسته به شدت كاهش يافته درخواست 
برخي فعاالن پسته مبني بر ورود موقت پسته به كشور 
و صادرات مجدد آن براي حفظ بازارهاي پس��ته ايران، 

مشكلي ايجاد نمي كند. 
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روزهاي متالطم در انتظار سوئد

چين مديران »وال استريت« را فراخواند

گروه جهان     طال تسليمي 
 آراء نزدي��ك چپ ميانه و راس��ت  ميان��ه در انتخابات 
سراسري يك شنبه سوئد و عملكرد نسبتا خوب راست 
افراط��ي كه هيچ حزبي حاضر به ائتالف با آن نيس��ت، 
س��وئد را با چند هفته پرتالطم مواجه كرده است. روز 
دوشنبه پس از شمارش بيشتر آراي انتخابات مشخص 
شد كه احزاب سوسيال دموكرات )چپ ميانه( و سبزها 
و حزب چپ كه متحد پارلماني اين دو حزب محسوب 
مي شود، 40.7 درصد از آراء را به دست آورده اند و اتحاد 
راست ميانه هم 40.3 درصد از آرائ را به خود اختصاص 
داده است. دموكرات هاي سوئد كه حزبي با ريشه هاي 
نژادپرستي است با كسب 17.6 درصد از آراء در جايگاه 

سوم قرار گرفته است.
روزنامه ليبرال »اكسپرسن« نوشته، بيشتر نظرسنجي ها 
پيش بين��ي كرده بودن��د كه دموكرات هاي س��وئد در 
موقعيت دومين حزب بزرگ اين كشور ظاهر مي شوند. 
اما فاجعه اي كه پيش بيني شده بود، رخ نداد. مردم سوئد 
بايستي براي اين اتفاق خوشحال باشند، چرا كه كشور 
اكنون ثبات بيشتري نسبت به فاجعه پيش بيني شده، 

پيش رو خواهد داشت.
اكونوميس��ت ه��م نوش��ته، راي دهن��دگان در ب��ه 
چالش كشيدن پيش بيني هاي انتخاباتي عادت جالبي 
پيدا كرده اند. انتخابات 9 س��پتامبر در س��وئد قرار بود 
نش��انه نارضايتي از سياست هاي مرتبط با پناهجويان 
در بحران مهاجرت سال 2015 باش��د و به نشانه اي از 
تقويت پوپوليس��م در اروپا تبديل شود. قرار بود حزب 
مخالف مهاجرت دموكرات هاي س��وئد، دومين حزب 
برتر در انتخابات شود و دولت سوسيال دموكرات قرباني 
نارضايتي هاي فزاينده جهاني از احزاب چپ ميانه تبديل 
گردد. و انتظار مي رفت كه ميانه روها و بلوك راست ميانه 
آنها موسوم به »ائتالف« از چنين محبوبيتي برخوردار 
باشند كه استفن لف ون را از نخست وزيري بركنار كنند. 
اما سوس��يال دموكرات ها عملكرد خوبي داشتند و در 
حالي كه نظرس��نجي ها از محبوبيت 23 درصدي آنها 

خبر مي دادند، موفق ش��دند 28.4 درص��د از آراء را به 
دس��ت آورند كه افتي 2.8 درصدي نسبت به انتخابات 
چهار سال پيش را نشان مي دهد. ميانه روها هم با كسب 
19.8 درصد از آراء عملكردي بهتر از نظرس��نجي هاي 
اخير داشتند. اما آنچه اهميت داشت، سهم كلي بلوك 
چ��پ در انتخابات و برتري 0.4 درصدي آن در قياس با 

ائتالف راست ميانه بود.
اگرچه كريسترسون نامزد نخست وزيري ائتالف راست 
ميانه وعده داده بود ل��ف ون را از بركنار كند، اما تنها با 
ائتالف با دموكرات هاي س��وئد قادر به تش��كيل دولت 

اكثريت خواهد بود كه باتوجه به ريش��ه هاي نئونازي 
حزب در دهه 1980، احتمال آن بس��يار اندك است. 
بدون حمايت دموكرات هاي س��وئد، راست ميانه براي 
تشكيل دولت اقليت با مشكالت بسياري مواجه خواهد 
شد. شرايط براي سوسيال دموكرات ها اندكي ساده تر 
است و بسياري در حزب اميدوارند كه بتوانند توجه حزب 
ميانه و ليبرال ها را از ائتالف راست، به سمت خودشان 

جلب كنند.
اگرچه حاميان احزاب اصلي تا اندازه اي از دستاوردهاي 
نسبتا محدود گروه ملي گرا آس��وده خاطر شده اند، اما 

انتخابات همچنان از چرخش به راست وسيعي در سوئد 
حكايت داشت. به نوشته رويترز، عملكرد خوب راست ها 
در انتخابات سوئد در پي افزايش محبوبيت ديگر احزاب 
راست افراطي در اروپا در ميانه نگراني هاي فزاينده درباره 
هويت ملي، تاثيرات جهاني ش��دن و نگراني از افزايش 
مهاجرت ب��ه دليل درگيري ها در خاورميانه و ش��مال 
آفريقا صورت گرفت. سوئد سال ها خود را يك ابرقدرت 
»انسان دوست« مي دانست، اما افزايش خشونت هاي 
گروه��ي در منطقه هايي كه نرخ بيكاري باالس��ت، به 
افزايش حمايت از دموكرات هاي س��وئد انجاميد. پس 

از ورود 163 هزار پناهجو به س��وئد در سال 2015 كه 
بيشترين تعداد پناهجوي وارد شده به يك كشور اروپايي 
در قياس با جمعيت كش��ور ميزبان محسوب مي شد، 
دولت چپ ميانه مجبور شد برخي از سياست هاي خود 
در ارتباط با پناهندگي ليبرال را به حالت تعليق درآورد.

پس از اعالم نتايج موقت انتخابات سراس��ري اعالم شد 
كه مقامات ارش��د احزاب اصلي بعد از ظهر همان روز با 
يكديگر ديدار مي كنند تا يك اس��تراتژي براي تشكيل 
دولت در نظر بگيرند. اما اين روند مي تواند چندين هفته 
طول بكشد و حتي احتمال شكست آن هم وجود دارد، 
چراكه دموكرات هاي سوئد اعالم كرده اند از تشكيل هر 
دولتي كه به آنها اجازه اظهارنظر در سياست گذاري ها را 
ندهد، ممانعت مي كنند. اگر پارلمان پس از چهار مرتبه 
تالش بر سر نخست وزير به توافق نرسد، انتخابات جديدي 

برگزار خواهد شد.
جيمي اكسون رهبر اين حزب گفته: »ما در هفته ها، ماه ها 
و س��ال هاي آتي نفوذ فزاينده اي بر آنچه در سوئد روي 
مي دهد، به دس��ت خواهيم آورد.« اكسون اميدوار است 
حزب او كه خروج س��وئد از اتحاديه اروپا و متوقف شدن 
مهاجرت را خواستار است، بتواند نقشي مهم و تعيين كننده 
در مذاكرات بر س��ر تش��كيل دولت ايفا كن��د. او از اولف 
كريسترسون نامزد ائتالف راست ميانه براي نخست وزيري 
خواسته است تا بين جلب حمايت دموكرات هاي سوئد 
براي تش��كيل دولت ائتالفي يا پذيرش در قدرت ماندن 
استفن ُلف و ِن نخست وزير سوسيال دموكرات براي چهار 
سال ديگر، انتخاب كند. كريسترسون از ُلف ِون خواسته 
استعفا كند، اما پيشنهاد اكسون را رد كرده است: »ما در 
سراسر انتخابات كامال شفاف بوديم. ائتالف راست ميانه 
درباره چگونگي تش��كيل دولت با دموكرات هاي سوئد 
مذاكره نمي كند و با آنها ائتالف تشكيل نمي دهد.« اين 
در حالي است كه ارزش كرون سوئد در معامالت روزهاي 
گذش��ته در برابر يورو افزايش يافت كه علت آن عملكرد 
ضعيف راس��ت افراطي نسبت به پيش بيني هاي قبل از 

انتخابات بود.

گروه جهان  
پس از اينكه دونالد ترامپ تهديد كرد بر تمام كاالهاي 
چيني تعرفه وضع خواهد كرد، دولت چين از مديران 
ارشد بانك هاي وال اس��تريت و نهادهاي مالي اياالت 
متحده براي نشستي فوري و اضطراري در پكن دعوت 

كرده است. 
به گزارش فايننش��ال تايمز، به منب��ع مطلع گفته اند 
كه مقام هاي حزب كمونيس��ت چين روسا و مديران 
ارش��د بانك ها و نهادهالي مالي امريكا را براي حضور 
در نشس��تي با عنوان »ميزگرد مالي چين و امريكا« 
كه قرار است 16 سپتامبر در پكن برگزار شود، دعوت 
كرده است. پيش از اين نشست قرار است جلسه اي نيز 
به رياست وانگ چيشان معاون رييس جمهوري چين، 

برگزار شود. 
مقام هاي چيني اميدوارند اين نشست كه قرار است به 
رياست ژو شيائو چوان رييس سابق بانك مركزي چين، 
و جان ثورنتون مدير اجرايي س��ابق گلدمن ساكس، 
برگزار شود هر شش ماه يك بار با موضوع روابط چين 
و امريكا تكرار شود و خروجي آن توصيه هاي كاربردي 

به دولت چين براي اصالحات مالي و اقتصادي باشد. 
يك منبع مطلع از نحوه برگزاري اين نشس��ت گفته 
اس��ت: »برخي از ما كه در صنعت مالي هر دو كش��ور 
حضور داريم متوجه شديم كه وظيفه داريم به بهبود 
روابط امريكا و چين كمك كنيم. چ��را كه اين روابط 
بس��يار مهم تر از آن است كه چند نفر بتوانند خرابش 
كنند.« از جمله امريكايي هايي كه به نشس��ت هفته 

آينده در پكن دعوت شده اند استفان شوارتزمن رييس 
شركت خدمات مالي بلك استون و روساي سيتي گروپ، 
گلدمن س��اكس، جي پي مورگان، مورگان استنلي و 
هانك پالسون وزير خرانه داري سابق امريكا هستند. 
دعوت نام��ه حضور در اين نشس��ت توس��ط »فنگ 
شينگ هاي« مقام ارشد ناظر در امور مربوط به اوراق 
بهادار چين و مشاور سابق ليو هي نخست وزير چين، 
ارسال شده است. »فنگ شينگ هاي« كسي است كه 
از زمان روي كار آمدن دولت ترامپ در اياالت متحده 
تالش كرده تا مان��ع از جنگ تمام عيار تجاري چين و 

امريكا شود. 
فايننش��ال تايمز نوش��ته، گرچه بس��ياري از روساي 
نهادهاي مالي اياالت متحده به دليل غيرمنتظره بودن 
و زمان كمي كه براي برنامه ريزي جهت حضور در اين 
نشست داشته اند امكان س��فر به پكن را ندارند با اين 
حال جان گري از شركت بلك استون و جان والدرون از 
گلدمن ساكس در اين نشست حضور خواهند داشت. 

تش��ديد اختالفات تجاري با امريكا، چين را به شدت 
نگران كرده است. اين كش��ور دوشنبه و پس از اينكه 
ترامپ تهديد كرد بر تمام كاالهاي چيني تعرفه اعمال 
خواهد كرد، هش��دار داد كه دس��ت به عمل متقابل 

خواهد زد.
به  گ��زارش رويترز، ترام��پ جمعه و پس از انتش��ار 
گزارش تراز تجاري مثبت چين در برابر امريكا با وجود 
سياست هاي سختگيرانه واشنگتن، اعالم كرد كه آماده 
است تا بر 267 ميليارد دالر كاالي چيني تعرفه اعمال 

كند. حال گنگ شوانگ سخنگوي وزير خارجه چين، 
مي گويد كه اگر طرف امريكايي ش��دت عمل به خرج 
داده و تعرفه هاي جديدي را بر كاالهاي چيني اعمال 
كند، پكن نيز مجبور خواهد بود تا براي دفاع از حقوق 
خود دست به اقدام متقابل بزند.« البته اين مقام چيني 
به جزييات اقدام متقابل پكن هيچ اشاره اي نكرده است. 
رييس جمهوري امريكا شنبه نيز در واكنش به هشدار 
ش��ركت اپل مبني بر گران ش��دن محصوالتش براي 
مصرف كنندگان امريكايي در صورت اعمال تعرفه هاي 
جديد، از اين ش��ركت خواست تا چين را ترك كرده و 
كارخانه هاي خود را به اياالت متحده منتقل كند. اريك 
فيش ويك كارشناس اقتصادي، درباره تحوالت اخير 
تجاري دو قدرت برتر اقتصادي جهان به سي ان بي سي 
مي گويد: »اين احتم��ال وجود دارد كه جنگ تجاري 
فزاينده چي��ن و امريكا باعث افزايش نفوذ اقتصادي و 
سياس��ي چين در عرصه بين المللي ش��ود.« به گفته 
فيش ويك، چين احتماال با تش��ديد فشارهاي امريكا 
تالش خواهد كرد تا در زمينه محصوالت با تكنولوژي 
پيشرفته تر خودكفا شود و اين مس��اله قطعا چين را 
وادار مي كند تا بيش��تر از گذشته روي گسترش نفوذ 
سياسي و اقتصادي خود در عرصه جهاني سرمايه گذاري 
كند.« اين كارشناس اقتصادي به طرح موسوم به »يك 
كمربند، يك جاده« چين اش��اره مي كند كه تاكنون 
سرمايه گذاري هاي گسترده اي در آن انجام شده و قرار 
است كه يك منطقه اقتصادي چندمليتي را ايجاد كند 
پكن و نفوذ سياس��ي اش در قلب آن قرار دارند. )پكن 

اخيرا اعالم كرده كه تنها در قاره آفريقا با 37 كشور براي 
همكاري در اين طرح قرارداد امضا كرده است.(

 
   بازگشتي در كار نيست 

اختالفات تجاري چين و امريكا به مرحله اي رسيده كه 
بنا بر نظر كارشناسان، دونالد ترامپ و شي جين پينگ 
رييس جمهوري چين، براي بازگشت از آن كار بسياري 
دش��واري در پيش خواهند داش��ت. فايننشال تايمز 
نوشته، اين احتمال وجود دارد كه ترامپ بطور نمادين 
اعالم پيروزي كند اما شي  جين پينگ نمي تواند شكست 
نمادين را بپذيرد زيرا مردم چين فكر مي كنند »عصر 
حقارت« آنان زماني آغاز شد كه نيروهاي بريتانيايي 
خاندان منچو را در قرن نوزدهم مجب��ور كردند را در 
عرصه تجارت به ميل آنان رفتار كنند. شي جين پينگ 
ام��ا »احياي عظمت چيني ها« را وع��ده داده و اينكه 

حقارت هاي تاريخي گذشته ديگر تكرار نخواهند شد. 
ي��ك دليل ديگر ه��م براي ترديد نس��بت ب��ه پايان 
قريب الوقوع جنگ تج��اري چين و امريكا وجود دارد؛ 
وج��ود افرادي چ��ون رابرت اليتزر نماين��ده تجاري 
امريكا، و پيتر ناوارو مش��اور تجاري كاخ سفيد، كه هر 
دو از حاميان سرسخت سياست هاي يك جانبه گرايانه 
هس��تند در دولت اياالت متحده اميده��ا به كاهش 
تنش هاي تجاري با چين را به حداقل مي رساند. گرچه 
برخي ناظران خوش بي��ن اميدوارن��د دونالد ترامپ 
همانطور كه در توافق تجاري با مكزيك و اتحاديه اروپا 
تاحدي عقب نش��يني كرد در اين مورد نيز چند گام 
به عقب بردارد، اما واقعيت اين اس��ت كه نگراني هاي 
امريكا نس��بت به چين به مراتب جدي تر و عميق تر از 
اتحاديه اروپا و مكزيك است؛ شرايطي كه باعث مي شود 

اميدواري ها در اين باره دور از واقعيت به نظر برسد. 

دريچه

كوتاه  از  منطقه

 امريكا دادگاه الهه
را به تحريم تهديد كرد

گروه جهان     امريكا موضع خصمانه اي عليه ديوان 
بين المللي كيف��ري در الهه اتخاذ و اي��ن ديوان را 
تهديد كرده است كه اگر قضات اين ديوان پرونده و 
تحقيقاتي درباره احتمال ارتكاب جرايم جنگي در 
افغانس��تان به جريان بياندازند، آن را تحريم خواهد 
كرد. به گزارش رويترز، قرار است جان بولتون مشاور 
امنيت ملي امريكا در س��خنراني خود در س��ازمان 
فدراليست سوسايتي كه يك گروه محافظه كار فعال 
در واشنگتن است، در اين خصوص بيانيه اي قرائت 
كند. اين نخستين س��خنراني بزرگ بولتون پس از 
پيوس��تن به دولت دونالد ترامپ محسوب مي شود. 
براساس پيش نويس سخنراني بولتون كه در اختيار 
رويترز قرار گرفته است، او خواهد گفت: »امريكا از هر 
ابزار الزم براي محافظت از شهروندان و نيز متحدانش 
در برابر اين دادگاه غيرمشروع استفاده خواهد كرد.« 
بولتون همچنين خواه��د گفت كه وزارت خارجه 
امريكا تعطيلي دفتر سازمان آزادي بخش فلسطين 
را در واش��نگتن به عل��ت نگران��ي از تالش هاي 
فلس��طيني ها براي ترغي��ب دادگاه الهه به انجام 
دادن تحقيقات درباره اسراييل، اعالم خواهد كرد. 
دفتر سازمان آزادي بخش فلسطين در واشنگتن 
به درخواس��ت ها براي اظهارنظر در اين خصوص 
پاسخ نداده است. در پيش نويس سخنراني بولتون 
آمده است: »امريكا هميشه در كنار دوست و متحد 
ما، اس��راييل، خواهد مان��د.« در اين پيش نويس 
همچنين آمده است: »اگر دادگاه الهه بطور رسمي 
روند تحقيقات درباره اتهامات عليه جنايت جنگي 
نيرو هاي نظامي و اطالعاتي امريكا در جريان جنگ 
افغانس��تان را آغاز كند، دولت ترامپ شديدا به آن 
پاس��خ خواهد داد. اگر چنين فرايندي آغاز شود، 
دولت ترام��پ موضوع ممنوعي��ت ورود قضات و 
دادس��تان هاي دادگاه الهه را به امريكا بررس��ي و 
هرگونه منبع مالي را كه در نظام مالي امريكا دارند، 
تحريم مي كند و آنها را در نظام قضايي امريكا تحت 
پيگيرد قرار مي دهد. ما ب��ا دادگاه الهه همكاري 
نخواهيم كرد. به اين دادگاه حق هيچگونه دسترسي 
را نمي دهيم. به دادگاه الهه ملحق نخواهيم ش��د. 
از اين گذش��ته از نظر ما دادگاه الهه مرده است.« 
در اين متن همچنين آمده است: »احتماال امريكا 
براي تحريم هاي بيشتر و براي منع كردن كشور ها 
از تس��ليم كردن امريكايي ها به دادگاه الهه بر سر 

توافقنامه هاي دوجانبه مذاكره مي كند.«

حيدر عبادي به بصره رفت

 حمله  داعش
به  مراسم  يادبود  احمد شاه مسعود

برگزاري انتخابات پارلماني 
كردستان عراق قطعي شد

ديدار  رييس جمهور  جديد 
پاكستان  با  مقام عربستاني

نخست وزير عراق در راس هيأتي از وزرا وارد بصره 
شد. به گزارش سومريه نيوز، حيدر عبادي پيشتر 
نيز در نشست فوق العاده  پارلمان با هدف بررسي 
رخدادهاي بصره شركت كرده بود. در اين نشست 
وزراي كشور، بهداشت، شهرداري ها و منابع آبي 
نيز حضور داشتند. بصره در ماه هاي اخير شاهد 
تظاهرات در اعتراض به كمبود خدمات عمومي 
و در صدر آنها آب شرب و برق بوده است. به گفته 
مقامات عراقي، گروهي عناصر خرابكار با نفوذ به 
درون تظاهرات مسالمت آميز آن را به خشونت 
كش��اندند. اخيرا دو فراكسيون پيروز انتخابات، 
فتح و سائرون، استعفاي عبادي به دليل ناتواني در 

مديريت بحران بصره را خواستار شده اند.

يك عامل انتحاري يك ش��نبه ب��ا منفجر كردن 
كمربند انفجاري خود در مراس��م گراميداش��ت 
احمدشاه مسعود دست كم 2 نفر را كشت و 9 تن 
ديگر را مجروح كرد. به گزارش يورونيوز، سخنگوي 
پليس كاب��ل اين عامل انتح��اري قصد حمله به 
تعدادي خودرو در مركز ش��هر را داش��ته است. 
داعش مسووليت اين حمله را برعهده گرفته است. 
احمدشاه مسعود يكي از فرماندهان كاريزماتيك 
مقاومت چه در زمان اش��غال افغانستان در زمان 
شوروي سابق و چه در زمان حكومت طالبان بود 
كه 17 سال پيش توسط عوامل القاعده كشته شد.

سرانجام پس از كش وقوس بس��يار با اعالم زمان 
آغاز تبليغات انتخاباتي، برگزاري انتخابات پارلماني 
اقليم كردس��تان عراق قطعيت يافت. كميسيون 
عال��ي انتخابات كردس��تان ع��راق اع��الم كرده 
تبليغات انتخاباتي از نيمه شب 11 سپتامبر آغاز و 
جريان هاي سياسي تا نيمه شب 28 سپتامبر امكان 
تبليغات خواهند داشت. اسامي تمامي كانديداها نيز 
تصويب شده و بطور رسمي اعالم خواهد شد. بدين 
ترتيب تالش برخي احزاب مانند جنبش تغيير براي 
تعويق انتخابات راه به جاي��ي نبرده و انتخابات در 
30 سپتامبر در كردستان عراق برگزار خواهد شد.

پ��س از گذش��ت س��اعاتي از مراس��م تحليف 
رييس جمه��ور جدي��د پاكس��تان وي ب��ا وزير 
اطالع رساني عربستان ديدار كرده است. به گزارش 
خبرگزاري رسمي عربستان )واس(، عواد بن صالح 
العواد، وزير اطالع رساني عربستان در جريان اين 
ديدار پيام تبريك س��لمان بن عبدالعزيز پادشاه 
عربستان، و شاهزاده محمد بن سلمان وليعهد اين 
كشور، به مناسبت انتصاب پست رييس جمهوري 
پاكستان را به علوي ابالغ كرده است. صالح العواد 
نشست ديگري را با عمران خان نخست وزير جديد 
پاكستان، و شماري از مقام هاي ارشد برگزار كرد 
و در اين نشست ها بر تقويت روابط ميان رياض � 

اسالم آباد تاكيد كرد.

نخستوزيرژاپنبهدنبال
تغييرقانوناساسي

گروه جهان|نخس��ت وزير ژاپن بار ديگر بر تغيير 
قانون اساس��ي پس از جنگ و صلح آميز كشورش 
تاكيد ك��رده و گفته اميدوار اس��ت حزبش بتواند 
اين پيش��نهاد را اواخر س��ال به پارلمان ارايه كند. 
به گزارش رويترز، ش��ينزو آبه كه دسامبر 2012 با 
وعده تقويت نيروي دفاعي و ارتقاي سطح اقتصاد 
ژاپ��ن روي كار آمده اكنون نيز به دنبال شكس��ت 
رقيب خود ش��يگرو ايش��يبا وزير دفاع سابق، در 
انتخابات 20س��پتامبر براي تعيين رهبري حزب 
ليب��رال دموكراتيك اس��ت. پيروزي ب��راي آبه به 
منزله يك دوره سه ساله ديگر براي به دست گرفتن 
رهبري اين حزب و تمديد نخست وزيري است. بند 
9 قانون اساس��ي ژاپن را از داشتن نيروهاي مسلح 
تهاجمي من��ع مي كند اما اج��ازه مي دهد تا ژاپن 
ارتشي براي دفاع ش��خصي خود داشته باشد. آبه 
حاال به دنبال مش��خص ك��ردن وضعيت نيروهاي 
دفاع ش��خصي ژاپن اس��ت. اين اق��دام يك تغيير 
نمادين است اما از س��وي محافظه كارهاي ژاپني 
كه قانون اساسي تدوين شده توسط امريكا پس از 
شكس��ت ژاپن در جنگ دوم جهاني را تحقير آميز 
مي دانند، مدت هاس��ت كه دنبال مي شود. برخي 
ناظران نگران افزايش نقش فرامنطقه اي نيروهاي 
دفاعي ژاپن هس��تند و معتقدند از منظر سياسي 
تغيير قانون اساس��ي اقدام ريسك پذير است چون 
مي تواند باعث ايجاد اخت��الف ميان مردم و تنش 
در حزب شريك آبه )كوميتو( مي شود. متمم هاي 
قانون اساسي به تاييديه دو سوم پارلمان و اكثريت 

در يك همه پرسي نياز دارند. 

گرانينفتوسقوطروپيه
»مودي«رابهدردسرانداخت

گروه جهان|ح��زب حاكم »بي جي پ��ي« كه در 
چهار سال گذش��ته دولت هند را در دست داشته 
و از موفقيت ه��اي اقتص��ادي به خ��ود مي باليد 
اخيرا به دليل فش��ارهاي ناشي از باالرفتن قيمت 
نفت و كاه��ش ارزش روپيه با چالش جدي روبرو 
ش��ده اس��ت. به  گزارش ايرنا، دولت نارندا مودي 
نخست وزير هند، نگراني ش��ديدي درباره آينده 
سياس��ي خود احس��اس مي كند چ��را كه قيمت 
نفت و س��قوط مس��تمر ارزش روپي��ه انتقادهاي 
زيادي درب��اره عملكرد اقتص��ادي آن برانگيخته 
است. مشكل نفت و ارزش روپيه تنها دردسرهاي 
هند نيستند، استقراض خارجي را هم بايد به اين 
چالش ها اضافه كرد. روزنامه نيو ايندين اكسپرس 
به نقل از يك پژوهش از س��وي بانك دولتي هند 
اعالم كرده، با توجه به اينكه در سال جاري ارزش 
روپيه 11درصد كاهش پيدا كرده، دولت ناخواسته 
بايد بابت بازپرداخت بدهي هاي كوتاه مدت خود 
در ماه هاي آينده مبلغ 685 ميليون روپيه معادل 
نه وني��م ميليارد دالر را به ص��ورت مازاد پرداخت 
كند. ب��ه اعتقاد ناظ��ران، مع��ادالت گوياي اين 
است كه اگر امس��ال ميانگين ارزش هر روپيه به 
73 واحد در مقابل هر دالر امريكا برس��د و ارزش 
نفت كه بزرگ ترين واردات هند است به بشكه اي 
73 دالر برسد، اليحه نفت تا پايان2018 به مبلغ 
حدود 457 ميليارد روپيه مي رسد. در عين حال، 
نگراني هاي زيادي درباره كاهش س��رمايه گذاري 
و كسري تجاري بيشتر وجود دارد كه مي تواند به 

گسترش شكاف حساب مالي هند بيانجامد. 

برگزيت»ترزامي«جليقه
انفجاريبهدوربريتانياست

گروه جهان|  بوريس جانسون وزير خارجه سابق 
بريتانيا، مي گويد طرح ترزا مي نخس��ت وزير اين 
كشور، براي برگزيت مانند يك جليقه انتحاري به 
دور قانون اساسي بريتانيا است كه دكمه انفجاري 
آن در اختي��ار اتحادي��ه اروپا خواهد ب��ود. وزير 
خارجه پيش��ين بريتانيا در مقال��ه اي كه روزنامه 
»ديلي ميل« منتشر شده طرح ترزا مي براي خروج 
از اتحاديه اروپا را تحقيري خوانده است كه به گفته 
وي راه را ب��راي باج خواه��ي دايمي سياس��ي باز 
مي كند. بوريس جانسون در بخشي از مقاله خود 
در مورد طرح ترزا مي نوشته است: »ما كمربندي 
انفجاري به دور قانون اساسي بريتانيا كشيده ايم 
و دكم��ه انفجاري آن را در اختيار ميش��ل بارنيه 
]مس��وول اتحاديه اروپا براي مذاكره با بريتانيا[ 
گذاش��ته ايم.« ادبيات م��ورد اس��تفاده بوريس 
جانس��ون در اين مقاله و به ويژه اشاره او به جليقه 
انفجاري انتقادهاي زي��ادي را عليه او برانگيخته 
است. وزير خارجه پيش��ين بريتانيا جوالي سال 
جاري در اعتراض به طرح ترزا مي براي برگزيت از 
سمت خود كناره گيري كرد. نخست وزير بريتانيا 
جرمي هانت را پس از استعفاي بوريس جانسون 
به عن��وان وزير خارجه منصوب ك��رد. از بوريس 
جانس��ون به عنوان يكي از نامزدهاي جانشيني 
ترزا مي  در س��مت رهبري ح��زب محافظه كار و 
نخست وزيري بريتانيا نام برده مي شود. هواداران 
جانسون اميدوارند مقاله او در روزنامه ديلي ميل 
نش��انه اي از تمايل او براي به چالش كشيدن ترزا 

مي به عنوان رهبر حزب محافظه كار باشد.

آغازبزرگترينمانورجنگي
درتاريخروسيهوچين

گروه جهان|  روسيه بزرگ ترين مانور نظامي خود 
را در تاريخ اين كش��ور با مشاركت 300 هزار نيروي 
روس��ي به اضافه شماري از س��ربازان چيني برگزار 
مي كند. ناتو اي��ن رزمايش را به عنوان تمريني براي 
يك درگيري بزرگ، محكوم كرده اس��ت. به گزارش 
خبرگزاري فرانس��ه، اين رزمايش ي��ك هفته اي با 
مشاركت ارتش هاي چين و مغولستان تحت عنوان 
»ش��رق 2018« از سه ش��نبه )امروز( 11سپتامبر 
در شرق س��يبري آغاز ش��د. اين در حالي است كه 
تنش هاي مسكو و غرب بر سر آنچه دخالت روسيه 
در امور غرب خوانده مي شود و درگيري ها در اوكراين 
و سوريه بيشتر شده است. گفته شده، ارتش روسيه 
اين نمايش قدرت را با مانورهاي جنگي سال 1981 
جماهير شوروي مقايسه مي كند؛ در آن زمان 100 
تا 150 هزار س��رباز از كشورهاي عضو پيمان ورشو 
در مانوري تحت عنوان »غرب 81« شركت داشتند. 
سرگئي شويگو وزير دفاع روس��يه، گفته اين مانور 
گس��ترده تر از مانور نظامي 1981 جماهير شوروي 
است؛ چرا كه 300هزار سرباز، 36هزار وسيله نظامي، 
هزار هواپيما و 80 ناو جنگي در اين رزمايش شركت 
دارند. يكي از تحليل گران نظامي روس��يه گفته اين 
مانورها آمادگي براي يك جن��گ جهاني در آينده 
است. به گفته اين تحليل گر، مشاركت چين با 3200 
نيرو يك عامل كليدي در اين مانور محسوب مي شود. 
والديمي��ر پوتين رييس جمهوري روس��يه، پس از 
ميزباني از يك نشست اقتصادي در اين مانور شركت 
مي كند. شي جين پينگ رييس جمهور چين، يكي از 

ميهمانان اين نشست است.

سرعترشداقتصاديتركيه
كاهشيافت

گروه جهان|داده هاي رسمي نشان مي دهد كه 
اقتصاد تركيه در س��ه ماهه دوم سال روند نزولي 
به خود گرفته و س��رعت رش��د آن نس��ب به سه 
ماهه نخس��ت سال كاهش داش��ته است. اين در 
حالي اس��ت كه ارزش لير تركيه همچنان رو به 
كاهش اس��ت. به گزارش آسوشيتدپرس، طبق 
اطالعاتي كه موسسه آمار تركيه دوشنبه منتشر 
كرد، رشد اقتصادي اين كشور در پايان سه ماهه 
دوم س��ال جاري ميالدي به 5.2 درصد رسيده و 
اين در حالي است كه رش��د اقتصادي تركيه در 
سه ماهه نخست سال 7.4 درصد بود. لير تركيه 
از آغاز س��ال جاري ميالدي تاكنون 40 درصد از 
ارزش خود را از دست داده است. نرخ برابري لير 
به دالر در معامالت ديروز به 7 رس��يد كه نسبت 
به معام��الت روز جمعه اندكي بهبود داش��ت. از 
عوامل بروز بح��ران ارزي در تركي��ه مي توان به 
نگراني هاي عمومي از سياس��ت هاي مالي رجب 
طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه و تنش هاي 
ديپلماتيك آنكارا و واش��نگتن بر سر سرنوشت 
اندرو برانس��ون، كشيش امريكايي اشاره كرد كه 
به اتهام دست داش��تن در كودتاي نافرجام عليه 
دولت اردوغان در تركيه در حبس خانگي به سر 
مي برد. خودداري بانك مركزي تركيه از افزايش 
نرخ بهره در واكنش به افزايش ش��ديد نرخ تورم 
نيز يك��ي ديگر از عوامل تاثيرگ��ذار بر ارزش لير 
محسوب مي ش��ود چرا كه با بي اعتمادي به بازار 
تركيه و نگران��ي درباره عملكرد مس��تقل بانك 

مركزي از دولت اردوغان همراه بوده است.
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باافزايشتغييرات،شايداصلمعنايانسانيتتغييركندوساختارهايجسمانيوشناختيذوبشوند

قرن بيست و يكم ، قرن هك كردن انسان هاست
 مترجم: محمد معماريان  

واي�رد    برنامه نويس�ي را فراموش كني�د؛ بهترين 
مهارتي كه مي توانيد به فرزندان تان آموزش بدهيد، 
بازآفريني است. مولف كتاب انسان خردمند در اين 
گزيده اختصاصي از كتاب جديدش فاش مي كند كه 

سال ۲۰۵۰ براي نوع بشر چه در چنته دارد.

بخش اول: يگانه امر ثابت، تغيير است
نوع بش��ر با انقالب هاي بي س��ابقه اي روبروس��ت، همه 
روايت هاي كهنه مان ُخرد و خاكش��ير مي شوند و تاكنون 
هيچ روايت جديدي پديدار نشده است كه جايشان را بگيرد. 
چگونه مي توانيم خودمان و فرزندان مان را براي دنيايي آماده 
كنيم كه اين چنين دستخوش دگرگوني هاي بي سابقه و 
عدم قطعيت هاي بنيادين است؟ بچه اي كه امروز به دنيا 
مي آيد، سال ۲۰۵۰ سي وچندساله خواهد بود. اگر همه چيز 
خوب پيش برود، آن بچه در سال ۲۱۰۰ نيز همچنان در قيد 
حيات است و شايد حتي يك شهروند فعال قرن بيست ودوم 
هم باشد. چه چيزي بايد به آن بچه بياموزيم تا به او كمك 
كند كه در دنياي سال ۲۰۵۰ يا قرن بيست ودوم جان به در 
ببرد و شكوفا شود؟ آن پسرك يا دخترك به چه مهارت هايي 
نياز دارد تا شغل پيدا كند، بفهمد دور و برش چه ُرخ مي دهد 

و راه خود را در هزارتوي زندگي بيابد؟
چون هيچ كس نمي داند دنيا در س��ال ۲۰۵۰ چه شكلي 
است )چه رسد به ۲۱۰۰(، متأسفانه پاسخ اين پرسش ها را 
نمي دانيم. البته انسان ها هرگز نتوانسته اند آينده را با دقت 
پيش بيني كنند. اما امروز دش��وارتر از گذشته است چون 
وقتي فناوري به ما امكان مهندسي بدن ها، مغزها و ذهن ها را 
بدهد ديگر نمي توانيم درباره هيچ چيزي )از جمله چيزهايي 
 كه س��ابقًا ثابت و ابدي به نظر مي آمدند( مطمئن باشيم.

هزار سال پيش، در س��ال ۱۰۱۸، مردم چيز زيادي درباره 
آينده نمي دانس��تند، ولي به هر روي خ��ود را قانع كرده 
بودند كه قرار نيس��ت مشخصه هاي اصلي جامعه انساني 
تغيير كنند. اگر در سال ۱۰۱۸ در چين زندگي مي كرديد 
مي دانستيد كار كه به ۱۰۵۰ برسد شايد امپراتوري سانگ 
سقوط كند، ش��ايد خيتان ها از ش��مال حمله ور شوند، و 
مرض هاي مختلف ش��ايد جان ميليون ها نفر را بگيرند. 
ولي برايتان روشن بود كه حتي در سال ۱۰۵۰ اكثر مردم 
همچنان كشاورز و بافنده خواهند بود، حاكمان براي ُپركردن 
صفوف لشگريان  خود، متكي به آدم ها خواهند بود، مردان 
همچنان بر زنان مسلط خواهند بود، اميد به زندگي همچنان 
حدود ۴۰ س��ال خواهد بود، و بدن انسان دقيقًا به همين 
ش��كل خواهد بود. لذا والدين فقيِر چيني در سال ۱۰۱۸ 
برنج كاري يا ابريش��م بافي به فرزندان شان ياد مي دادند، و 
والدين ثروتمندتر به پسران شان ياد مي دادند چطور متون 
كالسيك آيين كنفوس��يوس را بخوانند، خطاطي كنند 
يا سوار بر اس��ب بجنگند؛ و به دختران شان ياد مي دادند 
همسراني باوقار و مطيع باشند. روشن بود كه در سال ۱۰۵۰ 

نيز همچنان به اين مهارت ها نياز خواهد بود.
در مقابل، امروز هيچ تصوري نداريم كه چين يا مابقي دنيا 
در سال ۲۰۵۰ چه شكلي خواهد بود. نمي دانيم مردم براي 
امرار معاش چه خواهند كرد، نمي دانيم سازوكار ارتش ها 
يا ديوان س��االري ها چگونه است، و نمي دانيم روابط ميان 
دو جنس چگونه خواهد ب��ود. احتمااًل برخي افراد عمري 
طوالني تر از امروز خواهند داشت، و بدن انسان هم به لطف 
زيست فناوري و واسطه هاي مستقيم ميان مغز-رايانه شايد 
دچار تحوالِت بي سابقه اي شود. عمده آنچه بچه ها امروز ياد 

مي گيرند احتمااًل در سال ۲۰۵۰ به دردي نخواهد خورد.
هم اكنون بس��ياري مدارس بر انباش��ت اطالعات تمركز 
دارند. اين كار در گذشته معقول بود چون اطالعات كمياب 
بود و سانسور مكرراً حتي مانع همان جريان قطره چكاني 
اطالعات موجود مي شد. اگر در سال ۱۸۰۰ در مثاًل يكي از 
شهرستان هاي كوچك مكزيك زندگي مي كرديد، سخت 
مي شد اطالعات زيادي درباره مابقي دنيا به دست بياوريد. 
نه راديو در كار بود، نه تلويزيون يا روزنامه يا كتابخانه عمومي. 
حتي اگر باسواد بوديد و به يك كتابخانه خصوصي دسترسي 
داشتيد، به جز رمان ها و رساله هاي ديني چيز چنداني براي 
خواندن نبود. امپراتوري اسپانيا سانسور گسترده اي روي 
متون چاپ ش��ده محلي داش��ت و فقط اجازه مي داد يك 
ُخرده از آثار منتشره گزينش شده از خارج وارد شوند. اگر 
در شهرستاني در روسيه، هند، تركيه يا چين هم زندگي 
مي كرديد تقريبًا همين ها صادق بود. وقتي مدارس مدرن 
پديدار شدند كه خواندن و نوشتن به كودكان مي آموختند و 
واقعيت هاي كليدي درباره جغرافيا، تاريخ و زيست شناسي را 
 به آنها منتقل مي كردند، نماينده يك پيشرفت شگرف شدند.

در مقابل، در قرن بيست ويكم حجم عظيمي از اطالعات 
روي س��ر ما ريخته است و حتي سانسورچي ها هم تالش 
نمي كنند جلويش را بگيرند. در عوض، مش��غول پخش 
اطالعات ناصحيح هس��تيم يا حواس م��ان را با چيزهاي 
بدردنخور پرت مي كنيم. اگر در شهرس��تاني در مكزيك 
زندگي كنيد و گوشي هوشمند داش��ته باشيد، خواندن 
ويكي پديا، تماشاي سخنراني هاي ِتد۲ و گذراندن دوره هاي 
رايگان آنالين مي تواند چندين بار عمر شما را ُپر كند. تصور 
پنهان س��ازي همه اطالعات ناخوش��ايند به مخيله هيچ 
حكومتي خطور نمي كند. ولي در سوي ديگر، اشباع عامه 
مردم با گزارش هاي متعارض و فرستادن ش��ان پي نخود 
سياه چنان آسان شده كه نگران كننده است. مردم سراسر 
دنيا با آخرين اخبار بمباران حلب يا ذوب شدن كوه هاي يخ 
قطب شمال فقط چند كليك فاصله دارند، اما روايت هاي 
متناقض آنقدر زيادند كه سخت مي شود فهميد كدام شان 
را مي شود باور كرد. فارغ از اين، بسياري چيزهاي ديگر هم 
در فاصله چند كليك موجودند كه تمركز را دشوار مي كند؛ 
و وقتي مسائل سياسي يا علمي بيش از حد پيچيده به نظر 
بيايند، وسوسه مي شويم سراغ ويدئوهاي بامزه از گربه ها، 

سخن چيني درباره سلبريتي ها يا هرزه نگاري برويم.
در چنين دنيايي، اطالعات بيشتر به واقع آخرين چيزي است 
كه معلم بايد به شاگردانش بدهد. آنها همين اآلن هم بيش 
از اندازه اطالعات دارند. در عوض، مردم نيازمند توانايي فهم 

اطالعات اند، توانايي اينكه تفاوت بين بااهميت و بي اهميت 
را تشخيص بدهند، و فراتر از همه اينكه ُخرده اطالعات را 

تركيب كنند تا تصويري كلي از دنيا بسازند.
در حقيقت، همين كار در قرون متم��ادي آرمان آموزش 
ليبرال غربي بوده اس��ت، اما بس��ياري از مدارس غربي تا 
همين امروز هم آن را پش��ت گ��وش انداخته اند. معلمان 
خودشان را مجاز مي دانستند كه تمركزشان بر فروكردن 
داده ها در مغز شاگردان باشد و شاگردان را تشويق مي كردند 
»مستقل فكر كنند«. مدارس ليبرال به واسطه ترس شان 
از اقتدارگراي��ي، از كالن روايت ه��ا هراس داش��تند. اين 
مدارس فرض مي كردند اگر انبوهي از داده با قدري آزادي 
به دانش آموزان بدهيم، دانش آموزان تصوير خود را از دنيا 
خواهند ساخت؛ و حتي اگر اين نس��ل نتواند داده ها را در 
قالب يك روايت منس��جم و معنادار بسازد، در آينده وقت 
براي يك ساخت وس��از درس��ت، زياد خواهد بود. اكنون 
ديگر زماني برايمان نمانده است. تصميماتي كه طي چند 
دهه آينده مي گيريم، شكل و شمايل اصل حيات را تعيين 
خواهد كرد، و بايد اين تصميمات را بر اساس جهان بيني 
فعلي مان بگيريم. اگر اين نسل فاقد ديدگاه جامعي به كيهان 
 باش��د، آينده حيات به دس��ت قضا و قدر سپرده مي شود.

بخش دوم: وقتش رسيده است
فارغ از اطالعات، كانون فعاليت اكثر مدارس آن اس��ت كه 
مجموعه اي از مهارت هاي معين را به شاگردان بياموزند، 
چيزهاي��ي از قبيل حل معادالت ديفرانس��يل، نوش��تن 
برنامه ه��اي رايانه اي به زبان ++C، شناس��ايي مواد داخل 
يك لوله آزمايش يا صحبت به زبان چيني. ولي چون هيچ 
تصوري نداريم كه دنيا و بازار شغل در سال ۲۰۵۰ چه شكلي 
خواهد داش��ت، واقعًا نمي دانيم مردم ك��دام مهارت هاي 
خاص را الزم خواهند داشت. شايد تالش زيادي كنيم كه 
بچه هايمان ياد بگيرند به ++C بنويسند يا چيني حرف بزنند، 
اما كار كه به ۲۰۵۰ رسيد بفهميم هوش مصنوعي مي تواند 
به مراتب بهتر از انسان ها كدنويسي كند و يك نرم افزار جديد 
ترجمه گوگل به شما امكان بدهد تقريباً بي هيچ ايرادي به 
لهجه مندرين، كانتوني يا هاكا حرف بزنيد گرچه شايد فقط 

»ني هاو« )سالم( را بلد باشيد.
پس باي��د چه چي��زي آم��وزش بدهي��م؟ بس��ياري از 
كارشناس��ان آموزش مي گويند مدارس بايد به س��مت 
 critical thinking, (»"آموزش به اصطالح »چهار سي
 communication, collaboration and
creativity(  بروند: تفكر انتق��ادي، ارتباط، همكاري، 
خالقيت. در يك بيان كلي تر، مدارس بايد از مهارت هاي فني 
دست بكشند و بر مهارت هاي همه منظوره زندگي تمركز 
كنند. مهم ترين مورد، توانايي كنار آمدن با تغيير، يادگيري 
چيزهاي جديد و حفظ توازن رواني در وضعيت هاي ناآشنا 
است. براي آنكه پابه پاي دنياي ۲۰۵۰ جلو برويد، آفريدن 
ايده ها و محص��والت جديد كفايت نمي كند؛ بلكه فراتر از 

همه، بايد خودتان را مكرر بازآفريني كنيد.

چون با افزايش سرعت تغييرات، نه تنها اقتصاد، بلكه اصل 
معناي »انس��ان بودن« نيز احتمااًل متحول مي ش��ود. در 
سال ۱۸۴۸، مانيفست كمونيست اعالم كرد كه »هر چه 
ثابت و اس��توار است، دود مي ش��ود و به هوا مي رود«. ولي 
آنچه در ذهن ماركس و انگلس بود، اساس��ًا ساختارهاي 
اجتماعي و اقتص��ادي بودند. تاريخ كه به ۲۰۴۸ برس��د، 
ساختارهاي جسماني و ش��ناختي نيز دود مي شوند و به 
 هوا، يا به ابرهاي متش��كل از بيت ه��اي داده ها، مي روند.

در س��ال ۱۸۴۸، شغل ميليون ها نفر در مزارع روستايي از 
دس��ت مي رفت و مردم به شهرهاي بزرگ مي رفتند تا در 
كارخانه ها كار كنند. اما به شهرهاي بزرگ كه مي رسيدند، 
بعيد بود جنسيت خود را عوض كنند يا حس ششم به دست 
بياورند. و اگر شغلي در يك كارخانه نساجي پيدا مي كردند، 
مي توانستند انتظار داشته باشند كه مابقي عمر كاري شان 

را در آن حرفه بگذرانند.
تاريخ كه به ۲۰۴۸ برس��د، مردم ش��ايد مجبور ش��وند با 
مهاجرت به فضاي مجازي، با هويت هاي سيال جنسيتي، و 
با تجربه هاي حسي جديِد حاصل از ايمپلنت هاي رايانه اي، 
كنار بيايند. اگر طراحي ُمدهاي دقيقه به دقيقه براي يك 
بازي واقعيت مجازي سه ُبعدي بتواند شغل و معنايي برايشان 
دست وپا كند، ظرف يك دهه شايد هوش مصنوعي جاي 
نه تنها اين حرفه خاص بلكه همه شغل هايي را بگيرد كه 
مستلزم اين سطح از خالقيت هنري اند. لذا در ۲۵ سالگي در 
يك وب سايت زوج يابي خودتان را اين طور معرفي مي كنيد: 
»يك زن دگرجنس گراي بيست وپنج ساله ساكن لندن كه 
در يك مغازه ُمد كار مي كند.« ۳۵ سالتان كه شد، مي گوييد: 
»انساني بدون جنسيت مش��خص كه در جريان فرآيند 
تطبيق سن است، و عمده فعاليت حسي-شناختي مغزش 
در دنياي مجازي NewCosmos مي گذرد، و ماموريت 
زندگي اش رفتن به جايي است كه هيچ طراح ُمدي به آن 
پا نگذاشته باشد.« ۴۵ سالتان كه بشود، زوج يابي و تعريف 
خويشتن منسوخ شده اند. مي نشينيد تا يك الگوريتم، زوج 
بي نقصي را برايتان بيابد )يا بسازد( . عطف به معنايابي از هنر 
طراحي ُمد، الگوريتم ها چنان بر شما پيشي گرفته اند كه نگاه 

به دستاوردهاي عالي تان در دهه هاي گذشته بيشتر مايه 
شرمساري تان مي شود تا افتخار. و در ۴۵ سالگي، هنوز چند 

دهه تغيير راديكال پيش رويتان است.
لطفًا گمان نكنيد اين س��ناريو لغت ب��ه لغت همين طور 
ُرخ مي دهد. به واقع هيچ ك��س نمي تواند دقيقًا تغييراتي 
را پيش بيني كند كه ش��اهد خواهيم بود. هر س��ناريوي 
مشخصي كه ارايه ش��ود، محتمل است با حقيقت بسيار 
فاصله داشته باشد. اگر كسي دنياي نيمه قرن بيست ويكم را 
برايتان چنان شرح بدهد كه مثل يك داستان علمي تخيلي 
باشد، احتمااًل تصوير نادرستي ترسيم كرده است. ولي اگر 
كسي دنياي نيمه قرن بيست ويكم را برايتان چنان شرح 
بدهد كه مثل يك داستان علمي تخيلي نباشد، قطعاً تصوير 
نادرستي ترسيم كرده است. درباره جزئيات خاص آن زمان 

نمي توانيم مطمئن باشيم، اما تغيير يگانه امر قطعي است.
اين تغيير بنيادين البد ساختار اساسي زندگي را دگرگون 
مي كند چنانكه گسستگي، برجسته ترين مشخصه حيات 
شود. از ازل، زندگي به دو بخش مكّمل تقسيم مي شد: يك 
بازه يادگيري و پس از آن يك بازه كار. در بخش اول زندگي، 
شما به انباش��ت اطالعات، پرورش مهارت ها، ساخت يك 
جهان بيني و خلق يك هويت باثبات مي پرداختيد. حتي 
اگر در پانزده س��الگي عمده وقت روزت��ان را )به جاي يك 
مدرسه رسمي( به كار در مزرعه برنج خانواده مي گذرانديد، 
مهم ترين كارتان يادگيري بود: چگونه برنج بكاريد، چگونه 
با تاجران حريص برنج كه از شهرهاي بزرگ مي آيند مذاكره 
كنيد، و چگونه مناقشات با ساير روستاييان بر سر زمين و آب 
را حل وفصل كنيد. در نيمه دوم زندگي، با اتكا به مهارت هايي 
كه انباش��ته بوديد راهتان را در دنيا پيدا مي كرديد، امرار 
معاش مي كردي��د و در جامعه س��هيم بوديد. البته حتي 
در پنجاه س��الگي نيز همچنان چيزهاي جديدي درباره 
برنج، تاجران و مناقشات مي آموختيد، اما اين آموخته ها 
 صرفًا ظريف كاري آن مهارت هاي س��اخته و پرداخته اند.

در نيمه قرن بيست ويكم، تغيير پرشتاب به همراه عمرهاي 
طوالني تر اين الگوي سنتي را منسوخ خواهند كرد. زندگي 
در نقاط اتصالش از هم مي گسلد و پيوستگي ميان بازه هاي 
مختلف زندگي روزبه روز كمتر مي ش��ود. پرس��ش »من 
كيستم؟« چنان ضروري و پيچيده خواهد شد كه سابقه 

نداشته است.
اين وضعيت احتماالً استرس فوق العاده اي به همراه خواهد 
داش��ت: چون تغيير همواره استرس زا اس��ت، و اكثر افراد 
پس از سن معيني ديگر تغيير را نمي پسندند. پانزده ساله 
كه هستيد، زندگي تان سراسر تغيير است. بدن تان بزرگ 
مي شود، ذهن تان رش��د مي كند، رابطه هايتان عميق تر 
مي شوند. همه چيز در سيالن است، و همه چيز جديد است. 
س��رگرِم آفريدن خودتان هستيد. اين وضعيت براي اكثر 
نوجوانان هراسناك، ولي در عين حال هيجان انگيز است. 
چشم اندازهاي جديدي پيش چشمان تان گشوده مي شوند، 
و كل دنيا نشسته است تا فتحش كنيد. به پنجاه سالگي كه 
برسيد، تغيير نمي خواهيد، و اكثر افراد بي خيال فتح دنيا 
شده اند. فالن جا بودم، بيسار كار را كردم، پيرهن مربوطه را 
هم گرفتم. ثبات را بسيار بيشتر ترجيح مي دهيد. چنان روي 
مهارت ها، حرفه، هويت و جهان بيني تان سرمايه گذاري 
كرده ايد كه نمي خواهيد دوباره از نو شروع كنيد. هرچه براي 
ساختن چيزي سخت تر تالش كرده باشيد، بي خيال آن 
شدن و جا باز كردن براي يك چيز جديد دشوارتر مي شود. 
ش��ايد هنوز هم تجربه هاي جديد و تعديل هاي جزئي را 
بپسنديد، اما اكثر آنهايي كه از مرز پنجاه سالگي گذشته اند 
حاضر نيستند ساختارهاي عميق هويت و شخصيت خود 

را بكوبند و از نو بسازند.
اين قضيه، داليل عصب ش��ناختي دارد. مغز بزرگساالن 
منعطف تر و تغييرپذيرتر از آني است كه در گذشته گمان 
مي شد، اما باز هم چكش خواري آن كمتر از مغز نوجوانان 
است. متصل س��ازي دوباره نورون ها و سيم پيچي دوباره 
سيناپس ها، بسيار پرزحمت است. اما در قرن بيست ويكم، 
ثابت برايتان به صرفه نيست. اگر سعي كنيد به يك هويت، 
شغل يا جهان بيني ثابت بچسبيد، ممكن است عقب بيفتيد 
چون دنيا سوت زنان از شما جلو مي زند. عطف به اينكه اميد 
به زندگي احتماالً زياد مي شود، شايد مجبور شويد چندين 
دهه مثل يك فسيل سردرگم به سر ببريد. براي اينكه به 
دردي بخوريد )از جهت اقتصادي و مهم تر از آن اجتماعي(، 
حتي در سِن كمي مثل پنجاه سالگي بايد توانايي يادگيري 

و بازآفريني ُمدام خودتان را داشته باشيد.
از آنجا كه غريبگي هنجار جديد زندگي مي شود، تجربه هاي 

س��ابق تان )و همچنين تجربه هاي س��ابق كل بشريت( 
راهنماي چندان قابل اعتم��ادي نخواهد بود. هم تك تك 
انس��ان ها و هم كل نوع بش��ر روزبه روز باي��د با چيزهاي 
بيشتري سر و كله بزنند كه تاكنون پيش روي هيچ كس 
نبوده اند، چيزهايي مانند ماش��ين هاي فوق هوش��مند، 
بدن هاي مهندسي ش��ده، الگوريتم هايي كه مي توانند با 
دقت وصف نش��دني هيجانات تان را دس��ت كاري كنند، 
دگرگوني هاي اقليمي سريعي كه دست ساز بشرند، و نياز 
به اينكه هر دهه حرفه تان را عوض كنيد. در مواجهه با يك 
وضعيت كاماًل بي سابقه، كار درست چيست؟ در سيالب 
حجم عظيم اطالعات، وقتي مطلقاً هيچ راهي براي جذب و 
تحليل آنها نيست، بايد چه كنيد؟ در دنيايي كه عدم قطعيت 

نه ايراد آن، بلكه مشخصه اش است، چگونه بايد زيست؟
براي آنكه در چنين دنيايي جان به در ببريد و شكوفا شويد، 
به مقدار زيادي انعطاف پذيري رواني و ذخيره عظيمي از 
توازن هيجاني نياز داريد. مك��رر پيش مي آيد كه مجبور 
شويد از آنچه خوب بلديد دست بكشيد، و با آنچه برايتان 
ناآشناست هم خانه شويد. متأسفانه آموزِش پذيرِش امِر 
ناآش��نا و حفظ توازن روحي به كودكان بسيار دشوارتر از 
آموزش يك معادله فيزيكي يا علل جنگ جهاني اول است. با 
خواندن يك كتاب يا شنيدن يك درس گفتار، تحملتان زياد 
نمي شود. خود معلمان هم معمواًل فاقد آن انعطاف پذيري 
روحي الزم براي قرن بيست ويكم هستند چون محصول 

سيستم آموزشي قديم اند.
انقالب صنعتي، نظريه خط توليد را در عرصه آموزش به ما 
داد. در ميانه شهر، يك ساختمان بزرگ بتوني است كه به 
چندين اتاق مشابه تقسيم شده است، اتاق هايي كه هريك 
مجهز به چند رديف ميز و صندلي اند. با صداي زنگ، همراه 
با ۳۰ بچه ديگر كه همگي همسال شمايند، به يكي از اين 
اتاق ها مي رويد. هر س��اعت، يك بزرگ سال وارد مي شود 
و ش��روع به حرف زدن مي كند. همه آنها از حكومت پول 
مي گيرند تا اين كار را بكنند. يكي درباره ش��كل زمين به 
شما مي گويد و ديگري درباره گذشته بشر و سومي درباره 
تن انس��ان. مي بينيم كه اين مدل چقدر خنده دار است، و 
فارغ از دستاوردهاي گذشته اش اكنون ورشكسته است. 
ولي تاكنون يك بديل بادوام هم نساخته ايم. جايگزين هاي 
پيشنهادي هم بديل هاي مقياس پذيري نيستند كه بتوان 
به جز در حومه هاي ثروتمند كاليفرنيا، در نواحي روستايي 

مكزيك هم پياده كرد.

بخش سوم: هك كردن انسان ها
پس بهترين نصيحتم براي نوجوان پانزده ساله اي كه 
در يك مدرس��ه قديمي در مكزيك، هند يا آالباما گير 
كرده اس��ت اين اس��ت: زياد به بزرگساالن تكيه نكن. 
اكثراً نيت خير دارند، اما دنيا را نمي فهمند. در گذشته، 
پيروي از بزرگس��االن تصميم درستي بود چون دنيا را 
بالنسبه خوب مي ش��ناختند و تغييرات دنيا كند بود. 
اما قرن بيس��ت ويكم قرار است متفاوت باشد. به خاطر 
س��رعت روزافزون تغييرات، هيچ وقت نمي فهميد كه 
حرف بزرگساالن يك حكمت ازلي و ابدي است يا يك 

سوگيري منسوخ.
پ��س به ج��اي آن روي چ��ه مي توانيد تكي��ه كنيد؟ 
فن��اوري؟ اين قمار حتي از آن قبل��ي هم خطرناك تر 
اس��ت. فناوري مي تواند كمك زيادي به ش��ما بكند، 
اما اگر قدرت زيادي روي زندگي تان پيدا كند ش��ايد 
گروگان برنامه اش ش��ويد. انسان ها هزاران سال پيش 
كشاورزي را ابداع كردند، اما اين فناوري فقط يك قشر 
كوچك س��رآمدان را غني ك��رد در حالي كه اكثريت 
انس��ان ها را برده س��اخت. اكثر مردم مي ديدند كه از 
طل��وع تا غروب مش��غول چيدن محص��والت، حمل 

س��طل هاي آب و برداش��ت ذرت زير تابش س��وزان 
 خورش��يدند. اين اتفاق مي تواند براي شما هم بيفتد.

فناوري بد نيس��ت. اگ��ر بدانيد در زندگ��ي دنبال چه 
هس��تيد، فناوري مي تواند به شما كمك كند تا به آن 
برس��يد. ولي اگر ندانيد در زندگي دنبال چه هستيد، 
فناوري به سادگي مي تواند اهداف تان را برايتان شكل 
دهد و كنترل زندگي تان را به دست بگيرد. به ويژه حاال 
كه فناوري در فهم انس��ان ها ُخبره تر مي ش��ود، شايد 
روزبه روز ش��ما بيش��تر در خدمت آن درآييد به جاي 
آنكه فناوري در خدمت شما باش��د. آن زامبي هايي را 
ديده ايد كه سرشان در گوشي هاي هوشمندشان است 
و در خيابان ها پرسه مي زنند؟ به نظرتان آنها فناوري را 

كنترل مي كنند يا فناوري آنها را كنترل مي كند؟
ُخب، آيا بايد به خودتان تكيه كنيد؟ اين توصيه به درد 
مجموعه انيميشن »خيابان سس��مي«  يا فيلم هاي 
قديمي ديزني مي خ��ورد، اما در زندگي واقعي چندان 
جواب نمي دهد. حتي ديزني هم كم كم اين را فهميده 
اس��ت. اكثر مردم، مثل رايلي اندرس��ن در انيميشن 
درون بيرون، بعيد است خودشان را بشناسند؛ و وقتي 
سعي مي كنند »به خودش��ان گوش بدهند« ساده در 
چنگ فريب هاي بيروني مي افتند. صدايي كه در سرمان 
مي شنويم هرگز قابل اعتماد نبوده است چون هميشه 
بازتاب پروپاگانداي دولت، ذهن ش��ويي ايدئولوژيك 
و تبليغات تجاري اس��ت؛ و حاال پاي دس��تكاري هاي 

زيست شيميايي هم به مغزهايمان باز شده است.
هرچه زيس��ت فناوري و يادگيري ماش��ين پيشرفت 
مي كند، دستكاري عميق ترين هيجانات و اميال مردم 
ساده تر مي شود، و دنباِل دل رفتن خطرناك تر مي شود. 
وقتي كوكاك��وال، آمازون، بايدو يا حكومت مي داند كه 
چطور ريسمان قلب تان را بكشد و دكمه هاي مغزتان را 
بفشارد، آيا باز هم مي توانيد فرق ميان خويشتن تان با 

كارشناسان بازاريابي آنها را تشخيص بدهيد؟
براي موفقيت در چنين كار مهيبي، بايد سخت تالش 
كنيد تا سيستم عامل تان را بهتر بشناسيد. تا بفهميد 
چه كس��ي هس��تيد و از زندگي چه مي خواهيد. البته 
اين قديمي ترين نصيحت تاريخ اس��ت: خودشناسي. 
فالسفه و پيامبران هزاران سال مردم را به خودشناسي 
ترغيب كرده ان��د. ولي اين نصيحت هيچ��گاه به قدر 
قرن بيس��ت ويكم ض��رورت نداش��ته اس��ت، چون 
برخالف ايام الئوتسه يا سقراط، اكنون رقيباني جدي 
داري��د. كوكاكوال، آم��ازون، باي��دو و حكومت همگي 
دنبال هك كردن ش��مايند. نه گوش��ي هوشمندتان، 
ن��ه رايانه ت��ان، و نه حس��اب بانكي تان؛ آنها مس��ابقه 
گذاشته اند تا خود ش��ما، و سيستم عامل ارگانيك تان 
را هك كنند. ش��ايد شنيده باش��يد كه در عصر هك 
كردن رايانه هايي��م، اما اين حرف حتي نصف حقيقت 
 هم نيست. به واقع ما در عصر هك كردن انسان هاييم.

الگوريتم ها همين اآلن هم مراقب شمايند. آنگاه مراقبند 
كه كجا مي رويد، چه مي خريد، با چه كس��ي مالقات 
مي كنيد. به زودي تك تك قدم ها، نفس ها و ضربان هاي 
قلب تان را هم رصد مي كنند. آنها با اتكا به كالن داده ها 
و يادگيري ماشين، شما را روزبه روز بهتر مي شناسند. و 
آنگاه كه اين الگوريتم ها بهتر از خودتان شما را بشناسند، 
مي توانند شما را كنترل و دس��ت كاري كنند، و ديگر 
كار چنداني از دس��ت تان برنمي آيد. آن هنگام شما در 
ماتريك��س، يا در چيزي از جن��س »نمايش ترومن«، 
به س��ر مي بريد. باالخره اين نوعي مسأله تجربي است 
و بس: اگر الگوريتم ها بهتر از آنچه خودتان مي فهميد 
بفهمند كه درون شما چه ُرخ مي دهد، مرجعيت به آنها 

منتقل مي شود.
البته شايد با كمال ميل مرجعيت را تسليم الگوريتم ها 
كنيد و به آنها اعتماد كنيد تا براي ش��ما و مابقي دنيا 
تصميم بگيرند. اگر چنين است، راحت باشيد و خوش 
بگذرانيد. الزم نيست كاري بكنيد. الگوريتم ها ترتيب 
همه چي��ز را خواهند داد. ولي اگ��ر مي خواهيد قدري 
كنترل روي وجود شخصي تان و آينده زندگي تان داشته 
باشيد، بايد س��ريع تر از الگوريتم ها بدويد، سريع تر از 
آمازون و حكومت، و پيش از آنها به خودشناسي برسيد. 
براي آنكه س��ريع بدويد، بار و ُبنه چندان��ي برنداريد. 
همه خيال هاي باطل را رها كنيد چون بار گراني روي 

دوش تان هستند.
منبع: ترجمان

شاخص قيمت غذاي فائو 
ثابت ماند

كشاورزان 400 ميليارد تومان 
زكات مي دهند

 نگراني براي تامين بازار 
ماه محرم نيست

صادرات كيوي ممنوع شد

سازمان غذا و كشاورزي سازمان ملل متحد )فائو( اعالم 
كرد، شاخص قيمت غذاي اين سازمان )FFPI( در ماه 
اوت )مرداد-شهريور( به ۱67.6 رسيد كه در مقايسه با 
ماه گذشته تغيير چنداني نداشته، اما نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ۵.۴ درصد كاهش پيدا كرده است

به گزارش ايرنا، كاهش قيمت ماه اوت مواد غذايي در 
گروه هاي شكر، روغن هاي گياهي و لبنيات در مقايسه 
با ماه پيش از آن به خوبي توانست افزايش قيمت مواد 
غذايي در گروه هاي غالت و حبوبات و گوشت را جبران 
كند. ميانگين قيمت غالت و حبوبات در ماه اوت با 
چهار درصد افزايش نسبت به ماه ژوئيه )تير- مرداد( 
به ۱6۸.۴ رسيد. گندم با بيش از هشت درصد افزايش 
قيمت، بيشترين جهش قيمتي در اين گروه غذايي را 
ثبت كرد.  ميانگين قيمت روغن هاي گياهي در ماه 
اوت به ۱۳۸.۲ رسيد كه نسبت به ماه پيش ۲.6 درصد 
كاهش داشت. اين كاهش قيمت تا حد زيادي ناشي 
از افت قيمت روغن هاي پالم، سويا و آفتابگردان بود. 
ميانگين قيمت لبنيات در ماه اوت نيز با ثبت يك افت 
۱.۵ درصدي نسبت به ماه گذشته به ۱96.۲ رسيد. 
در اين گروه غذايي، ميانگين قيمت كره، شير بدون 
سرشير و شير كامل براي دومين ماه متوالي كاهش 
پيدا كرد در حالي كه س��اير اقالم، يك افزايش بهاي 
جزئي را تجربه كردند.  ميانگين قيمت گوش��ت در 
ماه اوت كه در مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته 
يك كاهش ۴.6 درصدي را تجربه كرد، نسبت به ماه 
گذشته تنها اندكي افزايش پيدا كرد و به ۱66.۳ رسيد.  
ميانگين قيمت شكر نيز در ماه اوت به ۱۵7.۳ رسيد 
كه نسبت به ماه گذشته ۵.۴ درصد كاهش داشت. اين 
افت قيمت بيشتر ناشي از كاهش نرخ ارز در برزيل و 
هند بود.  شاخص قيمت غذاي فائو يك شاخص قيمت 
ماهيانه است كه ميانگين قيمت جهاني مجموعه اي از 
مواد غذايي در پنج گروه غالت و حبوبات، روغن نباتي، 

لبنيات، گوشت و شكر را اندازه گيري مي كند.

 نماينده ولي فقيه در وزارت جهادكشاورزي پيش بيني 
كرد امسال كش��اورزان ۴۰۰ تا ۴۱۰ ميليارد تومان 
زكات بپردازند و اگر تالش ه��ا براي ترويج فرهنگ 
پرداخت زكات گسترده تر شود، ظرفيت جمع آوري 
يك  هزار ميليارد توماني ني��ز وجود دارد. به گزارش 
پايگاه اطالع رساني وزارت جهاد كشاورزي، »سيدرضا 
تقوي« گفت: در سطح كشور استان هايي داشته ايم 
كه براي يك سال ۱۰ ميليون تومان زكات جمع آوري 
كرده بودند كه اكنون آمار همان استان به ۱۲ ميليارد 
تومان رسيده است. وي اظهارداشت: بطور قطع امسال 
ميزان جمع آوري زكات بيشتر خواهد بود و اين رشد 
آماري نشان مي دهد كه مردم براي پرداخت زكات 
تمايل و آمادگي دارند. وي با بيان اينكه ترويج فرهنگ 
زكات مس��تلزم رونق فعاليت هاي كشاورزي است، 
تصريح كرد: توجه به توليد و حمايت از كش��اورزي 
زمينه تحقق اقتصاد مقاومتي را مهيا مي سازد. رييس 
ش��وراي عالي زكات كش��ور، نقش توليدكنندگان 
روستايي را در پرداخت زكات مستحبي قابل توجه 
دانست و گفت: رابطه فقرزدايي در بستر حمايت از 
توليدكنندگان بخش كشاورزي است. طبق آمارها 
سال گذش��ته ۳7۰ ميليارد تومان زكات در بخش 
كشاورزي كشور جمع آوري شد. پرداخت زكات از 
دستورات اسالمي است كه بر 9 چيز شامل گندم، جو، 
خرما، كشمش، طال، نقره، گوسفند، گاو و شتر واجب 

است تا درآمد حاصل از آن صرف محرومان شود.

مديرعامل شركت پش��تيباني امور دام اعالم كرد 
كه هيچ نگراني براي تامين بازار ماه محرم نيست 
و هيات هاي مذهبي مانند ديگر مصرف كنندگان 
مي توانند گوشت قرمز و گوشت مرغ مورد نياز خود 
را به نرخ مصوب ابالغ ش��ده، از ادارات اين شركت 
يا فروشگاه هاي زنجيره اي و مراكز منتخب تامين 
كنند. به گزارش ايسنا، بازار ماه محرم مانند ديگر 
ايام خاص جزو شلوغ ترين و پرمصرف ترين بازارهاي 
سال به ويژه در زمينه گوشت قرمز و گوشت مرغ 
اس��ت كه البته تخلفاتي از جمله سودجويي ها و 
گرانفروشي ها نيز در همين بازه هاي زماني بيشتر 
اتفاق مي افتد. حميد ورناصري - مديرعامل شركت 
پشتيباني امور دام - درباره وضعيت بازار ماه محرم و 
برنامه ريزي براي تامين گوشت قرمز و گوشت مرغ 
مورد نياز مردم به ايسنا اينگونه توضيح داد كه هيچ 
مش��كلي براي تامين بازار ماه محرم نداريم و طي 
هفته هاي گذشته با كاهش قيمت در بازار گوشت 
قرمز و گوشت مرغ مواجه شده ايم. وي با تاييد اين 
خبر كه امس��ال يارانه و يارانه ويژه اي براي تامين 
گوشت و كاالهاي اساس��ي مورد نياز هيات هاي 
مذهبي در نظر گرفته نشده است، اظهار كرد: همه 
مي توانند با مراجعه به واحدهاي استاني شركت 
پشتيباني امور دام هر كيلوگرم گوشت قرمز منجمد 
گوساله را به صورت عمده فروشي ۲7 هزار تومان 
و به صورت خرده فروشي كيلويي ۲9 هزار تومان 
تامين كنند. البته حتي قيمت براي مصرف كننده 
نهايي ۲9 هزار تومان ب��وده كه مردم مي توانند از 
طريق فروش��گاه هاي زنجيره اي سازمان ميادين 

ميوه و تره بار و مراكز منتخب خريداري كنند. 

طبق اعالم وزارت جهاد كشاورزي صادرات كيوي 
تا اول آبان ممنوع ش��د.در نام��ه مديركل دفتر 
قرنطينه خطاب به سازمان جهاد كشاورزي استان 
آمده است: ضمن ارسال نامه مديركل دفتر توسعه 
صادرات مبني بر ممنوعيت صادرات ميوه كيوي تا 
اول آبان ماه ۱۳97، دستور فرماييد موضوع به كليه 
مراكز قرنطينه آن اس��تان اعالم گردد تا از صدور 
گواهي بهداشت گياهي براي صادرات ميوه كيوي 

تا تاريخ فوق خودداري نمايند.

   اگر امسال فرزندي به دنيا بياوريد، سال 
۲۰۵۰، س�ي وچند س�اله خواهد بود. حتمًا 
آرزو داري�د كه تحصيالتي خوب، ش�غلي 
آبرومند و زندگي اي مرفه داش�ته باش�د 
و طبيعي اس�ت كه تالش مي كني�د تا راه 
زندگي را به او بياموزيد. اما يوول نوآ هراري، 
مورخ جوان، معتقد است بهترين كمكي كه 
مي توانيد به فرزندتان بكنيد، اين است كه 
اجازه ندهيد ب�ه حرف هايتان گوش بدهد. 
زيرا دني�اي پيش رو چن�ان در حال تغيير 
است كه حكمت پيشينيان براي آن سودي 

نخواهد داشت.

برش

  هرچه زيست فناوري و يادگيري ماشين 
پيشرفت مي كند، دستكاري عميق ترين 
هيجانات و اميال مردم س�اده تر مي شود، 
و دنب�اِل دل رفتن خطرناك تر مي ش�ود. 
وقتي كوكاكوال، آمازون، بايدو يا حكومت 
مي دان�د كه چط�ور ريس�مان قلب تان را 
بكش�د و دكمه هاي مغزتان را بفشارد، آيا 
باز هم مي توانيد فرق ميان خويش�تن تان 
با كارشناس�ان بازاريابي آنها را تشخيص 

بدهيد؟

برش



نبض بازار ساختمان 9 مسكن
 تغيير الگوي ساخت

امالك تجاري
گروه راه و شهرسازي|

بررسی های میدانی از قیمت امالک تجاری، اداری 
و مغازه نشان می دهد رفتار این بازار نسبت به بازار 
خریدوفروش مسکونی بسیار متفاوت بوده است. 
به گفته مشاوران امالک قیمت امالک مسکونی 
ش��اید در طول س��ال چندین بار مورد نوس��ان 
قیمت ها قرار بگیرد، اما شواهد در بازار معامالت 
واحدهای تجاری نشان دهنده این مسئله است 
که نوس��ان چندباره قیمت در این بخش از بازار 
به ندرت صورت می گیرد، چراکه ارزش واحدهای 
تج��اری به اندازه ای باال اس��ت که امکان رش��د 
لحظه اي قیمت آنان غیرممکن است. به گفته این 
عده قیمت امالک تجاری از سال 95 به علت رکود 
شدید اقتصادی و ساخت وس��از ،رسوب امالک 
تجاری بیش از ظرفیت منطق��ه و محله و نبود 
بخش تقاضا رشد آن چنانی نداشته و قیمت های 
این واحدها در اکثر مناطق به جز مناطق شمال 
شهر و بازارهای بنام، تغییر اساسی نداشته است. 
در این میان، به عقیده برخی از کارشناسان بازار 
ساخت وساز، بازار مسکن و امالک تجاری هر دو 
دارای حباب قیمتی بوده و برای اینکه این دو بازار 
از رکود خارج شود راه حلی جز تخلیه این حباب 

وجود ندارد.

    قيمت ها منطق خاصی ندارد
بر اس��اس ارقام به دس��ت آمده از قیمت امالک 
تجاری ت��ا 50 متر قیمت هر مترمربع از این نوع 
ام��الک در مناطق مختلف ته��ران از متری 20 
میلیون تومان تا 100 میلیون تومان است. قیمت 
یک واحد تجاري همکف با زیربنای 50 متر با 16 
سال سن در یوسف آباد خیابان چهلستون حدود 
یک میلیارد تومان اس��ت که بنا به گفته مشاور 
امالک در این منطقه بیشتر امالک تجاری فایل 
شده برای خریدوفروش در این منطقه سابقه بیش 
از یک سال دارد و به علت قیمت بسیار باال تقاضا 

در این بخش بسیار اندک است.
همچنین ه��ر مترمربع از یک بن��ای 35 متری 
زیر همکف در ولیعصر زرتشت غربی حدود 16 
میلیون تومان و قیمت کل یک واحد تجاری 19 
متری بهارستان خیابان ظهیراالسالم حدود 450 
میلیون تومان و قیمت کل یک واحد 30 متری در 
خیابان پاسداران حدود 2 میلیارد و 800 میلیون 
تومان است. البته به گفته مشاوران امالک، این 
مناطق قیمت های حاضر از سوی مالک ارائه شده 
و منطق خاصی ندارد. چراکه مالک به اندازه نیاز 
خود برای ملک قیمت گذاری می کند بنابراین نیاز 
است مسئوالن نگاه ویژه ای به قیمت های مذکور 

داشته باشند.

     راز فروش مغازه كم متراژ 
به گفته مشاوران امالک قیمت مغازه ها به اندازه ای 
باال اس��ت که بس��یاری از مالکان مل��ک خود را 
قطعه بن��دی کرده و بعد به فروش می رس��انند. 
در حال حاضر بیشتر فایل های فروش مغازه ها 
در مش��اوران امالک تا 10 متر اس��ت. البته این 
قطعه بندی نیز نتوانسته است به رونق فروش این 
امالک کمک شایانی کند. چراکه از ابتدای سال 

97 خریدوفروش مغازه بسیار اندک بوده است.
در حال حاضر قیم��ت کل یک مغازه 10 متری 
در بلوار فردوس نرس��یده به وفا آذر، حدود 390 
میلی��ون تومان و قیمت یک مغ��ازه 3 متري در 
هنگام 20 متری ش��هدا ح��دود 400 میلیون 

تومان است.

    قیمت واحدهای اداری باال است
به گفته بسیاری از مش��اوران امالک اگر مالکان 
عالقه مند هستند امالک اداری خود را سریع تر 
بفروش��ند باید در قیمت فایل های خود تعدیل 
قیمت کنند. چراک��ه در حال حاضر قیمت های 
واحدهای اداری با عرف جامعه همخوانی نداشته 
و بسیار باال است. در حال حاضر قیمت کل امالک 
اداری تا 50 متر از 280 میلیون تومان تا باالی یک 
میلیارد و 400 هزار تومان است. همچنین قیمت 
هر مترمرب��ع از واحد اداری از 9 میلیون تومان تا 

باالی 30 میلیون تومان است.

    بازار اجاره تجاری ها پررونق تر بود
ب��ا توجه ب��ه افزای��ش قیم��ت ب��االی امالک 
تجاری،اداری و مغازه، بیشتر این امالک به صورت 
رهن و اجاره ارائه مي شود. هرچند که بازار رهن 
و اجاره این امالک در دوران پسا تحریم و دوران 
رون��ق اقتصادي بس��یار پررونق تر بوده اس��ت. 
هم اکنون قیمت متوسط رهن این امالک تجاري 
از 10 میلیون تومان تا 160 میلیون تومان است. 
به گفته بسیاري از مشاوران امالک در حال حاضر 
ب��ازار رهن و اجاره مغازه هاي ت��ا 10 متر بهتر از 
امالک تجاري و اداري اس��ت؛ چرا که بیشتر این 
امالک در مناطق ش��لوغ و پرجمعیت قرار دارد 
و ازنظر چرخش اقتص��ادي به صرفه تر از امالک 
تجاري و قابلیت اجراي هر نوع فعالیت اقتصادي 
را دارد. در حال حاضر قیم��ت رهن و اجاره یک 
ملک 6 متري در خیابان شریعتي میدان قدس به 
ترتیب 10 میلیون تومان رهن و ماهي 600 هزار 
تومان است. همچنین قیمت رهن و یک مغازه 5 

متري باالي 10 میلیون تومان است.
به گفته بسیاري از مش��اوران امالک اگر مالکان 
امالک اداري به دنبال رهن یا اجاره امالک خود 
هس��تند باید در قیمت هاي خود تعدیل داشته 
باشند چراکه قیمت هاي کنوني براي بسیاري از 
متقاضیان باال است. در حال حاضر قیمت رهن 
امالک اداري زی��ر 50 متر در تهران از 5 میلیون 
تومان تا 100 میلیون تومان و قیمت اجاره این 
ام��الک از 500 هزار تومان ت��ا 5 میلیون تومان 

است.

»تعادل«پيامدهايساختوسازهايغيرمسكونيوغيرمصرفيرابررسيميكند

اپيدمي»مالهايمرده«دركالنشهرهابرندهايندارد
بازيباخت-باختمالسازيدركالنشهرها

گروه راه و شهرسازي|شهال روشني|
واحدهاي تجاري دایره وسیعي از یك مغازه چندمتري زیر 
پله اي تا مراكز خرید بزرگ در كالن شهرها را دربرمي گیرد؛ 
خرید و اجاره این واحدها بسته به اینكه در چه نقطه اي قرار 
دارند و چقدر محل رفت وآمد و خرید مردم است، تفاوت 
دارد و حتي مي تواند اجاره بهاي یك واحد چندمتري در 
بازار بزرگ تهران از یك فروشگاه چند صد متري در یك 
شهر كوچك بیشتر باشد. فارغ از اینكه این مراكز فروش 
و مغازه ها چه قیمتي داشته باشند و كجا واقع شده باشند، 
دچار ركود و كس��ادي مزمن شده اند. به استناد آمارهاي 
به دس��ت آمده از بازار غیررس��مي امالك ته��ران تعداد 
خریدوفروش امالك تجاري از ابتداي سال جاري به علت 
افزایش قیمت بسیار باال، نبود تقاضا و تحوالت اقتصادي 
به شدت كاهش داشته و در حد انگشتان یكدست است. 
البته معامالت امالك تجاري در ش��هرها و اس��تان هاي 
دیگر نیز ب��ه همین منوال بوده و بخ��ش عظیمي از این 
امالك دچار رس��وب شدید ش��ده اند و بخش بزرگي از 
مغازه هاي تجاري به شكل نیمه تعطیل و طبقات باال كامال 

تعطیل شده اند.

    داليل توسعه مراكز تجاري مدرن
در همین رابطه، منصور غیبي، كارشناس اقتصاد مسكن 
بابیان اینكه دلیل موثر در ایجاد و شكل گیري مراكز تجاري 
مدرن در جامعه »بعد فرهنگي و اجتماعي« است، گفت: 
قاعدتا بعد اقتصادي در فرآیند تولیدي به واسطه و به تبع 
خواسته فرهنگي و مردمي یك جامعه نمود پیدا مي كند.

غیبي افزود: چرایي توسعه مراكز تجاري در جامعه و اقبال 
س��رمایه گذاران براي ورود به بازار تجاري س��ازي دالیل 
مختلفي دارد. در وهله اول الزاما ناشي از عوامل بیروني از 
جمله تقاضا براي واحدهاي تجاري و كمبود این نوع امالك 
در جامعه نیست بلكه اقدام به توسعه واحدهاي تجاري در 
قالب مراكز خرید مدرن كه عالوه بر تأمین فرصت خرید 
كاالي مدنظ��ر در این نوع مراك��ز، هم زمان نیز مي تواند 
سایر نیازهاي تفریحي و استراحت و فضاي بازي كودكان 
و دسترسي آسان به پاركینگ و ... را نیز موجب شود، خود 

موید تغییر در بعد فرهنگي و اجتماعي مردم است.
وي گفت: علت اینكه باوجود برخورداري مردم از نسبت 
فضاهاي تجاري متعدد و سنتي قابل مراجعه براي تأمین 
نیازهاي خود، باز مش��اهده مي ش��ود مراجعه به مراكز 
تجاري مدرن كه یكجا پاس��خگوي نیازهاي خانواده ها 
هستند، دلیلي واضح بر تغییر و پوست اندازي نگاه مردم 
و درخواست آنان به ایجاد و توسعه مراكز تجاري مطلوب 
است. غیبي افزود: از این رو، این تغییر ذائقه خریداران در 
مراجعه به مراكز خرید كامل و جامع، سبب تغییر شكل 
ورود سرمایه گذاران و سازندگان به منظور ایجاد و توسعه 
مراكز تجاري مي ش��ود. كما اینكه توسعه این نوع مراكز 
تجاري موجب ساخت مراكز فروش تخصصي محصوالت 
و صنف هاي خاص مي گردد كه خود با اقبال عمومي نیز 

برخوردار مي شوند.
وي تأكید كرد: با نگرش به این تغیی��ر و تحول در حوزه 
تجاري س��ازي با پدیده »جایگزیني« مواجه هستیم نه 
اشباع فضاهاي تجاري. چرا كه كسبه قدیمي و برندهاي 
موجود در بازار نیز عالقه مند هستند ادامه یا شروع به كار 
خود را با مراكز تجاري تخصصي تر و در محیطي از تجمیع 

صنوف مشترك و مرتبط با آن انجام دهند.
این كارشناس اقتصاد مسكن همچنین افزود: بحث توسعه 
مراكز تجاري با رویكرد »جایگزیني محیط پویاتر« از سوي 
صنوف مختلف و متقاضیان خرید از چنین مراكزي با تایید 
تغییر رویكرد در بعد فرهنگي و متناسب با نیاز اجتماعي 

جامعه در حال صورت پذیري است؛ و به استناد آمارهاي 
موجود اس��تقبال از ایجاد چنین مراكز تجاري از س��وي 
سرمایه گذاران با احس��اس نیاز به چنین پوست اندازي 
اجتماعي با حضور بیش از قبل خود، حضوري پررنگ در 

حوزه ساخت وساز دارند.
غیبي درنهایت گفت: ایجاد مراكز تج��اري جدید نه در 
رقابت با بازار س��نتي و مغازه هاي واحد در بازار است و نه 
تولید و ارایه آنان به بازار مصرف، موجب اش��باع یا سرریز 
شدن واحدهاي تجاري محس��وب مي گردد. این پدیده 
به عنوان ی��ك كارآفریني در حوزه تجاري بوده و گریزي 
هم از توسعه آن نیست. فرآیندي كه تمام كشورهاي در 
حال توسعه را نش��ان  كرده و مردم جامعه ما هم با حس 
مزایاي این چنین مراكز تجاري، عالقه مند به برخورداري 

از چنین مراكز تجاري هستند.

    بازار امالك تجاري در خطر 
محمدعل��ي مه��ري، كارش��ناس شهرس��ازي نیز در 
این باره گفت: در بازار مس��كن س��هم كساني كه با هدف 
سرمایه گذاري اقدام به خرید آپارتمان مي كنند، قابل توجه 
اس��ت اما در بازار امالك تجاري نزدی��ك به 100 درصد 
مالكان، صرفا با نگاه س��رمایه اي و ارزش افزوده آن واحد، 
مغازه یا فروش��گاه مي خرند در غیر این صورت، مستقیم 

براي اجاره واحد تجاري اقدام مي كنند. 
او افزود: هدف اصلي مالكان واحد هاي تجاري بهره برداري 
بلندمدت از رشد ارزش آن ملك است و كاسبي روزانه در 
مغازه اولویت بعدي شان محسوب مي شود. ركود كنوني 
باعث ش��ده بازار اجاره امالك تجاري نیز به خطر بیفتد 
چراكه از ابتداي سال جاري نه تنها اجاره این امالك افزایش 
نداشته بلكه تمدید اجاره نامه نیز بسیار محدودشده است.

مهري بابیان اینكه از ابتداي س��ال جاري قیمت امالك 
تجاري نیز همراه باقیمت مس��كن با رش��د روبه رو شده 
است،  عنوان كرد: در حال حاضر قیمت امالك تجاري در 
5 محدوده جغرافیایي تهران نشان مي دهد كه نرخ ها در 
مناطق شمالي، مركزي و غربي باال بوده و امالك با متراژ 

باالي 60 متر، بیشتر براي رهن و اجاره آگهي مي شوند.
این كارشناس شهرسازي در ادامه افزود: البته این امالك 
به دلیل ركود اقتصادي به مدت بسیار كوتاهي اجاره شده 
و علي رغم میل مالكان با احتساب ضرر به آنها برگردانده 
مي شود چراكه بازار اقتصادي و انجام فعالیت هاي صنفي 

بسیار كوچك شده است.
وي بابیان اینكه بیش��تر مغازه هاي پاس��اژهاي تجاري 
تعطیل و نیمه تعطیل  اس��ت، اظهار كرد: بازار اجاره این 
ام��الك نیز به پایین ترین حد خود رس��یده چراكه همه 
شهروندان متوجه شدند با افتتاح یك واحد صنفي جداي 
از مالیات ها باید جوابگوي اجاره هاي سنگین نیز باشند. 
در بازار ملك تجاري عایدي یك سال اجاره داري مغازه، 
معادل یك ششم تا یك پنجم ارزش ریالي آن ملك است 

كه برابر با 5 تا 6 درصد سرمایه ملكي فرد موجر است.
وي گفت: هم اكنون مستأجران بازار اجاره امالك تجاري 
را س��نجیده تر و گزینه ت��ر انتخاب مي كنن��د چراكه با 
سپرده گذاري مبلغ اولیه )ودیعه( به بانك مي توانند درآمد 
خوبي داشته باشند در حالي كه ودیعه این امالك نیز رقم 
بسیار باالیي است. مهري گفت: یكي دیگر از دالیل كاهش 
خریدوفروش و اجاره امالك نرخ سود بانكي است علي رغم 
اصرار مسووالن و دولت در خصوص كاهش نرخ سود بانكي 
این نرخ همچنان باال و رقابتي است، بنابراین یك خریدار و 
فروشنده به این موضوع فكر مي كند كه اگر سرمایه خرید 
واحد تجاري به پول نقد تبدیل و در بانك سپرده گذاري 
شود، سالي حداقل 20 درصد براي سرمایه گذار سود به 

همراه دارد ضمن آنكه بخش زیادي از هزینه هاي اقتصادي 
و غیراقتصادي مل��ك داري در بازار امالك تجاري نیز در 
این حالت، به صفر مي رس��د. وي بابیان اینكه سه راه حل 
اورژانس��ي براي واحدهاي تجاري رسوب شده مي توان 
لحاظ كرد، گف��ت: خرد و ریز ك��ردن واحدهاي تجاري 
و عرض��ه آنها با قیمت هاي متعادل، راه اندازي سیس��تم 
اجاره داري منصفانه و ارایه تسهیالت و مشوق به راه اندازي 
و فعال كردن امالك رسوب شده و خالي، ارایه تسهیالت 
اجاره به ش��رط تملیك، اجاره بلندمدت و فروش قسطي 

امالك تجاري به صنوف مختلف این سه راه حل است.

    رسوب سرمايه ها در امالك تجاري
در همین زمینه جالل صباغ، كارشناس بازار مسكن 
بابیان اینكه نزدیك به 48 هزار میلیارد تومان از سرمایه 
بخش خصوصي، در بازار ساخت وسازهاي تجاري در 
قالب 16 میلیون متر مربع فضاي تجاري متمركزشده 
است كه عدد قابل توجهي اس��ت، گفت: تا زماني كه 
دروازه هاي گردشگري و ورود مسافران به ایران بسته 
باشد، این بازار كشش سرمایه گذاري بیشتر از این مقدار 

را نخواهد داشت.
صباغ افزود: اگر اوضاع به همین منوال پیش برود سقوط 
50 درصدي قیمت ام��الك تجاري دور از انتظار نخواهد 
بود. چراكه در طي سال هاي اخیر وزنه عرضه و تقاضا این 
امالك به واسطه سه گزینه افزایش قیمت بسیار باال، نبود 
سیستم صحیح اجاره داري و مالیات هاي بسیار سنگین 

به چالش كشیده شده است.
این كارش��ناس بازار مسكن بابیان اینكه بر اساس آمارها 
در دنیا ب��ه ازاي هر 4٢ خانواده یك واحد صنفي توزیعي 
وجود دارد اما در ایران این نسبت، به ازاي 7 خانواده است، 
گفت: در ایران 6 برابر متوس��ط دنیا مغ��ازه وجود دارد. 
علي رغم هشدارهاي كارشناسان در خصوص انباشت و 
رسوب سرمایه ها در ساخت و توسعه امالك تجاري، این 
نوع از ساخت وساز همچنان در تمام شهرهاي كشور ریشه 
دوانده و هرروز بزرگ تر و وس��یع تر مي شود. درحالي كه 

ضروري بود این سرمایه ها در یك منبع تولیدي، امالك 
مسكوني كوچك متراژ وارد شود. صباغ بابیان اینكه برخي 
از این امالك تجاري در حد و اندازه بازار ایران نیست، گفت: 
بسیاري از این مال ها به اندازه اي بزرگ و پر وسعت است 
كه بخش عم��ده اي از مغازه ها همچنان خالي از فعالیت 
اقتصادي است. این در حالي است كه ده ها مجتمع تجاري 
در تهران در دست ساخت است كه عمده آنها تا پایان سال 
جاري و حتي در طي سال هاي آینده به اتمام خواهد رسید.

وي همچنین گفت: دلیل توس��عه ساخت وساز امالك 
تجاري بین دهه 80 تا 92 پنج برابر شدن قیمت نفت بوده 
كه به واسطه آن، بخش بازرگاني و خدمات بیش از ظرفیت 
اقتصاد ایران رشد كرد؛ اما ازآنجایي كه قیمت نفت از سال 
92 به بعد رشد چنداني نداشته و درگیر تحریم ها متعدد و 

كوچك تر شده این بازار نیز باید كوچك تر شود.
این كارشناس ساخت وساز با تاكید بر اینكه تعداد امالك 
تجاري ساخته ش��ده و در حال احداث با اقتصاد كش��ور 
همخواني ندارد، تأكید كرد: این امالك تجاري به سه علت 
كمبود تقاضا، اصرار سرمایه گذاران به بازگشت سرمایه و 

نرخ سود بانكي دچار مشكالت متعددي شده است.

    ماجراي مال مرده 
در همین زمینه حس��ین احمد اوغلي، كارش��ناس بازار 
مس��كن بابیان اینكه طي سال هاي اخیر آسیا، به صحنه  
یك رقابت تمام عیار در مال سازي تبدیل شده است، گفت: 
شوربختانه ایران علي رغم بازار اقتصادي كوچك تر نسبت 
به كشورهاي آسیایي ازنظر تعداد و حجم نسبت به جمعیت 

و تعداد گردشگر طالیه دار این رقابت است.
حسین احمد اوغلي افزود: در حال حاضر در برخي از موارد 
این ساختمان هاي غول پیكر، شهر را فلج كرده اند. در این 
خصوص ماجراي »مال  هاي مرده« در سرتاس��ر تهران، 
كرج و مش��هد بهترین نمونه از بدتری��ن نمونه  مال هاي 
رسوب شده در ایران است. وي بابیان اینكه در حال حاضر 
بازار امالك تجاري، اداري و مغازه ها به واسطه سه گزینه 
عدم نقد شوندگي س��ریع، ركود اقتصادي و هزینه هاي 

باالي ساخت وساز به چالش كش��یده شده است، گفت: 
هم اكنون امالك تجاري به علت ركود سنگین فاقد فاكتور 
نقد شوندگي هس��تند چراكه فروش این امالك به علت 

كمبود تعداد و دارایي متقاضي بسیار كاهش یافته است.
احمد اوغلي افزود: با توجه به اظهارنظر غیررسمي چند 
مشاور امالك از ابتداي امسال خریدوفروش و حتي اجاره 
واحدهاي تجاري در مجتمع ه��اي بزرگ چندمنظوره 
و بازارچه هاي نوس��از دچار مشكل شده است. البته بازار 
ف��روش تك  واحدهاي تجاري نیز ش��رایط مش��ابهي را 
تجربه مي كنند. این كارشناس بازار مسكن بابیان اینكه 
در 10 سال گذشته شهرداري ها از طرح تفصیلي جامع 
شهري عدول كرده اند، گفت: بر اس��اس آمار مركز آمار، 
خواربارفروشان، مش��اوران امالك و آرایشگاه هاي بانوان 
بیشترین واحدها و امالك تجاري كشور را شامل مي شوند. 
این در حالي اس��ت ك��ه در طي س��ال هاي اخیر تعداد 
مال هاي تكمیل شده و در حال تكمیل به شدت افزایش 

پیدا كرد است.
به گفته وي، در حال حاضر رسوب امالك تجاري به یك 
بحران شهرس��ازي مبدل شده اس��ت و آینده و آرامش 
كالن ش��هرهایي مانند تهران را به چالش خواهد كشید. 
حال باید مسووالن پاس��خگوي احداث بزرگ ترین مال 
خاورمیانه در منطقه 22 باش��ند چراكه بخش اعظمي از 
امالك آن با وجود افتتاح فاز یك فاقد مشتري خواهد بود.

این كارشناس بازار مس��كن با بیان اینكه هم اكنون نرخ 
بازدهي پروژه ها در هنگام ارایه گزارش در شروع پروژه 50 
درصد تخمین زده مي شود، در حالي كه در عمل )هنگام 
پایان پروژه( كمتر از 20 درصد مي شود، عنوان كرد: اگر 
هزینه ساخت این امالك تجاري وارد واحدهاي كوچك 
متراژ مي شد نه تنها عایدي خوبي براي سازندگان داشت 
بلكه وزارت راه و شهرس��ازي در آینده نزدیك با مشكل 

عرضه و تقاضا روبه رو نمي شد.
وي درنهایت گفت: وضعیت و بح��ران كنوني در امالك 
تجاري دس��تاورد بي تدبیري ها، سوداگري ها و داللي ها 

است و هیچ برنده اي نداشت.
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قیمت خريدوفروش امالك تجاري تا 50 متر در نقاط مختلف تهران
(قیمت ها به تومان)

قیمت كل قیمت هر متر مربع زيربنا طبقه سن بنا آدرس

1,000,000,000 20,000,000 50 همكف 16 يوسف آباد خ چهل ستون

250,000,000 10,000,000 25 همكف 0 بزرگراه سعیدي بعد از نعمت آباد

560,000,000 16,000,000 35 زيرهمكف 20 ولیعصر زرتشت غربي خ دايمي

550,000,000 12,250,000 45 همكف 20 گلبرگ غربي خ امام رضا

1,155,000,000 35,000,000 33 1 30 شريعتي نرسیده به میدان قدس

420,000,000 12,000,000 35 1 20 پیروزي 21 متري دهقان

1,200,000,000 30,000,000 40 2 30 دروازه دولت ابتداي سعدي شمالي

450,000,000 23,680,000 19 1 15 بهارستان خیابان ظهیراالسالم

2,100,000,000 60,000,000 30 1 30 پاسداران خ گلستان

1,900,000,000 50,000,000 38 2 30 تجريش میدان قدس خ شهرداري

11,000,000 35 1 30 پیروزي خ 21 متري دهقان

385,000,000 68,180,000 40 همكف 16 طالقاني خ ملك الشعراي جنوبي

3,000,000,000 200,000,000 20 1 30 امام زاده حسن پاساژ عقیق

4,000,000,000 29,000,000 30 همكف 10 ولیعصر باالتر از چهارراه انقالب

870,000,000 5,833,000 12 2 30 هفت تیر ابتداي مفتح جنوبي

70,000,000 25,000,000 18 همكف 15 خیابان پانزده خرداد بازار آهنگران

450,000,000 13,000,000 23 همكف 15 شهرك غرب بلوارفرحزادي خ سپهر

299,000,000 56,000,000 50 همكف 0 نیاوران نرسیده به 4 راه مژده

2,800,000,000 65,000,000 30 1 30 پاسداران خ گلستان

1,950,000,000 28,000,000 46 همكف 5 سعادت آباد آسمانها

قیمت خريدوفروش مغازه تا 10 متر در نقاط مختلف تهران
 (قیمت ها به تومان)

قیمت كل قیمت هر متر مربع زيربنا طول بر سن بنا آدرس

750,000,000 75,000,000 10 3 2 نارمك میدان هفت حوض

390,000,000 39,000,000 10 3 1 بلوار فردوس نرسیده به وفاآذر

900,000,000 150,000,000 6 6 14 میدان تجريش نرسیده به اداره برق

240,000,000 24,000,000 10 3 15 هنگام شمیران نو

400,000,000 133,300,000 3 1 20 هنگام 20 متري شهدا

1,650,000,000 110,000,000 10 3 30 شهرك غرب بلوار فرحزادي خ شهید حافظي

400,000,000 29,620,000 8 2 5 تهرانپارس وفادار شرقي انتهاي خ 139

1,100,000,000 110,000,000 10 3 30 شهرك غرب بلوار فرحزادي خ شهید حافظي

180,000,000 25,714,000 7 5 10 چهارراه مولوي بازار حضرتي

180,000,000 20,000,000 9 3 25 گلبرگ خ گلستان

20,000,000 10 4 30 ستارخان نرسیده به برق آلستوم

200,000,000 60,000,000 10 4 0 پیروزي 4 راه كوكا كوال

600,000,000 105,000,000 6 2 30 شهرك غرب خ ايران زمین

630,000,000 95,000,000 10 6 28 جردن باالتر از پمپ بنزين

950,000,000 37,037,000 9 3 20 پیروزي نرسیده به بلوار ابوذر

500,000,000 18,000,000 10 3 0 ستارخان بازار سنتي فاز 4

180,000,000 25,000,000 10 2 25 هنگام شمیران نو

250,000,000 21,000,000 7 3 25 حكیمیه شهرك حكیمیه سازمان آب

147,000,000 87,500,000 4 1 25 نارمك خ سمنگان

350,000,000 39,000,000 9 3 30 نارمك میدان هفت حوض

بازار



دانش و فن10اخبار
 بازوبندي كه همه چيز را 

كنترل مي كند

اسپيس ايكس ماهواره 
مخابراتي كانادايي را به فضا برد

رباتي براي تشخيص اشيا

 »كرين فيلمبرداري جيبي« 
براي گوشي هاي موبايل 

مهر| محققان بازوبندي اب��داع كرده اند كه به 
وسيله آن مي توان اشياي مختلف از جمله اعضاي 

مصنوعي بدن را كنترل كرد.
 بازوبندي به نام Myo ساخته شده كه به كاربر 
اجازه مي دهد همه چيز را كنترل كند. ش��ركت 
Thalmic Labs اين بازوبند را ابداع كرده است.

محققان قصد دارن��د از آن به عنوان ابزاري براي 
كنت��رل اعضاي مصنوعي بدن اس��تفاده كنند. 
بازوبند مذكور سيگنال فعالس��ازي ماهيچه را 
مي خواند و سيگنال هايي به رايانه ارسال مي كند 

تا عضو را حركت دهد.

اسپيس| موش��ك اس��پيس ايكس ماهواره 
مخابراتي يك شركت كانادايي را پس از ۷۷ دقيقه 

تاخير بطور موفقيت آميز به مدار زمين برد.
ي��ك موش��ك فالك��ون۹ متعلق به ش��ركت 
اس��پيس ايكس بط��ور موفقيت آمي��ز ماهواره 
مخابرات��ي Telstar۱۸Vantage را به مدار 
زمين برد.  اين موش��ك بعد از ارسال محموله به 

مدار زمين در اقيانوس آتالنتيك فرود آمد.
البت��ه فرايند پرتاب موش��ك به دليل ش��رايط 
آب و هوايي ۷۷ دقيقه تاخير داش��ت و حدود ۸ 

دقيقه پس از پرتاب، بوستر موشك فرود آمد.
اس��پيس ايكس در ماموريت امروز از موش��ك 
جديد Block۵ اس��تفاده كرد كه نسخه جديد 
از فالك��ون ۹ اس��ت. اين چهارمين باري اس��ت 
ك��ه از اين مدل اس��تفاده مي ش��ود.به هرحال 
Telstar۱۸Vantage س��ومين ماهواره اي 
است كه ش��ركت كاناداييTelesat به آسمان 
فرستاده است. ناوگان ماهواره هاي اين شركت 
منطقه آس��يا و اقيانوس��يه را پوشش مي دهند 
و خدم��ات پهناي باند براي چين، مغولس��تان، 
كشورهاي جنوب شرق آسيا و منطقه اقيانوسيه 

فراهم مي كنند.

انگجت|پژوهشگران دانش��گاه “ام.آي.تي “، 
سيس��تم خاصي براي ربات اب��داع كرده اند كه 

مي تواند اشيا را شناسايي كند و آنها را بردارد.
يكي از مزيت هاي ربات ها اين است كه مي توانند 
حركت خاصي مانند برداشتن اشيا و انداختن آنها 
در سطل زباله را بارها تكرار كنند. به خاطر داشتن 
اين ويژگي، ربات ها نه تنها براي بس��ته بندي در 
انبارها مناسب هس��تند، بلكه مي توانند كمك 

بزرگي در كارهاي خانه باشند.
پژوهگ��ران “آزمايش��گاه علوم رايان��ه و هوش 
مصنوع��ي “ )CSAIL( دانش��گاه “ ام.آي.تي “ 
)MIT(، سيس��تم جديدي موس��وم به “شبكه 
متراكم اش��يا “ يا “دان“ )DON( ابداع كرده اند 
كه مي تواند براساس مجموعه داده هاي بصري كه 
مانند مختصات تنظيم شده اند، نقشه اي از اشياي 
مورد نظر ارايه دهد. اين سيستم، با همان روشي 
كه تلفن همراه، چند تصوير را براي ساخت يك 
تصوير به هم متصل مي كند، هر يك از مختصات 
را در مجموعه بزرگ تري قرار مي دهد. اين كار به 
سيستم امكان مي دهد كه شكل اشيا و كاركرد 

آنها را در محيط مستقيما درك كند.
 ،)Lucas Manuelli( “ ل��وكاس مانوئل��ي“ 
دانش��جوي دكت��راي دانش��گاه ام.آي.تي و از 
نويسندگان اين پژوهش گفت: آنچه اين سيستم 
بينش رايانه اي به كاربر ارايه مي دهد، تشخيص 
اشيا است. مرحله بعد، ايجاد پيكسل هاست. اين 
دو مرحله، براي سيس��تم خودروهاي خودران، 

كارآمد خواهند بود.

گيزمگ| شركت “مووي “ )Muwi( محصولي 
ارزان براي فيلمبرداري  آسان توليد كرده است كه 
قادر به حمل گوشي هاي هوشمند و دوربين هاي 
تك لنزي براي فيلمبرداري در حين حركت است.

امروزه دوربين گوش��ي هاي هوشمند به اندازه اي 
با كيفيت هستند كه بتوان يك ويديو را به وسيله آنها 
ساخت. دسترسي به اين گوشي ها به معني حمل 

هميشگي يك دوربين با كيفيت “ HD “ است.
حال شركت “مووي “ )Muwi( ابزاري همچون 
“كرين “ در ابعاد جيبي براي گوشي هاي هوشمند و 
دوربين هاي معمولي طراحي كرده است كه قادر به 
نگه داشتن گوشي و دوربين براي يك فيلم برداري 
 )Muwi( “ باكيفيت است.اين محصول كه “مووي
نام گرفته، ارزان است و با برخورداري از قدرتي باال 
در حركت، قادر به تصوير ب��رداري “تايم لپس “ از 
محيط اطراف است.قابليت حمل، از ويژگي هاي 
خوب “مووي“ به ش��مار مي آيد.عملكرد اين ابزار 
براي نگه داشتن گوشي شبيه به “مونوپاد “ است 
و گوش��ي در ميان دو طرف كشويي دستگاه قرار 
مي گيرد و دستگاه با داشتن ۴ چرخ، مي تواند در 
سطوح صاف حركت و از اطراف فيلمبرداري كند.

قيمت محصول براي اس��تفاده براي گوشي هاي 
هوشمند ۳۹ دالر برآورد شده است و موجب ارتقاي 

كيفيت توليدات ويدئويي مي شود.
كاربران مي توانند يك دوربين عكاس��ي را نيز در 
آن قرار دهند زيرا مي تواند ت��ا وزن ۵ كيلوگرم را 

تحمل كند.
چرخ دنده ه��اي اين محصول مي توانند توس��ط 

كاربران در “مووي “ تعبيه شده  يا خارج شوند.
اگ��ر كابران تماي��ل به خري��د موتورحركتي اين 
محصول را نيز داشته  باشند، قيمت آن براي دوربين  
۹۹ دالر خواهد بود.گفتني است، قابليت حركت 
“مووي “ تنها با داش��تن موتور الكتريكي دستگاه 

ميسر خواهد بود.

وزيرارتباطات:

 دستوري براي فيلتر طالگرام و هاتگرام نگرفتيم
گروه دانش و فن|  مرجان محمدي|

 هاتگرام و طالگرام، دو نسخه موقت غيررسمي و فارسي 
تلگرام در ايران است كه بعد از فيلتر شدن تلگرام به روي 
كار آمدند و توانستند كاربران زيادي را جذب كنند . ابتدا 
قرار بود اين نس��خه هاي غيررس��مي تلگرام براي مدت 
محدودي كه پيام رس��ان هاي داخلي تقوي��ت و قادر به 
پذيرش كاربران تلگرام مي شوند، كمك حال داخلي ها 
باشند، اما پس از مدتي اختالف نظر ايجاد شد و آنها رفيق 
تلگرام و رقيب داخلي ها شدند. با ادامه اين اوضاع اعتراض 
بر سر بالتكليفي وضعيت بازار پيام رسان هاي داخلي و 
خارجي باالگرف��ت و اعتراض ها به تعيين ضرب االجلي 

براي تعيين تكليف اين نسخه ها ختم شد.
اختالف بر سر توقف يا ادامه فعاليت نسخه هاي غيررسمي 
تلگرام، مدتي در سطح مس��ووالن بدون نتيجه مطرح 
بود كه ۴ پيام رس��ان س��روش، گپ، ايتا و بيس��فون در 
بيانيه مش��تركي با گاليه از بالتكليفي حض��ور يا عدم 
حضور هاتگرام و طالگ��رام در بازار به ب��روز اختالل در 
روند مهاجرت كاربران به پيام رسان هاي داخلي اعتراض 
كردند و از مركز ملي فضاي مجازي و ساير دستگاه هاي 
متولي خواسته اند كه موضوع پيام رسان هاي داخلي را در 
مناقشات سياسي وجه المصالحه قرار ندهند. در حالي كه 
پس از اعتراض به فعاليت نسخه هاي فارسي تلگرام، اعالم 
شد كه اين اپليكيشن ها تا نيمه شهريورماه فرصت دارند به 
پيام رسان هاي كامال بومي تبديل شوند، نيمه شهريور ماه 
سر رسيد و هاتگرام و طالگرام بومي نشدند و خبر رسيد كه 
مهلت اين دو پيام رسان تا پايان آذرماه تمديد شده است، 
 خبري كه واكنش معاون دادستان كل كشور را به دنبال 
داشت.وي در كانال شخصي خود در پيام رسان سروش 
ادامه مهلت فعالي��ت هاتگرام و تلگرام طاليي را مصداق 

تمسخر دستور قضايي اعالم كرد.
عبدالصمد خرم آبادي به دستور قضايي براي فيلتر تلگرام 
اش��اره كرد و با تش��ريح آن توضيح داده كه فعاليت اين 
دو پيام رس��ان از ابتدا هم غير قانوني بوده است و نوشت: 
»اعمال مسدودس��ازي تلگرام بايد به نحوي باش��د كه 
محتواي شبكه مذكور با هيچ نرم افزاري )اعم از فيلترشكن 

و نظاير آن( در كشور قابل دسترس نباشد.فعاليت هاتگرام 
و تلگرام طاليي از ابتدا غير قانوني و بر خالف دستور قضايي 
بوده و ناقضان دس��تور قضايي مستوجب مجازات ماده 
۵۷۶ قانون مجازات اسالمي )بخش تعزيرات( هستند.«

معاون دادستاني كشور در اين نوشته اشاره كرد كه مديران 
ايراني برخي از كانال هاي پر بازديد اپليكيشن تلگرام به 
كشور امارات فراخوانده شده اند تا با آنها هماهنگي هايي 
در مورد استفاده و توزيع پول مجازي تلگرام انجام شود. 
اين ادعا در حالي مطرح مي شود كه اساسا تلگرام، كشور 
ايران را در ليست تحريمي هاي خود نسبت به ارز مجازي 
گرام قرار داده اس��ت. به عقيده خرم آبادي ادامه فعاليت 
نسخه هاي فارسي تلگرام، خواسته يا ناخواسته، كمك 
به جنگ اقتصادي عليه اي��ران و هموار كردن راه خروج 
سرمايه و ارز و دخالت ديگر كش��ورها در امور اقتصادي 

كشور خواهد بود.
حال با مطرح شدن اين بحث ها روز گذشته وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات در جمع خبرنگاران در خصوص صحت 
و سقم ورود دوهزار س��رور با ارز دولتي براي شبكه هاي 
هاتگرام و تلگرام طاليي به كش��ور گفت: اين موضوع را 
نمي دانم و اصال در جريان آن نيستم كه ارز دولتي گرفته 
شده و چه كساني آن را گرفته اند.وي با بيان اينكه ما نقشي 
در اين جريان نداريم، در مورد فيلتر نسخه هاي فارسي 
تلگرام )هاتگرام و تلگرام طاليي( با توجه به سررس��يد 
موعد ۱۵ شهريور گفت: دستوري براي فيلتر اين شبكه ها 
نيامده و چيزي به ما ابالغ نشده است.آذري جهرمي درباره 
اينكه آيا مهلت جديدي به فعاليت اين شبكه ها اختصاص 
يافته است، تصريح كرد: در اين زمينه اطالعي ندارم.وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات امروز همچنين درباره حكم 
ديوان عدالت اداري براي حذف هزينه آبونمان تلفن ثابت 
از قبوض مشتركان و دليل عدم اجراي اين حكم تاكنون 
گفت: حكم ديوان عدالت الزم االجرا است و در حال طي 

روال اجرايي براي آن هستيم.
آذري جهرمي با بيان اينكه اين حكم از سمت رگوالتوري 
به مخابرات ارجاع داده ش��ده اس��ت، گفت: اين فرآيند 
زمان بر است اما با توجه به آنكه اين حكم الزم االجراست، 

ما از آن تبعيت مي كنيم.وي با انتقاد از صدور اين تصميم 
بدون نظر كارشناس��ي از وزارت ارتباط��ات افزود: قبال 
نامه اي در اين زمينه به ديوان عدالت نوشته و درخواست 
كرديم زمان بيشتري براي اين تصميم گيري گذاشته 
شود اما با توجه به اينكه اين حكم صادر شده، اجراي آن 
براي ما الزم االجراس��ت.وزير ارتباطات با اشاره به تاثير 
تصمي��م حذف آبونمان در درآمد مخاب��رات با توجه به 
هزينه هاي باالرفته در توسعه شبكه تلفن ثابت يادآور شد: 
براي مثال مخابرات بخشي از تجهيزات را با ارز دولتي و 
با رقم ۱۵۰ ميليون دالر خريداري كرد اما به دليل عدم 

تامين ارز مورد نياز، هم اكنون بايد سه برابر هزينه قبلي 
و حدود هزار ميليارد تومان براي ترخيص اين تجهيزات، 
پول پرداخت كند؛ در ش��رايط فعلي هزينه هاي توسعه 
ش��بكه در كشور به ش��دت باال رفته و حذف آبونمان به 
عنوان بخشي از درآمد مخابرات، كندشدن فرايند توسعه 
و اعمال فشار به پرسنل مخابرات را درپي خواهد داشت. 
آذري جهرم��ي تاكيد كرد: اگ��ر در ظاهر، حكم حذف 
آبونمان به نفع مردم است اما با توجه به اينكه توسعه را 
به تاخير مي اندازد، به نفع مردم و توسعه شبكه مخابراتي 
كش��ور نخواهد بود.گفتني اس��ت، كميسيون تنظيم 

مقررات ارتباطات اسفندماه سال ۹۲ در جدولي آبونمان 
تلفن ثابت را پس از اجراي طرح يكسان سازي كدهاي 
مخابراتي برمبناي سطح هر استان و به صورت مجموع 
آبونمان ثابت و متغير تعيين كرده بود. اما هم اكنون در 
حكم ديوان عدالت اداري آمده است: نظر به اينكه مجوزي 
براي اخذ آبونمان تلفن در قانون پيش بيني نش��ده، لذا 
مصوبه شماره ۳ جلسه ۱۸۴ مورخ ۲۵ اسفند سال ۹۲ 
كميسيون تنظيم مقررات، خالف قانون و خارج از اختيار 
مرجع تصويب بوده اس��ت و هرگونه دريافت آبونمان از 

مشتركان تلفن ثابت غيرقانوني است.
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اسپكتروم| محققان دانشگاه نوركوپينگ در سوئد 
براي اولين بار موفق به ساخت پمپ الكترونيكي براي 
تزريق مستقيم داروهاي ضد تشنج به مغز موش شدند. 
اين پمپ بر خالف نمونه هاي رايج فاقد هرگونه عوارض 

جانبي است.
اين پمپ كوچك به راحتي در نقطه مورد نياز مغز قابل 
كاشت است و پس از دريافت سيگنال الكتريكي، فرايند 
آزادس��ازي دارو از مخزن را به كان��ال تزريق دارو آغاز 
مي كند.به گفته محققان، اين پمپ از پديده موسوم به 

الكتروفورز براي انتقال دارو استفاده مي كند.
الكتروفورز به حركات ذرات در يك مايع تحت ميدان 
الكتريكي مي گويند. به سبب اينكه مولكول هاي زيستي 
مانند دي .ان .اي و پروتئين ها باردار هستند مي توان با 
قرار دادن شان در يك ميدان الكتريكي، آنها را براساس 
خواص فيزيكي مانند شكل فضايي، وزن مولكولي و بار 

الكتريكي، تفكيك كرد.
نمونه اوليه پمپ الكتروفورز قبال به منظور انتقال دارو 
به كانال نخاعي س��اخته ش��ده بود، اما محققان پس 
از تحقيقات گس��ترده موفق به س��اخت نمونه بسيار 

كوچك تر و قابل كاشت در مغز موش شدند.

دنيل سيمون، محقق ارشد اين مطالعه گفت: هدف ما 
از مطالعه و طراحي پمپ جديد صرفا رسيدن به جايگاه 
علمي مناسب براي س��اخت پمپ هاي مناسب براي 
كاش��ت در مغز انسان اس��ت.وي در ادامه افزود: پمپ 
جديد از نظر كاراي��ي صد درصد بهينه عمل مي كند. 
با اين ويژگي تقريب��ا تمام يون هاي دارويي موجود در 
مخزن پس از فرمان الكتريكي به محل مورد نظر در مغز 
تزريق مي ش��وند.محققان بر اين باورند كه پمپ هاي 
الكترونيكي تزريق دارو در مقايس��ه ب��ا روش تزريق 
عمقي با سرنگ بسيار بهتر عمل مي كنند، چرا كه در 
روش سرنگ با ايجاد فشار مضاعف مايع در مغز، امكان 

آسيب ديدگي سلول هاي عصبي وجود دارد.

ساينس ديلي| پژوهشگران از فناوري هاي پيشرفته 
روز براي درمان حس اندام خيالي كه معموال پس از قطع 

عضو به افراد دست مي دهد، استفاده مي كنند.
يكي از اثرات اسرارآميز قطع عضو، توهم داشتن آن عضو 
پس از قطع شدن اس��ت كه محققان آن را به نام “اندام 

خيالي “ )phantom limb( مي شناسند.
بيماران مبتال ب��ه اندام خيالي ادع��ا مي كنند كه اندام 
قطع شده را هنوز احساس مي كنند و حتي آن را با اندازه 
كوچك تر احساس مي كنند.دانشمندان علوم اعصاب و 
مهندسان پزشكي سال ها تالش كرده اند تا اندام خيالي 
را بهتر درك و آن را درمان كنند چرا كه اغلب روي ارتباط 
فرد قطع عضو شده با اعضاي مصنوعي كه در اختيارش 

گذاشته مي شود، تاثير مي گذارد.
 “مكس اورتي��ز كاتاالن “ از دانش��گاه صنعتي چالمرز 
)Chalmers( در س��وئد ادعا مي كند كه يك نظريه 
جديد دارد كه مي تواند به پزشكان كمك كند اين وضعيت 
را بيشتر بشناسند و آن را درمان كنند. درمان پيشنهادي 
وي شامل فناوري يادگيري ماش��ين و واقعيت افزوده 
است.اندام خيالي )Phantom limb( به حالتي گفته 
مي شود كه تصور مي شود اندام قطع شده يا جدا شده يا 

حتي يك عضو مثل آپانديس، همچنان به بدن متصل و 
به شكل سابق قابل استفاده است.تقريبا ۶۰ تا ۸۰ درصد 
افرادي كه دچار قطع عضو شده اند، اندام خيالي را حس 
مي كنند و اكثريت آنها اي��ن حس را دردناك مي دانند. 
اين حس حتي گاه��ي در اندام هاي غير قابل حركت يا 
دست كم غير قابل حركت به شكل ارادي مانند دندان و 

پستان نيز ايجاد مي شود.
حس ان��دام خيالي اغلب براي ب��ازه زماني كوتاهي رخ 
مي دهد ولي در شرايط بدتر ممكن است به فشار رواني 
و اضطراب طوالني مدت نيز منجر شود.كاتاالن تحقيق 
خود را بطور خاص روي درد اندام خيالي متمركز كرد كه 
در آن، اندام از دست رفته هنوز هم مي تواند موجب ايجاد 

درد ش��ديد در بيمار شود. اين وضعيت، اگر مكررا تكرار 
شود، مي تواند بيمار را متحمل يك درد باور نكردني كند و 
حتي ممكن است در ناحيه قطع عضو، به حدي درد ايجاد 
كند كه مانع اس��تفاده از پروتز شود.نظريه پيشنهادي 
كاتاالن اين است كه وقتي اندام قطع مي شود، مدارهاي 
عصبي كه براي آن اندام كار مي كردند، بي هدف مي شوند. 
آنها ديگر هدفي ندارند كه به آن خدمت كنند و مي توان 
آنها را با ساير شبكه هاي عصبي يكپارچه كرد. اين كار، 

درد بيماران را به مقدار زيادي كاهش مي دهد. 
“كات��االن “ مي گويد: تصور كنيد كه دس��ت تان را از 
دس��ت مي دهيد و اين اتفاق در مغز و سيستم عصبي 
شما فقدان بزرگي را موجب مي شود و سيستم عصبي 
مربوط به دس��ت شما بي هدف و نهايتا بيكار مي شود. 
پردازش هر ورودي حسي را متوقف مي كند، توليد هر 
پيام خروجي براي حركت دس��ت را متوقف مي كند، 
اما خاموش نمي شود.كاتاالن مي گويد نورون ها هرگز 
متوقف نمي شوند و اغلب مي توانند به صورت تصادفي 
فعاليت كنند. وي خاطرنش��ان كرد كه اگر نورون ها با 
هم و بطور همزمان در ناحيه قطع شده فعاليت كنند، 

مي توانند منجر به درد شوند.

ساختيكپمپالكترونيكيريزبرايانتقالداروبهمغز درمان»اندامخيالي«باهوشمصنوعيوواقعيتافزوده
دريچه فراسو

تلگراف| نخستين تاكسي هوايي انگليس آزمايش 
شد. اين وس��يله نقليه كه بدنه اي ش��بيه بالگرد دارد 
مي تواند به مدت ۵ دقيقه با حداكثر سرعت ۸۰ كيلومتر 

برساعت حركت كند.
استارت اپي در بريستول بطور موفقيت آميز نخستين 
تاكس��ي هوايي در انگليس را ساخته و آزمايش كرده 
است. اين وسيله نقليه هوايي بطور عمودي از زمين بلند 

مي شود و مي نشيند.
 به هرحال ساخت و پرواز اين وسيله نقليه نقطه عطفي 

در صنعت تاكسي هاي پرنده به حساب مي آيد.
 استارت آپ Vertical Aerospace وسيله نقليه 
هوايي ساخته كه گازهاي گلخانه اي منتشر نمي كند 
و همزمان مي تواند پاسخگوي نياز صنعت حمل ونقل 
باشد. اين وسيله نقليه مجهز به ۴ پروانه است و بدنه اي 
ش��بيه بالگرد دارد. فناوري فرود و از زمين بلند شدن 
عمودي به اين هواپيما كمك مي كند تا بين دو نقطه 
به راحتي پرواز كند. جالب آنكه نيازي نيست خلبان 
تغييري در مسير وسيله نقليه ايجاد كند.اين شركت با 
اجازه سازمان هوايي شهري پروازهايي آزمايشي انجام 
داد. اين وس��يله نقليه هوايي اكنون مي تواند ۵ دقيقه 

با حداكثر سرعت ۸۰ كيلومتر بر ساعت حركت كند.
اين ش��ركت قص��د دارد پروازهاي خ��ودران و خدمات 
تاكس��ي هوايي را ارايه كند. اين استارت آپ تصميم دارد 

خدمات تاكسي خود را تا ۲۰۲۲ ميالدي آغاز كند.

انگجت| اگر ش��ما ه��م جزو افرادي هس��تيد كه 
نمي توانيد بدون اس��تفاده از شكلك هاي مختلف يا 
ايموجي در اينستاگرام اظهارنظر كنيد و به اين كار 
عالقه شديدي داريد بايد خوشحال باشيد كه تحولي 

در اينستاگرام ايجاد شده است.
اينس��تاگرام قابلي��ت جديدي به نام مي��ان برهاي 
ايموج��ي را به اين ش��بكه اجتماعي اف��زوده كه از 
طريق اپليكيش��ن اين برنامه در اندرويد و  اي او اس 

در دسترس است.
از اي��ن طري��ق كارب��ران ديگ��ر نباي��د م��دت 
طوالن��ي ب��ا اس��تفاده از صفح��ه كلي��د گوش��ي 
خ��ود ب��ه دنب��ال ش��كلك هاي مختل��ف بگردند 
و تنها كافيس��ت از طري��ق ميان برهاي يادش��ده 
دسترس��ي ش��كلك ها  بردتري��ن  ر پركا  ب��ه 

 داشته باشند.
نكته جالب اين اس��ت كه ش��كلك هاي مختلف از 
س��ال ۲۰۱۵ در اينستاگرام بسيار پركاربرد بوده اند 
و مشخص نيست چرا افزودن اين قابليت تا به حال 
به تاخي��ر افتاده بود. اينس��تاگرام در حال حاضر از 
جمل��ه محبوب تري��ن ش��بكه هاي اجتماعي براي 
به اش��تراك گذاري عكس محس��وب مي ش��ود و 
افزوده شدن قابليت ارس��ال استوري يا عكس هاي 
 مختلف ب��ه م��دت ۲۴ س��اعت ب��ر محبوبيت آن

 افزوده است.

زد دي نت| بررسي هاي محققان نشان مي دهد برخي 
وي پي ان هاي مشهور داراي آسيب پذيري هايي هستند 
كه اج��راي كدهاي مخرب را توس��ط مهاجمان ممكن 

مي كند.
 از جمله اين وي پ��ي آن ها مي توان به ProtonVPN و 

NordVPN اشاره كرد.
يافته هاي پژوهش��گران Cisco Talos حاكي است دو 
 ۳۹۵۲-۲۰۱۸-CVE آسيب پذيري امنيتي كه با نام هاي
و CVE-۲۰۱۸-۴۰۱۰ نام گذاري شده، باعث مي شود تا 
هكرها بتوانند به رايانه هاي مجهز به سيستم عامل ويندوز 

حمله كرده و فعاليت هاي تخريبي متنوعي انجام دهند.
آسيب پذيري هاي مذكور مشابه با يك نقص امنيتي با 
عنوان CVE-۲۰۱۸-۱۰۱۶۹ هستند كه در ماه آوريل 
گذشته يك وصله امنيتي براي برطرف كردن آن عرضه 
شده بود. اما با وجود عرضه وصله امنيتي مذكور هنوز هم 
مي توان كدهاي مخرب را از طريق نرم افزارهاي مختلف 
بر روي ويندوز اجرا كرد كه برنامه هاي وي پي ان از جمله 
آنها هس��تند.البته محققان مي گويند نحوه طراحي 
رابط كاربري دو نرم افزار وي پ��ي ان NordVPN و 
ProtonVPN هم در تسهيل حمالت يادشده موثر 
اس��ت. زيرا هكرها مي توانند با دستكاري پيكربندي 
آنها اجازه اجراي كدهاي مخرب را بدهند. كارشناسان 
امنيتي مي گويند كاربران براي حفظ امنيت خود نبايد 

از اين وي پي آن ها استفاده كنند.

آندرويد هدالين| به گفته تحليلگران، تمركز اپل 
برروي سرويس هاي ويديويي تا سال ۲۰۲۵ ميالدي، 
ي��ك درآمد ۴ ميلي��ارد دالري را ب��راي آن به ارمغان 

خواهد آورد.
  مورگان استنلي - يكي از تحليلگران مشهور فعال در 
حوزه فناوري - به تازگي برآورد كرده اس��ت كه اپل با 
سرمايه گذاري و تمركز برروي سرويس هاي ويديويي و 
موسيقي قادر خواهد بود درآمدهاي خود را به طرز قابل 

مالحظه اي افزايش دهد.
به گفته وي، تمركز اپل برروي استريم هاي ويديويي 
درنهاي��ت درآمدهاي اين ش��ركت را تا س��ال ۲۰۲۵ 

ميالدي به عدد ۴ ميليارد دالر خواهد رساند.
با توجه به موفقيت روزاف��زون اپل موزيك در صنعت 
موسيقي و سرويس هاي پخش آنالين موزيك و ويديو، 
به نظر مي رسد كه اين شركت قصد دارد توجه ويژه اي 
برروي اين حوزه داشته باش��د و درآمدهاي خود را در 

اين بخش افزايش دهد. 
اين تحليل گران همچنين برآورد كرده اند كه اپل با اين 
كار قادر خواهد بود قيمت هر سهم خود را از ۲۳۲ دالر با 
يك رشد و افزايش ۷ درصدي به عدد ۲۴۵ دالر برساند و 
اين بدان معناست كه درآمد اپل تا سال ۲۰۲۵ ميالدي، 
يعني هفت سال آينده، به ۴.۴ ميليارد دالر خواهد رسيد 
و اين موفقيت چش��مگيري براي بزرگ ترين شركت 

تكنولوژي در جهان محسوب خواهد شد.

اسين ايج| ساندار پيچي، مدير عامل اجرايي گوگل 
با ارسال نامه اي براي راوي شانكار پراساد وزير فناوري 
اطالعات هند خواستار جريان آزاد اطالعات در فراسوي 
مرزهاي اين كشور براي تحقق برنامه هند ديجيتال شد.
وي كه هندي االصل اس��ت، در نامه خ��ود تصريح كرده 
تسهيل تبادل داده ميان هند و ديگر كشورها به شركت هاي 
فناوري در سراس��ر جهان امكان خواه��د داد تا در اقتصاد 
ديجيتال هند مشاركت بيشتري داشته باشند و بتوانند از 
مزاياي بازار شركت هاي نوپاي هند بيشتر بهره بگيرند و اين 
شركت ها هم بتوانند فعاليت هاي خود را در سطح جهاني 
گسترش دهند.پيچي در اين نامه كه پنج روز پيش ارسال 
ش��ده از روياي خود براي تبديل هند به يك كشور كامال 
ديجيتال س��خن گفته و افزوده كه گوگل در ديدگاه هاي 
موجود در اين زمينه سهيم است و قصد دارد از اين طريق 
به رشد بيشتر هند كمك كند.وي در ادامه از وزير فناوري 
اطالعات هند به علت بازديد وي از دفتر مركزي گوگل در 
ماه گذشته تشكر كرد. پيچي تصريح كرده كه گروه همكار 
گوگل در هند با مقر مركزي اين شركت در امريكا در تماس 
خواهن��د بود و براي تحقق برخي طرح ها كه در نشس��ت 

مشترك دو طرف برنامه ريزي شده، تالش خواهند كرد.
 اما برخي كارشناس��ان بي��م دارند كه اي��ن كار موجب 
سخت گيري هايي در زمينه تبادل داده هاي علمي و فني 
ميان هند و ديگر كشورها شود و به شركت هاي فناوري 

نوپاي هندي آسيب برساند.

پروازنخستين
تاكسيهواييانگليس

افزودهشدنميانبرهاي
ايموجيبهاينستاگرام

هشداردرموردضعفامنيتي
»ويپيان«هايمشهور

شرطرسيدناپلبه
درآمدچندميليارددالري

نامهنگاريگوگلبراي
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اخبارشهرستانها 11 بنگاهها
برافراشتن پرچم امام حسين )ع( 

برفراز حرم عبدالعظيم )ع( 

ري|پرچم گنبد امام حس��ين )ع( همزمان با ايام 
عزاداري حضرت سيدالشهدا )ع(، بر فراز حرم حضرت 
عبدالعظيم حسني )ع( برافراشته خواهد شد. ديروز، 
آيين تعويض پرچم گنبد حرم حضرت عبدالعظيم 
حسني )ع( با حضور جمع كثيري از مردم متدين و 
انقالبي استان تهران برگزار و پرچم حضرت اباعبداهلل 

الحسين )ع( بر فراز اين حرم نوراني نصب شد.
بر اساس اين گزارش پرچم مشكي حضرت ابا عبداهلل 
الحسين )ع( قرار اس��ت تا پايان ماه صفر و به مدت 
دو ماه بر فراز حرم حضرت عبدالعظيم حس��ني )ع( 
برافراشته بماند و اين برافراشته بودن نمادي از عزاي 
سرور و ساالر شهيدان باشد تا همگان بدانند مراسم 

عزاي حسيني آغاز شده است.

حمايت غذايي از 1550 كودك 
دچار سوء تغذيه در كرمانشاه

تكليف خرماهايي كه آب شور 
خوردند چه مي شود؟

 توريست درماني گيالن 
در مسير توسعه

 20ساعت تاخير در پرواز 
مشهد- نجف

كرمانشاه| به گفته معاون حمايت و سالمت خانواده 
كميته امداد استان كرمانشاه بيش از 1550 كودك 
در استان در طرح همسفره از حمايت غذايي كميته 

امداد بهره مند مي شوند.
كيومرث رحمتي پور گفت: هم اكنون 1554 كودك 
زير شش سال درسطح اس��تان كرمانشاه با اجراي 
 ط��رح همس��فره از حمايت هاي غذاي��ي اين نهاد 
بهره مند هس��تند. كودكان دچار سوء تغذيه تا رفع 
مشكل و بازيابي سالمتي از حمايت هاي غذايي اين 
نهاد بهره مند مي شوند. همچنين كميته امداد استان 
كرمانشاه از ۲۸ مادر باردار وشيرده نيازمند كه دچار 
سوء تغذيه هستند حمايت مي كند كه اين مادران 
باردار از ماه چهارم بارداري تا پايان ش��يردهي تحت 

حمايت اين نهاد قرار مي گيرند.

اهواز|معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد 
كشاورزي خوزستان گفت: با پيگيري هاي انجام شده 
در خصوص مساله خرماي توليد شده در شهرهاي 
خرمشهر، آبادان و شادگان، وزارت جهاد كشاورزي 
در حال تهيه دس��تورالعمل خريد حمايتي خرما از 

كشاورزان اين شهرستان ها است.
محمد قاس��مي نژاد با اشاره به خس��ارت هايي كه 
خشكسالي و شوري آب به نخيالت شهرهاي آبادان 
و خرمشهر وارد كرد، گفت: نخيالت امسال به خوبي 
به بار نشس��تند و مي توانس��ت س��ال طاليي براي 
توليد خرماي استان باش��د اما براي دوره دانه بندي 
و ميوه دهي، متاسفانه آب به اندازه كافي به نخيالت 
نرسيد و اين مساله باعث ش��د تا شاهد افت كمي و 
كيفي محصول خرما در استان و به خصوص شهرهاي 
آبادان، خرمش��هر و شادگان باش��يم.معاون بهبود 
توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي خوزستان 
تصريح كرد: برآورد توليد محصول خرماي امسال در 
مقايسه با سال گذشته كمتر است. در اين زمينه سال 
گذشته توليد خرماي استان حدود ۲00 هزار تن بود 
اما امسال پيش بيني مي كنيم كه توليد خرماي استان 

به حدود 165 هزار تن كاهش پيدا كند.

رشت|مديركل راه و شهرسازي گيالن گفت: 
اس��تان گيالن به دليل گردش��گر پذيربودن و 
همچنين باتوجه به اينكه از اس��تان هاي مرزي 
محسوب مي شود، مي تواند عالوه بر گردشگري 
استان در حوزه توريس��ت درماني نيز خدمات 

خوبي ارايه كند.
علي خاوري با تاكيد بر اين مطلب و با اش��اره به 
وضعيت بيمارستان هاي در دست ساخت استان 
گفت: استان گيالن به دليل گردشگر پذيربودن 
و همچنين باتوجه به اينكه از استان هاي مرزي 
محسوب مي شود، مي تواند عالوه بر گردشگري 
استان در حوزه توريس��ت درماني نيز خدمات 

خوبي ارايه كند.
او ادام��ه داد: بيمارس��تان هاي الهيج��ان، 
لنگرود، تالش و رش��ت در حال س��اخت است 
كه پس از اتم��ام 9۸0 تخت به ظرفيت درمان 
و بس��تري اضافه مي ش��ود. بيمارستان رشت 
 يك بيمارس��تان 400 تخته اس��ت كه تاكنون

40 درصد پيشرفت داشته است.

مشهد|مديركل فرودگاه هاي خراسان رضوي 
گفت: از ادامه كار رييس ايستگاه قشم اير بدليل 
عدم رعايت حقوق مس��افرين پرواز مش��هد - 
نجف كه تاكنون بيش از ۲0 ساعت تاخير دارد 
در فرودگاه جلوگيري شد. محمد باقر قاسم زاده 
ادامه داد: پرواز روز گذش��ته ش��ركت قشم اير 
٢٢٩٣ زمان برنامه اي ١٤: ٣٠ مش��هد - نجف 
تاكنون انجام نش��ده و با وجود تاكيد اداره كل 
فرودگاه ها از س��اعات اوليه ب��ر رعايت حقوق 
مس��افرين و انتقال آنان بِه هتل اقدامي توسط 
ش��ركت مربوطه انجام نشده اس��ت .مديركل 
فرودگاه هاي خراس��ان رضوي اف��زود: تمامي 
شركت هاي هواپيمايي در مشهد، هنگام تاخير 
بايد دستورالعمل سازمان هواپيمايي كشوري 
مبني بر رعايت حقوق مس��افر را دقيقا رعايت 

كنند و پاسخگو باشند.

تعادلآخرينوضعيتبستههاياينترنتياپراتورهايتلفنهمراهرابررسيميكند

رييسمجلسدرفارس:

چشم اميد اينترنت ثابت به موبايل

 وضعيت اقتصادي كشور بايد جراحي  شود

گروهبنگاهها|
تصميم اپراتورهاي تلفن هم��راه بر تغيير نرخ برخي 
بسته هاي اينترنتي، اميد آفريني را براي بخش ارتباطات 
ثابت به همراه داشته اس��ت كه در نهايت به رقابتي تر 

شدن فضا مي انجامد. 
به گزارش تعادل از باش��گاه خبرن��گاران پويا؛ كاهش 
بازه زماني تغيير تكنولوژي هاي ارتباطات همراه باعث 
شده تا اپراتورهاي موبايل به رقابتي سخت در عرضه 
خدمات ارتباطي براي مشتركان ش��ان وارد شوند و با 
ارايه طرح هاي خاص و ويژه نظير بسته هاي اينترنتي، 
كف تعرفه هاي ارتباطي را نيز ناديده گرفته و خدماتي به 
مراتب ارزان تر از رديف هاي تعرفه اي قانوني ارايه كنند.

طبيعتا اين رفتار فضاي تنفسي را براي ساير بازيگران 
عرصه ارتباطي مخصوص��ا اپراتورهاي ارتباطي ثابت 
كه همواره با هزينه هاي ثابت و درآمدهاي مشخصي 
مواجه هستند، تنگ مي كند و به مرور باعث حذف آنها 
از بازار رقابت ب��ا اپراتورهاي همراه كه منابع متعددي 
براي درآمدزايي دارند، مي شود.هزينه باالي خدمات 
پايه در اپراتورهاي موبايل به اندازه اي است كه با تزريق 
مناب��ع حاصله از اين بخش به ح��وزه ديتا، مي تواند تا 
حد چشم گيري از هزينه تمام شده خدمات ديتا براي 
مشتركان نهايي كاس��ته و ويترين شان را براي جذب 
مش��تركان جديد زيباتر طراحي كنن��د؛ در حاليكه 
اغلب منابع درآم��دي اپراتورهاي ثابت مربوط به ارايه 
خدمات اينترنت ثابت مي شود و قادر به تزريق منابع از 
طرق ديگر به اين بخش براي كاهش هزينه ها نيستند.

ب��ا توجه به اينك��ه اخيرا برخي بس��ته هاي اينترنتي 
اپراتورهاي تلفن همراه تغييرات افزايشي داشته است، 
در گفت وگويي با محمدعلي يوسفي زاده؛ مدير عامل 
اپراتور ثابت آس��ياتك درباره تأثير اين تصميم بر بازار 

ارتباطات ثابت جويا شديم.

  اصالح رفتارهاي غلط
يوس��في زاده يكي از مديران ج��وان بخش ارتباطات 
ثابت كشور با بيان اينكه تمامي شركت هاي ارتباطات 
ثابت )FCP( و مخابرات ايران فارغ از س��هم بازارشان 
در يك كشتي سوار هس��تيم كه به شدت تحت تأثير 
رفتار غلط جا افتاده در حوزه ارتباطات همراه هستيم، 

اظهار كرد: متأسفانه رفتار غلطي برخالف ِترند دنيا در 
حوزه ارتباطات همراه شكل گرفته است و اپراتورهاي 
تلفن همراه با س��وددهي چش��م گيري ك��ه از بخش 
خدم��ات پايه نظير مكالم��ات تلفن��ي دارند، حاضر 
مي شوند سوبس��يدهايي را روي سرويس هاي ديتاي 
همراه ارايه دهند كه بازار ارتباطات ثابت كش��ور را كه 
يك صنعت تلقي مي شود، تحت تأثير قرار داده است. 
اين روند فعاليت در اپراتورهاي همراه به ش��كلي بوده 
كه حت��ي نرخ هايي پايين تر از كف تعرفه هاي مصوب 
در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات داشته اند و با 
توجه به گستردگي س��رويس دهي آنها، براي بخش 
نظارتي س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
اتفاق راحتي نيس��ت كه بتواند مراقبت لحظه اي را بر 
خدماتي كه اين اپراتورها به مشتركان شان مي فروشند، 

داشته باشد.
اين فعال صنعت ارتباطات ثابت با بيان اينكه افزايش 
نرخ بس��ته هاي اينترنتي اپراتوره��اي همراه طبيعتا 
مي تواند تأثير حداقلي در ثبات ب��ازار ارتباطات ثابت 
داشته باشد، ابراز كرد: البته همچنان قيمت بسته هاي 
اينترنت موبايل به سطح مطلوب و واقعي نرسيده است 
و همين موضوع باعث مي شود فرهنگ استفاده صحيح 
از فركانس و تلفن همراه خدشه دار شود و مردم تمايل 
پيدا كنند تا همه سرويس هايشان را از طريق موبايل 

تأمين كنند.
مدير عامل آس��ياتك ب��ا تأكيد بر اينك��ه ضوابط و 
نحوه فعاليت در هر صنعتي بايد به ش��كلي باش��د 
كه تمام بازيگران قادر به ايفاي نقش باش��ند و بازار 
براي عده اي فراخ و براي بخش��ي ديگر تنگ نشود، 
تصريح كرد: متأس��فانه در ماه هاي گذش��ته حدود 
30 درصد از مش��تركان اپراتورهاي ثابت به سمت 
تكنولوژي هاي جديد )يك گزينه مي تواند ارتباطات 
همراه باشد( جابه جا ش��ده اند؛ از آن جهت كه اين 
قشر درخواس��تي براي جمع آوري خطوط اينترنت 
ثابت شان نداش��ته اند به صراحت مي توان گفت كه 
به س��مت تكنولوژي ديگري مهاجرت كرده و دور 
اس��تفاده از اينترنت ثابت را خط كشيده اند كه اين 
اتفاق خوبي نيست و نش��ان از عدم توازن در بخش 

مقرراتي بخشي از صنعت ارتباطات دارد.

 تعرفه اينترنت هاي موبايلي
يوس��في زاده با اش��اره به اينكه كف تعرفه اينترنت 
موبايل با مدلي كه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي در نظر گرفته حدود ۲900 تا سه هزار تومان 
براي يك گيگابايت است، افزود: سقف تعرفه اينترنت 
ثابت نيز همين رقم اس��ت كه البت��ه با لحاظ كردن 
سياس��ت مصرف منصفانه، عدد بس��يار پايين تري 
مي ش��ود در حاليكه اپراتورهاي موبايل براي اينكه 
بتوانند سهم بازاري بيشتري در بخش موبايل كسب 
كنند، هزينه خدمات اينترنت ش��ان را از كف در نظر 
گرفته ش��ده نيز كمتر ارايه مي كنند تا مش��تركان 

بيشتري به دست آورند.
او افزود: اپراتورها عالوه بر بسته هاي اينترنتي كه رقم 

بسيار ناچيزي دارند، از پكيج هاي تشويقي خارج از 
عرف ديگري در باشگاه مشتريان و مدل هاي تشويقي 
براي تغيير نسل هاي ارتباطي با تخفيف هاي تا حتي 
۸0 درصدي نيز اس��تفاده مي كنند كه فارغ از اينكه 
مصوبه اي از سمت تنظيم مقررات براي اين بخش ها 
وجود دارد يا نه، منجر به ترغيب مش��تركان س��اير 
بخش ها براي پيوستن به شبكه اينترنت اپراتورهاي 
موبايل مي شود. يوسفي زاده بار ديگر افزايش نرخ در 
بسته هاي اينترنت همراه را اتفاقي مثبت ارزيابي كرد 
كه حداق��ل مي تواند نرخ هاي خدمات ثابت و همراه 
را در كشور به شرايط توازن و رقابتي برساند و اذعان 
كرد: بايد متناسب با هزينه هاي بخش ثابت به سمت 
قيمت گ��ذاري خدمات اين بخش بروي��م تا فعاالن 

اين حوزه ق��ادر به ادامه فعاليت باش��ند؛ حاكميت 
حوزه ارتباطات بايد ديدگاهش به اين ش��كل باشد 
كه ش��رايط حمايتي را در نظر گيرد تا همپاي تغيير 
تكنولوژي، توسعه در شبكه ارتباطات ثابت اتفاق افتد 
نه اينكه با خراب شدن بازار اين بخش، مشتركان به 
سمت تكنولوژي هاي ديگر مهاجرت كنند.بنابراين 
همانط��ور ك��ه از اظهارات اي��ن مدير فع��ال حوزه 
ارتباطات بر مي آيد، افزايش نرخ بسته هاي اينترنتي 
در اپراتورهاي موبايل يك��ي از حداقل هاي نزديك 
شدن ارتباطات ثابت و همراه به شرايط رقابتي است 
و مي تواند راه چاره اي براي ادامه فعاليت فعاالن حوزه 
ثابت باش��د كه تا پيش از اين عرصه را براي فعاليت 

تنگ و ناممكن مي ديدند.

رييس مجلس دهم معتقد اس��ت: »وضعيت اقتصادي 
كشورمان به گونه اي اس��ت كه نياز به جراحي اقتصادي 
بيشتر از هر زمان ديگري ضروري به نظر مي رسد.« جراحي 
عاجلي كه از منظر الريجاني بايد براي بهبود شاخص هاي 
زيربنايي اقتصاد انجام شود تا پيكره اقتصادي كشورمان 
يك بار ديگر در وضعيت نرمال قرار بگيرد. رييس مجلس 
دهم مهم ترين راهبرد كش��ور براي بهبود شاخص هاي 
اقتصادي را روان س��ازي توليد و ص��ادرات ارزيابي كرد؛ 
ضرورتي كه از منظر الريجاني براي دستيابي به آن قبل از 
هر عامل ديگري بايد بر روي حذف قوانين دست و پاگير در 
فضاي اقتصادي اقدام كرد. ارتباط موثر با فعاالن اقتصادي و 
كلوني هاي صنعتي براي جذب سرمايه گذاري هاي مولد؛ 
راهكار ديگري بود كه الريجاني درباره آن صحبت كرد و 
اعالم كرد كه براي رونق توليد بايد اقتصادي دولتي تبديل 

به اقتصادي مردمي شود.
به گزارش خانه ملت؛ علي الريجاني كه ديروز به شهرستان 
استهبان استان فارس سفر كرده بود، در نشست شوراي 
اداري اين شهرستان با بيان اينكه بسياري از نابساماني هاي 
اجتماعي و اقتصادي ريشه در نداشتن تعهد ديني دارد، 
گفت: مشكل كشور در زمينه آب مخصوصا در شهر هاي 
مركزي بسيار شديدتر است، مشكل بي آبي جدي است و 

بايد همه جانبه به آن نگاه كنيم.

رييس قوه مقننه با اشاره به اينكه يكي از موارد مديريت 
مصرف آب، آبياري تحت فشار اس��ت، ادامه داد: از موارد 
نادري كه رهبر معظم انق��الب اذن مي دهند از صندوق 
توسعه ملي برداشت داشته باشيم، آبياري نوين و تحت 
فشار اس��ت.او با تاكيد بر اينكه بايد مديريت تقاضاي آب 
را جدي بگيري��م، عنوان كرد: يك��ي از راه هاي مديريت 

تقاضاي آب سيستم هاي گلخانه اي و آبياري تحت فشار 
است، براي احياي اقتصاد روستا حدود 1۲ هزار ميليارد 
تومان تسهيالت ارزان قيمت قرار داديم، حدود ۲5 درصد 
از اين ميزان تخصيص داده شده كه اين موضوع نشان از 
اشكال در سيستم اداري دارد، يكي از موارد استفاده از اين 
تسهيالت به منظور اجراي سيستم هاي گلخانه اي است.

 سرمايه گذاري روي آب
رييس مجلس دهم با بيان اينكه سهم خود را از اعتبارات 
در نظر گرفته ش��ده دريافت كنيد، تصريح كرد: شيرين 
كردن آب دريا پرهزينه است كه مواردي از آن آغاز شده، 
مشكل آب عميق است و بايد بيشتر روي آن تمركز كنيم. 
90 درصد آب مصرفي كشور در زمينه كشاورزي است، به 
وزير نيرو اعالم كرده ايم تا طرح آمايش آب را ارايه كند تا 
مشخص شود براي هر سرزمين چه برنامه اي داريم، زيرا 

برخي مناطق مشكالت حادتري دارند.
او با اش��اره به اينكه موض��وع تكميل بيمارس��تان امام 
خميني)ره( را به وزير بهداشت منتقل مي كنم، ادامه داد: 

مساله بهداشت و درمان از موضوعات مهم كشور است.
الريجاني با بيان اينكه كشاورزي و باغداري بخش هايي از 
كشور دچار خشكسالي و سرمازدگي شده است كه منابعي 
براي آنها در نظر گرفته شد، اما تاكنون در همه مناطق اين 
اعتبارات اختصاص داده نشده است، گفت: در شرايطي قرار 
داريم كه فشار بين المللي بر كشور وارد مي شود و مشكالت 
داخلي نيز داريم، وضعيت كشور از نظر اقتصادي به گونه اي 

است كه بايد جراحي هايي در آن صورت بگيرد.
او با تاكيد بر اينكه براي حل مشكالت اقتصادي بايد بدانيم 
كه اگر مش��كالت داخلي را حل كنيم مشكالت خارجي 
نمي توانند اثرگذاري الزم را داشته باشند، اظهار داشت: 

پس از انقالب بسياري از منابع به سمت روستا ها رفت كه 
از جهت روحيه عدالتخواهانه انقالب بسيار خوب بود، اما 
چون متناس��ب با آن چرخه اقتصادي سامان پيدا نكرد 

ناهماهنگي هايي را در اين چرخه شاهد هستيم.

 تالش براي رونق توليد
رييس قوه مقننه با بيان اينكه مس��اله ما روان س��ازي 
اقتص��ادي از نظر توليد اس��ت، گفت: كش��ور ما از نظر 
روان سازي توليد رتبه 100 را از بين 1۸0 كشور جهان 
دارد، زمان��ي مي توانيم توليد روان داش��ته باش��يم كه 
مقررات دست و پاگير حذف شود، مقررات بسيار زيادي 

داريم كه مشكالتي را ايجاد مي كند.
رييس مجلس دهم با اشاره به اينكه درب اتاق مسووالن 
بايد به روي س��رمايه گذاران باز باشد و مشكالت آنها را 
برطرف كن��د، اضافه كرد: يك��ي از مباحث مهم مطرح 
ش��ده در نشست سران قوا فراهم كردن تسهيالت براي 
سرمايه گذاران است، اگر قصد داريد در اين مصاف كشور 

موفق شود بايد اقتصاد در دست مردم باشد.
ريي��س قوه مقنن��ه در پاي��ان اضاف��ه ك��رد: برخي از 
زنجيره هاي توليد كامل نيست بطور مثال اگر كارخانه 
بسته بندي انجير در اين شهر باشد، ارزش افزوده بيشتري 

به دست مي آيد.

گسترشحرامخواري
درجامعهنگرانكنندهاست

مردمدرخريددارو
دستبهاحتكارنزنند

خراسانجنوبي|معاون 
غذا و داروي دانش��گاه علوم 
پزشكي بيرجند با بيان اينكه 
در حال حاضر بيش��ترين 
ش��كايات مردمي در زمينه 
قيمت دارو است گفت: مردم 
نسبت به خريد بيش از اندازه 
دارو اقدام نكنند و در ح��ال حاضر نگراني براي كمبود 
دارو در خراسان جنوبي نيست. به گزارش تسنيم، كبري 
ناصري ديروز در نشست خبري اظهار داشت: برخي از 
اقالم دارويي در حال حاضر در حال وارد شدن به كشور 
اس��ت اما اگر در استان خراس��ان جنوبي مردم دارويي 
نياز داشتند كه در داروخانه ها موجود نباشد مي توانند 
با شماره گيري 1490 اقدام كنند تا كارشناسان نسبت 
به اين امر پيگيري الزم داش��ته باش��ند. معاونت غذا و 
دارو دانشگاه علوم پزشكي بيرجند گفت: تمامي تالش 
دولت اين است كه فرد بيمار جز رنج بيماري درد ديگري 
نداشته باشد و در حال حاضر هم در بخش خصوصي و 
هم در بخش دولتي تالش هاي زيادي براي تامين دارو 
انجام مي شود. ناصري افزود: گاهي ديده مي شود قيمت 
دارو با آنچه در پش��ت جلد درج شده و با آنچه داروخانه 
تعيين مي كند تفاوت زيادي دارد و اين معضلي است كه 
داروسازان و شركت هاي دارويي با آن مواجه هستند اما 
قيمت داروها روي سايت غذا و دارو وجود دارد. او بيان كرد: 
در حال حاضر بيشترين شكايت ها در زمينه قيمت داروها 
است اما نكته اين است كه برخي از اقالم به قيمت قبل و 

برخي به قيمت جديد محاسبه مي شود .

كرم�ان|در ش��رايطي 
كه گردش��گري يك��ي از 
مهم تري��ن ظرفيت ه��اي 
درآمدزايي است؛ مدير كل 
ميراث فرهنگ��ي، صنايع 
دستي و گردشگري استان 
كرمان گفت: در حال حاضر 
گردشگري اين استان نيازمند افزايش خطوط پروازي 

به مقصد نقاط مختلف ايران و جهان است.
به گزارش ايس��نا غالمرضا فرخي در ديدار مديركل 
فرودگاه هاي استان كرمان افزود: در حال حاضر استان 
كرمان جزو استان هاي برتر گردشگري كشور است و 
بايد زيرساخت هاي الزم براي حضور گردشگران در اين 

خطه فراهم گردد.
او با ابراز خرسندي از وجود 5 فرودگاه در سطح استان 
كرمان تصريح كرد: كرمان بايد از طريق خطوط هوايي 

به بيشتر استان هاي كشور متصل شود.
فرخي با بيان اينكه اس��تان كرمان از نبود مسيرهاي 
پروازي به مقصد كشورهاي مختلف جهان رنج مي برد، 
تاكيد كرد: در حال حاضر بيشتر هم استاني ها از طريق 
فرودگاه هاي اس��تان هاي همجوار و يا حتي تهران به 
خارج از كشور سفر مي كنند كه اين مساله سبب افزايش 
هزينه هاي سفر نيز مي شود. او با تاكيد بر اينكه بخش 
خصوصي فعال در صنعت گردش��گري استان كرمان 
توان چارتر كردن پروازهاي داخلي و خارجي را دارد، 
افزود: بايد ش��رايط براي افزايش اين قبيل پروازها در 

استان كرمان بيش از گذشته فراهم شود.

خبربرخوردبامفاسداقتصادي
برخيرابهتالطممياندازد

كل  يي��س  ر فارس|
دادگستري فارس اسامي 
و آراي برخي از پرونده هاي 
امنيتي و اقتصادي استان 

را اعالم كرد.
علي القاصي مه��ر ديروز 
در نشس��ت خبري اعالم 
راي برخ��ي از پرونده ه��اي كيف��ري و اقتصادي در 
استان فارس گفت: دستگاه قضايي در زمان مناسب 
با متجاوزان به امنيت و اقتصاد كش��ور برخورد قاطع 
دارد. ش��ايد انتشار اس��امي مجرمان مورد خواست 
عده اي نباشد اما مورد خواس��ت مردم است.رييس 
كل دادگس��تري فارس يادآور شد: هرزماني موضوع 
برخورد با مفاس��د اقتصادي مطرح مي ش��ود برخي 
احس��اس نگراني مي كنند كه از گذشته بوده است. 
برخ��ي عنوان مي كنند به چه دليل فس��اد ۲ س��ال 
پيش اعالم مي ش��ود در حالي كه معيار و مبني دارد 
و سليقه اي نيست و بايد در چارچوب قانون اگر الزم 
است اطالع رساني ش��ود اقدام كنيم.او يادآور شد: بر 
اس��اس تكليف مواردي را اعالم كرديم كه در اثبات 
گناهكاري آنها ترديد نيس��ت و حكم قطعي دارند و 
برخي اسامي منتش��ر شده حكم قطعي آنها كمتر از 
يك هفته اعالم ش��ده بود. جاي تاسف دارد كه اعالم 
اسامي مجرمان را گروهي باعث بدبيني مي دانند در 
حالي كه انتظار و مطالبه مردم همين اس��ت و مردم 
بايد بدانند كسي كه تخلف كرده دستگاه قضايي در 

يك فرآيند قانوني به آن رسيدگي مي كند.

ميراثدار۴۰سال
عدممديريتپسماند

مازن�دران| مدي��ركل 
محيط زيس��ت مازندران 
گفت: اين استان ميراث دار 
40 س��ال ع��دم مديريت 
پسماند بوده و تاكنون عزم 
جدي براي حل اين معضل 

صورت نگرفته است.
به گزارش ايس��نا، حس��ينعلي ابراهيمي در كارگروه 
راهبردي مديريت پسماند با اشاره به اينكه ميراث دار 
40 سال عدم مديريت پسماند در مازندران هستيم، 
اظهاركرد: ساماندهي در بحث پسماند بايد زودتر اتفاق 
بيافتد و به كارگيري تكنيك هاي جديد در امر پسماند 
بسيار راهگشا است.او درباره ارزيابي و مديريت پسماند 
افزود: به عنوان نمونه نسبت به ساماندهي مركز دفن 
زباله در آمل هيچ اتفاق خاصي صورت نگرفت.مديركل 
حفاظت محيط زيست مازندران در بخش ديگري از 
سخنان خود در مورد عدم افتتاح نيروگاه زباله سوز در 
نوشهر گفت: پيش��رفت فيزيكي اين طرح 94 درصد 
است و با اين روند كنوني، نسبت به افتتاح آن نمي توان 
اميدوار بود.ابراهيمي با انتقاد از اينكه هنوز اقدامي قابل 
تقدير و شايسته در حوزه مديريت پسماند در استان 
صورت نگرفته است، خاطرنشان كرد: كارهاي صورت 
گرفت��ه اقدامات حداقلي و جز وظايف دس��تگاه هاي 
اجرايي بوده و وقتي دس��تگاهي به اجبار اقدامي براي 
مديريت و ساماندي پس��ماند انجام داده نبايد انتظار 
تقدير داشته باشد چراكه هنوز به وظايف اصلي خود 

عمل نكرده است.
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يي��س كل  ر | ين و قز
دادگس��تري استان قزوين 
گف��ت: حرام خ��واري در 
جامعه بسيار گسترش يافته 
و پيامده��اي اجتماع��ي 
فراواني دارد و بايد روحانيون 
در ماه مح��رم در خصوص 

آسيب هاي اجتماعي ناشي از آن اطالع رساني كنند.
به گزارش ايسنا قدرتي در همايش بزرگ طاليه داران 
تبليغ در آس��تانه محرم كه با حض��ور ائمه جمعه و 
جماعات، مبلغين و مبلغات در محل سالن اجتماعات 
تبليغات اس��المي قزوي��ن برگزار ش��د، اظهار كرد: 
دشمنان با ايجاد فاصله بين مردم و مسووالن تالش 
مي كنند موجب بي اعتمادي به نظام شوند اما دستگاه 
قضا در اين زمينه با هوش��ياري عمل خواهد كرد. او 
عنوان كرد: در اين جنگ بزرگ اقتصادي دشمن دنبال 
اين است كه نگذارد چهل سالگي انقالب جشن گرفته 
شود. رييس كل دادگستري استان بيان كرد: امروز در 
برخورد با متخلفان دولتي هم جدي هستيم و پرونده 
صنعت پتروشيمي با حدود 30 هزار ميليارد تومان 
برآورد در دستور رسيدگي است كه اميدواريم به نتيجه 
برسد. او بيان كرد: امروز در جامعه از حرام خواري رايج 
شده و س��رقت، مواد مخدر، كالهبرداري، اختالس 
و تصرف مال نامش��روع افزايش يافت��ه و در كنار آن 
چون رانت خواري در كش��ور ما جرم نيست بسياري 
از مش��كالت در اين عرصه است كه دستگاه قضا را با 

مشكالت جدي مواجه كرده است. 

نبودمسيرهايپروازيبهمقصد
كشورهايمختلفجهان



اقتصاد اجتماعي12اخبار
پوشك بايد در سبد كاالي 

اضطرار قرار گيرد
 عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، مبارزه 
با احت��كار و ايجاد زمينه تولي��د را راه برون رفت از 
معضل كمبود پوشك دانست. سيامك مره صدق 
در مورد مشكالت ايجادش��ده در جامعه پيرامون 
كمبود پوش��ك در بازار كه حداقل در سبد كاالي 
روزان��ه يك چهارم خانوارهاي ايران��ي وجود دارد، 
گفت: هم اكنون بايد از مس��ووالن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت پرسيد كه چرا در رابطه با تامين نياز 
اين بخش تدبيري نينديشيده اند، چرا كه پوشك 
از جمله نياز اقش��ار آس��يب پذير جامعه همچون 
سالخوردگان، بيماران و نوزادان است و كمبود آن 
موجب بروز مشكالت عديده اي براي آنها خواهد شد. 
نماينده كليميان در مجلس شوراي اسالمي، ادامه 
داد: مسووالن مربوطه بايد براي رفع نياز اين بخش 
چاره انديشي كنند، ضمن اينكه وقتي كمبود برخي 
كاالها، كشور را در ش��رايط اضطرار قرار مي دهد، 
مي توان تعدادي از كاالها را از ليست كاالي اساسي 
كه نياز كمتري به آنها وجود دارد، حذف كرد. او به 
خانه ملت گفت: ما در شرايط كنوني نبايد به وضعيت 
40 سال قبل برگرديم و از روش هاي منسوخ شده 
براي تامين نياز اين بخش استفاده كنيم و با وجود 
اينكه كشور از نظر اقتصادي در شرايط عادي قرار 
ندارد، اما روش هاي قديمي هم ايده آل و مناس��ب 
نيس��ت. مبارزه با احتكار و ايج��اد زمينه توليد راه 

برون رفت از معضل كمبود پوشك است
مره صدق اظهار كرد: رفع مشكالت ايجادشده ناشي 
از كمبود پوش��ك نيازمند اين است كه اولويت ها، 
توانمندي ها و امكانات در نظر گرفته ش��ود، ضمن 
اينكه تخصي��ص ارز دولتي ب��ه واردات مواد اوليه 
پوش��ك هم يك كار پيچيده اي اس��ت كه نياز به 
بررسي دارد كه به اين راحتي هم نمي توان در مورد 
آن نتيجه گيري كرد. اين نماينده مردم در مجلس 
دهم، تاكيد كرد: مس��ووالن بايد براي رفع نياز اين 
بخش امكانات الزم براي توليد پوشك را فراهم كنند، 
از سوي ديگر بايد با احتكار مبارزه شود كه قطعا در 
اين شرايط وجود دارد و مانع از اين مي شود كه مردم 
به راحتي به اين نوع كاالها دسترسي داشته باشند.

آغاز طرح ويژه پليس 
براي محرم 

رييس پليس تهران از آغاز ط��رح پليس براي ماه 
محرم در بيش از ۵000 حس��ينيه، هيئت و تكيه 
از روز دوشنبه خبر داد. حسين رحيمي در حاشيه 
اجراي طرح رعد درباره  اقدام��ات پليس براي ماه 
محرم خاطرنش��ان كرد: از عصر ام��روز طرح ويژه 
پليس براي ماه محرم در پايتخت آغاز شده و بر اين 
اس��اس ماموران پليس در آماده باش بوده و نسبت 
به روان سازي ترافيك و نيز تامين امنيت عزاداران 
اق��دام خواهند كرد. رحيمي با بي��ان اينكه بالغ بر 
۵000 حسينيه، تكيه، مس��جد و محل برگزاري 
عزاداري ماه محرم از سوي پليس پايتخت شناسايي 
و هماهنگي هاي الزم با مسووالن انجام شده است، 
خاطرنش��ان كرد: تقاضا و انتظار ما از ع��زاداران و 
شهروندان ما و به ويژه مس��ووالن هيئت ها، تكايا 
و مساجد اين اس��ت كه حتما هماهنگي هاي الزم 
را با پليس داش��ته باش��ند. رحيمي با بيان اينكه 
ماموران پليس از ابتدا تا انتهاي مراس��م  عزاداري 
در اين محل ها حضور دارند گفت: با توجه به تعداد 
عزاداران در محل هاي مختلف ماموران ما نيز در نقاط 
مختلف مستقر خواهند شد. براي مثال ممكن است 
در محلي صد مامور مس��تقر كرده و در محل ديگر 
يك مامور كافي باش��د. رييس پليس پايتخت از به 
كارگيري همياران محرم و پليس هاي افتخاري نيز 
در ايام محرم خبر داد و گفت: از ظرفيت مشاركت 
مردمي و ش��هروندان نيز در ايام محرم براي تأمين 
امنيت ع��زاداران و محل هاي عزاداري اس��تفاده 
خواهيم كرد. رحيمي همچنين در پاسخ به سوالي 
درباره فعاليت مجرمان درفضاي مجازي، اظهاركرد: 
هجرت مجرمان به فضاي مجازي جدي است و در 
همين راس��تا ما عالوه بر اينكه پليس فتا را تقويت 
كرده ايم، رده پلي��س فتا را در يگان هاي تخصصي 

فعال كرده ايم.

ضربه به محيط زيست 
با صيد در عمق پايين 

نماينده مردم بندرعب��اس درمجلس با بيان اينكه 
ضربه مهلك به محيط زيست با صيد در عمق پايين 
كشتي هاي صنعتي متوقف ش��ود، گفت: شيالت 
درقبال صيدكش��تي هاي صنعتي فرافكني نكند. 
احمد مرادي درباره صيد بي رويه كشتي هاي صنعتي 
معروف به كف روب، به خانه ملت گفت: الزامي است 
كه سازمان شيالت، اقداماتي در راستاي محافظت 
از صيدهاي بي رويه توس��ط كش��تي هاي صنعتي 
كف روب اتخ��اذ كند تا بتوان ع��الوه برجلوگيري 
ازصيدهاي بي رويه توس��ط كشتي هاي كف روب و 
صنعتي نگذاري��م، صدمات جبران ناپذيربه محيط 
زيست دركشور وارد شود. نماينده مردم بندرعباس، 
قش��م، ابوموس��ي، حاجي آباد و خمير در مجلس 
شوراي اسالمي با بيان اينكه ضربه به صنعت شيالت، 
كمبود ذخائر آبزي و لطمه فراوان به اكوسيس��تم 
محيط زيس��ت از پيامدهاي صيد بي رويه توس��ط 
كشتي هاي كف روب اس��ت تصريح كرد: شيالت 
در زمينه صيد ماهي توس��ط كشتي هاي صنعتي 
وكف روب فرافكني نكند و اجازه ندهد، كشتي هاي 
صنعتي، اقتصاد صيادان سنتي و محيط زيست را 
با صيدهاي بي روي��ه در عمق كم به خطر بي اندازد. 
مرادي افزود: كشتي هاي صنعتي كف روب، ماهي 
خرد و درشت را همزمان صيد مي كنند كه اين امر 
نه تنها تاثير منفي برميزان آبزيان دريايي مي گذارد 
بلكه محيط زيست را نيز وارد چالش اساسي مي كند. 
او ادامه داد: چرا بايد صيادان سنتي سال ها در انتظار 
 مجوز به انتظار بنش��ينند اما  كشتي هاي صنعتي و 
كف  روب به سادگي صيد را در دستوركار قراربدهند. 

يكدرصدكلمخارجمردمصرفمصرفداروميشود

داروخانه اي در خانه هر ايراني 

كوه زباله هاي خطرناك بيمارستاني در آرادكوه 

ايراني  ه��ا در رده ركوردداران مص��رف بي رويه دارو به 
وي��ژه آنتي بيوتيك در دنيا هس��تند. طبق آمار اعالم 
ش��ده از سوي سازمان بهداش��ت جهاني، مردم ايران 
حدودا س��ه برابر ديگر كشورها، دارو مصرف مي كنند 
آماري تكان دهنده كه ايران را در رتبه 20 جهاني قرار 
داده اس��ت، در واقع مردم ساالنه 340 قرص مصرف 
مي كنند كه 40 درصد آن خودس��رانه و بدون داشتن 
نسخه و تاييد پزشك، خريداري شده است. اين موضوع 
نه تنها از نظر بهداش��تي نامناسب اس��ت بلكه از نظر 
اقتصادي هم قابل توجه بوده بط��وري كه بنابر اعالم 
مسووالن وزارت بهداش��ت، داروي مصرفي در ايران 
ح��دودا ۱.2 درصد از كل توليد ناخالصي ملي و يا ۱.2 
درصد كل مخارج ايرانيان را به خود اختصاص مي دهد. 
از طرف ديگر بنا به گفته س��ازمان بهداش��ت جهاني، 
استاندارد تجويز آنتي بيوتيك در نسخه ها بايد كمتر 
از 20 درصد باشد اما اين ميزان در كشور ما حدود ۵0 
درصد گزارش مي شود. اگرچه آنتي بيوتيك ها در 90 
سال اخير جان مردم را نجات داده و يكي از درمان هاي 
اصلي بيماري هاي عفوني هستند اما مصرف بي رويه و 
بدون ضابطه آن امروزه تبديل به معضل شده تا جايي 
كه پيش بيني مي شود تا سال 20۵0 اصلي ترين عامل 
مرگ در انس��ان عفونت هاي مقاوم به دارو باش��د كه 
ناشي از مصرف خودسرانه آنتي بيوتيك هاست. چنين 
وضعيتي در حالي است كه وزارت بهداشت اعتقاد دارد 
در س��ال هاي اخير اقداماتي در راستاي كاهش اقالم 
دارويي تجويز شده از س��وي پزشكان انجام داده اما با 
وجود اين تالش ها هنوز هم ميان سرانه مصرف دارو در 
ايران با  استاندارد سازمان بهداشت جهاني،  فاصله است. 
آنطور كه سخنگوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي مي گويد، در سال ۱39۶ تعداد ميانگين اقالم 
دارويي در يك نسخه برابر 2.۸۸ بود اما همچنان با رقم 
توصيه شده كمتر از دو سازمان جهاني بهداشت، فاصله 

قابل توجهي دارد.

 سهم دارو از توليد ناخلص ملي 
و مخارج ايراني ها

ايرج حريرچي، در نشس��ت خبري روز گذشته خود 
درباره اين موضوع بيان كرد: » داروي مصرفي در ايران 
ح��دودا ۱.2 درصد از كل توليد ناخالصي ملي و يا ۱.2 
درصد كل مخارج ايرانيان را به خود اختصاص مي دهد، 
اين رقم بسيار قابل توجه است به عبارت ديگر از هر ۸3 
توماني كه در ايران هزينه مي شود، يك تومان مربوط به 
دارو است. از طرف ديگر حدود 2۸ درصد از پرداختي 

از جيب مردم براي دارو و ملزومات سرپايي است كه در 
كشور ما باالترين جزو پرداختي از جيب و حتي بيشتر 
از خدمات بستري را تشكيل مي دهد. بنابراين توجه به 
موضوع دارو در كشور هم از لحاظ اهميت اقتصادي و 
هم از لحاظ اهميت استراتژيك آن در سالمتي مردم، 

بسيار مهم است.
او اف��زود: » اقدامات متعددي براي كاهش تعداد اقالم 
دارويي در نسخ كشور در طي چند دهه گذشته انجام 
شده است. براساس اعالم سازمان جهاني بهداشت و 
ساير مراجع معتبر علمي، شاخص ميانگين اقالم دارويي 
در هر نسخه بايد كمتر از دو قلم دارو در هر نسخه باشد. 
با اقداماتي كه در كشور انجام شده است تعداد ميانگين 
اقالم دارويي در يك نسخه در دهه هاي گذشته كه حتي 
به چهار )بيش از دو برابر از مقدار توصيه شده علمي( 
مي رسيد، در سال ۱390 به عدد 3.۱ رسيد و در سال 
۱39۶ تعداد ميانگين اقالم دارويي در يك نسخه برابر 
2.۸۸ بوده است كه با رقم توصيه شده سازمان بهداشت 

جهاني فاصله قابل توجهي دارد.«
حريرچي بيان كرد: » يك موضوع مهم ديگر به غير از 
تعداد داروي تجويزي در هر نس��خه، اصل تجويز دارو 
و دادن نس��خه به بيمار يا عدم تجويز دارو به هر بيمار 
مراجعه كننده اس��ت. در مطالعاتي كه در كشورهاي 
اروپايي انجام ش��ده اس��ت 2۵ تا ۵0 درصد و حتي در 
بعضي موارد تا ۷0 درصد مراجعين به مطب پزشكان 
عمومي و خانواده بدون تجويز نسخه دارويي، قابليت 
بهبود دارد كه متاسفانه در كشور ما فرهنگ درخواست 
مردم و حتي پزشكان مبني بر تمايل به دريافت نسخه 
دارويي و قريب به اتفاق بيماران است. اين موضوع هم 
علل فرهنگي و هم علل آموزشي و خصوصا اقتصادي 
دارد. در كشورهايي كه رابطه مستقيم مالي بين بيمار 
و پزشك وجود دارد و نظام پرداخت، دريافت دستمزد 
به ازاي هر بيمار اس��ت، تعداد اقالم دارويي تجويزي 

زياد است.«

 نسخه نويسي اجتماعي
راهكار جديد وزارت بهداشت

سخنگوي وزارت بهداشت درباره ميزان مصرف آنتي  
بيوتي��ك و كورتون در ايران، گف��ت: » ميزان مصرف 
آنتي بيوتيك و كورتون خصوصا تزريقي در ايران بطور 
بس��يار واضحي از ساير كشورها بيش��تر است. گرچه 
گفته مي شود شاخص ميانگين مصرف ساير گروه هاي 
دارويي در ايران مقداري كمتر از كشورهاي توسعه يافته 
اس��ت، اما بايد توجه كرد كه در كشور ما و كشورهاي 

مشابه تعدادي از بيماري هاي شايع و با شدت متوسط، 
تشخيص داده نمي ش��ود. به عنوان مثال ۶.۵ ميليون 
ايراني از ابتالي خود به فشار خون باال بي خبر هستند.«

او افزود: » اولين رويكرد در اين زمينه نسخه نويسي 
اجتماعي است. نسخه نويس��ي اجتماعي به معناي 
اس��تفاده از عوامل اجتماعي موثر در تغيير س��بك 
زندگي براي درمان بيماري خفيف تا متوس��ط چه 
به صورت حاد و چه مزمن است. رويكرد مهم ديگر 
پيشگيري از س��طح چهارم است. اين پيشگيري به 
معناي اين است كه اقدامات تشخيصي و پيشگيرانه 
زائد را انج��ام ندهيم. اقدامات زائ��د يا غيرضروري 
آسيب رسان است يا در مواقعي مضرات اين اقدامات 

بيشتر از نفع شان است.
سخنگوي وزارت بهداشت در ادامه درباره  پيشگيري 
در سطوح يك تا سه، بيان كرد: پيشگيري سطح اول 
به منظور پيش��گيري از عوامل بيماري و عوامل خطر 
در ايجاد بيماري اس��ت. س��طح دو پيشگيري به اين 
معناست كه به موقع بيماري كه هنوز شدت زيادي پيدا 

نكرده است را تشخيص دهيم و با تشخيص زودرس و 
غربالگري، از پيشرفت آن جلوگيري كنيم. پيشگيري 
در سطح سه نيز به معناي اقدامات درماني و توان بخشي 

براي بازگرداندن بيمار به زندگي معمولي خود است.

  اجراي پزشك خانواده به زمان نياز دارد
يك��ي از راه هاي اصل��ي در زمينه س��امان دادن به 
وضعيت مصرف دارو بين ايراني ها، اجرايي ش��دن 
طرح پزشك خانواده اس��ت كه بر اساس آن هم در 
هزينه هاي م��ردم صرفه جويي ش��ده و هم جلوي 
مصرف بي رويه و خودس��رانه دارو گرفته مي شود، 
حريرچي در بخشي از نشس��ت خبري روز گذشته 
خود درباره اين طرح بيان كرد: » همانطور كه اجراي 
طرح تحول نظام سالمت در روستاها، حاشيه شهرها 
و اكثر شهرها موفقيت آميز و البته زمان بر بود، اجراي 
اين طرح نيز زمان مي برد و نيازمند زيرساخت هاي 
الزم است. طرح پزشك خانواده در اكثر شهرها جز 
كالنشهرها نزديك به ۱00 درصد اجرا شده است. در 

استان فارس و مازندران اين طرح حفظ شده است و 
در بعضي از استان هاي ديگر نيز بطور مستقل اجرا 
مي شود. در حاشيه شهرها با بيش از ۱0 ميليون نفر 

جمعيت، هر فرد، يك مراقب سالمت دارد.«
وي ادامه داد: »شايد يكي از مقدماتي كه در اجراي 
اين طرح دخيل اس��ت، رابطه مس��تقيم مالي بين 
پزشك و بيمار است. اگر پزشكي هم به عنوان پزشك 
خانواده باشد با مكانيزم پرداخت به صورت دريافت 
دستمزد به ازاي هر بيمار مواجه است و اين موضوع 
پزش��ك را ناخ��ودآگاه متمايل مي كند ك��ه بيمار 
بيشتري ويزيت كند. گاهي هم بيمار از پزشك خود 
درخواست براي اقالم دارويي بيشتر در نسخه خود 
دارد. اين كار پيچيده است. رفع مشكل در هر كدام 
از اين موضوعات، كار آساني نيست و نيازمند زمان 
است. سيس��تم NHS در انگلستان افتخار ملي آن 
كشور است. با توجه به حمايت هر دولتي كه در اين 
كشور روي كار آمده، 40 سال طول كشيده كه اين 

سيستم بطور كامل اجرايي شود.«

پسماندهاي پزشكي، پسماندهاي خطرناكي هستند كه 
اگر بي خطر نشوند محيط زيست، آب هاي زيرزميني، 
خاك و س��المت اف��راد را تهديد مي كنن��د اين روزها 
عكس ها و فيلم هايي از محل دفن پسماندهاي پزشكي 
در آراد كوه منتش��ر مي ش��ود كه نش��ان مي دهد اين 
پسماندها وضعيت مناس��بي ندارند و بخش زيادي از 
آنها بي خطرسازي و تفكيك نشده وارد اين سايت دفن 

پسماند مي شوند.
اي��ن روزها موضوع دفن پس��ماندهاي عادي و عفوني 
پزشكي در آراد كوه و بي خطر سازي آنها از سوي مراكز 
بيمارستاني و درماني داغ شده است. ماجرا از آنجا شروع 
شد كه اخباري مبني بر وجود بخش هايي از بدن انسان، 
لباس هاي خوني، تجهيزات اتاق عمل، كيسه هاي خون، 
شيشه هاي دارو و باندهاي عفوني بي خطرسازي نشده در 
محل دفن پسماندهاي پزشكي در آرادكوه منتشر شد.

محسن فرهادي - معاون فني مركز سالمت محيط كار 
وزارت بهداش��ت- تقصير را بر گردن شهرداري تهران 
مي اندازد. او پيش از اين گفته بود كه موثر بودن اقدامات 
مربوط به دفع زباله هاي بيمارستاني، مشروط به ايجاد 
سيستمي مستقل توسط س��ازمان مديريت پسماند 
شهرداري براي جمع آوري پسماندهاي پزشكي است.

طبق قانون مديريت پس��ماند، مراكز درماني موظف 
هس��تند كه زباله هاي خود را به صورت تفكيك شده 
جمع آوري و بي خطر و به پسماند عادي تبديل كنند و 
در نهايت به سيستم دفع پسماند شهري تحويل دهند.

اما به گفته فرهادي يكي از مشكالت در اين زمينه در 
برخي اس��تان ها به ويژه تهران اين اس��ت كه سازمان 
مديريت پس��ماند سيس��تمي مجزا براي جمع آوري 
پس��ماند پزش��كي ندارد؛ به اين ترتيب يك كاميون، 
پسماند عفوني و غيرعفوني را با يكديگر مخلوط مي كند 
و در نتيجه بيمارستاني كه زباله ها را تفكيك و بي خطر 
مي كند، انگيزه الزم را براي تداوم انجام اين كار از دست 

مي دهد.
آن طور كه از صحبت هاي معاون فني مركز س��المت 

محيط كار وزارت بهداشت برمي آيد بيمارستان هايي 
كه پسماند عفوني خود را از اتاق عمل خارج و با استفاده 
از برق، دس��تگاه بخار و نيروي انس��اني آن را بي خطر 
مي كنند بايد براي دفن پسماندهاي خود همان نرخي 
را به ش��هرداري بپردازند كه بيمارستان هاي ديگر كه 
زباله خود را بي خطر نمي كنند، مي پردازند. با توجه به 
اين موضوع ممكن است به محض اينكه نظارت ها انجام 
نشود، بيمارستان نيز دستگاه اتوكالو را خاموش كند و 

زباله را تفكيك نكند.
با وجود اين، اين مقام مسوول مدعي است كه در حال 
حاضر 93.۸ درصد بيمارستان ها در كشور اتوكالو دارند 
و اين اقدام بر خالف آنچه س��ازمان حفاظ�ت محيط 
زيست اعالم كرده است، در ۱00 درصد بيمارستان هاي 
تهران انجام مي شود اما زماني كه تفكيك پسماندهاي 
بيمارستاني به خوبي صورت نگيرد يا به شكل تفكيك 
شده حمل نشود، بيمارس��تان ۱00 درصد زباله ويژه 
پزشكي خواهد داشت و تفكيك سازي بي اثر مي شود. 

 بخش زيادي از پسماندهاي پزشكي 
در آرادكوه بي خطر نشده اند

اما محمدحسين بازگير - رييس اداره محيط زيست شهر 
تهران- تاكيد مي كند كه در بازديدي كه حدود دو هفته 
قبل از مركز دفن پسماندهاي پزشكي در آرادكوه داشته، 
مشاهده كرده است كه بخش زيادي از اين پسماندهاي 
پزشكي بي خطر نشده اند چرا كه ظاهر كيسه  حرارت 
ديده و اتوكالو شده متفاوت با ظاهر كيسه اي است كه 
داراي پسماندهاي بي خطرسازي نشده است. شرايط 
در آرادكوه تغييري نكرده است و آنطور كه رييس اداره 
محيط زيست ش��هر تهران به ايسنا مي گويد: طي اين 
بازديد چندين كيس��ه پسماند پزش��كي را باز كردم و 
ديدم كه داخل كيسه هاي مختلف پسماندهاي عفوني 
و اتوكالو شده با يكديگر مخلوط شده اند. بازگير وجود 
اعضاي بدن انسان در زباله هاي بيمارستاني آراد كوه را 
تاييد نمي كند و در اين باره توضيح مي دهد: طي بازديد 

از اين مركز دفن پس��ماند پزشكي، اعضاي بدن انسان 
مشاهده نش��د ولي انوع زباله هاي عفوني، كيسه هاي 
خون، لباس هاي آغشته به مواد ضدعفوني، پسماندهاي 

عفوني اتوكالو شده و نشده و... وجود داشت.
بر اس��اس اعالم اداره محيط زيس��ت ش��هر تهران در 
مركز دفع پسماندهاي پزشكي در آراد كوه يك سلول 
بهداشتي براي دفع اين زباله ها در نظر گرفته شده است 
كه ديوارها و كف آن ايزوله شده است، همچنين روزانه 
حدود ۱00 تن پسماند پزشكي به مركز دفن آراد كوه 
آورده مي شود كه روي آنها آهك و خاك ريخته و دفع 
مي شوند. طبق قانون مديريت پسماند، پسماندهاي 
پزش��كي بايد كامال تفكيك ش��ده وارد سايت شوند، 
همچنين كيسه هاي آنها ليبل گذاري شوند و مشخص 

باشد كه از كدام مركز درماني آمده است.
رييس اداره محيط زيس��ت شهر تهران در ادامه اظهار 
مي كند كه رنگ بندي كيسه هاي پسماندهاي پزشكي 
با يكديگر متفاوت است و اين رنگ ها بايد نشان دهد كه 
چه نوع پسماندي داخل آنها است. متاسفانه برخي از 
پسماندهاي پزش��كي آراد كوه ليبل گذاري نشده اند و 
مشخص نيست كه از كدام بيمارستان يا مركز درماني 
آمده اند. برخي پسماندها نيز بي خطرسازي نشده اند. 
پس��ماندهاي عفوني خطر جدي براي محيط زيست 
هس��تند و اگر به روش هاي استاندارد بي خطر نشوند 
سبب آلودگي آب هاي زيرزميني و خاك شده و خطر 
گسترش برخي از بيماري ها را در پي دارد. بازگير در اين 
باره تاكيد مي كند كه نبايد مراكز درماني و بيمارستاني 
عامل بيماري را از يك بيمار بگيرند ولي آن را به شكل 
ديگري وارد محيط كنن��د و افراد ديگري را در معرض 

آن قرار دهند.

 ضمانت اجراي 
اخطاريه هاي زيست محيطي چيست؟

اداره محيط زيست شهر تهران طي يك ماه اخير به 2۵ 
بيمارس��تان و مركز درماني اخطاريه زيست محيطي 

داده است، همچنين در س��ه ماه اخير براي حدود 90 
بيمارستان و مركز درماني اخطاريه زيست محيطي براي 
پسماند و پساب صادر كرده است. با توجه به تاثير مخرب 
پسماندهاي پزشكي بر محيط زيست و سالمت افراد يك 
جامعه انتظار مي رود كه دستگاه هاي مسوول از محيط 
زيست و وزارت بهداش��ت گرفته تا شهرداري تهران با 
دقت بيشتري بر بي خطر سازي، چگونگي جمع آوري و 

دفع آنها نظارت داشته باشند.
رييس اداره محيط زيس��ت شهر تهران اظهار مي كند 
كه به بيمارستان هاي متخلف اخطاريه زيست محيطي 
داده اند و اگر مشكل پسماندهاي خود را برطرف نكنند 
به مراجع قضايي معرفي مي شوند. اما سوال اينجا است 
كه ضمانت اجراي اين اخطاريه هاي زيس��ت محيطي 
چيس��ت و آيا ام��كان دارد ك��ه يك مرك��ز درماني يا 
بيمارستاني به دليل بي خطر نكردن پسماندهاي خود 
تعطيل ش��وند؟ با وجود اين مسووالن محيط زيست 
مي گويند كه گزارشي از وضعيت پسماندهاي پزشكي 
در آراد كوه تهيه كرده و به مراجع قضايي تحويل داده اند.

 به خطر انداختن سالمت جامعه جرم است
به گفته بازگي��ر مطابق ماده ۶۸۸ قان��ون مجازات 
اس��المي بي خطر نكردن پس��ماندهاي عفوني و به 

خطر انداختن س��المت، بهداش��ت و محيط زيست 
جامعه جرم است. ناظر اوليه بر پسماندهاي پزشكي 
وزارت بهداشت اس��ت و نمايندگان اين وزارت خانه 
در استان ها دانش��گاه هاي علوم پزش��كي هستند. 
رييس اداره محيط زيست شهر تهران تاكيد مي كند 
كه ما از وضعيت موجود رضايت نداريم و انتظارمان 
از دانشگاه هاي علوم پزشكي حضور بيشتر در مراكز 
درماني و بيمارس��تاني و نظارت مستمر، بيشتر و با 

دقت تر است.
بيمارستان ها و مراكز درماني وظيفه بي خطرسازي 
پسماندهاي بيمارستاني و شهرداري تهران عهده دار 
جمع آوري صحيح و دفع درست اين پسماندها است. 
سازمان حفاظت محيط زيس��ت نيز وظيفه نظارت 
بر چگونگ��ي انجام اي��ن فرآينده��ا را دارد. غفلت، 
پاس��كاري هاي مس��ووالن در اين حوزه و انداختن 
وظايف خود بر ش��انه ديگران تنها محيط زيس��ت و 
س��المت كش��ور را بيش از پيش به خطر مي اندازد. 
شايد عواقب بي خطر نشدن پسماندهاي ويژه و دفع 
نادرست آنها امسال و سال ديگر خود را نشان ندهد 
ولي در بلندمدت آثار مخربي بر محيط زيس��ت و در 
نتيجه سالمت افراد جامعه مي گذارد كه در آن زمان 

ديگر براي جبران اين خسارت چاره اي نداريم.

برخوردبااردوهايدانشآموزيبدونمجوز
معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش اعالم 
كرد: حدود ۱۷ هزار مجوز اردويي از ابتداي مهر گذشته 
تاكنون صادر شده كه شامل ۱0 هزار سفر درون استاني 

و ۷000 سفر برون استاني است .
عليرضا كاظمي در مراسم افتتاح سامانه كنترل و نظارت 
اردوهاي دانش آموزي با بيان اينكه اميدواريم اين سامانه 
منشأ ايمني و سالمت دانش آموزان كشور باشد، اظهار 
كرد: يكي از بهترين اقدامات وزير راه اندازي مركز كنترل 

اردوها بوده است.
او افزود: آموزش همكاران كه به عنوان مربي و سرپرست 
اعزام مي شوند نيز انجام شده و به نزديك ۱۶0 هزار نفر در 
اين دوره ضمن خدمت اردويي شركت كردند و اين دوره 

آموزشي براي بيش از ۵ ميليون نفر ساعت برگزار شده 
است. معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش 
با بيان اينكه سومين اقدام، تدوين دستورالعمل و آيين نامه 
اردوهاس��ت كه آخرين مراحل خود را در ش��وراي عالي 
آموزش و پرورش مي گذراند و بخش جزئي از آيين نامه 
اردوهاي برون مرزي باقي مانده است كه در اولين جلسه 
شوراي عالي تصويب مي ش��ود. اميد است قبل از شروع 
سال تحصيلي آيين نامه جديد به استان ها ابالغ شود كه 
شرايط اردوها را تسهيل و بر امنيت و كيفيت آن مي افزايد.

كاظمي ب��ا بيان اينكه امروز هوشمندس��ازي اين مركز 
كنترل انجام شد گفت: تا امروز امور به صورت دستي انجام 
مي شد و نظارت و كنترل مشكل بود اما اكنون با اين سامانه 

كه در دو فاز طراحي شده است اقدامات تسريع مي شود. 
وي افزود: در فاز اول با استفاده از قابليت هاي ارزشمندي 
كه سامانه دارد تمام ضوابط دستورالعمل را با اردو تطبيق 
و صحت و س��المت اردو ش��امل ايمني وسيله، سالمت 
راننده صالحيت مربي، نرم دانش آموزان، برابري ظرفيت 
ماشين با دانش آموزان را به صورت هوشمند از اين طريق 
كنترل مي كنيم. اگر اشكالي وجود داشته باشد سامانه 
خطا مي دهد و امكان صدور مجوز مهيا نمي شود. كاظمي 
با بيان اينكه از اول مهر سال قبل تا كنون حدود ۱۷ هزار 
مجوز اردويي از ابتداي مهر گذشته صادر شده كه حدود 
۱0 هزار س��فر درون استاني و ۷000 سفر برون استاني 
بوده است كه مسابقات و جشنواره هاي فرهنگي، هنري و 

اردوهاي راهيان نور و اردوهاي تفريحي را در برمي گيرد. 
وي ادامه داد: نزديك به 2۵ هزار وسيله در اين مدت مورد 
استفاده قرار گرفت. 2000 سفر ريلي، 42 مورد دريايي و 

300 سفر هوايي بود.
معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش با بيان 
اينكه اتفاق خاصي در اين مدت در اردوها رخ نداده است، 
عنوان كرد: مديران به هيچ قيمتي بدون مجوز اردو نبرند 
و بايد اردوها در چارچوب ضوابط و با اخذ مجوز انجام شود. 
اگر اين اتفاق رخ ندهد مدير مس��وول است و پرونده وي 
را به تخلفات اداري معرفي مي كنيم و نخواهيم پذيرفت. 
كاظمي افزود: اردوهاي درون استاني ادامه مي يابد و تمام 
اردوها را برابر ضوابط حمايت مي كنيم. سياست ما توسعه 

اردوهاي درون منطقه اي به لحاظ كاهش آسيب هاست. 
ما دس��تورالعمل اردوهاي يك روزه منطقه اي را تدوين 
كردي��م كه رويك��رد آن تعليم و تربيت تمام س��احتي، 
حماي��ت از كاالي ايراني، تقويت هوي��ت ملي و ديني، 
آشنايي با فرهنگ جغرافيايي و تحميل هزينه كمتر به 
خانواده هاست. او با بيان اينكه در مجموع سال قبل 39۵ 
اردو تخلفاتي داشته اند كه برخي جزئي بوده و رفع شده 
و برخي را مجوز نداديم زيرا ش��رايطش را نداشته است، 
گفت: اگر مطلع شويم اردويي بدون مجوز برگزار مي شود 
برخورد مي كنيم. برخي تخلفات هم مشمول تذكر كتبي 
شده است و در پرونده راننده، مربي و آن وسيله نقليه ثبت 

شده و اگر تكرار شود با آن برخورد خواهيم كرد.
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موافقت دولت برای خرید 

تجهیزات آتش نشانی با دالر 4200

همكاري فني كارشناسان 
ایراني و ایرباس

ATR به دنبال مشتري براي 
هواپیماهاي سفارشي ایران 

ش��هردار تهران از افتتاح پروژه ه��ای اولویت دار 
عمرانی پایتخت خب��ر داد و گفت: دولت با خرید 
تجهیزات آتش نشانی با نرخ دالر 4200 موافقت 

کرده است.
به گزارش ایسنا، محمدعلی افشانی روز گذشته در 
حاشیه مراسم افتتاح تونل آرش- بزرگراه آیت اهلل 
هاش��می و همچنین دوربرگردان غیر هم سطح 
مدرس - نلسون ماندال با بیان اینکه خوشبختانه فاز 
2 این تونل همانطور که قول داده  بودیم در شهریور 
ماه با اعتبار 220 میلیارد تومان افتتاح شد، تصریح 
کرد: این تونل در کاهش بار ترافیکی خیابان آرش 
و بزرگراه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بسیار موثر 
اس��ت و همچنین پل دوربرگردان غیر هم سطح 
مدرس – نلسون ماندال نیز در کاهش بار ترافیکی 

این منطقه اثرگذار است.
ش��هردار تهران در مورد نامه محس��ن هاشمي،  
رییس شورای شهر تهران در خصوص تخصیص 
ارز 4200 تومانی به خریدهای ش��هرداری تهران 
گفت: به دولت نامه نوش��تیم که شهرداری برای 
خریدهایش از ارز با نرخ 4200 تومان استفاده کند 
که این خریدها شامل تجهیزات مترو و آتش نشانی 
می شود. خوش��بختانه دولت با خرید تجهیزات 
آتش نشانی با نرخ دالر 4200 تومان موافقت کرده 
اما از آنجایی که نامه مترو را دیر زدیم، این مساله 

در حال بررسی است.
درادامه شهردار تهران از ارسال نامه ای به وزیر کشور 
برای پرداخت مطالبات شهرداری خبر داد و گفت: 
به وزیر کشور نامه نوشتم که سهم شهرداری را از 
محل تبصره ماده 5 پرداخت کند که حدود 2000 
میلیارد تومان برای نوسازی ناوگان و 500 میلیارد 

تومان نیز سهم قطار شهری است.
وی با بیان اینکه در حوزه پسماند و قطار شهری که 
مهم ترین اولویت های ما هستند برای جذب منابع 
مالی گام هایی برداشته ش��ده است، گفت: در ماه 
آینده یکی از مهم ترین پروژه های عمرانی که اتمام 
نیمه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی و اتصال آن به 

بزرگراه ارتش است،  تکمیل می شود.
افش��انی با بیان اینک��ه  هر فصل ش��اهد افتتاح 
پروژه ه��ای عمران��ی در پایتخ��ت خواهیم بود، 
گفت: علی رغم محدودیت مالی فراوان با قرارگاه 
خاتم االنبیاء جلسه گذاشتیم و از آنها خواستیم که 
در ش��رایط فعلی کار را ادامه دهند و خوشبختانه 
آنها نیز موافقت کردند که جای تقدیر دارد و همه 
پروژه ها فعال شد و جالب است وقتی که پروژه ها 
شروع شد به شورا و شهرداری انتقاد کردند و فشار 
آوردند که چرا پروژه ها تعطیل است؟! این در حالی 
بود که درس��ت در نقطه اوج این حرف ها را زدند 
و ب��ه آنها توصیه می کنیم بهتر اس��ت که مردم را 

امیدوار کنند.

محققان دانشكده مهندسي دانشگاه تهران با استفاده 
از نانوپوشش ها روشي را براي افزایش راندمان هواپیما 
عرضه كردند كه به گفته آنها قرار است این مطالعات 
در فاز بزرگتر با همكاري محققان شركت ایرباس در 
ایران اجرایي شود. دكتر سید فرشید چیني، مجري 
طرح در گفت وگو با ایس��نا، گفت: ایده اي در زمینه 
كاهش اصطكاك سطح داریم كه بر اساس این ایده 
كه با الگوریتم ژنتیك، مكان هاي بهینه بدنه هواپیما را 
به دست آوردیم، این نقاط را با نانو مهندسي به گونه اي 

تغییر دهیم تا راندمان هواپیما را افزایش دهیم.
او اضافه كرد: با این روش مي توانیم مش��خص كنیم 
كه در یك هواپیما چه اندازه مي توانیم نیروي مقاوم 
را كم كنیم و نیروي باالبر آن را افزایش دهیم. چیني 
تاكید كرد: افزایش راندمان هواپیما با كاهش میزان 
اصطكاك با استفاده از نانو پوشش ها صورت گرفته 
است. استادیار دانشكده مهندسي مكانیك دانشگاه 
تهران ادام��ه داد: یك م��اه قبل بازدی��دي از مركز 
تحقیق ایرباس در فرانسه داشتیم كه درباره اجراي 
این پ��روژه مذاكره كردیم. به گفته چیني، بر اثر این 
مذاكره مقرر شد كه یك هیات از فرانسه اواخر مهر 
براي ادامه تحقیقات در ای��ن زمینه به ایران بیایند. 
چیني یادآورشد: براس��اس قراردادي كه با ایرباس 
منعقد كردیم، مطالعات را در مقیاس بزرگتر تست 

خواهیم كرد.

شركت هواپیماس��ازي لئوناردو ایتالیا اعالم كرد: 
ش��ركت ATR كه به صورت مش��ترك متعلق به 
لئوناردو و ایرباس فرانس��ه اس��ت در حال مذاكره 
با خری��داران جایگزین براي ف��روش باقي مانده 
هواپیماهایي اس��ت كه قرار بود ب��ه ایران تحویل 
داده ش��ود. به گزارش تسنیم به نقل از بلومبرگ، 
دو ش��ركت لئوناردو و ایرباس در ح��ال مذاكره با 
خری��داران جایگزین جهت ف��روش باقي مانده 
هواپیماهایي است كه قرار بود در قالب یك قرارداد 
یك میلیارد یورویي به ایران تحویل داده ش��ود، 
اما به دلیل تحریم ها دیگر قابل تحویل نیس��تند. 
آلساندرو پروفومو، مدیر شركت لئوناردو در این باره 
گفت: كامال مطمئنیم كه خواهیم توانست قرارداد 
فروش این هواپیماها به سایر كش��ورها را نهایي 
كنیم. پروفومو افزود: 12 هواپیماي نس��ل جدید 
ATR كه در سال 2016 توسط ایران سفارش داده 
ش��ده، قبال تحویل این كشور شده و 8 هواپیماي 
باقي مانده به مشتریان دیگر فروخته خواهد شد. 
او ادامه داد: با توجه به فروش مجدد این هواپیماها 
به سایر مشتریان، ش��ركت انتظار ندارد ATR و 
لئوناردو »تاثیر قابل توجهي« از تحریم هاي وضع 
شده از سوي امریكا علیه ایران ببیند. مدیر شركت 
لئوناردو اظهار كرد: شركت لئوناردو هیچ قرارداد 

دیگري با ایران ندارد. 

تعادل از يك نشست تخصصي درباره نوسازي ساختمان ها در تهران گزارش مي دهد

ناهماهنگي دستگاه ها؛ آفت نوسازي بافت هاي فرسوده 
گروه راه و شهرسازي     آزاده كاري 

دومین جلسه از سلسله نشست  دستاوردهاي قانون 
نظام مهندسي و كنترل ساختمان در حوزه ارتقاي 
كیفیت و ساخت و ساز شهر تهران روز گذشته برگزار 
شد. در این نشست مباحث مختلفي پیرامون مسائل 
و مشكالت س��ازمان نظام مهندس��ي، نقش دفاتر 
خدم��ات الكترونیك و نیز دفاتر خدمات نوس��ازي 
در تسهیل ساخت و س��از به خصوص در بافت هاي 
فرسوده مطرح شد.بافت فرسوده یكي از مهم ترین 
معضالت كالن شهرهاي كش��ور به شمار مي رود تا 
جایي كه شخص ریاست جمهوري مستقیما به این 
موضوع ورود پیدا ك��رد و یكي از اولویت هاي دولت 
دوازدهم را رفع مش��كل بافت فرسوده عنوان كرد. 
هر چند تاكنون و در دولت هاي گذش��ته اقدام هاي 
گوناگوني براي رفع این معضل انجام شده است اما 
به نظر مي رس��د، طرح بازآفریني ش��هري تاكنون 

كامل ترین برنامه بوده است.
اج��راي این برنام��ه در ش��هرهاي دیگر ب��ر عهده 
اس��تانداري ها و در تهران بر عهده شهرداري تهران 
است. بسیاري از كارشناسان معتقدند طي سال هاي 
گذش��ته دولت ها چندان نتوانس��ته اند در نوسازي 

بافت هاي فرسوده موفق عمل كنند. 

  نوسازي 40 درصد از بافت فرسوده تهران
محمد س��االري رییس كمیس��یون شهرس��ازي و 
معماري ش��وراي ش��هر تهران كه در این نشس��ت 
صحبت مي كرد، اظهار كرد كه طي سال هاي گذشته 
شهرداري بیش��تر از دولت ها در بافت فرسوده ورود 
پیدا كرده است.وي در این باره توضیح داد: كارنامه 
كنوني بافت فرسوده تهران متعلق به شهرداري است 
و تاكن��ون 40 درصد از 3 ه��زار و 268 هكتار بافت 
فرسوده را نوسازي كرده است. البته این میزان فقط 
نوس��ازي خانه به خانه بوده و نه بازسازي و بهسازي 
باف��ت و محله. اما با این وج��ود كارنامه خوبي براي 
شهرداري محسوب مي شود.وي شیوه مداخله بین 
دولت، مدیریت ش��هري و مردم را مش��كل اساسي 
در این حوزه بر ش��مرد و گفت: از گذش��ته تاكنون 
شیوه هاي گوناگون مداخله را داشته ایم و درآخرین 
شیوه كه مكان بازآفریني شهري است قرار است یك 
منطقه و محله بازآفریني شود و تمركز صد درصدي 

از كالبد بر داشته شده است.
ساالري با طرح این س��وال كه چرا با وجود داشتن 
ش��یوه مداخله و س��اختار مورد نیاز ب��از هم كار به 
كندي پیش مي رود، توضیح داد: مهم ترین مشكل 
در ای��ن زمینه نب��ود هماهنگي بین دس��تگاه هاي 
مختلف است و از آن جا كه مدیریت یكپارچه نداریم 
ای��ن هماهنگي هیچ وقت حاصل نمي ش��ود.اكنون 
ش��هرداري تهران آمادگي این را دارد كه 30 درصد 
از سهم خود را در بازآفریني شهري انجام دهد. 40 
درصد هم س��هم بخش خصوصي است و 30 درصد 
دیگر هم سهم دولت اس��ت كه بیشتر آن متعلق به 
وزارت راه و شهرسازي است. چنانچه این سازمان ها 

وام و تس��هیالت به متقاضیان ارایه دهند، نوسازي 
بافت هاي فرس��وده ظرف مدت 5 تا 10 سال به بار 
مي نشیند.در مجموع مي توان گفت كارنامه نوسازي 
تاكنون موفق بوده اما دفاتر خدمات الكترونیك كه 
براي تسهیل روند ساخت وساز به وجود آمده اند در 

عمل با بن بست مواجه شدند.
دفاتر خدم��ات الكترونی��ك از س��ال 86 در قالب 
موسس��ات خصوصي و به منظور دسترس��ي آسان 
مردم ب��ه خدمات قاب��ل ارایه ش��هرداري در نقاط 
مختلف شهر ایجاد شده است. هر چند قرار بود این 
دفاتر سرعت كار را افزایش داده و انجام برخي امور را 

تسهیل بخشند اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

  فساد در دفاتر خدمات الكترونیك شهر
نادر كرمي، رییس انجمن دفاتر خدمات الكترونیك 
در گفت وگ��و با »تعادل« درباره عدم موفقیت دفاتر 
خدمات الكترونیك توضیح داد و گفت: اینكه گفته 
مي شود شهرداري امور را به طور كامل واگذار نكرده 
و همچنین رانت و فس��اد در دفاتر به وجود آمده را 
قبول داریم اما باید علل ای��ن موضوع را پیدا كنیم. 
ایجاد دفاتر خدمات الكترونیك در تهران كار بسیار 
درس��تي بود، اما در ادامه مسیر با مشكالتي مواجه 
شد و بعضا این مشكالت را افرادي از داخل شهرداري 

ایجاد كردند. 
هر كاري را باید بعد از یك دوره 5 یا 10 س��ال مورد 
بازنگري قرار داد، اهداف و مسیرها را مجددا تعریف 
ك��رد و ببینیم آی��ا در همان مس��یر اصلي حركت 
مي شود یا خیر. ما مشكالت را قبول داریم و قطعا به 
دنبال رفع آنها خواهیم بود اما اینكه گفته مي ش��ود 
دفاتر خدمات الكترونیك باعث به وجود آمدن این 

مشكالت شده اند را قبول ندارم.
یكي از اهداف تش��كیل دفات��ر الكترونیك كاهش 
حضور مردم در سطح ش��هر و نیز شهرداري ها بود 
اما هنوز این اتفاق نیفتاده اس��ت. كرمي در این باره 
گفت: ادامه حضور ش��هروندان در ش��هرداري ها به 
دلیل وجود چند لینكي است كه درشهرداري باقي 
مانده است. مردم ناچارند براي اخذ فیش عوارض و 
نیز »بر و كف« طرح تفضیلي به ش��هرداري مراجعه 
كنند. از س��وي دیگر این كار نیاز به فرهنگ سازي 
دارد. متاس��فانه مردم ما به در صف ایستادن عادت 
كرده اند و فكر مي كنند چنانچه حضوري به یك نهاد 
یا سازمان مراجعه كنند كارشان زودتر پیش مي رود.

در مجموع چنانچه فرایند واگذاري كامل شود قطعا 
بساط رانت و فس��اد نیز از دفاتر الكترونیك برچیده 

خواهد شد.
رضا عبداللهي، نایب ریی��س انجمن دفاتر خدمات 
الكترونیك نیز از عدم واگذاري كامل مس��وولیت ها 
گالیه كرد و گفت: متاسفانه فرایند قانوني اكنون به 
گونه اي اس��ت كه باعث به وجودآوردن مش��كالتي 
شده است. در كشورهاي خارجي فرایند تحقیقات 
نظامي كه جزو محرمانه ترین تحقیقات محس��وب 
مي شود به شركت خصوصي واگذار مي شود اما اینجا 

درشهرداري ما به عنوان متصدي هر كاري كه انجام 
مي دهیم باید تایید آن را از ش��هرداري بگیریم كه 
این كار عمال باعث طوالني شدن روند امور مي شود.

فرایند واگذاري مي تواند بسیار ساده تر از آنچه اكنون 
هست، انجام ش��ود. مي توان امور را واگذار كرد و در 

آخر یك تاییدیه نهایي از شهرداري گرفت.
وي ادامه داد: در س��ازمان نظام مهندس��ي نیز این 
مش��كل وجود دارد، پروانه فعالی��ت یك مهندس 
توس��ط وزیر راه و شهرسازي ارایه مي شود اگر نظام 
مهندسي متولي این امر است پس وظایف باید بطور 
كامل به این س��ازمان واگذار شود تا پیچیدگي هاي 
قانوني به وجود نیاید.براي مثال حدود دو سال پیش 
قالیباف مدیر وقت ش��هرداري دستور داد تا فرایند 
»بر و كف« به دفاتر واگذار شود اما تا امروز این اتفاق 
نیفتاده است.انتظار ما این است قوانیني كه 10 سال 

پیش تنظیم شده بودند اصالح شوند.افزایش زمان 
صدور پرونده هاي س��اختماني براي سازنده خواب 
سرمایه محسوب مي ش��ود. وقتي قیمت ها هر روز 
افزایش مي یابد قطعا تاخیر در صدور پروانه منجر به 
ضرر مالي خواهد شد.نباید با طوالني كردن فرایند 
شهرسازي باعث خروج سرمایه ها از این بازار شویم.

همانطور كه عنوان كردم دلیل اصلي طوالني شدن 
روند صدور پروانه ایرادهاي قانوني اس��ت كه نیاز به 

اصالح دارند.
وي ادام��ه داد: ق��رار بود ب��ا ایجاد دفات��ر خدمات 
الكترونیك تعدادپرسنل شهرداري كاهش یابد اما 
درعمل این اتفاق نیفتاد و حدود 3 هزار نفر افزایش 
نیرو داشته ایم. این 3 هزار نفر براي اینكه براي خود 
كار ایجاد كنند ناچارند پرونده ها را در دس��ت خود 

نگه دارند. 

  همه ناراضي اند
زهرا نژادبهرام، عضوكمیسیون معماري و شهرسازي 
شوراي ش��هر نیز كه ریاست این نشست را بر عهده 
داش��ت به نقش موثر دفاتر نوس��ازي اشاره و تاكید 
كرد كه این دفاتر در برون سپاري، مشاركت پذیري 
م��ردم، روان س��ازي چارچوب ه��اي بروكراتیك و 
عدم س��رگرداني مردم در مراكز مدیریت ش��هري 

موثر هستند.
نژادبهرام با اشاره به بازنگري قانون پرسید آیا دفاتر 
تاكنون موفق ش��ده اند به وظایف خود در راس��تاي 
شفافیت و تس��هیل گري عمل كنند یا مانع دیگري 
بر س��یر بروكراتیك افزوده اند؟امروز هم مردم، هم 
مدیریت شهري و هم دفاتر نوسازي، ناراضي اند و ما 
با برگزاري این نشست ها كه با همكاري كمیسیون 
عمران و شهرس��ازي بنیاد امی��د ایرانیان، صورت 
گرفته، تالش داریم راه گفت وگو براي حل مشكالت 

را بازكنیم.
به گفته این عضو ش��ورا، دفاتر خدمات نوس��ازي و 
دفاتر خدمات الكترونیك، اصلي ترین وظیفه شان، 
توسعه مشاركت پذیري شهروندان است؛ این دفاتر، 
ظرفیت هاي باالیي در سنجش نیازهاي مردم دارند 
و امروز این سوال مطرح است كه چه قدر توانستیم 
در عرص��ه نوس��ازي ارتقا پی��دا كنیم؟ب��ا كمك و 
همراه��ي دفاتر، ضمن نیازس��نجي و كار تخصصي 
مي توانیم ضم��ن مواجهه با واقعیت مس��اله بافت، 
راهكارها را شناس��ایي و بعد رایزن��ي و تالش براي 

جذب بودجه و استارت كار را رقم بزنیم.

مسووالن بخش خصوصي صنعت ريلي عنوان كردند سخنگوي سازمان آتش نشاني عنوان مي كند

هشدار ارزي درباره توقف فعاليت هاي ريلي  آماده باش ايستگاه های آتش نشانی در محرم
درحالي كه نگراني فع��االن صنعت حمل و نقل به ویژه 
حوزه هوایي نسبت به عدم تخصیص ارز دولتي افزایش 
یافته است مسووالن بخش خصوصي صنعت ریلي نسبت 
به ادامه وضع موجود و توقف فعالیت هاي حمل ونقل ریلي 
هشدار دادند. رییس انجمن صنفی شرکت های حمل و 
نقل ریلی گفت: افزایش قیمت بلیت قطار برای اقش��ار 
مردم قابل قبول نیست، بنابراین باید در شرایط اقتصادی 
فعلی، حمایت های دولت از محل اختصاص ارز دولتی 
باشد. به گزارش فارس، محمد رجبی افزایش در میزگرد 
تغییرات ن��رخ ارز و اثرات آن بر حمل و نقل ریلی هزینه 
ناوگان ریلی پس از نوسان ارزی را از چالش ها برشمرد و 
گفت:  حدود 11 شرکت ریلی شامل 8 شرکت سفیرریل، 
رجا و فدک در حال حاضر هزینه های نگهداری ناوگان را 
از محل منابع خود انجام می دهند که این منابع فقط از 
محل تعرفه بلیت است. او با بیان اینکه وابستگی ارزی در 
بخش ناوگان ریلی زیاد است، بیان کرد: در برخی قطعات 
که در داخل تولید نمی شود، وابستگی ارزی داریم، از سوی 
دیگر در برخی قطعات تولید داخل هم بابت مواد اولیه 
یا قطعات کوچک تر، وابستگی ارزی وجود دارد. رییس 
انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی بیان کرد:  در 
دو سال گذشته برخی قطعات ترمز قطارها از کشور آلمان 
وارد شد، امروز به سمت سرعت 160 کیلومتر در ساعت 
حرکت کرده ایم و باید از نظر ایمنی همه اس��تانداردها 
رعایت شود. رجبی افزود:  پس از نوسانات ارزی نامه ای 
به وزیر صنعت، معدن و تجارت نوش��ته ایم تا به فعاالن 
صنعت ریلي کمک کند تا بیش از این دچار مشکل نشوند.

او اظهار كرد:  س��هم ارزبری واگن های قدیمی 15 تا 25 

درصد، خودکشش ها 45 درصد و واگن های های تک بیش 
از 45 درصد اس��ت و البته در واگن های نو از نظر قطعات 

مصرفی و تعمیرات، وابستگی ارزی وجود دارد.
رییس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی گفت:  
در حال حاضر وابس��تگی ارزی ناوگان ریلی مسافری در 
بخش آالت ناقله، پایین شاس��ی، ترمز، چرخ ها، موتور و 
گیربکس )در خودکشش ها( است، تعمیرات گیربکس 
خودکشش ها با احتساب هزینه رفت و برگشت به آلمان 
حدود 110 تا 150 هزار یورو اس��ت. رجبي با بیان اینکه 
در حوزه کیفیت س��وخت هم مشکل داریم، اضافه کرد: 
متاسفانه گازوئیل در ایران استاندارد الزم را ندارد، میزان 
گوگرد در گازوئیل باالست و همین امر موجب می شود، 
هزینه تعمیراتی موتور و س��یلندر افزایش یابد. او با بیان 
اینکه نوس��انات ارزی بر فیلتر، واشر و حتی روغن تولید 
داخل هم اثر گذاشته است، گفت: متاسفانه شرکت های 
تولیدی لباس هم در مناقصه لباس فرم رییس قطار شرکت 
نکردند و اعالم کردند که قیمت نخ و پارچه دو برابر شده 

است و برای آنها صرفه ندارد.
رجبی ادامه داد: پیش از این ارز مبادله ای به قیمت دالر 
3 هزار تومانی می گرفتیم، حتی امروز دالر 4200 تومانی 
هم برای شركت هاي عضو انجمن گران است و باید برای 

نگه داشتن این صنعت فکری شود.
رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی تاکید 
کرد: برای سر پا نگه داشتن ناوگان مسافری ریلی و افزایش 
استقبال عمومی از حمل و نقل عمومی ریلی ضرورت دارد ، 
ارز با قیمت 4200 تومان به ناوگان ریلی اختصاص یابد. او با 
بیان اینکه در ازای هر کیلومتر- صندلی 6 سنت ارزبری در 

ناوگان ریلی وجود دارد،   اضافه کرد: مشتری های قطار قشر 
متوسط جامعه، کارگران، دانشجویان و کارمندان هستند 
و افزایش قیمت بلیت برای اقشار مردم قابل قبول نیست، 
زیرا امکان تامین آن را ندارند، بنابراین باید حمایت های 
دولت از محل اختصاص ارز دولتی باشد. رییس انجمن 
صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی گفت: قیمت تمام 
شده سیر هر واحد واگن حومه ای با احتساب ارز 4200 
تومانی در هرکیلومتر 250 تومان و در 20 کیلومتر 5 هزار 
تومان اس��ت که امروز قیمت 600 تا 1000 تومان از هر 
مسافر دریافت می کنیم.دبیر انجمن صنفی شرکت های 
ریلی با تأکید بر اینکه سفر به عنوان کاالی اساسی باید 
حفظ شود، چون برای کشور منافع دارد، گفت: اگر دالر 
4200 تومانی به بخش ریلی مسافری اختصاص نیابد، به 
ناچار برای رعایت ایمنی، سیر قطارها متوقف می شود. 
به گزارش فارس،  مجید بابایی امروز در میزگرد تغییرات 
نرخ ارز و اثرات آن بر حمل و نقل ریلی اظهار كرد: سرانه 
مس��افرت با قطار در ایران بسیار پایین است، این رقم در 
کشوری مثل سوییس 2500 کیلومتر به ازای هر نفر در 
س��ال، در آلمان 1200 کیلومتر به ازای هر نفر در سال و 
در ایران 160 کیلومتر به ازای هر نفر در سال است. بابایی 
با تاکید بر اینکه ضرورت دارد نرخ س��وخت واقعی شود، 
تا حمل و نقل ریلی توجیه داش��ته باشد،گفت: به دلیل 
غیرواقعی بودن نرخ سوخت، یک خانواده زمانی که تصمیم 
به سفر دارد، ترجیح می دهد  با خودروی شخصی و حداکثر 
3 باک سوخت، به س��فر برود و در مقصد هم با اقامت در 
چادر، چند روز سفر خود را ادامه داده و به شهر خود برگردد 

که تبعات این تصمیم، برای کشور خطرناک است. 

سخنگوی س��ازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی 
شهرداری تهران با اشاره به اینکه همه031 ایستگاه 
آتش نش��انی برای ای��ام محرم در آم��اده باش کامل 
هس��تند، به بیان برخی نکات ایمنی برای برگزاری 

عزاداری ها پرداخت.
به گزارش ایسنا، جالل ملکی اظهارکرد: با رسیدن ماه 
محرم اماک��ن مذهبی، هیات ها، حس��ینه ها مهدیه ها 
فعالیت چند برابری پیدا می کنند و بسیاری از شهروندان 
برای شرکت در مراس��م عزاداری به این اماکن مراجعه 
می کنند. توصیه من به مسئوالن این اماکن این است که 
تمام کوشش خود را برای تامین یک مکان ایمن به کار 
ببندند تا افراد از حضور در این اماکن احس��اس آرامش 

کرده و به مراسم های مذهبی خود بپردازند.
وی با بیان اینکه سازمان آتش نشانی شهر تهران مانند 
سال های گذشته تمام تالش خود را برای تأمین ایمنی 
مراسم عزاداری در ماه محرم  به کار می گیرد، تصریح 
کرد: سازمان آتش نشانی امسال در یک بازه  زمانی یک 
ماهه که به سه دهه تقس��یم شده است فعالیت های 
خود را انجام می دهد. در دهه اول،  ده روز قبل از آغاز 
ماه محرم و همزمان با برپایی تکیه ها و آماده سازی و 
راه اندازی مساجد و حسینیه ها کارشناسان سازمان 
آتش نشانی به این اماکن مراجعه می کنند و با هیات 

مدیره ها صحبت می کنند.
سخنگوی س��ازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی 
ش��هرداری تهران ادامه داد: کارشناسان آتش نشانی  
بازدی��دی به صورت کل��ی از بخش های��ی که خطر 
ریسک باالیی دارد مانند محل حضور افراد و عزاداران 

در شبستان ها، آشپزخانه ها و سیستم ها و تجهیزات 
خام��وش کننده داش��تند و حت��ی آموزش هایی را 
ه��م ارائه دادن��د، همچنین افراد اگ��ر فکر می کنند 
به آموزش های بیش��تری نی��از دارن��د می توانند به 
ایستگاه های آتش نشانی مراجعه و آموزش کامل تری 

دریافت کنند.
ملکی با اش��اره به اینکه همزمان با آغ��از ماه محرم، 
فاز دوم تمهیدات ایمنی آتش نش��انی آغاز می شود، 
گفت: در این مرحله آتش نشانان با خودروها و موتور 
س��یکلت های خود در اماکن تجمعی و پرتردد مانند 
چهارراه ها، میدان ه��ا، خیابان های اصلی و در مقابل 
هیات های بزرگ مس��تقر می ش��وند. این اس��تقرار 
بستگی به صالحدید ریاس��ت هر ایستگاه دارد و در 
هر نقطه شلوغ و پرتجمع حداقل یک استقرار وجود 

خواهد داشت.
وی در ادامه اظهار کرد: هر 031 ایستگاه آتش نشانی 
در آماده باش کامل هستند و هر ایستگاه برای رصد 
کردن وضعیت ایمنی در نقاط مختلف حضور می یابد، 
همچنین در روزهای پایانی دهه اول ماه محرم با توجه 
به این که فعالیت هیات ها بیشتر می شود، استقرارهای 
آتش نشانی طوالنی تر و تعداد آن افزایش می یابد تا 

بتوان ایمنی محدوده ها را بیشتر کنترل کرد.
سخنگوی س��ازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی 
شهرداری تهران افزود: در فاز سوم اقدامات آتش نشانی 
که مصادف با دهه دوم ماه محرم اس��ت، اس��تقرارها 
کمابیش بنا به درخواست و تقاضای مسئوالن مساجد 

و مهدیه ها ادامه خواهد داشت.

تكذیب واگذاري بندر چابهار به هندي ها 
معاون بندري و اقتصادي س��ازمان بنادر و دریانوردي، 
گفت: واگذاري بندر شهید بهشتي چابهار مدتي است 
مورد مناقش��ه قرار گرفته است، برخي تصور مي كنند  
كه س��ازمان بنادر و دریانوردي، این بندر را به هندي ها 
واگذار كرده است  اما چنین اقدامي در هیچ جاي دنیا رخ 
نمي دهد زیرا حاكمیت  امكان واگذاري فعالیت هاي خود 
را ندارد و فقط موضوع اپراتوري در بنادر دنبال مي شود. 
به گزارش روابط عمومي س��ازمان بنادر و دریانوردي، 

محمدعلي حس��ن زاده بیان كرد: در همه فعالیت هاي 
مرب��وط به هر بندر، یك قس��مت  اعم��ال حاكمیت و 
جایگاه دولت است و قسمتي دیگر مربوط به عملیات و 
راهبري است، با این تعریف، این مطلب كه بندر چابهار 
به هندي ها واگذار ش��ده اس��ت به جهت نقش اعمال 

حاكمیت و جایگاه دولت، درست نیست.
او ادامه داد: هرگز نمي توان چنین واگذاري را حتي تصور 
كرد زیرا حاكمیت و مالكیت بنادر، قابل واگذاري نیست 

یعني اینكه بگوییم یك بندر در ایران داریم كه صفر تا صد 
آن دست یك كشور دیگر است، در ایران و سایر كشورها 
محال است، در همه كشورها، حاكمیت بنادر از سوي 
دولت ها است.حسن زاده اظهار كرد: در بخش مذاكره اي 
با یك اپراتور بین المللي قرارداد منعقد مي شود و عملیات 
بندر و ترمینال به یك اپراتور واگذار مي شود، در برخي 
اوقات هم اكران بین المللي صورت مي گیرد  مانند بندر 
گوادر پاكس��تان كه در اكران بین المللي، یك شركت 

سنگاپوري برنده شد اما بعدها كه دولت پاكستان و چین 
قرارداد امضا كردند، سنگاپور كنار گذاشته شد و راهبري 

بندر گوادر به چیني ها واگذار شد.
معاون بندري و اقتصادي س��ازمان بنادر و دریانوردي 
در پاس��خ به اینكه راهبري بندر چابهار چگونه دنبال 
مي ش��ود؟ گفت: در موضوع بندر چابهار، بر اس��اس 
مطالعاتي كه مشاور در گذشته انجام داد و این مطالعات 
تصویب ش��د، مبناي س��رمایه گذاري ق��رارداد 4 فاز 

براي توسعه بندر چابهار لحاظ شده است، با عملیاتي 
ش��دن این 4 فاز، ظرفیت این بندر استراتژیك به ۷۷ 
میلیون و 200 هزار تن مي رسد. او بیان كرد: قرار است 
راهبري یك فاز از 4 فاز بندر ش��هید بهشتي چابهار، 
توسط اپراتور هندي IPGL انجام شود. این شركت در 
بنادر هند و سایر كشورها فعالیت اپراتوري دارد، طرح 
سرمایه گذاري هندي ها در زمینه تامین تجهیزات در 

قالب قرارداد 10 ساله است.
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  محم�د س�االري: كارنام�ه كنون�ي بافت 
فرسوده تهران متعلق به ش�هرداري است و 
تاكنون 40 درصد از 3 هزار و 268 هكتار بافت 
فرسوده را نوسازي كرده است. البته اين ميزان 
فقط نوسازي خانه به خانه بوده و نه بازسازي و 
بهسازي بافت و محله. اما با اين وجود كارنامه 
خوبي براي ش�هرداري محسوب مي شود. از 
گذشته تاكنون شيوه هاي گوناگون مداخله 
را داش�ته ايم و درآخرين ش�يوه ك�ه مكان 
بازآفريني شهري است قرار است يك منطقه 

و محله بازآفريني شود و تمركز صد درصدي 
از كالبد بر داشته شده است.

   نادر كرمي: اينكه گفته مي شود شهرداري 
امور را به طور كامل واگذار نكرده و همچنين 
رانت و فس�اد در دفاتر به وجود آمده را قبول 
داريم اما باي�د علل اين موضوع را پيدا كنيم. 
ايج�اد دفاتر خدمات الكتروني�ك در تهران 
كار بس�يار درس�تي بود، اما در ادامه مسير با 
مشكالتي مواجه شد و بعضا اين مشكالت را 

افرادي از داخل شهرداري ايجاد كردند. 

برش



صنعت،معدن و تجارت14اخبار
مردم نگران

 كاالهاي اساسي نباشند
تس�نيم     وزير صنعت، مع��دن و تجارت گفت: 
دولت با تامين كاالهاي اساس��ي مورد نياز مردم 
تمهيدات الزم را از پيش انديشيده و امكانات الزم 
براي تامين اين نيازه��ا در ماه هاي آتي حتي در 
بعضي اقالم بيش از نياز سال هم فراهم شده است. 
محمد شريعتمداري در حاشيه نشست مشترك با 
مديران فروشگاه هاي زنجيره اي كشور، تعاوني ها 
و اتحاديه تعاوني هاي كش��ور تصري��ح كرد: در 
بسياري از موارد رشد قيمت كمتر از 10 درصدي 
در فروش��گاه هاي زنجيره اي وجود دارد و طرح 
اين مساله شايد بيشتر ناشي از نگراني موجود در 
جامعه باشد، اما آنچه از سوي مديران فروشگاه ها 
طرح شد، فعاليت طبيعي و فروش طبق برنامه 
است. شريعتمداري اظهار كرد: در روند تخصيص 
سهميه به فروش��گاه هاي زنجيره اي متناسب با 
تقاضاي مردم در برخي كاالهاي خاص خللي به 
وجود آمده بود كه مديران اين فروش��گاه ها قول 
مساعد دادند در اس��رع وقت با ذخيره انبارشان 
به تامين كاال از توليد كنندگان يا واردكنندگان 
اقدام كنن��د. او افزود: همچنين روند تامين مواد 
اوليه تولي��د برخي از واحدها هم با مش��كالتي 
روبرو ش��ده بود كه بيشتر به سياست هاي ارزي 
كشور و مقررات ايجاد تمركز در اين سياست ها 
باز مي گشت كه با همكاري بانك مركزي حل و 
فصل خواهد ش��د تا به صورت سريع تر كاالهاي 
مورد نيازمردم در اختيار فروشگاه هاي زنجيره اي 
قرار بگيرد و اين فروش��گاها كماكان با قوت در 
خدمت مردم باشند. وزير صنعت، معدن و تجارت 
ادامه داد: مجموعه امكانات اين فروش��گاه ها با 
ذخيره كامل انبارها در خدمت مردم خواهد بود 
و آنها اطمينان داش��ته باشند كه دولت با تامين 
كاالهاي اساسي مورد نياز مردم، تمهيدات الزم 
را از پيش انديش��يده و امكانات الزم براي تامين 
اين نيازه��ا در ماه هاي آتي حتي در بعضي اقالم 
بيش از نيازسال هم وجود دارد. شريعتمداري در 
زمينه طوالني بودن زمان ترخيص برخي كاالها 
از گمرك كشور هم گفت: نتايج آنچه از اتاق هاي 
بازرگاني سراسر كشور و فعاالن اقتصادي دريافت 
شد عمدتا مشكالتي در نحوه ترخيص مواد اوليه 
توليد و كاالها بود كه در جلس��ه اي با رييس كل 
گمرك، اين موضوعات مطرح و با تدابيري كه در 

نظر گرفته شد، اين روند اصالح مي شود.

گسترش همكاري تجاري 
ايران و مغولستان

پايگاه خبري سازمان توسعه تجارت    رييس 
سازمان توس��عه تجارت ايران در ديدار با معاون 
وزير امور خارجه مغولس��تان، گفت: لجستيك 
و حمل و نقل اصلي ترين عام��ل محدود كننده 
تجارت ميان دو كش��ور ب��وده و يافت��ن راه هاي 
مقرون به صرفه تر براي گسترش تجارت ضروري 
است. مجتبي خسروتاج با اشاره به توانمندي هاي 
صادراتي ايران و اعالم آمادگي كش��ورمان براي 
تامين عمده ترين اقالم وارداتي مغولستان افزود: 
لغو رواديد مغولستان، كاهش عوارض گمركي و 
برقراري روابط بانكي از س��وي مغولستان فعاالن 
اقتصادي ايران را براي حضور در بازار مغولستان 
تش��ويق خواهد ك��رد. »باتمونخ« مع��اون وزير 
امور خارجه مغولس��تان، با تاكيد بر شناس��ايي 
راه هاي توسعه روابط تجاري دوجانبه، واقع شدن 
مغولستان بين دو كشور گسترده روسيه و چين را 
از عوامل جدي محدوديت زاي آن كشور توصيف 
و رويكرد كشورش را متنوع سازي بازارها و ايجاد 
رابطه با ش��ركاي تجاري جديد عن��وان كرد. او با 
اشاره به اينكه اسناد پايه حمايت از سرمايه گذاري، 
معافيت هاي مالياتي، لغ��و رواديد و حمل و نقل 
براي امضاي روساي جمهوري دو كشور همزمان 
با اجالس ACD در دستور كار قرار دارد، خواستار 
نشس��ت بخش خصوصي و هم��كاري اتاق هاي 
بازرگاني دو كشور ش��د. معاون وزير امور خارجه 
مغولستان همچنين خواستار آموزش مهندسين 
و تكنيسين هاي مغولستان در ايران، سرمايه گذاري 
اي��ران در پهنه هاي معدني مغولس��تان و خريد 

محصوالت نفتي از جمله قير از ايران شد .

مهلت ۲ ساله به خودرو سازان 
تسنيم     رييس استاندارد و تدوين معيار بخش 
حمل  ونقل شركت بهينه  سازي مصرف سوخت 
گفت: خودروسازان ۲ سال فرصت دارند تا كيفيت 
خودروه��اي خود را در مصرف س��وخت افزايش 
دهند. مريم مهدي نژاد رييس استاندارد و تدوين 
معيار بخش حمل  ونقل ش��ركت بهينه  س��ازي 
مصرف سوخت با بيان اينكه مرحله دوم اين طرح 
اول تير 1397 آغاز ش��د، اف��زود: در مرحله دوم، 
استانداردهاي مصرف سوخت سختگيرانه تر شده، 
بطوري كه يك خودرو كه در مرحله نخست، داراي 
برچسب انرژي »A« بود در مرحله دوم نتوانست 
اين برچسب را دريافت كند و يك رتبه افت كرد. 
مهدي نژاد با اش��اره به اينكه رده بندي برچسب 
خودرو از »A« تا »G« اس��ت، اضافه كرد: تاكنون 
خودرويي نتوانسته است در مرحله دوم برچسب 

»اي« مصرف انرژي را دريافت كند.
رييس امور اس��تاندارد و تدوي��ن معيار در بخش 
حمل ونقل گفت: هش��ت محصول از 6 كارخانه 
توليدكننده خودرو در كشور فاقد استاندارد مصرف 
سوخت هستند. او ادامه داد: مرحله جديد اعطاي 
برچسب هاي انرژي به خودروها ۲ سال ديگر انجام 
مي شود، بنابراين خودروسازان ۲ سال وقت دارند 
كيفيت خودروهاي خود را در مصرف س��وخت 
افزايش دهند. وي هش��دار داد: با توجه به شرايط 
فعلي اگر خودروسازان اقدامي براي بهبود كيفيت 
خودروهاي خود در مصرف سوخت نكنند در ۲سال 
آينده نيمي از خودروهاي توليدي كشور قادر به 

دريافت برچسب انرژي نخواهند بود.

رييس سازمان توسعه تجارت متهمان واخالل گران اصلي بازار ارز صادراتي را معرفي كرد 

كژراهه بازار ثانويه ارز
تعادل| 

بازار ثانويه ارز، خيلي زود دچار كژكاركرد ش�ده 
اس�ت. چند روز پي�ش بود ك�ه رييس جمهور با 
انتق�اد از »بخ�ش دولتي« و »بخ�ش خصولتي« 
از عدم تمكي�ن آنها در قب�ال بازگرداني ارزهاي 
صادراتي به سامانه نيما انتقاد كرد و حتي آنها را به 
ارجاع به نظام قضايي تهديد كرد. حال اما رييس 
سازمان توس�عه تجارت ايران با اشاره مستقيم 
به ش�ركت هاي پتروش�يمي و معدني، خاطيان 
اصلي ارزي را معرفي كرده است. به گفته مجتبي 
خسروتاج، اين ش�ركت ها بايد هر ماه حدود 1.5 
ميلي�ارد دالر ارز به بازار ثانويه تحويل مي دادند، 
در حال�ي كه ارقام ارز تحويل داده ش�ده تاكنون 
بس�يار كمتر از اين مي�زان بوده اس�ت. البته در 
اين ميان تهديد ارزي رييس جمهور چندان هم 
بي پاسخ نماند و ميزان ارز تحويلي به سامانه نيما 
به عنوان درگاه بازار ثانويه، تنها در عرض يك روز 
)هيجدهم ش�هريورماه جاري( ركورد شكسته 
و به 212 ميليون يورو رس�يده اس�ت. اين اما در 
حالي است كه عملكرد شركت هاي پتروشيمي و 
معدني، به عنوان تأمين كنندگان حدود سه چهارم 
از ارز صادرات�ي غير نفتي اي�ران، در بازار ثانويه 
به شدت محل انتقاد فعاالن بخش خصوصي بوده 
است. به طوري كه نايب رييس اتاق بازرگاني ايران، 
معتقد است كه رفتار دوگانه دولت در قبال بخش 
خصوص�ي و بخش هاي دولت�ي- خصولتي، اين 
سيگنال منفي را به بازار و تاجران مي دهد كه دولت 
خودش به عملكرد بازار ثانويه اعتماد ندارد. پدرام 
سلطاني افزون بر اين مي گويد دو اقدام دولت براي 
»كنترل قيمت ارز در بازار ثانويه« و »اخذ تعهد از 
صادركنندگان براي بازگشت ارزهاي صادراتي«، 
بازار ثانوي�ه ارز را به عنوان آخرين لنگرگاه ارزي 
كشور، به كژراهه اي برده كه آثار آن در طول سه تا 

چهار ماه آينده روشن مي شود.

   تهديد ارزي روحاني جواب داد
چرا ارز حاصل از صادرات وارد چرخه نظام ارزي كشور 
نمي شود؟ عدم تمكين صادركنندگان به بازگرداندن 
ارزهاي حاصل از صادرات به نظام ارزي كشور به تازگي 
ابعاد جديدي پيدا كرده است. عالوه بر صادرات نفت كه 
تقريبا به صورت كامل در اختيار دولت قرار دارد، حدود 
75 درصد از صادرات غيرنفتي كش��ور كه پيش بيني 
مي شود در سال جاري به حدود 50 ميليارد دالر برسد 
نيز در اختيار دولت، شركت هاي دولتي و بخش عمومي 
غيردولتي است. اما بررسي ها از ورود ارز به سامانه نيما 
نش��ان مي دهد، اين بخش تمايل چنداني به تحويل 
ارزهاي حاصل از صادرات در ب��ازار ثانويه ارزي ندارد 
و فشارها براي تمكين اين بخش نسبت به بسته ارزي 
دولت، چندان موفق نبوده است. از آنسو، آمارها نيز از 
عدم تزريق ارز صادراتي به ب��ازار ثانويه حكايت دارد. 
به طوري ك��ه مطابق آمارها تنه��ا از تزريق يك پنجم 
ارزهاي صادراتي به س��امانه نيما )به عنوان درگاه بازار 
ثانويه( حكايت دارد. جزييات بررسي عملكرد سامانه 
نيما نيز نش��ان مي دهد، فقط 3.5 ميليارد دالر از 19 
ميليارد دالر ارز حاصل از صادرات )حدود يك پنجم( در 
5ماهه نخست سال به سامانه نيما تزريق شده است. اين 
يعني بازدهي تصميمات جديد ارزي كه پس از تغيير 
رييس كل بانك مركزي عملياتي شده اند، در بهترين 

حالت تنها ۲0 درصد بوده است.

اما ماجراي عدم تكمين صادركنندگان از دس��تورات 
ارزي موجب ش��د تا رييس جمهور، روز ش��نبه هفته 
جاري در اختتاميه چهاردهمين جشنواره شهيد رجايي 
با لحني كم سابقه از عدم بازگشت ارزهاي صادراتي به 
نظام ارزي كش��ور انتقاد وهشدار دهد. به گفته حسن 
روحاني، صادركنندگان دولتي و خصولتي، ارزي را كه 
بايد امروز در اختيار سامانه نيما قرار دهند ۴۸ ساعت 
بعد در اختيار اين سامانه مي گذارند كه اين كار خيانت 
به كش��ور اس��ت. او در اين زمينه البته فرمان برخورد 
جدي با متخلف��ان ارزي را نيز صادر كرد. به طوري كه 
به مسووالن مربوطه دستور داده بود چنانچه فردي در 
بازگشت ارز صادراتي به چرخه اقتصادي كشور كوتاهي 
 كند، ابتدا او را ع��زل و در گام بعدي به دادگاه معرفي 
كند. اما يك روز پس از تش��ر جدي رييس جمهور به 
صادركنندگان غير نفتي، ميزان عرضه ارز صادراتي در 
بازار ثانويه به شكل قابل توجهي جهش كرد و تنها طي 
يك روز يعني يكش��نبه )1397.06.1۸( حدود ۲1۲ 
ميليون يورو ارز به اين بازار تزريق ش��د. اين در حالي 
است كه ميانگين ارز تزريقي به بازار ثانويه تا پيش از اين 
حدود 70 ميليون يورو در روز بوده و افزون بر اين، تنها 

در يك مقطع به مرز 100 ميليون يورو رسيده است.

   پاي چه كساني در ميان است؟
اما آيا دولت در زمينه تش��خيص بس��تر تخلفات ارزي 
كه در بخش دولتي هم رخ داده، دس��ت به عصا حركت 
كرده است؟ در پاس��خ به اين پرسش بايدگفت اگرچه 
دولت بستر تخلف را شناسايي كرد، اما به نظر مي رسد، 
خيلي دير انگشت اتهام را به سوي متخلفين نشانه رفته 
است. اما در همين رابطه، رييس سازمان توسعه تجارت 
نيز از متخلفان اصلي ارزي پرده برداشته و در اين رابطه 
گفته اس��ت كه ش��ركت هاي عمده صادراتي در بخش 
پتروشيمي، محصوالت پايه  نفتي و كاني هاي فلزي كه 
اكثرا شركت هاي شبه دولتي، وابسته به هلدينگ هاي 
بزرگ س��رمايه گذاري و با مديريت دولتي يا وابسته به 
نهادها هستند به تعهد خود در زمينه بازگرداندن ارزهاي 
صادراتي عمل نكردند و ارز خود را كامل به سامانه نيما 
نياوردند. بنابه توضيحاتي كه مجتبي خسروتاج به ايسنا 
ارايه كرده است و همچنين با توجه به آمارهاي موجود از 
صادرات غيرنفتي، ماهانه حداقل بايد 1.5 ميليارد دالر 
ارز به سامانه نيما برمي گشت كه اين رقم طي چهار ماهه 
گذش��ته به حدود 6 ميليارد دالر مي رسيد. از اين رو، با 
يك حساب سرانگشتي، تقريبا بايد ماهانه 1.5 ميليارد 
دالر )پس از كسر صادرات ميعانات گازي و انواع گازها كه 
توسط شركت هاي دولتي صورت مي گيرد( در سامانه 
نيما ارز مي فروختند. اين در حالي است كه مبالغ فروخته 
شده تا به امروز كمتر از اين رقم برآوردي است و نارضايتي 
رييس جمهور از ش��ركت هاي عمده بزرگ و صادراتي 
است كه قرار بود درآمدهاي صادراتي خود را در سامانه 
نيما به فروش برساند. البته خسروتاج اين موضوع را نيز 
مورد اشاره قرار مي دهد كه صادركنندگان محصوالت 
پتروشيمي، محصوالت پايه  نفتي و همچنين كاني هاي 
فلزي براساس مصوبات قبلي مجاز بودند حداكثر معادل 
30 درصد از ارز فروخته ش��ده در س��امانه نيما را براي 

واردات كاالهاي مورد نياز خود به كار گيرند. 
بنابراين آنچه طي چند ماهه گذشته، در مصوبات ابالغي 
معاون اول رييس جمهور و ستاد بررسي مسائل اقتصادي 
بطور مرتب تاكيد شده، اين است كه درآمدهاي ارزي ناشي 
از صادرات محصوالت غيرنفتي بايد به چرخه اقتصادي 
كشور برگردد. البته در مورد كاالهاي خاص پتروشيمي، 

محصوالت پايه نفتي و همچنين كاني هاي فلزي تاكيد بر 
اين بوده كه ارز ناشي از صادرات آنها بايد به سامانه نيما واريز 
و در آنجا به شبكه بانكي يا صرافي ها فروخته شود. البته 
بنا به اظهارات معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، براي 
ساير محصوالت صادراتي كه سهم اندكي در كل صادرات 
غيرنفتي دارند نيز همواره تاكيد بر اين بوده كه به يكي از 
روش هاي اشاره ش��ده در مصوبات ابالغي، سهم خود را 
در چرخه اقتصادي كشور ايفا كنند. به گفته خسروتاج، 
بر اين اساس، آنها مي توانند نسبت به فروش ارز صادراتي 
در سامانه نيما، واردات از محل صادرات يا واگذاري پروانه 
صادراتي به ديگران، سپرده گذاري ارزي از محل صادرات، 
تسويه حساب بدهي هاي ارزي داخلي از محل درآمد ناشي 
از صادرات و غيره در اين راستا اقدام كنند. در عين حال، 
رييس سازمان توسعه تجارت از اينكه شركت هاي عمده 
صادراتي در بخش پتروش��يمي، محصوالت پايه نفتي و 
كاني هاي فلزي كه اكثرا شركت هاي شبه دولتي، وابسته 
به هلدينگ هاي بزرگ سرمايه گذاري و با مديريت دولتي 
يا وابس��ته به نهادها هستند و به تعهد خود در اين زمينه 
عمل نكرده اند، ابراز تاسف كرد. خسروتاج البته در مورد 
اينكه تاكنون دقيقا چه ميزان ارز از اين محل به سامانه نيما 
و بانك مركزي تحويل داده است، اظهار بي اطالعي مي كند 
و مي گويد: درباره  ميزان ارز فروخته شده رقم دقيقي در 
اختيار نداريم و بانك مركزي مي تواند به اين سواالت پاسخ 
دهد. اما از صادركنندگان در اين شرايط اقتصادي انتظار 
مي رود با راهكارهاي پيش رو، سهم و نقش خود را به خوبي 

در گردش چرخه اقتصادي كشور ايفا كنند

   دو  نگراني در آخرين لنگرگاه ارزي
انتقاد از رفتار پتروش��يمي ها، به عنوان نوك كوه يخ 
بخش خصولت��ي در اقتصاد اي��ران، در بازگرداندن 
ارزهاي صادرات��ي اما تنها در كالم رييس س��ازمان 
توسعه تجارت ايران نمود نداشته است. نايب رييس 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران چندي 
پيش با انتقاد از فشار صرف به بخش خصوصي براي 

بازگردان��دن ارز حاص��ل از صادرات به ب��ازار ثانويه، 
گفته بود: معلوم نيست پتروش��يمي ها با ارز حاصل 
از صادرات چه مي كنند. پدرام س��لطاني در اين باره 
گفته بود كه اتاق ايران دو س��ال اس��ت كه اقدامات 
پتروشيمي ها را زيرنظر دارد و گزارش هاي متعددي 
در مورد اقدامات نادرس��ت آنها در اختيار مسووالن 
قرار داده اس��ت. از زماني كه اي��ن واحدها به بخش 
عمومي واگذار شدند، هيچ خدمتي به اقتصاد كشور 
نكردند. نائب رييس اتاق ايران بر اين باور اس��ت كه 
پتروشيمي ها در تمام اين مدت به صنايع پايين دستي 
ظلم كردند و اتاق در بيانيه اي موضع خود را با صراحت 
در مورد فضاي رانتي موج��ود اعالم مي كند كه اتاق 

ايران به هيچ وجه با اين فضا همراه نيست.
سلطاني طي روزهاي اخير نيز از نگراني هاي بازرگانان 
در مورد كاركرد بازار ثانويه سخن گفته بود. به گفته 
اين فعال اقتصادي، بازار ثانويه اكنون ارتباط منطقي 
خود با بازار واقعي ارز را از دس��ت داده و قيمت ها در 
اين ب��ازار، با قيمت هاي واقعي تفاوت چش��م گيري 
پي��دا كرده اند. س��لطاني همچني��ن مي افزايد: اگر 
صادركنندگان به اين نتيجه برسند كه كاركرد بازار 
ثانويه، كنترل نرخ ها در ب��ازار ارز از طريق پايين نگه 
داشتن قيمت ارز است، آنها اعتماد خود را به اين بازار 
و دولت از دس��ت مي دهند. در واق��ع اگر در ماه هاي 
آينده، ش��كاف ميان نرخ ارز در بازار ثانويه و بازار آزاد 
بيش از اين افزايش پيدا كند، مشكالت بيشتر و بيشتر 
خواهند ش��د و رانت جدي��دي در واردات، به هزينه 

صادرات ايجاد خواهد شد.
نگراني ديگري كه عالوه براين از نگاه س��لطاني وجود 
دارد اين اس��ت كه در آينده نزدي��ك، دور جديدي از 
برخورد با واردكنندگاني كليد بخورد كه از طريق بازار 
ثانويه ارز خري��داري كرده اند. اقدام عجوالنه ديگر هم 
صدور بخشنامه جديدي اس��ت كه از صادركنندگان 
مي خواهد نسبت به بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات 
تعهد بدهند. اين موضوع طبيعتًا نشان دهنده آن است 

كه دولت خودش به بازار ثانويه اعتماد ندارد و سيگنالي 
كه جامعه تجاري كشور دريافت مي كند، اين است كه 
دولت قصد دارد دور جديدي از فش��ار ب��ر صادرات را 
آغاز كند تا ارزهاي صادراتي را به قيمتي كمتر از بازار از 
صادركنندگان خريداري كند و هزينه مديريت بازار ارز 

را تماما بر دوش صادركنندگان بيندازد. 
س��لطاني در ادامه مي گويد: تصور من اين اس��ت كه 
ب��ازار ثانويه ارز با اي��ن دو اتفاق، يعن��ي كنترل بازار 
ثانويه و اخذ تعهد از صادركنندگان براي بازگش��ت 
ارزهاي صادراتي، به سمت كج راهه مي رود و آثار اين 
تصميمات، با تغيير فاز در طول سه يا چهار ماه آينده 
روش��ن مي شود. در ش��رايطي كه ما به آغاز دور دوم 
تحريم هاي امريكا نزديك مي شويم، اين تصميمات 
منجر به معكوس شدن خواس��ت دولت مي شود، به 
اين شكل كه ورود ارزهاي صادراتي به كشور كاهش 
پيدا مي كند و صادرات توسط بخش خصوصي واقعي، 
دستخوش افت جدي خواهد شد. عالوه بر اين، با اين 
رفتار، از محل صادرات ب��راي واردات جذابيت ايجاد 

مي شود.
اما اينك��ه در چنين وضعيتي دولت چه اقدامي بايد 
انجام دهد، سلطاني بر اين باور است كاري كه دولت 
بايد بكند اين اس��ت كه به بخش هاي زير مجموعه 
خود فشار بياورد تا ارزهاي صادراتي را زودتر به نظام 
ارزي كشور باز گردانند؛ چرا كه حدود سه چهارم از 
ارزهاي صادراتي كشور در اختيار دولت، شركت هاي 
دولتي و بخش عمومي غير دولتي اس��ت. اگر دولت 
از بازگرداندن اين ميزان ارز به كش��ور عاجز باشد، 
نمي ت��وان از بخش خصوصي انتظار داش��ت كه به 
تصميم دولت در اين زمين��ه تمكين كند. عالوه بر 
اين، دولت بايد توجه داشته باش��د كه بازار ثانويه، 
آخرين لنگرگاه نظام ارزي كشور است و تنها با جلب 
اعتم��اد بخش خصوصي و نه بگير و ببند اس��ت كه 
دولت مي تواند انتظار داشته باشد ارزهاي حاصل از 

صادرات به نظام ارزي كشور بازمي گردند.
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مساله خريد گندم از روسيه توسط بخش خصوصي 
ب��راي ترانزيت آرد به عراق در انتظ��ار امضاي وزراي 
كش��اورزي ايران و روس��يه و تامين يوزانس از سوي 
روسيه اس��ت. به گفته رييس كميسيون كشاورزي، 
آب و صناي��ع غذايي ات��اق بازرگاني ته��ران، پس از 
امضاي آن در صورت انجام ش��دن يوزانس از جانب 
روس ه��ا اجرايي خواهد ش��د. كنفرانس بين المللي 
غالت و دانه ه��اي روغني ۲01۸ روس��يه، با حضور 
نمايندگان رده باالي دولتي روسيه و نمايندگاني از 
شركت هاي بزرگ كشاورزي روسي، تجار بين المللي 
فع��ال در حوزه غ��الت و دانه هاي روغن��ي، مديران 
بازرگاني، بانك ها و سياست گذاران اين حوزه در شهر 
مس��كو برگزار ش��د. اين كنفرانس يكي از مهم ترين 
و قديمي ترين رويدادها با موض��وع غالت در جهان 
است كه هر ساله در كش��ور روسيه برگزار مي شود و 
معتبرترين كارشناسان بين المللي حوزه غالت در اين 
رويداد به ارايه گزارشات خود در اين حوزه مي پردازند.

رييس كميسيون كشاورزي، آب و صنايع غذايي اتاق 
بازرگاني تهران نيز از جمله فعاالن غالت و دانه هاي 
روغني حاضر در پنل اصلي اين كنفرانس بود كه در 
كنار چهره هايي چون دن باس )Dan Bass( رييس 

آژانس پژوهشي Agresource به ارايه نظرات خود 
در ارتباط با بازار غالت ايران پرداخت. كاوه زرگران، 
در جلسه پرسش و پاسخ كه با حضور نمايندگاني از 
كشورهاي قزاقستان، روسيه و امريكا و در پايان پنل 
اصلي اين كنفرانس برگزار ش��د، در پاسخ به سوالي 
در ارتباط با امكان خريد گندم روسيه از سوي ايران، 
توضيحات��ي ارايه داد و گف��ت: در حال حاضر حدود 
60 درصد از ۸.5 ميليون هكت��ار زمين زراعي ايران 
زيركش��ت محصول گندم قرار دارد كه نشان دهنده 
اهميت كشت اين محصول در ايران است. او رويكرد 
ايران در قبال گندم را خودكفايي در توليد اعالم كرد و 
گفت: ايران در سه سال گذشته از واردات گندم بي نياز 
بوده، برداشت سال جاري نيز به ميزان مصرف كشور 
است و ايران تا سال آينده نيز از واردات اين محصول 

براي مصرف داخلي بي نياز است. 
زرگ��ران همچني��ن با اش��اره ب��ه تفاهمنامه بخش 
خصوص��ي ايران در ارتباط با خريد گندم از روس��يه 
و ترانزي��ت آرد از اي��ران به عراق، تصري��ح كرد: اين 
تفاهمنامه هنوز به امضاي وزراي كشاورزي دو كشور 
ايران و روسيه نرسيده اس��ت و پس از امضاي آن در 
صورت انجام شدن يوزانس از جانب روس ها اجرايي 

خواهد ش��د. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران 
همچنين در پاسخ به س��والي در ارتباط با استراتژي 
ايران در خريد محصول ذرت توضيح داد: كشور ما به 
دنبال رويكردهاي خود در مديريت منابع آب كشور 
و با توجه به آب بر بودن كشت محصول ذرت، كماكان 
بخش��ي از نياز ذرت خود را از كشورهاي ديگر تامين 
خواهد ك��رد. نياز ايران ب��ه واردات ذرت در حدود 6 
تا 7 ميليون تن در س��ال جاري اس��ت و روسيه نيز 
 مي توان��د يكي از تامين كنندگان ذرت ايران باش��د. 
كاوه زرگران در پاسخ به سوال تجار آذربايجاني درباره 
دورنماي ايجاد خط ريلي آستارا-آستارا ميان ايران و 
آذربايجان، ايجاد اين مسير را با توجه به كاهش قيمت 
نهايي كاالها و تس��هيل تجارت با قطب هاي صنعتي 
و كش��اورزي ش��مال غربي ايران براي توسعه روابط 
تجاري دو كش��ور مثبت ارزيابي كرد. او همچنين در 
پاسخ به سوالي در ارتباط با چشم انداز تجارت روغن 
آفتابگردان ميان ايران و روس��يه، گف��ت: با توجه به 
پروژه هاي بزرگ س��اخت مخ��ازن روغن در مناطق 
شمالي ايران، مسير تجارت روغن آفتابگردان ميان 
ايران و روس��يه در آينده نزديك دس��تخوش تغيير 

خواهد شد.

رييس كميسيون كشاورزي، آب و صنايع غذايي اتاق تهران در مسكو مطرح كردرييس اتاق اصناف ايران اعالم كرد 

تفاهمنامه خريد گندم از روسيه در انتظار امضاي 2  وزيراصناف بدون مجوز مقصر گراني هستند
ريي��س اتاق اصناف ايران اعالم كرد: اصناف هيچ نقش��ي 
در تعيين قيمت كااله��اي توليد داخل و يا وارداتي ندارند 
و الزم اس��ت موضوع گراني از گرانفروش��ي تفكيك شود. 
علي فاضلي با بيان اهمي��ت و نقش كاركردهاي اصناف از 
دو جنبه اجتماعي و اقتصادي اظهار كرد: دش��من نيز در 
بعد اقتصادي دو جنبه شامل بنيان هاي تامين و واردات و 
همچنين بنيان هاي توزيع را مورد هدف خود قرار داده است. 
به گزارش ايس��نا، او ادامه داد: بيش از 95 درصد توزيع چه 
در بخش عمده فروشي و چه خرده فروشي توسط اصناف 
انجام مي شود و 5 درصد بقيه مربوط به شركت هاي پخش 
و يا فروشگاه هاي بزرگ است.  به گفته او، اكنون كه قرار است 
به توسعه پايدار فكر كنيم و از طرفي در مقابل دشمنان، قوي 
عمل كنيم و موفق شويم، الزم است دو جبهه تامين )توليد 
داخلي و واردات كاالهاي مياني و واسطه اي( و جبهه توزيع 
را جدي بگيريم. فاضلي تصريح كرد: جمهوري اس��المي 
ايران در حال رشد و حركت به سمت توسعه پايدار است و 
قرار است در سال جاري به بركت خون شهدا چهلمين سال 
پيروزي انقالب اسالمي را جشن بگيريم كه اين خود يكي از 
موارد دستيابي به توسعه پايدار است. او بر لزوم رشد سياسي 
و اقتصادي به صورت توامان تاكيد كرد و افزود: بايد مجموعه 
سياست گذاري ها و برنامه ريزي ها براي حل مشكالت كشور 

و رسيدن به رشد و توسعه از سوي مقام هاي عالي نظام به 
ويژه سران سه قوه با هم هماهنگ باشد. اگر هر يك از عناصر 
توسعه پايدار آس��يب ببيند، رشد و توسعه متوقف يا كند 
مي شود و دشمنان زودتر به اهدافشان مي رسند. رييس اتاق 
اصناف ايران اظهار كرد: در روزهاي اخير به مواردي همچون 
گراني مستمر كاالها در شبكه توزيع برخورد مي كنيم كه 
در اين زمينه بايد گفت موضوع گراني با گرانفروشي تفاوت 
دارد و اينها دو مقوله جدا از هم هستند. او گفت: بايد مشخص 
شود كااليي كه در ش��بكه توزيع به مردم عرضه مي شود، 
ناشي از گراني است يا گرانفروشي. به اين معني كه آيا واحد 
صنفي، كاال را از محل توليد )يا واردات( گران خريده است 
يا گرانفروشي مي كند.  فاضلي افزود: البته بايد به صراحت 
بگوي��م كه   جز براي ميوه كه به دلي��ل وجود ضايعات 35 
درصد سود تعيين شده، براي بقيه مشاغل نرخ سودي بين 
هشت تا 15 درصد بسته به نوع رسته هاي صنفي )عمده 
فروشي يا خرده فروشي( درنظر گرفته شده است. او تصريح 
كرد: گزارش هاي بازرسان اصناف نشان مي دهد كه بيش 
از ۲ ميليون و 500 هزار واحد صنفي داراي پروانه كسب، 
نرخ سودهاي تعيين شده را در فروش كاال رعايت كرده اند و 
داراي كمترين تخلف هستند و بيشترين موارد تخلف مربوط 

به حدود 700 هزار واحد صنفي بدون جوازكسب است. 

كاهش قيمت آهن در بورس با ورود دولت
رييس اتحاديه فروشندگان آهن درباره تصميمات جديد 
در خصوص بورس آهن گفت: با ورود دولت در اين حوزه 
قرار است هم فروشنده وهم خريداران مورد بررسي قرار 
گرفته و ب��ا ارايه راهكارهاي اقتص��ادي در اين زمينه در 
نهايت كاهش قيمت اين محصول و حذف واسطه ها محقق 
شود. به گزارش شاتا، محمد آزاد با اشاره به اينكه اخيرا در 
جلسه اي با مسووالن وزارت صنعت تصميم جديدي براي 
عرضه آهن و ميلگرد توسط بورس كاال اتخاذ شده است، به 
شاتا گفت: دولت با ورود به مساله آهن مشخص مي كند كه 
چگونه اجناس فروخته شود و چه كساني آن را مي توانند 
خريداري كنن��د. در واقع وزارت صمت زماني كه متوجه 

مشكالتي در بورس آهن ش��د با ورود خود در اين حوزه 
قرار است هم فروشنده و هم خريداران را مورد بررسي قرار 
دهد و با ارايه راهكارهاي اقتصادي در اين زمينه در نهايت 
باعث كاهش قيمت اين محصول و حذف واسطه ها شود.

آزاد با تشريح وضعيت بورس آهن در گذشته افزود: پيش 
از اين خريداران غيرواقعي كه نيازي به آهن نداشتند اين 
محصوالت را در بورس خريداري مي كردند تا به عنوان 
يك كاالي سرمايه اي بعدا بتوانند آن را در بازار بفروشند. 
اين مساله باعث وارد شدن آسيب هاي زيادي به بورس 
اين كاال ش��ده بود. او همچنين با اش��اره به خريداران 
غيرواقعي و غير حرفه اي در بورس آهن توضيح داد: در 

واقع كس��اني كه اين كاالها را خريداري مي كردند نه از 
آهن اطالعات درس��تي داشتند و نه حتي نيازي به اين 
كاال داش��تند. اما اين كاال هم مثل سكه و ارز تبديل به 
كااليي شده بود كه مي تواند در آينده با افزايش قيمت به 

خريداران غيرواقعي سود برساند.
رييس اتحاديه فروشندگان آهن ضمن بيان اهميت آهن 
در معامالت كش��ور افزود: آهن كاالي��ي زيربنايي و جزو 
ضروريات ساخت و ساز است، عالوه بر اين در بسياري از 
كاالها به عنوان ماده اوليه به كار گرفته مي شود، بنابراين 
اينكه تنها روي تابلوي بورس قيمت را ببينيم و بدون هيچ 
اطالعي خريداري كنيم تا گران تر بفروشيم باعث باال رفتن 

قيمت اين كاال حتي به صورت غير منطقي خواهد شد.
آزاد در توضيح اين موضوع عنوان كرد: وجود واسطه ها و 
خريداران غير واقعي در صورتي است كه صنف، اتحاديه 
و تعاوني هاي مختلفي براي آهن وجود دارد كه مي توانند 
وظيف��ه توزيع آهن را به عهده گيرن��د و مانع از باال رفتن 
قيمت واقعي توسط واسطه ها و دالالن اين حوزه شوند. 
به گفته او، قرار اس��ت آهن و ميلگرد مورد نياز 31 استان 
از طريق بورس كاال به تعاوني هاي هر اس��تان اختصاص 
پي��دا كند كه با اين تصميم بطور حت��م در زمان تحويل 
آهن به مصرف كنندگان قيمت ها در هر كيلو هزار تومان 
ارزان خواهد ش��د. آزاد گفت: بنابراين با اين افت قيمت و 

سود معقول كه مصوب سازمان حمايت مصرف كنندگان 
وتوليدكنندگان است قيمت ها در سطحي قرار مي گيرد 
كه هم توليد كنن��ده و هم مصرف كنن��ده از آنها راضي 
باشند. رييس اتحاديه فروشندگان آهن همچنين ضمن 
اشاره به جلسه اي كه با مسووالن وزارت صنعت در همين 
مورد برگزار شده تشريح كرد: در جلسه اي كه با مسووالن 
وزارت صنعت برگزار شد بنا براين شد كه عالوه بر نظارت 
بر نحوه توزيع آهن در بورس و مشخص شدن خريداران 
و فروش��ندگان، توليدكنندگان هم مق��دار توليد كاال را 
مشخص و اعالم كنند و محصولشان را به بورس آورده تا 

آهن فروشان آن را خريداري كنند.
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عكسروز

چهرهروز

»پيتر سليمانپور« آهنگساز و نوازنده سازهاي بادي درگذشت
پيتر سليمانپور نوازنده شناخته شده سازهاي بادي عصر يكشنبه هجدهم شهريور ماه بعد از مدت ها مبارزه با بيماري سرطان دارفاني را وداع 
گفت. پيتر سليمانپور سال ۱۳۴۷ در تهران متولد شد. در سال ۱۳۷۱ در كاري مشترك با محراب مقدسيان و علي فروردين موسيقي جز 
را تجربه كرد و به دنبال آن به اجراي كنسرت هاي متعدد پرداخت. از ميان فعاليت هاي او طي ۱۵ سال اخير مي توان به سخنراني هاي او در 
دانشكده موسيقي دانشگاه هنر تهران، اجراهاي زنده، آهنگسازي براي فيلم و ساخت بيش از ۱۵۰ قطعه موسيقي و ضبط شماري از آنها اشاره 
كرد. از سال ۷۳ با حضور در صحنه همراه گروه آتين قدم به عرصه موسيقي حرفه اي گذاشت. در همان سال به اتفاق علي فروردين، مهراب 

مقدسيان و عين اهلل كيوان شكوه »پرسيكو كوارتت « را شكل دادند تا با اجراي قطعاتي از تاريخ موسيقي جاز، اين موسيقي را تجربه كنند.

ايستگاه

»راهبه« گوي سبقت را ربود
فيلم »راهبه« ب��ا افتتاحيه بيش از 
۵۳ ميليون دالري در امريكا، موفق 
شد تا راس باكس آفيس اين كشور 
را از آن خود كند. به گزارش هاليوود 
ريپورتر، فيلم ترسناك ماورالطبيعي 
»راهبه« با افتتاحيه ۵۳.۵ ميليون 
دالري كه از نمايش در ۳۸۷۶ سالن 

سينما به دست آمد موفق شد تا راس باكس آفيس امريكا را از آن خود كند.
اين فيلم كه از مجموعه فيلم هاي »احضار روح« و پنجمين فيلم از اين سري 
اس��ت، با فروش ۷۷.۵ ميليون دالري در ۶۰ بازار جهاني فروش خود را در ۳ 
روز به ۱۳۱ ميليون دالر رسانده است. داستان »راهبه« به كارگرداني كورين 
هاردي در سال ۱۹۵۲ مي گذرد و داستان يك راهبه با بازي تيسا فارميگا را 
روايت مي كند كه با يك كشيش كاتوليك با بازي دمين بيچير درباره خودكشي 
يك راهبه در روماني تحقيق مي كنند.با اين موفقيت كه »راهبه« كسب كرد، 
»آس��يايي هاي خرپول« به جايگاه دوم رانده شدند. اين فيلم با فروش ۱۳.۶ 
ميليون دالر در هفته اي كه گذشت مجموع فروش داخلي خود را به ۱۳۶.۲ 
ميليون دالر رساند و در بازار جهاني با فروش در ۲۳ بازار جهاني، ۲۸.۵ ميليون 
دالر فروخت تا در مجموع ۱۶۴.۷ ميليون دالر كسب كرده باشد. فيلم جديد 
ديگر اين هفته »نعناع« است كه در اولين هفته اكرانش در جايگاه سوم قرار 
گرفت و فروشي ۱۳.۳ ميليون دالري را از نمايش در ۲۹۸۰ سالن سينما به 
دست آورد.اين تريلر با بازي جنيفر گارنر به كارگرداني پي ير مورل كارگردان 
»ربوده شده« فيلمي از درجه R است و در سايت راتن توميتوز از منتقدان تنها 
امتياز ۱۶ درصد را كس��ب كرده است.»مگ« نيز در پنجمين هفته اكرانش 
در جايگاه چهارم قرار گرفته و ۶ ميليون دالر ديگر فروخته اس��ت تا مجموع 

فروشش به ۱۳۱.۶ ميليون دالر برسد.

بازارهنر

»پدر طالقاني« در حال آماده سازي

حضور »با من« در ۳ جشنواره خارجي

پنج فيلم جديد اكران مي شود

دومين دوره »عصر تجربه« برگزار مي شود

مس��تند »پدر طالقاني« به كارگرداني 
محمدعلي محمددوس��ت اي��ن روزها 
مراحل پاياني را براي حضور در جشنواره 
»س��ينماحقيقت« ط��ي مي كن��د. 
محمدعل��ي محمددوس��ت كارگردان 
مستند سينمايي »پدر طالقاني« درباره 
روند توليد اين اثر بيان كرد: روند توليد 
اين مس��تند پنج س��ال پيش با شروع 

تحقيقات و جمع آوري حدود چهار هزار س��ند، كه 
برخي از آنها تاكنون ديده نشده است، آغاز شد.

او افزود: براي س��اخت اين مستند با حدود ۷۰ نفر از 
كساني كه از نزديك آيت اهلل طالقاني را مي شناختند 
و اف��رادي از جناح هاي مختلف مصاحبه هايي انجام 
شده است. محمددوست درباره ساختار اين مستند 

به مهر گفت: اين فيلم يك اثر مس��تند 
داستاني اس��ت كه بر اساس شخصيت 
آقاي طالقاني فيلمنامه اي نوشته شده 
اس��ت و مقاطعي از مس��ائل مربوط به 
زندگي ايش��ان را بازس��ازي كرده ايم. 
اين مستند كه توليد مشترك سازمان 
رسانه اي اوج و شبكه افق است، روايتي 
از زندگ��ي آيت اهلل طالقان��ي را در قالب 
يك اثر مستند سينمايي به كارگرداني محمدعلي 
محمددوست و تهيه كنندگي اباذر صالحيان به تصوير 
مي كشد.اين مستند پس از تصويربرداري بخش هاي 
بازسازي هم اكنون توسط اسماعيل عليزاده در حال 
تدوين بوده و مراحل پاياني براي آماده سازي جهت 
حضور در جشنواره »سينماحقيقت« را طي مي كند. 

فيلم كوتاه »با من« در ماه سپتامبر در 
سه جش��نواره خارجي حضور مي يابد. 
فيلم كوتاه »با من« ساخته آزاده قچاق به 
سه جشنواره خارجي كه در ماه سپتامبر 
برگزار مي شوند، راه يافت. اين فيلم در 
بخش مسابقه جشنواره بين المللي فيلم 
»پورتو مادرين« كه در آرژانتين برگزار 
مي شود، شركت دارد. اين جشنواره با 

هدف حمايت از كارگردان هاي جديد از سراسر دنيا 
برگزار مي شود.

امس��ال پنجمين دوره »پورتو مادرين« است و از ۷ 
تا ۱۳ س��پتامبر برابر با ۱۶ تا ۲۲ شهريور ماه برگزار 

مي شود.
همچنين اين فيلم كوتاه به تازگي به بخش مسابقه 
جشنواره فيلم »فول بلوم« در كاروليناي شمالي راه 

يافته است. جشنواره فيلم »فول بلوم« 
از ۱۳ تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۸ برابر با ۲۲ تا 

۲۴ شهريورماه برگزار مي شود.
»بام��ن« در جش��نواره بين الملل��ي 
»موندنس« نيز ب��ه نمايش درمي آيد. 
اين جشنواره كه با عنوان فستيوال فيلم 
بدون مرز ش��ناخته مي ش��ود، از سال 
۲۰۰۰ هر ساله با هدف حمايت و تشويق 
فيلمسازان مستقل سراسر جهان و كشف مفاهيم و 
استعدادهاي جديد و روش هاي نوين داستان گويي 

در امريكا برگزار مي شود.
نمايش آثار برگزيده و اهداي جوايز نوزدهمين دوره 
اين رويداد بين المللي همزمان ۱۵ و ۱۶ س��پتامبر 
برابر با ۲۴ و ۲۵ ش��هريور در بول��در، ايالت كلرادو 

برگزار مي شود.

سخنگوي شوراي صنفي نمايش با اشاره 
به اكران ۵ فيلم جديد در س��ينماهاي 
كشور از توقف اكران فيلم هاي كمدي 
همزم��ان با ايام م��اه محرم خب��ر داد. 
غالمرضا فرجي با اشاره به جلسه ديروز، 
دوشنبه نوزدهم شهريور شوراي صنفي 
نمايش گفت: قرارداد فيلم س��ينمايي 
»آهوي پيشوني سفيد۲« به كارگرداني 

جواد هاشمي در گروه سينمايي زندگي بعد از فيلم 
سينمايي »هشتگ« به كارگرداني رحيم بهبودي 
ثبت شد. او ادامه داد: همچنين فيلم هاي »مغزهاي 
كوچك زنگ زده« به كارگرداني هومن س��يدي در 
گروه سينمايي آزادي، »ماهورا« به كارگرداني حميد 

زرگرنژاد در گروه س��ينمايي استقالل، 
»هشتگ« به كارگرداني رحيم بهبودي 
در گروه س��ينمايي زندگي، »سوفي و 
ديوانه« به كارگرداني مهدي كرم پور در 
گروه سينمايي كورش، »جاده قديم« 
به كارگرداني مني��ژه حكمت در گروه 
سينمايي ايران از چهارشنبه ۴ مهر ماه 
در سينماهاي كش��ور اكران مي شود. 
فرجي در پايان گفت: اكران فيلم هاي كمدي تا پايان 
روز سه شنبه ۲۰ شهريورماه در سينماهاي كشور به 
دليل شروع ايام ماه محرم به پايان مي رسد. همچنين 
روز چهارشنبه ۲۱ شهريورماه روز ملي سينما بليت 

سينماها نيم بها خواهد بود. 

مدير تئاتر مس��تقل تهران از برگزاري 
دومي��ن دوره از رپرتوار »عصر تجربه« 
كه به اجراي آثار تجربي از سراسر ايران 
اختص��اص دارد در مهر و آبان امس��ال 

خبر داد.
مصطفي كوش��كي بازيگر، كارگردان 
و مدي��ر تئاتر مس��تقل ته��ران درباره 
برنامه هاي اين تماشاخانه به مهر گفت: 

دومين دوره از رپرتوار »عصر تجربه« قرار است امسال 
نيز در مهر و آبان برگزار ش��ود. دور اول اين رپرتوار 
كه سال گذشته شهريور، مهر و آبان با اجراي ۴ اثر 
نمايشي برگزار ش��د از يك ضرورت مي آمد آن هم 
اين بود كه به دليل توسعه بسيار زياد تئاتر تجاري و 
شكاف بزرگي كه بين تئاتر تجربه گرا و تئاتر عرف و 
بدنه و بعضا تجاري رخ داده است ما در تئاتر مستقل 
تهران به اين فكر كرديم كه به اندازه سهم خودمان 
چه كاري از دس��تمان بر مي آيد هر چند كه در اين 
شرايط اقتصادي به نظر مي رسيد تئاتر دولتي بايد 

دست به اين كار مي زد تا شكاف ايجاد 
ش��ده را كم كند و به گون��ه ديگري از 
 تئاتر ه��م امكان ديده ش��دن و جذب 

مخاطب بدهد.
او اف��زود: ما چندين ماه به اين ايده فكر 
كردي��م كه چطور مي ش��ود ما كه يك 
تئاتر خصوصي هستيم و هزينه هايمان 
سرسام آور اس��ت و البته دغدغه تئاتر 
هم داريم و دانش آموخته اين حوزه هستيم كمكي 
براي پر شدن اين شكاف بكنيم. اين شكاف به شكل 
ديگري در دهه قبل بين تئاتر دانش��گاهي و تئاتر 
حرفه اي هم ايجاد شده بود و در سال هاي قبل ما به 
عنوان دانشجويان تئاتر زماني كه مي خواستيم وارد 
فضاي حرفه اي بشويم با مشكالتي روبرو بوديم اما اين 
فاصله به اين اندازه نبود كه افراد نتوانند خودشان را 
با ارايه كارشان وارد سيستم تئاتر حرفه اي كنند ولي 
در اين دوران با ورود سرمايه و تغييري كه در ذائقه 

مخاطب رخ داده اين فاصله بيشتر شده است.

میراث

سهم ۱.۵ درصدي ايران از گردشگري جهاني
س��ازمان جهان��ي گردش��گري 
)WTO( در جديدتري��ن گزارش 
خ��ود از رش��د منف��ي صنع��ت 
گردش��گري ايران در ب��ازه زماني 

۲۰۱۷-۲۰۱۶ خبر داد.
بر اساس اطالعات موجود در نسخه 
جديد )اگوس��ت( گزارش سازمان 

جهاني گردشگري از روندهاي گردشگري بين المللي در سال ۲۰۱۷ ميالدي، 
ايران در سال گذشته ميالدي در مجموع پذيراي ۴ ميليون و ۸۶۷ هزار نفر 
گردش��گر بوده است كه در اين رقم مقايس��ه با ۴ ميليون و ۹۴۲ هزار نفري 
گردشگر خارجي كه در سال ۲۰۱۶ به ايران سفر كردند، حاكي از رشد منفي 
۱.۵ درصدي است. همچنين شمار گردشگران خارجي ايران در سال ۲۰۱۰ 
نيز در اين گزارش ۲ ميليون و ۹۳۸ هزار نفر عنوان شده است. در اين گزارش 
سهم ايران از بازار جهاني گردشگران بين المللي ۱.۵ درصد عنوان شده است. 
همچنين ميزان درآمدهاي گردشگري ايران در اين گزارش در سال ۲۰۱۰ 
ميالدي ۲ ميليارد و ۴۳۸ ميليون دالر و در سال ۲۰۱۶ ميالدي ۳ ميليارد و 
۷۱۳ ميليون دالر اعالم شده اما ميزان درآمدهاي گردشگري ايران در سال 
۲۰۱۷ اعالم نشده اس��ت! اين در حالي است كه تخمين مسووالن سازمان 
ميراث فرنگي صنايع دستي و گردشگري ايران بر اين بود كه در همين سال 
درآمد گردشگري نزديك به ۶ ميليارد دالر بوده است. پيش تر مسووالن سابق 
سازمان نيز در اعالم آمار درآمد گردشگري ايران براي سال ۹۵ مقارن با ۲۰۱۶ 
رقمي حدود ۸ ميليارد دالر را اعالم كرده بودند اما آمارهاي اعالمي از سوي 
سازمان جهاني گردشگري براي سال ۲۰۱۶ )۳ ميليارد و ۷۱۳ ميليون دالر( 
حدود ۴۶ درصد كمتر است.  افت گردشگري ايران در سال ۲۰۱۷ در حالي 

اتفاق افتاده است كه شوراي جهاني سفر و گردشگري پيش بيني كرده بود 

تاريخنگاري

تاسيس بانك ملي ايران 
بيستم شهريور ۱۳۰۷، بانك ملي ايران در تهران بطور رسمي كار خود را آغازكرد. 
قانون تاس��يس بانك ملي ايران در ۱۴ ارديبهش��ت ۱۳۰۶ به تصويب مجلس و 
اساس��نامه اين بانك در ۱۴ تير ۱۳۰۷ خورش��يدي به تصويب كميسيون ماليه 

مجلس رسيد. 
پس از استقرار مشروطيت هنگامي كه دولت از مجلس شوراي ملي اجازه استقراض 
خارجي خواس��ت، احساسات ملي كه از وام هاي گذشته و رفتار بانك هاي بيگانه 
جريحه دار شده بود به هيجان آمد و نمايندگان مردم به منظور قطع نفوذ سياسي و 
اقتصادي بانك هاي مذكور و در ترميم وضع مالي خزانه ضمن مخالفت با استقراض 
خارجي تاسيس بانك ملي را خواستار شدند، و جمعي از بازرگانان و صرافان متعهد 
مشاركت در اين بانك شدند و در آذرماه ۱۲۸۵ با اعالني كه مبين احساسات عمومي 

و عالقه مردم به تاسيس يك بانك اعتباري ملي در ايران بود، انتشار يافت .
در روز ۲۳ آبان ۱۲۸۵ ميرزا ابوالقاسم ناصرالملك وزير ماليه وقت مظفرالدين شاه 
در مجلس شوراي ملي حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالي كشور خبرداد و پيشنهاد 
داد كه دولت براي رفع اين مش��كل مبلغي از كشورهاي اروپايي وام دريافت كند 
كه با مخالفت شديد نمايندگان مواجه شد. نمايندگان پس از شور و پيگيري در 
روز ۹ آذر ماه همان س��ال با تأس��يس بانكي كه بتواند براي كشور سود داشته و با 
سپرده هاي مردم به نفع كشور و مردم كاركند موافقت كردند. خبر تشكيل بانك 
ملي با سرمايه ۱۵ ميليون )۳۰ كرور( قابل افزايش به ۵۰ ميليون تومان با وجد و 

شعف عموم ملت روبرو شد.
از طرفي ديگر تغييرات ناگهاني در اوضاع سياسي و انعقاد قرارداد ۱۹۰۷ ميالدي 
بين دولت هاي روسيه و انگليس و تقسيم ايران و نيز آغاز جنگ جهاني اول و ورود 
نيروهاي اشغالگر به ايران تمام كوشش ها و تالش هاي تشكيل بانك ملي را نقش 

بر آب كرد و اين آرزوي بزرگ مردم سال ها به تعويق افتاد.

پس از پايان جنگ جهاني اول و خروج اشغالگران از ايران، سرانجام قانون تاسيس 
بانك ملي ايران در جلسه مورخ ۱۴ ارديبهشت ۱۳۰۶ به تصويب مجلس رسيد و 
اساسنامه بانك در ۱۴ تير ماه ۱۳۰۷ مورد تصويب كميسيون ماليه مجلس قرار 
گرفت و در روز سه ش��نبه۲۰ شهريور ۱۳۰۷ بانك ملي ايران در تهران رسمًا كار 

خود را آغازكرد.
 اولين مديرعامل بانك ملي دكتر كورت لنيدن ب��الت و معاون او فوگل به همراه 

۷۰ كارشناس از كشور آلمان به ايران آمدند.
بر حسب اساس��نامه بانك، بانك ملي ايران به صورت يك شركت سهامي داراي 

شخصيت حقوقي شناخته و تابع قوانين تجاري تلقي شد.

كیوسك

 تاييد توطئه امريكا 
عليه »مادورو« 
 نيويورك تايمز:  

اي��ن روزنام��ه از تاييد 
ديدار مقامات امريكا با 
ارتش ونزوئال خبر داد. 
طبق گ��زارش صفحه 
اول نيوي��ورك تايمز، 
مقامات امريكايي تاييد 
كردن��د ك��ه مقامات 
امريكايي در جلساتي 

محرمانه با افسران ارتش ونزوئال- كه مشغول 
برنامه ريزي براي كودتا عليه رييس جمهوري 
اين كش��ور، نيكوالس مادورو بودن��د- ديدار 
كردند ام��ا تصميم نهاي��ي واش��نگتن بعد از 
اي��ن ديدارها اين بوده ك��ه از كودتا در ونزوئال 
حمايت نكند. اين سخنان در حالي بيان شده 
كه كاخ س��فيد از اظهارنظر صريح در اين باره 
خودداري كرده اس��ت، ام��ا در بيانيه اي اعالم 
ك��رده، اياالت متحده همچن��ان به حمايت از 
»بازگش��ت صلح آميز و قاعده من��د ونزوئال به 
دموكراسي« ادامه خواهد داد. همچنين، وزير 
خارجه ونزوئال در پيامي توئيتري خبر روزنامه 
نيوي��ورك تايمز مبني بر توطئ��ه امريكا براي 
براندازي رييس جمهوري اين كش��ور را مورد 

تاييد قرار داد.

  فيگارو: 
اين روزنامه در صفحه 
اول خ��ود، گزارش��ي 
از رژه كره ش��مالي در 
هفتادمي��ن س��الگرد 
تاس��يس اين كش��ور 
منتشر كرد. طبق اين 
گ��زارش، هفتادمي��ن 
سالگرد تاس��يس كره 

شمالي درحالي در پيونگ يانگ، پايتخت اين 
كشور برگزار شد كه براي برگزاري اين مراسم 
حدود ۶ ماه برنامه ريزي ش��ده بود. تفاوت اين 
مراس��م با مراس��م قبلي در اين بود كه در رژه 
هفتادمين س��الگرد كره شمالي، موشك هاي 
هسته اي و تسليحات نظامي به نمايش گذاشته 
نشد. اين در حالي است كه كره شمالي در رژه 
قبلي كه روز هشتم فوريه ۲۰۱۸ و به مناسبت 
سالگرد تاس��يس ارتش اين كشور برگزار كرد، 
موشك هاي قاره پيما با قابليت حمل كالهك 
هس��ته اي خود را به نمايش گذاش��ت. دونالد 
ترامپ نيز، استقبال از اين اقدام كره شمالي را 

در توئيتر خود به نمايش گذاشت. 

  ال پايس: 
پدرو سانچز، نخست وزير 
اس��پانيا پس از گذشت 
صد روز از نخست وزيري 
خ��ود، در س��خناني از 
تح��ول ش��گرف در اين 
كش��ور خب��ر داد. طبق 
گ��زارش اي��ن روزنامه، 
سانچز در اين سخنراني 

اعالم كرد: »هدف من اين است كه تا سال ۲۰۳۰ 
بتوانم تغييراتي را محقق كن��م، اين تغييرات در 
پنج حوزه كليدي اس��ت: آموزش، كار، بهداشت، 
محيط زيست و حقوق بازنشستگي.« همچنين، 
سانچز با اشاره به اوضاع اقتصادي اسپانيا، از طرح 
اشتغالزايي جوانان و سرمايه گذاري در اين زمينه 
خبر داده است. به گزارش ال پايس، نخست وزير 
اس��پانيا وعده داد براي ارتقاي آموزش دو زبانه با 
تاكيد خاص بر زبان انگليسي تالش خواهد كرد. 
همچني��ن او از تعهد دولتش به محيط زيس��ت و 

توسعه عادالنه منابع انرژي تجديدپذير خبر داد.

معرفي 10 كشوري كه باالترين نرخ خودكشي را دارند

الههباقري|
 دهم س��پتامبر، روز جهاني پيشگيري 
از خودكش��ي نام گذاري ش��ده است. 
اي��ن نام گذاري، نش��ان دهنده اهميت 
خودكشي و مرگ  هاي ناشي از اين اتفاق است. طبق 
آمار منتشر شده، خودكشي يكي از عوامل قابل توجه 
مرگ ومير درجهان است و ساالنه بيش از ۸۰۰ هزار 
نفر در اثر خودكش��ي جان خود را از دست مي دهند. 
به گفته كارشناسان، عالوه بر اختالالت رواني و انواع 
اعتيادها كه مهم ترين عوامل خودكش��ي در جهان 
هس��تند، بحران هاي اقتصادي و اجتماعي، مسائل 
كاري و مشكالت خانوادگي نيز، تاثير قابل توجهي در 

ميل به  خودكشي افراد دارند. 
طبق تازه ترين بررسي هاي صورت گرفته از ۲۵ كشور، 
روسيه بيشترين آمار خودكشي را به خود اختصاص 
داده است. آنطور كه گفته شده، در ميان هر صد هزار 
نفر، حدود ۴۸.۳ ش��هروند روسيه، بر اثر خودكشي 
جان خود را از دس��ت مي دهند. تحقيقات در روسيه 
نشان مي دهد كه حدود نيمي از موارد خودكشي در 
اين كشور به علت اختالفات خانوادگي روي مي دهد. 
همچنين گفته شده كه بيشترين آمار خودكشي در 
نوجوانان ۱۵ تا ۱۹ سال روسي است. در اوكراين نيز، 
خودكشي به مرگي رايج تبديل شده و طبق بسياري از 
گزارش ها نخستين عامل مرگ ومير در ارتش اوكراين 
است. در آغاز سال ميالدي جاري، بيش از ۵۰۰ نيروي 
ارتش در جريان عمليات نظامي در ش��رق اوكراين، 
خودكش��ي كردند. به گفته بسياري از تحليل گران، 
نقص عضو  ناش��ي از عمليات نظامي و استرس هاي 
كاري، مهم ترين عامل خودكش��ي اين افراد اس��ت. 
طبق تازه ترين آمار منتشر شده، در ميان هر صدهزار 
اوكرايني، حدود ۳۵ مرد و نزديك به ۵ زن جان خود 
را بر اثر خودكشي از دست مي دهند. كره جنوبي نيز، 
رتبه سوم را در نرخ خودكشي به خود اختصاص داده 
است. بررسي ها نشان مي دهد كه از هر صدهزار نفر، 
مرگ حدود ۳۰ مرد و ۱۲ زن بر اثر خودكشي بوده كه 
در اين ميان، سالمندان آمار قابل توجهي در خودكشي 
به خود اختص��اص داده اند. يكي از اصلي ترين داليل 

خودكشي در كره جنوبي، فش��ار كاري شديد بوده و 
همچنين گفته شده كه فشار امتحانات و آزمون ها در 
كره جنوبي، عامل مهم خودكشي در ميان نوجوانان 
است؛ كش��وري كه رقابت در آن حرف اول را مي زند. 
طبق آمار منتشر شده در لهستان و بلژيك نيز، در ميان 
هر صدهزار نفر حدود ۲۰ تا ۳۰ مرد ساالنه خودكشي 
مي كنند اما آنطور كه گفته شده، نرخ خودكشي زنان 
در بلژيك، بيشتر از لهستان است. در ميان هر صدهزار 
نفر ايسلندي نيز، ساالنه حدود ۱۲ مرد و ۵ زن بر اثر 
خودكش��ي جان خود را از دست مي دهند كه طبق 
گزارش ها، اين آمار در امريكا نيز مش��ابه بوده با اين 
تفاوت كه نرخ خودكشي در ميان زنان امريكايي حدود 
۸ نفر در هر صدهزار نفر اعالم شده است. اين در حالي 
است كه تحقيقات تازه دولت امريكا نشان مي دهد كه 
آمار خودكش��ي در اين كشور از سال ۱۹۹۹ افزايش 
يافته و روابط عاطفي بين دو نفر و مشكالت مالي را از 
جمله عوامل مهم در خودكشي در كشور عنوان شده 
است. آمار خودكشي در فنالند نيز مشابه امريكا اعالم 
شده و در ژاپن نيز، گفته شده كه در ميان هر صدهزار 
نفر، حدود ۲۱ مرد و ۱۶ زن، ساالنه بر اثر خودكشي 
جان خود را از دست مي دهند. آنطور كه گفته شده، 

آمار خودكش��ي در ژاپن تنها به بزرگساالن محدود 
نمي شود و كودكان و نوجوانان بين ۱۰ تا ۱۹ سال را 
نيز شامل مي شود. طبق بررسي هاي صورت گرفته، 
زندگي ماش��يني و بيش از حد رقابتي عامل مهمي 

براي خودكشي در ژاپن اعالم شده است. 
آنطور كه در اين گزارش ديده شد، در تمام كشورهاي 
مورد بررسي، ميزان خودكشي مرد ان نسبت به زنان 
بيشتر است. اين در حالي است كه در ميان ۱۰ كشوري 
كه باالترين نرخ خودكشي ساالنه را دارند، هند تنها 
كشوري اس��ت كه ميزان خودكش��ي مردان و زنان 
تفاوت چنداني با يكديگر ندارد؛ بسياري از كارشناسان، 
هند را پايتخت خودكش��ي زن��ان در جهان معرفي 
كرده اند. طبق تازه ترين آمار منتش��ر ش��ده، در اين 
كشور در ميان هر صدهزار نفر، حدود ۱۸ مرد و ۱۵ زن 
ساالنه بر اثر خودكشي جان خود را از دست مي دهند. 
آنطور كه گفته شده، باورها و سنت هاي مردساالرانه در 
هند، مهم ترين عامل افزايش خودكشي زنان مي شود. 
كارشناسان براين باورند كه آموزش مردم در اين مورد 
كه چگونه با فقدان چي��زي مقابله كنند و يا چگونه 
بر مش��كالت احساس��ي فائق آيند، در پيشگيري از 

خودكشي ضروري است.

روسيه؛ پايتخت خودكشي جهان

آمارنامه


	P-01
	P-02
	P-03
	P-04
	P-05
	P-06
	P-07
	P-08
	P-09
	P-10 new
	P-11
	P-12
	P-13
	P-14
	P-15
	P-16

