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تعادل|  قفل تصويب آخرين اليحه، از لوايح مالي دولت 
را اجماع مجل��س، دولت و نهاده��اي امنيتي و نظارتي 
شكست. اجماعي كه به دنبال پايان دادن به كشمكش ها 
بر سر تصويب اليحه پيوستن ايران به كنوانسيون مبارزه 
با تامين مالي تروريسم يا همان CFT  است. اين را نشست 
غيرعلني روز شنبه مقامات ارشد سياسي و امنيتي در 
اتاق جلسات رييس مجلس نشان مي دهد. جلسه اي كه 
با حضور ظريف وزير امور خارجه، علوي وزير اطالعات، 
اكرمي سرپرس��ت وزارت اقتصاد، همت��ي رييس كل 
بانك مركزي، كدخدايي قائم مقام دبير شوراي نگهبان، 
عارف رييس فراكس��يون اميد مجلس، جاللي رييس 
مرك��ز پژوهش هاي مجلس، طائب مس��وول اطالعات 
سپاه، عراقچي معاون سياس��ي وزارت خارجه، فالحت 
پيشه رييس كميسيون امنيت ملي مجلس، مديركل 
حقوقي وزارت اطالعات و آقايان فتحي، نعمتي، رحيمي، 
طاهرخاني، يوسفيان مال از نمايندگان مجلس، غريبي 
كارشناس وزارت خارجه، احمدآبادي و جليلي از وزارت 
اقتصاد، منفرد از وزارت اطالع��ات و كياني از اطالعات 
سپاه و به رياس��ت دكتر علي الريجاني رييس مجلس 
شوراي اسالمي برگزار شد. از جزييات اين جلسه چيزي 
منتشر نشد. جزيياتي كه به نظر هر چه بوده، نتيجه اش 
تصويب اين اليحه در مجلس است. اليحه اي كه به گفته 
رييس مجل��س كل آن به مجمع تش��خيص مصلحت 
فرس��تاده مي ش��ود . در همين ارتباط رييس مجلس 
ش��وراي اس��المي گفته اس��ت: دو اليحه الحاق دولت 
جمهوري اس��المي ايران به كنوانس��يون سازمان ملل 
متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي و مبارزه 
پولشويي براي بررس��ي به مجمع تشخيص مصلحت 
نظام فرستاده مي شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاري 
خانه ملت، دكتر علي الريجاني در نشست علني ديروز 
)سه شنبه، 3 مهرماه( مجلس ش��وراي اسالمي با بيان 
اينكه دو اليحه الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به 
كنوانسيون س��ازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم 
سازمان يافته و پولشويي براي بررسي به مجمع تشخيص 
مصلحت نظام فرستاده مي شود در تش��ريح داليل آن 
گفت: در رابطه با اين دو اليحه مالحظاتي از سوي شوراي 
نظارت مجمع تشخيص وجود داشت كه آن را به مجمع 

داد ضمن اينكه هم در مورد اليحه الحاق دولت جمهوري 
اسالمي ايران به كنوانسيون س��ازمان ملل متحد براي 
مبارزه با جرايم س��ازمان يافته فراملي و ه��م مبارزه با 
پولشويي معمواًل شوراي نظارت اليحه را در زمان بررسي 
به كميسيون ارسال مي كند اما اين بار به شوراي نگهبان 
داده ش��د بنابراين كميس��يون اين مورد را مد نظر قرار 
نداد و مي توانست در نظر نگيرد زيرا شوراي نگهبان بايد 
نظر مي داد. رييس مجلس شوراي اسالمي يادآور شد: 
هم اكنون اين دو اليحه براي بررس��ي بيشتر در صحن 
مجمع تشخيص مصلحت به مجمع فرستاده مي شود 
چرا كه آن مالحظات در كميسيون مد نظر قرار گرفته 
نشد ضمن اينكه مي توانستند در نظر نگيرند به اين دليل 

كه شوراي نگهبان بايد نظر مي داد.
به گفت��ه الريجاني، ش��وراي نگهبان مي توان��د پس از 
تصويب اليحه در مورد آن به مجمع تشخيص اعالم نظر 
كند بنابراين در جلس��ه مجمع بحث شد، آقاي رضايي 
گفتند اگر ش��ما اين نظر را قبول نداريد بايد به مجمع 
بيايد، اين موضوع در جلسه مجمع تشخيص بحث شد اما 

اعضاي مجمع روي اين اظهارنظر ايراد داشتند.
رييس مجلس ش��وراي اس��المي در پايان به اين نكته 
اشاره كرد كه بعد از اينكه اين لوايح در مجمع تشخيص 
مورد بررسي قرار گرفت، اگر نظر شوراي نظارت درست 
بود، اعمال مي ش��ود در غير اين صورت هم��ان قانون 
مجلس خواهد بود. اما مصوبه ديروز پيامدهايي داشت 
كه اين را از حج��م آتش طيف تن��دروي مجلس عليه 
موافق��ان CFT هم مي ت��وان فهميد؛ آنجا ك��ه يكي از 
نمايندگان اصولگرا، مجلس را به آبستراكسيون تهديد 
كرده است. گزارش كوتاه يكي از اعضاي اين جلسه هم 
همين را نشان مي دهد. آنطور كه عليرضا رحيمي، عضو 
اصالح طلب كميسيون امنيت ملي مجلس گفته، به غير 
از يك سازمان، همه مسووالن حاضر در جلسه بر ضرورت 
تصويب اليحه اجماع قاطع داشته اند. او اين را در كانال 
تلگرامي خود نوشته و درباره ادعاي مخالفت مقام معظم 
رهبري با اليحه CFT هم به نقل از علي الريجاني گفته 
است كه »نظرات رهبري درخصوص كنوانسيون ها كه 
در ديدار با نمايندگان مجلس بيان شده بطور عام ناظر 
بر مطلق كنوانسيون ها بوده و براي رسيدگي به اين لوايح 

توسط مجلس مقام رهبري مخالفتي نداشته اند.« اشاره 
او به آن بخش از سخنان رهبري در ديدار با نمايندگان 
بود كه ايشان بر تصويب قوانين داخلي به جاي پيوستن 
به كنوانسيون ها تاكيد كرده بودند. به گفته اين نماينده، 
بر اس��اس تصميم اعضاي جلس��ه، پس از انجام اصالح 
شكلي در اليحه توسط كميس��يون امنيت، ملي ظرف 
هفته جاري، گ��زارش نهايي به هيات رييس��ه مجلس 
ارسال خواهد شد. اما به غير از آن سازماني كه رحيمي 
نامي از آن نبرده، فراكسيون نمايندگان واليي يا همان 
اصولگرايان مخال��ف دولت هم با اي��ن اليحه مخالفت 
كرده اند. به گفته رحيمي، فراكسيون نمايندگان واليي 
يا احتماال رييس آن، حاجي بابايي با وجود دعوت قبلي، 
اين جلسه مهم را تحريم كرده و در آن حاضر نشده است. 

هر چند اعالم مخالفت اين فراكس��يون تنها به تحريم 
جلسه محرمانه روز شنبه محدود نشد. روز گذشته، پس 
از آنكه اصالحيه قانون مبارزه با پولشويي و پالرمو تصويب 
شد، نقوي حسيني كه سخنگوي اين فراكسيون است، 
در توييتي به رييس مجلس تاخ��ت و تالش الريجاني 
براي تصويب لواي��ح مربوط به FATF را ش��گفت انگيز 
خواند. به گفته او، فراكسيون نمايندگان واليي با الحاق به 
كنوانسيون )CFT( مخالف است و آن را در جهت منافع 
ملي كشور نمي داند. روز يك شنبه هم ابوالفضل حسن 
بيگي، نماينده اصولگراي عضو كميسيون امنيت ملي به 
تسنيم گفت كه »اگر متوجه شويم اليحه CFT در حال 
رأي  آوردن است، جلس��ه را آبستراكسيون مي كنيم.« 
همزمان هم حميدرضا حاجي بابايي، رييس فراكسيون 
واليي به همين خبرگزاري گفته ك��ه نظر نمايندگان 
اين فراكس��يون مخالفت قطعي با تصويب CFT است. 
تعدادي از نمايندگان اصولگراي مجلس پيش از اين هم 
بر سر مخالفت با اليحه CFT  آبستراكسيون كرده بودند. 
آنجا كه بررسي اليحه به كميسيون امنيت ملي رفت و 
اعضاي اصولگراي اين كميسيون پيش از راي گيري از 
جلسه خارج شدند تا گزارش تهيه شده به تصويب نرسد. 
حال بايد ديد در زمان كوتاه��ي كه تا پايان مهلت گروه 
ويژه اقدام مالي FATF مانده، زور كدام گروه به ديگري 
مي چربد؛ مخالفان لوايح پيروز اين جدال مي ش��وند يا 

موافقاني كه ظاهرا در اكثريت هستند.

نشست رييس مجلس با 21  تن از شخصيت هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي كشور 

رايزني هاي تصويب اليحه »پالرمو« حسين حقگو|
تحليل گر اقتصادي|

حضور رييس جمهوري در اجالس س��اليانه سازمان 
ملل و سخنراني ها و مالقات هاي ايشان و هيات همراه 
با مسووالن دولت ها و روساي سازمان هاي بين المللي 
بار ديگر نحوه تعامل مناسب كشورمان با جهان را به 
موضوع و س��والي مهم تبديل كرده اس��ت . حضور و 
پرسشي كه امسال اهميتي بسي بيشتر از سال هاي 
قبل دارد . چرا كه به اعتقاد بس��ياري گره گشايي در 
حوزه سياس��ت خارجي اكنون نقش��ي اساس��ي در 
گشودن گره هاي اقتصادي جامعه و معيشت و كسب و 
كار مردم دارد.  افزايش تهديد ها، فشارها و آغاز فاز اول 
تحريم هاي امريكا، وضعيت دشواري را بر بنگاه هاي 
اقتصادي و صنعتي كش��ورمان تحميل و ارتباطات 
آنها را با طرف ها و شركاي خارجي و بازارها و نهادهاي 
پولي و مالي بين المللي دشوارتر از هر زمان ديگر كرده 
است . در اين ش��رايط مردم انتظار بسياري دارند كه 
در چارچوب منافع و ارزش ه��اي ملي تحول مثبتي 
در سياست خارجي كشور واقع و اين شرايط تغيير و 

وضعيت اقتصادي و كسب و كارشان به سامان شود.
توقع و انتظاري كه به حق اس��ت و به هيچ وجه بيراه 
نيس��ت. چرا كه سياس��ت خارجي و رش��د و توسعه 
اقتصادي در بسياري از نظريه ها، با يكديگر تناظري 
يك به ي��ك دارند و در واق��ع نحوه تعام��ل صنايع و 
بنگاه هاي داخلي و بازارهاي جهاني اس��ت كه الگوي 
توس��عه اقتص��ادي و صنعت��ي هركش��ور و افزايش 
درآمدها و ايجاد اش��تغال و... را براي مردم آن كشور 
فراهم مي كند. متاس��فانه ام��ا هنوز در كش��ورمان 
هستندكس��اني كه مخالف اين اصول بنيادين اند و از 
دريچه چند دهه قبل به ارتباط ب��ا جهان مي نگرند. 
اينان همچنان جريان مناس��بات حاك��م بر اقتصاد 
بين المللي را همچون دهه 50 و 60 ميالدي تحليل 
مي كنند: تامين مواد اوليه و خام ارزان از كش��ورهاي 
در حال توسعه براي توليد محصوالت مورد نياز غرب 
با كمترين قيمت !  در حالي كه اين روابط و مناسبات 
در دهه هاي اخير دچار تحوالتي شگرف شده است . 
در جهان جديد به سبب رشد سريع تكنولوژي، سهم 
مواد اولي��ه در قيمت تمام ش��ده محصوالت كاهش 
بس��يار و دانش فني و بازار اهميت��ي دو چندان يافته 

است . بر اين اساس بيش از مواد اوليه ارزان، در جهان 
امروز اين فناوري و بازار است كه نقش حياتي داشته 
تا امكان توليد كاالهايي با ارزش افزوده بيشتر فراهم و 

روانه بازار فروش شود.
در اين چارچوب افزايش ق��درت خريد، امروز ضرورت 
توس��عه بازارهاس��ت كه اين خود تغييراتي اساسي را 
در پارادايم اقتصاد جهاني ايجاد و “ اش��تراك منافع “ 
را جايگزين “ تض��اد منافع “ نموده اس��ت. لذا ارتقاي 
توانمندي صنعتي كشورهاي در حال توسعه و افزايش 
قدرت خري��د مردم اين كش��ورها به عنوان ش��ريك 
كشورهاي توس��عه يافته و بازار صادراتي هدف امري 
ضروري اس��ت.  از همين منظر اس��ت كه امروز افكار 
و اقدامات رييس جمهوري امريكا در بس��تن بازارها و 
باال بردن ديوار تعرفه ها و ب��ازي “ برد – باخت “ )تضاد 
منافع( به جاي “ بازي برد – برد “ )اشتراك منافع( امري 
غير منطقي و ارتجاع و نگرشي مركانتليستي شناخته 
مي ش��ود. امروز بايد پذيرفت تحقق توس��عه و بهبود 
بلندمدت سطح رفاه جامعه و افزايش بهره مندي مردم 
كشورمان از توانايي ها و قابليت هاي فراوان اين سرزمين 
)منابع فراوان انرژي و مواد معدني، موقعيت استراتژيك 
جغرافيايي، تاريخ و تمدن كهن، نيروي انسان جوان و 
با اس��تعداد و زير س��اخت ها وتوان توليدي و صنعتي 
قابل قبول و...( جز از مس��ير پيوند با جهان وحضور در 
زنجيره هاي اقتصادي و صنعتي و در تعامل با نهادها و 
فرآيندهاي اقتصاد آزاد و بازار جهاني نمي گذرد. چرا كه 
تنها از اين طريق است كه امكان دسترسي به سرمايه، 
دانش فني پيشرفته، مديريت نوين و بازارهاي صادراتي 
فراهم مي شود و مي توان براي جامعه جوان ايران كار و 

درآمد و آينده روشن رقم زد . 
اين الگوي توس��عه و پيوس��تگي با جهان و بازارهاي 
جهاني نه فقط در تضاد با ارزش ها ي انس��اني، اصول 
اخالقي و اهداف و منافع ملي نيس��ت، بلكه عين آنها 
ست؛ حركتي در مس��ير صلح و دوستي وپيشرفت و 

رفاه و نفي قهر و دشمني و فقر و عقب ماندگي. 
حضور آقاي روحاني و هيات عاليرتبه همراه ايش��ان 
امكاني تاريخي براي به ارمغان آوردن اين دس��تاورد 
تاريخي و كاهش مشكالت ش��ديد مردم و بازگشايي 
مجدد راهي است كه با برجام آغاز اما عجالتا نافرجام 

مانده است! 

رييس جمهوري فرانسه روز سه ش��نبه در سخنراني 
خود در مجمع عمومي س��ازمان ملل متحد، با طعنه 
به سياس��ت هاي دولت امريكا در قبال اي��ران گفت: 
وظيفه ما دامن زدن به تنش ها نيست، بلكه بايد برنامه 
گس��ترده تري را س��رلوحه قرار دهيم تا نگراني هاي 
جامع تري را پوش��ش دهد. به گزارش ايرنا، »امانوئل 

مكرون« با انتقاد تلويح��ي از يكجانبه گرايي امريكا و 
پيگيري سياست فشار گفت كه جهان در موضوع ايران 

»نيازمند گفت وگو و چندجانبه گرايي است«.
در شرايطي كه »دونالد ترامپ« رييس جمهوري امريكا 
در سخنراني خود، خواس��تار كنار گذاشتن سياست 
»جهاني سازي« ش��ده بود، رييس جمهوري فرانسه با 

ادبياتي طعنه آميز گفت: مبناي پيشرفت در موضوع 
ايران، توافق جهاني س��ال 2015 بود. مكرون در ادامه 
س��خنراني خود، نظم جهان��ي را ناكارآمد دانس��ت و 
ادامه داد: مسيري كه مي توانيم انتخاب كنيم، مسير 
يكجانبه گرايي است؛ به اين صورت كه هر كشور منافع 

خود را دنبال كند. اين سياست به انزوا مي انجامد.

پلي بايد ساخت !

مكرون: در موضوع ايران نبايد به تنش ها دامن بزنيم

گزارشسخن نخست

 همين صفحه  

سخن نخست

پلي بايد ساخت !
حض��ور رييس جمهوري 
در اجالس ساالنه سازمان 
مل��ل و س��خنراني ها و 
مالقات ه��اي ايش��ان و 
هيات همراه با مسووالن 
روس��اي  و  دولت ه��ا 
بين المللي  سازمان هاي 
بار ديگر نحوه تعامل مناسب كشورمان با جهان 
را به موضوع و س��والي مهم تبديل كرده است . 
حضور و پرسش��ي كه امس��ال اهميتي بس��ي 
بيشتر از س��ال هاي قبل دارد. چرا كه به اعتقاد 
بسياري گره گشايي در حوزه سياست خارجي 
اكنون نقش��ي اساس��ي در گش��ودن گره هاي 
اقتصادي جامعه و معيشت و كسب و كار مردم 
دارد.  افزايش تهديد ها، فش��ارها و آغاز فاز اول 
تحريم ه��اي امري��كا، وضعيت دش��واري را بر 
بنگاه هاي اقتصادي و صنعتي كشورمان تحميل 
و ارتباطات آنها را با طرف ها و شركاي خارجي و 

بازارها و نهادهاي پولي و مالي ...

حسين حقگو

 صفحه 8  

گزارش

 تنها راه اعتالي نظام 
جلب اعتماد مردم است

محمود خاقاني |
 كارشناس بين المللي انرژي|

مشهور اين اس��ت كه حزب جمهوري خواه در 
امريكا نماينده صنايع نظامي و نفتي هستند )آنها 
براي فروش س��الح و درگيري ميان كشورهاي 
توليد كنن��ده و صادر كننده نفت ب��ه منظور به 
اصطالح گل آلود كردن آب و ماهي گرفتن يعني 
ديكتاتور روي كار آوردن و كنترل منابع نفت و 
گاز تخصص دارند( و ح��زب دموكرات نماينده 

صفحه 2موسسات مالي و اعتباري...

انرژي

عليه بالتكليفي اقتصادي 
صادركنندگان فرآورده هاي نفتي

گروه انرژي| نادي صبوري| 
در نشس��تي خبري كه مطالبه اصل��ي آن به طور 
خالص��ه »علي��ه بالتكليف��ي اقتص��ادي« بود، 
نخس��تين واكنش بخ��ش خصوصي اي��ران به 
اجماع حاكميت براي عرضه نف��ت خام در بورس 
نيز مطرح ش��د. اعض��اي هيات مدي��ره اتحاديه 
صادركنندگان نفت، گاز و پتروش��يمي ديروز در 
نشستي خبري آنچه حميد حسيني سخنگوي 
اين اتحاديه »چندگانگي تصميم گيري« در ميان 
سياس��ت گذاران مي داند را مورد نقد قرار داده و از 
تبعات چنين ساز و كاري براي واحدهاي توليدي 
صحبت كرد. »عدم امكان محاس��به  هزينه تمام 
شده«، »مش��خص نبودن تعهد ارزي« و »خطر 
ورشكس��تگي واحده��اي صادرات��ي« از جمله 
مسائل مطرح ش��ده در اين نشس��ت خبري بود. 
صادركنندگان اين حوزه در اين نشست مشخصا 
خواستار تغيير در ساز و كار دولت براي الزام آنها در 

ارايه ارز صادراتي با نرخ سامانه نيما شدند. 
15

جهان

 آسيب جنگ تجاري
 به صادرات انرژي امريكا

7

نشست رييس مجلس با 21 تن از شخصيت هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي كشور

رايزني هاي تصويب اليحه» پالرمو«

خبر

حس��ن روحاني رييس جمهوري اس��المي ايران 
در مصاحبه با شبكه تلويزيوني سي ان ان گفت كه 
مالقات با طرف امريكاي��ي زماني صورت مي گيرد 
كه به نفع دو كشور و ملت باش��د. به گزارش ايرنا، 
مجري سي ان ان با اشاره به توييت اخير ترامپ كه 
رييس جمهوري ايران را فردي دوس��ت داشتني 
خوانده از روحاني پرس��يد آيا درخواس��تي براي 
ديدار با رييس جمه��وري امريكا داش��ته ايد؟ كه 
روحاني در جواب گف��ت: هيچ موقع، نه امس��ال 
و نه س��ال گذش��ته هيچگاه چنين درخواس��تي 
براي ديدار با رييس جمهوري امريكا نداش��ته ايم.  
رييس جمهوري ايران افزود: البته س��ال گذشته 
از طرف مقامات امريكايي هش��ت بار درخواست 
براي دي��دار درياف��ت كرديم و م��ن آن را ديداري 
مقتضي نمي ديدم، همانطوري ك��ه اكنون نيز آن 
را مناس��ب و مقتضي نمي بينم.  روحاني ادامه داد: 
اين مالقات زماني بايدصورت گيرد كه بتواند براي 
هر دو كشور سودمند باشد، اما تحت شرايط كنوني 
زماني كه به )موضوع( مذاكره و مالقات مي رسيم، 
آن را )دي��داري مقتض��ي( س��ودمند نمي بينم، 
ش��ايد بهتر باش��د كه از خودش بخواهيد چنين 
درخواستي داشته باشد. متن كامل اين مصاحبه 
كه به مجري گري كريس��تين امانپ��ور و درمحل 
اقامت رييس جمهوري در نيويورك انجام ش��ده، 
قرار اس��ت در روزهاي آينده پخش ش��ود. اين در 
حالي است كه رييس جمهوري امريكا روز سه شنبه 
در توييتي غير معم��ول اعالم كرد ك��ه برنامه اي 
ب��راي ديدار با حس��ن روحان��ي رييس جمهوري 
اس��المي ايران ندارد و برخي رسانه ها اينگونه القاء 
كردند كه ايران درخواستي براي مالقات با ترامپ 
داش��ته اس��ت. ترامپ قبل از اين ك��ه در مجمع 
عمومي سازمان ملل س��خنراني  كند، در توييت 
خود نوشت: 'با وجود درخواست ها هيچ برنامه اي 
براي ديدار با حسن روحاني رييس جمهوري ايران 
ندارم. ش��ايد يك روزي در آينده )دي��دار كنيم( . 
مطمئنم كه او انساني كاماًل دوست داشتني است.' 
رييس جمهوري كش��ورمان نيز دو شب پيش، در 
گفت وگويي با شبكه تلويزيوني ان بي سي امريكا 
تاكيد كرده بود كه برنامه اي ب��راي ديدار با ترامپ 
ندارد و اساسا رييس جمهوري امريكا شرايطي را به 
وجود نياورده كه فضاي چنين ديداري ايجاد شود. 
روحاني در پاسخ اين پرس��ش كه 'آيا در نيويورك 
ديداري بين ش��ما و ترامپ انجام مي گيرد'، گفته 
بود: برنامه اي براي ديدار نداريم، اگر كسي عالقه به 
مذاكره، گفت وگو و پيشرفت در روابط دارد، از حربه 
تحريم و تهديد استفاده نمي كند. زماني كه دولتي 
همه توان خود را عليه دولت ديگر به كار مي گيرد، 
معنايش اين اس��ت كه اراده الزم براي حل و فصل 

مسائل ندارد.

روحاني: مالقات بايد زماني 
انجام شود كه به نفع دو ملت باشد

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

روحاني درديدارمديراجرايي صندوق بين المللي پول:

 مسووليت صندوق، حمايت از اعضا در برابرتحريم ها است



      واكنش روحاني به ادعاي امريكايي ها درمورد 
حمله تروريستي اهواز؛ پاد|رييس جمهوري ايران 
در واكنش به ادعاي يك مقام امريكايي در مورد نقش 
دولت ايران در حمله تروريس��تي اخي��ر در اهواز، به 
ماجراي تروريستي ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در امريكا اشاره 
كرد. حسن روحاني در صفحه توئيتر خود نوشته است: 
»يك مقام امريكايي به تازگي حرف هاي وحشتناكي 
در مورد حمله تروريستي اهواز گفته و ادعا كرده دولت 
ايران مسوول آن حمله است! امريكايي ها چه فكري 
مي كردند اگر م��ا چنين چيزي در م��ورد حمالت 

تروريستي ۱۱ سپتامبر مي گفتيم؟«
     وحش�ت عميق دشمنان از اقتدار نيروهاي 
مسلح؛سپاه نيوز|سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
در بيانيه اي اعالم كرد: اقتدار دفاعي و صالبت نيروهاي 
مسلح است كه با نفوذ هراس و وحشت به عمق ذهن 
دش��منان، مانع عملياتي شدن تهديدهاي سخت و 
واردشدن به ميدان كارزار با ايران عزيز شده است. اين 
بيانيه جنايت اخير تروريستي اهواز را كه همزمان با 
سالروز آغاز جنگ تحميلي و گراميداشت هفته دفاع 
مقدس به وقوع پيوست از جمله اقدامات جبهه دشمن 
قلمداد و خاطرنشان كرده است: آيين تشييع شهداي 
حادثه تروريستي اخير در اهواز نشان داد كه دشمن 
در محاسبات خود نسبت به ملت ايران همچنان دچار 
خطاي راهبردي است و با ارتكاب جنايت اخير نه تنها 
طرفي نيس��ت بلكه فرصت و بس��تري براي روايت 

رسوايي و حقارت خود فراهم آورد.
     شوراي امنيت سازمان ملل حمله تروريستي 
اهواز را محكوم كرد؛ايسنا|شوراي امنيت سازمان 
ملل در بيانيه اي حمله تروريستي روز شنبه اهواز را 
محكوم كرد. شوراي امنيت سازمان ملل دوشنبه شب 
به وقت محلي نيويورك با صدور بيانيه اي عميق ترين 
مراتب همدردي و تس��ليت به خانواده قربانيان و به 
دولت ايران را بيان داشته و آرزو كردند كه مجروحين 
به سرعت بهبود كامل يابند. اعضاي شوراي امنيت 
ضرورت پاسخگويي مرتكبين و حاميان اين اقدامات 
تروريستي نكوهيده و آوردن آنها به پيشگاه عدالت 
را خاطرنش��ان كردند و از همه دولت ها خواس��تند 
كه براس��اس تعهدات شان تحت حقوق بين الملل و 
قطعنامه هاي مرتبط شوراي امنيت فعاالنه با دولت 
اي��ران و ديگر مراجع مربوطه در اين زمينه همكاري 

كنند.
      قساوت دش�منان حادثه تروريستي اهواز 
را رقم زد؛باشگاه خبرنگاران|وزير دادگستري 
گفت: اين حادثه تروريستي كه قلب ملت ايران را به 
درد آورد، سبب انسجام و وحدت بيشتر ملت ما در برابر 
دشمنان كينه توز و بي منطق شد. سيدعليرضا آوايي به 
همراه مديركل تعزيرات حكومتي خوزستان در جريان 
عيادت از مجروحان حادثه تروريستي اهواز در سخناني 
ضمن تسليت اين حادثه تروريستي افزود: قساوت 
دشمنان اين مرز و بوم و افراد فريب خورده تروريستي 
كه تحت تاثير تبليغات سوء بدخواهان قرار گرفتند 
اين عمليات كور و ضدانساني را رقم زدند. ايران پاسخ 
قاطع و كوبنده اين جنايات را كه سرشار از بي رحمي و 
قساوت بود خواهد داد. او از حاميان دروغين حقوق بشر 
خواست از حمايت تروريست هاي جاني كه در برخي 
كشور هاي اروپايي ساكن هستند دست بردارند و آنان 

را تحويل قانون و عدالت دهند.
     الح�اق به كنوانس�يون پالرمو با حق تحفظ 
امكان پذير اس�ت؛ ايرنا| علي الريجاني رييس 
مجلس گفت: بر اساس كنوانسيون وين مي توانيم با 
حق تحفظ به كنوانسيون ملحق شويم و در اين مسير 
اگر كش��وري ش��روط ما را نپذيرفت مي تواند در آن 
خصوص با ما همكاري نكند. وي افزود: ما مي توانيم 
اين را بپذيريم و اگر كشوري شروط ما را قبول نكرد 
مي تواند در آن خصوص با ما همكاري نكند اين از نظر 
مقررات اشكالي ندارد. اظهارات الريجاني در واكنش به 
گفته هاي حسينعلي حاجي دليگاني نماينده شاهين 
ش��هر در مجلس بود كه در اخطاري گفت: آنچه در 
حال حاضر به عنوان اليحه الحاق ايران به كنوانسيون 
سازمان ملل براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي 
در حال بررسي است اصالح قانون نيست، بلكه الحاق 

كنوانسيون پالرمو است. 
     معرفي وزراي جديد پس از بازگشت روحاني 
از نيويورك؛  مهر| بهروز نعمتي سخنگوي هيات 
رييسه مجلس شوراي اس��المي گفت: هفته آينده 
پس از بازگش��ت رييس جمهور از س��فر نيويورك، 
وزراي پيشنهادي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اقتصاد 
و صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفي خواهند 
ش��د. حدود دو ماه از اس��تيضاح وزراي تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي و اقتصاد مي گذرد و بر اس��اس اخبار، 
رييس جمهور شفاها استعفاي وزير صنعت، معدن و 

تجارت را نيز پذيرفته است.
     احتماال مجلس هفته  آينده CFT را بررسي 
مي كند؛ ايسنا| حشمت اهلل فالحت پيشه رييس 
كميسيون امنيت ملي مجلس گفت: روز سه شنبه 
كميسيون امنيت ملي نظر خود را درباره CFT اعالم و 
به هيات رييسه ارجاع كرد. احتماال هفته  آينده هيات 
رييسه اين موضوع را در دستور كار صحن علني قرار 
خواهد داد. او درباره برخي گمانه زني ها در خصوص 
آبستراكسيون برخي از اعضاي كميسيون امنيت ملي 
در بررسي اليحه CFT اظهار كرد: حضور يا عدم حضور 
اعضاي كميسيون در جلسات جزو حقوق شان است 
ولي نظر ما بر آن است كه حاميان منافع ملي و مجريان 
آن بايد نظرات همه را بش��نوند. بهتر است در جلسه 

حضور پيدا كرده و نظرات خود را بيان  كنند. 
     نشست ايران و 1+4 انزواي امريكا را به روشني 
به تصوير كش�يد؛ تعادل| سيد عباس عراقچي، 
معاون وزير خارجه پس از نشست وزيران خارجه ايران 
و ۱+4 در صفحه اينستاگرام خود نوشت: اين نشست 
كه پيش از تالش امريكا براي استفاده ابزاري از شوراي 
امنيت و اجراي نمايش عليه ايران برگزار شد؛ حمايت 
اروپا، چين و روسيه از ايران و انزواي امريكا را به روشني 
به تصوير كشيد. او  گفت: در اين بيانيه كشورهاي عضو 
برجام بر اجراي كامل و موث��ر اين توافق از جمله در 
حوزه رفع تحريم ها تاكيد كرده و اذعان كردند كه رفع 
تحريم ها و برخورداري ايران از منافع اقتصادي حاصله 

بخش كليدي و حياتي برجام است.

ايران2روي موج خبر

روحاني در ديدار مدير اجرايي صندوق بين المللي پول:

 مسووليت صندوق، حمايت از اعضا در برابر تحريم ها است
گروه ايران|

ديدارهاي رييس جمهوري كش��ورمان در نيويورك بر 
اساس برنامه ريزي  قبلي دنبال مي شود؛ ديدارهايي كه 
دامنه وس��يعي از چهره ها  از كريستين الگارد )رييس 
صندوق بين المللي پول( تا اردوغان، )رييس جمهوري 
تركيه( را در بر گرفت. روحاني در اين ديدارها با كريستين 
الگارد رييس صندوق بين المللي پول، عبداهلل عبداهلل 
رييس اجرايي دولت افغانس��تان، رجب طيب اردوغان 
رييس جمهور تركيه، اوو مورالسو رييس جمهور بوليوي، 
ميگل داياز كانلو رييس جمهور كوبا... ديدار و گفت وگو 
كرد. اما هر اندازه كه ترامپ ت��الش مي كند تا از طريق 
توئيت هاي نرم و كلمات جذاب؛ توجه مقامات بلندپايه 
ايران را به اهميت دي��دار دوجانبه و مذاكره جلب كند؛ 
رييس جمهوري كشورمان با اطمينان بيشتري از عدم 
تعادل در مواضع دولتمردان امريكايي سخن مي گويد 
و اين ش��كل از اعالم مواضع را غير قابل اعتماد ارزيابي 
مي كند.ديروز هم نبرد توئيت ها در نيويورك و در جريان 
برگزاري مجمع عمومي سازمان ملل با حضور رهبران 
كشورها در جريان بود؛ جايي كه از يك طرف ترامپ تالش 
مي كرد تا همزمان با تنگ ت��ر كردن حلقه تحريم هاي 
اقتصادي؛ روحاني را»مرد دوست داشتني« معرفي كند و 
از سوي ديگر رييس جمهور كشورمان با انتشار توئيت هاي 
موضوعي افكار عمومي بين المللي را متوجه تناقضات 

ساختاري در مواضع دولتمردان امريكايي كند. 
رييس جمهور در ديدار مدير اجرايي صندوق بين المللي 
پول تاكيد كرد كه جمهوري اس��المي ايران عالقه مند 
اس��ت روابط خود را با نهادهاي پول��ي جهاني از جمله 
صن��دوق بين المللي پ��ول گس��ترش داده و از نظرات 
مشورتي اين صندوق براي پيشبرد برنامه هاي اقتصادي 
خود بهره بگيرد. به گزارش پايگاه اطالع رساني دولت، 
حسن روحاني روز دوشنبه در ديدار خانم »كريستين 
مادلين اودته الگارد« در نيويورك، تحريم امريكا عليه 
ايران را غيرقانوني و خالف مقررات بين المللي دانست و 
بر ضرورت حمايت نهادهاي بين المللي مالي از تهران در 
برابر اين اقدام غيرقانوني امريكا تاكيد كرد. رييس جمهور 
ب��ا بيان اينكه مس��ووليت اصلي صن��دوق بين المللي 
پول حمايت از اعضايش در براب��ر تهاجم غيرقانوني و 
تحريم هاي بانكي و پولي است، گفت: صندوق بين المللي 
پول بايد نشان دهد كه مي تواند نقش خود را براي ثبات 
اقتصادي يك عضو ايفا كند و اميدوارم در اين عرصه گام 
مثبتي بردارد. روحاني با اشاره به ابراز تسليت مدير اجرايي 
صندوق بين المللي پول به خاطر اقدام تروريستي اهواز 
اظهارداشت: ملت ايران تاكنون در حمالت تروريست ها، 
قربانيان زيادي داده است و كشورهاي منطقه نيز پيوسته 
از تروريسم و تروريست ها در رنج و فشار هستند. مدير 
اجرايي صندوق بين المللي پول نيز در ابتداي اين ديدار 
با ابراز تسليت به ملت و دولت ايران به مناسبت شهادت 
جمعي از هموطنان در حادثه تروريس��تي اهواز گفت: 
ماموريت صندوق بين المللي پول، برقراري ثبات مالي و 

رشد اقتصادي در جهان است. خانم الگارد گفت كه اين 
صندوق به همكاري خود با ايران و ادامه وظايفش در اين 

عرصه ادامه خواهد داد.

     توسعه مناسبات با تركيه در تمام زمينه ها
روساي جمهوري ايران و تركيه در حاشيه نشست مجمع 
عمومي سازمان ملل در نيويورك درباره مهم ترين مسائل 
دوجانبه، منطق��ه اي و بين المللي، گفت وگو و تبادل نظر 
كردند. روحاني و رجب طي��ب اردوغان در اين گفت وگو 
تاكيد كردند ك��ه هيچ مانعي براي گس��ترش و تعميق 
همكاري هاي دو كش��ور وجود ندارد و تمام تالش خود را 
براي توسعه همه  جانبه اين همكاري ها در راستاي منافع دو 
ملت، به كار مي گيرند. روحاني در اين ديدار تسريع در روند 
اجراي توافقات گسترده دو كشور را ضروري خواند و اظهار 
كرد: ايران از حضور و مشاركت سرمايه گذاران و شركت هاي 
تركيه اي در روند پيشبرد پروژه هاي خود استقبال مي كند.

رييس جمهور  همچنين همكاري ه��اي ايران و تركيه و 
روسيه در موضوع سوريه را بسيار با اهميت برشمرد و افزود: 
در زمينه سوريه كامال آماده ايم در چارچوب روند سه جانبه 
با همكاري تركيه، به حل مساله س��وريه و به ويژه ادلب 
كمك كنيم. رييس جمهور تركيه نيز در اين ديدار با ابراز 
تأسف عميق نسبت به شهادت جمعي از ايرانيان در حادثه 
تروريستي اهواز، گفت: ما ديگر با پديده تروريسم مواجه 
نيستيم بلكه با دولت هاي تروريستي روبرو هستيم. رجب 
طيب اردوغان خواهان تقويت همكاري هاي تهران - آنكارا 
شد و خطاب به رييس جمهور كشورمان اظهار كرد: براي 
مقابله با تحريم ها، دست در دست و در كنار شما خواهيم 
بود. او همچنين بر لزوم تقويت روند همكاري هاي دو كشور 

در خصوص سوريه تاكيد كرد.

     آينده اي بهتر و امن تر براي افغانستان
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه »ايران اس��المي خواهان 
آينده اي بهتر، توس��عه يافته تر و امن تر براي افغانستان 
است«، اظهار كرد: توس��عه روابط تهران و كابل در همه 
عرصه ها به نفع دو ملت است. روحاني در ديدار »عبداهلل 
عبداهلل« رييس هيات اجرايي دولت افغانس��تان، با بيان 
اينكه  »همه بايد براي ريشه كني تروريسم در منطقه تالش 
كنند« ، گفت: امنيت كشورهاي منطقه و از جمله ايران و 
افغانستان به يكديگر گره خورده و حضور بيگانگان در اين 

منطقه به ضرر همه ماست.
رييس جمهور روابط اقتصادي، همكاري در تامين امنيت 
مرزها و تش��ويق بيشتر بخش خصوصي براي گسترش 
روابط تجاري را مورد تاكيد دو دولت برش��مرد. روحاني 
همچنين به اهميت موضوع مواد مخدر و ضرورت مبارزه 
با آن اش��اره كرد و گفت: مواد مخدر خطري براي مردم 
ما و ش��ما و همه ملت هاي جهان است و بايد با همكاري 
با آن مبارزه ش��ود، چراكه آينده ملت ها را تباه مي كند و 
بخش عمده اي از تامين مالي تروريس��م از قاچاق مواد 

مخدر است.

رييس جمهور در ادامه با انتقاد از استاندارد دوگانه برخي 
كشورهاي غربي در موضوع تروريسم، اظهار كرد: پس از 
زمان انقالب اس��المي، فعاليت هاي تروريستي در ايران 
توسط كساني انجام شد كه اكنون در همين كشورهاي 
غربي حضور دارند و مورد حمايت برخي كشورهاي منطقه 
هم هس��تند. رييس هيات اجرايي دولت افغانستان نيز 
در اين ديدار تاكيد كرد: ايران هميشه در شرايط دشوار 
در كنار ملت افغانستان بوده و هيچ وقت روابط خود را با 
افغانستان تحت الشعاع كشورهاي ثالت قرار نداده است. 
عبداهلل عبداهلل با تاكيد بر ضرورت همكاري همه كشورها 
در مبارزه با تروريسم اظهار كرد: هدف تروريست ها صدمه 
زدن و ايجاد رعب و تفرقه در بين كل مردم افغانستان است 

و مردم هم به خوبي آن را درك مي كنند. 

     ايران حامي ورزش و ورزشكاران است
يك��ي از ديدارهاي مهم رييس جمهوري كش��ورمان در 
نيويورك ديداري بود كه با باخ رييس كميته بين المللي 
المپيك برنامه ريزي شد؛ ديداري كه قرار بود در سفر سال 
گذش��ته روحاني به نيويورك در سال۲۰۱7 برنامه ريزي 
ش��ود اما به دليل حادثه منا و بازگشت روحاني به كشور 
انجام نشد تا امسال كه يك بار ديگر برنامه اين ديدار مهم 
در كنداكتور گنجانده شد؛ تالش رژيم صهيونيستي براي 
تحت تاثير قرار دادن ورزش��كاران ايراني ضرورت ارتباط 
مقامات بلندپايه كشورمان با روساي مجامع بين المللي 

ورزش را بيش��تر از قبل ضروري مي سازد.  رييس جمهور 
ايران با اشاره به ضرورت توسعه و تقويت روابط كميته ملي 
المپيك ايران با كميته بين المللي المپيك، گفت: ورزش 
موجب سالمتي روح و جسم و باعث نشاط و تحرك جوامع 
است و بايد در راستاي گسترش آن در همه عرصه ها تالش 
كنيم. روحاني در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل متحد، 
در ديدار »توماس باخ« رييس كميته بين المللي المپيك، با 
بيان اينكه »ورزش براي ما و همه ملت هاي جهان اهميت 
زيادي دارد« ، گفت: خوشبختانه در سال هاي اخير ورزش 
ايران در سطوح عمومي و قهرماني توسعه زيادي پيدا كرده 
است. توماس باخ رييس كميته بين المللي المپيك نيز در 
اين ديدار با تسليت از دست دادن جمعي از هموطنانمان 
در حادثه تروريس��تي اهواز و ابراز همدردي با مردم ايران، 
گف��ت: ورزش ايران در س��ال هاي اخير پيش��رفت هاي 
شگرفي داشته و فرصت هاي خوبي نيز براي بانوان ايراني 
در عرصه هاي مختلف ورزشي به وجود آمده است. رييس 
كميته بين المللي المپيك پرچمداري كاروان ورزشي ايران 
در بازي هاي آسيايي توسط يك بانوي ورزشكار را بسيار 

جالب توجه دانست.

     جهان در برابر پيمان شكني امريكا
اولين ديدار روحاني در روز اول سفر به نيويورك ديداري 
بود ك��ه با رييس جمه��وري بوليوي برنامه ريزي ش��د. 
رييس جمهوري ايران در اين دي��دار با بيان اينكه امروز 

منافع كشورهاي مستقل بيش��تر ايجاب مي كند تا در 
كنار هم در برابر زورگويي ها و مداخالت خارجي بوده و 
ايستادگي كنند، تاكيد كرد: ملت ايران همواره با قدرت 
در كنار دوستان خود ايستاده و از آنان در همه عرصه ها 
حماي��ت مي كند. به گزارش پ��اد، روحاني با بيان اينكه 
ايران مصمم به توسعه مناسبات و همكاري هاي خود با 
كشورهاي حوزه امريكاي التين در عرصه هاي مختلف 
اقتصادي، پزشكي، علمي و فناوري و تكنولوژيكي است، 
بر ضرورت گس��ترش روابط و همكاري هاي مش��ترك 
بخش ه��اي خصوصي دو كش��ور تاكيد ك��رد. روحاني 
ايستادگي و مقاومت دو ملت ايران و بوليوي در مواجهه با 
مداخله ها و يكجانبه گرايي امريكا را حائز اهميت دانست 
و اظهار كرد: حفظ استقالل و عزت ملي براي ملت ايران 
از اهميت بس��يار بااليي برخوردار است. رييس جمهور 
با اش��اره به خروج يكجانبه و غيرقانوني امريكا از توافق 
بين المللي برجام، خاطرنشان كرد: جامعه جهاني بايد در 
برابر اين پيمان شكني و نقض عهد امريكايي ها با قدرت 
ايستادگي كند. اوو مورالس رييس جمهور بوليوي نيز در 
اين ديدار ضمن تسليت و ابراز همدردي با ملت ايران در 
حادثه تروريستي اهواز، با اشاره به اينكه دو ملت ايران و 
بوليوي در مس��ير مبارزه براي آزادي اشتراكات فراواني 
دارند، بر ضرورت توسعه روابط و همكاري هاي دو كشور 
تاكيد كرد و گفت: ايران و بوليوي شركاي راهبردي براي 
تالش در راستاي منافع ملت هاي خود و بشريت هستند.

خواب ترامپ براي ديدار با 
مقامات ايران تعبير نمي شود

در روزهاي��ي كه پيام هاي 
متفاوت و بعضا متضادي 
در خصوص عالقه مندي 
مقام��ات امريكايي براي 
ديدار و مذاكره با مقامات 
بلندپاي��ه ايران منتش��ر 
مي شود؛ مشاور مقام معظم 
رهبري در امور بين الملل درباره درخواست ترامپ و 
مايك پمپئو براي مذاكره با مقامات ارشد و عاليرتبه 
ايران اظهارك��رد: اين خواب آش��فته ترامپ و وزير 
خارجه اش هرگز تعبير نخواهد شد و اين قطعي است. 
به گزارش ايلنا، علي اكبر واليتي در جمع خبرنگاران 
در حاشيه همايش هفته دفاع مقدس در دانشگاه آزاد 
در رابطه با تحريم هاي امريكا كه حوزه نفت و بانكي را 
شامل مي شود و از آبان ماه اتفاق مي افتد، گفت: امكان 
ندارد كه فروش نفت ايران با فشار امريكا و متحدانشان 
به صفر برس��د. ايران تسليم نمي شود شايد در اوايل 
مشكالتي داشته باشيم، اما با وجود كشورهايي مثل 
چين، روسيه و يا تركيه و يا كشورهاي دوست ديگر 
مي توانيم اين مش��كل را حل كني��م. در چارچوب 
ديپلماسي نگاه به ش��رق، مي توان از سد تحريم ها 

گذشت و من آينده روشني در اين باره مي بينم.

 اطالع رساني با سخنگوي
قوه قضاييه است

ريي��س كل دادگس��تري 
اس��تان تهران به اظهارات 
رييس فراكس��يون مبارزه 
با مفاسد اقتصادي مجلس 
كه به نقل از سخنگوي قوه 
قضاييه از اعدام مفس��دان 
اقتصادي در ميدان آزادي 
خبر داده بود، واكنش نشان داد. غالمحسين اسماعيلي 
در واكنش به سخنان امير خجسته مبني بر اينكه در 
جلسه اي كه با سخنگوي قوه قضاييه داشته او از »اجراي 
حكم اعدام مفسدان اقتصادي در ميدان آزادي توسط 
دستگاه قضايي« خبر داده، اظهار كرد: من از محتواي 
جلس��ه اين دو بزرگوار اطالعي ندارم كه چه بوده و اگر 
نيازي باشد سخنگوي قوه قضاييه اطالع رساني خواهند 
كرد. او افزود: احكام اين پرونده ها بعضاً صادر شده و بعضي 
ديگر در شرف صدور است، اما اين احكام خصوصًا اگر 
حكم اعدامي صادر شود كه البته من تا كنون اطالعي 
از صدور حكم اعدام ندارم، اين احكام اعدام قابل تجديد 
نظرخواهي در ديوان عالي كش��ور است و تا زماني كه 
فرجام خواهي توس��ط ديوان عالي كشور انجام نشده 
نمي شود در ارتباط با ماهيت، وضعيت اجرا و همچنين 

در رابطه با محل اجراي حكم اظهارنظر كرد.

تقاضاي فتحي براي اعالم 
وصول تقاضاي استعفا 

نماينده مردم ته��ران در 
مجلس ش��وراي اسالمي 
تاكي��د ك��رد: بن��ده ب��ر 
اس��تعفايم اص��رار دارم و 
هيات رييس��ه باي��د آن را 
اعالم وصول كن��د كه در 
صحن مطرح شود و وقتي 
در صحن مطرح شد مفصل درباره آن توضيح خواهم 
داد. محمدج��واد فتحي در گفت وگو ب��ا ايلنا درباره 
»عملكرد دس��تگاه ها در مبارزه با مفاسد اقتصادي« 
گفت: طرح تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي بنا بر اصل 
7۵ قانون اساس��ي به دليل ايجاد بار مالي براي دولت 
در صحن علني مجلس رد شد، نمايندگان همچنين 
تاكيد داشتند كه اين موضوع بايد به صورت اليحه به 
مجلس بيايد. بنده خود با اين طرح مخالف بودم هرچند 
كه داراي ۵۱ ماده بود و مواد قابل دفاعي هم از جمله 
پيش بيني هايي براي مبارزه با فساد در آن ديده شده 
بود. او ادامه داد:  اما بحث ما اين است كه درحال حاضر 
همه اينها وجود دارد. ما مبارزه با فس��اد را با برخورد 
قضايي نمي توانيم تضمين كني��م يعني راه مبارزه با 
فسادها و ازجمله فساد اقتصادي صرفا از طريق برخورد 
قضايي نيست. باالخره دنيا در اين موضوع تجاربي دارد.

تروريست ها در عراق و سوريه 
تحت فشار هستند

رييس مجلس دهم گفت: 
تروريسمي كه اكنون با آن 
مواجه هس��تيم، مهاجرت 
مي كند، تروريس��ت ها در 
عراق و س��وريه تحت فشار 
قرار گرفته اند و به مكان هاي 
ديگر مي روند. علي الريجاني 
در دي��دار با راميل اس��وب اف وزير كش��ور جمهوري 
آذربايجان، اظهار داشت: خوش��بختانه روابط ايران و 
آذربايجان رو به توسعه است و سفر اين هيات از جمهوري 
آذربايجان به ايران حتما موثر خواهد بود. رييس مجلس 
شوراي اسالمي، گفت: ايران و آذربايجان تنها همسايه 
نيستند بلكه اشتراكات ديني و مسائل مشترك زيادي 
دارند، همچنين زمينه هاي همكاري در مسائل اقتصادي 
بين دو كشور وجود دارد. رييس قوه مقننه كشور با اشاره 
به اينكه ممكن است برخي بدخواهان به دنبال تخريب 
روابط ايران و جمهوري آذربايجان باشند، گفت: جمهوري 
اسالمي ايران اس��تراتژي روشني براي توسعه روابط با 
جمهوري آذربايجان در بلندمدت را دارد. الريجاني با 
بيان اينكه مساله تروريسم نكته مهم منطقه است، 
اظهار داشت: تروريسم همه كشورهاي منطقه را تحت 

تاثير قرار داده است.

مجلس در شرايط كنوني با هر 
اليحه انتزاعي مخالفت مي كند
رييس فراكسيون جوانان 
مجلس گفت: ب��ا توجه به 
اينكه مجلس ده��م با هر 
اليحه انتزاع��ي مخالفت 
كرده دولت فعال برنامه اي 
براي ارايه اليح��ه جدايي 
معاونت جوان��ان از وزارت 
ورزش ندارد. س��يد فريد موسوي در گفت وگو با خانه 
ملت درباره تكليف اليحه جداي��ي معاونت جوانان از 
وزارت ورزش و جوان��ان، اظهار ك��رد: با توجه به اينكه 
مجلس دهم تاكنون با هر نوع تفكيكي مخالفت كرده، 
ارايه اين اليحه به تعويق افتاده است و دولت برنامه اي 
براي تقديم آن به مجلس ندارد. نماينده مردم تهران، 
ري، شميرانات، اسالمشهر و پرديس در مجلس شوراي 
اسالمي درباره آيا فراكسيون جوانان مجلس در اين باره 
مطالبه اي از دولت خواهد داشت يا خير، گفت: ما ابتدا 
بايد مجلس را آماده پذيرش اين اليحه كنيم و پس از آن 
از دولت براي ارايه اليحه مذكور مطالبه داشته باشيم. 
موسوي با بيان اينكه مجلس با لوايح و حتي طرح هاي 
انتزاع وزارتخانه  ها مخالفت كرده است، افزود: در چنين 
شرايطي اليحه جدايي معاونت جوانان از وزارت ورزش و 
جوانان نيز قطعا با رأي منفي مجلس مواجه خواهد شد.
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نشست وزيران خارجه ايران و 1+4 در نيويورك برگزار شد

اميد به »سازوكار ويژه« اروپا
گروه ايران| 

اروپايي ها مي گويند براي نجات برجام در پي »سازوكار ويژه« 
اي هستند كه پرداخت هاي ارزي درآمدنفتي و واردات ايران 
را تسهيل كند. اين را ديروز در بيانيه پاياني نشست وزيران 
امور خارجه ايران با ۱+4 اعالم كردند كه در حاشيه نشست 
مجمع عمومي سازمان ملل برگزار شد. »تاكيد بر اجراي 
تعهدات از س��وي ايران«، »اعالم حمايت از فعاليت هاي 
اقتصادي مشروع با ايران« و »اجراي قانون انسداد« بخشي 
از اشاره هاي بيانيه پاياني نشست ديروز است كه پيش تر 
در نشست تيرماه هم تكرار ش��ده بود. اما در اين نشست، 
اروپايي ها كمي به سوي جلو گام برداشتند؛ آنجا كه در بيانيه 
تاكيد كردند اعضا از ابتكار تاسيس يك »سازوكار ويژه« براي 
تس��هيل پرداخت هاي مربوط به صادرات )شامل نفت( و 
واردات ايران كه فعاالن اقتصادي را در تعقيب تجارت مشروع 
با ايران مساعدت كرده و به آنها اطمينان مجدد مي دهد، 
استقبال مي كنند. مطالبه اي كه ايران پيش از اين بارها آن را 

تكرار كرده بود، حال طرف مقابل در بيانيه نشست مشترك 
آن را روي كاغذ آورده اس��ت؛ گامي رو به جلو، اما ناكافي. 
ناكافي از آن جهت كه ايران از اروپا س��ازوكار عملي طلب 
مي كند، اما تا به امروز تنها بيانيه هاي حمايتي نصيبش شده 
است. چنانكه از همان دقايق ابتدايي خروج امريكا از برجام، 
اروپا حمايت آشكار سياس��ي از توافق داشت، اما در عمل 
پيشنهاد دندان گيري براي تهران رو نكرد. معدود اقداماتش 
هم گرهي از كار نگشود؛ نه از زير خاك بيرون كشيدن قانون 
انسداد و اجراي آن مانعي در برابر خروج شركت هاي غربي و 
شرقي از ايران شد، نه حمايت هاي سياسي، ديگر كشورها را 
در اجراي تحريم هاي امريكا با ترديد روبرو ساخت. حال كه 
به دور دوم تحريم هاي امريكا در آبان ماه نزديك مي شويم، 
ايران دس��ت كم به دنبال آن اس��ت تا  اروپا بازگش��ت ارز 
فروش نفت و ام��كان واردات كاال را براي ايران فراهم كند. 
تحريم هايي كه هدفش به صفر رساندن فروش نفت ايران و 
جلوگيري از انتقال ارز فروش نفت و مواد پتروشيمي است 

كه احتماال ايران براي دست يافتن به آن بايد تحريم ها را دور 
بزند؛ همان گونه كه در دور پيشين تحريم هاي بين المللي 

چنين كرده بود. 

     دليل ماندن ايران در برجام
تامين اين مطالبه، دس��ت كم مي تواند كاتاليزوري براي 
ايران به جهت ماندن در توافق باشد. چنانكه تا به امروز هم، 
جنگ ديپلماتيك ايران و امريكا و اميد به تامين حداقل ها از 
سوي اروپا ايران را در برجام نگه داشته است. اين را از ميان 
 NBC گفته هاي حسن روحاني در گفت وگو با تلويزيون
امريكا هم مي شد فهميد. آنجا كه او در پاسخ به اين سوال كه 
چرا ايران با وجود خروج امريكا از برجام همچنان در اين توافق 
باقي ماند، گفت: »اميد امريكا اين بود كه با خروج اين كشور 
از برجام، بالفاصله ما هم خارج شويم تا موضوع به شوراي 
امنيت ارجاع داده شود و در ادامه راه، از طريق سازمان ملل 
ايران تحريم شود، اما پيش بيني هاي آقاي ترامپ درست 

از آب در نيامد.« او همچنين تاكيد كرد تا زماني كه منافع 
كشور در برجام توسط ۵ كشور باقيمانده تأمين شود، ايران در 
برجام مي ماند. روحاني در عين حال گفت كه »يك قرارداد 
يكطرفه معنا ندارد، اگر قراردادي باشد كه ما محدوديت ها 
را بپذيريم، معنايش اين است كه از امتيازات آن قرارداد هم 

بهره مند شويم.« 

     مذاكره يا مقابله؟
اينها در شرايطي است كه طي ماه هاي اخير، پس از اجراي 
تحريم ها، امريكا چندين بار پيش��نهاد مذاكره و ديدار با 
روحاني داده است. پيشنهادي كه مقامات ايراني آن را به 
صراحت رد ك��رده اند؛ چراكه معتقدند رييس جمهوري 
امريكا در گفتار خ��ود صادق نيس��ت. در همين رابطه، 
رييس جمهوري ايران كليد رابطه با امريكا را در دس��ت 
دولت اين كشور دانست؛ آنجاكه به گفته روحاني، امريكا 
بايد به پيمان برگردد تا »بتوانيم راه گذشته را ادامه دهيم و 
در مسير منافع دسته جمعي و مشتركمان حركت كنيم«. 
روحاني معتقد است وضعيت فعلي نه به نفع امريكاست 
و نه به نفع ايران و كشورهاي ديگر. شايد براي همين بود 
كه پيش از خروج امريكا از برجام، اروپايي ها تالش زيادي 
براي س��رگيري مذاكره ميان دو طرف كردند. حتي اين 

تالش پس از خروج امريكا از توافق هم ادامه داشت تا آنجا 
كه ژان ايو لودريان وزير امورخارجه فرانسه از ايران خواست 
كه درباره آينده برنامه هسته اي، موشك هاي باليستيك 
و نقش ته��ران در جنگ س��وريه و يمن مذاك��ره كند. 
خواسته هايي كه پيش تر پمپئو وزير امور خارجه امريكا آنها 
را مطرح كرده بود. با اين حال، تا به امروز تهران در دو گزينه 
ادامه راه با وضع موجود يا مذاكره با امريكا، اولي را انتخاب 
كرده است. روز گذشته هم پيش از آغاز سخنراني ترامپ 
و روحاني در مجمع عمومي سازمان ملل، رييس جمهور 
امريكا در توييتي نوشت:  » با وجود درخواست ها، من هيچ 
برنامه اي براي مالقات با رييس جمهور روحاني ندارم؛ شايد 
روزي در آينده. مطمئنم او انساني كامال دوست داشتني 
است«. توييتي كه از سوي روحاني بي جواب نماند و او بار 
ديگر عدم صداقت دولت امريكا را به ميان كشيد: » به جاي 
حرف، صداقت و جديت الزم است. او دو سال پيگير ديدار 
است. اين مالقات بايد زماني انجام شود كه واقعا به نفع دو 
ملت و دو كشور باشد.« حال بايد ديد با آغاز تحريم هاي 
نفتي و بانكي امريكا، اروپا تا چه اندازه مي تواند به ايران در 
دور زدن آن كمك كند. يا ش��ايد هم كار به آنجا نكشد و 
امريكا در رفتار دوگانه يا آنچه روحاني بي صداقتي مي داند، 

تجديد نظر كند.



 كشفيات قاچاق انسان
به 167 نفر رسيد

 سهام عدالت
بايد قابل معامله شود

بسته جبراني براي 7 ميليون نفر 
از حقوق بگيران

ماموران گمرك بازرگان 15 مورد قاچاق انسان طي 
چهار عمليات جداگانه كشف شدند و بدين ترتيب 
كشفيات قاچاق انسان از ابتداي سال جاري تاكنون 

به 167 تن رسيد. 
مام��وران در يك عملي��ات با رصد ي��ك محموله 
صادراتي به مقصد تركيه پس از مش��كوك شدن 
به كاميون با استفاده از تصوير برداري اشعه ايكس 
)ايكس ري( به بازرس��ي محموله اق��دام كردند و 
متوجه مخفي شدن چند نفر در ميان بار خرماي اين 
كاميون شدند.بر اساس اين گزارش ماموران گمرك 
در يك عمليات با رصد يك كاميون به مقصدتركيه 
و پس از تطبيق اطالعات محموله، به آن مشكوك 
شدند و با استفاده از دستگاه ايكس ري محموله را 
اس��كن كرده و به بازرسي آن اقدام كردند. ماموران 
اين گمرك موفق ش��دند در اي��ن عمليات 6 نفر را 
كه در ميان بار خرما در كاميون مخفي شده بودند، 
شناس��ايي كنند. اين افراد تبعه يكي از كشورهاي 
همسايه بودند.اين ماموران همچنين در عمليات 
ديگري محوطه خروجي و كنترل دقيق محل خروج 
كاميون ها متوجه فردي شدند كه با پنهان شدن در ال 
به الي تريلي هاي خروجي قصد داشت غيرقانوني از 
كشور خارج شود. اين فرد نيز تبعه يكي از كشورهاي 
همسايه بود كه در اين عمليات دستگيرشد. ماموران 
گمرك هم چنين در عمليات مشابه ديگري دو فرد 
ايراني را شناسايي و دستگير كردند كه مي خواستند 
با پنهان شدند در ال به الي بار تريلي هاي خروجي از 
كشور خارج شوند.هم چنين ماموران گمرك 6 نفر 
تبعه خارجي را كه قصد داشتند غيرقانوني خارج 
شوند، كشف و شناس��ايي كردند. اين افراد پس از 
دستگيري از سوي گمرك ايران به مراجع قضايي 
تحويل داده ش��ده اند. بنابراين گزارش؛ كشفيات 
قاچاق انسان توسط ماموران گمرك از ابتداي سال 

جاري تا كنون به 167 نفر رسيده است.

س��يدرحمت اهلل اكرمي در مجمع عمومي عادي 
ساالنه سازمان خصوصي س��ازي با بيان اينكه در 
گذش��ته برخي از واگذاري ها، واگ��ذاري به بخش 
خصوصي واقعي نبود تصريح كرد: خوشبختانه در 
دولت يازدهم و دوازدهم تالش ش��د تا واگذاري ها 
به بخش خصوصي واقعي صورت گيرد كه در سال 

1396 اين امر صددرصد محقق شده است.
 وي با اشاره به اينكه خصوصي سازي يكي از كارهاي 
بزرگي اس��ت كه در دولت و بطور خاص در وزارت 
اقتصاد انجام شد، اظهار داشت: مقام معظم رهبري 
و رييس جمهور نيز نسبت به صحت واگذاري ها به 

بخش خصوصي واقعي تاكيد ويژه اي داشتند.
اكرمي با يادآوري فرمايش��ات مقام معظم رهبري 
كه از اصل 44 قانون اساس��ي به عنوان يك انقالب 
اقتصادي ن��ام بردند، گفت: باي��د تالش كنيم اين 

انقالب اقتصادي با موفقيت محقق شود.
سرپرست وزارت اقتصاد افزود: مقام معظم رهبري 
در ديدار اعضاي هيئت دولت با ايش��ان، نسبت به 
واگ��ذاري اموال مازاد بانك ه��ا، و همچنين برخي 
واگذاريهاي اموال مازاد نيروهاي مسلح نيز تأكيد 
كردن��د.وي در بخش ديگري از س��خنان خود، با 
اش��اره به لزوم پيگيري جه��ت قابل معامله كردن 
صندوق هاي سرمايه گذاري س��هام عدالت گفت: 
در موضوع س��هام عدالت نيز، زماني س��هام داري 
معني واقعي خود را پيدا مي كند كه به راحتي قابل 
معامله و فروش باشد.وي همچنين نسبت به ارايه 
پاسخ و اطالع رس��اني در مقابل برخي انتقادات در 
خصوص نحوه قيمت گذاري و واگذاري ها از سوي 
س��ازمان خصوصي س��ازي تأكيد كرد.سرپرست 
وزارت امور اقتصادي و دارايي در پايان از تالش هاي 
مديرعامل، اعضاي هيئت عامل و كاركنان سازمان 
خصوصي سازي تقدير كرد.در ادامه، گزارش عملكرد 
هيئت عامل س��ازمان خصوصي س��ازي در مورد 
عملكرد اين س��ازمان براي س��ال مالي منتهي به 
29 اسفند 1396 و نيز گزارش حسابرس مستقل 
و ب��ازرس قانون��ي در خص��وص صورت هاي مالي 
سازمان خصوصي س��ازي براي دوره مزبور قرائت 
شد.گفتني اس��ت، مجمع عمومي عادي ساليانه 
سازمان خصوصي سازي به رياست “سيد رحمت اهلل 
اكرمي “، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي و 
با حضور اعضاي مجمع و بازرس قانوني اين سازمان 
برگزار شد و در اين جلسه صورت هاي مالي منتهي به 
29 اسفند سال 96 كه با اظهارنظر مقبول حسابرس 
مس��تقل و بازرس قانوني همراه گرديده بود، مورد 

تأييد و تصويب قرار گرفت.

محمدباقر نوبخت رييس س��ازمان برنامه و بودجه 
در حاشيه جلسه اش��تغال گسترده درباره 2 بسته 
معيش��تي حمايت از مردم افزود: اين 2 بسته بعد 
از سفر رييس جمهور بررسي مي ش��ود و هر وقت 
به تصويب نهايي برس��د، اجرا خواهد شد و يكي از 
اين بسته  ها بسته جبراني براي حقوق بگيران است.

نوبخت افزود: اگر قرار باش��د افزايش حقوقي براي 
كاركنان دولت داشته باشيم حتمًا در قانون بودجه 
سال آينده است و اطالع رساني مي شود اما قرار شد 
به 6 ميليون و 900 هزار حقوق بگير بسته جبراني 
داده شود )بسته اي كه آقاي نوبخت توضيح بيشتري 

درباره آن نداد( .
وي درباره برنامه هاي ش��غلي دولت گفت: برنامه 
اش��تغال دولت به دو صورت كه مرحله اول حفظ 
اشتغال موجود با ارايه يك ميليارد دالر از صندوق 
توسعه ملي به واحدهاي توليدي انجام خواهد شد 
و در مرحل��ه دوم 65 ه��زار و 300 ميليارد تومان 
ب��راي ايجاد فرصت هاي ش��غلي جديد اختصاص 

خواهد يافت.

اخبار كالن 3 كالن

بر اساس موافقت نمايندگان مجلس در جريان تصويب CFT صورت گرفت

اقتصاددان جنجالي امريكا براي تورم ايران رقم جديدي اعالم كرد

ايجاد  شوراي عالي مقابله با تامين مالي تروريسم

توهم تورم هانكه و واقعيت تورم ايران

گروه اقتصاد كالن|
نمايندگان مجلس برخي م��واد اليحه الحاق ايران به 
كنوانس��يون مقابله با تامين مالي تروريسم )CFT( را 
اصالح و به تصويب رساندند. اين اليحه كه براي اصالح 
ايرادات شوراي نگهبان به مجلس بازگردانده شده بود، 
به منظور تامين نظر اين نه��اد برخي مواد آن حذف و 
اصالح شدند. بر اساس مصوبات مجلس در چارچوب 
اين اليحه قرار است دو نهاد جديد با عنوان هاي »شوراي 
عالي مقابله و پيش��گيري از جرايم پولشويي و تأمين 
مالي تروريس��م« و »مركز اطالعات مالي« تاس��يس 
ش��ود كه اولي به رياس��ت وزير امور اقتصاد و دارايي و 
با عضوي��ت وزراي صنعت، معدن و تجارت، اطالعات، 
كشور، دادگستري و امور خارجه، نماينده رييس قوه 
قضاييه، دادستان كل كشور، رييس سازمان بازرسي 
كل كشور، رييس سازمان اطالعات سپاه، رييس كل 
بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران و س��ه نفر از 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي تشكيل مي شود. 
مركز اطالعات مالي هم قرار اس��ت زيرنظر شورا و در 
ذيل وزارت امور اقتصادي و دارايي تش��كيل مي شود. 
دسترس��ي به اطالعات مالي و اداري مربوط به جرايم 
پولشويي و تأمين مالي تروريسم به عنوان يكي از وظايف 
اين مركز درنظر گرفته شده كه نحوه و سطح دسترسي 
آن توسط شورا تهيه مي شود و به تصويب شوراي عالي 

امنيت ملي مي رسد.
الزم به ذكر اس��ت كه با حذف يكي از مواد اين اليحه، 
شوراي مذكور ديگر نمي تواند همكاري هاي بين المللي 
و تبادل تجارب و اطالعات با س��ازمان هاي مشابه در 
ساير كشورها در زمينه مبارزه با پولشويي داشته باشد.

به گزارش »تعادل« مهلتي كه كنوانسيون منع تامين 
مالي تروريسم براي ايران تامين كرده رو به پايان است. 
براي تعيين تكليف سرنوش��ت اين اليحه نمايندگان 
مجلس روز گذشته، اليحه الحاق ايران به كنوانسيون 
سازمان ملل براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي 
)پالرمو( اعاده ش��ده از سوي شوراي نگهبان را اصالح 
كردند؛ مصوب��ه اي كه براي تايي��د اصالحات صورت 
گرفته ب��ار ديگر به مجمع تش��خيص مصلحت نظام 

فرستاده مي شود.
بر اساس اين اليحه شورايي به نام »شوراي عالي مقابله و 
پيشگيري از جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم« به 
رياست وزير امور اقتصاد و دارايي تشكيل خواهد شد.بر 
اساس ماده 4 اين اليحه اصالح شده به منظور هماهنگي 
براي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تأمين مالي 
تروريسم، ش��وراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم 
پولش��ويي و تأمين مالي تروريسم، كه در اين قانون به 
اختصار شورا ناميده مي شود به رياست وزير امور اقتصاد 
و داراي��ي و با عضويت وزراي صنعت، معدن و تجارت، 
اطالعات، كش��ور، دادگستري و امور خارجه، نماينده 
رييس قوه قضاييه، دادس��تان كل كش��ور يا نماينده 
وي، رييس س��ازمان بازرسي كل كش��ور يا نماينده 
وي، رييس س��ازمان اطالعات سپاه، رييس كل بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران و سه نفر از نمايندگان 
مجلس ش��وراي اس��المي به عنوان ناظر به پيشنهاد 
كميسيون هاي اقتصادي، شوراها و امور داخلي كشور و 
قضايي و حقوقي و تصويب مجلس تشكيل مي شود. در 
اين ماده 4 وظيفه براي اين شورا تعيين شده است كه 

شامل اين موارد مي شود: تعيين راهبردها و برنامه ريزي 
در جهت اجراي قانون، تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي 
الزم در خص��وص اجراي قانون براي تصويب به هيات 
وزيران، هماهنگ كردن دس��تگاه هاي زيرمجموعه 
دولت در امر جم��ع آوري، پ��ردازش و تحليل اخبار، 
اس��ناد، مدارك، اطالعات و گزارش هاي واصله، تهيه 
سامانه هاي هوشمند و شناسايي معامالت مشكوك و 
گزارش به مراجع ذي ربط جهت انجام اقدامات الزم و 
همكاري هاي بين المللي و تبادل تجارب و اطالعات با 
سازمان هاي مشابه در ساير كشورها در زمينه مبارزه با 

پولشويي در چارچوب مفاد ماده 12 اين قانون.
دو اليحه »مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم« 
و »الحاق به كنوانسيون مبارزه با جرائدم سازمان يافته 
فراملي« مرتبط با اف.اي.تي.اف هس��تند كه در واقع 
تصويب آنها مجوزي براي خروج ايران از ليست سياه 
اين سازمان بين المللي محسوب مي شود؛ موضوعي كه 
مي تواند موجب تسهيل جريانات مالي و كاهش هزينه 
مبادالت ش��ود. با اين ح��ال گروه هايي در حاكميت 
معتقدند كه بايد نس��بت به برخي مف��اد اين لوايح با 
احتياط برخورد ش��ود. به باور اينها تصويب بي چون و 
چراي قوانين اف.اي.تي.اف نوعي »خودتحريمي« براي 
اقتصاد كشور به بار مي آورد. به همين دليل نمايندگان 
مجلس براي تامين نظر ش��وراي نگهب��ان مواد لوايح 
مذكور را اصالح و تصويب آن را با ش��رط و ش��روطي 

همراه كرده است.

  منع همكاري با سازمان هاي جهاني
 بر اساس يكي از ش��روط ايران در اليحه الحاق دولت 
جمهوري اس��المي ايران به كنوانسيون سازمان ملل 
متحد براي مب��ارزه با جرايم س��ازمان يافته فراملي، 
جمهوري اسالمي ايران مفاد كنوانسيون حاضر از جمله 
مواد )2(، )3(، )5(، )10( و )23( آن را بر اساس قوانين 
و مقررات داخلي خود به ويژه اول قانون اساسي تفسير 
و اجرا خواهد كرد. همچنين در مواردي كه اجراي بند 
يك ماده 14 مستلزم مصرف خالف شرع اموال باشد، 
ايران به مفاد اين ماده در اين خصوص متعهد نيست.

بر اس��اس گزارش ها يكي از بندهاي حذف شده اين 
اليحه درباره همكاري هاي بين المللي و تبادل تجارب 
و اطالعات با س��ازمان هاي مش��ابه در ساير كشورها 
در زمينه مبارزه با پولش��ويي در چارچوب مفاد ماده 
12 اين قانون بوده اس��ت. همچنين ماده 5 اين قانون 
با 172 رأي مواف��ق، 20 رأي مخالف و 9 رأي ممتنع 
از مجموع 244 نماينده حاضر در جلس��ه به اين شرح 
اصالح شد: كليه صاحبان مشاغل غيرمالي و موسسات 
غيرانتفاعي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي از 
جمله بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، بانك ها، 
موسس��ات مالي و اعتباري، بيمه ه��ا، بيمه مركزي، 
صندوق هاي قرض الحسنه، بنيادها و موسسات خيريه، 
ش��هرداري ها، صندوق هاي بازنشس��تگي، نهادهاي 
عمومي غيردولتي، تعاوني ه��اي اعتباري، صرافي ها، 
بازار سرمايه )بورس هاي اوراق بهادار( و ساير بورس ها، 
ش��ركت هاي كارگزاري، صندوق ها و ش��ركت هاي 
سرمايه گذاري و همچنين موسساتي كه شمول قانون 
بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل شركت ملي نفت 
ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و غير 

آنها، مكلفند آيين نامه ه��اي اجرايي هيات وزيران در 
ارتباط با اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم 

را اجراء كنند. 

 تشكيل مركز اطالعات مالي در وزارت اقتصاد
در جريان حذف و اصالحات صورت گرفته روز گذشته 
نماينده هاي مجلس برخي ديگر از مواد اين اليحه را به 
منظور تامين نظر شوراي نگهبان و رفع ايرادهاي اين 
نهاد تصويب كردند. يكي از اين مواد مربوط به تشكيل 
مركز اطالعات مالي مي ش��ود كه در چارچوب ماده 7 

الحاقي به قانون موضوع ماده ۸ تصويب شد.
ماده 7 مكرر مي گويد: به منظور اجراي اين قانون و قانون 
مبارزه با تامين مالي تروريسم، سياست ها و تصميمات 
ش��ورا، »مركز اطالعات مالي« زيرنظر شورا با وظايف 
و اختيارات مذكور در وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي 

تشكيل مي شود. 
بر اساس مصوبه نمايندگان مركز اطالعاتي مالي يك 
موسسه دولتي، تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است 
و تشكيالت اين مركز بر اساس آيين نامه تدوين شده از 
سوي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم مالي و پولشويي 

تدوين و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
 نحوه و س��طح دسترس��ي به اطالعات مالي و اداري 
مربوط به جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم را كه 
به عنوان يكي از وظايف اين مركز درنظر گرفته ش��ده 
اس��ت، از طريق تصويب يكي ديگر از مواد اين اليحه 

مشخص شد.
در تبصره 4 كه روز گذشته به تصويب نمايندگان رسيد، 
آمده است: نحوه و سطح دسترسي به اطالعات مالي و 
اداري مربوط به جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم 
به موجب دستورالعملي اس��ت كه توسط شورا تهيه 

مي شود و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي مي رسد.
همچنين نمايندگان با اصالح تبصره 6 ماده 9 قانون 
موضوع ماده 10 ب��ا 143 رأي موافق، 9 رأي مخالف و 
3 رأي ممتنع از 246 نماينده حاضر در جلسه موافقت 

كردند.
در تبصره 6 آمده است: چنانچه اين اموال متعلق به غير 
باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود كه بدون اطالع 
مالك استفاده شده يا اينكه مالك رضايت نداشته و اين 
امر را به مراجع قانوني اعالم نموده يا اينكه امكان اعالم 

نداشته است به مالك آن مسترد مي شود.
با رأي نمايندگان رييس مركز اطالعات مالي از ميان 
افراد داراي حداقل سابقه مديريتي يا قضايي مرتبط و با 
شرايط زير با رأي حداقل دوسوم اعضاي شورا و با حكم 
رييس شورا منصوب مي شود كه دوره رياست 4 ساله و 

تجديد آن براي يك نوبت مجاز است.
بر اس��اس مصوبه وكالي ملت در اين تبصره، عالوه بر 
رعايت قوانين و مقررات عمومي، رييس و كاركنان مركز 

بايد داراي اين شرايط باشند: 
1- وثاقت و حسن شهرت
2- توانايي انجام وظايف

3- نداشتن هرگونه سابقه محكوميت كيفري
4- سالمت مالي، اخالقي و امنيتي

5- تعهد به اسالم، انقالب، نظام اسالمي و قانون اساسي 
و التزام اعتقادي و عملي به واليت فقيه

طبق مصوبه مجلس، ش��رايط مقرر و بندهاي 1، 4 و 
5 از وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه استعالم 
مي ش��ود و صرفًا پس از احراز كليات شرايط مذكور و 
همچنين پس از دريافت موافق��ت اين دو نهاد درباره 
بندهاي مورد اشاره، رييس مركز مطابق مقررات فوق و 
ساير كاركنان مركز، توسط رييس مركز تعيين مي شوند 

و كليه دستگاه هاي اجرايي از س��وي قواي سه گانه و 
نيروهاي نظامي و انتظامي مكلفند در صورت درخواست 
مركز اطالعات مالي و با تصويب شورا نسبت به كاركنان 
بخش مركز كه از افراد مجرب و باسابقه آن نهاد انتخاب 
مي ش��وند همكاري الزم را داشته باشند كه همكاري 
نيروهاي نظامي و انتظامي منوط به ضوابط مربوط به 

فرمانده كل قواست.
همچنين روز گذشته نمايندگان مجلس، هدف، ساختار 
و تركيب مركز اطالعات مال��ي را در چارچوب اليحه 

اصالح قانون مبارزه با پولشويي تصويب كردند.
به گزارش خانه مل��ت، نمايندگان مجلس ش��وراي 
اسالمي در ادامه بررسي گزارش كميسيون قضايي و 
حقوقي درباره اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويي 
به منظور رفع ايرادات شوراي نگهبان ماده 5 اين اليحه 

را اصالح كردند.
بر اس��اس مصوبه ديروز وكالي مل��ت كليه صاحبان 
مشاغل غيرمالي و موسسات غيرانتفاعي و همچنين 
اش��خاص حقيقي و حقوقي از جمل��ه بانك مركزي، 
بانك ها،  موسس��ات مالي و اعتب��اري، بيمه ها، بيمه 
مركزي، صندوق هاي قرضه الحسنه، بنيادها و موسسات 
خيري��ه، ش��هرداري ها، صندوق هاي بازنشس��تگي، 
نهادهاي عمومي غيردولت��ي، تعاوني   هاي اعتباري، 
صرافي ها، بازار س��رمايه )بورس ه��اي اوراق بهادار( و 
ساير بورس ها، ش��ركت هاي كارگزاري، صندوق ها و 
شركت هاي س��رمايه گذاري و همچنين موسساتي 
كه شمول قانون بر آنها مستلزم نام ذكر است، از قبيل 
ش��ركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي 
صنايع ايران و غير آنها مكلفند ايين نامه هاي اجرايي 
هيات وزيران در ارتباطات با اين قانون و قانون مبارزه با 

تامين مالي تروريسم را اجرا كنند.

گروه اقتصاد كالن|
اقتصاددان جنجالي امريكايي با بيان اينكه نرخ تورم در 
ايران به 293 درصد رسيده است، شبهه هايي را براي بار 
چندم درباره نرخ ت��ورم ايران مطرح كرد. اين در حالي 
است كه بخشي از مردم نسبت به نرخ هاي اعالم شده از 
سوي نهادهاي متولي اعالم آمار در كشور ترديد دارند و 
فكر مي كنند تورم 11.3 درصد اعالم شده براي شهريور 
ماه سال جاري كه مركز آمار ايران اعالم كرده، درست 
نيست. با اين همه بايد توجه كرد كه هانكه از روشي ديگر 
براي تعيين نرخ تورم استفاده مي كند كه چندان مرسوم 
نيست. او با محاس��به ارزش پول ملي و تغييرات آن در 
مقابل ارزهاي معتبر، نرخ تورم را محاسبه كند. در مقابل 
نهادهاي رسمي در ايران و بسياري از كشورهاي جهان 
تمايل دارند تا به جاي تمركز بر بخش ارز، قيمت يك 
سبد كاالي مورد نياز را در ماه هاي مختلف بررسي كند 
و سپس نرخ تورم را محاسبه كنند. روش هاي مختلف 
نتايجي گوناگون به بار مي آورند و شايد بتوان ادعا كرد 
هانكه بيشتر نرخ تورم ارز در كشور را محاسبه مي كند تا 

نرخ تورم خانوار و مصرف كننده. 
به گزارش »تعادل«، استيو هانكه  استاد اقتصاد دانشكده 
جان هاپكينز در مصاحبه اي با يك شبكه خبري گفت 
كه اگر اصالحات ضروري ص��ورت نگيرد، اين كاهش 
ارزش ت��داوم خواهد داش��ت. وي در بخش ديگري از 
سخنانش، افزايش نرخ ارز را عامل اصلي افزايش تورم 
در ايران خواند.هانكه در توئيتر با استناد به آمارهاي بانك 
مركزي ايران، مركز آمار امريكا و سايتي به نام بن بست 
ادعا كرده است نرخ تورم س��االنه ايران به 293 درصد 
رسيده است كه باالترين نرخ تورم تاريخ ايران محسوب 
مي شود. وي افزود كه در اين شرايط بي ثباتي اقتصادي 
افزايش مي يابد چرا كه م��ردم نمي توانند به پول ملي 

خود اعتماد كنند.
اين اقتصاددان جنجال��ي امريكايي، از ابتداي س��ال 
تحليل هاي مختلفي از نرخ تورم در ايران داد و همواره 
در تحليل هايش اين ش��اخص را بيش از 100 د رصد 
ارزيابي مي كرد. اين در حالي اس��ت كه به دليل روش 
متفاوت او در تعيين نرخ تورم، تفاوت هاي زيادي ميان 
ارقام او و بانك مركزي و مركز آمار ايران وجود دارد. روش 

اين اقتصاددان كه به روش رگرسيوني مربوط است با 
بررسي تغييرات قيمت پول ملي يك كشور، نرخ تورم 
را محاسبه مي كند. در مقابل بانك مركزي و مركز آمار 
ايران با انتخاب يك سبد كااليي مصرفي و محاسبه تغيير 

قيمت ها در دوره هاي مختلف به نرخ تورم مي رسد.
او در آغاز سال جاري شمسي نرخ تورم در ايران را حدود 
110 درص��د ارزيابي كرد و اين آم��ار با افزايش قيمت 
ارز در بازار س��ياه به تدريج باالتر رفت تا وي در آخرين 
گفت وگويي كه داشته عدد 293 درصد را به عنوان نرخ 
واقعي تورم در كشور معرفي كند. هانكه از مخالفان جدي 
اعمال تحريم عليه كشورهاي ديگر جهان است چرا كه 
باور دارد اعمال تحريم ها از سوي امريكا نه تنها موجب 
كنار كش��يدن دولت ها از مواضع خود نمي شود بلكه 

مي تواند آنها را در مسير خود استوارتر كند. 
با اين همه تغيير قيمت ها در ايران براساس سبد كاالي 
مصرفي خانوار يا همان روش مرس��ومي كه نهادهاي 
رسمي كش��ور در آن ش��اخص هاي كالن را محاسبه 
مي كنند نهايتا براي شهريور ماه تورم 11.3 درصدي 
را محاس��به كردند. اين ميان بايد توجه كرد كه شروع 
تالطم ب��ازار ارز، آغاز جهش قيمت ها در ايران نبود و از 
آغاز سال جاري قيمت ها شروع به باال رفتن كرد درنتيجه 
تورم ساالنه اعالم شده از سوي نهادهاي رسمي كشوزر 
طبيعي اس��ت كه يك رقم باال را نش��ان ندهد. البته با 
رس��يدن به روزهاي پاياني س��ال نرخ تورم هم باالتر 
مي رود. در مقابل هانكه با محاسبه تضعيف قدرت پول 
ملي كشور  نرخ تورم را محاسبه مي كند كه البته با توجه 
به يارانه هايي كه دولت به بخش هاي مختلف مي دهد 
و قيمت گذاري در برخي بخش ه��ا، تورم حدود 300 

درصدي در همه بخش ها وجود ندارد. 
هم اكنون نيز دولت وعده داده از واردات كاالهاي اساسي 
و دارو حمايت كند و ب��ه واردكنندگان اين بخش دالر 
چهار هزار و 200 توماني بدهد. به همين دليل حتي اگر 
قيمت دالر 300 درصد هم در مقابل ريال گران تر شود، 
مادامي كه دولت ارز ارزان به برخي كاالها مي دهد، بسته 
به اينكه كاالي فوق در سبد معيشتي چه جايگاهي دارد، 
از شتاب قيمت ها جلوگيري مي كند. اين ميان هانكه از 
مدافعان اصلي بازاري كردن اقتصاد كشورها و تلفيق در 

پروژه جهاني سازي است ولي اگر دولت به همين واردات 
ارز ارزان ندهد، احتمال اينك��ه نرخ تورم ايران به ارقام 

هانكه نزديك شود، بيشتر مي شود.
از س��وي ديگر هانكه باوجود اعالم ارقام س��ه رقمي به 
عنوان نرخ ت��ورم بارها تاكيده كرده ايران ش��اهد يك 
ابرتورم نخواهد بود. او در مصاحبه اي كه با يكي از نشريات 
فارسي زبان داشت، احتمال وقوع ابرتورم در ايران را رد 
كرد و گفت: ايران فاصله بسيار زيادي با ابرتورم دارد. به 
اين معنا مي توان گفت هانكه هر چند نرخ تورم در ايران 
را نزدي��ك به 300 درصد مي داند اما اي��ن رقم را گذرا 
مي داند و فكر مي كند اين نرخ در طوالني مدت بر اقتصاد 
سايه نخواهند انداخت. ابرتورم به تورمي نزديك 100 
درصد گفته مي شود كه به مدت بيش از سه سال پي در 
پي در اقتصاد يك كشور حاكم شود. كشورهايي چون 
روسيه در سال هاي پس از فروپاشي و تا پايان دهه 90 با 
اين پديده روبرو بودند زيرا به مدت نزديك به يك دهه 

تورم سه رقمي را تجربه كرد. 
هانكه استاد دانش��گاه جان هاپكينز و از باورمندان به 
انديشه هاي نوليبرالي است. او در سال ها 19۸1 و 19۸2 
و در دوره رياس��ت جمهوري رونالد ريگان، اقتصاددان 
ارشد شوراي مشاوران اقتصادي رييس جمهوري امريكا 

بوده اس��ت. همچنين پس از فروپاش��ي بلوك شرق و 
ابرتورم هايي كه اين كشورها به آن دچار شدند، هانكه به 
عنوان مشاور به كشورهايي چون بلغارستان رفت و سعي 
كرد براي مشكالت آنها راهكارهايي بيابد. او در دوره اي 
وارد بلغارستان ش��د كه تورم اين كشور به حدود 300 
درصد رسيده بود و راهكاري كه او معرفي كرد به بحران 
ارز در اين كشور خاتمه داد. هر چند پايين آمدن سرانه 
رفاه اجتماعي از مشكالتي است كه همچنان بلغارستان 
و ديگر كش��ورهاي بلوك شرق پس از گذشت نزديك 

به سه دهه از فروپاشي با آن دست به گريبان هستند.

    راهكارهاي صندوق بين المللي پول
 همان راهكارهاي هانكه است

هانكه قبال 13راهكار ب��راي مقابله با بحران اقتصادي 
ايران اراي��ه داده بود. تمركز راهكارهاي او بيش��تر بر 
خصوصي س��ازي بيش��تر و كوتاه كردن دست دولت 
از تصدي گ��ري در اقتصاد بود. راهكاري او بيش��تر بر 
حل ش��دن اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني، رفع موانع 
گمركي، باز كردن هر چه بيش��تر اقتصاد و حاكميت 
بازار، عدم پرداخت يارانه به بخش ها و حفظ حداكثري 
حقوق مالكيت است. با اين همه اجراي اين برنامه لزوما 

در همه كش��ورهاي جهان موفقيت آميز نبوده است. 
در يونان مهم ترين بحران اقتص��ادي كه در يك دهه 
گذشته اين كشور را بدهكار كرده، از زماني آغاز شد كه 
اصالحاتي جهت تلفيق اقتصاد يونان در حوزه يورو آغاز 
شد. بس��ياري از كارشناسان باور دارند، ايجاد اتحاديه 
اروپا كشورهاي قدرتمند چون آلمان را به سمت توسعه 
برد اما كشورهايي چون يونان، ايتاليا، پرتغال و اسپانيا 

مشكالتشان فزوني گرفت.
همچنين تجربه جهاني سازي در برخي از كشورهاي 
امريكاي التين نيز، شكس��ت هاي بزرگ��ي به همراه 
آورد كه از جمله مي توان به جنبش دهقانان بوليويايي 
اش��اره كرد كه با شورش خود ضمن توقف برنامه هاي 
اقتصادي صندوق بين المللي پول، دولت را س��رنگون 
كردند و او مورالس را به عنوان رهبر جنبش خود به كاخ 
رياست جمهوري فرستادند. درنتيجه ضمانت چنداني 

براي گفته هاي اين اقتصاددان برجسته وجود ندارد.
جهاني س��ازي و پروژه هاي نوليبرالي در جهان امروز 
طرفداراني كمتر از گذش��ته دارد اما هس��تند افرادي 
كه همچنان راه نجات جهان را تلفيق بيشتر كشورها 
و حاكميت بيش��تر بازارها بدانند. راهكاري كه هانكه 
به اقتصاد ايران مي دهد از س��ال هاي پس از جنگ به 
گفتماني قدرتمند در فضاي اقتصادي كش��ور تبديل 
ش��ده و حتي در بس��ياري از دولت ها باورمندان اين 
مكتب دست باال را در تيم اقتصادي به دست آوردند. با 
وجود اين نه خصوصي سازي در كشور پروژه اي موفق 
محسوب مي شود و نه سهم دولت به شكل چشمگيري 
از اقتصاد كاسته شده است. علي طيب نيا وزير اقتصاد 
اسبق كشور، در روز توديع خود در رابطه با نرخ تورم در 
ايران گفت: تورم در ايران هيچگاه كنترل نخواهد شد، 
مگر آنكه دول��ت به بودجه خود نظم دهد و از ريخت و 
پاش هاي بودجه اي جلوگيري كند. برخي اين جمله 
طيب ني��ا را به معناي نقد او به س��هم باالي نهادهاي 
مختلف از بودجه دولت مي دانند و نه سهم باالي دولت 
در بنگاه داري و نقش آن در توليد. چنانچه اين گفته را 
بپذيريم، آن گاه بايد بر نهادهايي كه نقشي در اقتصاد 
ندارند اما سهم زيادي از آن مي برند تمركز كرد و سعي 

كرد بودجه آنها  از محلي ديگر تامين شود.
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بانك و بيمه4اخبار
بيمه ايران توانمندترين 
شركت بيمه كشور است

 زنگ شروع سال تحصيلي
 با حضور مديرعامل بانك سپه 

آمادگي بانك مركزي براي 
دسترسي بخش خصوصي به نيما

معاون توسعه مديريت و منابع بيمه ايران، بيمه ايران 
را توانمندترين شركت بيمه كشور خواند و با اشاره به 
جايگاه حاكميتي شركت بيمه ايران و محدوديت هاي 
ناش��ي از آن گفت: معتقديم بيمه اي��ران به عنوان 
شركت بيمه گري كه قانونگذار خيلي اجازه انتخاب 
ريسك به او نداده و مجبور است به عنوان يك شركت 
دولتي، جايي كه انجام عمليات بازرگاني بيمه، توجيه 
اقتصادي ندارد به نيابت از دولت و با نگاه غيرانتفاعي 
وارد ش��ود را نمي ش��ود با مالك هاي مورد عمل در 
خصوص ساير ش��ركت هاي بيمه ارزيابي و مقايسه 
كرد .  به گ��زارش روابط عمومي بيمه ايران، محمد 
مهدي اعاليي در مراس��م  معارفه سرپرست جديد 
شعبه نمايشگاه بين المللي بيمه ايران گفت: اعمال 
فرمول فعلي محاس��به توانگري مالي در خصوص 
بيمه ايران و س��نجش رفتارهاي مالي و اجرايي اين 
شركت با اين فرمول خوب است اما بايد مالحظات آن 
در نظر گرفته شود. وي افزود: فرمول محاسبه توانگري 
مالي استخراج شده از يك مدل است و اين يك اصل 
علمي است كه لزوما خروجي همه مدل ها منطبق با 
واقعيت هاي موجود نيست و مدل ها بايد متناسب با 
شرايط واقعي در عالم بيرون بهسازي شوند . معاون 
توسعه مديريت و منابع بيمه ايران خاطرنشان كرد 
كه اگر بنا باشد توانگري مالي بيمه ايران و حتي بيمه 
مركزي با فرمول فعلي تعيين توانگري مالي محاسبه 
شود هم نتيجه حاصله با واقعيت و برداشت اوليه ذهني 
مخاطب از تعريف توانگري فاصله دارد و هم زمينه 
نگراني از صنعت بيمه در جامعه فراهم مي ش��ود در 
حالي كه ميزان دارايي ها، توان مالي و حجم نقدينگي 
ريالي و ارزي موجود و در اختيار بيمه ايران در بهترين 
شرايط در مقايسه با سال هاي قبل قرار دارد و به لطف 
خدا بيمه ايران در عالي ترين سطح توانمندي در مسير 
ايفاي تعهدات خود است و تحقيقا بزرگ ترين شركت 
بيمه كشور در بهترين سطح توانمندي ايفاي تعهدات 
خود قرار دارد . در مراس��م معارفه سرپرست شعبه 
نمايشگاه بين المللي بيمه ايران كه با حضور مديركل 
بيمه ايران استان تهران، كاركنان شعبه نمايشگاه بين 
المللي بيمه ايران و تعدادي از مديران كل س��تادي 
بيمه ايران برگزار شد، »مصطفي رستمي« به عنوان 

سرپرست اين شعبه معرفي و منصوب شد.

 زنگ آغاز س��ال تحصيلي دانش آموزان دبستان 
دخترانه شهيد بهش��تي منطقه يافت آباد تهران 
منطقه 18 با حضور مديرعامل بانك سپه نواخته 
ش��د. به گزارش پايگاه اطالع رس��اني بانك سپه، 
محمدكاظم چقازردي در اين مراسم كه با حضور 
مسووالن آموزش و پرورش منطقه 18 و كاركنان 
و دانش آموزان دبستان شهيد بهشتي منطقه 18 
تهران برگزار شد ضمن تسليت ايام شهادت امام 
حسين )ع( و حادثه غم انگيز تروريستي در اهواز 
خطاب به دانش آموزان گفت: ش��ما آينده سازان 
كشور هس��تيد، اميدوارم با كوش��ش و تالش و 
برنامه ريزي س��ال تحصيلي موفقي را پشت سر 
بگذاريد. مديرعامل بهترين پاسخ به زحمات والدين 
دانش آموزان را خ��وب درس خواندن آنها عنوان 
كرد و اظهار داش��ت: توجه به حمايت از مدارس 
و اولياي محترم مدارس به ويژه در مناطق محروم 
جزو اولويت مسووليت هاي اجتماعي بانك سپه به 

عنوان نخستين بانك ايراني است.
وي خاطرنشان كرد: به هر مقدار با برنامه ريزي و 
تالش در سطح باالتري از علم قرار گيريد به همان 

اندازه در آينده كشور نقش آفرين تر خواهيد بود.
چقازردي با اشاره به جايگاه واالي معلمان در جامعه 
افزود: معلمان استعدادهاي بالقوه دانش آموزان را به 
فعليت تبديل مي كنند و در تكامل انسان به عنوان 
اشرف مخلوقات با عشق عمر خود را صرف مي كنند 
به همين دليل معلمي شغل انبياست. مديرعامل 
ضمن اعالم آمادگي براي برگزاري جلس��اتي با 
مسووالن وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: 
برگزاري جلسات مديران عامل بانك ها با مسووالن 
محت��رم وزارت آموزش و پرورش مي تواند به رفع 
برخي از مش��كالت مدارس خصوصًا در مناطق 
محروم كشور كمك كند. وي با تشكر از خيرين 
مدرسه س��از تصريح كرد: آنچه موجب كار خير 
مي شود صرفًا پول نيست، در كار خير عشق، عقل 
و معرفت است و ابراز اميدواري كرد كه روز به روز، 

به جامعه خيرين مدرسه ساز افزوده شود

بانك مركزي از آمادگي اين بانك از ايجاد دسترسي 
فعاالن بخش خصوصي به سامانه نيما خبر داد.

به گزارش روابط عمومي بان��ك مركزي، بدين 
وس��يله به اط��الع تم��ام اتاق ه��ا، انجمن ها و 
اتحاديه ه��اي محترم مي رس��اند بانك مركزي 
به منظور ايجاد ش��فافيت در فرآيند فروش ارز 
حاصل از صادرات و تامي��ن ارز واردات، آمادگي 
ايجاد دسترسي الزم براي ارايه اطالعات مربوطه 
به فعاالن مرتبط با حوزه آنها را دارد. الزم اس��ت 
اتاق ها، انجمن ها و اتحاديه هاي مورد اشاره ضمن 
دريافت تاييديه از فعاالن مرتبط با حوزه فعاليت 
خود، طي نامه اي نام، ن��ام خانوادگي، كدملي و 
ش��ماره تماس رابط را با پيوست زير به معاونت 
ارزي اين بانك ارسال كنند. \دريافت تاييديه از 
اشخاص حقيقي و حقوقي فهرست پيوست براي 
دسترسي به اطالعات آنها برعهده اتاق، انجمن 
و صنف مربوطه اس��ت و ايشان موظف به حفظ 
محرمانگي اطالعات مورد اشاره هستند. به منظور 
اطالع فعاالن محترم اقتصادي، يك هفته پيش از 
ايجاد دسترسي مذكور، فهرست هاي ارسالي به 
اين بانك به تفكيك درخواست كننده در سايت 

بانك مركزي قرار مي گيرد. 

تغييرات قيمت ها  در بازار در آستانه سخنراني رييسان جمهور  ايران و امريكا در سازمان ملل

سياست گذاري پولي با نگاه منطقه اي

نوسان نرخ ارز و سكه در بازار

مهدي بختيار|
براساس »نظريه سرعت رشد بيشتر در مناطق كمتر 
توس��عه يافته« و »نظريه همگرايي رشد اقتصادي« 
اولويت بندي مناطق در تخصيص منابع بانكي مي تواند 
به رشد و توسعه متوازن و متعادل كمك شاياني كند.

موضوع رشد نامتوازن منطقه اي طي چند دهه اخير 
توجه بس��ياري از كارشناسان را به خود جلب نموده 
است. وجود قطب هاي رشد، دوگانگي منطقه اي، افول 
شهرهاي بزرگ، حاشيه نشيني در شهرها و مهاجرت 
جمعيت حكايت از عمق عدم توازن ياد شده در مناطق 
مختلف دارد.  در توضيح عوامل شكل دهنده اين پديده 
مي توان دو نوع نيرو را تأثيرگذار دانست: عامل نخست 
باعث توزيع فعاليت هاي اقتصادي در مناطق مختلف 
يك كش��ور مي ش��ود و در نتيجه به عنوان فاكتوري 
مثبت در نزديك ش��دن درآمد و توليد س��رانه بين 
مناط��ق مختلف عمل مي كند كه نتيجه آن به نوعي 
نزديك ش��دن س��طح زندگي مردم مناطق مختلف 
كشور به يكديگر اس��ت.  اما عامل ديگر باعث تمركز 
فعاليت ها در مناطق مش��خص مي شود و در نتيجه 
موجب افزايش نابرابري بين مناطق مختلف مي شود.

در يك تقسيم بندي مجموعه نظريه هاي ارايه شده 
در خصوص دس��تيابي به رشد و توس��عه اقتصادي 
را مي توان به دو گروه اساس��ي تقس��يم بندي نمود. 
 يكي »نظريه رش��د متوازن« و ديگري »نظريه رشد 
نامتوازن«.  نظريه رش��د متوازن بي��ان مي كند براي 
دستيابي به توسعه اقتصادي الزم است سرمايه گذاري 

در تمام فعاليت هاي اقتصادي و بخش هاي مختلف 
آغاز شود تا بخش هاي اقتصادي بتوانند به حمايت از 
يكديگر بپردازند، اما از آنجا كه اين نظريه قادر به حل 
مسائلي چون كمبود سرمايه و كميابي منابع نيست 
توسط طرفداران نظريه رشد نامتوازن همواره مورد 
انتقاد اس��ت.  از معروف ترين  راهبردهاي آموزه رشد 
نامتوازن، راهبرد »قطب رشد« مشتمل بر دو اثر است. 
 يكي اثر تمركز و ديگري اثر پخش.  به اين صورت كه 
رشد همزمان در همه جا اتفاق نمي افتد، بلكه در نقاط 
يا قطب هاي توس��عه اي اتفاق مي افتد )آثار تمركز( . 

 اين نقاط توسعه را در كانال هايي پخش مي كنند كه 
كل اقتصاد را تحت تاثير ق��رار مي دهد )اثر پخش( . 
 مهم ترين ايراد وارده بر اين نظريه، تش��ديد نابرابري 

منطقه اي است.
در اكثر مطالعات تجربي به دليل پيچيدگي محاسبات 
اغلب از به حس��اب آوردن وابستگي هاي جغرافيايي 
غفلت شده است.  رشد اقتصادي يك منطقه نه تنها 
تحت تأثير عملك��رد اقتصادي خود بلكه تحت تأثير 
عملكرد مناطق مجاورش نيز قرار مي گيرد.  بطوريكه 
رشد اقتصادي هر منطقه عالوه بر نرخ رشد درونزاي 

خود به نرخ رشد مناطق مجاور نيز وابسته است.  پس 
توس��عه متوازن يك ضرورت براي كشور است و الزم 
اس��ت متوليان امور در تصميم گيري ها به اين مهم 

توجه داشته باشند.  
به نظر منطقي مي رس��د كه ش��وراي پول و اعتبار و 
بانك مركزي، با نگاهي منطقه اي از برخي ابزارهاي 
كيفي سياس��ت پولي اس��تفاده نمايند.  ابزارهايي از 
قبيل »تعيين اولويت بخش ها در استفاده از اعتبارات 
بانكي« و »اعمال نرخ هاي ترجيحي براي بخش هاي 
مختلف« كه ب��ه ترتيب مي تواند با ن��گاه منطقه اي 
به »تعيي��ن اولويت مناطق در اس��تفاده از اعتبارات 
بانك��ي« و »اعمال نرخ هاي ترجيح��ي براي مناطق 
مختلف« تبديل شود كه از اين طريق شوراي پول و 
اعتب��ار و بانك مركزي مي توانند كمك قابل توجهي 
به جلوگيري از تشديد نابرابري منطقه اي با تشويق و 
گسيل سرمايه گذاران به مناطق و استان هاي كمتر 
توسعه يافته بنمايند.  همچنين اعمال سياست پولي 
با نگاه منطق��ه اي مي تواند به مهاج��رت معكوس از 
كالن شهرها و كاهش مشكالت ناشي از تراكم جمعيت 
در اين ش��هرها از قبي��ل ترافيك و آلودگ��ي هوا و ... 
 منجر شود و بر جاذبه  شهرهاي كوچك و روستاها در 

استان ها و مناطق كمتر توسعه يافته بيفزايد.  
آثار اين سياس��ت هاي پولي از طري��ق كانال اعتبار 
در اقتصاد اش��اعه مي ياب��د.  از آنجا ک�ه سهم بزرگی 
از خانوارها و بنگاهها )باالخص بنگاههاي با اندازه 
کوچ�ک و متوس�ط ک�ه ب�ه ساير بازارهاي تامين مالی 

دسترسی ندارند( به منابع ب�انکی وابس��ته هس�تند، 
گس��ترش عرضه اعتبارات بانکی در مناط��ق كمتر 
توسعه يافته و محروم باعث افزايش مخارج مصرفی 
و س��رمايه گذاري خانوارها و بنگاهه�ا در اين مناطق 
ش�ده که در نهاي��ت به افزايش مخارج کل و تقاضاي 

کل منجر میشود.
به عالوه به نظر مي رس��د براس��اس »نظريه سرعت 
رشد بيشتر در مناطق كمتر توسعه يافته« و »نظريه 
همگرايي رش��د اقتصادي« اولويت بندي مناطق در 
تخصيص منابع بانكي بتواند كمك شاياني به رشد و 

توسعه متوازن و متعادل بنمايد.
مطلب قابل ذكر ديگر اينكه، توزيع اعتبارات از منظر 
منطقه اي و جغرافيايي از چن��د جهت درخور توجه 
اس��ت: )1( از جهت رسالت و مس��ووليت اجتماعي 
بانك ه��ا، )۲( از نظ��ر تمركززداي��ي و جلوگيري از 
انباشت س��رمايه و ثروت در مركز، كه هم خدمتي به 
مناطق محروم و كمتر توس��عه يافته و هم زمينه اي 
براي جلوگيري از افزايش مشكالت و ناهنجاري هاي 
جمعيتي و اقتصادي مركز است و )۳( از حيث كاهش 
ريس��ك تمركز از طريق توزيع و متنوع سازي عامل 

ريسك.
در پايان، پيش��نهاد مي گردد، سياس��ت بانك ها در 
تخصيص تس��هيالت بر اين اصل اس��توار باشد كه 
بخشي از منابِع مناطِق سپرده خيز در مناطق كمتر 
توس��عه يافته و محروم، مصرف گردد تا زمينه براي 

رشد متوازن فراهم گردد. 

گروه بانك و بيمه      محسن شمشيري 
قيمت ارز و طال در روز سه شنبه ۳ مهر 97 و ساعاتي قبل 
از سخنراني حسن روحاني رييس جمهور و همچنين 
ترامپ رييس جمهور امريكا، با افزايش نس��بي همراه 
شد و نرخ دالر با نوسان بين 161۲6 تا 16800 تومان 
قرار داشت و براي ساعاتي نيز تا 1۵ هزار و 7۵0 تومان 
ريزش داشت اين موضوع نشان مي دهد كه بازار نسبت 
به س��خنان رييس جمهور واكنش مثبت نشان داده و 
احتماال در بازار ارز نيز تحوالت مثبتي در سمت عرضه 

رخ داده است. 
به گزارش »تعادل«، از سوي ديگر، نرخ سكه نيز با نرخ 4 
ميليون و 7۳0 هزار تومان معامله شد. برخي كارشناسان 
اين واكنش بازار را نشانه پيش خور كردن بازار نسبت به 
سخنان احتمالي روساي جمهور دو كشور ايران و امريكا 
ارزيابي كرده اند و معتقدند كه در روزهاي آينده نيز شاهد 

واكنش بازار به اين سخنان خواهيم بود. 
همچنين از آنجا كه قرار است نشست شوراي امنيت به 
رياست ترامپ برگزار شود، اين نشست نيز باعث واكنش 
بازار ارز و طال شده است. بر اساس آمار سامانه سنا، هر 
يورو در اين سامانه 11 هزار و 1۲۵ تومان و هر پوند 18 
هزار و 8۲0 تومان به فروش رسيد، دالر امريكا 14 هزار 
و 69۵ تومان داد و ستد شد و هر يوان چين نيز يك هزار 

و 400 تومان قيمت خورد.
از سوي ديگر، يكي از فعاالن بازار براي ساعات عصر روز 
سه ش��نبه اعالم كرد كه در بازار ارز، دالر 1۲6 تومان، 
ي��ورو 14۵ توم��ان و درهم 19 توم��ان افزايش يافت. 
دالر161۲6تومان، يورو18914 تومان ودرهم4۳78 
تومان معامله شد. در حالي كه اونس جهاني به 1۲01 
دالر افزايش يافته و نرخ دالر نيز در بازار آزاد به 16800 
تومان رسيده و به مرز 17 هزار تومان نزديك مي شود، 
قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار تهران 
تقريبا ثابت مانده و حدود 4 ميليون و 700 هزار تومان 

است.
به گزارش »تعادل«، هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي 
طرح جديد روز سه ش��نبه س��وم مهرم��اه 97 در بازار 
تهران با ۲0 هزار تومان كاهش نس��بت به روز گذشته 
4 ميليون و 701 هزار تومان به فروش رسيد. همچنين 
هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم با ۵0 هزار 
تومان افزايش به ارزش 4 ميلي��ون و 410 هزار تومان 

داد و ستد شد.
از سوي ديگر، در بازار آزاد هر قطعه نيم سكه بهار آزادي 
با ۳0 هزار تومان رشد نسبت به روز گذشته ۲ ميليون 
و ۳۳۳ ه��زار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي نيز با ۲0 
هزار تومان رشد يك ميليون و ۲۵۲ هزار تومان معامله 
شد. بر اساس اين گزارش، هر قطعه سكه گرمي بدون 
تغيير در مدت مشابه 66۲ هزار تومان معامله شد و هر 
گرم طالي 18 عيار نيز با ۵ هزار و 700 تومان رشد 444 

هزار و ۲00 تومان فروخته شد.
قيمت سكه طرح جديد در معامالت امروز بازار تهران ۵0 
هزار تومان كاهش داشت، اما طرح قديم با ۵0 هزار تومان 
افزايش 4 ميليون و 410 هزارتومان و نيم سكه با رشد ۲0 
هزار توماني ۲ ميليون و ۳۳۳ هزار تومان فروخته ش��د. 
قيمت سكه طرح جديد ۵0 هزار تومان كاهش يافت، اما 
بهاي سكه طرح قديم ۵0 هزارتومان، نيم سكه ۲0 هزار 
تومان و ربع س��كه 10 هزار تومان رشد كرد. سكه گرمي 
بدون تغيير نس��بت به روز گذشته 66۲ هزار تومان و هر 
گرم طالي 18 عيار 4840 تومان رشد داشت. قيمت اونس 
طال )هر اونس معادل ۳1.1۳۲گرم( در بازار جهاني طال با 
يك دالر و ۳۳ سنت افزايش 1۲00 دالر و 1۳ سنت شد.

   افت شديد مصرف طال در كشور
رييس كميس��يون تخصصي ط��ال و جواهر از كاهش 
قدرت خريد طال در كش��ور، گفت: به دليل افت خريد 
طال در كشور اخيرا تعداد واحدهاي طال فروشي تعطيل 

شده افزايش يافته است.
محمد كشتي آراي درباره تحليل شرايط فعلي اقتصاد 
در كشور، اظهار داش��ت: قيمت سكه در شرايط فعلي 

بيش از هر عامل ديگري، متاثر از قيمت و نوسانات نرخ ارز 
است زيرا در شرايط فعلي با چند نرخ متفاوت ارز از جمله 
نرخ ارز دولتي، بازار آزاد، صرافي ها و... مواجه هس��تيم 
كه هر كدام قيمتي متف��اوت دارد. وي افزود: از طرفي 
با توجه به مباح��ث اقتصادي، تحريم ها و برخوردهاي 
سياسي بطور حتم در اقتصاد و كشور تاثيرگذار خواهد 
بود زيرا اقتصاد متاثر از سياست است. رييس كميسيون 
تخصصي طال و جواهر درباره پيش بيني قيمت طال و 
سكه، گفت: با وجود تحريم ها و كمبود ارز، عرضه و تقاضا 
تعيين كننده قيمت ها است و به نظر من بازار ارز و طال به 
گونه اي است كه براي بيش از يك الي دو ساعت امكان 

پيش بيني قيمت ها وجود ندارد.
كش��تي آراي با تاكيد بر اينكه هر روز حلقه تحريم ها 
تنگ تر مي ش��ود افزود: بطور حتم افزايش درآمدهاي 
ارزي كشور به تثبيت نرخ ارز كمك مي كند و اميدواريم 
سياست هاي دولت به گونه اي باش��د كه ثبات به بازار 

تزريق شود.
به گفته وي، قيمت سكه به عنوان مبنايي براي تعيين 
قيمت همه كاال و خدمات است و افزايش قيمت سكه، 
گراني را به جامعه تزريق كرده و قيمت ها را تحت تاثير 
قرار مي دهد. رييس كميسيون تخصصي طال و جواهر با 
تاكيد بر اينكه در سال هاي اخير با ركود حاكم بر كشور، 
قيمت طال به شدت افزايش يافته و قدرت خريد مردم 
نيز كاهش يافته است، گفت: در سال 89 و 90 مصرف 
طال در كشور حدود 110 تن در سال بود، اما اكنون به 
۳0 ت��ا 40 تن كاهش يافته و طبيعتا با كاهش خريد و 
مصرف، توليد هم افت خواهد كرد و تعدادي از واحدهاي 

توليدي مجبور به تعطيلي شدند.
به گفته كش��تي آراي، از سال 9۳ تا پايان 96 نزديك ۵ 
هزار واحد در سطح كشور تعطيل شدند و تاكنون نيز 
حدود ۲0درصد به اين ميزان افزوده ش��ده كه اگر اين 
شرايط ادامه داشته باشد، به طور حتم تعداد بيشتري از 

واحدها مجبور به تعطيلي خواهند شد.

   صرافان: بازار ارز غيرقابل پيش بيني است
ام��روز ب��ازار ارز آنقدر ب��ا وضعيت ناپاي��دار، غيرقابل 
پيش بيني و با نرخ هاي غيرمنطقي و فروش هاي فردايي 
پيش رفت كه فعاالن بازار مي گويند اين بازار روي شرط 

بندي مي چرخد و قمارخانه شده است.
به گزارش ايسنا، بازار ارز بازهم يكي از روزهاي عجيب 
خود را پيش برده است. دالر كه از حدود 14 هزار و 900 
توم��ان تا 16 هزار و ۲00 تومان تا اواخر روز يكش��نبه 
ف��روش رفته بود، كار خود را با 16 هزار و 100 ش��روع 
كرد، اما اين روند پايدار نبود و براي ساعتي تا 1۵ هزار و 

7۵0 تومان ريزش داشت.
اين روند در فاصله اي كوتاه متوقف و بار ديگر با رش��دي 
سريع به 16 هزار و 600 تومان رسيد، اين نرخ هم كمتر 
از يك س��اعت دوام داش��ت و مجدد تا 16 هزار و ۲00 
تومان كاهش يافت. يورو هم همين وضعيت را داش��ته 
اس��ت؛ به گونه اي كه اين ارز كه روز گذشته از حدود 16 
هزار و 800 تا 19 هزار تومان قيمت خورده بود، امروز را 
با نرخي در حدود 17 هزار و 900 آغاز و تا 19 هزار تومان 
نرخ گذاري و معامله شده است، البته در اين بين ريزش 
قيمت و برگشت هم براي آن ثبت شد. نوسان به حدي 
بود كه صرافان براي س��اعتي حتي معامالت را متوقف 
كرده بودند. بررسي شرايط بازار از افزايش شديد تقاضا 
براي خريد حكايت دارد، اين در حالي است كه صرافان و 
دالالن مي گويند »انتظار رشد قيمت در روزهاي پيش رو 
و جو رواني كه بر بازار حاكم اس��ت باعث ش��ده تا مردم 
حتي بدون حضور براي دريافت ارز، پول آن را واريز كرده 
 و فقط خريد كنند و در فرصتي ديگر بيايند و ارز خود را 
تحويل بگيرند. « در اين فضايي كه تقاضا باالس��ت و از 
خانه دار تا س��رمايه گذار براي خريد ارز به بازار آمده اند، 
فضايي براي سوء استفاده دالالن هم فراهم شده است. 
فع��االن بازار در اين باره مي گويند:»متاس��فانه در كنار 
تمامي عواملي كه بازار ارز را تحت تاثير قرار مي دهد، در 
مواردي برخي دالالن گردش بازار را در دست مي گيرند 

و به آن جهت مي دهند، به خصوص اكنون كه در شرايط 
خاص سياس��ي قرار داريم با پراكن��ده كردن خبرهاي 
منفي و مثبت و ج��ودادن در گروه ها و كانال هاي ارزي 
در ش��بكه هاي اجتماعي، هيجان ايجاد كرده و مسير 
معامالت را تغيير مي دهند؛ بطوري كه شاهديم به يك باره 
بازار با هج��وم براي خريد و گاهي ب��راي فروش مواجه 

مي شود كه خود عامل نوسان تند قيمت خواهد بود. «
همچنين صرافان عنوان مي كنند: »نبايد از معامالت 
فردايي يا همان قماربازي اين گروه ها غافل ماند، اينكه 
براي فردا بدون هيچ درياف��ت و پرداختي نرخ تعيين 
مي كنند خود بازار را تحت الش��عاع قرار داده و به ويژه 
افراد غيرحرفه اي را درگير نوس��ان قيمت مي كند در 
حالي كه در اين بين عمده آنچه مي گذرد به نفع همين 

دالالن تمام مي شود.«
اين در شرايطي اس��ت كه فعاالن بازار ارز عدم كنترل 
و نظارت كافي بر بازار را يكي از مهم ترين داليل به هم 
ريختگي آن و اوضاع نامناسب فعلي مي دانند و تاكيد 
دارند تا زماني كه سياس��ت هاي فعلي ارزي براي بازار 
آزاد در حال اجراس��ت نبايد انتظاري غير از ش��رايط 

موجود داشت.

   صعود لير در برابر دالر
پ��س از آنك��ه وزي��ر خارج��ه امري��كا اع��الم ك��رد 
احتمال از سر گيري مذاكرات بين تركيه و امريكا براي 
حل اختالف��ات وجود دارد، ارزش لي��ر در برابر دالر ۳ 

درصد تقويت شد.
به گزارش ايسنا به نقل از وال استريت ژورنال، به دنبال 

اين اظهارات مايك پمپئو و افزايش اميدواري ها نسبت به 
آزادي كشيش بازداشت شده امريكايي، لير تركيه در برابر 
دالر ۳.۵ درص��د افزايش يافت و هر دالر به 6.1۲79 لير 
رسيد. اين كشيش امريكايي به اتهام جاسوسي و دست 
داشتن در كودتاي نافرجام س��ال ۲016 توسط دادگاه 

محكوم شده است.
پرونده بازداشت اين كشيش يكي از اصلي ترين داليل 
مناقشه سياسي-اقتصادي بين تركيه و امريكا عنوان 
مي شود كه باعث شد لير تركيه حدود 40 درصد ارزش 
خود در برابر دالر را از دست بدهد. امريكا در واكنش به 
اين بازداشت تعرفه كاالهاي وارداتي تركيه را افزايش 

داد و دو وزير ترك را تحريم كرد.
تصميم بانك مركزي تركيه به افزايش نرخ بهره نيز از 
ديگر علل تقويت لير عنوان ش��ده است. بانك مركزي 
اوايل اين ماه و با وجود مخالفت هاي گسترده رجب طيب 
اردوغان رييس جمهور تركيه با افزايش نرخ بهره تصميم 

گرفت نرخ بهره را به ۲4 درصد افزايش دهد.
در برابر ساير ارزهاي مهم، هر يورو به 7.۲49۲ لير، هر 
پوند به 8.1069 لير، هر دالر استراليا به 4.47 لير و هر 

ريال سعودي به 1.646۵ لير كاهش يافت.

   قيمت طال در آستانه نشست بانك مركزي امريكا
قيمت طال در معامالت روز سه شنبه كه دالر در آستانه 
نشست دو روزه بانك مركزي امريكا افزايش داشت، با 

كاهش اندكي روبرو شد.
به گزارش ايس��نا، هر اونس طال براي تحويل فوري در 
معامالت روز جاري بازار سنگاپور بدون تغيير ماند و در 

1198.80 دالر ايستاد.
در بازار امريكا، هر اونس طال براي تحويل در دسامبر 0.1 

درصد كاهش يافت و به 1۲0۳.10 دالر رسيد.
به گفته استفن اينس، مديرمعامالت آسيا – اقيانوسيه 
در شركت OANDA، طال به مرز 1۲00 دالر چسبيده 
اس��ت و هرگونه اظهارنظر منفي درباره نرخ هاي بهره 

ممكن است قيمت طال را به باالي 1۲10 دالر برساند.
سرمايه گذاران منتظر جزييات نشست دو روزه بانك 
مركزي امريكا هستند كه از روز سه شنبه آغاز مي شود. 
انتظار مي رود در اين نشس��ت افزاي��ش نرخ هاي بهره 
تصويب ش��ود. طال به افزايش نرخ هاي به��ره امريكا 
فوق العاده حساس است، زيرا نرخ هاي بهره باالتر، هزينه 
نگهداري طال را كه بازدهي ندارد افزايش مي دهد و ارزش 
دالر را تقويت مي كند.قيمت طال در بحبوحه تشديد 
تنش هاي تجاري و دورنماي باالتر رفتن نرخ هاي بهره 
امريكا، از باالترين ركورد امس��ال كه در آوريل به ثبت 

رسانده بود، 1۲ درصد سقوط كرده است.
از سوي ديگر بازار با نگراني به تنش هاي تجاري چين و 
امريكا كه رشد اقتصاد جهاني را در معرض خطر قرار داده 
چشم دوخته است. چين و امريكا تعرفه هاي جديدي 
را روي واردات كاالهاي يكديگر وضع كرده اند كه از روز 

دوشنبه به اجرا درآمدند.
با وجود اينكه طال عموما يك دارايي مطمئن به شمار 
مي رود اما ماه ها جنگ تجاري ميان واشنگتن و پكن، 
باعث شده سرمايه گذاران با اين اعتقاد كه امريكا در اين 

جنگ زيان كمتري خواهد ديد، دالر خريداري كنند.
ش��اخص دالر روز سه شنبه در برابر سبدي از شش ارز 

بزرگ 0.۲ درصد رشد كرد و به 94.۳۲۵ واحد رسيد.
به گفته معامله گران و تحليلگ��ران، طال در پنج هفته 
گذشته حدود ۳0 دالر نوسان قيمت داشته، اما نشست 
بانك مركزي امريكا كاتاليزوري خواهد بود تا قيمت ها 

محدوده معامالت اخير را بشكنند.
به گفته وانگ تائو، تحليلگر فني رويترز، هر اونس طال 
براي تحويل فوري ممكن است حمايت در مرز 1194 
دالر را دوباره امتحان كند و در صورت شكس��ته شدن 
س��طح مذكور، قيمت ط��ال تا م��رز 1187 دالر عقب 

خواهد نشست.
در بازار س��اير فلزات ارزشمند، هر اونس پاالديوم براي 
تحويل فوري ثابت بود و در 10۵9 دالر ايستاد. هر اونس 
پالتين براي تحويل فوري 0.4 درصد افزايش يافت و به 
8۲7.۳0 دالر رسيد. هر اونس نقره براي تحويل فوري 

با 0.۲ درصد افزايش، 14.۲4 دالر معامله شد.
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ميزان تغيير قيمتقيمتطال و ارز

-000 ،50 تومان000 ،4731 تومانسكه طرح جديد
 +000 ،50تومان 000 ،410 ،4تومانسكه طرح قديم

+000 ،20 تومان000 ،333 ،2 توماننيم سكه
+000 ،10 تومان000، 252 ،1 تومانربع سكه

0+000 ،662 تومانسكه گرمي
+4840 تومان110 ،457 تومانهر گرم طالي 18 عيار

+1.33 دالر1200.13 دالراونس طال
126+ تومان126 ،16 توماندالر
145+ تومان914 ،18 تومانيورو
19+ تومان4378 توماندرهم



اخبار

بينالملل

5 بازار سرمايه
ابقاي مديرعامل فرابورس

هيات مديره جديد فرابورس ايران در نخستين جلسه 
خود در مهرماه 1397به ابقاي امير هاموني بر مسند 
مديرعاملي فراب��ورس راي داد. به گزارش فرابورس 
ايران، در جلس��ه هيات مديره فرابورس كه معرفي 
و تغيي��ر نمايندگان اعضاي حقوق��ي هيات مديره 
و تعيين س��مت آنان را در دس��تور كار داشت، امير 
هاموني به عنوان مديرعامل ابقا شد و محمدحسن 
ابراهيمي سروعليا، مديرعامل كارگزاري بانك ملي 
به عنوان رييس و علي تيموري شندي، مديرعامل 
تامين سرمايه لوتوس پارسيان به عنوان نايب رييس 
هيات مديره فرابورس انتخاب شدند. اعضاي حقوقي 
هيات مديره فرابورس اي��ران و نمايندگان آنها براي 
دوره شش��م س��يد ابراهيم عنايت به نمايندگي از 
گروه مديريت س��رمايه گذاري اميد، محمدحسن 
ابراهيمي سروعليا از شركت كارگزاري بانك ملي ايران، 
محمدجواد سليمي از گروه مالي ملت، علي تيموري 
شندي از گروه مالي بانك پارسيان، احمد پويانفر به 
نمايندگي از مركز مالي ايران، علي صحرايي از بورس 
اوراق بهادار تهران و علي نقوي به نمايندگي از شركت 
س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 
تشكيل مي دهند. الزم به ذكر است از سال 1391 تا 
كنون، امير هاموني سكاندار مديرعاملي فرابورس ايران 
است كه با انتخاب هيات مديره براي يك دوره دو ساله 

ديگر نيز در اين سمت ابقا شد.

نوسان شاخص هاي آسيايي
بورس هاي آسيايي روز گذشته با نوسان همراه شد 
بطوري كه شاخص نيكي ژاپن با رشد ۰.۲ درصدي، 
ش��اخص ش��انگهاي چين نيز با افت ۰.7 درصدي 
و شاخص اصلي بورس سيدني اس��تراليا رشد ۰.1 
درصدي همراه شد. به گزارش ايبنا، بازارهاي اروپايي 
در پي رشد چشمگير قيمت كاموديتي ها در بازارهاي 
جهاني، اغلب در مدار صعودي قرار گرفتند. افزايش 
قيمت كاموديتي ها در بازراهاي جهاني موجب رشد 
شاخص هاي اروپايي شد در حالي كه قيمت سهام 
شركت توليد لباس نكست )Next( با اعالم پيش بيني 
سود، رش��د بي نظيري را تجربه كرد. بر اساس اين 
گزارش، شاخص يورواستاكس با رشد ۰.1 درصدي 
همراه شد و پس از بهبود نسبي در مقايسه با معامالت 
روزهاي گذشته توانست با روند افزايشي همراه شود. 

معافيت هاي مالياتي افزايش 
سرمايه

 شركت هاي مشمول ماده 141 اليحه قانوني اصالح 
قسمتي از قانون تجارت بايد به شروط برخورداري 
از معافي��ت مالياتي افزايش س��رمايه از محل مازاد 
تجديد ارزيابي دارايي ها توجه كافي داش��ته باشند. 
به گزارش سنا، سرپرس��ت اداره نظارت بر انتشار و 
ثبت اوراق بهادار س��رمايه اي سازمان بورس با اشاره 
به بستر قانوني ايجاد شده مطابق بند )ز( تبصره 1۰ 
ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كشور، جهت 
برخورداري شركت هاي مشمول ماده 141 اليحه 
قانوني اصالح قس��متي از قانون تجارت از معافيت 
مالياتي افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي 
دارايي ها و خروج از شموليت ماده ياد شده، عنوان كرد: 
شركت هايي مي توانند از اين معافيت استفاده كنند كه 
طبق صورت هاي مالي عملكرد سال 96 )لغايت ۲9 
اسفند 96( مشمول مفاد ماده 141 اصالحيه قانون 
تجارت شده باشند. ميثم طهاس��ب زاده ادامه داد: 
اين شركت ها صرفًا با انجام افزايش سرمايه از محل 
مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها )و نه تركيب آن با ساير 
محل ها از جمله مطالبات حال شده و آورده نقدي( از 
شموليت ماده مذكور خارج مي شوند. وي تصريح كرد: 
شركت هاي متقاضي اين نوع افزايش سرمايه بايد مفاد 
آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده 149 اصالحيه قانون 
ماليات هاي مستقيم، موارد اشاره شده در ابالغيه مورخ 
اول خرداد 97 مديريت نظارت بر بازار اوليه در سامانه 
كدال در مورد نحوه انتخاب هيات كارشناسي و نكات 
موجود در اس��تانداردهاي حسابداري را بطور كامل 
رعايت كرده و مورد توجه قرار دهند. سرپرست اداره 
نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمايه اي سازمان 
بورس تاكيد كرد: مالك شموليت ماده 141 اصالحيه 
قانون تجارت در مورد ش��ركتي كه سال مالي آن با 
سال شمسي )مالياتي( مطابقت ندارد، صورت هاي 
مالي پايان دوره مالي ش��ركت طي سال 96 )لغايت 
۲9 اس��فند 96( است. همچنين مهلت شناسايي و 
ثبت مازاد تجدي��د ارزيابي دارايي ها در دفاتر قانوني 
شركت و حداكثر زمان براي انجام تشريفات قانوني 
جهت انتقال مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها به حساب 
سرمايه و ثبت افزايش سرمايه نزد اداره ثبت شركت ها 
جهت منتفع شدن شركت هاي مشمول ماده 141 
اصالحيه قانون تجارت از شمول ماليات با نرخ صفر، 
حداكثر تا پايان دوره مالي منتهي به ۲9 اسفند 97 
خواهد بود. طهماسب زاده خاطرنشان كرد: اگر مبلغ 
مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها، بيش از مبلغ افزايش 
سرمايه مورد نياز شركت جهت خروج از شموليت 
ماده 141 اصالحيه قانون تجارت باشد، انتقال كل 
مبلغ مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها به حساب سرمايه 
به استناد بند )ز( تبصره 1۰ ماده واحده قانون بودجه 
س��ال 97 معاف از ماليات خواهد بود. وي ادامه داد: 
چنانچه در اين صورت، شركت تنها بخشي از مبلغ 
مازاد تجديد ارزيابي شناس��ايي ش��ده را به حساب 
سرمايه منتقل كند و از شموليت ماده 141 اصالحيه 
قانون تجارت خارج شود و مابقي را در حساب مازاد 
تجديد ارزيابي در بخش حقوق صاحبان سهام منظور 
كند، مبلغ منتقل شده به حساب سرمايه به استناد 
بند )ز( تبصره 1۰ ماده واحده قانون بودجه سال 97 
و مبلغ باقيمانده در س��رفصل مازاد تجديد ارزيابي 
دارايي ها به استناد آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده 
149 اصالحيه قانون ماليات هاي مستقيم از معافيت 

مالياتي برخوردار خواهد بود.

»تعادل«گمانهزنيهاياحتمالتصويباليحهFATFوتاثيرآنبربازارسرمايهرابررسيميكند

سرپرستامورتسويهوجوهمعامالتتشريحكردعضوكميسيونانرژيمجلسعنوانكرد

سهامداران در انتظار تصميمات مجلس
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گروه بورس|مسعود كريمي|
معامالت روز سه ش��نبه در تاالر شيش��ه اي حافظ 
تحت تاثي��ر اتفاق��ات بهارس��تان ق��رار گرفت و 
س��هامداران با توجه ب��ه پالس هاي روز گذش��ته 
مجلس شوراي اسالمي و گمانه زني  هاي مثبت در 
خصوص قرار گرفتن نمايندگان در فرآيند تصويب 
اليحه »FATF« به داد و ستد سهام پرداختند. بر 
همين اس��اس، با توجه به حضور حس��ن روحاني 
رييس جمهوري در مجمع عمومي س��ازمان ملل 
و ديدار  هاي محم��د جواد ظريف وزير امور خارجه 
با كشور هاي متعهد به برنامه جامع اقدام مشترك 
در نيويورك، مي توان اراده سياس��ي را در راستاي 
تحقق اهداف داخلي بدون حض��ور ترامپ رييس 
جمهور اياالت متحده امريكا مشاهده كرد. از سويي، 
عالوه بر س��يگنال   هاي مثبت سياسي نيويورك به 
تهران كه ش��اخص هاي بورسي را طي معامالت ۲ 
روز اخير تحت تاثير خود قرار داده اس��ت مشاهده 
مي شود كه افزايش نرخ هاي داخلي اعم از نرخ ارز 
در محدوده اي بيش از 16 هزار تومان و نرخ س��كه 
بيش از 4 ميليون و 7۰۰ هزار تومان مي تواند بيانگر 
پتانسيل افزايش��ي بيش تر صنايع صادرات محور 
تحت تاثير دالر در بازار س��رمايه محس��وب شود.  
از طرفي، با توجه به س��نت هميش��گي بازار هاي 
مالي زماني كه س��قف انتظارات در ساير بازار  هاي 
موازي سهام پر مي شود به نوعي شاهد تغيير مسير 
نقدينگي ها به س��مت بورس خواهيم بود، اتفاقي 
كه در حال حاضر به خوبي قابل مش��اهده است. از 
همين رو، در چنين شرايطي اغلب كارشناسان بازار 
سرمايه توصيه مي كنند كه افراد بدون تحليل وارد 
جريان معامالتي سهام نشوند زيرا زماني كه كليت 
شركت هاي بورسي در سودآوري قرار دارند ممكن 
است با كوچكترين اتفاقي روند بازار معكوس شود و 
سرمايه گذاراني كه بدون تحقيق و تشكيل پرتفوي 
متنوع وارد جريان داد و س��تد  ها شدند به راحتي 
متحمل زيان   هاي هنگفتي مي شوند.  از همين رو، 
با نگاهي به معامالت روز گذشته بورس اوراق بهادار 
تهران مشاهده مي شود كه شاخص كل با افزايش 
حدود 6 هزار واحدي توانست وارد كانال 174 هزار 

واحدي ش��ود كه اين اتفاق براي نخستن بازار در 
تاريخ 5۰ ساله بازار سهام به وقوع پيوسته است.

   پيش بيني شاخص 200 هزار واحدي
در همين رابطه، مهدی طحانی مديرعامل مش��اور 
سرمايه گذاری آوای آگاه درخصوص ثبت ركورد  هاي 
تاريخي بورس تهران در گفت و گو با »تعادل« عنوان 
ك��رد: در حال حاضر ن��رخ برابري دالر ب��ه ريال به 
محدوده 16 هزار توماني رس��يده اس��ت. در همين 
حال، شركت هايي اعم از پتروشيمي ها، پااليشي ها 
و فلزات در ب��ورس كاالي ايران كه محصوالت خود 
را در اين بازار عرض��ه مي كنند با دالر حدود 8 هزار 
تومان به داد و ستد مي پردازند. وي معتقد است كه 
فاصله 16 الي 8 هزار توماني، فاصله انتظاري اس��ت 
كه بازار قيمت گذاري محصوالت بورس كاال را با دالر 
محدوده 1۰ الي 1۲ هزار توماني برآورد مي كند. به 
گفته اين كارشناس بازار سرمايه يك انتظار افزايش 
نرخ در محصوالت بورس كاال كه اكثرا شركت هاي 
بزرگي ه��م در آن حضور دارند ني��ز در بازار وجود 
دارد. مهدی طحانی با اشاره به اليحه »FATF« نيز 
بيان كرد: زماني كه اليحه اي همانند »FATF« در 
فرآيند تصويب قرار مي گي��رد به اين معني خواهد 
بود كه اتحادي��ه اروپا هم مي تواند اقداماتي را اتخاذ 
كند تا شركت هاي صادرات محور ايران هم بتوانند 
بدون امكان برنامه جامع اقدام مشترك به راحتي از 
لحاظ مبادالت بانكي با كمترين اشكال مواجه شوند.

مديرعامل مشاور سرمايه گذاری آوای آگاه بيان كرد: 
 بر اين اس��اس ش��ركت ها احتماال از لحاظ مقداري 
كمتر تحت تاثير منفي قرار خواهند گرفت بنابراين 
نرخ در بورس كاال به واس��طه رشد نرخ برابري دالر 
به ريال و تضعيف ريال با افزايش همراه مي شود. از 
طرفي، از لحاظ مقداري  هم شركت ها كمتر از ميزاني 
كه بازار پيش بيني مي كرد تحت تاثير قرار مي گيرند 
در نهايت مي توان به اين نتيجه رس��يد كه مجموع 
سود شركت  هاي بورسي رو به افزايش است. از همين 
رو، به دليل اين كه درآمد اين دس��ت از ش��ركت ها 
جلوتر از هزينه   ها در حال افزايش پيدا كردن است و 
هنوز مواد اوليه، دستمزد و ساير موارد با رشد همراه 

نشده اند، چنين عاملي باعث خواهد شد تا شركت ها 
به سود مطلوبي برس��ند. اين تحليلگر بازار سرمايه 
اذعان داش��ت: در بورس كاالي اي��ران محصوالت 
پتروش��يمي در حال عرضه ش��دن هس��تند كه به 
ميزان 1۰ برابر ميزان عرضه نيز  تقاضا وجود دارد. بر 
اين اساس،  تمام عوامل فوق دست به دست هم داده 
تا حجم نقدينگي 16۰۰۰۰ ه��زار ميليارد توماني 
جامعه، بخشي از آن از سپرده هاي بانكي و بازار هاي 
غير مولد جدا ش��ده و به س��مت بازار سرمايه سوق 
پيدا كند. وي با اشاره به چشم انداز بازار سرمايه نيز 
گفت: پيش بيني مي شود كه شاخص بورس تهران تا 
پايان مهر ماه حداقل رقم ۲۰۰ هزار واحدي را به خود 
اختصاص دهد. اين در حالي اس��ت كه فقط اتفاقات 

جديد سياسي مي تواند اعداد و ارقام پيش بيني شده 
را دستخوش تغيير قرار دهد.

   بازاري جذاب و بسيار خطرناك
مهدی طحان��ی بيان كرد: در صورت��ي كه اتحاديه 
اروپا تصميم جدي به همكاري با ايران را اتخاذ كند 
در نتيجه مي بايست يك سري پروتكل هايي داشته 
باش��يم كه تصويب »FATF« توسط مجلس و تن 
دادن بانك ها به اين موضوع از اقدامات مهم ارزيابي 
مي شود. اين در حالي است كه به نظر مي رسد چنين 
فرآيندي در حال رخ دادن اس��ت. وي افزود: حضور 
ريي��س جمهوري و وزير ام��ور خارجه در نيويورك 
نشان از اراده  هاي سياس��ي براي بقاي برجام بدون 

امريكا ب��ا در نظر گرفت��ن تمام ش��رايط دارد. اين 
كارشناس بازار سرمايه به فعاالن بازار سرمايه توصيه 
كرد: بازار س��هام فعلي براي م��ردم عادي كه قصد 
سرمايه گذاري دارند در عين حالي كه مي تواند بسيار 
جذاب باشد، بازاري بسيار خطرناك است. بر همين 
اس��اس، مردم مي بايس��ت از خدمات شركت هاي 
س��بدگرداني و صندوق هاي س��رمايه گذاري كه به 
بهتري��ن نحو ممكن عملكرد داش��ته اند اس��تفاده 
كنند. وي گفت: م��ردم براي جلوگي��ري از ضرر و 
زيان مضاعف مي بايست خود راسا وارد بازار سرمايه 
نشوند. عالوه بر اين، دوري از هيجان و ورود با آرامش 
و مطالعه از ضروريات حضور در معامالت سهام لحاظ 

خواهد شد. 

راه اندازي بورس كاال و عرضه محصوالت مهم حوزه 
فلزات و پتروش��يمي در اين بورس، يكي از گام هاي 
بزرگ در مس��ير ش��فافيت اقتصادي بوده است. به 
گزارش تسنيم، علي گل مرادى عضو كميسيون انرژي 
مجلس گفت: به داليل مختلف داخلي و  خارجي، با 
نوس��ان قيمت كاالها مواجه هس��تيم كه مسووالن 
سياست گذار با استفاده از تمركز معامالت در بورس 
كاال مي توانن��د روند كنوني معام��الت و قيمت ها و 
همچنين ب��رآورد از مي��زان نياز آين��ده را تحليل و 
اقدام كنند. وي اظهار داش��ت: بطور حتم سيستم و 
س��اختارهايي مانند بورس كاال در ايجاد ش��فافيت، 
رقابت سالم، توسعه و رونق كسب و كار نقش ارزنده و 
بسزايي را بر عهده دارد و در اين موضوع به هيچ عنوان 

جاي ترديدي وجود ندارد. وي با بيان اينكه بورس كاال 
در بسيارى از سيس��تم ها و ساز و كارها نقش مثبتي 
را در عرصه هاى مختل��ف ايفا مي كند، افزود: بورس 
كاال ع��الوه بر اثرگذاري در حوزه ش��فافيت، انحصار 
در توليد و عرض��ه را كمرنگ مي كن��د زيرا اگر يك  
محصول انحصاري قرار باش��د در فضايي غيرشفاف 
عرضه و معامله، شرايط بازار آن كاال بدون شك ملتهب 
مي شود. گل مرادي اظهار داشت: همچنين با استفاده 
از آمارهاي بورس كاال، مي توان زمينه توليد كاالهاى 
مشابه يا عرضه محصوالت وارداتي در بورس را فراهم 
كرد تا مسير افزايش كيفيت و متعادل كردن قيمت 

كاالها هموار شود.
عضو كميسيون انرژي مجلس تاكيد كرد: بازارها در 

دوران راه اندازي بورس كاال نس��بت به معامالتي كه 
قبل از راه اندازى بورس كاال انجام مي شد قابل مقايسه 
نيست، زماني كه فعاليت ها براساس سيستم مدرن و 
شفاف در حال حركت است فعاليت هاي غيرشفاف و 
زيرزميني به حداقل مي رسد و اين مهم با ايجاد بورس 
كاال رقم خورد. گل مرادي به مزاياي تمركز بر اقتصاد 
بازار تاكيد و بيان كرد: اگر به دنبال موفقيت در حوزه 
اقتصادى هستيم بايد به سمت واقعي شدن قيمت و 
اقتصاد بازار در حركت باشيم، در اين بين به موازات 
اين اقدام، بايد تالش هايي جهت توانمندسازي قشر 
ضعيف و آس��يب پذير كش��ور صورت گيرد تا بدون 
زير پا گذاش��تن اصول اقتصادي از توليد و مردم ميز 

حمايت كرد.

سرپرست امور تسويه وجوه معامالت اوراق بهادار و 
بورس كاال شركت سپرده گذاري مركزي از پرداخت 
بيش از 3 هزار ميليارد ريال سود انواع اوراق در مهرماه 
خبر داد. به گزارش س��مات، هادي علي پور با بيان 
مطلب فوق افزود: بيش از 3 هزار و ۲83ميليارد ريال 
سود انواع اوراق ماه جاري به سرمايه گذاران پرداخت 
مي شود. وي تصريح كرد: زمان سررسيد اوراق اجاره 
شركت هاي بازرگاني سايپا يدك، خدمات ارتباطي 
رايتل، تامين سرمايه لوتوس پارسيان، دانا پتروريگ 
كيش، پترواميد آس��يا، مخابرات اي��ران در مهرماه 
است كه ش��ركت س��پرده گذاري مركزي سود اين 
اوراق را به سرمايه گذاران پرداخت مي كند. علي پور 
ادامه داد: سود اوراق مشاركت دولتي و شركت هاي 

پتروش��يمي گچس��اران، س��رمايه گذاري صندوق 
بازنشستگي كاركنان صنعت نفت، ليزينگ ايران و 
شرق و ليزينگ اميد و شهرداري هاي قم، مشهد در 
ماه جاري به حساب سرمايه گذاران واريز خواهد شد. 
سرپرست امور تسويه وجوه معامالت اوراق بهادار و 
بورس كاال سمات خاطرنش��ان كرد: سررسيد سود 
صكوك مرابحه سيمان شرق صنعت غذايي كوروش، 
مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران و صندوق هاي 
س��پهر خبرگان نفت، امين يكم فردا، كمند، پاداش 
سهامداري توسعه يكم، پارند پايدار سپهر و گنجينه 
آينده روشن درمهر ماه است كه شركت سپرده گذاري 
مركزي س��ود اي��ن اوراق را نيز به س��رمايه گذاران 

پرداخت مي كند.
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شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار تهران 
در پايان معامالت روز سه شنبه با افزايش 5993 واحدي 
به رقم 174 هزار و 618 واحد رسيد. به گزارش فارس، 
شاخص كل هم  وزن اما با افزايش 1۰7۰ واحدي عدد 
3۰ هزار و 417 واحد را به نمايش گذاشت. همچنين، 
شاخص سهام آزاد شناور نيز با افزايش 6547 واحدي 
به رقم 186 هزار و 367 واحد دست يافت. افزون بر اين، 
شاخص بازار اول اما در حالي با افزايش 4479 واحدي 
به رقم 1۲8 هزار و 797 واحد دست يافت كه شاخص 
بازار دوم با افزايش 116۲7 واحدي عدد 347 هزار و 3۰ 
واحد را به نمايش گذاشت. بر اساس اين گزارش ديروز 
معامالت سهام در نماد معامالتي شركت هاي هلدينگ 
پتروشيمي خليج فارس با 5۰5 واحد، فوالد مباركه با 
471 واحد و معدني صنعتي گل گهر با 3۰9 واحد افزايش 
بيشترين تاثير مثبت را بر برآورد شاخص كل بورس به 
نام خود ثبت كردند. در مقابل معامالت سهام در نماد 
معامالتي سه شركت سيمان بهبهان با ۰.9 واحد؛ معدني 
دماوند ۰.74 واحد و كارتن ايران با ۰.48 واحد بيشترين 

تاثير منفي را در محاس��به نماگر به دوش كشيدند. بر 
اس��اس اين گزارش، ارزش كل معامالت ديروز بورس 
تهران به بيش از 1 هزار و 731 ميليارد تومان بالغ شد كه 
ناشي از دست به دست شدن 4 ميليارد و 944 ميليون 
سهم و اوراق مالي قابل معامله طي ۲73 هزار و 653 نوبت 
داد و س��تد بود. افزون بر اين، ديروز بازار سهام در حالي 
همچنان شاهد معامالت پرحجم در نمادهاي پيشرو به 
ويژه در گروه هاي بانكي، سرمايه گذاري ها، هلدينگ هاي 
پتروشيمي و گروه فلزات اساسي در كنار تجهيزاتي ها و 
شركت هاي پيمانكاري بود كه انتشار خبرهاي خوب 
براي بازار س��هام دوباره ميل به جمع آوري سهام را در 
بازاري كه شاهد رونمايي از دالر 16 هزار توماني در بازار 

آزاد ارز است را افزايش داد. 

   شكست مرز 2000 واحد
از سويي ديگر، ركوردشكني هاي شاخص كل فرابورس 
ايران طي روزهاي اخير به عبور اين نماگر از كانال ۲۰۰۰ 
واحدي انجاميد و بدين ترتيب آيفكس با 3.۲4 درصد 

در ارتفاع ۲۰1۲ واحدي ايستاد. همچنين، شاخص كل 
فرابورس ايران ديروز توانس��ت در پي رشد 63 واحدي 
براي نخس��تين بار از كانال دو هزار واحدي عبور كند و 
ركورد جديدي را در تاريخ ده ساله خود به ثبت برساند. 
افزون بر اين، نمادهايي كه بيشترين نقش را در صعود 
ديروز ش��اخص كل ايفا كردند نماده��اي »زاگرس«، 
»ذوب« و »ميدكو« بودند ك��ه در مجموع با ۲7 واحد 
اثر مثبت، در صدر جدول نمادهاي اثرگذار بر آيفكس 
قرار گرفتند. نماد »زاگرس« عالوه بر اين، با ثبت ارزش 
بالغ بر 316 ميليارد ريالي، بيشترين ارزش مبادالتي را 
در بازاره��اي اول و دوم به خود اختصاص داد. افزون بر 
اين، بيشترين حجم معامالتي در بازارهاي اول و دوم نيز 
مربوط به نماد شركت ريل پرداز سير يعني »حريل« بود 
كه معامله گران بيش از 57 ميليون سهم را در اين نماد 
دست به دست كردند. بر اين اساس، بازارهاي اول و دوم 
در مجموع ميزبان بيش از 335 ميليون سهم به ارزش 
اف��زون بر يك هزار و 763 ميليارد ريال بودند. در ادامه، 
پيگيري مبادالت سهام نشانگر آن است كه در تابلوهاي 

عبوربورسازميانهكانال174هزارواحد
آمارمعامالتديروزنشانميدهد

مبادالتي بازار پايه بيش از 797 ميليون سهم به ارزش 
بالغ بر دو هزار و 19۰ ميليارد ريال دست به دست شده 
است. از سوي ديگر معامله گران اوراق، دو ميليون و 69۰ 
هزار سهم را در تابلو اوراق با درآمد ثابت مبادله كردند كه 
ارزش اين حجم از دادوستدها بر دو هزار و 193 ميليارد 
ريال بالغ شد. همچنين، ديروز در پي دادوستد ۲۰۰ هزار 
ورقه اسناد خزانه اسالمي در نماد »اخزا7۰5« به ارزش 

159 ميليارد ريال، اين نماد از نظر بيشترين ميزان حجم 
و ارزش مبادالتي در صدر تابلو اوراق با درآمد ثابت قرار 
گرفت. در ميان اوراق تسهيالت مسكن نيز خريداران و 
فروش��ندگان اين اوراق با دادوستد نزديك به 57 هزار 
ورقه تس��ه 97۰6 به ارزش افزون بر 34 ميليارد ريال، 
منجر به صدرنش��يني اوراق امتياز تسهيالت مسكن 

شهريورماه جاري شدند.

رويداد

يككارشناسبازارسرمايهپيشبينيكرد

تداوم روند صعودي بورس تهران
بورس تهران در 6 ماه نخس��ت س��ال ج��اري يكي از 
طاليي تري��ن ادوار خ��ود را تجربه كرد و ب��ازده اين 
بازار از ابتداي س��ال تا ۲6 ش��هريور م��اه، 68 درصد 
بود، كارشناس��ان بازار سرمايه نيز معتقدند اين روند 
ادامه دار است. به گزارش ايبنا، محمد حسين جعفري 
كارشناس بورس و بازار سرمايه درباره وضعيت كنوني 
بورس اظهار داش��ت: روند رو به رشد بازار سرمايه اين 
روزها سرعت تندتري به خود گرفته؛ به طوري كه در 
بس��ياري از روزها شاهد ركورد ش��كني از نظر حجم، 
ارزش معامالت و ميزان افزايش در شاخص هستيم اين 

در حالي است كه تداوم روند صعودي بورس تهران نيز 
طي روز هاي آتي قابل پيش بيني است. اين كارشناس 
بازار سرمايه خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه فقط در 
تابستان سال جاري بازدهي شاخص كل بورس اوراق 
بهادار تهران برابر با 47 درصد بوده اس��ت، بسياري از 
افراد از سطوح مختلف جامعه ترغيب شده اند حداقل 
بخشي از دارايي هاي نقد خود را به اين بازار اختصاص 
بدهند و اين مورد را حتي در تاالرهاي كوچك استاني 

مي توان مشاهده كرد.
در اين رش��د عمومي البته س��هم صنايع و گروه هاي 

مختلف بورس��ي متفاوت بوده و ب��ه اصالح ليدرهاي 
بازار گروه هاي مشخصي بوده اند. در اين بين شاخص 
صنعت فرآورده هاي نفتي با رشد حدود 85 درصدي در 
تابستان و شاخص صنعت محصوالت فلزي با افزايش 
57 درصدي در مدت مشابه در صدر گروه هاي بورسي 

قرار گرفته اند.
به گفت��ه وي، توجه به عدد ش��اخص كل هم وزن در 
روزهاي معامالتي اخير نيز به عنوان معياري كه بطور 
صحيح تري روند كلي بازار و سهم هاي كوچك را نشان 
مي دهد نيز مبين اين نكته است كه بيشتر صنايع از 

اين روند رو به رش��د حمايت مي كنند و اندك صنايع 
جامانده نيز در حال رس��اندن خود به اين موج عظيم 
صعودي هس��تند. جعفري در خص��وص داليل روند 
افزايش��ي نيز ادامه داد: داليل متع��ددي را مي توان 
براي اين رشد فزاينده نام برد، اما مهم ترين پارامتري 
كه باعث شد سهم ها رش��دهاي قابل توجهي داشته 
باشند افزايش شديد نرخ دالر در 9 ماه گذشته است و 
اينكه دولت باالخره پذيرفت تعيين دستوري نرخ ارز 

سياست اشتباهي بوده است.
در نتيجه بسياري از شركت هاي توليدي كه محصوالت 
خود را به طور گسترده در بورس كاال عرضه مي كردند 
مانند فوالدي ها و پتروش��يمي ها توانس��تند آهسته 
آهس��ته خود را از قيد محدوديت هاي تعيين ش��ده 
براي قيمت گذاري محصوالتش��ان برهانند و بتوانند 
محصوالت خود را بر اس��اس نرخ هاي نزديك به بازار 

ثانويه ارزي به فروش برسانند. از طرف ديگر مجوزهايي 
به شركت هاي مختلف داده شد كه قيمت محصوالت 
نهايي خود را تا چندين درصد افزايش دهند. وي ادامه 
داد: همه اين موارد از ديد سرمايه گذاران پنهان نبود 
و كامال واضح اس��ت كه اين قبي��ل تصميمات باعث 
افزايش EPS شركت ها مي شود، بطور مشخص ديديم 
كه شركت ها ش��روع به گزارش هاي تعديل مثبت در 
س��ودآوري خود كردند و اين مورد با وضوح بيشتر در 

صورت هاي مالي شش ماهه مشهود خواهد بود.
به گفته وي، همه اين م��وارد در كنار اين نكته كه در 
شرايط تورمي و كم ارزش ش��دن ريال تبديل وجوه 
نقد به دارايي هاي س��رمايه اي مانند س��هام مي تواند 
س��رمايه گذاران را در برابر بي ارزش شدن ريال بيمه 
كند، دس��ت به دس��ت هم داد تا تقاضا براي س��هام 

بسياري از شركت ها باال برود.

آمارمجلس



تشكلها6نگاه
مديريت تقاضاي محصوالت 

معدني اجتناب ناپذير است
محمدرضا بهرامن |

 عرضه محصوالت معدني در بورس يعني كش��ف 
قيمت و تهيه راحت تر كاال براي توليدكننده. اكنون 
محصوالتي چون فوالد، مس و آلومينيوم در بورس 
كاال عرضه مي شود. كش��ف قيمت اين محصوالت 
در بورس فرصت خريد بهت��ر را براي توليدكننده و 

مصرف كننده واقعي آن فراهم مي كند.
انتفاع تمام طرفي��ن از عرضه محصوالت معدني در 
بورس كاال منوط به تداوم عرضه و تقاضاست. كشور ما 
اكنون در شرايط خاصي قرار گرفته است كه به تقاضاي 
خارج از مصرف دامن مي زند. رشد باالي نقدينگي 
طرف ديگر بازار يعني تقاضا را دچار نوسان كرده است 
و اين نوسان به مصرف كنندگان واقعي آسيب مي زند.

تمهيدات عرضه محص��والت در ب��ورس كاال بايد 
به گونه اي پيش برود ك��ه مصرف كنندگان به ويژه 
مصرف كنندگان كوچك آسيب نبينند. در بخش 
معدن، اين بخش از مصرف كنندگان نقش مهمي در 
توسعه زنجيره ايفا مي كنند و تهيه مواد اوليه باقيمت 
مناسب در زمان مناسب براي اين مصرف كنندگان 

ضروري است.
هر نوع دس��ت درازي به بازاري كه قرار اس��ت در آن 
عرضه و تقاضا به كش��ف قيمت بينجامد، آسيب به 
عرضه كننده و توليدكننده است. نظارت در جهت 
كنترل بازار به ويژه از منظر متقاضيان قابل قبول است 

اما نبايد نظارت را با دخالت اشتباه گرفت.
داللي و واس��طه گري يا مصرف كنن��ده غيرواقعي 
محصوالت معدني پديده اي است كه در كمتر از يك 
س��ال اخير در بازار ظهور كرده است. به دليل حجم 
باالي نقدينگي و افت ارزش ريال در كش��ور، تقاضا 
براي بعضي محصوالت به دلي��ل حفظ ارزش پول 
افزايش يافته اس��ت درحالي كه در چنين شرايطي 
درنهايت محصول به توليدكننده واقعي نمي رسد. تا 
هفت ماه پيش دالل و واسطه گر در اين بازار معنايي 
نداشت و صنايع پايين دستي بر اساس نياز مواد معدني 
خريداري مي كردند اما امروز با شرايط متفاوتي روبرو 

هستيم كه مديريت خاص خود را مي طلبد.
دولت اعالم كرده كه براي تشخيص خريدار واقعي 
فوالد كه بدون س��قف در بورس عرضه مي ش��ود به 
خريدهاي گذشته رجوع خواهد كرد. من معتقدم 
كه شرايط سياست گذار را ملزم به ورود براي كنترل 
تقاضا كرده است. اتفاقات ناگوار اخير مديريت تقاضا 
را مي طلبد كه شايد در شرايط عادي موردترديد قرار 
مي گرفت. آيا بايد از سهم صادراتي توليدكنندگان 
محصوالت معدني در بازارهاي جهاني براي پاس��خ 
به تقاضاي فزاينده داخلي كه ناشي از سرمايه گذاري 
در صنايع پايين دستي نيست صرف نظر كرد؟ پاسخ 
منفي است. در چنين شرايطي كنترل طرف تقاضا 

اجتناب ناپذير است.

صادركنندگان نگران آينده صادرات

الزامات و نقدهاي وارده بر »پيمان سپاري ارزي«
گروه تشكل ها |  

سياس��ت ارزي كه 14 مردادماه از سوي دولت اعالم شد، 
گرچه نسبت به سياست 20 فروردين ماه حاوي اصالحات 
جدي و قابل تامل تري است اما صاحب نظران معتقدند كه 
كاركرد كوتاه مدتي خواهد داشت زيرا ابعاد مهمي درتدوين 

آن ناديده گرفته شده است.
مغفول ماندن ابزارهاي مهم براي مهار تقاضاي سفته بازي 
ارزي موجب مي شود كه خروج مخفي ارز و طال و در واقع 
سوداگري ارزي بدون هيچ هزينه اي تداوم و تسريع پيدا كند 
زيرا هيچ ابزار جايگزيني براي سوق دادن فعاالن سفته باز 
به سمتي كه نيازمند مبادله ريالي باشد يا فشار بر بازار ارز را 

كمتر كند در اين بخشنامه گنجانده نشده است.
پيمان س��پاري ارزي به عنوان يك��ي از ابزارهاي كنترل 
كامل ارز به ش��مار مي آيد؛ زيرا در پيمان س��پاري ارزي، 
صادركنندگان موظف هس��تند كه تمام��ي ارز حاصل 
از ص��ادرات خود را به كش��ور بازگردان��ده و به بانك هاي 
تعيين شده از سوي بانك مركزي بفروشند و از همين رو، 
قانون پيمان سپاري ارزي باعث مي شود عرضه ارز منحصراً 
از سوي بانك مركزي كنترل شود كه اين وضعيت، بخشي 
از قس��متي از پياده سازي سيستم كنترل كامل ارز است. 
پيمان س��پاري ارزي كه پيش از اين در دهه 80 نيز مورد 
نقد قرار گرفت و لغو شد اما دوباره تكرار شد. در شكل كنوني 
صادركننده به ۵روش مي توان��د اين كار را انجام دهد كه 
شايد در شيوه متفاوت باشد اما همچنان نقدهاي زيادي 
برآن وارد است از جمله اينكه برخي از فعاالن حوزه تجارت 
معتقدند با اين روش، صادرات به كشورهاي همسايه مانند 
عراق و افغانستان كه با ريال انجام مي شود، كاهش مي يابد. 
نكته ديگر اينكه صادركنندگان بزرگ مانند پتروشيمي ها 
در ارايه ارز به س��امانه نيما كم لطف��ي مي كنند كه دولت 
بايد تدبيري هم براي اين موضوع بينديشد. اما مهم ترين 
موضوعي كه محمود ب��ازاري، مديركل دفتر هماهنگي 
صادرات محصوالت كشاورزي و صنايع تبديلي سازمان 
توسعه تجارت درباره نارضايتي صادركنندگان از بازگشت 
ارز به اقتصاد كشور خبر داد، اصالح نرخ پايه صادراتي است 
كه مي تواند كمك خوبي براي صادركنندگان باشد. پس 
از راه اندازي س��امانه ارزي نيم��ا )نظام يكپارچه مديريت 
ارزي( ازسوي بانك مركزي، قرار بر اين شد كه ارز ازسوي 
صادركنندگان در اين س��امانه براي واردكنندگان تامين 
شود اما به دليل اينكه پس از گذشت مدت كوتاهي نرخ ارز 
در اين س��امانه با نرخ ارز در بازار آزاد فاصله زيادي گرفت، 
برخي صادركنندگان تمايلي به فروش درآمد ارزي خود 
در اين سامانه را نداش��تند يا ارز صادراتي شان را با تاخير 

عرضه مي كنند كه اين امر مش��كالتي در بخش تجارت 
ايجاد كرد و گاليه تند   رييس جمهوري را به دنبال داشت. 
به گونه اي كه حسن روحاني،   رييس جمهوري در جشنواره 
شهيد رجايي، بخش��ي از التهاب هاي اقتصادي را داخلي 
دانست و تاخير در فروش ارز ازسوي شركت هاي صادراتي 
را خيانت به كشور خواند و دستور عزل و معرفي اين افراد 
به دادگاه را داد.   رييس س��ازمان توسعه تجارت به عنوان 
نهاد متولي در امر ص��ادرات و واردات نيز اعالم كرده بود، 
نارضايتي   رييس جمهوري از شركت هاي عمده صادراتي 
در بخش پتروش��يمي، محصوالت پايه نفتي و كاني هاي 
فلزي است كه بيشتر اين شركت هاي شبه دولتي، وابسته 
به هلدينگ هاي بزرگ سرمايه گذاري و با مديريت دولتي 
يا وابسته به نهادها هستند كه به تعهد خود در اين زمينه 
عمل نكردند و ارز صادراتي شان را بطور كامل به سامانه نيما 
نياوردند. جهش ارزي ايران پيش از آنكه به تهديدات امريكا 
بازگردد به ابرچالش نقدينگي داخلي مرتبط است. براين 
اصل الزم است كه سياست جديد موضع خود را در خصوص 
نرخ فروش خوراك و نهاده ها به شركت هاي صادركننده 
به ويژه فراورده هاي نفتي و قيمت فروش داخل در بورس 
كاال مشخص كند زيرا در غير اينصورت انگيزش الزم براي 

شركت حفظ منافع ملي، فراهم نخواهد شد.
برخي از تجار مي گويند نقشه تجاري كشور براي آينده بايد 
براين قاعده استوار باشد كه بخشي از تقاضاي معامالتي نرخ 
ارز از طريق سازوكارهاي جايگزين اسكناس ارز و جايگزين 
حواله و مواردي از اين دست دنبال كرد تا فشار ارزي كمتري 
بر كشور تحميل شود. اما دولت با وجود تجارت نوين جهاني 
و كس��ب نتيجه منطقي، تاكنون بي تفاوت از اين بخش 

عبور كرده است.
اجتناب از نفوذ البي گري ها در فهرست واردات كاالهاي 
اساسي نيز از ديگر مواردي است كه مورد اشاره فعاالن اين 
بازار اس��ت. برخورداري از ارز ترجيحي در مورد كاالهاي 
ضروري و شفاف سازي در مورد سازوكار ورود و خروج اين 
كاالها مي تواند تاثير بسزايي در كنترل كاالهاي وارداتي 
و صادراتي و همچنين بازار داخلي و نوس��ان  ارزي داشته 
باشد زيرا در سياست جديد ارزي اعالم شده سهم ويژه اي 
براي حفظ ممنوعي��ت واردات كاالهاي گروه چهار ديده 
نش��ده اس��ت كه بر اين اصل به نظر نمي رسد در شرايط 
تنگناي ارزي و تحريم��ي، گريزي از برخي ممنوعيت ها 

وجود داشته باشد.
كارشناسان بر اين باورند كه از منظر كالن، اقتصاد ايران 
دو سال كاهش عرضه و نرخ رشد صفر يا منفي را در پيش 
خواهد داش��ت )در موج نخس��ت ركود، متاثر از كاهش 

توليد نفت و اثر تحريم و جهش ارزي و در موج دوم ركود، 
متاثر از كاهش بودجه، افول توليد بخش هاي غيرنفتي، 
تورم و كاهش تقاضاي موثر( كه براين اس��اس مي طلبد 
از سياس��ت هاي مقطعي و عبور از بحران اجتناب كرده و 

سياست هاي ميان مدت و كارشناسي تر جايگزين شود.
يك��ي از راه هاي خروج س��رمايه از كش��ور، كم اظهاري و 
بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات كاال به كش��ور اس��ت، 
يكي از قطعات پازل دولت براي كنت��رل بازار ارز، احياي 
پيمان س��پاري ارزي بود. پيمان سپاري ارزي مي تواند در 
شرايط فعلي التهابات ارزي راهگشاي حل برخي مشكالت 
باشد، ولي با توجه به تغييرات رخ داده در قوانين و مقررات 

و احكام، اجراي آن از وجاهت قانوني برخوردار نيست.

  اعتراض تشكل ها 
ابراهيم جميلي در نشست انجمن صادركنندگان نمونه 
و برتر ايران، تحت عنوان »بررس��ي مشكالت بخشنامه 
پيمان س��پاري ارزي« كه عصر دوم مهرماه در محل اتاق 
بازرگاني ايران برگزار شد، گفت: اثرات بخشنامه هاي غير 
كارشناسي بر بدنه اقتصاد كشور مخرب است و متاسفانه با 
وجود تالش هاي مكرر بخش خصوصي، استدالل فعاالن 

اقتصادي شنيده نشد.
به گزارش پايگاه خبري اگزيم نيوز، ابراهيم جميلي اذعان 
داش��ت: ما همواره از دولت خواسته ايم كه به ما اطمينان 
كند؛ با روند فعلي، صادرات لطمه خواهد خورد چرا كه با 
اعمال بخشنامه هايي چون پيمان سپاري ارزي و بازگشت 

ارز صادرات، حفظ مشتريان قبلي غير ممكن خواهد بود.
وي افزود: بخش خصوصي همواره در كنار دولت بوده و در 
روزهاي سخت، در چارجوب قوانين و مقررات، همبستگي 

خود را اعالم كرده است.
جميلي با اذعان به اينكه در ش��رايط فعلي محدوديت ها 
و مش��كالت داخلي از تحريم ها س��خت تر است، گفت: 
تصميماتي كه تحت عنوان كمك به صادرات اخذ شده، در 
عمل مانع محسوب شده و بر ضد آن به كار گرفته مي شود.

رييس خانه اقتصاد در ادامه با اشاره به ويژگي هاي مختلف 
كاالي صادراتي و راهبردهاي صادراتي متناس��ب به آنها، 
گفت: در حال حاضر برگش��ت ارز حاص��ل از صادرات در 
ساختار سامانه نيما، عمال ممكن نيست و همه تالش ما را 
براي حفظ بازارهاي صادراتي در شرايط تحريم بدون ايجاد 
حساسيت را بي اثر مي كند؛ نتيجه اين سياست ها بسته 
شدن حساب صادركنندگان در كشورهايي چون عمان، 

تركيه و امارات است. ابراهيم جميلي با اظهار تاسف از شرايط 
به وجود آمده در بازارهاي صادراتي گفت: خسران ناشي از 
سياست هاي اعمال شده و محدوديت هايي كه در حوزه 
صادرات رخ داده، قابل جبران نيس��ت و بايد پيش از آنكه 
سهم صادرات غير نفتي كشور بيش از اين كاهش پيدا كند 
براي آن چاره جويي كرد. وي در ادامه به دو خواسته فعاالن 
اقتصادي اشاره كرد و گفت خواسته اول ما از كارگروه تنظيم 
بازار كه عمال براي اش��تغال، زندگي و ارزآوري ما تصميم 
مي گيرد، اين است كه جلسه اي را براي شنيدن مشكالت 
و راهكارهاي خروج از شرايط بد به وجود آمده براي صادرات 
تشكيل بدهد. مطالبه ديگر ما از مجلس شوراي اسالمي 
است مبني بر اينكه به موقع بخشنامه ها را با قوانين تطبيق 
بدهد. در پايان اين نشس��ت، نامه انجمن صادركنندگان 
نمونه به رييس جمهور پيرامون مشكالت بخشنامه هاي 
محدود كنن��ده دولت و راهكارهاي پيش��نهادي بخش 
 خصوصي، قرائت و مورد تاييد حاضران در جلسه قرار گرفت.

ابراهيم جميلي اظه��ار اميدواري كرد كه با پيگيري هاي 
صورت گرفته، بتوان مش��كالت حوزه صادرات غير نفتي 
را رف��ع و فعاليت هاي صادراتي را از بن بس��ت پيش آمده 

خارج كرد.

 انتقاد صاحب نظران از بخشنامه
 پيمان سپاري ارزي

رييس كنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني در اين زمينه 
معتقد است فاصله ۵0 درصدي نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه 
نيما جذابي��ت واردات را افزايش مي دهد و احتمال تكرار 

اشتباهات و مشكالت قبلي را بيشتر مي كند.
محمد الهوتي تفاوت اصالحيه ص��ورت گرفته را دراين 
مي داند كه براي تمام كاالها اعم از شركت هاي كوچك و 
بزرگ كه براي برگشت ارز حاصل از صادراتشان مهلت در 
نظر گرفته شده، پتروشيمي ها، فلزات رنگي و فوالدي ها 
نيز مشروط بر تاييد وزارت صمت مي توانند به غير از عرضه 
ارز سامانه نيما، به روش واردات در مقابل صادرات، واگذاري 
اظهارنامه ارزي به واردكننده يا سپرده گذاري رفع تعهد 
كنند كه قبال فقط براي صادركنندگان كوچك و متوسطه 
امكانپذير بود. اما به يك نكته مهم نيز اشاره مي كند و آن 
اينكه بطور كلي با پيمان س��پاري مخالف هستيم و فكر 
مي كنيم پيمان س��پاري و اخذ تعهد براي بازگش��ت ارز 
حاص��ل از صادرات براي ص��ادرات غير پايه نفتي، خالف 
قانون صادرات و واردات است. در حال حاضر، نرخ ارز بازار 

آزاد در صرافي ها و نرخ ارز در سامانه نيما فاصله چشم گيري 
پيدا كرده است. گرچه براساس اظهارنظر مسووالن، ممكن 
است معامالت ارز آزاد، تنها سه درصد يا كمتر از كل ارز مورد 
تقاضا باشد ولي بايد اين واقعيت را بپذيريم كه تاثيرپذيري 
قيمت ها در جامعه، از نرخ ارز در بازار آزاد بوده و اين موضوع 

بر كل اقتصاد تاثير منفي مي گذارد.
وي با بيان اينكه طبق قان��ون واردات و صادرات، هر گونه 
پيمان سپاري ارزي براي كاالهاي غيرنفتي ممنوع است، 
اما در اين بخشنامه رعايت نشده، يادآورشد: از سوي ديگر 
زمان سه ماهه براي بازگشت ارز حاصل از صادرات تعيين 
ش��ده كه به دليل محدوديت هاي بين المللي، گشايش 
اعتبار قفل اس��ت و عمال امكان برگشت ارز صادراتي طي 

سه ماه وجود ندارد. 
همچنين ريي��س اتاق بازرگان��ي ايران ط��ي نامه اي به 
معاون اول رييس جمهور، ضمن اشاره به محدوديت هاي 
سيستم بانكي كشور براي نقل و انتقاالت كارآمد پولي و 
همچنين نبود بستر الزم براي اجراي دستورالعمل طرح 
پيمان سپاري ارزي، خواس��تار اعمال اصالحاتي در اين 

دستورالعمل شد.
امير عابدي نايب رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق 
بازرگاني ايران هم معتقد است بخشنامه اي كه بانك مركزي 
در تاريخ 1۷ ش��هريور ماه ابالغ كرد، موجب آش��فتگي و 
نابساماني در چرخه صادرات كشور به ويژه صادرات بخش 
خصوصي واقعي شده است. انتظار مي رفت در شش ماهه 
گذشته، بخش عمده  شركت هاي خصولتي و شبه دولتي كه 
پتروشيمي ها، فلزات رنگي و فوالدي ها هستند، مخاطب 
دولت و بخش��نامه بانك مركزي قرار بگيرند، چراكه اين 
شركت ها و صادركنندگان هستند كه بايد با توجه به اينكه 
از ارز و امكانات بسيار خوبي برخوردار بوده و ارزهاي خود 
را در بازارهاي جهاني حتي از گذش��ته از طريق حواله اي 
و فيزيكي در سيستم هاي بانك هاي بين المللي جابه جا 
مي كردند، موظف باشند كه ارز حاصل از صادرات خود را 
به سامانه نيما بازگردانند. وي با تاكيد براينكه تجربه تلخ 
پيمان سپاري هاي ارزي را زنده نكنيم، يادآور مي شود كه 
اين تعهدنامه ها، بخشنامه ها و پيمان سپاري هاي ارزي از 
گذشته به دفعات متفاوت تكرار و هر دفعه با شكست روبرو 
شد. لذا الزم است اين پيمان سپاري ها با قدري شفافيت 
بيشتر و با واقعيت هاي موجود جامعه، تدوين شوند تا بتوان 
بخش خصوصي واقعي را با تمام مشكالت و سختي هايي 

كه متحمل مي شود، حفظ كرد.

مشكالت صنعت دارو؛ از  قيمت گذاري تا  محدوديت  مواد  اوليه
در واپسين روزهاي شهريور ماه، معاون هماهنگي امور 
اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت كشور از ابالغ دستور 
رييس جمهور به استانداران براي حل مشكالت صنعت 
داروسازي كشور خبر داد. به گفته بابك دين پرست، در 
اين ابالغيه تأكيد شده است سازمان برنامه و بودجه كشور 
با همكاري وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي 
و وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي، نس��بت به تأمين 
اعتبارات مورد نياز براي تسويه بدهي به صنعت دارويي 
كشور و خروج از مش��كالت فعلي، اقدام عاجل به عمل 
آورند و از هرگونه تأخير در پرداخت مطالبات در آينده، 
خارج از مهلت قانوني و متعارف، پيشگيري صورت گيرد. 
همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف شده است 
كه با همكاري بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، براي 
تخصيص بهنگام ارز و پيشگيري از هرگونه تأخير يا وقفه 
در روند تأمين ارز مورد نياز صنعت دارويي كشور، تدابير و 

سازوكارهاي الزم را اتخاذ كند. محمود نجفي عرب، رييس 
كميسيون اقتصاد سالمت اتاق بازرگاني تهران درباره اين 
ابالغيه رييس جمهوري گفت: مسووالن مربوطه در وزارت 
بهداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمركات و بانك 
مركزي، طبق دس��تور رييس جمه��وري بايد مجموعه 
تشكل هايي كه در صنعت دارو فعال هستند را فرابخوانند 

و نظر آنها را براي حل مشكالت جويا شوند.
 او به صورت اجمالي به مش��كالت فعاالن صنعت دارو 
و تجهيزات پزش��كي اشاره كرد و گفت: عمده مشكالت 
معط��وف به محدوديت در تامين ارز، رس��وب كاالها در 
گمركات و ش��يوه قيمت گذاري وزارت بهداشت است و 
همچنان بخش��ي از اقالم موردنياز توليد در رديف گروه 
كااليي دو و سه قرار گرفته است كه فعاالن اين بخش بايد 
ارز مورد نياز خود را از سامانه نيما تهيه كنند و سازو كار 
تهيه ارز از اين سامانه، مشكالتي را ايجاد كرده است. در 

عين حال، توليدكنندگان دارو، حتي در تهيه اقالمي كه 
بايد از داخل تهيه كنند نيز دچار مشكل هستند. موادي 
از قبيل مواد پتروش��يمي، مقوا، كاغذ، ان��واع پليمرها، 
آلومينيوم و س��اير اقالم كه در بس��ته بندي ها مورد نياز 
است، قيمت اين اقالم، چندين برابر شده و برخي نيز به 
داليلي چون كمبود در بازار يا احتكار قابليت تهيه ندارد.

نجفي عرب با بيان اينكه پرداخت هاي دولت به اين صنعت 
نيز دچار تاخير شده است ادامه داد: دولت نتوانسته است 
زنجيره پرداخت ها در حوزه دارو و تجهيزات پزش��كي را 
تنظيم كن��د و روز به روز نيز بر دامنه مش��كالت افزوده 
مي شود. البته ما اين مشكالت را در نشستي با معاون اول 
رييس جمهوري نيز مطرح كرديم و ايشان، آقاي ويسه، 
معاون هماهنگي و نظارت خود را مامور رسيدگي به اين 
مشكالت و برگزاري جلسات با فعاالن صنعت دارو كرد 

كه البته تاكنون خبري نشده است.

كارخانه ها مواد اوليه ندارند
درپي كمبود مواد اوليه توليد براي صنايع، بسياري از 
كارخانه ها به دليل مشكل در تامين ارز نمي توانند مواد 
اوليه خود را تامين كنند و با كاهش توليد و عرضه مواجه 
شده اند كه نايب رييس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني 
ايران معتقد اس��ت بي تدبيري برخي دست اندركاران 
به دليل انتخاب مسير اش��تباه موجب گرفتاري  شده 
درصورتيكه بايد جهت فعلي فرم��ان اقتصاد را تغيير 
دهند چون اگر همين فرمان كارساز بود، مشكالت حل 
مي شد. در پي نوسانات ارزي، سوءاستفاده در بازار و بعضا 
احتكار، برخي صنايع همچون كارخانه هاي نساجي و 
كارگاه هاي توليد پوشاك را به دليل كمبود مواد اوليه 
با مشكل مواجه كرده است. نوسانات نرخ ارز كه در بازار 

اتفاق افتاده، باعث به هم ريختگي در زنجيره تامين شده 
است و از باب تامين مواد اوليه، ماشين آالت و تكنولوژي، 
توليد و توزيع به هم ريخته است و اين برهم ريختگي، 
مس��ائل حال حاضر را پيش آورده است. عالوه  براين، 
نظارت هاي مناس��ب و دقيق صورت نگرفته كه دست 

سوءاستفاده كنندگان را ببندد.
در اي��ن زمينه نيما بصي��ري تهران��ي - نايب رييس 
كميسيون صنايع اتاق بازرگاني تهران - در گفت وگو با 
ايسنا، اظهار كرد: شرايط فعلي به هيچ وجه خوب نبوده و 
همه در اين كشتي سوارند و اوضاع را به وضوح مي بينند. 
دليلش هم بي تدبيري و تصميمات بر اس��اس آزمون 
وخطا است كه اغلب اشتباه بوده و بايد به دنبال جايگزين 

راه درست باشند كه نتيجه اين امر، شرايط را براي توليد و 
صنعت سخت مي كند. وي درباره كاهش توليد در برخي 
كارخانه ها تصريح كرد: هيچ  يك از واحدها، مواد اوليه 
ندارند. ماشين آالت، نيروي انساني و سهم بازار تغيير 
نكرده اس��ت اما قدرت خريد به يك سوم كاهش يافته 
است. نايب رييس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران 
ضمن انتقاد از اينكه نمي خواهيم كار كنيم، گفت: در 
صورتيكه خواستيم امور ماليات را ارتقا دهيم توانستيم 
نرم افزار جامع مالي مالياتي از انگليس الگوبرداري كنيم 
اما براي رشد اقتصادي نمي توانيم از مالزي الگوبرداري 
كنيم!؟ اينگونه نيست اگر بخواهيم، مي توانيم اما كسي 

كه خودش را به خواب زده نمي شود بيدار كرد.
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چين بر واردات گاز طبيعي مايع تعرفه اعمال كرد

معاون وزير دادگستري اياالت متحده استعفا مي دهد

آسيب جنگ تجاري به صادرات انرژي امريكا

آتالنتيك: امريكا در وضعيت اضطراري است 

گروه جهان| طال تسليمي| 
مذاك��رات امريكا و چين كه در جه��ت پايان دادن به 
مناقشات تجاري بين دو كش��ور برگزار مي شد، براي 
مدت نامعلومي متوقف ش��ده است. وانگ شؤون وزير 
بازرگاني چين گفته تا زماني كه واش��نگتن چاقو زير 
گلوي پكن گذاشته، پيشرفتي در گفت وگوها با اياالت 
متحده حاصل نخواهد شد. وانگ يي مشاور دولت چين 
هم پيش��تر گفته بود برخي نيروها در اياالت متحده 
انتقادهاي بي اساسي در رابطه با تجارت و جاسوسي به 
چين وارد كرده اند كه فضاي روابط دو كشور را مسموم 
كرده اس��ت و ادامه اين وضعيت، دستاوردهاي چهار 
دهه روابط واشنگتن و پكن را نابود خواهد كرد. اياالت 
متحده دوش��نبه وعده خود مبني بر اعمال تعرفه بر 
كاالهاي واردات��ي از چين به ارزش كلي ۲۰۰ ميليارد 
دالر را عمل��ي كرد و چين هم در تالفي ب��ر واردات از 
امريكا به ارزش كلي ۶۰ ميليارد دالر از جمله بر واردات 

گاز طبيعي مايع، تعرفه اعمال كرد.
فارن پاليسي نوشت، جنگ تجاري رييس جمهوري 
ترامپ با چين پيش��تر به كشاورزان و توليدكنندگان 
اياالت متحده آس��يب رس��انده و اكن��ون هم بخش 
انرژي اين كشور را تهديد مي كند كه يك كسب و كار 
جديد و در حال رش��د صادراتي محس��وب مي شود. 
چي��ن در تعرفه هاي تالفي جويانه پيش��ين، مواردي 
همچون دانه هاي س��ويا را هدف گرفته ب��ود، اما دور 
جديد تعرفه هاي 1۰ درص��دي بر كاالهاي وارداتي از 
اياالت متحده، گاز طبيعي مايع را نيز شامل مي شود. 
اين اولي مرتبه است كه چين صادرات انرژي امريكا را 

هدف مي گيرد.
اين مس��اله مي تواند اخباري ناخوشايند براي بخش 
انرژي اياالت متحده باشد. تعرفه هاي اعمالي از سوي 
چين اگرچه از سطح تهديدهاي مطرح شده پيشين 
كمتر بود، با افزايش بهاي گاز مايع اياالت متحده در اين 
كشور همراه خواهد شد و توان رقابتي صادرات امريكا 
را در دومين ب��ازار بزرگ جهاني براي اين كاال كاهش 
مي دهد. كارشناسان معتقدند كه در نتيجه اين اتفاق، 

چين احتماال بيش��تر انرژي مورد نياز خود را از ديگر 
تامين كنندگان خريداري خواهد كرد. روسيه در حال 
ساخت خط لوله اي گسترده براي تامين چين است كه 
از س��يبري مي گذرد. پكن و مسكو اوايل همين ماه از 
برنامه هاي خود براي ساخت سريع خط لوله ديگري از 
سيبري خبر دادند كه سطح تجارت گاز بين روسيه و 

چين را به دو برابر افزايش مي دهد.
اما تعرفه هاي تالفي جويانه چين ب��ر واردات انرژي از 
اياالت متحده تاثيرات بلندمدت هم خواهد داش��ت. 
اين تعرفه ها كه در عمل به محدوديت دسترسي اياالت 

متحده به يكي از مهم ترين بازارهاي جهاني براي گاز 
مي انجامد، بر موج بعدي پروژه هاي صادرات گاز اياالت 
متحده نيز تاثيرات منفي خواهد داشت. بسياري از اين 
پروژه ها كه برنامه ريزي براي آنها از قبل آغاز شده، براي 
تامين مالي به چين و اشتهاي سيري ناپذير آن به گاز 

نياز دارند.
جيس��ون بورداف، مدير مركز مركز سياست جهاني 
انرژي در دانشگاه كلمبيا و مش��اور پيشين انرژي در 
دولت ب��اراك اوباما، گفت: »من فك��ر مي كنم كه اين 
تعرفه ها و جنگ تجاري ب��راي موج بعدي پروژه هاي 

گاز طبيعي مايع اياالت متحده به مثابه يك باد مخالف 
شديد است.«

اياالت متحده تازه از سال ۲۰1۶ صادرات مقادير زيادي 
از گاز طبيعي مايع را آغاز ك��رد و از همان زمان چين 
پس از مكزيك و كره جنوبي، به بزرگ ترين خريدار گاز 
طبيعي مايع اياالت متحده تبديل شد. پكن در تالش ها 
براي كاهش مصرف زغال سنگ كه به افزايش شديد 
آلودگي هوا در بيشتر شهرهاي چيني منجر شده، به 
گاز طبيعي مايع روي آورده آس��ت. انتظارات افزايش 
خريد گاز طبيعي مايع از س��وي چين در حركت اين 

كشور به س��مت انرژي هاي پاك تر و به ويژه توليدات 
ارزان قيمت امريكايي، زيربناي بسياري از پروژه ها در 
اياالت متحده را تشكيل مي دهد. همين مساله مي تواند 
تعرفه هاي تالفي جويانه چين را به ويژه در چندسال آتي 
براي شركت هاي بخش انرژي اياالت متحده به شدت 
دردناك كند. گيلز ف��ارر از گروه مش��اوره انرژي وود 
مكنزي، گف��ت: »تعرفه هاي چيني بازار هدف را براي 
موج دوم توسعه دهندگان در بخش انرژي اياالت متحده 

اندكي محدود مي سازد.«
اين اتفاق به نفع رقبا از ديگر كشورها تمام خواهد شد 
كه سعي دارند صادرات گاز طبيعي مايع خود را افزايش 
دهند. روسيه، خاورميانه، شرق آفريقا، و شرق درياي 
مديترانه همه از جمله مناطقي هستند كه سعي دارند 
ظرفيت صادرات گاز مايع خود را افزايش دهند. بورداف 
گفت: »اياالت متحده همچنان از مزيت ارزان بودن گاز 
برخوردار است، اما پروژه هايي با دسترسي بي نظير به 
بازار بزرگي همچون چين احتماال در جذب س��رمايه 
دالري با محدوديت هايي مواجه خواهند شد.« او افزود: 
»اين مساله كه بازاري براي گاز مايع با بيشترين سرعت 
رش��د در جهان دور از دس��ترس اياالت متحده باشد، 
مانعي در برابر سرمايه گذاري در شركت هاي مربوطه 

در امريكا خواهد بود.«
به نظر مي رس��د يك پروژه بيشتر از باقي آنها در آتش 
جنگ تجاري مي س��وزد؛ پروژه اي 43 ميليارد دالري 
براي ساخت خط لوله اي از ميدان گازي به تاسيسات 
صادرات گاز طبيعي مايع در آالسكا. يك بانك دولتي 
چين به تامين مالي اين پ��روژه كمك مي كند و قرار 
است يك شركت دولتي چين بيشتر توليدات حاصله را 
خريداري كند. قرار است تصميم هاي نهايي در زمينه 
س��رمايه گذاري در اين پروژه در سال ۲۰۲۰ گرفته و 
ساخت و س��از از سال ۲۰۲1 آغاز شود. در حال حاضر 
دست اندركاران اين پروژه معتقدند كه تهديدي عليه 
آن وجود ندارد و تنش هاي تجاري بين چين و امريكا تا 
پيش از آغاز صادرات گاز طبيعي مايع آالسكا به چين، 

حل و فصل خواهد شد.

گروه جهان| معاون وزير دادگستري امريكا كه هفته 
پيش خبر پيشنهادش براي ضبط مكالمه هاي دونالد 
ترامپ و اس��تفاده از آن براي عزل او افش��ا شد، از بيم 
اخراج توسط رييس جمهوري امريكا از مقامش استعفا 
مي دهد. نش��ريه آتالنتيك با هشدار نسبت به تبعات 
ناشي از برخورد كاخ سفيد با نهادهاي امريكايي نوشته 

كه اياالت متحده در شرايط اضطراري است. 
نيويورك تايمز افشا كرده بود كه راد روزنستاين سال 
گذش��ته پيش��نهاد كرده بود از ترامپ در كاخ سفيد 
اس��تراق س��مع كرده و اغتشاش��ي را كه دولت وي را 
دربرگرفته افش��ا كنند. طرح روزنستاين اين بوده كه 
با استفاده از اطالعات جمع آوري شده از طريق ضبط 
مخفيانه مكالمات كاخ س��فيد و به كارگيري برخي از 
اعضاي كابينه ترامپ، از متمم بيس��ت و پنجم قانون 
اساسي امريكا براي عزل وي از مقام رياست جمهوري 

استفاده كنند.
بي بي سي نوشته، در صورت اس��تعفاي روزنستاين، 
رييس جمهوري امريكا از اين اختيار برخوردار اس��ت 
كه هر نامزد يك سمت فدرال كه مجلس سناي امريكا 
صالحيت او را تاييد كرده اس��ت، به عنوان قائم مقام 
وزارت دادگس��تري منصوب كن��د. ترامپ در صورت 
بركناري روزنستاين نمي توانست به راحتي جانشين 
او را انتخاب كن��د؛ اين در حالي اس��ت كه در صورت 
كناره گيري روزنستاين، مسير هموارتري براي انتخاب 

جانشين او خواهد داشت. پيشنهاد شنود معاون وزير 
دادگستري امريكا در بهار سال گذشته زماني مطرح 
ش��ده كه از يك س��و اخراج جيمز كومي رييس وقت 
اف بي آي توسط ترامپ و درخواست وي از كومي براي 
وفاداري ب��ه او و پايان دادن به تحقيقات درباره يكي از 
مشاورانش و از س��وي ديگر موضوع افشاي اطالعات 
طبقه بندي شده به روسيه از سوي ترامپ، كاخ سفيد 
را دچار بحران كرده بود. وي پيش��نهاد عزل ترامپ را 
در ديدارها و مكالمات خود ب��ا ديگر مقام هاي وزارت 
دادگستري و اداره تحقيقات فدرال )اف بي آي( امريكا 
از جمله اندرو مك كيب جانشين كومي مطرح كرده بود. 
روزنستاين به مك كيب گفته بود كه ممكن است نظر 
موافق جف سشنز وزير دادگستري، و جان كلي وزير 
وقت امنيت داخلي و رييس كنوني كاركنان كاخ سفيد، 

را در اين باره جلب كند.
متمم بيس��ت وپنجم قانون اساس��ي امريكا در سال 
19۶7 توسط كنگره 89ام به تصويب رسيد كه شرايط 
جانشيني رييس جمهوري اين كشور در صورت ناتواني 
از اداره كشور، مرگ، استعفا يا عزل را مطرح مي كند. 
در هفته هاي اخير شماري از نزديكان ترامپ با رابرت 
مولر براي همكاري ب��ا او و ارايه اطالعات درباره تباني 
احتمالي كارزار انتخاباتي ترامپ با روس��يه به توافق 
رس��يده بودند. رابرت مولر رييس اسبق پليس فدرال 
امريكا، مسوول تحقيق در مورد نقش روسيه در انتخابات 

رياست جمهوري اين كشور در ۲۰1۶ است.

  وضعيت اضطراري
نش��ريه آتالنتيك با اش��اره به كناره گيري احتمالي 
روزنستاين نوش��ته كه كنار رفتن معاون دادگستري 
امريكا از قدرت يك وضعيت اضطراري در اياالت متحده 
امريكاست. در اين مطلب آمده است: »ترامپ احتماال 
بزودي روزنس��تاين را اخراج مي كرد، كسي كه بطور 
مستقيم از تحقيقات مستقل رابرت مولر درباره دخالت 
احتمالي روسيه در انتخابات امريكا حمايت مي كرد. 
تالش بي وقفه ترامپ براي توقف اين تحقيقات بدين 
معني بود كه روزنستاين موقعيت شكننده اي داشته 
است اما آنچه كه بهانه الزم را براي بركناري به ترامپ داد 
گزارش هفته گذشته درباره تالش معاون دادگستري 
براي شنود كاخ س��فيد بود. اكنون از شواهد حاكي از 
آن است كه روزنستاين تا پنج شنبه در مقام خود باقي 
اس��ت. اما اين داستان با پاياني نصفه و نيمه و گذشته 
ترامپ، يادآور يك مساله جدي است: نمي تواند فقط 
نظاره گر آنچه بود كه بر سر نهادهاي امريكايي مي آيد. 
يك جامعه پرشور مي تواند بر نيت ها و غرايض نادرست 
دولت غلبه كند. حال اين مقاصد بد مي تواند سركوب 
دادخواهي يك زن باش��د كه فردي را به سوءاستفاده 
جنسي متهم كرده، اخراج روزنستاين يا جلوگيري از 
ادامه تحقيقات رابرت مولر. از زمان اخراج جيمز كومي، 

ترامپ همواره تالش كرده با كساني كه در مسير روشن 
ش��دن حقيقت حركت كرده اند مقابله كند. در اينجا 
همه چيز به احساس خطر كردن ترامپ، مخالفت افكار 
عمومي و نظرسنجي ها بازمي گردد. اگر ترامپ بتواند 
روزنستاين را اخراج كرده يا حتي او را مجبور به استعفا 
كند، اين قدرت را به دس��ت خواهد آورد كه فردي از 
اعضاي سنا را جايگزين او كند. اگر ترامپ بتواند اين ادعا 
را كه روزنستاين به خواست خود استعفا داده به همگان 
بقبوالند، با جلوگيري از ادامه تحقيقات مولر مي تواند 
ماه ها خود را در برابر فشارها ايمن كند، تا زماني كه نتايج 
انتخابات نوامبر باعث شود تا اكثريت جمهوري خواهان 
شكس��ته و دموكرات ها بار ديگر فشارها را بر او بيشتر 
كنند اما مساله اين است كه تا آن زمان تحقيقات رابرت 

مولر ديگر زنده نيست.«

روسيه و ترامپ در شرايطي بارها هرگونه دخالت مسكو 
در انتخابات امريكا را تكذيب كرده اند كه دولت امريكا 
تاكنون چندين تبعه روس و شركت روسي را به همين 
اتهام تحريم كرده است. تقريبا دو ماه پيش اعضاي يك 
هيئت قضايي فدرال امريكا 1۲ مامور اطالعات نظامي 
روس را به هك كردن شبكه رايانه اي هيالري كلينتون 
و ح��زب دموكرات در اين كش��ور مته��م كردند. راد 
روزنستاين معاون وزير دادگستري امريكا، در آن زمان 
اعالم كرد اين 1۲نظامي روس��ي به برنامه ريزي براي 
دخالت در كارزار انتخابات امريكا متهم شده اند. گفته 
شده، 11نفر از اين اتباع روسيه به ارتكاب جرايم رايانه اي 
در ارتباط با هك رايانه هاي دموكرات ها و كلينتون متهم 
هستند. آنها همچنين با اتهام استفاده از نام هاي جعلي 

براي انجام جرايم رايانه اي و پولشويي روبرو شدند.

دريچه

كوتاه از منطقه

پارلمان سوئد نخست وزير
 را بركنار كرد

گروه جهان| پارلمان جديد سوئد با دادن راي عدم 
اعتماد به استفان لف ون نخست وزير اين كشور، او را 
كه قبال از استعفاي داوطلبانه از سمتش خودداري 

كرده بود، رسما بركنار كرد.
به گ��زارش فرانس۲4، نمايندگان راس��ت افراطي 
و اپوزيس��يون راس��ت ميان��ه پارلم��ان س��وئد در 
راي گيري سه شنبه به لوون راي عدم اعتماد دادند 
و نخس��ت وزيري س��وئد ب��ا ۲۰4 در براب��ر 14۲ از 
مجموع 349 راي، بركنار شد. با توجه به اينكه حزب 
سوسيال دموكرات لف ون بيشترين كرسي ها را در 
پارلمان جديد دارند، انتظ��ار مي رفت كه راي عدم 
اعتماد به نخست وزيري امكان پذير نباشد. اين حزب 
در انتخابات جديد 113كرسي در پارلمان به دست 
آورده، ام��ا جناح چپ با مركزيت حزب سوس��يال 
دمكرات در مجموع 144 كرس��ي در پارلمان دارد 
كه يك عضو از ائتالف راست ميانه متشكل از چهار 
حزب بيشتر اس��ت. اين مساله نش��ان مي دهد كه 
شماري از متحدان پيشين لف ون هم به بركناري او از 
نخست وزيري راي داده اند. اولف كريسترسون رييس 
اپوزيسيون راست ميانه قبل از راي گيري به اعضاي 
پارلمان گفت: »سوئد به دولت جديدي نياز دارد كه 
براي انجام اصالحات از حمايت سياس��ي گسترده 

برخوردار باشد. 
انتظار مي  رفت آندرس نورلن رييس پارلمان سوئد در 
روزهاي آتي با رهبران هشت حزب داراي نماينده در 
پارلمان درباره بهترين جايگزين براي تشكيل دولت 
بعدي مذاكره كند. ام��ا ظاهرا نورلن مي خواهد اين 
وظيفه را به كريسترسون واگذار كند. اين در حالي 
است كه ائتالف راست ميانه با مركزيت حزب اتحاد 
به رهبري كريسترسئت از اكثريت الزم در پارلمان 
براي تشكيل دولت برخوردار نيست و كريسترسون 
هم هرگونه احتمال همكاري با حزب راست افراطي 

ضد مهاجرت دمكرات هاي سوئد را رد كرده است.
جناح چپ از سوسيال دمكرات ها و سبزها تشكيل 
ش��ده اس��ت كه از س��ال ۲۰14 تاكنون با حمايت 
غيررس��مي حزب چپ فعاليت كرده اند. سوسيال 
دمكرات ها بدترين نتيجه را در انتخابات س��پتامر 
گذشته در بيش از يك قرن گذشته كسب كردند، اما 
همچنان بزرگ ترين حزب سوئد به شمار مي روند 
و از حزب ميانه روي محافظه كار كريسترسون و 

حزب دمكرات هاي سوئد جلوتر هستند. 

افغانستان: توان كنترل 
افزايش قيمت دالر را نداريم

اعتراض برادر شاه اردن
 به برنامه هاي اقتصادي

طرح» زيمنس« براي پايان 
بحران برق عراق

هند چند روستاي پاكستان
 را زير آب برد

افزايش ارزش دالر در برابر پول ملي افغانستان، 
رييس بانك مركزي اين كشور را به مجلس كشاند. 
به گزارش ماندگار، خليل اهلل صديق به نمايندگان 
افغانس��تان گفته بانك مركزي اين كشور توان 
كنترل و جلوگيري از ب��اال رفتن قيمت دالر در 
برابر افغاني را ندارد. به گفته صديق، افزايش ناامني، 
بحران هاي اجتماع��ي و كاهش توليد داخلي از 
مهم ترين عامل افزايش ناگهاني بهاي دالر در برابر 

پول افغاني در چند روز اخير شده است.

حمزه بن حسين برادر پادش��اه اردن در اقدامي 
بي س��ابقه از وضعيت اقتصادي و نحوه مديريت 
نهادهاي دولتي اين كشور انتقاد كرده و خواستار 
برخورد قاطع با فساد اداري شده است. به گزارش 
ايرنا، وي در توييتر نوشت شايد بهترين راهكار اين 
باشد كه روند ناكارآمد مديريت نهادهاي عمومي 
در كشور اصالح شود. وي همچنين تأكيد كرده 
بايد با فساد اداري در اردن بطور جدي مقابله و با 
مفسدان اقتصادي به صورت قاطع برخورد شود. 
اين احتمال وجود دارد كه اگر دولت اردن نتواند از 
عهده مطالبات معيشتي مردم برآيد، اعتراض هاي 

جديدي آغاز شود.

شركت زيمنس آلمان طرحي آماده كرده كه با 
توليد 11هزار مگاوات ب��رق به بحران برق عراق 
پايان دهد. به گزارش الصباح، جو كيسر رييس 
شركت زيمنس گفته اين شركت و دولت آلمان 
با قاطعيت براي پيشرفت بخش برق عراق تالش 
مي كنند. راهكارهاي زيمنس براي ارتقاي بخش 
برق بر سه پايه بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت 
اس��ت. عراق روزانه به ۲3 هزار مگاوات برق نياز 
دارد كه خود مي تواند 15 ه��زار و 7۰۰ مگاوات 
آن را توليد كند. عراق همچنين س��ه خط 4۰۰ 
مگاواتي جمعا به حجم 1۲۰۰ م��گاوات برق از 

ايران وارد مي كند. 

ده ها روستاي پاكستان در پي بازشدن ناگهاني 
آب رودهاي س��تلج، راوي و چناب از سوي هند 
زير آب رفت و ساكنان آنها خسارت هاي فراواني 
ديدند. به گزارش تلويزيون دنيا پاكس��تان، اين 
اقدام هن��د ده ها ميليارد روپيه به كش��اورزان و 
روستانش��ينان پاكستاني خس��ارت وارد كرده 
و ه��زاران نفر نيز بي خانمان ش��ده اند. بيش��تر 
روستاهايي كه به زير آب رفته نزديك شهر مرزي 
سيالكوت قرار دارند و مردم اين روستاها به مناطق 
مرتفع گريخته اند تا از طغيان مجدد آب در امان 
بمانند. گفته  ش��ده ارتفاع آب در برخي نقاط به 
بيش از 3۰۰متر رسيده و برخي روستاهايي كه 

در مسير قرار گرفته بودند به كلي نابود شده اند. 

بروكسل شرايط مشاركت در 
بازسازي سوريه را اعالم كرد

گروه جهان|گروه جهان| اتحاديه اروپا ضمن اعالم 
آمادگي براي مشاركت در بازسازي سوريه، شرايطي را 
براي اينكار تعيين كرد. طبق جديد ترين آمارهاي منتشر 
شده، سوريه همچنان بيشترين شمار پناهجويان را در 
خارج از كشور و در اروپا دارد. به گزارش دويچه وله، فدريكا 
موگريني مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا با اعالم 
اين خبر گفت كه هدف اصلي بروكسل حمايت از مردم 
س��وريه چه در داخل و چه در خارج از اين كشور است. 
موگريني افزود اين مشاركت در صورتي انجام خواهد 
شد كه شرايط سياسي حاكم بر سوريه منطبق بر روند 
سياسي قابل قبول و مشروع براي جامعه جهاني باشد. 
موگريني با ابراز اميدواري به برقراري چنين شرايطي 
در س��وريه گفت، در حال حاضر بس��تر چنين اتفاقي 

فراهم شده است.
مس��وول سياس��ت خارجه اروپا اف��زود در صورتي كه 
شرايط حاكم در ادلب با تفاهم نامه بين روسيه و تركيه 
سازگار باشد، اتحاديه اروپا كار خود را در هماهنگ كردن 
روند سياسي و مشاركت جامعه جهاني براي بازسازي 
سوريه آغاز خواهد كرد؛ اما اگر چنين نتيجه اي حاصل 
نشود، اتحاديه اروپا امكان شركت در بازسازي اين كشور 
را نخواهد داش��ت. اس��تان ادلب كه در خطر عمليات 
قريب الوقوع ارتش سوريه قرار دارد، آخرين و بزرگ ترين 
پايگاه شورشيان سوري محس��وب مي شود. روسيه و 
تركيه بر س��ر ايجاد منطقه اي حائل در ادلب به منظور 
خروج تسليحات سنگين و برقراري ثبات در منطقه به 
توافق رسيده اند و اين تفاهم نامه با استقبال اتحاديه اروپا 

و امريكا مواجه شده است.

اقتصاد غزه وارد مرحله 
فروپاشي شده است

گروه جهان|  اقتصاد منطقه غ��زه وارد مرحله 
فروپاشي ش��ده اس��ت. بانك جهاني اعالم كرده 
خدمات اساس��ي به فلس��طيني ها به دليل نبود 
بودجه در معرض خطر قرار گرفته و ديگر كمك ها 
براي تحرك اقتصادي اين منطقه كافي نيس��ت. 
به گزارش روس��يا اليوم، تمامي اي��ن موارد باعث 
ش��كل گيري وضعيتي نگران كننده ش��ده است، 
طوري كه از هر دو فلس��طيني يك شخص با فقر 
دس��ت و پنجه نرم مي كند و نرخ بيكاري در ميان 
جوانان غزه بيش از 7۰درصد اس��ت. اقتصاد غزه 
به ش��دت در حال فروپاش��ي اس��ت و با نرخ رشد 
منفي شش درصدي در سه ماهه اول سال ۲۰18 
هم��راه بوده و ش��اخص ها حاكي از آن اس��ت كه 
درحال حاضر اين وضعيت بدتر نيز ش��ده است. 
بانك جهاني گفته با وجود اينكه محاصره 1۰ساله 
مشكل اصلي غزه است اما مجموعه اي از عوامل بر 
اوضاع كنوني آن تاثير داشته اند. از جمله اين عوامل 
كاهش تدريجي كمك هاي مالي اياالت متحده به 
فلس��طين و همچنين كاهش برنامه هاي آژانس 
امداد و كاريابي آوارگان فلس��طيني )آنروا( است. 
بانك جهاني گفته: »گرچه در حال حاضر اوضاع 
كرانه باختري تا اين حد بد نيس��ت اما اقتصاد آن 
نيز درحال فروپاشي است و احتمال داده مي شود 
كه فعالي��ت اقتصادي آن در دوره آتي به ش��دت 
كاهش يابد.« بانك جهاني قرار است گزارش خود 
را چهارشنبه در كميته ويژه كمك  رساني به ملت 

فلسطين در نيويورك مطرح كند.

رييس جمهوري برزيل: دليل 
هجمه عليه من اصالحات است
گروه جهان| رييس جمهوري برزيل گفته اتهامات 
مربوط به فساد عليه او در نتيجه تالش هاي دولت 
براي ايجاد اصالحات در سيستم بازنشستگي است. 
به گزارش آسوشيتدپرس، ميشل تمر دو بار توسط 
رودريگو خانوت دادس��تاني س��ابق كل، به فساد و 
دست داش��تن در رش��وه و اختالل در امور قضايي 
متهم شده؛ اتهاماتي كه همواره رد شده است. خانوت 
سال گذشته پس از اتمام دوران فعاليتش در سمت 
دادس��تان كل برزيل كناره گي��ري كرد. تمر گفته 
دولتش با هتك آبرو روبرو ش��ده چون تالش كرده 
تا سيستم بازنشستگي را اصالح كند؛ مساله اي كه 
مدت هاست اين كش��ور را درگير خود كرده است. 
رييس جمهوري برزيل با اعالم اينكه دادستان كل از 
تمامي قدرتش براي بي اعتبار كردن دولت استفاده 
كرده، گفت: »گزارش ها، فيلم ها، اسناد ثبت شده 
و ش��هادت شاهدان باعث مي ش��ود تا حقيقت گم 
نشود. زماني كه ۲۰1۶ روي كار آمدم كشور از بحران 

اقتصادي رنج مي برد.«
براساس گزارش دادستان س��ابق كل برزيل، تمر 
به س��ازماندهي برنامه اي متهم است كه در آن وي 
ميليون ها دالر براي كمك به حل مشكل مالي يك 
شركت بزرگ بسته بندي محصوالت گوشتي پول 
دريافت كرده بود. تمر اما گفته: »دولتم با گذش��ت 
زمان مورد س��تايش قرار مي گيرد. البته اصالحاتم 
اقدامات مردمي نيس��تند و م��ردم به اين تالش ها 
براي تغيير واكنش منفي نشان مي دهند. تاريخ اين 

دستاوردها را به رسميت مي شناسد.«

سخت تر شدن شرايط مهاجرت 
به بريتانيا پس از» برگزيت«

گروه جه�ان| وزراي كابينه ترزا مي  نخست  وزير 
بريتانيا، بر س��ر اجراي طرحي به توافق رسيدند تا 
پس از برگزيت، تنها مهاجران داراي مهارت باال در 
اين كشور پذيرفته ش��وند و هيچ اولويتي نيز براي 
ني��روي كار اتحاديه اروپا در نظر گرفته نش��ود. به 
گزارش يورونيوز، با توجه به نگراني هاي شركت هاي 
بريتانيايي، اين طرح به ش��ركت ها اجازه مي دهد 
تا در موارد خاص و بطور مح��دود نيز مهاجراني با 

مهارت هاي پايين را استخدام كنند.
توافق براي جذب ني��روي كار ماهر خارجي پس از 
آن ميسر شد كه مشاوران دولت بريتانيا در گزارشي 
به شواهدي اشاره كردند كه تاثير مثبت استفاده از 
مهاجران با مهارت باال بر ميزان بهره وري شركت هاي 
بريتانيايي را به اثبات مي رساند. اگرچه در طرح دولت 
تاكيد ش��ده هيچ اولويتي براي ج��ذب نيروي كار 
اتحاديه اروپا وجود نخواهد داشت اما كارشناسان بر 
اين باورند كه در صورت ايجاد توافقي ميان بريتانيا 
با اتحاديه اروپا در موضوعات تجاري، احتماال در اين 

تصميم تجديد نظر خواهد شد.
در حالي كه نزديك به شش ماه تا مهلت تعيين شده 
براي خروج رس��مي بريتانيا از اتحادي��ه اروپا باقي 
مانده است، هنوز لندن و بروكسل درباره چگونگي 
روابطش��ان پ��س از برگزيت و چگونگ��ي فعايت 
شهروندان اتحاديه اروپا در بريتانيا به توافق جامعي 
دست نيافته اند. آنگال مركل صدراعظم آلمان، گفته 
بريتانيا بايد موضعي روشن درباره انتظارات خود از 

مذاكرات اتخاذ كند. 

نامزد ترامپ براي ديوان عالي 
انصراف نمي دهد

گروه جهان|  نامزد دونالد ترامپ براي عضويت در 
ديوان عالي امريكا گفته است كه اجازه نخواهد داد 
»اتهامات كذب« باعث انص��راف او از نامزدي براي 

اين پست شود.
برت كاوان��ا در مصاحبه با فاكس نيوز گفته با وجود 
ادعاهاي بدرفتاري جنس��ي علي��ه او، قصد ندارد 
صحنه را خالي كند. او ادعاهاي تعرض جنسي را رد 
كرد و افزود: »اجازه نخواهم داد اتهامات كذب باعث 
انصراف من از فرآيند تاييد نامزدي شود.« او كه در 
كنار همس��رش در اين مصاحبه شركت كرده بود، 
گفت: »ما چشم انتظار يك فرآيند منصفانه هستيم؛ 
جايي كه بتوانم از شرافت خودم دفاع كنم؛ از كارنامه  
طوالني خود در حماي��ت از حيثيت و برابري زنان 

دفاع كنم.«
كريستين بالزي فورد، نخستين كسي كه كاوانا را 
متهم كرد، قرار است پنج شنبه در كميته قضايي سنا 
شهادت دهد. كاوانا ادعاهاي مطرح شده عليه خود 
را قويا رد و آنها را »زننده و تالشي آشكار براي ترور 
شخصيت« عنوان كرده است. كاوانا گفته: »تالش 
هماهنگ براي تخريب وجهه خوب من باعث نخواهد 
شد صحنه را ترك كنم و تهديدهاي خشن و زشت 
عليه خانواده ام باعث فرار من نخواهد شد. تالش هاي 
دقيقه آخر براي ترور شخصيت من موفق نخواهند 
بود.« انتصاب قضات ديوان عالي امريكا تصميمي 
سرنوشت ساز است، چراكه اين نهاد اغلب داور نهايي 
قوانين جنجالي در اين كش��ور محسوب مي شود و 

تاثير زيادي بر زندگي مردم دارد.
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دريچه8اخبار كشاورزي
خانه تكاني اساسي

در وزارت جهاد كشاورزي

شاليكوبي هايي كه
برنج را ضايع مي كنند

افزايش ۱۰ درصدي
خريد برگ سبز چاي

منع به كارگيري بازنشستگان در ارگان هاي مختلف 
دولتي كه الزم االجرا است مي تواند نيمي از اعضاي 

وزارت جهاد كشاورزي را از كار بركنار كند.
به گ��زارش خبرنگار ايلنا، پ��س از ابالغ قانون منع 
به كارگي��ري بازنشس��تگان در نهادهاي مختلف 
و وزارتخانه هاي دولتي برخ��ي وزارتخانه ها مانند 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، وزارت نفت، 
وزارت ورزش وجوانان و وزارت جهاد كش��اورزي از 
وزارتخانه هايي عنوان شدند كه بيشترين بازنشسته 
را دارند و در برخي از اين وزارتخانه ها تمام معاونين 
وزرا بايد استعفا بدهند. در وزارت  جهاد كشاورزي 
شش معاونت اصلي يعني علي اكبر مهرفرد معاونت 
بازرگاني، علي مراد اكبري معاونت امور آب و خاك، 
عباس كش��اورز معاون ام��ور زراعت، عبدالمهدي 
بخش��نده معاونت برنامه ريزي و ام��ور اقتصادي، 
محمدعلي طهماسبي معاونت امور باغباني و محمد 
علي جوادي معاونت توسعه مديريت منابع و بسياري 
از مديران بخش هاي مياني اين وزارتخانه به استثناي 
معاونت شيالت حسن صالحي كه جانباز محسوب 
مي ش��ود؛ همه بازنشس��ته بوده و طبق قانون بايد 

استعفا دهند.
علي اكبري نماينده مردم شيراز و عضو كميسيون 
كش��اورزي مجلس شوراي اس��المي در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادي ايلن��ا، در اين خصوص اظهار 
كرد: تمام وزارتخانه ها موظف به اجراي دقيق قانون 
هستند و مجلس شوراي اسالمي هم بر اجراي قانون 

نظارت كامل خواهد داشت.
وي افزود: اجراي اين قانون بايد ظرف 60 روز زمان 
تعيين شده انجام مي ش��د كه اين 60 روز از زمان 
تصوي��ب هم گذش��ته اس��ت و وزارت خانه ها بايد 
سريع تر اقدام كنند. برخي وزارت خانه ها مانند وزارت 
صنعت اقدام كرده و برخي معاونين استعفا داده اند 
كه بسيار عمل سنجيده اي بوده و ما منتظر اقدامات 

وزارت خانه هاي ديگر هستيم.
عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي 
در پاسخ به اين سوال كه با وجود نداشتن دو وزير و 
استعفاي معاونين بازنشسته در امور اجرايي دچار 
مشكل نخواهيم شد؟ و اجراي اين قانون در اين زمان 
الزم بوده؟ تشريح كرد: اين قانون الزم االجرا است 
و منوط به حضور وزرا در كابينه نيس��ت. طبق نظر 
دولت از زمان تصويب بايد اجرا شود و هيچ بهانه اي 
پذيرفتني نيس��ت. دولت بايد هرچه زودتر وزراي 
جايگزين را معرفي كند و براي جايگزيني معاونين 

و مديران بازنشسته هم اقدامات الزم را انجام دهد.
در اي��ن ص��ورت در وزارت جهاد كش��اورزي هم 
تغييرات بسياري رخ خواهد داد و نيمي از مديران 
اين وزارت خانه مش��مول قانون منع به كارگيري 
بازنشستگان خواهند ش��د اما از آنجايي كه سابقه 
آزادگي و جانب��ازي هم از تبصره ه��اي اين قانون 
محسوب مي شود برخي از مسووالن اين وزارت خانه 
كه از جهاد سازندگي به جهاد كشاورزي نقل مكان 

كرده اند در سمت خود خواهند ماند.

مدير جهاد كشاورزي فومن گفت: كشاورزان بيشتر 
راغب هس��تند، برن��ج مزارعش��ان را در واحدهاي 
ش��اليكوبي س��فيد كنند كه از تكنولوژي روز دنيا 

برخوردار باشند.
محمدرضا ابراهيم زاده در گفت وگو با ايس��نا با بيان 
اينكه امسال 47 هزار تن برنج سفيد در شهرستان 
فومن توليد شده است، گفت: برخي از كشاورزان اين 
شهرستان پس از برداشت برنج اقدام به پرورش راتون و 
كشت ديگر محصوالت كشاورزي كرده اند. كشت دوم 
و تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري منجر به ارتقاي 

درآمد كشاورزان مي شود.
وي با اشاره به اينكه يكي ديگر از راهكارهاي ارتقاي 
درآم��د كش��اورزان، كاهش ضايعات برنج اس��ت، 
خاطرنش��ان  كرد: در حال حاض��ر 20 درصد برنج 
برداشت شده كه براي سفيد شدن به كارخانه هاي 
شاليكوبي مي روند تبديل به ضايعات و برنج نيم دانه 
مي شوند. برنج نيم دانه با قيمت بسيار كمتري از برنج 

كامل فروخته مي شود و اصال به نفع كشاورز نيست.
مدير جهاد كشاورزي فومن ادامه داد: براي جلوگيري 
از كاهش ضايعات برنج كشاورزان ترجيح مي دهند 
كه برنج هاي خود را به كارخانه هايي ببرند كه نوسازي 

شده اند و دستگاه هاي مدرن دارند.
وي با بيان اينكه شهرستان فومن 80 واحد كارخانه 
ش��اليكوبي دارد، گفت: تاكن��ون 15واحد كارخانه 
شاليكوبي در اين شهرستان نوس��ازي شده اند و دو 
كارخانه ديگر نيز امسال تسهيالت گرفته اند و در حال 
نوس��ازي كردن واحدهاي شاليكوبي خود هستند. 
كشاورزان ترجيح مي دهند، مشتري كارخانه هاي 
شاليكوبي به روز باشند تا برنج سفيد با كيفيت تري 

تحويل بگيرند.

رييس س��ازمان چاي گفت: تاكن��ون بيش از 100 
هزار تن برگ سبزچاي تاكنون از چايكاران گيالن و 
مازندران خريداري شده است كه بيش از 10 درصد 
افزايش را نش��ان مي دهد. به گزارش ايسنا، حبيب 
جهانساز اظهار كرد: از اوايل ارديبهشت تاكنون 10۳ 
هزار تن برگ سبز چاي به ارزش 20۳ ميليارد تومان 
از چايكاران گيالن و مازندران خريداري شد كه حدود 
10 هزار تن معادل10 درصد بيشتر از سال گذشته 
است.  وي افزود: ۳۹ هزار و 140 تن معادل ۳8 درصد 
برگ سبز خريداري شده درجه يك و 6۳ هزار و 860 

تن معادل 62 درصد درجه دو بوده است. 
جهانساز در خصوص پرداخت مطالبات چايكاران 
اضافه كرد: تاكنون 1۳2 ميليارد تومان از 20۳ ميليارد 
تومان بهاي برگ س��بز خريداري شده به چايكاران 

پرداخت شده است.

چرا امريكا زمينه سازدرگيري هاي خشن درداخل ايران يا با ايران است؟

براي مقابله با جنگ رواني امريكا چه بايد كرد

تنها راه اعتالي نظام جلب اعتماد مردم است
محمود خاقاني | كارشناس بين المللي انرژي|

مشهور اين است كه حزب جمهوري خواه در امريكا 
نماينده صناي��ع نظامي و نفتي هس��تند )انها براي 
فروش سالح و درگيري ميان كشورهاي توليد كننده 
و صادر كنن��ده نفت به منظور ب��ه اصطالح گل آلود 
كردن آب و ماهي گرفتن يعن��ي ديكتاتور روي كار 
آوردن و كنترل منابع نف��ت و گاز تخصص دارند( و 
حزب دموكرات نماينده موسس��ات مالي و اعتباري 
)بانك ها( و بنگاه هاي بازرگاني و صنعتي غير نظامي 
)متخص��ص وام دادن و بده��كار كردن كش��ورها و 
تامين س��رمايه، كاال و خدمات براي بازس��ازي پس 
از جنگ ه��اي داخلي و غيره هس��تند( . البته تاريخ 
نشان داده است كه در سرنگوني دولت هائ مردمي 
نظير دولت منتخب مردم ايران در نهضت ملي شدن 
صنعت نفت منافع اين گروه ها و احزاب با هم مطابقت 
مي كند و سياس��ت متحدي را براي سرنگون كردن 
دولت هاي منتخب و نظام هاي مردم س��االر اتخاذ و 
اجرا مي كنند. در ارتباط با پيروزي انقالب اس��المي 
در ايران تاريخ در سال 1۳57 بنا به شهادت بسياري 
از كارشناسان وقت در آن روزگار، سازمان سيا و ساير 
سازمان هاي اطالعاتي كشورهاي متحد امريكا اذعان 
داشتند كه غافلگير ش��دند و انتظار سرنگوني رژيم 

پهلوي را نداشتند. 

    امري�كا حام�ي تروريس�م )يعن�ي ايج�اد 
جوخشونت، وحشت و نگراني(: 

روي��داد تروريس��تي و بي گناهكش��ي ك��ه در روز 
اول مهرم��اه ۹7 در ش��هر اه��واز خودنمايي كرد و 
هماهنگ��ي آن با اظه��ارات آق��اي رودي جولياني، 
وكيل پرزيدنت ترام��پ رييس جمهوري امريكا، در 
روز شنبه ۳1 شهريورماه ۹7 در يك نشست گروهي 
كه با حمايت دولت امريكا پا به عرصه وجود گذاشنه 
قابل توجه اس��ت. آقاي جولياني در اين گردهمايي 
گفت چند ماه، يا چند س��ال. ولي اين اتفاق خواهد 
افتاد كه تحريم هاي اي��االت متحده عليه جمهوري 
اس��المي ايران ب��ه »انقالبي موفق« در اين كش��ور 
مي انجامد. آقاي جولياني درهمين حال مدعي شد 
كه »تحريم ها ج��واب مي دهن��د. ارزش پول ]ملي 
ايران[ در حال رس��يدن به هيچ است… « مناسب 
اس��ت يادآوري ش��ود كه آقاي جان بولتون، مشاور 
امنيت ملي دولت ترامپ جمالتي به همين مضمون 

گفته بود.

    افزايش نرخ برابري ارز، ترور در اهواز و 
خواسته ترامپ؟

يك ژنرال امريكايي بنام اسمدلي باتلر معتقد است 
هرجنگي مثل يك راكت است و بهترين تعريف براي 
يك راكت اين اس��ت، كه واقعيت آن با آنچه مردم از 
آن در ذهن شان دارند بسيار متفاوت است. فقط يك 
گروه بس��يار كوچك مي دانند كه واقعيت آن راكت 
چيس��ت. واقعيت راكت در اين است كه براي تامين 
منافع تعداد بس��يار اندكي ساخته ش��ده است تا به 
خاطرمنافع آنها جان و مال مردم بسياري بايد قرباني 
شوند. واقعيت اين است كه وقوع هرجنگي چه داخلي 
و چه فرامرزي درهركشوري فقط براي تامين منافع 
عده معدودي ب��ه ازاء قرباني كردن جان و مال مردم 
بسياري از كشورها طراحي و اجرا مي شوند. نگاهي 
به هشت سال جنگ تحميلي صدام با حمايت امريكا 
و متحدان اش عليه نظام جمهوري اسالمي اسالمي 
ايران، جنگ داخلي س��وريه، مسلح كردن و تربيت 
داعش در ع��راق و منطقه نمونه ه��اي خوبي از اين 
تعريف هستند. عده معدودي كه در اين تعريف از آنها 
ياد شد همان هايي هستند كه اكنون در بازار ارز وكاال 
و خدمات ايران فعال هستند و با اهداف تحريم هاي 
اقتصادي دولت ترامپ يعني سياست هاي براندازي 
نظام جمهوري اسالمي ايران و تروريسمي كه نمونه 
آن در شهراهواز خودنمايي كرد هماهنگ هستند. 

     چرا نرخ برابري دالر با پول ملي افزايش 
مي يابد؟ 

با توجه به اين هماهنگي هاست كه نرخ برابري دالر 
در ايران از مزر 15 هزارتومان عبور مي كند و وزير امور 
خارجه امريكا روز يكشنبه اول مهر ۹7 از عالقه مندي 
دونالد ترام��پ، رييس جمهوري اين كش��ور، براي 
ديدار با مقام معظم رهبري سخن مي گويد كه: »آن 
مذاكره اس��ت كه جالب و مهم خواهد بود«. وي در 
پاس��خ به پرس��ش مجري فاكس نيوز سعي كرد كه 
نظام جمهوري اس��المي ايران را نظير كره شمالي و 
حكومت آل سعود يك ديكتاتوري معرفي كند. وزير 
امور خارجه امريكا در بخش ديگري از مصاحبه اش 
با ش��بكه »فاكس نيوز«، ايران را مته��م كرد كه به 
دنبال ضربه زدن به منافع امريكا است. آقاي پومپئو 
اظهار داشت: »به چند هفته گذشته نگاه كنيد. آنها 
سراغ منافع امريكا در داخل عراق رفتند، در بصره و 
بغداد. همين اظهارات ثابت مي كند كه امريكا پشت 
پرده عمليات تروريس��تي روز يك شنبه اول مهرماه 
۹7 در اهوازراهدايت و رهبري كرد. وزير امورخارجه 
جمهوري اسالمي ايران درعكس العمل به عمليات 
تروريستي اهواز در توئيتي نوشته بود: »تروريست ها 
كه توسط يك رژيم خارجي به خدمت گرفته شده، 
آموزش ديده و مسلح شده اند به اهواز حمله كردند. 
كودكان و خبرنگاران در ميان كشته شدگان هستند. 
ايران حاميان منطقه اي ترور و اربابان امريكايي آنها 

را مسوول چنين حمالتي مي داند«.

    مثل�ث ترامپيس�م، اس�راييل، آل س�عود با 
همكاري اصحاب زر و دالر درايران مربع شد؟

آل سعود براي بقاي رژيم و حكومت اش در عربستان 
با متحدانش در خليج ف��ارس هفتصد ميليارد دالر 
بودجه براي صدمه زدن به نظام جمهوري اسالمي 
اي��ران تامين كرده اس��ت. تبليغات چي هاي جنگ 
رواني امريكايي و اسراييلي با همكاري متحداني كه 
در ايران دارند يعني اصح��اب زر و دالر كه خواهان 
دست يافتن به قدرت سياسي نيز هستند با ساختن 
خبر هاي دروغين و ش��ايعه پراكني و دست زدن به 
احتكار و ايجاد كمبود ها و نظير آن سعي درافزايش 
نارضايت��ي عمومي ب��ه منظور تحق��ق برنامه هاي 
براندازي نظام جمهوري اس��المي اي��ران فعاليت و 

تالش مي كنند. چرا؟
نكته مهمي كه بايد به آن توجه كرد اين واقعيت است 
كه متاسفانه بدليل بد عمل كردن كساني كه انقالب 
اس��المي و مديريت نظام جمهوري اسالمي در دست 
آنها بوده و اس��ت، دشمن س��عي دارد كه مشكالت را 
ناشي از اس��المي بودن نظام جمهوري اسالمي ايران 
نشان بدهد. زيرا، مشكل اصلي مربع برندازي نظامي 
جمهوري اس��المي ايران »اسالم « اس��ت وبس. آنها 
مي خواهن��د به م��ردم بفهماند كه يك نظ��ام ديني 
كارآمدي الزم را ندارد. اگر نظام ديني بد است چرا بايد 
اينهمه امريكا از رژيم صهيونيس��تي اسراييل كه يك 
نظام ديني اس��ت دفاع كند؟ چرا آل سعود مدعي اند 
كه خادم الحرمين الشريفين )لفظي تاريخي و لقبي 
احترام آميز، به معناي محافظ يا كليددار دو مقدس ترين 
مساجد اسالمي، مسجدالحرام در مكه و مسجدالّنبي در 
مدينه( هستند؟ چرا آقاي ترامپ موقعي كه براي سمت 
رياست جمهوري امريكا سوگند ياد مي كرد به دو انجيل 
سوگند ياد كرد؟ چرا دختر ترامپ پس از ازدواج با داماد 
يهودي او به دين يه��ودي درآمد و تمام تالش ترامپ 
براي خوش��حال كردن دختر و دامادش اين است كه 
فلسطينيان مسلمان قتل عام شوند و كشور فلسطين 

يك دست اسراييلي شود؟ 

 اسالم مزاحم براي ديكتاتوري و فساد و اختالس؟ 
اصحاب زر و دالر درايران اس��الم را مزاحم مي بينند و 
آنها هم موافق اس��الم زدايي نظام جمهوري اسالمي 
ايران هس��تند. زيرا، براس��اس تعاليم اسالم است كه 

همه مس��ووالن نظام ناگزير به پاس��خگوئي به مردم 
هستند. خالصه مطلب اينكه تالش ها با بهره برداري 
از فس��اد و اختالس دركشور براي اسالم زدايي است و 
بس. يك نمونه بازر از اين تالش ش��عارهايي است كه 
تروريس��ت هاي بيگناه كش در اهواز دادند يا داعش 

مدعي آن هستند.

    تهدي�د ش�ديد تر امري�كا بع�د از عمليات 
تروريستي روز اول مهرماه 97 

جان بولتون، مشاور امنيت ملي امريكا، روز يك شنبه 
اول مهرم��اه ۹7 بعد از اجراي عمليات تروريس��تي 
در ش��هر اهواز درمصاحبه با ش��بكه خبري فاكس 
نيوز هش��دار داد كه در صورت عدم تغيير سياست 
منطقه اي ايران، امريكا تحريم ها و روش هاي ديگري 
پيدا خواهد كرد. وي گفت: »تصميم رييس جمهور 
مبني بر خروج از معاهده هس��ته اي ب��ا ايران تأثير 
عميقي بر ايران و منطقه بطور كلي داش��ته است«  
جان بولتون مدعي ش��ده اس��ت كه ب��ا تحريم هاي 
ش��ديدتري كه در ماه نوامبر اعمال مي شود، امريكا 
خواهد توانست ايران را براي قبول شرايط امريكا به 
زانو درآورد. وي در اين مصاحبه افزوده است كه:»از 
ديد ما، تحريم هاي جديدي كه در راه اس��ت، تأثير 
اقتصادي و سياس��ي چش��مگيري در داخل كشور 
به همراه خواهد داش��ت؛ و اين چيزي اس��ت كه ما 
مي خواهيم. ما خواهان تغييرات بزرگ در رفتار رژيم 
ايران هس��تيم؛ و اگر آنها اي��ن كار را انجام ندهند، با 
عواقب بيشتري روبرو خواهند شد، زيرا تحريم هاي 
بيش��تري براي اِعمال عليه آنها پيدا خواهيم كرد و 
براي اِعمال فش��ار حداكثري راه ه��اي ديگري پيدا 
خواهيم كرد.«.  منظور وي را اينطور مي توان فهميد 
كه مردم ايران بايد تن به بردگ��ي و فرمانبرداري از 
كساني نظير ترامپ و جان بولتون بدهند. وگرنه وضع 

اقتصادي و امنيتي بدتري را تجربه خواهند كرد. 
مجري ش��بكه فاكس نيوز از جان بولتون پرس��يد :  
»پس فكر مي كنيد اگر ايرانيان از خواس��ته ها شما 
پيروي نكنن��د تحريم هاي بيش��تري در راه خواهد 
بود؟« پاس��خ جان بولتون اين بود كه »بدون شك. 
ترديد نكنيد.« مشاور امنيت ملي امريكا در مورد پيدا 
كردن تحريم هاي بيشتر عالوه بر تحريم هاي كنوني و 
تحريم نفتي كه قرار است از آبان ماه آغاز شود، توضيح 
بيشتري نداد. اما، درهمين حال خانم نيكي هيلي، 
نماينده امريكا در سازمان ملل متحد گفته است كه 

امريكا با خروج از برجام و بازگرداندن تحريم ها عليه 
ايران، مانع دستيابي ايران به »ميلياردها دالر« شده 
است و اقتصاد ايران به همين دليل نيز دچار مشكل 

شده و در نتيجه آنها »مستأصل« شده اند.

    آيا مردم ايران تسليم خواهند شد؟ 
زم��ان آن فرارس��يده اس��ت ك��ه م��ردم اي��ران به 

واقعيت هاي مهمي توجه كنند: 
1- ايران سرزمين ثروتمندي است. گذشته از نفت و 
گاز، نيروي انساني جوان و تحصيل كرده، معادن غني 
مس، طال و غيره دارد كه طمع هر دولت استثمار گر و 
اس��تعمارگري را براي روي كار آوردن يك ديكتاتور 
دس��ت نش��انده درايران برمي انگيزد. مثلث امريكا، 
اسراييل و آل س��عود با ضلع اصحاب زر و دالر درايران 
مربعي تش��كيل داده اند كه ايران را ب��ه دوران قبل از 
پيروزي انقالب اسالمي برگردانند و نظير روزگار امروز 
در عربستان و كشورهاي حاشيه خليج فارس شخص 
يا گروهي را روي كار آورند كه فرمانبردار آنها باش��ند 

وثروت ايران را چپاول كنند.
2- موضوع فساد، اختالس و رشوه و نظاير آن اگرچه 
بخش عم��ده اش به دليل واقعيت هايي اس��ت كه از 
سال 1۳84 دركشور به آنها دامن زده شد و مسووالن 
رده باالي نظام هم به آن اذعان داش��ته ودارند نظير 
اش��تباه در خصوصي س��ازي ها كه خصولتي شدند، 
اش��تباه در طرح هدفمند كردن يارانه ها كه به يك 
فاجعه ب��راي افزايش تورم، افزاي��ش نقدينگي ودر 
نتيجه كس��ري بودجه دولت منجر شد، پا به عرصه 
گذاشتن موسسات مالي و اعتباري با اسامي مقدس 
ك��ه كالهبردار از آب درآمدند و غيره. كارشناس��ان 
معتقدند ك��ه چنانچه مقام معظم رهبري ش��خصا 
مبارزه بااين معضل را عهده دار شوند و جدي و شفاف 
برخورد شود بطور قطع و يقين مربع توطئه براندازي 
نظام جمهوري اسالمي ايران شكست خواهد خورد.

۳-مردم ايران بايد توجه كنند كه ايران عالوه برمنابع 
طبيعي با برخورداري از نيروي انساني باسواد و مبتكر 
هم كش��ور ثروتمندي اس��ت. مهم تر از همه اينكه 
ايران كشوري است كه بدهكاري عمده اي ندارد كه 
هيچ، ميليارد ها دالر پول در بانك هاي خارجي دارد 
كه به دليل تحريم ها به آنها دسترس��ي ندارد. ايران 
كشور فقيري نيست كه پول ملي اش در ميان مدت و 
بلندمدت بي ارزش باقي بماند. اصال دليلي ندارد كه 
پول ملي ايران فاقد ارزش ش��ود. آنچه ما نياز داريم 

يك بسيج همگاني براي نجات پول ملي است. مردم 
بدانند كه در بازار ارز كساني كه هدفشان يك مشت 
دالر اس��ت با هم معامله مي كنن��د و بطور مصنوعي 
براي زمي��ن زدن دولت و نظام در راس��تاي اهداف 
مثلث ترامپ، اس��راييل و آل س��عود قيمت ها را باال 
مي برند. بايد همه سعي كنيم اين يك مشت مزدور 

را شناسايي و رسوا كنيم. 
4- م��ردم م��ا بايد بدانن��د كه ترام��پ بزرگ ترين 
تحقير ها را متوجه مردم سربلند و تاريخ آفرين ايران 
كرده است. ايرانيان را به امريكا راه نمي دهد. ايرانيان 
را تروريس��ت مي خواند. درافغانستان حدود بيست 
هزار نيرو متمركز كرده است. درعراق هنوز هزاران 
نظامي امريكايي حضور فعال دارند. بخشي از خاك 
س��وريه را امريكا در اشغال نظامي دارد. درقطر يك 
پايگاه بيست هزار نفري دارد، دربحرين يك پايگاه 
نيروي دريايي مجهز دارد. در شمال ايران در بعضي 
از كشور هاي آسياي مركزي نيز مستقر شده است. 
هفتصد ميليارد دالر تسليحات جنگي به عربستان 
فروخته و سعي در جنگ افروزي دارد. خالصه اينكه 
ايران را در محاص��ره دارد. پس چرا از حمله نظامي 

به ايران واهمه دارد؟
ياد و خاطره شكست حمله نظامي امريكا به طبس 
همانطور كه موجب شكس��ت پرزيدنت كارتر شد، 
ترامپ را وحش��ت زده مي كند. ياد و خاطره هشت 
س��ال جنگ تحميلي صدام عليه اي��ران باحمايت 
ش��وروي س��ابق، امريكا، اروپ��ا و پول آل س��عود و 
درنهايت شكس��ت صدام امري��كا را نگران مي كند. 
بنابراين، مثلث ترامپيس��م، اس��راييل و آل س��عود 
چش��م به موفقيت ضلعي دارند كه مثلث را تبديل 
به مربع براي براندازي نظام جمهوري اسالمي ايران 
كرده اس��ت و آنهم اصحاب زر و دالر است كه سعي 
دارند نظام را اس��الم زدايي كنند و قدرت سياس��ي 
را هم به دس��ت بگيرند. عمليات تروريس��تي اهواز 
ممكن است شروع يك سلسله عمليات مشابه براي 
برهم زدن امنيت اقتصادي و سياس��ي كشور باشد 
كه فقط و فقط درصورت اينكه مردم محرم شناخته 
شوند و مسووالن ذي ربطي كه به انقالب اسالمي و 
نظام جمهوري اسالمي ايران هنوز وفادار هستند و 
به اصحاب زر وزور تبديل نش��ده اند، با مردم شفاف 
س��خن بگويند و نا گفته ها را بگويند، آنوقت اس��ت 
كه ترامپ آرزوي اينكه ايرانيان را به زانو، تس��ليم و 

بردگي درآورد با خود به گور خواهد برد.

ابعاد و تاثيرگ��ذاري جنگ رواني امري��كا عليه ايران 
موضوعي اس��ت كه ديدگاه هاي گوناگوني درباره آن 
وجود دارد. گروهي مي گويند براي مقابله بايد به سمت 

تكثر و تنوع فعاليت هاي رسانه اي رفت.
جنگ رواني تاريخچه اي به طول عمر بشر دارد، يعني از 
همان زماني كه انسان به تقليد از طبيعت و حيوانات از 
اصوات و حركات استفاده كرد تا بدون جنگ و درگيري 

تهديدات را از خود دور سازد. 
به موازات توس��عه دايره دانش و اطالعات بشري و به 
دليل هزينه هايي كه جنگ فيزيكي براي دو طرف دارد، 
استفاده از جنگ رواني افزايش يافته است. در ساده ترين 
ش��كل جنگ روان��ي، تظاهر و نمايِش قدرت س��بب 
مي شود اهداف با كمترين هزينه و آسيب به دست آيد. 
»علي بيگدلي« كارشناس مس��ائل بين الملل در اين 
باره به پژوهشگر ايرنا گفت: اصطالح جنگ رواني براي 
اولين بار در جنگ جهاني اول و مخصوصأ در فاصله بين 
دو جنگ رواج پيدا كرد. مث��ال آلماني ها در امريكا در 
نمايشگاه هايي كه برگزار مي كردند، از طريق عكس هاي 
ديواري و حتي تئاترهاي خياباني تالش مي كردند كه 
خود را حق و انگليس و فرانس��ه را ناحق جلوه بدهند. 
انگليس��ي ها نيز هم در اروپا و هم در امريكا دس��ت به 
اقداماتي زدند. كتاب ها و روزنامه هايي منتشر كردند و 
برنامه هاي راديويي راه انداختند. در نتيجه اين اصطالح 
با اين پيشينه هاي تاريخي مربوط به زماني است كه دو 
طرف سعي دارند با ايجاد فضاهاي تبليغاتي و رواني و 
استفاده از سيستم هاي سايبري و اطالع رساني و خبري 

و حتي هنري فضاي داخلي كشور مقابل و طرف ديگر 
را ملتهب ساخته و مردم آن كشور را در حالتي از انتظار 

و تحمل نشان دهند. 

    جنگ رواني امريكا؛ پوششي براي انزوا
»ابوالفضل حسن بيگي« عضو كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس در گفت وگويي با ايرنا، درباره 
جنگ رواني عليه ايران اظهار داشت: شرايطي كه امروز 
جمهوري اسالمي در س��طح بين المللي دارد، بسيار 
ايده آل است. در موضوع برجام تعاملي كه جمهوري 
اسالمي با پنج به عالوه يك داشت باعث شد تا افكاري 
كه امروز نس��بت به جمهوري اس��المي وجود دارد به 
عنوان كشوري باش��د كه به عهد و پيمان خود پايبند 
است. گزارشات نهادهاي بين المللي بيانگر اين است 
كه جمهوري اسالمي طبق تعهداتش در رابطه با برجام 

عمل مي كند.
به گفت��ه وي، امريكا امروز در س��طح منطقه منزوي 
ش��ده است. اين كش��ور در امارت، عربستان و بحرين 
حضور فعال دارد و در باقي كشورها هم پايگاه دارد ولي 
پايگاه هايش به زنداني براي افسران و سربازان امريكايي 
بدل شده است و در سطح بين المللي هم به عنوان يك 
كشور دروغگو و كشوري كه به عهد خود عمل نمي كند 
و زير قول خود مي زند، معرفي شده است. ترامپ تالش 
دارد با سخنان مضحك و كلمات سخيف، شكست هاي 
پي در پي و انزواي امريكا در سطح بين الملل را پوشش 
بدهد اما در امريكا هم وضعيت آشفته است و بسياري از 

مردم خواهان استيضاح ترامپ هستند. قشر محدودي 
وضعيتش��ان بهبود يافته اما اكثريت جامعه وضعيت 

وخيمي دارند. 
وي افزود: در سطح منطقه هم پول به آن اندازه نيست 
ك��ه امريكا با راه ان��دازي كارخانه هاي نظامي و جنگ 
افزارس��ازي، وضعيت خود را التيام ببخشد. لذا امريكا 
هميشه سياست هويج و چماق را دنبال كرده است و 
مي گويد ما در آبان كاري مي كنيم كه جمهوري اسالمي 
را به زانو دربياوريم. در اين راستا كساني كه دل در گروي 
غرب و امريكا دارند، همواره فريب شعارهاي ترامپ را 
مي خورند و اين خود يك لطمه براي جمهوري اسالمي 
است. اما كساني هم هستند كه اعتقاد دارند جمهوري 
اسالمي از بدو تولد، س��ال به سال قوي تر شده و امروز 
به قدرتي بدل شده است كه امريكا توانايي برخورد با 
اين كشور را ندارد. البته بايد گفت، مردم ايران با ساير 
كشورها فرق دارند و هر زماني كه امريكا بخواهد به اين 
كشور هجومي را انجام دهد، قطعا جمهوري اسالمي 

مي تواند امريكا را به زانو دربياورد. 

    آثار جنگ رواني براي ايران
برخي ناظران مي گوين��د جنگ رواني امريكا تاثيرات 
خود را تا حدي نشان داده و چالش هايي را براي كشور 
به وجود آورده است. در اين رابطه بيگدلي مي گويد: در 
علم سياست اين يك اصل است كه دولت اجازه ندهد 
تا گسلي بين خودش و مردم به وجود بيايد، در صورتي 
كه ما امروز ش��اهد شكافي بين دولت ومردم هستيم. 

مردم به دليل همين نوسانات اقتصادي و بروز فساد در 
دستگاه هاي سياسي- اداري بخش مهمي از اعتماد خود 
را از دست داده اند در نتيجه اينكه هر از چند گاهي دولت 
اعالم مي كند كه انبار احتكارگران را كشف و ضبط كرده 
است، مشكلي را حل نمي كند چرا كه ريشه اين مشكل 

در جاي ديگري است. 
به گفته وي دولت نتوانس��ته خودش را ازجنس مردم 
بكند و با مردم تغيير نكرده است. مردم خيلي از جهت 
فكري، بين المللي و جهاني رشد كرده اند و دولت بايد 

تالش كند تا شكاف به وجود آمده را پر كند. 
در تشريح و تحليل وضعيت موجود عضو كميسيون 
امنيت ملي و سياس��ت خارجي نظري ديگر دارد و 
مي گويد: ما االن هيچ كمبودي نداريم. ترامپ چنين 
اس��تنباط مي كرد كه اگر تحريم كن��د، جمهوري 
اس��المي با دو چالش بزرگ مواجهه مي شود؛ يكي 
مواد غذايي، كه خوشبختانه امس��ال سالي بود كه 
در توليد گندم به خودكفايي رسيديم و دوم بنزين 
كه در بنزين هم به خود كفايي رس��يديم و كسري 

نداشتيم. 
وي افزود: ترامپ فكر مي ك��رد با همان چند توپ و 
تش��ري كه زد مي تواند جمهوري اسالمي را مختل 
كن��د و همه چيز را ب��ه هم بريزد و ام��روز كه پي به 
شكس��ت خود برده است، روي ضرب االجل اواسط 
آبان مانور مي دهد. اين بدترين و س��خت ترين انواع 
جنگ رواني است با اين حال، ترامپ نمي تواند كاري 
كند و اينكه دايم مردم را بترسانيم و افرادي بخواهند 

از اين وضعيت سوءاستفاده كنند، به نفع جمهوري 
اسالمي نيست. 

    در برابر جنگ رواني چه بايد كرد
توافق بر سر اينكه جنگ رواني تا چه حد توانسته بر ايران 
اثرگذار باش��د، وجود ندارد. با اين حال برخي ناظران 

راه حل هايي را در اين زمينه پيشنهاد مي دهند. 
بيگدلي در اين زمينه گف��ت: ما توانايي ابزاري و تخصص 
برابر به منظور مقابله با جنگ رواني طرف مقابل را نداريم. 
با وجود ش��بكه هاي تلويزيون��ي زيادي ك��ه داريم ولي 
حت��ي خبرگزاري هاي ما به دليل فق��دان جذابيت هاي 
سيستماتيك و س��ايبري، خيلي بيننده ندارند به همين 
دليل به اندازه كافي موثر و اثرگذار نيستند. از طرفي به لحاظ 
تجهيزات ماهواره اي فضاي مورد نياز را در اختيار نداريم تا 
همه جاي دنيا از آفريقا تا استراليا را پوشش بدهيم در نتيجه 

امكان پوشش خبري و سايبري و اطالع رساني را نداريم. 
وي افزود: بر اين اساس و براي شروع تغيير و اثرگذاري 
پيشنهادم اين است كه فضا را متنوع كنيم. امروز فضاي 
ما يكنواخت اس��ت. همه شبكه هاي ما يك چيز را و از 
طريق آدم هاي يكسان بيان مي كنند. اين خيلي اشتباه 
اس��ت و يكي از داليل بي ميلي به اين رسانه ها همين 
چهره هاي يكس��ان ويكنواخت و وابسته به دولتند. با 
اين شيوه جذابيت را براي مخاطبان كاهش مي دهند و 
به نوعي انحصارطلبي در آزادي بيان است كه اين نگاه 
يكس��ان با جمالت و موضعات يكنواخت، بي ميلي و 

بي رغبتي ايجاد مي كند.
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گزارش 9 پرونده
ريشهيابي

تكرارحوادثجادهاي
طي چهار ماه گذشته ش��اهد وقوع دو حادثه بزرگ 
مربوط ب��ه برخورد تانكر حمل س��وخت با اتوبوس 
مسافربري و كشته شدن تعداد زيادي از هموطنانمان 
بوديم، حوادثي كه به دلي��ل باالبودن حجم تلفات 
و وقوع آتش س��وزي گس��ترده مورد توجه مردم و 
رسانه هاي كشور قرار گرفت.  پس از وقوع نخستين 
حادثه در تيرماه سال جاري، دبيركميسيون ايمني 
راه ها و معاون حمل ونقل وزيرراه و شهرس��ازي در 
واكنش به انتقادات وارده به اين وزارتخانه، مش��كل 
را از دايره تحت كنترل خود خ��ارج كرد و گفت كه 
چرا بايد در جاده هاي كشور تانكر سوخت 30 هزار 
ليتري حركت كند و موج��ب وقوع چنين حوادث 
خطرناكي در جاده هاي كشور شود و انگشت اتهام به 
سمت شركت پخش فرآورده هاي نفتي گرفته شد. 
در كميسيون ايمني راه ها هم كه پس از اين حادثه 
تشكيل شد فقط جزييات حادثه مورد بررسي قرار 
گرفت و اقدام مثبتي براي كاهش اين گونه حوادث 
برداشته نشد و شاهد اين ادعا هم وقوع حادثه اي ديگر 
در شهريور ماه س��ال جاري بود، تصادفي كه حجم 
تلفات آن بسيار بيشتر از حادثه نخست بود.  دراين 
ميان روزنامه تعادل با توجه به تكرار يك حادثه مشابه 
طي سه ماه، نگاهي متفاوت به اين دو حادثه داشته 
است و استدالل مسووالن وزارت راه و شهرسازي و 
همچنين پيش��نهادهاي مربوط به كاهش حوادث 

جاده اي را مورد توجه قرارداده است.

حوادثمشابه
در يكي دوس��ال اخير، ح��وادث مربوط به برخورد 
تانكرهاي حمل سوخت با يكديگر، برخورد با اتوبوس 
يا قطار كم نبوده است اما در اين گزارش سه نمونه از 

برجسته ترين حوادث ذكر شده است.
  در خرداد ماه سال 96، بر اثر برخورد و آتش سوزي 
دو تانكر سوخت در محور طبس – يزد هر دو راننده 
كاميون ها در آتش سوختند. *در تيرماه سال جاري 
هم در برخورد يك دستگاه تانكر حمل قير با اتوبوس 
مسافربري سنندج - تهران در حوالي سنندج حدود 
كه حدود ساعت ۲۴ رخ داد، 13 نفر از هموطنانمان 

جان خود را از دست دادند.
  در ش��هريور ماه س��ال جاري در حادثه تصادف 
اتوبوس تهران-كرمان با تانكر سوخت در محدوده 
بادرود در محور كاشان – نطنز، ۲1 نفر فوت كردند 

و ۲6 نفر هم مصدوم شدند.

واكنشوزارتراهوشهرسازي
پس از وقوع حادثه نخستين حادثه برخورد تانكر حمل 
سوخت با اتوبوس، كميسيون ايمني راه ها جلسه اي 
براي بررسي سانحه تشكيل داد و جزييات حادثه را 
بررسي كرد اما گام مثبتي براي فرهنگسازي در زمينه 

رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي برداشته نشد. 
با گذش��ت حدود يك هفته از وق��وع دومين حادثه 
برخورد تانكر حمل سوخت با اتوبوس هم كميسيون 
ايمني راه ها تشكيل جلسه داد و جزييات حادثه هم 
مورد بررس��ي قرار گرفت، اگرچه تجربه نشان داده 
است كه برگزاري اين جلسات تاكنون تاثير چنداني 
در كاهش حوادث جاده اي و افت تلفات نداشته است.

   وزارت راه و شهرسازي در واكنش به اين تصادف ها 
اعالم كرد ك��ه يك پكيج كام��ل از تمامي اقدامات 
ايمني راه ها تهيه شده و در كميسيون دولت هم اين 
موضوع مطرح و به تصويب رسيده است اگرچه به نظر 
نمي رس��د كه اين پكيج بتواند در كاهش تصادفات 

جاده اي موثر باشد.
   پس از حادثه برخورد تانكر با اتوبوس در سنندج، 
وزيرراه و شهرسازي دستور داد كه تانكرهاي حمل 
سوخت اجازه تردد در شب را ندارند، به عبارت ديگر 
مجوزي براي حركت تانكر سوخت در شب وجود ندارد 

مگر در موارد خاص كه تانكر مسيرياب باشد. 
   معاون حمل ونقل وزيرراه و شهرسازي خواستار 
تسريع در فرآيند خريد واگن هاي مخزن دار شد 
و با انتقاد از وزارت صمت اع��الم كرد كه چرا اين 
وزارتخانه مجوز الزم را ب��راي خريد اين واگن ها 

صادر نمي كند؟

پيشنهادهاييبرايكاهشتصادفات
پيش��نهادهاي مختلفي براي كاه��ش تصادفات 
جاده اي از سوي كارشناسان حمل و نقل، وزارت راه و 
شهرسازي و ... ارايه شده است كه برخي از آنها مربوط 
به حوادث تانكر، تريلي و ماشين هاي سنگين و برخي 

ديگر تصادفات به صورت كلي را مدنظر قرارداده اند.
  به گفته كارشناس��ان حمل و نق��ل، حركت انواع 
كاميون ها و تريلي ها ميزان ريسك جاده ها را دو برابر 
مي كند بنابراين بايد تالش شود تا حمل بار به ويژه 

حمل سوخت از جاده به ريل منتقل شود.
  پيشنهاد مي ش��ود باتوجه به اينكه در بخش بار و 
مسافر استفاده از حمل و نقل جاده اي داراي ريسك 
بااليي اس��ت، زمينه اس��تفاده از حمل و نقل ريلي 

افزايش يابد.
  برخي كارشناسان معتقدند كه پايين بودن قيمت 
سوخت يكي از عوامل افزايش تلفات جاده اي در ايران 
است اين درحالي است كه در تمام دنيا قيمت سوخت 
گران و قيمت اس��تفاده از خودرو بسيار پايين است 
پس پيشنهاد مي شود كه با افزايش قيمت سوخت و 
آزاد كردن واردات خودرو وضعيت موجود در كشور 

ساماندهي شود.
  بايد تعرفه واردات و قيمت خودرو كاهش بايد ضمن 
اينكه از سوي ديگر هزينه هاي استفاده از خودرو را 
افزايش بايد طرحي كه هم اكنون در تمامي كشور هاي 

دنيا اجرايي مي شود. 
  سه سناريو از س��وي وزارت راه و شهرسازي براي 
كاهش تلفات جاده اي پيشنهاد شده، در سناريو اول 
اقدامات ايمن سازي جاده ها، در سناريو دوم افزايش 
س��هم حمل و نقل همگاني و واقعي س��ازي قيمت 
سوخت و در سناريو س��وم تمامي اقدامات از جمله 
ايمن سازي جاده، افزايش سهم حمل و نقل همگاني 
و واقعي سازي قيمت سوخت در نظر گرفته شده است.

»تعادل«تكرارحادثهبرخوردتانكربااتوبوسرابررسيميكند

2راهكاربرايكاهشتصادفاتجادهاي

تجربهاسپانيادركاهش80درصديتصادفات

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
27 ش�هريور ماه دومين حادثه برخورد تانكر 
حمل س�وخت به اتوبوس در س�ال ج�اري و با 
فاصله حدود سه ماه تكرارشد. نوزدهم تيرماه 
بود كه يك تانكر حمل قير درسنندج از پشت به 
يك اتوبوس برخورد كرد و 13 تن از هموطنانمان 
در اين حادثه جان خود را ازدست دادند و حاال با 
گذشت نزديك به سه ماه، حادثه اي در ابعادي 
بزرگ تر در كاشان به وقوع پيوست و اين بار 19 

تن در آتش سوختند.
وقوع دوحادثه تقريبا مش�ابه در فاصله س�ه 
م�اه در جاده هاي كش�ور در ش�رايطي اس�ت 
ك�ه پس از وقوع نخس�تين حادث�ه, وزيرراه و 
شهرسازي دستور داد كه از اين پس تانكرهاي 
حمل سوخت در ش�ب ها تردد نكنند و نگاهي 
به س�اعت وقوع دومين حادث�ه برخورد تانكر 
حمل س�وخت به اتوبوس كه در ش�ب رخ داد، 
نشان مي دهد كه تصويب قوانين و ارايه دستور 
در حوزه راهنمايي و رانندگي به تنهايي كافي 
نيست و عوامل ديگري هم در اين زمينه موثر 

هستند. 
كارشناسان حمل و نقل و ايمني راه ها معتقدند 
كه عوامل بس�ياري در تك�رار حادثه برخورد 
تانكر حمل سوخت با اتوبوس مسافربري موثر 
اس�ت از جمله باالبودن خطاي انس�اني، تردد 
تانكر حمل سوخت در شب، ضعف در مديريت 
ايمني راه ها و ... اما دو عامل عدم فرهنگسازي 
براي احت�رام به قوانين راهنماي�ي و رانندگي 
و نب�ود هماهنگي ميان ارگان و س�ازمان هاي 
زيرمجموعه كميسيون ايمني راه ها به عنوان 

مهم ترين عوامل معرفي شدند.
البته پيش از اين بارها به اين موضوع اشاره شده 
بود ك�ه نهادهاي آموزش�ي از جمله آموزش و 
پرورش،  صدا و سيما و... اهميتي به آگاهي دادن 
و آموزش عمومي نمي دهند و به صورت جدي 
ب�ه آموزش هاي مربوط به قواني�ن راهنمايي و 
رانندگي نپرداخته اند و تازماني كه اقدام موثري 
در اين زمينه انجام نشود نمي توان شاهد توقف 

روند كاهشي تلفات جاده اي باشيم. 
ضم�ن اينكه نبود هماهنگي الزم در س�اختار 
كميسيون ايمني راه ها به عنوان متصدي تدوين 
سياست هاي الزم در جهت ارتقاي سطح ايمني 
راه هاي كشور هم يكي ديگر از عواملي است كه 
نقش بس�زايي در تكرار حوادث جاده اي دارد، 
درواقع اگرچه كميس�يون ايمني راه ها وظيفه 
ايج�اد هماهنگي مي�ان نهاده�اي ذي ربط با 
ايمني راه ها، جهت دهي فرهنگ و آموزش هاي 
عمومي جامعه در خصوص ايمني راه ها،  تدوين 
ضوابط و معيارهاي فني ايمن�ي راه ها و... را به 
عهده دارد اما باالبودن حجم تصادفات به خوبي 
نشان مي دهد كه اين كميسيون در انجام وظابف 

خود، موفق عمل نكرده است.

ضرورتاصالحساختارمديريتراهها
بهروز غروي، مديرعامل س��ابق جمعيت طرفداران 
ايمني راه ها با ابراز تأسف از تكرار برخورد تانكر حمل 
س��وخت با اتوبوس طي س��ه ماه به تعادل مي گويد: 
اگرچه در نگاه نخست، عدم رعايت قوانين راهنمايي 
و رانندگي، تردد تانكرهاي س��وخت در نيمه ش��ب، 
خطاي انساني و ... از عوامل بروز اين دوحادثه هستند 
اما مهم ترين عامل مديريت ضعيف در بخش ايمني 

راه هاي كشور است.
غ��روي مي افزاي��د: س��ازمان و ارگان هاي��ي كه زير 
مجموعه كميس��يون مديريت ايمني راه ها هستند 
وظايف خود را به درستي انجام نمي دهند و با يكديگر 
هماهنگ نيستند و همين موضوع باالبودن تصادفات 

و تلفات جاده اي را به هم��راه دارد. او ادامه مي دهد: 
اعضاي كميس��يون عبارتند از نمايندگاني از وزارت 
راه و شهرسازي، وزارت بهداشت و آموزش پزشكي، 
ارتباطات و فناوري اطالعات، صنعت، معدن و تجارت 
و آموزش و پرورش، سازمان ملي استاندارد، سازمان 
پزشكي قانوني، سازمان امداد و نجات جمعيت هالل 
احمر، سازمان صدا و س��يماي جمهموري اسالمي، 
سازمان برنامه و بودجه كشور، مركز مديريت حوادث 

و فوريت هاي پزشكي و ... هستند.
ب��ه گفته اين كارش��ناس ايمني راه ها، ب��راي اظهار 
نظر درب��اره دو حادثه برخورد تانكر حمل س��وخت 
با اتوبوس بايد جزييات اي��ن دوحادثه به دقت مورد 
بررسي قرار گيرد اگرچه به طور كلي مي توان گفت كه 
علت اصلي اين دوحادثه، ضعف در ساختار مديريت 

ايمني راه هاست.
غروي اظهار مي كند: براي كاهش اين گونه حوادث و 
به طور كلي سوانح جاده اي در گام نخست بايد ساختار 
مديريت اصالح شود و س��اير اقدامات در اين زمينه 
اثرات موقتي خواهد داشت و تا زماني كه شاهد ايجاد 
تغييراتي در مديريت ايمني راه ها نباش��يم، حوادث 

جاده اي كاهش نمي يابد.
او با اشاره به دستور وزيرراه وشهرسازي مبني بر عدم 
تردد تانكرهاي حمل سوخت در شب مي گويد: صدور 
چنين دستورهايي به معناي پاك كردن صورت مساله 
اس��ت و نمي تواند تاثير چنداني در كاهش تصادفات 
داشته باشد و بايد ايمني الزم براي تردد انواع خودروها 
را فراهم كنيم و نبايد مانعي براي تردد خودروها ايجاد 
كنيم.  مديرعامل س��ابق جمعيت طرفداران ايمني 
راه ها، تصريح مي كند: مس��ووالن ذي ربط در زمينه 

وق��وع تصادفات جاده اي بايد ت��الش كنند تا اصالح 
س��اختار كميس��يون ايمني راه ها هر چه زودتر در 
دستور كار قرار گيرد و پس از آن بايد تمامي ارگان ها و 

سازمان هاي ذيربط با يكديگر هماهنگ شوند.

خطايانساني،عامليمهم
حميد نجف، كارشناس حمل ونقل درباره علل تكرار 
حادث��ه برخورد تانكر با اتوبوس ب��ه تعادل مي گويد: 
حجم ح��وادث و تلفات جاده اي جدا از اين دوحادثه، 
در ايران باالست و كارشناسان علل مختلفي از جمله 
باالبودن خطاي انساني، نامناسب بودن خودروها، عدم 
رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي و ... در اين موضوع 
دخيل مي دانن��د اگرچه به نظر مي رس��د كه بخش 
بزرگي از ح��وادث به دليل عدم فرهنگس��ازي براي 

رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي است.
نجف اظهار مي كن��د: نگاهي به وضعي��ت رانندگي 
درجاده هاي كشور به خوبي نشان مي دهد كه قوانين 
راهنمايي و رانندگي در كش��ور از س��وي رانندگان 
به درستي اجرا نمي ش��ود فارغ از اينكه ممكن است 
جاده ها و راه هاي كشور هم وضعيت مناسبي نداشته 
باش��ند يا قطعات يدك��ي خودروها كيفي��ت الزم را 

نداشته باشند.
او ادامه مي دهد: بهره گيري از سيس��تم هوشمند در 
جاده ها، نصب دوربين هاي ثبت س��رعت و ... زماني 
مي توان��د دركاهش حوادث جاده اي موثر باش��د كه 

رانندگان قوانين را رعايت كنند.
به گفته اين كارش��ناس حمل ونقل، با وقوع حوادثي 
از جمله حادثه برخورد تانكر حمل قير با اتوبوس در 
س��نندج يا حادثه اخير برخورد تانكر حمل سوخت 

با اتوبوس دربادرود كاش��ان، ش��اهد اين هستيم كه 
سازمان هاي مسوول يكديگر را به عنوان مقصر اصلي 
معرفي مي كنند و از زير بار مس��ووليت ش��انه خالي 

مي كنند.
نجف اظهار مي كند: اگرچه نمي توان از سهم سازمان ها 
و ارگان هاي زيرمجموعه كميسيون ايمني راه ها در 
باالبودن حجم تصادفات و تلفات جاده اي چشم پوشي 
كرد اما به نظر مي رسد كه نبود فرهنگسازي الزم در 
اين زمينه و عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي 

به عنوان مهم ترين عامل تصادفات در كشور است.
او مي افزايد: براساس تحقيقات انجام شده درزمينه 
علل موثر در تصادفات جاده اي، نامناسب بودن جاده، 
كيفيت پايين خودرو و ... سهم قابل مالحظه اي در اين 
زمينه ندارند و خطاي انساني سهمي باالي 70درصد 

را به خود اختصاص مي دهد.
اين كارشناس حمل ونقل تصريح مي كند: متاسفانه 
در ايران سهم خطاي انساني جدي گرفته نمي شود و 
فرهنگسازي براي رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي 

از سوي سازمان هاي ذي ربط انجام نمي شود. 
نجف با اشاره به دس��تور وزيرراه وشهرسازي درباره 
عدم تردد تانكرهاي حمل سوخت درشب مي گويد: 
به نظر نمي رسد كه تردد يا عدم تردد تانكرها بتواند 
سهم بزرگي در افزايش يا كاهش سوانح جاده اي ايفا 
كند و اگردر زمينه رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي 
و كاهش خطاي انساني گام هاي بزرگي برداشته شود 
ش��اهد خواهيم بود كه تردد تانكرها در صبح و شب 

مشكلي را به همراه نخواهد داشت.
او اضافه مي كند: متاس��فانه در ايران از تكرار حوادث 
رانندگي درس نمي گيريم و اين موضوع را مي توان در 

ساختار فرهنگي كشور جست وجو كرد، دراين شرايط 
تغيير مديران تاثيري در كاهش حجم تلفات جاده اي 

نخواهد داشت.
اين كارش��ناس حمل و نقل ادامه مي دهد: باالبودن 
حجم تلفات جاده اي در كشور، چالشي ملي محسوب 
مي ش��ود كه براي حل آن بايد مس��ووالن و مردم در 
دس��ت هم دهند و راهكارهاي ديگر در افت حوادث 
جاده اي موث��ر نخواهد بود تا زمان��ي كه عزمي ملي 
براي كاهش تصادفات ش��كل نگي��رد، حوادث بارها 

تكرار مي شود.
نجف با اشاره به تجربيات س��اير كشورها دركاهش 
تلفات جاده اي مي گويد: در كش��ورهاي پيشرفته و 
پي��ش رو، حجم تلفات جاده اي درس��ال به 1500 تا 
1600 نفر مي رسد و نگاهي به تجربيات اين كشورها 
نشان مي دهد كه فرهنگس��ازي براي رعايت قوانين 
راهنماي��ي و رانندگ��ي مهم ترين عام��ل در كاهش 

تصادفات و تلفات جاده اي بوده است.
او اظه��ار مي كن��د: البت��ه اين كش��ورها ع��الوه بر 
فرهنگسازي براي رعايت هر چه بهتر قوانين راهنمايي 
و رانندگ��ي، افزايش ايمن��ي خودروه��ا و جاده ها، 
بهره گيري از سيستم هاي هوشمند براي كنترل راه ها 

و ... را هم در دستور كار قرارداده اند.
به گفته اين كارشناس حمل و نقل، براي كاهش تلفات 
جاده اي بايد تمام سازمان و ارگان هاي فرهنگساز از 
جمله آموزش و پرورش، آموزش عالي، صداو س��يما 
و ... اقدام ب��ه گنجاندن درس ه��ا و واحدهايي براي 
رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي و همچنين تهيه 

برنامه هايي در تلويزيون و راديو در اين زمينه است.
نجف اظهار مي كند: ناگفته نماند كه اغلب جاده هاي 
كش��ور از اس��تانداردهاي جهاني برخوردار هستند، 
خودروهاي كشور حداقل استانداردهاي كشورهاي 
اروپايي را دارند و اغلب قطعات آنها وارداتي است و ... 
يعني جاده ها، خودروهاي كشور نمي توانند علل اصلي 

تكرار حوادث جاده اي باشند.
او بيان مي كند: پيشنهاد مي شود كه كاهش حوادث 
رانندگي از مردم ش��روع مي ش��ود و با فرهنگسازي 
درزمينه رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي مي توان 

شاهد افت تلفات جاده اي باشيم.

تقارن4خطاعلت2حادثه
در تازه ترين نشست كميسيون ايمني راه ها، عوامل 
شكل گيري و ابعاد دو حادثه اخير برخورد تانكر حمل 
سوخت با اتوبوس مورد بررسي قرار گرفت. طبق اعالم 
كميسيون ايمني راه ها چهار خطا به عنوان عوامل بروز 
حادثه برخورد اتوبوس و تانكر سوخت در شهر سنندج 
مشخص شد و علت حادثه كاشان-نطنز بي احتياطي 
از جانب راننده ناوگان حمل س��وخت به علت تغيير 
مسير ناگهاني و نقض ماده 119 آيين نامه راهنمايي 

و رانندگي بيان گرديد. 
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، بر 
مبناي نظريه فرمانده پليس راهور علت تامه حادثه 
شهر سنندج ناش��ي از تركيب و تقارن ۴ خطا شامل 
بي احتياطي راننده كش��نده به علت عدم توانايي در 
كنترل وسيله نقليه، بي مباالتي شركت حمل ونقل 
در عدم نظارت بر رانندگان حامل مواد سوختي، بي 
احتياطي راننده اتوبوس ب��ه علت عدم رعايت نكات 
ايمني و اقدامات مسوولين شهرداري سنندج به علت 
ايجاد و بهره برداري غير فن��ي از معابر و علت حادثه 
كاش��ان-نطنز بي احتياطي از جان��ب راننده ناوگان 
حمل سوخت به علت تغيير مس��ير ناگهاني و نقض 

ماده 119 آيين نامه راهنمايي و رانندگي بيان شد.
اين نظريه بر اس��اس نظرات كارشناس��ان رس��مي 
ممكن است تغيير يافته و در صورت تغيير علت تامه 
سانحه موضوع اعالم خواهد شد، علت تشديد كننده 
پيامد هاي حوادث نيز آتش س��وزي ناشي از برخورد 

شديد اتوبوس و تريلي ناوگان سوخت بوده است.

گروه راه و شهرسازي|
براساس پژوهشي كه از سوي مرضيه حصاري، 
پژوهشگر سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 
كشور انجام شده است، كشور اسپانيا با اعمال 
راهكارهاي�ي از جمله آموزش ه�اي ترافيكي 
و فرهنگ س�ازي، آگاه�ي به م�ردم از طريق 
رس�انه، مبارزه با س�رعت باال ازطريق جريمه 
و... توانسته است 80 درصد از حجم تصادفات 
رانندگي خ�ود را طي س�ال هاي اخير كاهش 

دهد.
عملكرد مثبت وزارت كشور اسپانيا به عنوان 
متصدي مديري�ت ايمني راه ها در ش�رايطي 
اس�ت كه اين كش�ور پيش از اين در رده هاي 
نخست فهرست كش�ورهايي بود كه باالترين 
تصادفات رانندگي در اروپا را به خود اختصاص 

داده بودند.
در اين ميان، بررس�ي راهكارهاي اعمال شده 
در كاه�ش حجم تصادفات رانندگي از س�وي 
كش�ور اس�پانيا، زمان�ي اهمي�ت مي يابد كه 
براس�اس اظهارات معاون حمل و نقل وزير راه 
و شهرسازي شاهد كاهش شيب نمودار تعداد 
قربانيان سوانح رانندگي بوده ايم به گونه اي كه 
در سال گذشته رقم كاهش كشته شدگان يك 

درصد يا صفر بوده است.
بنابراي�ن توصيه مي ش�ود ك�ه از راهكارهاي 
كش�ور اس�پانيا براي كاهش حجم تصادفات 
رانندگي مورد اس�تفاده قرارگيرد و از تجربه 

موفق اين كشور در ايران الگوبرداري شود.

اسپانيادريكنگاه
كشور اسپانيا با مساحت 505 هزار و 99۲ كيلومتر 
مربع و پنجمين كشور بزرگ اروپا محسوب مي شود، 
اين كش��ور ۴6 ميليون نفر و جمعيت توريست 76 
ميليون نفر اس��ت.  تعداد خودروهاي موجود در اين 
كشور، 33 ميليون و 650 هزار و 39۲ است، وسايل 
نقليه ۲۲ ميلي��ون و 876 هزار و 830 و تعداد موتور 
سيكلت ها 3 ميليون و ۲11 هزار و ۴7۴ است و تعداد 
سفر س��االنه به اين كش��ور، 39۲ ميليون سفر بوده 
است.  اسپانيا، 166 هزار كيلومتر جاده اصلي، 1۴8 
هزار و 500 كيلومتر ج��اده فرعي و 15 هزار و 336 
كيلومتر آزادراه دارد و جزو ۴ كش��ور موفق اتحاديه 
اروپا در كاهش تصادفات و تلفات ناش��ي از آن بوده 
است كه در سال هاي اخير به استانداردهاي ايمني و 

جاده اي آلمان و فرانسه نزديك شده است.
در اسپانيا، وزارت كشور مسووليت مديريت ترافيك 

جاده اي كشور را بر عهده دارد.

عواملكاهش80درصديقربانيانحوادث
در سال ۲006 برنامه امنيت جاده اي اجرايي شد، اين 
برنامه براساس ارايه امتياز فني به رانندگان متخلف 
انجام شد و طي سال هاي گذشته به خوبي اجرا شده 

است كه بندهاي اين برنامه عبارت است از: 
  امتياز در س��ال اول درياف��ت گواهينامه: 8 امتياز 

مثبت؛ 
  امتياز در سال دوم و درصورت عدم انجام تخلف در 

سال اول: 1۲ امتياز؛ 
  امتياز درسال پنجم و درصورت عدم انجام تخلف: 

15 امتياز.

درص��ورت انجام تخلف و رس��يدن امتي��از به صفر، 
گواهينامه باطل ش��ده و فرد باي��د گواهينامه خود 
را تحويل ده��د. فرد مي تواند ب��راي دريافت مجدد 
گواهينام��ه با گذراندن دوره هاي آموزش��ي و انجام 
امتحان ه��ا عملي و تئوري اقدام كن��د. به طور مثال 
امتياز دنده عقب د رآزاد راه و بزرگراه ۴ امتياز منفي و 
امتياز منفي عبور از چراغ قرمز 3 امتياز است. جريمه 
نقدي دنده عقب در آزادراه و بزرگراه، 650 يورو است 
كه با درنظر گرفتن حداقل دستمزد در كشور اسپانيا 

اين جريمه قابل توجه است. 
  در س�ال 2004:  برخي تخلفات به مراجع قضايي 
جه��ت صدور حكم كيف��ري از قبيل مص��رف مواد 
مخدرو الكل و همچنين سرعت بيش از 60 كيلومتر 
بر س��اعت درشهر ارس��ال ش��د، اين طرح از كشور 
فرانسه الگوبرداري ش��ده است و به توجه به اهميت 
اين تخلفات به لحاظ آس��يب به امنيت اجتماعي به 

مراجع قضايي ارسال مي شود.

كاهشقربانيانبهصفرتاسال2020
ش��وراي عال��ي امنيت ج��اده اي كش��ور اس��پانيا 
اس��تراتژي هاي مل��ي ايمني راه هاي اين كش��ور را 
تصويب و به شوراي عالي وزيران براي تصويب و ابالغ 
ارس��ال كرده اس��ت اين برنامه 17۲ عمليات دارد و 

براي اجرا از سال ۲011 تا ۲0۲0 تهيه شده است.
اين برنامه ب��راي موضوعات اصل��ي درگير حوادث 
رانندگي تدوين شده اس��ت كه عبارتند از كودكان، 
 جوانان، افراد مس��ن، موتورس��يكلت؛ عابران پياده، 
دوچرخه س��واران، انواع مختلف راه ها، ش��ركت ها، 
حمل ونقل بار و مسافر، الكل و مواد مخدر وسرعت.

اجراي172استراتژيتدوينشده
اين استراتژي ها در بخش هاي زير خالصه شده اند: 

آموزش و تمرين
برنامه هاي ارتباطي، رعايت كامل قوانين راهنمايي 

و رانندگي 
سالمت و ايمني جاده اي 

ايمني وسايل نقليه 
زيرساخت ها و سامانه هاي هوشمند حمل و نقل 

مناطق شهري
رانندگي حرفه اي و مشاغل مرتبط 

قربانيان حوادث 
تحقيقات و مديريت دانش و اطالعات 

هماهنگي و مشاركت 

اولويتهاياستراتژيملياسپانيا
اما اولويت هاي استراتژي اسپانيا در كاهش تصادفات 

عبارت است از: 
آموزش هاي ترافيكي و فرهنگ سازي

آگاهي به مردم از طريق رسانه 
مبارزه با سرعت باال ازطريق جريمه 

جلوگي��ري از رانندگي پس از مص��رف الكل و مواد 
مخدر

جلوگيري از استفاده از تلفن همراه در حين رانندگي 
استفاده از 100 درصدي از كمربند ايمني، صندلي 

كودك و كاله ايمني 
بهبود كيفيت راه ها 

بهبود كيفيت خودروها 
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   حميد نجف، كارشناس حمل ونقل:
 براساس تحقيقات انجام شده درزمينه علل موثر در تصادفات جاده اي، نامناسب بودن جاده، كيفيت پايين خودرو و ... سهم قابل مالحظه اي در اين زمينه 
ندارند و خطاي انساني سهمي باالي 70 درصد را به خود اختصاص مي دهد. متاسفانه در ايران سهم خطاي انساني جدي گرفته نمي شود و فرهنگسازي 

براي رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي از سوي سازمان هاي ذي ربط انجام نمي شود.

برش

   بهروز غروي، مديرعامل سابق جمعيت طرفداران ايمني راه ها:
اگرچه در نگاه نخست، عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي، تردد تانكرهاي سوخت در نيمه شب، خطاي انساني و ... از عوامل بروز اين دوحادثه 
هستند اما مهم ترين عامل مديريت ضعيف در بخش ايمني راه هاي كشور اس�ت. براي كاهش اين گونه حوادث و به طور كلي سوانح جاده اي در گام 
نخست بايد ساختار مديريت اصالح شود و ساير اقدامات در اين زمينه اثرات موقتي خواهد داشت و تا زماني كه شاهد ايجاد تغييراتي در مديريت 

ايمني راه ها نباشيم، حوادث جاده اي كاهش نمي يابد



دانش و فن10اخبار
وزير ارتباطات: مردم از 

افزايش نرخ مكالمات ناراضيند 
تسنيم| وزير ارتباطات با اشاره به افزايش نرخ 
مكالمات دو اپراتور تلفن همراه در روزهاي اخير 
گفت: آنچه به ظاه��ر وجود دارد، افزايش نرخ در 
چارچوب قانوني است اما موضوع را براي رسيدگي 
به كميس��يون تنظيم مقررات ارتباطات ارجاع 

مي دهيم.
وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالع��ات اظهار كرد: 
كارب��ران از تعرفه هاي جديد ناراضي هس��تند. 
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباط��ات راديويي 
افزايش در تعرفه هاي مكالماتي اپراتورهاي تلفن 
همراه را بررس��ي مي كند؛ آنچه اپراتورها انجام 
داده اند به ظاهر در چارچوب قانوني است اما اين 
موضوع براي رس��يدگي و بررسي به كميسيون 

تنظيم مقررات ارتباطات ارجاع داده مي شود.

اپليكيشني كه با عكس گرفتن 
خريد مي كند

 پيش بيني فروش باال
 براي آيفون  ۱۰اس مكس

 سرگرمي مسافران هوايي 
با هدست واقعيت مجازي 

بيزينساينسايدر| »اسنپ چت«، اپليكيشن 
جدي��دي اراي��ه داده كه ب��ه كارب��ران امكان 
 مي دهد تنه��ا با عكس گرفتن از يك كاال، آن را 

خريداري كنند.
كاربران »اسنپ چت«، به زودي مي توانند تنها با 
عكس گرفتن از كاالهاي دلخواه شان، از سايت 

»آمازون« خريد كنند.
اين كار با كمك يك اپليكيشن صورت مي گيرد 
كه به كاربران ام��كان مي دهد از كفش، لباس يا 
ديگر كاالهاي مورد نظر خود عكس برداري و آنها 
را در سايت آمازون پيدا كنند. اين ويژگي موسوم 
به »جست وجوي تصويري« كه هنوز در مرحله 
آزمايش اس��ت، اطالعات مربوط به كاال را تنها با 
كمك يك عكس، در سايت آمازون پيدا مي كند.

كاربران اسنپ چت، ابتدا بايد اپليكيشن جديد را 
روي تلفن همراه خود نصب كنند. اگر كاربران، 
اطالعات بيش��تري در مورد يك كاال بخواهند، 
مي توانند ب��ا دوربي��ن از آن عك��س بگيرند تا 
اپليكيشن، آن را شناسايي كند. سپس، اطالعات 
مربوط به كاال، در س��ايت آمازون جس��ت وجو 
مي شوند و كاربران مي توانند آن را خريداري كنند.

از آنجا كه اين اپليكيشن جديد به دوربين مجهز 
است، نيازي نيست كه كاربران از آن خارج شوند. 
همچنين، پلتفرم جديدي در اين اپليكيش��ن 
موجود است كه امكان ارسال گيف هاي موزيكال 

را براي كاربران فراهم مي كند.

تككرانچ|به گفته يكي از تحليلگران معروف 
محصوالت اپل، آيفون ۱۰ اس مكس از نس��خه 
كوچك تر خود يعني آيفون ۱۰ اس فروش بيشتر 

و موفقيت آميزتري خواهد داشت.
ح��دودا دو هفته پيش بود كه انتظار بس��ياري از 
عالقه مندان به محصوالت ش��ركت اپل به پايان 
رسيد و اين ش��ركت همانند رسم هر ساله خود، 
در رويدادي در ماه سپتامبر به معرفي و رونمايي 
از محصوالت جديدي نظير گوشي هاي هوشمند 
آيفون، نس��ل جديدي از س��اعت اپل واچ و غيره 
اق��دام كرد.آيف��ون ۱۰ اس )۱۰S iPhone( در 
س��ه مدل با ظرفي��ت حافظ��ه ۶۴، ۲۵۶ و ۵۱۲ 
گيگاباي��ت عرضه مي ش��ود و قيمت ه��ر يك از 
مدل هاي آن ب��ه ترتي��ب ۹۹۹، ۱۱۴۹ و ۱۳۴۹ 
دالر اعالم شده اس��ت، اين در حالي است كه سه 
 مدل از نسخه بزرگ تر اين پرچمدار يعني آيفون

۱۰ اس مكس )iPhone 10S max(، به ترتيب 
در قيمت ه��اي ۱۰۹۹، ۱۲۴۹ و ۱۴۴۹ دالر ب��ه 
بازارهاي جهاني عرضه خواهند شد.حاال به تازگي 
مينگ چي كو – تحليلگر ارش��د فعال در زمينه 
محصوالت اپل – برآورد كرده است كه آيفون ۱۰ 
اس مكس از نس��خه كوچك تر خود يعني آيفون 
۱۰  اس فروش بهت��ر و موفقيت آميزتري خواهد 
داشت.وي پيشتر پيش بيني كرده بود كه نسخه 
ارزان قيمت و مقرون بصرفه آيفون هاي جديد يعني 
آيفون ايكس آر، بهتر از دو پرچمدار ديگر خواهد 
فروخت و س��هم بزرگ تري را از بازارهاي جهاني 
تصاحب خواهد كرد.او قب��ال نيز عنوان كرده بود 
آيفون ۱۰ اس شايد تنها بتواند ۱۰ الي ۱۵ درصد 
از سهم بازار را در اختيار بگيرد و مدل بزرگ تر آن 
يعني آيفون ۱۰ اس مكس نيز ۲۵ الي ۳۰ درصد از 

سهم فروش را به خود اختصاص دهد. 

تككران�چ| ش��ركت هواپيمايي »آالس��كا 
ايرالينز« قصد دارد براي سرگرم كردن مسافران 
در هن��گام پرواز، از هدس��ت واقعي��ت مجازي 

استفاده كند.
 Alaska( »شركت هواپيمايي »آالسكا ايرالينز
Airlines( اع��الم ك��رده ك��ه قص��د دارد از 
جديدترين نمونه هاي س��خت افزار اس��تارتاپ 
»اس��كاي اليتز« )Skylights( در پروازه��اي 

درجه يك خود استفاده كند.
اين سخت افزار، يك هدس��ت واقعيت مجازي 
موس��وم به »الوس��كاي« )Allosky( است كه 
امكان تماش��اي دو بعدي و سه  بعدي فيلم ها را 
براي كاربران فراهم مي كند. مجموعه  ويدئويي 
۳۶۰ درجه ب��ا موضوعات گوناگون نيز به همراه 

اين هدست عرضه خواهند شد.
هدف آالسكا ايرالينز از به كار بردن اين هدست، 
سرگرم كردن مسافران هنگام پرواز و همچنين 

نشنيدن سروصداي پرواز هواپيما است.
آالس��كا ايرالين��ز، آزمايش اين هدس��ت را در 
سفرهاي هوايي خود از س��ياتل به بوستون و از 

بوستون به سن ديه گو آغاز خواهد كرد.

همزمانبانوساننرخارزوافزايشقيمتها

گوشيهايتلفنهمراهبيمهميشود
گروهدانشوفنمرجانمحمدي|

با نوسان شديد ارز در بازار،  بسياري از وارد كنندگان 
تلفن هم��راه ديگر توان مالي ب��راي واردات ندارند و 
برخي فعاالن بازار نيز معتقدند با سير صعودي و لحظه 
به لحظه دالر در بازار ديگر نمي توان به راحتي تلفن 
همراه وارد كرد،  چرا كه با اين ارقام كاربران نيز توان 
خريد ندارند به عنوان مثال گوشي تلفن همراهي كه 
در گذش��ته و پيش از نوس��ان ارز با ۲ ميليون تومان 
خريداري مي شد االن به باالي 7 تا 8 ميليون تومان 
رسيده است،  اين در حالي است كه هيچگونه ضمانتي 

نيز از سوي فروشنده به خريدار داده نمي شود .
همين مساله باعث كاهش توان خريد مصرف كنندگان 
شده است،  از سوي ديگر اندك خريداران نيز ترجيح 
مي دهند گوش��ي اي كه خري��داري مي كنند بدون 
گارانتي باشد چرا كه معتقدند گارانتي در ايران هيچ 
فايده اي ندارد و فروشنده در زمان ايجاد مشكل با اين 
جمله كه اين موارد شامل گارانتي نمي شود از تعهد 
خود س��رباز مي زند و در اين بين خريدار فقط هزينه 
اضافي كرده اس��ت . حال با افزايش قيمت گوش��ي 
تلفن هم��راه و اطمينان نداش��تن كاربران به برخي 
گارانتي هاي موجود در بازار خبر مي رسد كه فروش 
بيمه نامه هاي كاالي ديجيتال كه معموال چهار خطر 
مختلف را در اين رابطه پوش��ش مي دهند، افزايش 

يافته است.
در هفته هاي اخير افزايش نرخ ارز باعث شده تا قيمت 
تلفن هاي هوشمند به اندازه اي افزايش پيدا كند كه 
دارندگان آن ب��راي پرهيز از هرگون��ه زياني، حاضر 
شوند تا با خريد بيمه نامه كاالهاي ديجيتالي بخشي 

از ريسك اين دارايي را كاهش دهند.
همچنين در هفته هاي اخير سرقت تلفن هاي همراه 
به ويژه گوشي هاي هوشمند به دليل افزايش نرخ ارز 
و تاثير آن بر اين كاالي وارداتي افزايش يافته اس��ت. 
بيشتر افرادي كه اين روزها از بازارهاي فروش لوازم 
ديجيتالي در كشور گوشي همراه يا تبلت خريداري 

مي كنند، با مراجعه به غرفه هاي ش��ركت هاي بيمه 
مستقر در اين بازارها، اقدام به خريد بيمه نامه موبايل 

مي كنند. 
بيمه نامه كاالهاي ديجيتال يك س��اله صادر شده و 
بطور معمول ۶ تا 7 درصد از ارزش گوش��ي به عنوان 
حق بيمه آن تعيين مي شود. شركت هاي بيمه تاكيد 
دارند تنها در صورتي كه بيمه گذار كاالي ديجيتال 
خود را به ارزش واقعي آن بيمه كرده باش��د، در زمان 
بروز خسارت، آن را بطور كامل پرداخت مي كنند و در 
غير اين صورت خسارت بر مبناي حق بيمه پرداخت 

شده تعيين مي شود.
شركت هاي بيمه معموال در قالب طرح هاي طاليي، 
نق��ره اي و برنزي يا طاليي و نق��ره اي اقدام به صدور 
چنين بيمه نامه اي مي كنند كه موارد تحت پوشش 
و ميزان پوش��ش هزينه هاي خسارت هاي احتمالي 
هريك متفاوت و حق بيمه دريافتي نيز متناس��ب با 

موارد تحت پوشش تعيين مي شود.
بطور معمول، بيمه نامه كاالهاي ديجيتال كه بيشتر 
گوشي همراه، تبلت و لپ تاپ را شامل مي شود چهار 
نوع خسارت »شكستگي بر اثر ضربه«، »آبخوردگي 
و نفوذ مايعات«، »نوس��انات ولتاژ برق« و » سرقت با 
شكست حرز« را شامل مي شود. البته براي استفاده 
از پوشش كامل پوشش سرقت، ورود و ثبت اطالعات 
كامل درخواس��ت شده در سايت و دريافت »تاييديه 

پرداخت و مدارك بيمه نامه« الزامي است.
از سوي ديگر شركت هاي بيمه معموال خسارت هاي 
عمدي، قاب دستگاه، وجود يك تا چهار عدد پيكسل 
س��وخته، لوازم جانبي )باطري، شارژر، هندزفري(، 
مشكالت ناشي از عدم ثبت گوشي در شبكه  داخلي 

تحت پوشش بيمه قرار نمي گيرند.
در حال حاضر، نوع جديدي از گارانتي در بازار مرسوم 
 شده كه در آن ش��ركت  بيمه گذار گوشي را تا سقف

۶ ميليون تومان گارانتي مي كند.
در حال حاضر موانعي از جمله كاهش موجودي كاالي 

رسمي و افزايش نرخ دالر تاثيرات ناخوشايندي روي 
بازار موبايل داش��ته اس��ت كه در نتيجه اين امر، بار 
ديگر گوش��ي هاي بدون گارانتي و بدون نام شركت 

واردكننده در بازار زياد شده  است.
اين در حالي است كه پس از اجراي طرح رجيستري 
واردات گوش��ي براي يك دوره تقريبا طوالني تنها از 
طريق شركت هاي واردكننده رسمي انجام شد و تمام 
كاالهاي موجود در بازار داراي گارانتي و وارد كننده 
مشخص بودند.در شرايط جديد، نوعي از گارانتي در 

بازار گوشي تلفن همراه مرسوم شده كه در اين روش 
بيمه يك شركت بيمه گذار روي گوشي ارايه و گوشي 
تا سقف ۶ ميليون تومان بيمه مي شود. پس از اينكه 
در پي رشد قيمت ارز قيمت گوشي رشد چشمگيري 
يافت و به تناسب قيمت برخي مدل ها از ۱۰ ميليون 
تومان فراتر رفت، در نبود گارانتي رسمي، نياز به نوعي 
گارانتي جايگزين براي اطمينان بخشي در خريدهاي 

با مبالغ سنگين در بازار احساس شد.
در ابتدا اين بيمه به نام گارانتي به مش��تريان معرفي 

مي شد كه سپس مشتري متوجه مي شود اين تضمين 
در واقع از سوي يك شركت گارانتي كننده نيست بلكه 

بيمه يك شركت بيمه گذار است.
با اي��ن روش براي مثال روز گذش��ته كه دالر تقريبا 
۲۰۰ تومان گران شد، قيمت يك آيفون ايكس ۲۵۶ 
به ترتيب با گارانتي ش��ركتي معتبر كه سخت پيدا 
مي ش��ود ۱۴ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان، با بيمه ۱۴ 
ميليون و 8۰۰ هزار تومان و بدون گارانتي ۱۴ ميليون 
و ۴۰۰ هزار تومان در بازار اعالم شد و به فروش رسيد. 

مهر|در هزاران وب سايت وردپرسي كد جاوا اسكريپتي 
نهفته است كه آنها را مستعد آسيب پذيري مي كند؛ اين 
كدها، كاربران را به سوي صفحه هاي كالهبرداري مربوط 

به پشتيباني فني منحرف مي كنند.
كارشناس��ان ح��وزه امنيت ب��ه اين نتيجه رس��يده اند 
ك��ه اين حمالت از اوايل س��پتامبر آغاز ش��ده اس��ت و 
بدليل آسيب پذيري افزونه هاي منسوخ اتفاق مي افتد.

پژوهشگران كدهاي نهفته اي را مش��اهده كرده اند كه 
عموما در قس��مت س��رآيندHTML نوش��ته شده اند 
ي��ا در يك كد ج��اوا اس��كريپت خارجي هس��تند. در 
 برخ��ي از م��وارد لينك اس��كريپت بداف��زار در جدول

 wp_posts پاي��گاه داده ق��رار گرفته اس��ت؛ برخي 
 از صاحب��ان وب س��ايت ها اذعان داش��ته اند كه جدول

wp_posts آنها نيز آلوده ش��ده است.اين فعاليت ها 
ممكن اس��ت در نتيجه تصميم جدي��د گوگل مبني بر 
ممنوع كردن تبليغات مربوط به پشتيباني فني از طرف 
اپراتورهاي تاييد نش��ده باش��د.كالهبرداران در تالش 
هس��تند رفتار كس��ب وكارهاي قانوني را تقليد كنند و 
از چارچوب هاي تبليغات قانوني ب��راي ترويج خدمات 
پش��تيباني فني خود اس��تفاده  كنند در نتيجه آنها در 
نظر مش��تريان موجه بنظر مي رسند.مش��اهدات اخير 
نش��ان مي دهند حمله ها بر اساس دس��تورالعمل هاي 
مشخصي انجام مي شوند كه كاربران را ترغيب به تماس 

براي پش��تيباني فني مي كند؛ به عن��وان مثال كاربر به 
صفحه هايي منتقل مي شود كه در آنها هشداري درباره 
ويروس هاي در حال اجرا روي رايانه نمايش داده مي شوند 
و سپس شمارهايي براي تماس رايگان با پشتيباني فني 
ارايه مي كنند.كارشناسان اشاره داشته اند كه انتقال به 
صفحات جعلي پشتيباني فني تنها فعاليتي نيست كه 
در اين حمله ها انجام مي شود.در برخي موارد از آگهي ها 
نيز كالهب��رداري مي ش��ود و كاربران م��واردي غير از 
آنچه آگهي دهندگان ارايه داده اند را مشاهده مي كنند.

همچنين آنها مش��اهده كرده اند ك��ه در برخي از موارد 
كدهايي قرار داده كه از منابع كاربران جهت اس��تخراج 
ارزهاي ديجيتال اس��تفاده ش��ده است.كارشناسان به 
صاحبان وب سايت هايي كه مستعد اين حمله ها هستند 
نسبت به بررسي پايگاه داده ها و صفحات هشدار داده اند و 
توصيه كرده اند تا نسبت به پاكسازي اين كدها اقدام كنند.

هكرنيوز| كارشناسان فعال در حوزه امنيت سايبري به 
كاربران سيستم عامل ويندوز و لينوكس هشدار داده اند 

كه مراقب حمله سايبري يك بدافزار جديد باشند.
از آنج��ا ك��ه اي��ن روزه��ا اخب��ار زي��ادي مبن��ي بر 
آسيب پذيري هاي امنيتي و نفوذ بدافزارهاي خطرناك 
به رايانه كاربران و شركت هاي تجاري در جهان منتشر 
شده است، بنابراين پژوهشگران بسياري درصدد كشف 
هرگونه بداف��زار در نرم افزار، برنامه و اپليكيش��ن هاي 
مختلف هس��تند تا كاربران را از آسيب هاي احتمالي 

حمالت سايبري و بدافزاري مصون بدارند.
ح��اال به تازگ��ي محقق��ان امنيت��ي ب��ه كارب��ران 
سيستم عامل هاي ويندوز و لينوكس هشدار داده اند كه 
بدافزار جديدي وارد عرصه رايانه و اينترنت شده است 
كه قابليت هاي جديد و ش��گفت انگيز پيچيده اي دارد. 
اين بدافزار جديد قادر است پس از نفوذ به رايانه شخص 
قرباني، به استخراج ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري شده و 
انتشار كرم و ويروس هاي مخرب و آلوده رايانه اي بپردازد 
و درنهايت اطالعات شخصي، محرمانه و مالي قربانيان 

را به سرقت ببرد.
اين بدافزار كه Dubbed XBash نام دارد، به عقيده 
اين پژوهش��گران امنيتي به يك گ��روه هكري چيني 
وابسته است و به منظور انجام حمالت سايبري گسترده 
و استخراج ارزهاي مجازي رمزپايه فعاليت هاي متعددي 

كرده اند.به گفته پائولو آلتو، يكي از محققان امنيتي كه 
 XBash ،اين بدافزار جديد را كش��ف و نام گذاري كرد
شباهت زيادي به بدافزارهاي پيشين و خطرناكي نظير 
واناكراي و نوت پتيا دارد، با اين تفاوت كه قابليت استخراج 
و ماينينگ ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري ش��ده هچون 
بيت كوين نيز به آن اضافه شده است.حمالت بدافزارها، 
باج افزارها و ويروس هاي رايانه اي كه در س��ال گذشته 
۲۰۱7 در مقايسه با سال هاي گذشته به بيشترين حد 
خود رسيده بود، حاال بر اساس تازه ترين تحقيقات صورت 
گرفته، پيش بيني شده اس��ت كه سال جاري ميالدي 
حمالت س��ايبري توس��ط بدافزاره��اي جديد ركورد 
خواهند زد و اين روند در سال هاي آتي همچنان صعودي 
خواهد بود.بدافزارها، باج افزارها و حمالت DDOS از 
جمله تهديدهاي امنيتي بودند كه از سال ۲۰۱۶ كاربران 
فضاي مجازي را در معرض خطر حمالت سايبري قرار 

داده اند و موجب لو رفتن اطالعات شخصي و محرمانه 
آنها شده است.همانطور كه در اخبار گذشته اشاره شده 
است، ساالنه شركت ها و سازمان هاي دولتي و خصوصي 
بزرگي در سراسر جهان متحمل خسارات و آسيب هاي 
جبران ناپذيري مي ش��وند كه از جمل��ه مهم ترين آنها 
مي توان به حمله سايبري به شركت مالي اكوئيفاكس 
در امريكا، س��ازمان بهداشت و س��المت در انگلستان، 
وزارت هاي دفاع و امور خارجه بس��ياري از كش��ورها، 
شركت حسابرسي ديلويت )Deloitte( در امريكا اشاره 
كرد.بنابراين مي توان گفت خطر حمالت سايبري در 
كمين تمامي افراد، كاربران و شركت هاي كوچك و بزرگ 
در جهان است و ديگر نمي توان ادعا كرد كه كسي از گزند 
و خطرات حمالت سايبري در امان است. حمله سايبري 
توس��ط بدافزار واناكراي )WannaCry( بطور قطع 
يكي از مهلك ترين حمالتي است كه در طول سال هاي 
اخير صورت گرفته است.حمالتي كه بدافزار واناكراي 
در سال گذشته به كش��ورها، سازمان ها و شركت هاي 
بسياري كرد، خسارات جبران ناپذير بسياري را براي آنها 
برجاي گذاشت. به تازگي نيز ويروس رايانه اي و بدافزار 
»خرگوش بد« سرو صداي بسياري به راه انداخته است 
و به شركت ها، بانك ها و موسسات كوچك و بزرگي در 
كش��ورهاي مختلف به خصوص در اروپا حمله كرده و 

اطالعات محرمانه آنها را به سرقت برده است.
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رويداد

كاربر سايبر

موجكالهبرداريباتماس
تلفنيموبايلدرامريكا

موسساناينستاگرام
اينشركتراتركميكنند

عرضهآفيس۲۰۱۹
برايويندوزومك

شناساييجاسوسافزار
موبايلي»پگاسوس«

هنگامپلكزدنمغزماازمحيط
»عكس«ميگيرد

ايندپندن�ت| تحقيقي جديد نش��ان مي دهد 
امريكا با موجي از كالهبرداري با تماس هاي تلفني 
با موبايل دست و پنجه نرم مي كند و در سال آتي 
ميالدي ۴۴.۶ درصد از تماس هاي موبايل با مقاصد 

كالهبرداري انجام مي شود.
طبق تحقيقي جديد در سال آتي ميالدي تقريبا 
نيمي از تماس هاي تلفني ب��ا موبايل در امريكا از 

سوي كالهبرداران انجام مي شود.
تماس ه��اي رباتيك و تقلبي در س��ال هاي اخير 
بسيار زياد شده است. بطوري كه در امريكا تعداد 
كالهبرداري با تماس تلفني موبايل از ۳.7 درصد 
در ۲۰۱7 ميالدي به ۲۹.۲ درصد در ۲۰۱8 رسيده 
است. محققان تخمين مي زنند در صورت ادامه اين 
روند، در اواي��ل ۲۰۱۹ ميالدي ميزان تماس هاي 

كالهبردارانه به ۴۴.۶ درصد برسد.
 اي��ن آم��ار براس��اس پي��ش بيني هاي ش��ركت

First Orion )ي��ك ش��ركت امريكاي��ي ك��ه 
فناوري caller ID را براي شناسايي تماس هاي 
كالهبردارانه فراهم مي كند( ارايه ش��ده اس��ت.

شركت مذكور هشدار مي دهد اين مشكل چنان 
فراگير شده كه افراد ترجيح مي دهند به شماره هاي 
تلفن ناشناس پاسخي ندهند.چارلز مورگان مدير 
ارشد اجرايي اين شركت مي گويد: هر سال اپيدمي 
تماس هاي كالهبردارانه وسيع تر مي شود. در اوايل 
سال جاري اسكات هامبوشن نائب رييس اجرايي 
اين ش��ركت در كنگره حاضر شد و درباره افزايش 
تماس هاي رباتيك و شيوه هاي گمراه كردن مرجع 
تماس ش��هادت داد.كالهبرداران اكنون بس��يار 
پيچيده تر عمل مي كنند . به همين دليل كاربران 

نمي توانند اين تماس ها را مسدود كنند.

فايننشالتايمز| موسس��ان اينستاگرام اعالم 
كرده اند اين شركت را ترك مي كنند. اين درحالي 
است كه آنها ۶ سال قبل اينستاگرام را به قيمت يك 

ميليارد دالر به فيس بوك فروختند.
كوين سيس��تروم و ماي��ك كريگ��ر دو بنيانگذار 
 اينستاگرام قصد دارند اين اپليكيشن اشتراك گذاري

عكس را ترك كنند. 
خروج همزمان و ناگهاني موسسان اينستاگرام پس 
از تغييراتي در رده هاي مديريت ارشد فيس بوك در 
ماه مي اتفاق مي افتد. آنها ۶ سال قبل اينستاگرام را 
به قيمت يك ميليارد دالر به فيس بوك فروختند. 
سيس��تروم و كريگر در حالي اينس��تاگرام را ترك 
مي كنند ك��ه ۶ ماه قبل جان ك��وم و برايان اكتون 
موسسان واتس اپ نيز اين اپليكيشن را ترك كردند.

ك��وم و اكتون نيز ب��ه دليل اختالف نظ��ر با مارك 
زوكرب��رگ به دليل حريم خصوص��ي و حفاظت از 
اطالعات كاربران پس از رسوايي كمبرج آنااليتيكا 
اين شركت را ترك كردند.عالوه برآنها ۱8 ماه قبل 
پالم��ر الكي يكي از موسس��ان Oculus VR نيز 
فيس بوك را ترك كرده است.اكنون كريس كاكس 
مدي��ر بخش محص��والت فيس بوك سرپرس��ت 
اپليكيشن هاي اينس��تاگرام، واتس اپ و مسنجر 
و البته فيس بوك است.سيس��تروم در يك پست 
وبالگي اعالم كرد او و كريگر همچنان با اش��تياق 
نظاره گر آينده فيس بوك و اينستاگرام در سال هاي 
آتي هستند. همچنين او اعالم كرد قصد دارد قبل از 
شروع يك پروژه جديد مدتي استراحت كند. البته 
هنوز اين پروژه مشخص نيست.سيستروم و كريگر 
در حالي اينس��تاگرام را ت��رك مي كنند كه تعداد 

كاربران ماهانه آن به يك ميليارد نفر بالغ مي شود.

ورج|مايكروسافت امروز نسخه رسمي آفيس ۲۰۱۹ 
را براي كاربران ويندوز و رايانه هاي مك عرضه مي كند. 
اين به روزرساني براي كاربران خانگي و حرفه اي است 

كه كماكان از آفيس ۳۶۵ استفاده نمي كنند.
آفيس ۳۶۵ نسخه تحت وب آفيس است كه هر ماه به 
روز ش��ده و امكانات تازه اي به آن افزوده مي شود. با اين 
حال مايكروسافت كماكان نسخه آفالين برنامه آفيس را 
به روز مي كند و معموال هر سال يك بار آن را با امكانات 
تازه عرضه مي كند.آفيس ۲۰۱۹ شامل نسخه هاي به 
روزشده ورد، اكسل، پاورپوينت، اوت لوك، پروجكت، 
ويزيو، اكسس و پابليش��ر است و برخي امكاناتي كه به 
اين نرم افزارها افزوده شده هنوز از طريق آفيس ۳۶۵ در 
دسترس نيست.يكي از گزينه هايي كه به همه برنامه هاي 
زيرمجموعه آفيس ۲۰۱۹ اضافه شده يك جامدادي و 
يك نوار سفارشي سازي مشترك است. از جمله امكانات 
خاصي كه براي برنامه ورد در نظر گرفته شده هم مي توان 
به مترجم جديد و برخي بهينه سازي ها براي دسترسي 
به امكانات گوناگون اش��اره كرد.همچنين پشتيباني 
از مدل هاي س��ه بعدي و تهيه خروجي ويدئويي فوق 
دقيق يا ۴K درپاورپوينت از جمله مزاياي آفيس ۲۰۱۹ 

محسوب مي شود.
 مايكروس��افت طي هفته ه��اي آينده ن��رم افزارهاي 
ديگ��ري را ب��راي اس��تفاده صاحب��ان مش��اغل 
 عرض��ه مي كن��د ك��ه از جمل��ه آنه��ا مي ت��وان ب��ه
 Exchange Server 2019، Skype for
 Business Server 2019، SharePoint
Server 2019 و Project Server 2019 اشاره 
كرد.آفيس 2019 هم ابتدا براي استفاده شركت هاي 
تجاري و صاحبان مشاغل و بعد از گذشت چند هفته براي 
خريد و استفاده مشتريان عادي و مردم عرضه مي شود.

افتا|مركز مديريت راهب��ردي امنيت فضاي توليد 
و تبادل اطالعات رياس��ت جمهوري )افتا( نسبت به 
گسترش جاسوس افزار »پگاس��وس« در ۴۵ كشور 
هش��دار داد و اع��الم كرد: اي��ن بدافزار توس��ط رژيم 

صهيونيستي توسعه يافته است.
 Citizen براس��اس تحقيقات تازه اي كه آزمايشگاه 
منتش��ر كرده، نرم افزار جاسوس��ي موبايل پگاسوس 
)Pegasus( طي دو سال گذشته در ۴۵ كشور جهان 

مورد استفاده قرار گرفته است.
نرم افزار Pegasus يك بدافزار نظارتي است كه توسط 
گروه NSO وابسته به رژيم صهيونيستي توسعه داده 
شده و مي تواند دستگاه هاي اندرويد و آيفون )ios( را 
آلوده كند. اين نرم افزار جاسوسي به صورت اختصاصي 
به دولت ه��ا و آژانس هاي امنيتي فروخته مي ش��ود.

در آگوس��ت گذشته آزمايش��گاه Citizen شواهد و 
مداركي از حمله به ۱7۵ هدف در جهان منتشر كرده 
است كه از نرم افزار جاسوس��ي NSO استفاده شده 
 اس��ت. در گزارش هاي منتشر ش��ده از سازمان عفو 
بين الملل تاييد شده است كه فعاالن حقوق بشر مورد 
هدف نرم افزار جاسوسي قرار گرفته اند و موارد گزارش 
شده مربوط به كشورهاي پاناما، امارات متحده عربي، 
مكزيك و عربستان سعودي است.اخيراً گزارشي توسط 
آزمايش��گاه Citizen منتشر شده كه نشان مي دهد 
ميزان آلودگي هاي Pegasus بيش از چيزي است كه 
در ابتدا تصور مي شد.در بازه زماني بين آگوست ۲۰۱۶ 
و اگوست ۲۰۱8، پژوهش��گران بررسي هايي را روي 
س��رورهاي نرم افزار جاسوسي Pegasus با تكنيك 
جديد Athena، انجام داده اند. در بررسي هاي انجام 
شده، ۱۰۹۱ آدرس IP و ۱۰۱۴ اسم دامنه تشخيص 

داده شد كه با سرور هاي Pegasus مرتبط بوده اند.

ديليمي�ل| گروه��ي از دانش��مندان بين المللي 
دريافتند كه يك ناحيه در مغز به نام »قشر پيش پيشاني 
مياني« در به يادآوري محيط اطراف ما به هنگام پلك 

زدن نيز نقش دارد.
هميشه يك راز راجع به پلك زدن ما وجود داشته است 
 و آن سوال اين بوده  است كه چرا به هنگام »پلك زدن«

محيط اطراف تاريك نمي شود؟
بطور كلي، انسان ها هر ۵ ثانيه يك بار، پلك  مي زنند 
كه علت آن هم مرطوب نگه داش��تن محيط چش��م 
است.حال دانش��مندان آلماني و امريكايي دريافتند 
كه يك ناحي��ه در مغز وجود دارد ك��ه در زمان پلك  
زدن ما كه كسري از ثانيه طول مي كشد، يك عكس 
از محيط اطراف مي گيرد.اين ناحيه در مغز به خاطر 
مي آورد كه ما در هر لحظه شاهد چه  چيزي بوده ايم 
س��پس در هنگام پلك  زدن تصاوير ثبت ش��ده را در 
كنار ه��م قرار مي دهد ت��ا يك تصوير م��داوم توليد 
ش��ود. محققان مي گويند، اين ناحي��ه كه در حافظه 
كوتاه مدت ما دخيل اس��ت، به ما اجازه مي دهد كه از 
محيط اطراف مان يك ديدگاه ثابت در ذهن نگه  داريم 
حتي با وجود اينكه مرتبا ديد ما قطع مي ش��ود. يك 
تيم بين المللي از محققان از جمله محققان دانشگاه 
»نيويورك« اين پژوهش را انجام دادند و اظهار كردند 
كه ناحيه مذكور »قشر پيش پيشاني مياني« نام دارد.

در آناتومي مغز پستانداران، قشر پيش پيشاني قسمتي 
از قش��ر مغز است كه قس��مت جلويي لوب پيشاني 
را در بر مي گيرد. اين قس��مت از مغز در فرآيندهايي 
مثل برنامه ريزي رفتارهاي ش��ناختي پيچيده، بيان 
شخصيت، تصميم گيري و تعديل رفتار اجتماعي نقش 
دارد. در واقع فعاليت اصلي اين قسمت از مغز تنظيم 

اعمال و افكار بر اساس اهداف دروني است.



خبر ويژه 11 بنگاهها
مديون شهدا، ايثارگران و 

خانواده هاي معظم شهدا هستيم

نمايشگاه هفته دفاع مقدس با حضور جهرودي 
مديرعامل گروه خودرو س��ازي سايپا، جمعي از 
فرماندهان سپاه اس��تان، فرمانده بسيج سايپا، 
فرماندهان بس��يج ش��ركت هاي گروه و جمعي 
از مديران ارش��د، بس��يجيان و خانواده شهدا و 
ايثارگران در مجتمع صنعتي س��ازه گستر آغاز 

به كار كرد. 
در مراس��م افتتاحيه اين نمايش��گاه، جهرودي 
ضمن بازديد از دستاوردهاي شركت هاي گروه، 
امنيت كشور را مديون شهدا، جانبازان و ايثارگران 
دانست و افزود: اميدواريم بتوانيم با ترويج و حفظ 
فرهنگ ايثار و ازخود گذشتگي راه شهدا را ادامه 
دهيم و در سنگر صنعت مسير رشد و تعالي كشور 
را هموار سازيم. جهرودي، تحريم واردات قطعات 
منفصله خودرو را در راستاي كاهش اشتغال در 
كشور دانس��ت و گفت: دشمن اشتغال كشور را 
هدف قرار داده اس��ت و مي خواهد كه با تعطيلي 
واحدهاي توليدي، س��طح اش��تغال در كشور 
كاهش يابد و در چنين شرايطي بايد در مقابله با 
تحريم هاي ظالمانه استكبار هوشمندانه و با تمام 

توان براي سربلندي ايران اسالمي تالش كنيم.

كدام بخش موتور محرك اقتصاد است؟

راهكارهاي اتاق تعاون ايران براي برون رفت بخش مسكن از ركود
گروه بنگاهها    

اقتصاد، ب��ه چهار بخش اصلي صنعت، كش��اورزي، 
خدمات و بخش ساختمان و مسكن تقسيم مي شود، 
سوال اساسي اين است كه كدام بخش موتور محرك 
اقتصاد اس��ت و خاصيت پيش��راني دارد، ت��ا بتواند 

بخش هاي ديگر را به حركت درآورد؟! 
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني اتاق تع��اون ايران، 
براساس اين گزارش مواردي از جمله كم كردن قيمت 
زمين از قيمت نهايي مس��كن، تبديل واس��طه هاي 
مالكيتي در فرايند توليد به واس��طه هاي مديريتي، 
تخصيص تسهيالت قرض الحسنه جهت پوشش ۸۰ 
درصدي هزينه هاي ساخت مس��كن، بهره مندي از 
منابع يارانه اي و كمك هاي بالعوض براي دهك هاي 
درآم��دي ي��ك و دو، اس��تفاده از فناوري هاي نوين 
صنعتي سازي و ساخت مس��كن، كنترل سوداگري 
در بازار مس��كن، ايجاد بان��ك اطالعات بخش زمين 
و مس��كن، توجه ويژه به احيا و بازس��ازي بافت هاي 
فرسوده و ناكارآمد شهري و روستايي، ضرورت ايجاد 
پيوند مناس��ب و اثربخش بين بخش مسكن و مراكز 
علمي و دانش��گاهي و در نهاي��ت ارزيابي فني جهت 
تكميل پروژه هاي مس��كن مهر و زيرس��اخت هاي 
مورد نياز مواردي است كه اتاق تعاون از آنها به عنوان 
شاه كليد حل مش��كل ركود در بازار مسكن نام برده 

است.

  راهكارهاي اتاق تعاون ايران براي 
برون رفت بخش مسكن از ركود

اقتصاد، به چه��ار بخش اصلي صنعت، كش��اورزي، 
خدمات و بخش ساختمان و مسكن تقسيم مي شود، 
سوال اساسي اين است كه كدام بخش موتور محرك 
اقتص��اد اس��ت و خاصيت پيش��راني دارد، ت��ا بتواند 
بخش هاي ديگ��ر را به حركت درآورد. اگر اقتصاد را به 
قطاري تش��بيه كنيم، بخش هاي مختلف، واگن هاي 
آن را تشكيل مي دهند. لكوموتيو اين قطار، آن بخش 
است كه قابليت كش��ندگي و پيشراني دارد و باعث به 
حركت درآمدن ساير بخش ها مي گردد، كه با به حركت 
درآمدن آنها، افزايش نرخ اشتغال و رشد اقتصادي اتفاق 
مي افتد. متخصصان حوزه اقتصاد، مسكن را پيشران 
اقتصاد عنوان مي دارند. اساس��ًا دولت بايد حمايتهاي 
خود را بر بخش پيش��ران اقتصاد قرار دهد تا با حركت 
آنها، س��اير بخش ها رونق گرفته و شاخص هاي رشد 

اقتصادي و اشتغال افزايش پيدا كند.

  راهكارهاي خروج بخش مسكن از ركود
كاهش س��هم زمي��ن از قيمت نهايي مس��كن:  طي 
دهه هاي گذشته اتخاذ سياستهاي سليقه اي، در كنار 
نبود سياست اصولي زمين شهري، منجر به افزايش 
س��هم زمين در قيمت نهايي مسكن شده است. اين 
سهم در كشور طي دو دهه اخير، بين ۴۰ تا ۵۰ درصد 
بوده اس��ت كه اين ميزان تقريبًا دو برابر كشورهاي 
موفق در بخش مسكن اس��ت. مطالعات انجام شده 
نش��ان مي دهد كه همواره افزايش قيمت مسكن، از 
افزايش قيمت زمين شروع شده است نه عكس آن. در 
راستاي كاهش قيمت مسكن، ضرورت كاهش سهم 
زمين در قيمت تمام ش��ده تا رقم ۲۰ درصد هزينه 
نهايي توليد مسكن، وجود دارد. اين سياست با توجه 
به موجودي زمين كشور با روش هاي مختلفي قابليت 
اجرا دارد. منابع زمين شهري در كشور به سه دسته 

زير تقسيم مي شوند: 
۱- اراضي واقع در نواحي شهري

۲- اراضي واقع در بافت هاي فرسوده شهري
۳- اراضي واقع در سكونتگاه هاي جديد مانند شهرها 

و شهرك هاي جديد

  تبدي�ل واس�طه هاي مالكيت�ي در فرآيند 
توليد به واسطه هاي مديريتي

همواره از حضور واسطه ها به عنوان يكي از داليل تورم 
در بخش هاي اقتصادي كش��ور ياد مي شود. اين در 
حالي است كه نقش مديريتي واسطه ها، در ازاي كار 
مشخص براي اقتصاد، مفيد و در عوض نقش مالكيتي 
واسطه ها به دليل افزايش قيمت نهايي براي مصرف 
كننده، مخرب است. در شرايط كنوني اقتصاد كشور 
قيمت نهايي مسكن نوساز بر اساس بازار و متناسب 
با قيمت مس��كن هاي موجود ارزش گذاري مي شود. 
بنابراين در صورتي كه مالك زمين و ساختمان يكي 
باش��د به دليل انحصاري كه به واس��طه مالكيت به 
وجود مي آيد، قيمت مس��كن هاي موجود بر اساس 
بازار تعيين مي شود نه بر اساس هزينه تمام شده آن. 
سياس��ت مذكور، واس��طه هاي مالكيتي را از چرخه 

توليد حذف ك��رده و منفعت حاص��ل از اين اقدام را 
نصي��ب تقاضاهاي مصرفي مي كند زيرا در ش��رايط 
فعلي، خريداران مسكن مجبورند خانه هاي ساخته 
ش��ده را خريداري كنند ول��ي در صورتي كه مصرف 
كنندگان مالك باشند و توليدكنندگان تنها به عنوان 
واسطه مديريتي به ايفاي نقش پيمانكاري و مديريت 
پروژه ها بپردازند، فرصت بهره مندي از ارزش افزوده 
حاصل از سرمايه گذاري در فرآيند ساخت به مصرف 
كننده منتقل مي شود كه اين امر باعث كاهش قيمت 
تمام شده مس��كن براي مصرف كنندگان مي شود. 
انتقال ارزش افزوده حاصل از سرمايه گذاري در فرآيند 
س��اخت به مصرف كننده نهايي، روح اصلي حاكم بر 
مفهوم تعاون و تعاوني در فرآيند توليد اس��ت كه در 
اين سياس��ت مورد توجه قرار گرفته است. تجربيات 
ساير كشورها نشان داده است كه به كارگيري توسعه 
گرها توس��ط نهادهاي عمومي غير دولتي در فرآيند 
مديريت توليد مسكن مي تواند منجر به كاهش قيمت 
تمام شده مسكن براي مصرف كنندگان شود. اتخاذ 
سياس��ت خريد تضميني در فرآيند تبديل واس��طه 
مالكيتي به واس��طه مديريتي تسهيل كننده اجراي 

اين سياست است.

 تخصي�ص تس�هيالت قرض الحس�نه جهت 
پوشش۸۰ درصد از هزينه هاي ساخت مسكن

يكي از سياست هاي تكميلي در كنار دو سياست اجرايي 
فوق، سياست تأمين تسهيالت ساخت در بخش مسكن 
است. ضروري است اين تسهيالت، به گونه اي باشد كه 
بتواند ۸۰ درصد از هزينه ساخت واحدهاي مسكوني را 
پوشش دهند. اين وام ساخت در زمان فروش واحدهاي 
مسكوني به صورت فروش اقساطي به متقاضي منتقل 
مي ش��ود. براي متقاضيان، قرض الحس��نه بودِن نرخ 
سود تسهيالت ساخت واحدهاي مسكوني و بلندمدت 
بودن زمان بازپرداخت اقساط وام داراي مطلوبيت است. 
نكته مهم اين سياست اجرايي، تخصيص تسهيالت 
بانكي جهت توليد و عرضه مسكن است كه باعث ايجاد 
رونق غير تورمي در اين بخش مي گردد؛ در شرايطي 
كه تقاضاي مس��كن بيش از عرضه آن است، چنانچه 
تسهيالت بانكي خريد مسكن به خريداران تعلق گيرد، 
قيمت مس��كن در بازار افزايش خواهد يافت اما اگر در 
اين شرايط تس��هيالت بانكي در جهت تأمين هزينه 
ساخت واحدهاي مسكوني تخصيص يابد با توجه به 
وجود ظرفيت خالي در واحدهاي توليدكننده مصالح 
ساختماني و وجود نيروي كار در بازار و به دليِل افزايش 
توليد و عرضه مسكن، شاخص بهاي مسكن و به تبِع آن 
تورم عمومي كاهش خواهد يافت، جذب سرمايه گذاري 
خارجي نيز مي تواند در روند اجراي طرح هاي توسعه اي 

مسكن و فعاليت هاي عمراني اثربخش باشد.

  بهره مندي از منابع يارانه اي و كمك هاي 
بالعوض براي دهك هاي درآمدي ۱ و ۲ 

دهك ه��اي پايين درآمدي جامعه به دليل ش��رايط 
بس��يار بد اقتص��ادي حتي در صورت فراهم ش��دن 
فرصتهاي زمين صفر، ارزش افزوده حاصل از ساخت 
و تس��هيالت قرض الحس��نه منابع بانك��ي، قادر به 
پرداخت مابقي هزينه ساخت واحد مسكوني نخواهند 
بود، لذا ضروري است س��ازمان ها و نهادهاي متولي 
دهك هاي پايين درآمدي جامعه مانند كميته امداد 
امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي، بخش مناسبي 
از منابع و دارايي هاي خود را صرف اعطاي كمك هاي 
بالعوض جهت خانه دار شدن خانوارهاي تحت تكفل 
خود كنند، تا از طريق تأمين مسكن محرومان گامي 
جدي در ريشه كني فقر بردارند. همچنين مي توان از 
ظرفيت خيرين جهت خانه دار شدن دهك هاي پايين 

درآمدي جامعه بهره جست.
حداقل فرصت هاي مورد نياز جهت تأمين مس��كن 
هر يك از دهك هاي درآمدي شامل چهار بخش ۱- 
تخصيص زمين به هزينه صفر ۲- ارزش افزوده حاصل 
از ساخت ۳- تخصيص تسهيالت قرض الحسنه جهت 
پوشش۸۰ درصد هزينه ساخت مسكن ۴- استفاده از 

منابع يارانه اي و كمك هاي بالعوض است.
دهك هاي درآمدي به تناس��ب با بهره مندي از اين 
فرصت ها مي توانند صاحب مس��كن متناسب با نياز 
خود ش��وند، دهك هاي ۹ و ۱۰ درآمدي تنها با بهره 
مندي از فرصِت، ارزش افزوده حاصل از س��اخت، به 

راحتي مسكن متناسِب خود را تأمين مي كنند.
دهكه��اي ۷ و ۸ درآم��دي عموم��ًا صاح��ب زمين 
مس��كوني هس��تند يا توانايي خريد آن را دارند. اين 
افراد با بهره مندي از دو فرصِت، ارزش افزوده حاصل 
از ساخت، تخصيص تسهيالت قرض الحسنه جهت 

پوش��ش۸۰ درصد هزينه ساخت مسكن، مي توانند 
مس��كن متناس��ب با نياِز خود را تأمي��ن مي كنند. 
دهك هاي ۳ و ۴ و ۵ و ۶ درآمدي با بهره مندي از سه 
فرص��ِت، ارزش افزوده حاصل از س��اخت، تخصيص 
تس��هيالت قرض الحس��نه جهت پوشش۸۰ درصد 
هزينه س��اخت مس��كن و تخصيص زمين با هزينه 
صفر، توانايي تأمين مسكن متناسب با نياز را به دست 
مي آورن��د. دهك هاي ۱ و ۲ درآمدي با بهره مندي از 
۴ فرصِت، ارزش افزوده حاصل از ساخت، تخصيص 
تس��هيالت قرض الحس��نه جهت پوشش۸۰ درصد 
هزينه ساخت مسكن، تخصيص زمين به هزينه صفر 
و اس��تفاده از منابع ياران��ه اي و كمك هاي بالعوض، 
مي توانند مسكن متناسب با نياز خود را تأمين كنند.

  استفاده از فناوري هاي نوين 
و صنعتي سازي ساخت مسكن 

 صنعتي سازي س��رعت انجام كار را افزايش مي دهد 
و اين افزايش سرعت دوره بازگشت سرمايه را كوتاه 
كرده و سرمايه گذار را به سرمايه گذاري در اين بخش 
تشويق مي كند. صنعتي سازي، افزايش چشمگير بهره 
وري را به دنبال خواهد داشت. خانه هاي ساخته شده 
با استفاده از اين روش، مقاومتر هستند و اتالف انرژي 

بسيار كمتر از روش هاي غير صنعتي است.

  كنترل سوداگري در بازار مسكن 
س��وداگري در بازار زمين و مس��كن عبارت است از 
س��رمايه گذاري در خريد و فروش صرِف ملك جهت 
كسب سود. اين سرمايه گذاري مخرب را مي توان از 
علل اصلي كاهش سرعت گردش سرمايه در فرآيند 
توليد مسكن، طوالني شدن فرآيند ساخت، افزايش 
قيمت مسكن و در نهايت كاهش عرضه مسكن به بازار 
مصرف دانس��ت. مسكن شهري به عنوان يك كاالي 
ويژه با خواصي نظير ناهمگن بودن، غير قابل جانشيني 
و غير قابل جابه جايي بودن به همراه عدم وجود جريان 
كامل اطالعات در اين بازار، تأثيرات بيروني و متقابل 
اين بازار با بازارهاي موازي، محدود بودن منابع زمين 
و مانند آن، منجر به اين شده است كه همواره به شدت 
تحت تأثير تقاضاهاي سوداگرانه باشد. حضور باالي 
تقاضاي س��وداگرانه در بازار زمين و مسكن شهري 
با توجه به غير قابل توليد ب��ودن زمين و ثابت بودن 
موجودي آن، منجر به افزايش قيمت زمين و به تبع آن 

مسكن مي شود. از سوي ديگر وجود تورم در بازار زمين 
كشور كه در دوره هاي رونق تورمي افزايش مي يابد، 
منجر به جذب سرمايه هاي س��رگردان و سوداگران 
به بازار زمين و مسكن مي شود. عدم كنترل تقاضاي 
س��وداگرانه در بازار زمين و مس��كن شهري از سوي 
دولت ها حتي در شرايط عرضه مناسب آن، مي تواند 
سياس��ت هاي دولت را در تأمين مسكن متناسب با 
نياز گروه هاي هدف، ناكارآمد س��ازد. همچنين نبود 
سياس��ت هاي كنترل��ي در بخش مس��كن منجر به 
افزايش جذابيت خريد و فروش زمين و مسكن نسبت 
به توليد و عرضه مسكن خواهد شد. تجربه اكثر قريب 
به اتفاق كش��ورهاي موفق در حل مش��كل مسكن 
نيز نش��ان مي دهد كه همواره به منظور اثربخش��ي 
سياست هاي اتخاذ شده براي تأمين مسكن گروه هاي 
هدف جامع��ه، اجراي سياس��ت هاي كنترل كننده 
س��وداگري در بازار زمين و مسكن از طريق افزايش 

هزينه سوداگري در دستور كار قرار دارد.

  ايجاد بانك اطالعات بخش زمين و مسكن 
 ايج��اد بانك اطالع��ات زمي��ن و مس��كن از ديگر 
سياست هايي است كه بس��تر كنترل سوداگري در 
بازار مس��كن را فراهم مي كند. اين سياس��ت عالوه 
بر اينكه زيرس��اخت اجراي سياست هاي مالياتي به 
شمار مي آيد، به دليل ايجاد شفافيت منجر به كاهش 
تقاضاهاي س��رمايه اي مخرب و س��وداگرانه در بازار 
زمين و مسكن مي شوشد. براي اين منظور مي توان 
اقدام به ايجاد يك سامانه شفاف اطالعات امالك در 
كشور كرد. سامانه اطالعات امالك كشور، سامانه اي 
اطالعاتي است كه اطالعات مرتبط با مالكيت، ارزش 
و كاربري امالك به همراه مش��خصات فيزيكي آنها 
نظير مش��خصات فني و جغرافيايي را در يك پايگاه 

داده جمع آوري مي كند.

  توج�ه ويژه به احيا و بازس�ازي بافت هاي 
فرسوده و ناكارآمد شهري و روستايي

بافت فرسوده ش��هري به بلوك هايي اطالق مي شود 
كه س��ه ش��رط ناپايداري، نفوذناپذيري و ريزدانگي 
را دارا باش��ند كه به سه دس��ته ۱- بافت هاي داراي 
ميراث فرهنگي ۲- بافت هاي ش��هري )فاقد ميراث 
فرهنگي( و ۳- بافت هاي حاشيه اي )سكونت گاه هاي 
غيررسمي( تقس��يم مي شوند. در مجموع حدود ۷۲ 

هزار هكتاربافت فرس��وده در ۴۹۸ شهر كشور وجود 
دارد، اين عرصه ش��امل ۱۵ درصد مس��احت كشور 
و حدود ۲۵ درصد جمعيت ش��هري كش��ور را در بر 
مي گيرد، همچنين بر اس��اس آمار سازمان برنامه و 
بودجه، اس��تان تهران داراي حدود ۲۵ درصد بافت 
فرسوده اس��ت. توجه به احيا و بازس��ازي بافت هاي 
فرسوده و ناكارآمدي شهري مي تواند عالوه بر ايجاد 
رونق در بخش مس��كن، باعث كاهش آسيب پذيري 
در برابر مخاطرات طبيعي و افزايش ايمني ش��هري 
گ��ردد. توجه به ظرفي��ت س��رمايه گذاري داخلي و 
خارج��ي با ايج��اد ارزش افزوده مناس��ب، مي تواند 
اجراي سياست هاي توسعه اي و بازسازي در بافت هاي 

فرسوده را تسريع نمايد.

  ضرورت ايجاد پيوند مناس�ب و اثر بخش 
بين بخش مسكن و مراكز علمي و دانشگاهي

مراكز دانشگاهي در سطح تحصيالت تكميلي )فوق 
ليس��انس و دكتري( هر ساله اقدام به جذب دانشجو 
مي نمايد، لذا بايد سازوكار دقيق جهت استفاده از اين 
ظرفيت علمي به منظور برون رفت از مشكالت حوزه 
مس��كن طرح ريزي گردد، انجام تحقيقات مشترك 
بين مراكز دانش��گاهي و دس��تگاه هاي متولي حوزه 
مسكن و خدمات مهندس��ي مي تواند گامي موثر در 

حل مشكالت اين حوزه ايفا نمايد.

  ارزياب�ي فني جه�ت تكمي�ل پروژه هاي 
مسكن مهر و زير ساخت هاي مورد نياز

طرح مسكن مهر، طي ساليان گذشته، اجرايي شده 
اس��ت كه بخش��ي از اين پروژه، به دليل نبود منابع 
مالي و عدم وجود زيرساختهاي مورد نياز و يا بدليل 
جانماي غلط، بصورت غير فعال، رها س��ازي شده و 
سرمايه هاي متقاضيان در اين پروژه ها، بلوكه شده كه 
باعث اعتراضات آنها شده است، لذا ضرورت دارد اين 
موضوع به دو طريق بررسي و پاسخ مناسب داده شود، 
در گام نخست پروژه هاي باقيمانده، از نظر جانمايي 
و فني مورد بررس��ي واقع ش��ده و اگر به داليل فني 
غير قابل اجرا اس��ت، زمين و يا واحدهاي مسكوني 
جايگزين به متقاضيان معرفي شود و در صورتي كه 
پروژه از نظر فني قابل اجرا است، با تزريق منابع مالي 
كافي، پروژه هاي از نظر ساخت بنا و زيرساخت هاي 

مورد نياز، تكميل و پايان پذيرد.

با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطالعات انجام شددرپي آغاز مرحله جديد طرح تنظيم بازار گوشت اعالم شد

توسعه شبكه همراه اول در استان اصفهانعرضه گوشت و مرغ تنظيم بازار در شعب افق كوروش
عرضه گوش��ت گوساله و گوس��فند گرم و مرغ و گوساله 
منجمد با قيمت مصوب تنظيم بازار در شعب فروشگاه هاي 
زنجيره اي افق كوروش آغاز ش��د. گوشت گرم گوساله با 
قيمت مصوب تنظيم بازار در شعب اين فروشگاه ها عرضه 
مي شود.  فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش در راستاي 
مديريت و تعديل قيمتها و با نيت بهبود سبد خريد خانوار 
با مشاركت شركت پش��تيباني امور دام كشور به عرضه 
گوشت گرم گوساله و گوسفند، گوشت گوساله منجمد 
و مرغ منجمد با قيمت مص��وب كار گروه تنظيم بازار به 
مصرف كنندگان اقدام مي كند. در پي آغاز مرحله جديد 
طرح تنظيم بازار »گوشت قرمز«، شركت فروشگاه هاي 
زنجيره اي افق كوروش به عنوان بزرگ ترين فروش��گاه 
زنجيره اي كش��ور با بيش از يك هزار شعبه در ۳۱ استان 

كشور، گوشت گرم گوس��اله و گوسفند، گوشت گوساله 
منجمد و گوشت مرغ منجمد را با قيمت تنظيم بازار در 
شعب عرضه مي كند. براس��اس اين گزارش، گوشت ران 
گوس��اله ۸۰۰ گرمي به قيمت ۴۰ هزار تومان، گوش��ت 
سردست گوس��اله ۸۰۰ گرمي با قيمت ۳۹ هزار و ۲۰۰ 

تومان، راسته گوساله ۸۰۰ گرمي ۴۰ هزار تومان و گوشت 
چرخ كرده ۸۰۰ گرمي به قيمت ۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان در 
شعب افق كوروش عرضه  مي شود.  قيمت گوشت گوساله 
منجمد ۲۹ هزار تومان است. گوشت مرغ منجمد تنظيم 
بازار با قيمت هر كيلوگرم ۶۷۵۰ تومان نيز آماده عرضه 
به مشتريان عزيز در شعب فروشگاه هاي زنجيره اي افق 
كوروش است. گوشت گوسفند تنظيم بازار نيز در شعب 
فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش با قيمت تنظيم بازار 
عرضه مي گردد.  ران گوسفند ممتاز هركيلو ۴۹هزار تومان، 
سردست گوسفند بدون گردن هركيلو به قيمت ۴۸ هزار 
تومان، نيم شقه ران گوسفندي هر كيلو ۳۸هزار و ۵۰۰ 
تومان و نيم ش��قه سردست گوسفندي هر كيلو ۳۶ هزار 

و ۵۰۰ تومان در شعب اين فروشگاه ها عرضه مي شود.

در ش��رايطي كه دولت اعالم كرده اس��ت كه توس��عه 
زيرساخت هاي ارتباطي را به عنوان يك اصل اساسي 
در دستور كار قرار داده است وزير ارتباطات در جريان 
بهره برداري بخشي از تالش هاي دولت  شركت كرد. با 
حضور وزير ارتباطات و فناوري اطالعات س��ايت هاي 
جديد همراه اول در اس��تان اصفهان ب��ه بهره برداري 
رس��يد. به گزارش تعادل از اداره كل ارتباطات شركت 
ارتباطات سيار ايران، سايت هاي نوسازي شده و جديد 
همراه اول در اس��تان اصفهان روز دوش��نبه ۲ مهر ماه 
با حضور محمدج��واد آذري جهرمي وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات، جمعي از مديران همراه اول، محسن 
مهرعليزاده استاندار اصفهان و نمايندگان اين استان در 
مجلس ش��وراي اسالمي و جمعي از مقامات و مديران 

استاني به بهره برداري رسيد. در اين مراسم ۱۵۵ سايت 
نسل دو، ۲۸۹ سايت نسل سه و ۲۰۸ سايت نسل چهار 
و چهار و نيم نوسازي شده و جديد همراه اول به منظور 
افزايش پوشش جاده اي، ريلي و روستايي در سطح ۱۰۷ 
شهر و ۱۵۱ روستاي استان با اعتبار ۹۸۰ ميليارد ريال 

به بهره برداري رسيد. 
بنابراين گزارش در ورزش��گاه نقش جهان اصفهان به 
عنوان اولين ورزشگاه در كشور، واي فاي همراه اول با 
نام تجاري »واي فاي اول« راه اندازي شد كه مشتركين 
همراه اول مي توانند در اين ورزشگاه از اين تكنولوژي 

استفاده كنند. 
عالوه بر اين دو سايت با تمام تكنولوژي هاي نسل دو، سه 

و چهار براي پوشش بهتر اين ورزشگاه راه اندازي شد. 
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كسب رتبه برتر آبفا اصفهان در 
توسعه ورزش ونشاط كاركنان

اصفهان| شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
موفق به كسب رتبه برتر در زمينه توسعه ورزش، 
سالمتي و نش��اط كاركنان در بين شركتهاي 

صنعت آب و برق در كشور گرديد.
به گزارش » تع��ادل« از اصفه��ان، مديرعامل 
شركت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به 
اهميت پرداختن كاركنان به ورزش اعالم كرد: 
در چند س��ال اخير يكي از اولويت هاي شركت 
آبفا استان اصفهان توسعه ورزش به ويژه ورزش 
همگان��ي بوده اس��ت كه دراين راس��تا حضور 
كاركنان آبفا اصفهان در مس��ابقات سراسري 
وزارت نيرو در رش��ته هاي فوتس��ال، واليبال، 

آمادگي جسماني، دوميداني و..... بوده است.
او ك��م تحركي را عام��ل بس��ياري از بيماريها 
دانس��ت و عنوان كرد: ترديدي وجود ندارد كه 
انجام م��داوم ورزش مي توان��د مانع مرگ هاي 

ناگهاني شود.

راه اندازي موزه پول و سكه
در خراسان شمالي

بجنورد| مع��اون ميراث فرهنگ��ي اداره كل 
ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري 
خراسان شمالي گفت: موزه پول و سكه در اين 
اس��تان راه اندازي مي ش��ود. علي مستوفيان با 
اش��اره به اينكه قرار بر اين است تا اين سكه در 
خانه قديمي بانك ملي در بجن��ورد راه اندازي 
شود، افزود: با كسب تمام موافقت هاي الزم اين 
موزه تا پايان س��ال راه اندازي خواهد ش��د. اين 
مقام مسوول گفت: در اين موزه پول و سكه هاي 
قديمي به نمايش گذاشته خواهد شد كه بخشي 
از اين اقالم مربوط با بانك ها و برخي نيز مربوط 
به اين اداره كل اس��ت. عالوه بر آن نحوه ضرب 
سكه و چاپ پول از گذشته تاكنون نيز به نمايش 

گذاشته مي شود.

سرمربي سابق تيم ملي انگليس 
در يك قدمي تراكتورسازي

تبريز| رس��انه معتبر جزيره ادعا كرد سرمربي 
س��ابق تي��م مل��ي انگليس از س��وي باش��گاه 
تراكتورسازي ايران به عنوان نامزد سرمربيگري 

اين تيم معرفي شده است.
تراكتورسازي كه در ليگ برتر ايران حضور دارد 
مي خواهد اريكس��ون را جانشين جان توشاك، 
سرمربي س��ابق ولز و رئال مادريد كند كه در ماه 
جاري بعد از حذف تيمش از جام حذفي ايران از 

تراكتورسازي اخراج شده بود.
در گ��زارش روزنام��ه SUN آم��ده اس��ت: 
»تراكتورسازي حاال مي خواهد اريكسون ۷۰ ساله 
را به تبريز منتقل كند تا سكان هدايت اين تيم را 
به عهده گرفته و در ادامه  فصل تراكتورسازي را به 
يكي از مدعيان قهرماني در ليگ ايران تبديل كند. 

۲۲ مجروح حمله تروريستي 
در بيمارستان هاي اهواز

اهواز| معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��كي 
جندي ش��اپور اهواز گفت: در ح��ال حاضر ۲۲ 
مجروح حمله تروريس��تي در بيمارستان هاي 
اهواز بستري هستند كه يك نفر از اين مجروحان، 

بدحال است.
دكتر مهران ورناصري با اشاره به آخرين وضعيت 
مجروحان حمله تروريستي اهواز، اظهار كرد: در 
حال حاضر ۲۲ مجروح اين حمله تروريستي در 
بيمارستان هاي اهواز بستري هستند. از اين تعداد، 
يك مجروح در بيمارستان مهر، چهار مجروح در 
بيمارستان آپادانا، س��ه مجروح در بيمارستان 
شهيد نياكي، يك مجروح در بيمارستان رازي، 
چهار مج��روح در بيمارس��تان گلس��تان، يك 
مجروح در بيمارستان ميالد و هشت مجروح در 
بيمارستان امام )ره( بستري هستند. يكي از اين 

مجروحان، اينتوبه و بد حال است.



اقتصاد اجتماعي12اخبار
احتمال توقف طرح جريمه 
ريالي سربازي از سال آينده

 نگراني از چاقي 
دانش آموزان كشور

رييس سازمان وظيفه عمومي ناجا از توقف طرح 
جريمه ريالي در سال آينده خبر داد. سردار بهرام 
نوروزي در نشس��ت خبري درب��اره اجراي طرح 
جريمه ريالي سربازي اظهار كرد: اجراي اين طرح 
تا پايان امسال ادامه داشته و برابر آخرين اطالعات ما 
در سال آينده اجرايي نخواهد شد. بنابراين افرادي 
كه تا پايان امسال هش��ت سال غيبت يا بيشتر از 
آن داشته باش��ند تنها تا پايان امسال مي توانند با 
پرداخت جريمه ريالي از انجام خدمت س��ربازي 

معاف شوند.
او افزود: بيش از 600 هزار نفر براي دريافت كارت 
معافيت از زمان اج��راي طرح تاكن��ون به دفاتر 
پليس+10 مراجعه كرده و براي حدود 444 هزار 
نفر كارت معافيت صادر شده است. رييس سازمان 
وظيفه عموم��ي ناجا همچنين با اش��اره به روند 
تعويض كارت هاي معافيت پايان خدمت قديمي 
اظهاركرد: تمامي دارن��دگان كارت هاي معافيت 
پايان خدم��ت مربوط به س��ال هاي 62 تا 90 كه 
كارت هوشمند دريافت نكرده اند مي بايست كارت 
خود را تعويض مي كردند چرا كه كارت هاي قديمي 

فاقد اعتبار است.
او ب��ا بيان اينكه تاكنون بيش از 10 ميليون كارت 
قديمي تعويض شده است، گفت: مابقي افراد نيز 

بايد براي دريافت كارت جديد اقدام كنند.
نوروزي در پاسخ به پرسش��ي درباره شناسايي و 
برخورد باندها و گروه هاي جعل كارت هاي معافيت 
و پايان خدمت نيز گفت: از زماني كه طرح تعويض 
كارت هاي قديمي آغاز شد برابر آخرين آمار 1884 
كارت جعلي مرب��وط به معافيت پايان خدمت در 
سراسر كشور كشف ش��د كه به همين تعداد نيز 
پرونده تشكييل ش��ده و براي رسيدگي به حوزه 
جعل و كالهبرداري پليس آگاهي ارجاع شد كه در 
برخي از اين پرونده ها نيز موارد ديگري در اعترافات 
جاعالن يا بررس��ي اسناد و مدارك مربوط به آنان 
شناسايي شد. به گفته وي البته تعداد دستگيري ها 
مي تواند بيشتر از 1884 مورد باشد چرا كه در برخي 
موارد با شناس��ايي يك كارت جعلي، ماموران به 
چندين نفر كه در اين حوزه فعاليت داشتند برخورد 
كردند.رييس س��ازمان وظيفه عموم��ي ناجا در 
توضيح بيشتر در مورد طرح جريمه ريالي سربازي 
نيز گفت: همانطور كه توضيح داده شد مشموالن 
غايبي كه تا پايان امس��ال حداقل 8 سال غيبت يا 
بيشتر از آن داشته باشند مي توانند براي دريافت 
كارت معافيت خود مبالغ جريمه را كه براس��اس 
مدت غيبت، مدرك تحصيل��ي، تاهل و ... تعيين 
مي شوند به دو شيوه نقدي و قسطي پرداخت كرده 
و از انجام خدمت س��ربازي معاف شوند. او درباره 
اجراي اين طرح از س��ال آينده نيز گفت: تا جايي 
كه ما اطالع داريم مجلس اين طرح را تنها تا پايان 
امسال تصويب كرده و براي اجراي آن در سال آينده 
مصوبه اي وجود ندارد ضمن اينكه به نظر نمي رسد 

كه اجراي اين طرح دوباره تمديد شود.

مديركل دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس 
ب��ا ابراز نگران��ي از وضعيت چاق��ي و اضافه وزن 
دانش آموزان كش��ور، از فعاليت حدود 20 هزار 
مدرسه مروج سالمت از مجموع 110 هزار مدرسه 

كشور خبر داد.
حامد بركات��ي گفت: بحث س��المت نوجوان و 
ك��ودك و مدارس بس��يار حائز اهميت اس��ت. 
نوجواني دوران گذر از كودكي به جواني اس��ت. 
بسياري از رفتارهاي سرمايه هاي كشور در اين 
سن شكل مي گيرد. در بحث سالمت مدارس در 
چهار مقطع، اقدامات الزم براي دانش آموزان را 

انجام مي دهيم.
او اف��زود: در بدو ورود به مدرس��ه نزديك به يك 
ميليون و 400 هزار دانش آموز از لحاظ سالمت 
بررسي مي شوند و آمادگي ورود به مدارس را پيدا 
مي كنند. اين كار توسط اداره استثنايي آموزش 
و پ��رورش، اداره س��المت آم��وزش و پرورش با 
همكاري وزارت بهداشت انجام مي شود. اقدامات 
ديگري در پايه ه��اي چهارم، هفت��م و دهم در 
بدو ورود به مدرس��ه انجام مي شود. اين اقدامات 
مشتمل بر ارزيابي شنوايي، بينايي، تنفسي، قلب 
و عروق، سالمت روان و شيوه زندگي دانش آموزان 
است. بركاتي ادامه داد: موضوعي كه در بدو ورود 
به مدرسه اهميت دارد و توسط سيستم سالمت 
مديريت مي شود، موضوع عيوب انكساري است. 
با بررسي هاي انجام شده 5.6 درصد دانش آموزان 
عيوب انكساري و 1.5 درصد آنها دچار اختالالت 
شنوايي، 1.5 درصد داراي انحناي ستون فقران، 
سه درصد در بدون ورود مدرسه داراي اختالالت 
رفتاري و 9 درصد دچ��ار چاقي و اضافه وزن 13 
درصدي در بدو ورود به مدرسه هستند. اگر بحث 
20 سال پيش در ميان بود، سوءتغذيه موضوعي 
بود كه نگراني ما را برمي انگيخت، اما در حال حاضر 
بحران ما چاقي و افزايش وزن دانش آموزان است 
كه اين مشكل موجب بروز فشار خون، ديابت، انواع 

سرطان ها در سال هاي بعدي زندگي مي شود.
وي ادامه داد: طبق بررسي هاي انجام شده فقط 
42 درصد از دانش آم��وزان هر هفته يك روز در 
هفته صبحانه مي خورند و 12.7 درصد در هيچ 
كدام از روزهاي هفته، صبحانه نمي خورند. بررسي 
سالمت نوجواناني كه چه به مدرسه مي روند و چه 
نمي روند، نشانگر اين اس��ت كه عوامل خطري 
تهديدكننده سالمت آنهاس��ت. به عنوان مثال 
ش��ش درصد از اين نوجوانان اظهار داشتند كه 
پدرش��ان قليان مصرف مي كند و پنج درصد از 
آنها داراي خواهر و برادراني هس��تند كه قليان 
مي كشند. در اين بين تنها 16 درصد دانش آموزان 
در سه روز گذشته فعاليت فيزيكي استاندارد به 

صورت 30 دقيقه در روز را داشته اند. 

خشكشدندرياچههاينمك،محيطزيستوسالمتمردمراتهديدميكند

واكنشسخنگويوزارتبهداشتبهحواشيديداروزيربايكنانوا:

بحران شور

وزير بهداشت شوخي كرد

ايران ۱.۳ درجه سانتي گراد گرم تر شد

ريحانه جاويدي|
سياست هاي نادرست محيط زيس��تي در سال هاي 
اخير از درياچه ها و تاالب هاي ايران، قرباني بس��ياري 
گرفت��ه اس��ت. درياچه هاي نمك هم ب��ه دنبال موج 
خشكسالي ها يكي پس از ديگري در سراشيبي خشك 
ش��دن قرار گرفتند و از آنها پهنه ترك خورده اي باقي 
مانده كه به يك تهديد براي سالمت مردم تبديل شده 
است. كارشناسان محيط زيست معتقدند در آينده نه 
چندان دور، غبارها و توفان هاي نمكي كه از بستر بدون 
آب اين درياچه ها بلند مي شود، به چشم مردم رفته و 
عالوه بر آنكه منجر به از بين رفتن شهرها و مهاجرت 
اهالي مناطق حاشيه اين درياچه ها مي شود، موجي از 
بيماري ها را هم به راه خواهد انداخت. فاجعه نمكي كه 
تبديل به بحران مي شود اما هنوز هم چاره اساسي براي 
مقابله با آن از سوي مسووالن انديشيده نشده است هر 
روز محيط زيس��ت ايران را يك گام به سمت نابودي 
نزديك تر مي كند تا در نهايت فاجعه اي كه بعد از خشك 
شدن تاالب هاي خوزستان و سيستان و بلوچستان رخ 
داد، براي تمام استان ها، تكرار شود. اين ميان درياچه 
اروميه تبديل به نمادي براي خشك شدن درياچه هاي 
آب شور شده و زنگ خطر درياچه نمك قم هم از مدت ها 
قبل به صدا درآمده است. تا جايي كه مسووالن محيط 
زيست، معتقدند اگر روند خشكي اين دو درياچه متوقف 
نشود، نه شهري به نام تبريز باقي مي ماند و نه استان هاي 
مركزي ايران از جمله تهران از توفان هاي نمك س��ر 

سالمت به در مي برند. 

 نمك در چشم تبريزي ها
معاون محيط زيست طبيعي سازمان محيط زيست 
كشور، معتقد است بحران كم آبي و خشكي درياچه ها 
هنوز براي برخي مديران جدي نش��ده است. مسعود 
تجريشي، درباره اين موضوع گفت: » وقتي در رابطه با 
احياي درياچه اروميه صحبت مي كنيم، بايد اين موضوع 
را بدانيم كه اگر درياچه اروميه خشك شود، ديگر شهري 
به عنوان تبريز نخواهيم داشت، اين موضوع براي اين 
نيست كه مردم را بترسانيم بلكه يك واقعيت است. در 
روزهاي پاياني سال گذش��ته توفاني در غرب حوضه 
آبريز درياچه اروميه اتفاق افتاد كه باعث شد تا دو هفته 
اين منطقه با مشكل گرد و غبار مواجه شود بطوري كه 
چشم چشم را نمي ديد. بنابراين كارگروه استاني بايد 
اين موضوع را مدنظر داشته باشد؛ در صورتي كه درياچه 
اروميه احيا نشود با مشكالت عديده اي روبرو خواهند 
شد.« اظهارات تجريشي درباره درياچه اروميه در حالي 
است كه چندي پيش، احمد شفيعي، معاون فني اداره 

كل حفاظت محيط زيس��ت قم هم نسبت به عواقب 
خشك شدن اين درياچه هش��دار داده و معتقد است 
اگر فكر به حال درياچه نمك قم نشود، نه تنها محيط 
زيست و سالمت مردم به خطر مي افتد، بلكه صنعت و 
كشاورزي هم مختل مي شود، او درباره اين موضوع بيان 
كرد: »در حوزه كشاورزي بسياري از زمين هاي اطراف 
درياچه نمك بدون استفاده و رها شده اند زيرا درياچه 
نمك يك تاالب فراش��ور زمين ش��ناختي است كه با 
بسياري از تاالب هاي كشور تفاوت دارد. اين تاالب هم 
از رودخانه ها و از سفره هاي زير زميني تغذيه مي كند 
كه اس��تفاده بيش از حد از منابع آبي در اس��تان هاي 
باالدست از جمله تهران، البرز، قزوين و همدان مي تواند 
باعث افت س��فره هاي زير زميني ش��ود و افت آبهاي 
ش��يرين باعث حركت آب فراشور از سمت درياچه به 
دشت هاي اطراف شود. متاسفانه اين آب آنقدر شور و 
نامتعارف است كه تا شعاع 50 كيلومتري درياچه نمك 
هيچ روستا، اراضي كشاورزي و پوشش گياهي در اين 
محدوده وجود ندارد زيرا ده هاي ُرس��ي در اين اطراف 
ايجاد شده و عرصه هاي كامال رسي در اين محدوده در 
اثر وزش باد فرس��ايش يافته و كانون هاي ريزگرد را به 
وجود آورده اند و متاسفانه اين موضوع به سمت دشت ها 
و ش��هرهاي اطراف قم نيز در حال پيش روي است. در 
40 سال اخير حدود 30 تا 40 درصد اراضي كشاورزي 
از كاربري كشاورزي خارج شد زيرا آب شور اين منطقه 
مانع ادامه كشت و زراعت ش��ده بود.«  او با بيان اينكه 
پيامد خشكي درياچه نمك قم محدود به از رونق افتادن 
كشاورزي و بروز آلودگي هوا نمي شود، افزود: »متاسفانه 
در طول 50 سال اخير حداقل 11 روستا خالي از سكنه 
شده و مردم به شهرهاي ديگر مهاجرت كردند و بايد 
توجه داشته باشيم كه بحران درياچه نمك قم تاثيرات 
بيشتري نسبت به خشكي تاالب هامون و خوزستان و 
اروميه دارد زيرا حدود 25 درصد جمعيت كشور در اين 
حوزه آبخيز سكونت دارند.« شفيعي بيان كرد: »خشك 
شدن درياچه نمك استان قم موجب شده تا پديده گرد 
و غبار حاصل از آن در حوزه آبريز درياچه به وجود آيد و 
با توجه به اينكه استان قم در انتهاي اين حوزه آبريز قرار 
گرفته و كانون هاي گرد و غبار در اين حوزه و حاش��يه 
درياچه نمك به وجود آمده اند، نه تنها استان قم بلكه 
ايران مركزي و 5 درصد از جمعيت كشور را اين مساله 

تهديد مي كند.«

 چرا درياچه ها خشك شدند؟
اظهارات مس��ووالن در حالي است كه آزاد تيموري، 
استاد زيست شناسي دانش��گاه شهيد باهنر، معتقد 

است داليل بسياري زمينه خشك شدن درياچه هاي 
كشور، ازجمله درياچه هاي نمك شده است. او درباره 
اين موضوع بيان كرد: »نبود برنامه ريزي هاي دقيق 
و بلندمدت باعث شد تا ساليان سال از منابع آبي كه 
تامين كننده آب هاي درياچه هاي ما بودند، مصرف 
بي رويه داش��ته باش��يم. اصرار بر روش هاي سنتي 
كشاورزي در بلندمدت نيز سبب شد تا سهمي براي 
درياچه ها قائل نباشيم و در اغلب مواقع از ياد برده شد 
كه اين درياچه ها زنده اند و س��هم آبي دارند. با شروع 
و ادامه خشكسالي ها در س��اليان اخير، باز هم بدون 
برنامه ريزي دقيق شروع به برداشت بي رويه منابع آبي 
زير سطحي كرديم و درياچه هاي زيادي در كشور كه 
از چش��مه هاي موجود در بستر تامين آب مي شدند، 
با پايين رفتن س��طح آب هاي زيرزميني اين حق از 
درياچه ها گرفته ش��د كه در نهايت راهي جز خشك 
ش��دن درياچه ها باقي نگذاش��ت و متاسفانه مسير 
رودخانه هاي منتهي به درياچه ها بعضا منحرف شد.«

او افزود: »با افزايش ش��وري آب بس��ياري از اش��كال 
حي��ات در اين ن��وع درياچه ها از بين رفته اس��ت يا از 

تنوع آنها كاسته مي شود. با وجود اين، زندگي ميكرو 
ارگانيسمي از شايع ترين نوع حيات در اين نوع درياچه ها 
است بنابراين هر اكوسيستمي وظيفه ذاتي خود را در 
طبيعت بر عهده دارند كه خشك شدن و از بين رفتن 
هر كدام از آنها مي تواند در بلندمدت فاجعه بار باشد. از 
بين رفتن درياچه هاي نمكي كه در نزديكي شهرها و 
اجتماعات انساني قرار دارند با توجه به محيط نمكي - 
خشكي كه به وجود مي آورند شرايط را براي زيستن در 
اطراف اين درياچه ها سخت مي كنند، رسيدن نمك ها 
و امالحي كه تا اين زمان به صورت محلول در آب بوده اند 
به زمين هاي اطراف و در فضا باعث شوري زمين هاي 
اطراف خواهد ش��د و مشكالت تنفس��ي را براي افراد 
جوامع نزديك به  وجود مي آورد. از اين جهت خشك 
شدن درياچه هاي شور در بلندمدت و شايد كوتاه مدت 

مي تواند خطرناك تر باشد.«
تيموري با اش��اره به وضعيت درياچه نمك قم گفت: 
»درياچه نمك قم در بخش مركزي ايران و در نزديكي 
ش��هر قم و تهران قرار گرفته اس��ت. هر چند از لحاظ 
زيس��تي اين درياچه هنوز بطور كامل خش��ك نشده 

اما ادامه روند فعلي متاسفانه ممكن است در آينده اي 
بسيار نزديك منجر به خشك شدن اين درياچه مهم 
و نمكي كشور شود. خشك شدن كامل درياچه باعث 
ايجاد بيابان هاي خشك و ايجاد كانون هاي توليد گرد و 
غبار خواهد شد. بطور كلي درياچه هايي كه داراي نمك 
هستند اگر خشك شوند نمك هاي موجود در آن مانند 
ريزگردها در هوا معلق خواهد شد و محيط زيست كل 
مناطق همجوار را ب��ه خطر مي اندازد و احتمال بارش 

باران هاي نمكي را افزايش خواهد داد.«
او با بيان اينكه بعضي از كارشناسان حتي اشاره به اين 
نكته دارند كه تهديدات مربوط به خشك شدن درياچه 
نمكي قم به مراتب بيشتر از خشك شدن درياچه اروميه 
خواهد بود، بيان كرد: »اگرچه شايد اين موضوع كمي 
اغراق آميز باشد، ولي به دليل اينكه اطراف درياچه قم 
بياباني تر و خش��ك تر از درياچه اروميه اس��ت اين امر 
مي تواند موضوع را كمي سخت تر كند. خشك شدن 
درياچه نمكي قم به همراه ريزگردهايي كه در قسمت 
مركزي ايران وجود دارد مي تواند خطر زيست محيطي 

را دو چندان كند.«

پيرمرد نانوا كه براي هزينه هاي درمان و فيزيوتراپي 
همسرش، دست به گريبان حسن قاضي زاده هاشمي 
وزير بهداشت شده، با اين حرف هاي وزير رو به رو شد 
كه خودت بمال. خب تهران هم كه بودي. بلدي بمالي 
ديگه. خودت بمال. اين اظهارات با واكنش هاي زيادي 
در رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي رو به رو شد. انجمن 
فيزيوتراپي ايران به اين اظهارات اعتراض كرد و برخي 
پزش��كان نيز اعالم كردند كه حاضرند بدون دريافت 

پول، همسر اين مرد را درمان كنند. 
فيلم مربوط به حرف هاي وزير بهداش��ت كه چندي 
قبل نيز اظهاراتش درباره انتقاد مردم به دولت، بازتاب 
منفي زيادي داش��ت، در يكي از كانال هاي تلگرامي 
محلي منتشر شد و پس از آن در رسانه هاي سراسري 

بازتاب يافت. 
اما سخنگوي وزارت بهداش��ت در اين باره مي گويد: 
متوجه نمي ش��وم برخ��ي جريانات رس��انه اي كه از 
بيت المال و ش��به بيت المال تغذيه مي ش��وند؛ چرا 
مي خواهن��د يك مدير جهادي و فع��ال را يك مدير 
بي تحرك و نشسته نش��ان دهند. بايد توجه كرد كه 
كار زياد، درصد مواجهه با مردم را افزايش مي دهد و با 
آنها شوخي هم مي كنند، دكتر هاشمي با مردم شوخي 
مي كنند تا آالم شان كم شده و حتي اگر مديري كارش 

را انجام نداده باشد، همان جا برخورد مي كند.
ايرج حريرچي در نشس��ت خبري اين هفته خود به 

برخي حواش��ي كه درباره ش��وخي وزير بهداشت با 
يكي از مردم در حاش��يه سفرش منتشر شده، اشاره 
و اظهار كرد: دكتر هاش��مي به عنوان يكي از بهترين 
چشم پزشكان دنيا و به عنوان يكي از دانشمندان يك 
درصد برتر جهان با انتخاب آقاي رييس جمهور و راي 
باالي مجلس براي وزارت انتخاب شدند. در اين دوره 
هم با وجود عدم تمايل شان با اصراري كه شد، وزارت 

را پذيرفتند.
او افزود: وزير بهداش��ت تاكنون 380 س��فر استاني 
داش��تند و چند صد كيلومتر هم زميني رفت و آمد 
كردند و تك تك با مردم و بيماران و كاركنان و افراد 
مختلف مواجهه پيدا مي كنند. در همين هفته روزي 
14 تا 16 ساعت بازديد داشتند و از يزد، اهواز و مشهد 
بازديد ك��رده و امروز هم به س��مت قزوين مي روند 
و آخر هفته هم ب��ه مدت چهار روز بازديد اس��تاني 
دارند. متوجه نمي شوم برخي جريانات رسانه اي كه 
از بيت المال و ش��به بيت المال تغذيه مي شوند؛ چرا 
مي خواهن��د يك مدير جهادي و فع��ال را يك مدير 
بي تحرك و نشسته نش��ان دهند. بايد توجه كرد كه 
كار زياد، درصد مواجهه با مردم را افزايش مي دهد و با 
آنها شوخي هم مي كنند، دكتر هاشمي با مردم شوخي 
مي كنند تا آالم شان كم شده و حتي اگر مديري كارش 

را انجام نداده باشد، همان جا برخورد مي كند.
حريرچي همچنين گفت: اخبار بسيار مهمي در حوزه 

سالمت در كشور وجود دارد؛ به عنوان مثال متوسط 
شيوع س��ل در دنيا 144 در هر 100 هزار نفر است و 
حتي اين عدد در برخي كشورهاي همسايه ما 280 در 
هر 100 هزار نفر است. اين درحاايست كه اين ميزان 
در ايران 12 در هر 100 هزار نفر است، اما به اين اخبار 
توجهي نمي ش��ود. حال كافي است يك خبر منفي 
باش��د، همه آن را منتش��ر مي كنند. خود اين نانواي 
شريف مي گويد حرف وزير شوخي بوده و از آن دلگير 

نشدم، اما ببينيد چقدر اين خبر منعكس مي شود.
او ادامه داد: در حال حاضر رييس جمهور در سازمان 
ملل هستند و قرار است از ايران به عنوان پيشرفته ترين 
كشور در مبارزه با بيماري ها تقدير و جايزه رسمي به 
رييس جمه��ور تقديم ش��ود. دكتر هاش��مي هم به 
همين دليل به عنوان يكي از 20 كميس��يونر مبارزه 
با بيماري هاي غيرواگير در جهان انتخاب شده است. 
حال اين خبر چقدر منتش��ر شد؟ رسانه ها اينقدر به 
اخبار منفي توجه نكنند، به ويژه رس��انه هايي كه از 

بيت المال استفاده مي كنند.

 يارانه اي كه دولت در بخش سالمت
به مردم مي دهد

او درباره وضعيت پرداخت��ي از جيب مردم در حوزه 
سالمت، گفت: طبق تعريف پرداختي از جيب مردم 
شامل هر نوع پرداختي اس��ت كه در هنگام دريافت 

خدمات سالمت توسط خود مردم پرداخت مي شود 
و ش��امل حق بيمه نيس��ت. در س��ال هاي 88 تا 91 
پرداختي از جيب مردم 54 تا 58 و بطور ميانگين 56 
درصد بود. با اقداماتي كه طي طرح تحول س��المت 
انجام شد، پرداختي از جيب مردم به 38.7 و 38.1 در 

سال هاي 93 و 94 كاهش يافت.
حريرچي افزود: خبر بسيار مهم اين است كه با آماده 
شدن حساب هاي ملي س��المت مربوط به سال 95، 
پرداختي از جيب مردم در حوزه سالمت در سال 95 
به 35.2 درصد كاهش پيدا كرده اس��ت كه دستاورد 
بسيار مهمي محسوب مي شود كه با حمايت دولت و 

مجلس حاصل شده است.
او با بيان اينكه كل هزينه هاي س��المت در سال 95 
اعم از هزينه هاي بستري، سرپايي، بهداشتي، درماني 
و تش��خيصي و دارويي و نيز اعم از هزينه هاي انجام 
شده در بخش دولتي و خصوصي و خيريه و غيره و نيز 
تامين شده توسط خود مردم و دولت و بيمه ها معادل 
114هزار و 613 ميليارد تومان بوده اس��ت كه 35.2 
درصد آن يا 40 هزار و 343 ميليارد تومان آن از جيب 
مردم تامين شده اس��ت. با توجه به رقم متوسط 56 
درصدي پرداختي از جيب مردم در سال هاي قبل از 
اجراي طرح تحول، اين عدد به معني اين است كه در 
سال 95 پرداختي از جيب مردم در مقايسه با درصد 
مشابه پرداختي چهار س��اله مذكور، 23 هزار و 839 

ميليارد تومان كاهش پيدا كرده است.حريرچي ادامه 
داد: اگ��ر اين رقم كاهش يافت��ه را براي هريك از 78 
ميليون و 166 هزار ايراني در سال 95 حساب كنيم، 
روشن مي شود كه هر يك نفر ايراني در سال 95 برابر 
305 هزار تومان كمتر از جيب در حوزه سالمت خرج 
كرده است بنابراين معادل 25 هزار و 400 تومان در 
ماه كمتر براي س��المت هزينه كرده است. به عبارت 
ديگر دول��ت و مجلس از طريق اج��راي طرح تحول 
س��المت حدود 56 درصِد يارانه نقدي كه ماهانه به 
حساب مردم واريز مي شود، يارانه هدفمند در حوزه 

سالمت پرداخت كرده اند.
او تاكيد كرد: بايد توجه كرد ك��ه طبق قانون برنامه 
ششم توسعه و در پايان اين برنامه، پرداختي از جيب 
مردم در حوزه سالمت بايد به زير 25 درصد كاهش 
يابد. با رسيدن به اين رقم ميزان زيادي از هزينه هاي 
كمرش��كن و فقرزاي س��المت به ميزان قابل قبولي 
كاهش پيدا مي كند. براي پيش��رفت بيش��تر در اين 
زمينه، وزارت بهداش��ت عالوه بر سياس��ت گذاري و 
برنامه ريزي در مصرف بهينه منابع و ارتقاي بهره وري، 
كماكان نيازمند همكاري بيشتر دولت و مجلس در 
تامين منابع و نيز اقدامات بيشتر بيمه ها براي كاهش 
و قطع رابطه مالي بيمار و پزشك است كه اين موضوع 
هم مورد درخواست جدي جامعه پزشكي و هم مورد 

درخواست مردم است.

همزمان با پايان س��ال آب��ي 97-96، رييس مركز ملي 
خشكسالي و مديريت بحران سازمان هواشناسي با ارايه 
گزارش وضعيت بارش و دماي كش��ور تاكيد كرد: سال 
آبي 97-96 درحالي به پايان رسيد كه ايران 28.7 درصد 
كمبود بارش و از سوي ديگر 0.8 درجه ساني گراد افزايش 

دما را ثبت كرده است.
صادق ضياييان با اش��اره به اينكه هر سال آبي از ابتداي 
مهرماه شروع مي شود و تا پايان شهريور ماه ادامه مي يابد، 
اظهاركرد: كل كشور از ابتداي مهرماه سال 96 تا پايان 
شهريورماه سال 97، حدود 166 ميلي متر بارش دريافت 
كرده است. با توجه به اينكه ميانگين بارش بلندمدت ايران 
در بازه يك ساله 232 ميلي متر است، در 12 ماه گذشته 
نسبت به بلندمدت 28.7 درصد كاهش بارش نسبت به 
درازمدت داريم. او ادامه داد: ايران در س��ال آبي گذشته 
212 ميلي متر بارندگي داشت بنابراين با توجه به بارش 
166 ميلي متري س��ال آبي 97-96، 22 درصد كمبود 

بارش نسبت به سال قبل ثبت شده است.
رييس مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان 
هواشناسي استان هاي پربارش و كم بارش كشور را طي 
12 ماه گذشته برشمرد و گفت: استان هاي آذربايجان 
ش��رقي و آذربايجان غربي به ترتيب با 24 درصد و 21 

درصد افزايش بارش در رده هاي اول و دوم اس��تان هاي 
داراي ترسالي قرار دارند و بيشترين بارش ها را در فصل 
بهار دريافت كردند البته متاسفانه اين دو استان بيشترين 
افزايش دما را هم در سال آبي كه گذشت، تجربه كردند. 
ضياييان همچنين با اشاره به كم بارش ترين استان هاي 
كش��ور طي 12 ماه گذشته اظهار كرد: متاسفانه استان 
سيستان و بلوچستان در س��ال آبي 97-96، وضعيت 
بارشي خوبي نداشت و با 75 درصد كمبود بارش، رتبه 
اول كم بارشي را از آن خود كرده است. استان هاي كرمان 
و هرمزگان نيز با 67 درصد كمب��ود بارش در رتبه  دوم 
كمي بارش��ي قرار مي گيرند. افزون بر اينه��ا در 12 ماه 
گذشته بارش استان هاي بوشهر، كهگيلويه و بوير احمد 

و فارس تا حدود 50 درصد كاهش يافته است.

 كاهش ۲۵ درصدي بارش در استان تهران 
اين كارشناس سازمان هواشناسي كشور در ادامه وضعيت 
بارشي اس��تان تهران را نيز ارزيابي و اظهار كرد: در سال 
زراعي 97-96، اس��تان ته��ران 223 ميلي متر بارش 
دريافت كرد. بايد توجه داشته باشيم كه بارش سال قبل 
تهران 298 ميلي متر و بارش اين استان در دوره بلندمدت 
263 ميلي متر است بنابراين تهران نسبت به سال قبل 25 

درصد و نسبت به بلندمدت 15 درصد كاهش بارش دارد.
رييس مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان 
هواشناسي تاكيد كرد: بررسي آمارهاي بارشي طي 12 
ماه گذش��ته نشان مي دهد كه اس��تان هاي كردستان، 
اردبيل، همدان، كرمانشاه، زنجان، ايالم و سمنان به لحاظ 
بارشي در وضعيت نرمالي قرار دارند و ساير استان ها - كه 
شامل 22 استان اس��ت - در شرايط زير نرمال هستند. 
ضياييان در تحليل بارش هاي 12 ماه گذش��ته با اشاره 
به اينكه طي 30 س��ال گذشته، س��ال آبي 97-96 به 
لحاظ كمبود بارش در رتبه س��وم س��ال هاي كم بارش 
قرار مي گيرد، تصريح كرد: بررسي گزارش هاي بارشي 
نش��ان مي دهد كه كم بارش ترين سال آبي در 30 سال 
گذشته، سال 88-87 است كه نسبت به بلندمدت 41 
درصد كمبود بارش داشت همچنين سال آبي 78-79 
با 35 درصد كمبود بارش در رتبه دوم قرار مي گيرد. سال 
زراعي 97-96 نيز با 28.7 درصد كمبود بارش در جايگاه 

سوم كم بارشي طي 30 سال گذشته ثبت مي شود.
او تاكيد كرد: تفاوت كم بارش��ي س��ال آب��ي 97-96 با 
س��ال هاي س��ابق اين اس��ت كه اين كمبود بارش در 
ش��رايطي رخ مي دهد كه طي يك دهه گذش��ته ايران 
حتي در يك سال هم ترس��الي را تجربه نكرده است اما 

درس��ال هاي آبي 88-87 و 79-78 با اينكه ايران دچار 
كم بارشي شد ولي كشور پيش از آن سال هاي متمادي 
ترسالي را تجربه كرده بود. رييس مركز ملي خشكسالي 
و مديريت بحران س��ازمان هواشناسي در بخش ديگر 
صحبت هايش در مورد وضعيت دمايي ايران طي سال آبي 
 به پايان رسيده اظهار كرد: در 12 ماه گذشته، كل كشور 
1.3 دهم درجه ساني گراد افزايش دما را ثبت كرده است. 
در اين ميان استان آذربايجان غربي كه به عنوان يكي از 
پربارش ترين اس��تان هاي اين سال آبي ثبت شده، با دو 
درجه ساني گراد افزايش دما، ركورد گرما را در اين استان 

جابه جا كرده است. به گفته ضياييان، در سال زراعي 97-
96، استان هاي زنجان و كردستان 1.9 درجه ساني گراد 
نسبت به ميانگين بلندمدت خود گرم تر بودند. استان 
آذبايجان ش��رقي نيز كه به عنوان پربارش ترين استان 
ايران در 12 ماه گذشته ش��ناخته مي شود؛ 1.7 درجه 

ساني گراد افزايش دما داشت. 
او در پايان گفت: بررس��ي ها نشان مي دهد كه در تهران 
نس��بت به ميانگين بلندمدت اين اس��تان، 1.5 درجه 
افزايش دما تجربه شده است البته همه استان هاي كشور 

به نوعي افزايش دما داشتند. 
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ايرانشهر 13 راهوشهرسازي
نامه هاشمی به مقام  معظم  رهبري 

درباره شهر تهران

هزینه خرید و نگهداری 
واگن 130 درصد بیشتر شد

 دستور جهانگیري 
براي تخصیص ارز به الستیک

محسن هاشمی از نگارش نامه ای به رهبر انقالب و 
بیان مشکالت تهران خبر داد و گفت: در این نامه بنده 

چند درخواست را مطرح کرده ام.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، هاشمي که پیشتر عنوان 
کرده بود اگر نگذارند تهران توسعه بیابد، گالیه خود 
را نزد رهبر انقالب می بریم، گفت: من اخیرا نامه ای 
حدود یک صفحه و نیم خدمت مقام معظم رهبری 
نوشتم و در آن تمام چالش های شهر تهران را مطرح 
کردم. رییس شورای شهر تهران افزود: محورهای نامه 
مفصل اس��ت و در آن از ایشان درخواست كردم اگر 
می توانند کمک کنند. چرا که تهران پایتخت کشور 
است و ما باید مواظب باشیم و اکنون تمام مشکالت 
در آن جمع شده است و اگر به آن پرداخته نشود، از 
پس کار برنمی آییم؛ در نتیجه به نظر من دخالت ایشان 
را می طلبد و ما به آن امیدواریم. وی بار دیگر ترافیک 
تهران را بدتر از داعش خواند و تاکید کرد: من بارها به 
صورت شوخی و جدی گفته ام که ترافیک تهران از 
داعش بدتر است و به این اعتقاد دارم چراکه ترافیک 
تهران نشان دهنده آن است که ما نمی توانیم مردم 
را مدیری��ت کنیم. در صورتی ک��ه راه حل آن وجود 
دارد و دم دس��ت ماست و یکی از راهکارهای آن این 
است که ما در حال حاضر ۲۲۰ کیلومتر مترو داریم 
و می توانیم هفت میلیون سفر با آن انجام دهیم، در 
نتیجه چرا باید به جای استفاده از این ظرفیت تنها دو 
تا دو و نیم میلیون سفر با مترو انجام شود؟  هاشمی 
با تاکید بر توان داخلی برای تولید واگن مترو گفت: 
ما ۴ کارخانه واگن سازی داریم، چرا پول نمی دهیم 
که واگن ها ساخته شود و ش��غل ایجاد شود و مردم 
راحت شوند؟ ما حداقل ۵ کارخانه اتوبوسرانی داریم، 
چرا پول نمی دهیم که اتوبوس ساخته شود و تعداد 
اتوبوس های تهران به ۹ هزار دستگاه برسد؟ وی در 
مورد درخواس��ت خود از رهبر انقالب اظهار داشت: 
درخواس��ت من این بود که ۲ میلی��ارد دالر از مقام 
معظم رهبری از صندوق توسعه ملی بگیریم تا کمکی 
به تهران شود. رییس ش��ورای شهر تهران ادامه داد: 
منظورم این بود که پولی را برای کمک به حل ترافیک 
شهر تهران بگیریم چراکه شهرداری اکنون درگیر 
است و ۵۲ هزار میلیارد بدهکار است. شهرداری حتی 
اوراق مشارکت خودش را هم نمی تواند بفروشد و این 
مسئله به یک معضل تبدیل شده است. این معضل را 
چه کسی می تواند حل کند؟ من باید این مساله را یا به 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهم یا خدمت 
مقام معظم رهبری ببرم، راهی جز این ندارد. وی در 
پاسخ به این سوال که آیا دریافت پول از صندوق توسعه 
ملی برای ش��هرداری تهران از مقام معظم رهبری 
مسبوق به سابقه بوده است یا خیر گفت:خیر اما مسئله 
مترو تهران همیشه با نظر مقامات باال پیشرفت کرده 
اس��ت. زمانی که بحث مترو شروع شد خود آیت اهلل 
هاشمی به میدان آمد. اولین ارز به متروی تهران توسط 
دولت ایشان داده شد. در دولت های هفتم و هشتم 
هم همواره از رئیس جمهور وقت ارز را تامین کردیم. 
احمدی نژاد به من ارز نداد ولی به آقای درویش بعد از 

من داد و یک بخشی از مترو پیشرفت کرد.

مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا گفت: هزینه 
خرید، تامین قطعات و نگهداری واگن های مسافری 
از سه میلیارد به هفت میلیارد تومان افزایش یافته 
است، درواقع این بخش افزایش قیمتي برابر با 13۰ 
درصد را تجربه مي كند. به گزارش ایرنا، محمد رجبی 
افزود: دلیل افزایش چشمگیر هزینه نگهداری قطارها، 
تخصیص ندادن ارز با تعرفه مناسب به شرکت های 
حمل ونقل ریلی است. او ادامه داد: با افزایش قیمت 
مواد مصرفی و قطعات یدکی واگن های مسافری که 
متاثر از رش��د بهای فوالد و محصوالت پتروشیمی 
است، هزینه بازسازی یک واگن مسافری به بیش از 
یک میلیارد تومان رسیده که با تخصیص ارز مناسب 
به حدود 8۰۰ میلیون تومان کاهش می یابد. رییس 
انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی کشور 
اضافه کرد: تامین این مبالغ برای تعمیر و نگهداری 
واگن ها از توان ش��رکت ها خارج است و نمی توانند 
واگن ها را با انجام تعمیر اساسی برای سیر آماده کنند.

معاون س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
گفت: در مکاتب��ه با مع��اون اول رئیس جمهور 
مقرر شد ارز به الستیک با اولویت ویژه تخصیص 
پیدا کند. به گزارش صداوسیما، داریوش امانی 
اظهار ك��رد: هم زمان با آغاز اعت��راض رانندگان 
در تاریخ اول خردادماه س��ال جاری، جلس��ات 
زیادی با حضور نمایندگان اصناف و تشکل های 
صنفی بخ��ش حمل ونقل جاده ای برگزار ش��د 
و بعضی از مطالبات بطورج��دی از طرف دولت 
و مجلس شورای اس��المی و سایر دستگاه های 
اجرایی بررس��ی و در دست اقدام است. امانی در 
خصوص تأمین الستیک و قطعات و اقالم مصرفی 
موردنیاز رانندگان اظهاركرد: با توجه به این که 
ماهانه حدود 1۰۰ هزار حلقه الستیک موردنیاز 
رانندگان است، طی ۲ ماهه گذشته، تعداد 1۰۰ 
هزار حلقه الستیک توزیع شد که در حال حاضر 

1۰۰ هزار حلقه کمبود الستیک وجود دارد.
معاون حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای، تصریح کرد: طبق دس��تور معاون اول 
رئیس جمهوری مقرر شد الستیک های موجود 
در انب��ار گمرکات و س��ازمان اموال تملیکی هر 
چه زودتر میان رانندگان توزیع ش��ود و تصمیم 
جدیدی که اخیراً توسط هیات وزیران برای تعیین 
تعرفه واردات این گروه محصول از تایر گرفته است 
که مقرر ش��د چهار ردیف از تعرف��ه واردات تایر 
مربوط به تایرهای رادیال باری-اتوبوس��ی از ۲۶ 

درصد به ۵درصد کاهش یابد.

كارنامه بازار ملك در شهريور 97 به روايت وزارت راه و شهرسازي

با حضور شهردار و معاونانش در صحن علني پارلمان شهري پايتخت صورت گرفت

تورم مسكن به 74 درصد رسيد

رونمایي از برنامه 5 ساله سوم شهرداري تهران

گروه راه و شهرسازي     
اگرچه هنوز بانك مركزي آمار رس��مي تحوالت بازار 
مسكن تهران در شهریورماه را منتشر نكرده است، اما 
گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و 
شهرسازی از این بازار نشان می دهد، متوسط قیمت 
هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در این ماه 
نسبت به شهریور س��ال گذشته ۷۴ درصدی افزایش 

یافته و به 8.1 میلیون تومان رسیده است.
بر اساس این گزارش، در شهریور ماه سال جاري 1۰ هزار و 
۵3۷ فقره معامله در تهران به امضا رسید که نسبت به ماه 
گذشته )مرداد ۹۷( با 13 هزار و 1۲۰ فقره معامله، حدود 
۲ هزار و ۴۰۰ فقره )1۹.۶ درصد( كاهش داشته است. در 
همین حال، گزارش وزارت راه حاكي از این است كه تعداد 
معامالت ملك در شهریورماه سال جاري نسبت به شهریور 

سال گذشته 33.1  درصد کاهش را تجربه كرده است.
بر اس��اس این گزارش، متوس��ط قیمت هر متر مربع 
واحد مسکونی در شهریورماه س��ال جاري در تهران 
8 میلیون و 1۲۲ هزار و ۴۰۰ تومان برآورد ش��ده که 
نسبت به ماه گذش��ته )مرداد( ۶۰۰ هزار تومان در هر 
متر مربع افزایش داشته است. این شاخص در شهریور 
سال گذش��ته ۴ میلیون و ۶8۴ هزار تومان در هر متر 
مربع بود که نشان دهنده افزایش شدید قیمت مسکن 
در شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

به عبارت دیگر، قیمت هر متر مربع در شهریور امسال نسبت 
به مرداد س��ال جاری ۹.3 درصد و نسبت به شهریور سال 

گذشته ۷3.3۹ درصد افزایش نشان می دهد.
بر اس��اس گزارش وزارت راه و شهرس��ازي، گرانترین 
منطقه تهران در شهریور امسال، منطقه یک با متوسط 
قیمت مت��ری 1۷ میلیون و ۷۷1 ه��زار تومان بوده و 
ارزانترین منطق��ه پایتخت نیز منطقه 18 با میانگین 

متری 3 میلیون و ۴۷۰ هزار تومان ثبت شده است.
دیگر مناطق گران پایتخت شامل مناطق ۲ با میانگین هر 
متر مربع واحد مسکونی، 1۲ میلیون و ۷۷3 هزار تومان، 
منطقه 3 با میانگین متری 1۴ میلیون و ۶3۹ هزار و 3۰۰ 
تومان، منطقه ۵ با متوسط متری 1۰ میلیون و ۲۷۰ هزار 
تومان و منطقه ۶ با میانگین متری 1۰ میلیون و ۷1۰ هزار 

تومان اعالم شده است.

مناطق 1۶، 1۷، 18، 1۹ و ۲۰ نیز با متوس��ط هر متر 
مربع واحد مس��کونی زیر ۴ میلیون تومان ارزانترین 

مناطق تهران اعالم شده اند.
مناطق ۴، ۷، 8، 13 و ۲۲ با میانگین بین ۷ تا 8 میلیون تومان 
در هر متر مربع و مناطق ۹، 1۰، 11، 1۴ و ۲۲ با میانگین بین 
۵ تا ۶ میلیون تومان در هر متر جزء مناطق میان قیمت در 

این جدول به حساب می آیند.

  تعمیق ركود تورمي در بازار ملك
درواقع بررسي آمار معامالت مسكن در شهریور سال۹۵، ۹۶ 
و ۹۷ نشان مي دهد كه حجم قراردادهاي خرید و فروش در 
شهریور سال۹۵ و ۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل آن روند 
صعودي داشته اس��ت اما در شهریور ۹۷، حجم معامالت 
نسبت به ماه مشابه سال قبل آن، كاهش داشته است كه این 
موضوع مي تواند زنگ هشداري براي بازگشت ركود به بازار 
مسكن باشد. اگرچه حجم معامالت تنها یكي از فاكتورهاي 
مورد نظر براي بررس��ي ركود یا رونق بازار اس��ت و قیمت 
مسكن، حجم پروانه هاي صادرشده و ... هم نقش مهمي در 
تعیین وضعیت مسكن بازي مي كنند، در عین حال، با توجه 
به كاهش چشمگیر معامالت مسكن، این موضوع نمي تواند 
چشم انداز خوبي براي این بازار در ماه هاي آتي ترسیم كند.

  دالیل ركود؟
بازار مسكن در نیمه ابتدایي سال جاري روزهاي خوبي 
را س��پري نكرد و معامالت مس��كن در حال كاهش 
چشمگیر است و ثبت این آمار به علت جهش قیمت 
مسكن از اردیبهش��ت ماه امسال است جهشي كه در 
برخي مناطق تهران از جمله مناطق ۲، ۴ و ۵، رشد ۷۰ 

درصدي قیمت ها را رقم زد.
 با رشد قیمت مس��كن، توان خانوارها براي خرید مسكن 
كاهش یاف��ت و همین موضوع موجب ش��د ك��ه تعداد 
قراردادهاي خرید و فروش از اردیبهشت ماه روندي نزولي را 
طي كند و ثبت 1۹ هزار قرارداد خرید و فروش به كمي بیش 

از 1۰ هزار فقره معامله در شهریور ماه برسد.
در پي افزایش جهشي قیمت مس��كن طي ۶ ماهه اخیر، 
خروج س��فته بازان، رکود معامالت و نا تواني طرف تقاضا 
حكایت از آن دارد که در ماه های پیش رو شاهد افت معامالت 

و کاهش سرعت رشد قیمت خواهیم بود اگرچه پیش بیني 
مي شود كه قیمت ها كاهش چنداني را تجربه نكنند و به تبع 

آن معامالت هم افزایش چنداني نداشته باشند.

  روند 9 ماهه اخیر بازار ملك
به گزارش »تعادل«، با كاهش نرخ سود بانكي در تابستان 
سال گذش��ته، بازار مس��كن كه رقیب بالفصل بازار پول 
به ش��مار مي رود، از الك ركود ۴ س��اله خود بیرون آمد و 
براي رونق گرفتن خیز برداش��ت. این روند صعودي اما در 
فصل زمس��تان به ویژه در بهمن ماه، در اثر التهاب نرخ ارز، 
از مسیر رش��د مالیم قیمت خارج شد و همزمان به دلیل 
كاهش قدرت خرید متقاضیان مصرف��ي در برابر افزایش 
بعضا سرس��ام آور قیمت هاي پیش��نهادي فروشندگان، 

تعداد معامالت به طور معناداري نس��بت به ماه قبل از آن، 
در شرایطي كه بازار ماه هاي پایاني سال، همواره داغ بوده 
است، كاهش یافت. این روند كاهشي در فروردین ۹۷ نیز 
تجربه شد به گونه اي كه تعداد معامالت واحدهاي مسكوني 
شهر تهران به ۵ هزار واحد مسكوني رسید كه نسبت به ماه 
قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۵۹ و ۶.3 درصد كاهش 
نشان داد. در اردیبهشت ماه اما با ثبت بیش از 1۹ هزار مورد 
معامله مسكن در تهران، روند معامالت ملك دوباره به مدار 
صعودي بازگشت و این بازار توانست در شرایطي كه راه هاي 
ورود نقدینگي به بازارهاي ارز و طال به دلیل اعمال برخي 
سیاست هاي مقطعي دولت مسدود شده بود و بازار پول هم 
از جذابیت افتاده بود، بخشي از نقدینگي سرگردان را جذب 
كند. در ماه هاي خرداد، تیر و مرداد اما بار دیگر،  به دلیل بروز 

بي ثباتي در برخي بازارها و فضاي كلي اقتصاد و در پي آن 
افزایش انتظارات تورمي، قیمت ها  رشد شدیدي را تجربه 
كرد و منجر به كاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفي شد.

اگر چه نرخ ارز، عوامل دروني بازار مسكن )دستمزد كارگران، 
نرخ مصالح متعارف و نه لوكس س��اختماني و...( را به طور 
مس��تقیم تحت تاثیر قرار نمي دهد، اما نوسان هاي ارزي 
اثر مستقیمي بر انتظارات تورمي و ایجاد هیجان در میان 
فعاالن بازارهاي مختلف دارد. از همین رو، هیجان بازار ارز 
كه از دي و بهمن س��ال گذشته آغاز شد و در ماه هاي اخیر 
شتاب بیشتري گرفت، در بازار مسكن نیز بازتاب یافت و براي 
همگان مشخص شد كه در شرایط كنوني،  تحوالت مسكن 
بیشتر از عوامل اثر گذار فضاي كلي اقتصاد متاثر مي شود تا 

عوامل اختصاصي این بازار.

گروه راه و شهرسازي|آزاده كاري|
ابتدا قرار بود برنامه پنج ساله سوم شهرداري تهران تا پایان 
تیر ماه سال جاري به شورا ارایه شود اما به دلیل تغییر شهردار 
این زمان بندي بهم خورد و انتهاي شهریور براي ارایه برنامه 
سوم ماه تعیین شد. روز گذشته شهرداري به وعده خود عمل 
كرد و محمد علي افشاني با حضور در صحن علني شوراي 
شهر، برنامه پنج ساله سوم شهرداري را تقدیم هیات رییسه 
شورا كرد. الیحه برنامه سوم در 11 فصل و ۹1 ماده تنظیم 

شده و از سال آینده الزم االجراست.
به گزارش تعادل، افشاني در این جلسه به بیان سرفصل هاي 
برنامه س��وم پرداخت و توضیحاتي درباره آن ارایه كرد. به 
گفته افشاني برنامه سوم با محوریت موارد مهمي همچون 
زیست پذیري، شفافیت، مشاركت پذیري، توسعه عدالت و 

كاهش نابرابري تعبیه شده است.

  هوشمندسازي سامانه هاي شهرداري 
افشاني با اشاره به بحث فس��اد در شهرداري با بیان اینكه 
فساد از معضالت هر كشوري است و مانع توسعه مي شود، 
هوشمندسازي سامانه هاي شهرداري را یكي از مهم ترین 
راه هاي ایجاد شفافیت و مقابله با فساد دانست كه در تدوین 
برنامه پنج ساله سوم ش��هرداري توجه ویژه اي به آن شده 
است. وي هوشمندس��ازي سامانه ش��هرداري را اولین و 
مهم ترین نیاز ش��هرداري تهران بر ش��مرد ك��ه بدون آن 

شفافیتي ایجاد نمي شود.
افش��اني در این باره تصریح كرد: هوشمندسازي صدور 
پروانه یكي از مواردي است كه به آن تاكید دارم و باید در 

تمام خیابان هاي شهر صدور پروانه ساماندهي شود.حتي 
در زمینه آبیاري گیاهان و درختان هم باید هوشمندسازي 
را پیاده كنیم. همچنین سیس��تم روش��نایي باید كامال 
هوشمند باشد.مدیریت پسماند به شكل هوشمند نیز از 
دیگر مواردي است كه در برنامه سوم مورد توجه قرار گرفته 
است. به گفته ش��هردار بخش خصوصي نیز به مدیریت 
پسماند توجه نشان مي دهد چرا كه پسماند به تدریج به 

بحثي اقتصادي تبدیل مي شود.
ش��هردار تهران، فرآین��د بهبود و كنت��رل ترافیك را از 
دیگر سرفصل هاي برنامه سوم برشمرد و گفت: تمامي 

پارك هاي حاش��یه اي باید قابل كنترل باش��ند و مردم 
قبل از حركت بتوانند جاي پارك رزرو كنند با این شیوه 
از حجم ترافیك كاسته خواهد ش��د و زمان براي مردم 

معنادار خواهد شد.
به گفته محمدعلي افشاني نوسازي ناوگان حمل و نقل 
عمومي، بازطراحي شبكه بي آرتي، برقي كردن وسایل 
نقلیه، توس��عه وضعیت عبور و مرور دوچرخه و پیاده، 
حفظ و جلوگیري از تخریب باغات و توسعه فضاي سبز 
تهران از دیگر موارد مورد توجه در برنامه سوم پنجساله 

شهرداري تهران است.

  كوه خواري و درختكاري 1250 هكتاري 
افشاني با بیان اینكه توسعه فضاي سبز و تكمیل كمربند 
فضاي شهر تهران از دیگر مواردي است كه در برنامه گنجانده 
شده، تصریح كرد: ظرف سه ماه گذشته ابتدا تا انتهاي شمال 
تهران به منظور پیشگیري از كوه خواري براي درختكاري به 
وسعت یك هزار و ۲۵۰ هكتار آماده شده است. آب مورد نیاز 
براي درختكاري تامین و براي احداث مخازن الزم مناقصه آن 
نیز برگزار شده است. به  این  ترتیب كسي نمي تواند كوه را در 
جهت منافع شخصي تصاحب كند. شاید مهم ترین كاري كه 
در این دوره انجام خواهد شد و نقش مهمي در رفاه و آسایش 

مردم دارد همین موضوع باشد.
شهردار تهران با اشاره به تصویب درآمد پایدار شهرداري 
در دولت گفت: براس��اس این مصوبه كه امیدواریم در 
مجلس هم تصویب شود سهم شهرداري از درآمد پایدار 
از یك سوم به ۵۰ درصد از محل ارزش افزوده افزایش 
یافته است. دولت حاضر ش��د از بخشي از درآمد خود 

بگذرد كه این موضوع قابل تقدیر است.

  جمع آوري متكدیان پایتخت 
به گفته افش��اني، متكدیان و معتادان باید ازس��طح شهر 
جمع آوري شوند. وي  اظهار كرد: درحوزه تكدي گري اگر 
انساني قرباني مي شود نباید تحقیر شود، بي تردید باید این 
افراد جمع آوري شوند كه من قول تحقق این كار را تا شهریور 
ماه سال آینده داده ام، اما این كار زودتر عملیاتي خواهد شد. 

البته سازمان بهزیستي نیز باید وظایف خود را انجام دهد.
افش��اني در بخش دیگري از صحبت هاي خود با تاكید بر 

اینكه در برنامه پنج ساله سوم شهرداري تهران شناسایي 
نیازهاي هر محله و اعمال سیاست هاي تبعیض مثبت براي 
رفع نیازهاي محالت مد نظر ق��رار گرفته اند، افزود: تمام 
محالتي كه فاقد پارك هستند، تا سال آینده یك پارك در 

آنها احداث خواهد شد.

  ترخیص 4 نردبان 64 متري آتش نشاني 
ش��هردار تهران یكي دیگر از س��رفصل هاي برنامه سوم را 
ایمني دانست و با اشاره به خرید چند ماشین آتش نشاني 
گف��ت: چندي پیش چه��ار نردبان ۶۴ مت��ري از گمرك 
ترخیص شد. براي این كار نامه نگاري هاي بسیاري صورت 
گرفت كه خوشبختانه این امر محقق شد تا ما بتوانیم در 
روز هفتم مهر ماه یعني روز »آتش نشاني « از این نردبان ها 

رونمایي مي كنیم.
افش��اني از خارج كردن پادگان هاي نظامي از شهر تهران 
كه در سال هاي گذشته صورت گرفت،  انتقاد كرد و گفت: 
مي توان از فضاي باز موجود در این پادگان ها در هنگام بروز 
حوادث استفاده كرد. شهر تهران بدون اورژانس هوایي امكان 
مدیریت بحران را ندارد و یكي از محل هایي كه مي توان براي 
این كار استفاده كرد، همین پادگان ها است. ما حاضر هستیم 
با همكاري وزارت راه كلیه پادگان هاي موجود در شهر را براي 
بهره گیري مردم خریداري كنیم و آنها را به حاش��یه شهر 
منتقل كنیم. بي تردید این فضاي باز نیاز شهر تهران است.به 
گفته وي تدوین طرح آمادگي براي حوادث طبیعي )سیل، 
زلزله( نیز در این برنامه پیش بیني شده و باید محالت براي 

بروز این حوادث آمادگي الزم را كسب كنند.

جدال تركان و آخوندي بر سر انتخابات نظام مهندسي
گروه راه و شهرسازي|

عباس آخوندي، وزیر راه و شهرس��ازي در نامه اي خطاب 
به رییس دفتر رییس جمهور پیشنهاد حسن روحاني در 
خصوص برگزاري با تاخیر انتخابات دوره هشتم هیات مدیره 
سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها را خالف 
قانون دانست. اكبر تركان، نماینده ویژه رییس جمهوري در 
نوسازي بافت هاي فرسوده اما در واكنش به این نامه آخوندي 
گفت: وزیر راه وشهرسازي نظارت استصوابي بر انتخابات 

نظام مهندسي دارد.
به گزارش خبرگزاري مهر، در پي درخواس��ت اكبر تركان 
مشاور رییس جمهور در امور هماهنگي بافت هاي فرسوده 
و رییس س��ابق شوراي مركزي س��ازمان نظام مهندسي 
ساختمان از رییس جمهور مبني بر تعویق ۲ ماهه انتخابات 
هش��تمین دوره هیئت مدیره نظام مهندسي ساختمان 
استان ها، محمود واعظي رییس دفتر رییس جمهور نیز طي 
نامه اي تاریخ 31 شهریور به وزیر راه و شهرسازي نوشت كه 

نظر رییس جمهور، برگزاري با تاخیر این انتخابات است.
پایگاه خبري وزارت راه و شهرسازي نیز نامه عباس آخوندي 
وزیر راه و شهرسازي در پاسخ به نامه واعظي را در شامگاه 

دوشنبه هفته جاري منتشر كرد.
آخوندي طي نامه اي خطاب به رییس دفتر رییس جمهور 
اعالم كرد كه نامه آقاي تركان اقدامي نادرست و خالف قانون 
و غیرقابل اقدام به شمار مي رود و مطابق برنامه زماني اقدامات 
انجام و رأي گیري در راستاي اجراي قانون در استان هاي 

مختلف از پنجم تا سیزدهم سال جاري انجام خواهد شد.

آخوندي در این نامه نوشته است: »فرایند، ترتیب و نحوه 
برگزاري انتخابات هیئت مدیره هاي سازمان نظام مهندسي 
ساختمان استان ها از جمله مهلت هاي قانوني برگزاري آن 
در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 13۷۴ 
و آیین نامه اجرایي آن مصوب 13۷۵ و اصالحات بعدي آن 
به طور كامل و دقیق احصا شده و در ۷ دوره انتخابات قبل 
و دوره جاري مالك عمل بوده و مي باشد، مورد پیشنهادي 
آقاي مهندس تركان خالف قانون و غیرقابل اقدام اس��ت 
بنابراین، تأخیر به طور قانوني امكان پذیر نیست و مطابق 
برنامه زماني آن اقدام و رأي گیري در راستاي اجراي قانون 
در استان هاي مختلف از پنجم تا سیزدهم سال جاري انجام 
خواهد شد. نامه جناب تركان با حواشي دیگر همراه است. از 
جمله انتساب رفتار غیرحرفه اي به وزارت راه و شهرسازي، 
احتمال رد صالحیت مهندس��ان مخالف ب��ا این رفتارها 
توس��ط این وزارتخانه و در نتیجه بي اعتمادي مهندسان 
به دولت تدبیر و امید. باید عرض كنم كه واقعا متأسفم كه 
ایش��ان پناهگاه گروهي متخلف، زیر پاي گذارنده اخالق 
و اصول حرفه اي مهندس��ي، امضا فروش و حیف كننده 
اموال مردم شده اند كه بي محابا پیشنهاد اقدام غیرقانوني به 
رییس جمهور مي دهند. وزارت راه و شهرسازي مطابق قانون 
نظارت كلي بر انتخابات دارد و انتخابات توسط هیئت هاي 
اجرایي و هیئت هاي نظارت برگزار و نظارت مي شود. اگر 
مهندسان به دولت بي اعتماد شوند ناشي از حمایت ایشان 
و كسان دیگري در بدنه دولت است كه عمال از امضافروشي، 
شهرفروشي، عدم كنترل ساختمان و بي قانوني حمایت 

مي كنند مي باشد. مهندسان س��اختار سالمت و اصالح، 
بزرگترین پشتوانه وزارتخانه و دولت هستند.«

  نظارت استصوابي بر انتخابات نظام مهندسي 
اكبر ت��ركان، نماینده ویژه رییس جمهوري در نوس��ازي 
بافت هاي فرسوده اما در واكنش به این نامه آخوندي گفت: 
هر فردي كه برخالف اندیشه هاي آقاي آخوندي فكر كند، 
حذف مي شود و وزیر راه وشهرسازي نظارت استصوابي بر 

انتخابات نظام مهندسي دارد.
تركان در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به درخواست وي از وزیر 
راه و شهرسازي مبني بر تعویق در برگزاري انتخابات نظام 
مهندس��ي اظهار كرد: به نظر مي رسد در مرحله برگزاري 
انتخابات نظام مهندسي برخي افراد كه با اندیشه هاي آقاي 
آخوندي مخالف هستند حذف ش��ده اند و آقاي آخوندي 

نظارت استصوابي اعمال كرده است.
وي با بیان این ادعا كه كس��اني كه ب��راي انتخابات نظام 
مهندسي از مرحله رد صالحیت عبور كرده اند، منتخب وزیر 
راه و شهرسازي هستند، ادامه داد: در قانون رد صاحیت افراد 
توسط وزیر راه و شهرسازي پیش بیني نشده و این اقدام وزیر 

مداخله محسوب مي شود.
تركان گفت: عده اي در پرونده ه��اي افراد ورود مي كنند، 
جست وجو مي كنند و دالیلي سرهم مي كنند تا برخي ها 

را رد صالحیت كنند.
نماینده ویژه رییس جمهوري در نوسازي بافت هاي فرسوده 
افزود: جایگاه تایید صالحیت توس��ط وزارت، ابتكار آقاي 

آخوندي است وگرنه در قانون چنین چیزي پیش بیني نشده 
است و هیچ منع قانوني براي موافقت با درخواست بنده وجود 
ندارد. وي گفت: آقاي آخوندي كه گفته است درخواست بنده 
غیر قانوني بود، لطفا بگوید به استناد كدام قانون درخواست 

بنده غیر قانوني است.
تركان تاكید كرد: در تبصره ماده 13 قانون نظام مهندسي 
آمده است كه اولین دوره انتخابات را وزارت شهرسازي برگزار 
كند چراكه در آن زمان س��ازمان نظام مهندسي به تازگي 
تشكیل شده بود. این قانون براي برگزاري اولین دوره است و 
مجري برگزاري دوره هاي بعدي باید سازمان نظام مهندسي 
باشد و جایگاه وزارت راه وشهرسازي براي برگزاري دوره هاي 

بعدي انتخابات، نظارت است.
وي همچنین درباره احتمال بركناري، جابه جایي یا استیضاح 
وزیر راه و شهرسازي در آینده نزدیك گفت: اطالعي از این 
موضوع ندارم اما خبر رفتن آقاي آخون��دي از وزارت راه و 

شهرسازي خبر خوبي است. 
تركان همچنین درباره این سوال كه گفته مي شود یكي از 
گزینه هاي سرپرستي یا وزارت راه وشهرسازي شما هستید، 
گفت: تا كنون یشنهادي در این باره به بنده داده نشده است.

 حفظ حیاط خلوت وزارت راه
در همین حال، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
کش��وردر واکنش به اظهارات اخیر وزیرراه وشهرسازي 
درباره ریاست سازمان نظام مهندسي، اظهار کرد: موضوع 
تعارض منافع اساسا اشتباه جا افتاده است و نظام مهندسی 

ساختمان همیشه حیاط خلوت وزارت راه و شهرسازی 
بوده است. 

فرج اهلل رجبی در گفت وگو با تس��نیم با اش��اره به این که 
عملکرد وزیر راه و شهرسازی در حوزه حمل ونقل و مسکن 
بسیار ضعیف بوده است، گفت: وزیر راه در تالش است با 
این قبیل اقدامات مسیر استیضاحش را به انحراف بکشاند.
او با بی��ان این که بنده پس از انتخ��اب به عنوان نماینده 
استان فارس از س��وی رئیس جمهوری، رئیس سازمان 
نظام مهندسی ساختمان کشور شدم، افزود: خود آقای 
آخوندی بنده را برای این ُپست پیشنهاد داد، چرا همان 
زمان این مسئله را مطرح نکرد و واقعیت آن است که این 

اظهارات مبنای قانونی ندارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشورادامه داد: 
دولتی ها وقتی احساس می کنند در حال از دست دادن 
حیاط خلوت خود هس��تند به چنین اقداماتی متوسل 

می شوند.
رجبي بیان کرد: عملکرد ایش��ان در همه حوزه ها مانند 
حمل ونقل هوایی، جاده ای ریلی و به ویژه مسکن بسیار 
ضعیف بوده و می خواهد با جریان سازی مسیر استیضاح 

به انحراف  برسد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر 
این که نباید درگیر این حاشیه سازی وزیر راه و شهرسازی 
ش��د، اظهار کرد: الزم به ذکر اس��ت که بحث ریاست بر 
سازمان نظام مهندس��ی و نمایندگی مجلس از مجلس 

استفتاء شده و مشکلی نداشته است.
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صنعت،معدن و تجارت14اخبار
انتصاب جديد در وزارت صنعت

شاتا | وزير صنعت، معدن و تجارت طي حكمي 
س��يد مهدي نيازي را با حفظ س��مت به عنوان 
سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان 
توسعه تجارت منصوب كرد. در بخشي از حكم 
محمد ش��ريعتمداري آمده است: انتظاراست تا 
با استفاده از همه ظرفيت هاي موجود و بالقوه و 
همكاري معاونان، سازمان ها و شركت هاي تابعه، 
اقدامات موث��ري در اصالح رويه ه��اي موجود، 
تفويض اختيار به استان ها، تفكيك امور اجرايي، 
سرعت و دقت در ارايه خدمات با رويكرد كسب 
رضايتمندي مراجعان به عمل آوريد. سيد مهدي 
نيازي هم اكنون مديركل دفتر آم��ار و فرآوري 

داده هاي وزارت صنعت،  معدن و تجارت است .

بازار خودرو 
كشش افزايش قيمت  را ندارد

ايسنا| رييس اتحاديه صنف نمايشگاه داران و 
فروشندگان خودروي تهران گفت: پيش بيني 
مي كنيم با توجه به رشد شديد قيمت خودرو 
در ماه هاي اخير، اين بازار ديگر كشش��ي براي 
افزايش قيمت  به دليل رش��د نرخ ارز در بازار 
آزاد، نخواهد داشت. سعيد موتمني اظهار كرد: 
تجربه سال هاي گذشته نشان داده كه هر زمان 
نوسانات شديد در نرخ ارز داشته ايم قيمت ها 
در بازار خودرو نيز به س��رعت از اين نوسانات 
تاثير گرفته و به دنبال آن بازار هم از فروشنده 
و هم از خريدار خالي و اصطالحا »قفل« شده 
است. او با اعالم اينكه خودروسازان مي گويند 
روزانه ۱۵۰۰ خودرو تولي��د مي كنند، افزود: 
اگر فقط خودروسازان توليد ۱۵ روز خود را در 
كوتاه مدت راهي بازار كنند بخش زيادي از نياز 
بازار تأمين و آرامش در بازار حاكم خواهد شد.

او با بيان اينكه در شرايط نوسانات رو به باالي 
نرخ ارز، فروشندگان خودرو به دليل احتمال 
افزايش قيمت ها از فروش خودداري مي كنند، 
خاطرنش��ان ك��رد: در مقابل خري��داران نيز 
نوس��انات صعودي نرخ ارز را دايمي و ماندگار 
نمي دانند و منتظر مي مانن��د تا التهابات بازار 
ارز رفع و قيمت ها كاهش يابد. رييس اتحاديه 
صنف نمايشگاه داران و فروشندگان خودروي 
تهران ادام��ه داد: چنين وضعيتي موجب قفل 
ش��دن بازار خودرو مي ش��ود به گونه اي كه نه 
فروش��ندگان تمايل به فروش و نه خريداران 
تمايلي به خريد دارند، اتفاق��ي كه اين روزها 
با نوس��انات بازار ارز در بازار خ��ودرو رخ داده 
است. او افزود: در اين شرايط نكته قابل توجه 
اين اس��ت كه به دليل رشد شديد قيمت ها در 
بازار خودروهاي وارداتي كه قيمت آنها ارتباط 
مس��تقيمي با نرخ ارز دارد، از اي��ن جا به بعد 
رشد نرخ ارز در بازار آزاد تاثير تورمي كمتري 
بر قيمت اين محصوالت خواهد داشت. موتمني 
با بيان اينك��ه اميدواريم مس��ووالن مربوطه 
نوس��انات ن��رخ ارز را مهار و از رش��د بي رويه 
قيمت ه��ا در ب��ازار آزاد ارز جلوگيري كنند، 
تصريح كرد: در صورتي كه نرخ ارز در بازار آزاد 
براي مدت زمان طوالني به ثبات برس��د، تازه 
فروشندگان و خريداران خودرو اقدام به تحليل 
شرايط براي خريد و فروش خودرو مي كنند و 
اين ب��ازار از ركود و حالت قفل ش��دن خريد و 

فروش، خارج مي شود. 

رصد نگهداري كاال  با  سامانه 
جامع انبار ها

شاتا | رييس ستاد تشديد مبارزه با احتكار اظهار 
كرد: تمام مالكان و به��ره  برداران انبار ها و مراكز 
نگهداري كاال، موظفند در اسرع وقت مشخصات 
انبار و مراكز نگهداري كاال و نيز موجودي خود را 
در سامانه جامع  انبار و مراكز نگهداري كاال ثبت 
كنند. حسن يونس سينكي گفت: ثبت نكردن 
ورود و خروج كاال به هر ميزان در سامانه ياد شده، 
جرم محسوب ش��ده و با متخلفين طبق قوانين 
موضوعه برخورد خواهد ش��د. ب��ه گفته معاون 
امور اقتص��ادي و بازرگاني وزير صنعت، معدن و 
تجارت، اين تصميم به اس��تناد مواد ۵ و 6 قانون 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز و آيين  نامه اجرايي آن، 
م��اده 4 قانون تعزي��رات حكومتي و تصميمات 
ستاد تشديد مبارزه با احتكار و اختفاء اتخاذ شده 
است. گفتني است مالكان و بهره برداران انبارها و 
مراكز نگهداري كاال و همچنين صاحبان كاال بايد 
با مراجعه به سامانه جامع »انبار و مراكز نگهداري 
كاال« به آدرس www.nwms.ir مشخصات 
انبار و مراكز نگهداري كاال و نيز موجودي كاالي 

خود را ثبت كنند.

وزير صنعت به مجلس نرفت
تسنيم | نماينده مردم رشت در مجلس شوراي 
اس��المي از عدم حضور وزير صنع��ت، معدن و 
تجارت در كميسيون صنايع و معادن براي پاسخ 
به سوال نمايندگان خبر داد. جبار كوچكي نژاد با 
بيان اينكه طبق برنامه ريزي هاي انجام شده قرار 
بود تا محمد شريعتمداري، وزير صنعت و معدن و 
تجارت در جلسه ديروز كميسيون صنايع حضور 
پيدا كند و پاسخ نمايندگان استيضاح كننده را 
دهد، گفت: وزير صنعت، معدن و تجارت در اين 

جلسه حضور نيافت.
او ادامه داد: عدم حضور وزير صنعت در كميسيون 
به اين معنا اس��ت كه او حاضر نيس��ت پاس��خ 
نمايندگان را بدهد. كوچك��ي نژاد تصريح كرد: 
اگر تا روز يكش��نبه هفته آينده، رييس جمهور 
استعفاي شريعتمداري را قبول نكند يا او را عزل 
نكند، وزير صنعت ، معدن و تجارت بايد در صحن 
علني پارلمان حاضر شده و به سواالت نمايندگان 

پاسخ دهد.

مجلس در گزارشي با استناد به بررسي هاي وزارت اطالعات، بر رانت و تخلف در ثبت سفارش خودرو مهر تاييد  زد 

رييس فدراسيون اتاق هاي بازرگاني عراق از افزايش صادرات ايران به عراق اظهار نگراني كرد 

ريشه يابي التهاب در بازار خودرو

چاقوي دو لبه افزايش صادرات به همسايه غربي

تعادل |
 نماين�دگان دو كميس�يون »صنايع و مع�ادن« و 
»كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و اصل 44« 
در مجلس شوراي اسالمي، گزارش جامعي با عنوان 
»توقف ثبت سفارش خودرو و افزايش تعرفه واردات« 
در مورد بروز التهاب در بازار خودرو در چند ماه اخير 
تهيه كرده اند كه با استماع نظرات مسووالن دولتي در 
بخش هاي مختلف و البته استناد به گزارش نهادهايي 
همچون وزارت اطالعات همراه بوده است. بر اساس 
اين گ�زارش، وزارت اطالع�ات و گمرك جمهوري 
اسالمي ايران، وجود رانت و تخلف در ثبت سفارش 
خودرو را مح�رز مي دانند و اين در حالي اس�ت كه 
آشفتگي در بازار خودرو كشور، ماجرايي است كه 
آغاز آن دست كم به زمستان سال 1396 و ممنوعيت 
ثبت سفارش خودرو باز مي گردد. گزارش مجلس اما 
در اشاره به ديگر ريشه هاي بروز نابساماني در بازار 
خودرو، به »افزايش اخذ ماليات از واردكنندگان با 
مصوبه مجلس«، »وجود حدود 1۷۰۰۰ دستگاه خودرو 
ثبت سفارش شده در گمركات« و نيز »سوءاستفاده 
از بازار آشفته توسط كساني كه خودروي وارداتي با 

تعرفه قبلي داشته اند« پرداخته است.

به دنبال اتفاقات و سير حوادثي كه در موضوع واردات خودرو، 
ثبت سفارشات و اعمال تعرفه هاي جديد از دي ماه ۱۳۹۵ تا 
دي ماه ۱۳۹6 به وقوع پيوست و تأثيرات شگرفي هم در بازار 
خودرو )قيمت خودروهاي خارجي و داخلي( و نيز در بازار 
ارز گذاشت و بي انضباطي و تخلفات گسترده اي را به دنبال 
داشت، تقاضاي بررسي موضوع بر اساس ماده ۲۳6 آيين نامه 
داخلي مجلس شوراي اسالمي توسط جمعي از نمايندگان 
و كميس��يون هاي »صنايع و معادن« و »كميسيون ويژه 
حمايت از توليد ملي و اصل 44«، به تصويب هيات رييسه 
مجلس رس��يده و جهت رس��يدگي مش��ترك به اين دو 

كميسيون ارجاع شد.
نويسندگان گزارش در تشريح مهم ترين فعاليت هاي دو 
كميس��يون فوق الذكر در اين زمينه، به اين موارد اش��اره 
كرده اند: »در ابتدا جلسه مشترك كارگروه »توليد داخل« 
در كميس��يون ويژه و كارگروه »صنعت« در كميس��يون 
صنايع و معادن با حضور معاوني��ن وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، خسرو تاج، رييس س��ازمان توسعه و تجارت و 
صالحي نيا، معاون امور صنايع و نيز نمايندگاني از سازمان 
گمرك، انجمن وارد كنندگان خودرو و اتاق بازرگاني و مركز 
پژوهش هاي مجلس تشكيل گرديد. پس از اخذ گزارش 
شفاهي مسووالن مذكور، مقرر گرديد گزارش هاي كتبي 
ارسال نموده و موضوع در كارگروه هاي دو كميسيون مذكور 
با دعوت از كارشناس��ان مربوطه به صورت دقيق تر مورد 
بررسي قرار گيرد. بر اين اساس، انجمن واردكنندگان خودرو 
اقدام به صدور نامه اي به شماره ۹6۱۱۲۳۰4/م/خ مورخ ۲۳ 
بهمن سال ۹6 خطاب به رييس كميسيون ويژه حمايت از 
توليد ملي مبني بر گزارش سير حوادث اتفاق افتاده نمود و 
در جلسات كارگروه صنعت كميسيون صنايع نيز همين 

گزارش ارايه گرديد.«

  عوامل اصلي التهاب قيمت ها
خالصه نظرات انجمن واردكنندگان كه به مجلس شوراي 
اسالمي ارايه شده، داليل التهاب بازار و افزايش قيمت خودرو 
را مي توان در چند مورد خالصه كرد. بر اين اساس، »عدم 
اجازه ورود براي ثبت س��فارش از اسفند ۱۳۹6 تاكنون«؛ 
»افزايش اخذ ماليات از واردكنندگان با مصوبه مجلس« 
كه موجب شده انگيزه واردكنندگان براي واردات خودرو 

كاهش پيدا كند؛ »وجود حدود ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو ثبت 
سفارش شده در گمركات« كه موجب شده با افزايش تعرفه، 
وجه بيشتري توسط واردكنندگان پرداخت و از خريداران 
اخذ شود و نيز »سوءاستفاده از بازار آشفته توسط كساني كه 
خودروي وارداتي با تعرفه قبلي داشته اند« از جمله مهم ترين 
داليل التهاب در بازار خودرو هستند. از ديگر موارد مورد اشاره 
در اين نامه، موضوع روشن شدن حدود و ثغور مالك »لوكس 
بودن« يك خودرو است، چرا كه با تعريف دقيق خودروي 
لوكس تعيين ممنوعيت ها و محدوديت هاي وارداتي هم 
روش��ن تر خواهد ش��د. به اين ترتيب، »مالك تشخيص 
خودروهاي لوكس بر اس��اس مدل جهاني ۵۰4۸۵ دالر 
سوخت باالي ۷ ليتر و ۵۹4۵4 دالر براي مصرف سوخت 
كمتر از ۷ ليتر در صد كيلومتر است؛ لذا اعمال فرمول جهاني 

براي »ماليات خودروهاي لوكس« ضروري است.«

  جدول زماني ممنوعيت ثبت سفارش
يكي از نكات مبهم در زمينه ممنوعيت ثبت سفارش خودرو 
و البته واردات غيرقانوني خودروهاي خارجي در زمان اعمال 
اين محدوديت، اين است كه كدام نهادها در صدور دستور 
توقف ثبت سفارش دخيل بوده اند. اين در حالي است كه 
محمد شريعتمداري، وزير مستعفي صنعت، معدن و تجارت، 
در ماه هاي اوليه به دست گرفتن سكان اين وزارتخانه، صدور 
دستور توقف ثبت سفارش خودرو را به نامه غيرقانوني وزير 

پيشين، حميدرضا نعمت زاده نسبت داده است.
 بر اساس گزارش كميسيون صنايع و معادن و كميسيون 
ويژه حمايت از توليد ملي مجلس، وزارت صنعت طي نامه 
شماره 6۰/۵۳6۰۱ مورخ ۲6 ارديبهشت ۱۳۹۷، پيگيري ها 
و اقدامات انجام ش��ده در رابطه با اين موض��وع را به اطالع 
كميسيون صنايع و معادن و كميسيون ويژه حمايت از توليد 
ملي رساند كه اهم مباحث مطروحه در اين نامه به شرح زير 
اس��ت: »در تيرماه ۱۳۹۵ معاون اول رييس جمهور، وزير 
صنعت را ملزم به تدوين دستورالعملي براي ايجاد محدوديت 
و مديريت واردات خودرو به منظور كنترل افزايش واردات و 
الزام شركت هاي خارجي براي سرمايه گذاري در توليد داخل 
كشور نمود. در مردادماه ۱۳۹۵ دستورالعمل تهيه شده و به 
كميسيون امور زيربنايي و محيط زيست ارجاع شد كه به 
علت طوالني شدن فرآيند رسيدگي به موضوع، در آبان ماه، 
وزير محترم نفت به منظور تصميم گيري عاجل درخواست 
قرارگرفتن موضوع در دستور كار هيات وزيران را مطرح كرد. 
معاون اول محترم رييس جمهور، طبق بند 6 ابالغيه شماره 
۵۳/۸۸۷/۱۲۵6۱۲۵ مورخ ۱۲ دي ماه ۱۳۹۵، شرط ثبت 
سفارش خودرو را منوط به داشتن نمايندگي مجاز و خدمات 
پس از ف��روش كرد و از تاريخ ۱۳ دي ماه ۱۳۹۵ لغايت ۲۸ 
تير ۱۳۹6، ثبت سفارش براي نمايندگي هاي رسمي صورت 

گرفته است.«
بر اس��اس اين گزارش، »به دليل تداوم روند افزايش ثبت 
سفارش و پيش بيني تصويب دستورالعمل مديريت واردات 
و مديريت بازار ارز، وزير محترم وقت در تيرماه ۱۳۹6 به دليل 
احتمال دسترسي اشخاص به اطالعات اوليه و ثبت سفارش 
دستور توقف ثبت سفارش را صادر كرده است. از تاريخ ۲۸ 
تير ماه ۱۳۹6 لغايت ۹ دي ماه همان س��ال، ثبت سفارش 
متوقف و هرگز تمديد نشده؛ اما تعداد 64۸۱ دستگاه بطور 
غيرقانوني و بدون دخالت وزارت صنعت ثبت سفارش ده 
و احتمال ثبت در س��اير كاالها نيز وجود دارد. موضوع در 
تاريخ ۲۵ بهمن ۱۳۹6 به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع 
داده ش��ده است. براساس تصويب نامه ش��ماره ۱۲۵۵۷/

ت۵4۸۰۳ م��ورخ ۹ دي م��اه ۱۳۹6 هيات وزي��ران ثبت 
سفارش براي نمايندگان رسمي و افراد حقيقي و حقوقي 
غير نماينده از تاريخ۱۰ دي ۱۳۹6 فعال گرديده اس��ت و 

بر اساس تصويب نامه شماره ۱6۵۲۷۲/ت۵۵۱۸6 ه� مورخ 
۲۲ اسفند ۱۳۹6 ثبت سفارش براي افراد حقيقي و حقوقي 
غيرنماينده از تاريخ ۱۳۹6/۱۲/۲4 متوقف گرديده است.«

  داليل دولت براي افزايش تعرفه واردات
اين در حالي اس��ت كه گزارش مجلس ش��وراي اسالمي 
ماجراي اعمال محدوديت ب��راي واردات خودرو را از زاويه 
نگاه دولت هم بررسي كرده است. داليل ذكر شده در گزارش 
مجلس اما احتماالً در نتيجه استعالم هايي به دست آمده اند 
كه در جلسات مشترك با دولتي ها اخذ شده اند. بر اين اساس، 
دولت داليل ذيل را براي اعمال محدوديت و ممنوعيت در 
واردات خودروهاي خارجي، كه عامل اصلي در التهاب بازار 
خودرو بوده، ذكر كرده اس��ت: »ضرورت مديريت واردات 
خودروي سواري )به خصوص در مورد خودروهاي لوكس(، 
كاهش تقاضاي واردات خودرو و مديريت منابع ارزي، تشويق 
براي جذب سرمايه گذاري در توليد خودرو و قطعات و ايجاد 
انگيزه براي مشاركت در توليد به منظور تحول در صنعت 

خودرو و قطعات و ارتقاي كيفي آن.« 
گزارش مجلس اين را هم اضافه مي كند كه پس از بحث و 
بررسي در جلسات كارشناسي با حضور مسووالن گمرك 
و س��ازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان، 
كميس��يون اقتصادي دولت و معاون��ت تخصصي وزارت 
صنعت، در نهايت با استناد به ماده ۲۲ قانون احكام دايمي 
برنامه هاي توسعه كشور، ابزار تعرفه اي براي واردات و كاهش 
تقاضا و جلوگيري از رانت ناشي از افزايش قيمت حاصل شده 

مورد تاييد قرار گرفت و به دولت پيشنهاد شد.
در اين ميان اما يكي ديگر از تصميمات بحث برانگيز هيات 
دولت در زمينه واردات خودرو نيز در گزارش مجلس مورد 
توجه قرار گرفته است: افزايش تعرفه خودروهاي هيبريدي. 
نگارندگان گزارش مجلس در اين مورد مي نويس��ند: »با 
مصوبه دولت در دي ماه ۱۳۹6 تعرفه هاي جديدي بر واردات 
خودرو اعمال گرديد و تعرفه واردات خودروهاي هيبريدي 
افزايش يافت. شايان ذكر است خودروهاي هيبريدي كامل 
)plug in(، به دليل عدم وجود زيرساخت هاي الزم فعاًل 

در كشور قابل استفاده نيست و خودروهاي هيبريدي پايه 
بنزين وارد مي ش��ود كه اين خودروها تا سال ۱۳۹۲ فاقد 
تعرفه بوده و از ابتداي سال ۱۳۹۳ براي آنها حداقل حقوق 

ورودي تعيين شد.«

  استناد به گزارش وزارت اطالعات
بر اساس گزارش مجلس، »در دوره زماني ۱۳ دي ماه ۱۳۹۵ 
لغايت۲۲ دي ۱۳۹۵، به علت برداشت هاي متفاوت از بند 
6 ابالغيه معاون اول رييس جمهور، تعداد ۳4۰۰۰ دستگاه 
خودرو توسط اشخاص حقيقي و حقوقي ثبت شده، اما در 
تاريخ۲۳ دي ۱۳۹۵، به عل��ت مغايرت، غير فعال و ابطال 
شده است. عالوه بر اين، نمايندگان وزارت اطالعات از ارايه 
كتبي گزارش ها خودداري كردند؛ اما وجود رانت در ثبت 
سفارش و به دست آوردن سودهاي نامتعارف به ويژه اخذ 
وجوه از مردم و عدم تحويل از س��وي نمايندگي رسمي و 
غير رسمي خودروسازي خارجي را مورد تأييد قرار دادند. 
عالوه بر اين، نماينده گمرك اطالعات خاصي كه بتواند وجود 
رانت و تخلف را تأييد نمايد ارايه نداد، اما به صورت شفاهي 
وجود تخلف را تأييد نمود. با عنايت به موارد مطرح شده در 
گزارشات و جلسات مذكور با كميسيون هاي صنايع و ويژه، 

وجود تخلفات از سوي دستگاه هاي مربوط، محرز است.«

  انگشت اتهام به سوي وزارت صنعت
بر اس��اس گزارش مجلس، »در بررسي هاي انجام شده 
مشخص گرديد كه حداقل تعداد 64۸۱ دستگاه خودروي 
خارجي به اذعان وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاريخ۲4 
تير ۱۳۹6 لغايت ۹ دي ۱۳۹6، در زمان توقف ثبت سفارش 
به روش هاي غيرقانوني ثبت سفارش شده اند كه الزم است 
پيگيري جدي توس��ط وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
س��ازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان، 
وزارت اطالعات، س��ازمان تعزيرات حكومتي و گمرك 
كشور به عمل آمده و ضمن معرفي متخلفين به دستگاه 
قضايي، افكار عموم��ي در جريان اين پيگي��ري و اعاده 
سودهاي نامشروع و غيرقانوني برخي افراد قرار گيرند و 

مقصرين در هر دس��تگاهي معرفي و با پايمال كنندگان 
حقوق ملت، برخورد الزم به استناد ماده )۱( قانون مبارزه 
ب��ا قاچ��اق كاال و ارز و ماده )۱۳( قانون مب��ارزه با جرايم 
رايانه اي و ماده )۵4۳( كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي 
)تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده( صورت پذيرد، چون 
موارد مذكور، از مصاديق تخلف در قوانين فوق الذكر است. 
افزون بر اين، وجود ايرادات در سامانه مهم ثبت سفارش 
و عدم كنترل صحيح اين س��امانه و اع��الم عدم اطالع از 
س��وي وزارت صنعت، معدن و تجارت پذيرفته نيست و 
نيز با توجه به نحوه صدور دستورالعمل هاي مكرر ضروري 
است براي ايجاد ثبات در بازار و جلوگيري از هرگونه شائبه، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در اس��رع وقت نسبت به 
باالبردن ضريب ايمني سامانه ثبت سفارش و شناسايي 
عوامل پشت پرده واردش��وندگان به سامانه اقدام جدي 
نمايد و تا تعيين تكليف رس��يدگي قانون در بند الف، از 
شماره گذاري اين خودروها، نقل و انتقال و ثبت در دفاتر 

رسمي خودداري كند.«
اين گزارش مي افزايد: »عدم امكان اجازه ثبت سفارش از 
اسفندماه ۱۳۹6 تاكنون، تصويب طرح افزايش اخذ ماليات 
از واردكنندگان بر اس��اس مصوبه مجلس، سوءاستفاده از 
آشفتگي بازار توسط كساني كه خودروي خارجي در حد 
انب��وه وارد كرده بودند و نيز افرادي ك��ه قريب به ۱۷۰۰۰ 
دستگاه خودرو در گمرك دپو كرده بودند، موجب التهاب 
بازار و افزايش قيمت خودروهاي وارداتي و به تبع آن موجب 
 S.K.D و C.K.D افزايش قيمت خودروهايي كه به صورت
)قطعات و مجموعه هاي منفصل��ه( وارد و در ايران مونتاژ 
مي شوند، گرديده است. بنابراين ضرورت دارد واردات خودرو 
فقط از طريق نمايندگان رسمي و اشخاصي كه زيرساخت 
الزم براي ارايه خدمات پس از فروش را دارند انجام پذيرد. 
همچنين با توجه به فش��ار تحريم هاي امريكا بر صنعت 
خودروي كشور پيشنهاد مي ش��ود طرح ساماندهي بازار 
خودرو پس از طي دوره مسكوتي 6 ماهه، با رويكرد حمايت 
از توليد ملي و كاهش فشارهاي بين المللي بر صنعت خودرو 

به صورت كاماًل كارشناسي بازنگري گردد.«

تعادل|
 پارلم�ان بخش خصوص�ي روز گذش�ته ميزبان 
همتاي�ان عراق�ي خود ب�ود. بر اس�اس خروجي 
»نشست تجاري ايران و عراق«، گسترش بي سابقه 
حجم صادرات ايران به عراق طي ش�ش ماه اخير، 
نگراني هايي را در ميان مسووالن عراقي به وجود 
آورده ك�ه از عدم ت�وازن تراز تجاري دو كش�ور، 
اظهار نگران�ي مي كنند و آن را ب�ه »چاقويي« دو 
لبه تشبيه مي كنند. عالوه بر اين، در اين نشست، 
برخي مشكالت موجود به ويژه در مبادي ورودي و 
گمركي دو كشور مورد بررسي قرار گرفت. از ديگر 
سو، »صدور رواديد« و»مشكالت بانكي«، مهم ترين 
عواملي بودند كه در اين نشس�ت به عنوان موانع 
توسعه مناسبات ايران و عراق مطرح شدند. اين در 
حالي است كه استفاده از بانك هاي محلي، راه حلي 
بود كه طرف عراقي براي انتقال س�رمايه ميان دو 

كشور در زمان اعمال تحريم ها پيشنهاد كرد.

نشست مشترك فعاالن تجاري ايران و عراق روز گذشته 
در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد و رييس اتحاديه اتاق هاي 
بازرگاني عراق در رأس هياتي متشكل از روساي برخي از 
اتاق هاي استاني عراق با رييس اتاق بازرگاني ايران مالقات 
كرد. رييس اتاق بازرگاني ايران سخنران اول و آغازگر اين 
نشست بود. او ابتدا به تاريخچه روابط ايران و عراق اشاره 
كرد و عراق را يكي از مهم ترين ش��ركاي تجاري ايران در 
منطقه و جهان دانست. غالمحسين شافعي به اين نكته 
هم اش��اره كرد كه بخش خصوصي ايران همواره در پي 
توسعه روابط اقتصادي از طريق انتقال تجارب، تكنولوژي 
و سرمايه گذاري در توليد در كشور عراق بوده است. شافعي 
اما برخي مش��كالت را مانع از افزايش س��طح مناسبات 
اقتصادي بين دو كشور دانست. به گفته او، رفع مشكالت 
عدم وج��ود روابط بانكي و مب��ادالت بانكي و همچنين 

پوشش بيمه اي بين دو كشور از موارد مهمي است كه براي 
توسعه اقتصادي دو كشور ضروري است.

شافعي در محور ديگر سخنان خود به تسهيل، رفت و آمد 
تجاري در روابط ميان ايران و عراق اشاره كرد و آن را يكي از 
عوامل موثر در توسعه روابط اقتصادي دانست. او گفت: الزم 
است تا صدور روابط تجاري و كاري و همچنين صدور روابط 
چندبار ورود، مخصوصا براي كارگران و مهندسان ايراني 
تسهيل شود و اميدوارم كه كشور عراق به آن توجه كند. 
رييس اتاق بازرگاني ايران در ادامه اختالفات تجاري بين 
دو كشور و نيز مساله مطالبات پيمانكاران در بخش خدمات 
فني و مهندسي را به عنوان موضوعي ديگر مطرح كرد كه 
اتاق هاي بازرگاني دو كش��ور بايد در رفع آن تالش كنند. 
غالمحسين ش��افعي با بيان اينكه عمده روابط اقتصادي 
بين ايران و عراق، روابط بين بخش هاي خصوصي دو كشور 
است، افزود: بنابراين اين روابط چندان نمي تواند از نوسانات 
سياسي تأثيرپذير باشد، اما بي تأثير از آن هم نيست.  رييس 

اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه همكاري در زمينه صنايع 
پتروشيمي، حمل و نقل، توريسم درماني، خدمات فني و 
مهندسي از جمله زمينه هايي براي فعاليت تجاري به شمار 
مي رود، گفت: برگزاري س��مينارهاي روز اقتصاد ايران و 
عراق و شركت در نمايشگاه ها هم مي تواند موجبات روابط 
اقتصادي بيشتر بين دو كشور را فراهم آورد و در اين راستا 
اتحاديه ها و تشكل هاي زيرمجموعه اتاق ايران آماده اند تا با 
كمك اتاق بازرگاني ايران و عراق و با استفاده از ظرفيت هاي 
به وجود آمده، نهايت استفاده از اين ظرفيت ها را به عمل 
آورند. رييس اتاق ايران همچنين از لزوم اجراي يكس��ان 
قانون در مرزهاي بين دو كشور سخن گفت و ادامه داد: عدم 
ثبات در قانون تجارت هم در ايران و هم در عراق مشكل ساز 
است. شافعي پيشنهاد كرد به همت اتاق هاي مشترك دو 
طرف و اتاق هاي دو كشور، كميسيون داوري تشكيل شود 
تا مشكالت و چالش هاي به وجود آمده ببين تجار در شرايط 

آسان تري مورد بررسي و قضاوت قرار گيرد.

  راه حل عراقي ها براي گذار از تحريم
از سوي ديگر، رييس فدراسيون اتاق هاي بازرگاني عراق 
گفت: همانطور كه ايران در زمان ورود داعش به كش��ور 
عراق به ما كمك كرد، ما ه��م در زمان تحريم ها ايران را 
ترك نخواهيم كرد. جعفر الرسول الحمداني افزود: حفظ 
مشاركت روابط تجاري ايران و عراق از اهداف ما است. او با 
اشاره به مشكالتي كه رييس اتاق بازرگاني ايران در مورد 
برقراري روابط بانكي و همچنين تسهيل در صدور رواديد 
براي توسعه همكاري  اقتصادي بين دو كشور عنوان كرد، 
گفت: حل اين مشكالت ساده است و ما آمادگي داريم تا 
مشكالت را در راه شراكت اقتصادي ايران و عراق برطرف 
كنيم. او با بيان اينكه آمارها نشان مي دهد كه آمار تجاري 
ايران و عراق در ماه هاي اخير افزايش يافته است، گفت: اين 
موضوع به دليل پايين آمدن ارزش ريال در مقابل دالر است. 
الرسول الحمداني گفت: ما مي بينيم كه مرزها شلوغ شده 
و كاالهاي ايراني بيشتري به عراق صادر مي شود كه اين 
امر مانند چاقوي دولبه به حساب مي آيد و بايد به صورت 

حساب شده با آن روبرو شد. 
رييس فدراسيون اتاق هاي بازرگاني عراق به موضوع روابط 
بانكي و انتقال پول به اين دو كشور اشاره كرد و گفت: براي 
انتقال راحت سرمايه ها بين دو كشور راه هايي وجود دارد و 
اين امكان مي تواند از طريق بانك هاي محلي انجام شود. او 
افزود: برخي بانك ها مايل هستند كه اگر بانك هاي ايراني 
تمايل داشته باشند، براي انتقال پول بين دو كشور بانك 
مشترك تشكيل شود. الرس��ول الحمداني با بيان اينكه 
بسياري از پروژه هاي توليدي و كارخانه هاي عراق تعطيل 
هستند، گفت: براي راه اندازي اين كارخانه ها و پروژه هاي 
توليدي نيازمند اس��تفاده از تجارب ايراني ها هستيم كه 
بخشي از اين كارها توسط بخش خصوصي و بخشي ديگر 
توسط بخش دولتي و حكومتي امكان پذير است. رييس 
فدراسيون اتاق هاي بازرگاني عراق گفت: كاالهايي كه از 
ايران به عراق صادر مي شود، داراي استاندارد پاييني است 

و ادامه اين روند باعث بدنامي توليدات ايراني در بازارهاي 
عراق مي شود، بنابراين الزم است تا به اين موضوع هرچه 

سريع تر رسيدگي شود.

  رشد 31 درصدي صادرات به عراق
از سوي ديگر، رييس اتاق مش��ترك ايران و عراق در اين 
نشست به ارايه آمار و گزارشي از صادرات شش ماهه ايران 
به عراق پرداخت. به گفته يحيي آل اسحاق، روابط تجاري 
ايران و عراق در 6 ماه اخير ۳۱ درصد رش��د داشته است؛ 
بطوري كه در 6 ماه اول سال گذشته ارزش صادرات ايران 
ب��ه عراق ۳ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دالر بود كه اين رقم در 
6 ماه ابتداي سال جاري به 4 ميليارد و ۱6۵ ميليون دالر 
رسيده است. آل اس��حاق پيش��نهادي هم براي فعاالن 
اقتصادي عراقي داش��ت. رييس اتاق مشترك بازرگاني 
ايران و عراق گفت: عالوه بر آنكه ايران مي تواند در پروژه هاي 
عراق سرمايه گذاري كند عراق نيز مي تواند در پروژه هاي 
ايراني سرمايه گذاري كرده و كاالهاي توليد شده را به كشور 
خودشان ببرند. او در بخش ديگري از سخنان خود به روي 
روابط پايدار دو كشور تاكيد كرد و گفت: با سرمايه گذاري 
مشترك روابط تجاري بين دو كشور پايدارتر خواهد شد 
و اكنون بهترين فرصت براي حضور در عراق است، قبل از 
اينكه رقباي ديگر در اين بازار حضور يابند.  دبيركل اتاق 
مشترك ايران و عراق نيز سخنران بعدي اين نشست بود. او 
با اشاره به دخالت واسطه ها و حق العمل كاران در صادرات 
كاال به عراق گفت: اين موضوع باعث شده تا كاالي ايراني با 
كيفيت كمتر و قيمت باالتري به دست مصرف كننده عراقي 
برسد. سيد حميد حسيني با اشاره به نارضايتي عراقي ها از 
كيفيت كاالهاي صادراتي ايران به عراق گفت: در اين زمينه 
نشستي روز دوشنبه هفته آينده با اتاق بازرگاني ايران برگزار 
مي شود تا اختياراتي به اتاق بازرگاني ايران و عراق اعطا شود 
و براين اس��اس با همكاري اداره استاندارد ايران نظارت بر 

كيفيت كاالهاي ايراني در عراق را بر عهده بگيريم.

 Wed. Sep 26 .    چهار شنبه    4 مهر 1397   16  محرم 1440  سال پنجم    شماره   1206  2018 

ي
الم

ا غ
رض

علي
س: 

عك



كوتاه از دنياي انرژي 15 انرژي
 گذر قيمت نفت

از مرز 81 دالر 

تانكرهاي نفتكش؛ همچنان 
در تردد

 دبير كل اوپك
به دنبال وفاق اعضا

طرح زيمنس براي بحران 
برقي عراق

تسنيم| قيمت جهاني نفت در معامالت ديروز 
به روندي صعودي خود ادامه داد و باالي 80 دالر 
تثبيت شد.به گزارش رويترز، هر بشكه نفت برنت 
درياي شمال در لحظه مخابره خبر به 80 دالر و 
84 سنت رسيده اس��ت. قيمت نفت در اين روز 
نسبت به روز قبل 31 سنت افزايش داشته است. 
قيمت نفت سبك امريكا نيز با افزايش 13 سنتي 
به 72 دالر و 21 سنت در هر بشكه رسيده است.

از چهار نوامبر امريكا صادرات نفت ايران را تحريم 
خواهد كرد و دولت ها و شركت هاي سراسر دنيا 
را تحت فش��ار قرار داده تا خريد خود از تهران را 
متوقف كنند.هري چيلينگوريان، رييس كمپاني 
اس��تراتژي بازارهاي كاال گف��ت: » ايران بخش 
زي��ادي از صادرات خود را از دس��ت مي دهد و با 
توجه به بي ميلي اوپك براي افزايش توليد، بازار 

براي جبران اين كمبود مشكل خواهد داشت«.
بريتانيا، چين، فرانسه، آلمان، روسيه و ايران روز 
دوشنبه توافق كردند با وجود تحريم هاي امريكا 
با ايجاد مكانيزم هاي جديد پرداخت به داد و ستد 
با ايران ادامه دهند. با وجود اين اكثر تحليلگران 
انتظار دارند تحريم ايران بين يك ميليون تا 1.5 
ميليون بشكه در روز نفت خام از بازار بيرون بكشد.

ايلنا| سخنگوي شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي گفت: ما مشكلي در حوزه سوخت رساني 
با تانكرهاي نفتكش نداش��ته ايم و كار سوخت 
رساني طبق روال قبلي ادامه دارد. فاطمه كاهي 
درباره ش��ايعاتي مبني بر اعتص��اب تانكرهاي 
سوخت رسانان اظهار داشت: ما مشكلي در حوزه 
سوخت رساني با تانكرهاي نفتكش نداشته ايم و 
كار سوخت رس��اني طبق روال قبلي ادامه دارد.

وي درباره شلوغي برخي جايگاه هاي سوخت در 
هرمزگان، اهواز نيز گفت: در اين شهرها به خاطر 
برخي ش��ايعات افزايش تقاضا به وجود آمد اما 

كمبودي بابت تامين وجود نداشت.
سخنگوي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
خاطرنش��ان كرد: ميزان ذخيره سازي سوخت 
در تأسيس��ات و انبارهاي ش��ركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه كرمان و هرمزگان به 
ميزان مورد نياز مردم موجود اس��ت و نگراني از 
بابت تأمين سوخت وجود ندارد.وي يادآور شد: 
سوخت رساني به صورت مستمر در جايگاه هاي 
توزيع بنزين اين استان ها در حال انجام است و از 
شهروندان تقاضا مي شود از تجمع در جايگاه هاي 

سوخت خودداري كنند.

ايسنا| دبيركل اوپك خواستار همكاري ميان 
كش��ورهاي اوپك و غيراوپك ش��د و هشدار داد 
كوتاهي در اين امر ب��ه بحران هاي پياپي منجر 

خواهد شد.
محمد باركيندو در كنفرانسي كه از سوي شركت 
نفت و گاز اس��پانيايي سپس��ا در مادريد برگزار 
ش��د، اظهار كرد مهم است كه كشورهاي اوپك 
و غيراوپك همكاري كنند تا از بحراني به بحران 
ديگر گرفتار نشوند.بيژن زنگنه، وزير نفت ايران 
روز يكشنبه گفته بود اميدوار است تصميماتي 
كه از سوي كميته وزيران اوپك و غيراوپك گرفته 
مي ش��ود، تحت تاثير اظه��ارات دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا درباره توليدكنندگان نفت 
نباش��د.ترامپ هفته گذش��ته در توييتي، ادامه 
حمايت از كشورهاي خاورميانه را به قيمت هاي 
نفت مرتبط ك��رد و مك��ررا از اوپك خواس��ت 
قيمت هاي نفت را پايي��ن بياورد.توليد اوپك و 
متحدانش در اوت به دلي��ل افت توليد ايران كه 
ناش��ي از تحريم هاي امريكا بوده است، كاهش 
يافت.باركيندو با اش��اره به دورنماي بلندمدت 
اوپك براي نفت جهان، اظهار كرد انتظار مي رود 
تقاضاي جهاني براي انرژي به ميزان 33 درصد 
تا سال 2040 رشد كند.بر اساس گزارش رويترز، 
دبيركل اوپك در جلس��ه پرسش و پاسخ گفت: 
نفت براي ي��ك آينده قابل پيش بيني همچنان 

نقش اساسي در سبد انرژي ايفا خواهد كرد.

ايرن�ا| شركت زيمنس آلمان اعالم كرده است 
كه طرحي آماده كرده است كه با توليد 11 هزار 

مگاوات برق به بحران برق عراق پايان دهد.
جو كيسر رييس شركت زيمنس در گزارش روز 
سه شنبه روزنامه رسمي الصباح گفته است كه 
ش��ركت زيمنس و دولت آلمان با قاطعيت براي 

پيشرفت بخش برق عراق تالش مي كنند.
الصباح از زبان رييس اين شركت آورده است كه 
شركت براي توسعه پايدار اين بخش در عراق يك 
نقشه راه ترسيم كرده است. وي افزود: راهكار هاي 
اين ش��ركت براي ارتقاي اين بخش بر سه پايه 

بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت است.
مصعب الخطيب رييس اجرايي اين ش��ركت در 
عراق نيز اعالم كرد كه هدف از طرح ارايه شده از 
سوي شركت زيمنس، توسعه بخش برق عراق 
براي تامين نيازهاي مربوط به بازسازي كشور و 
تامين نيازهاي مربوط به توسعه اقتصادي است. 
الخطيب افزود: شركت زيمنس براي تامين برق 
براي 23 ميليون شهروند عراقي با توليد برق 11 

هزار مگاوات برق اعالم آمادگي كرده است. 
طبق اعالم وزارت برق عراق اين كشور روزانه به 
23 هزار مگاوات برق نياز دارد كه خود مي تواند 15 

هزار و 700 مگاوات آن را توليد كند.

تعدد بخشنامه هاي ارزي صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي را سردرگم كرده است 

تنش هاي ميان ايران و عربستان قلب سازمان كشورهاي توليد كننده نفت را نشانه گرفته است

عليه بالتكليفي اقتصادي 

افول ستاره اوپك به سود ترامپ نيست

گروه انرژي| نادي صبوري| 
در نشستي خبري كه مطالبه اصلي آن به طور 
خالصه »علي�ه بالتكليفي اقتص�ادي« بود، 
نخس�تين واكنش بخش خصوص�ي ايران به 
اجم�اع حاكميت ب�راي عرضه نف�ت خام در 
بورس نيز مطرح ش�د. اعض�اي هيات مديره 
اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي 
دي�روز در نشس�تي خب�ري آنچ�ه حمي�د 
حسيني سخنگوي اين اتحاديه »چندگانگي 
تصميم گي�ري« در مي�ان سياس�ت گذاران 
مي داند را مورد نقد قرار داده و از تبعات چنين 
س�از و كاري براي واحدهاي توليدي صحبت 
كردند. »عدم ام�كان محاس�به  هزينه تمام 
شده«، »مشخص نبودن تعهد ارزي« و »خطر 
ورشكس�تگي واحدهاي صادراتي« از جمله 
مس�ائل مطرح ش�ده در اين نشست خبري 
بود. صادركنندگان اين حوزه در اين نشست 
مشخصا خواستار تغيير در س�از و كار دولت 
براي ال�زام آنها در اراي�ه ارز صادراتي با نرخ 
سامانه نيما شدند. مشروح گزارش »تعادل« 
از وضعيت پيش آمده را در ادامه مي خوانيد. 

فارغ از اينكه طرفدار »گشايش فضا« براي فعاليت 
بخش خصوصي باش��يم يا نباشيم يا اعتقاد داشته 
باش��يم صاحب يك كس��ب و كار بايد بتواند طبق 
قواع��د بدون درياف��ت كمك يا حماي��ت فعاليت 
خود را پيش ببرد، اهمي��ت »ثبات« براي فعاليت 
واحده��اي توليدي قابل انكار نيس��ت. آن طور كه 
به نظر مي رسد، تعدد بخشنامه هاي ارزي دولت و 
پيچيدگي فهم و تفسير آنها به چالشي پيش روي 
گروه هايي كه با آن سر و كار دارند تبديل شده است. 
يكي از اين گروه ه��ا »صادركنندگان فرآورده هاي 
نفت، گاز و پتروشيمي« هستند كه ابعاد مختلفي 
از ش��ركت هاي كوچك تا خيلي ب��زرگ را در خود 

جاي داده اند. 
به گزارش »تعادل« عباسعلي اسالمي رييس هيات 
مديره اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي 
ديروز در نشس��ت خبري كه با حضور ديگر اعضاي 
هيات مديره اين اتحاديه برگزار شد در ابتدا به نوعي 
موضع گيري اين اتحاديه در مقابل پديده »رانت« 
را شفاف كرده و عنوان كرد: »ما با هر شكلي از رانت 
مخالف هستيم، در اتحاديه شركت ها با مقياس هاي 
مختلفي فعاليت مي كنند اما تعداد پرسنل زياد نبايد 
باعث دريافت امكانات مضاعف شود. بايد مساوات 
برقرار باش��د تا تجارت اصولي و شيرين شود.« او با 
شفاف س��ازي در اين خص��وص، وضعيت فعلي در 
زمين��ه ارز صادركنندگان را مورد نق��د قرار داده و 
عنوان كرد: »بخشنامه هاي متعدد باعث سردرگمي 
و بالتكليفي صادركنندگان شده است كه اميدواريم 

اين موضوع با وحدت رويه حل شود.«
ام��ا جزيي��ات بيش��تر مطالب��ه صادركنن��دگان 
فرآورده هاي نفتي كه ممكن است در آينده و با عرضه 
نفت در بورس به صادركننده نفت نيز تبديل شوند، 
در ميان سخنان ديگر اعضاي هيات مديره اوپكس 
مشخص شد. حميد حسيني سخنگوي اين اتحاديه 
در اين زمينه عنوان كرد: » نظام تصميم گيري دچار 
چندگانگي است. برخي تصميمات در سه قوه گرفته 
مي ش��ود، برخي در هيات دولت و برخي به صورت 
مجزا در بانك مركزي. پيمان سپاري ارزي از همين 

دسته محسوب مي شود.« 
او در ادام��ه گف��ت: » س��از و كار تصميم گيري ها 
مشخص نيس��ت قرار است تداوم داش��ته باشد يا 
تغيير كند. براي مثال در دوران سازندگي كشور به 

مشكلي مشابه وضع فعلي برخورد كرد اما با وجود 
تبعات ساز و كاري مش��خص انتخاب شد و تكليف 
كشور مشخص شد. اكنون به نظر مي رسد تكليف 

مشخص نيست.« 
حسيني كه رياست كميس��يون اصل 44 و محيط 
كس��ب و كار ات��اق بازرگاني ايران را نيز در دس��ت 
دارد در بخش��ي از صحبت هايش به نوعي تغييرات 
در سياس��ت گذاري ها را حاصل فش��ار از بازيگران 
اقتصادي ايران به سياست گذاران دانسته و عنوان 
كرد: » چانه زني بخش هاي اقتصادي دارد اوضاع را 
تغيير مي دهد. ما به رگوالتوري نيازمنديم كه در دنيا 
هم سال هاست اجرا مي ش��ود تا از چنين وضعيتي 

جلوگيري كند« 
به گزارش »تعادل«، در حال حاضر صادركنندگان 
فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي بايد ارز صادراتي 
خود را ب��ا قيمت س��امانه نيما وارد كش��ور كنند، 
اعض��اي اتحاديه تفاوت قيمت ميان اين س��امانه و 
سامانه س��نا را كه خوراك بر اس��اس آن در اختيار 
آنها ق��رار مي گيرد »اجحاف« دانس��ته و تداوم آن 
را موجب »ورشكس��تگي« واحدهاي توليدي اين 
حوزه مي دانند. اما آن طور كه به نظر مي رسد ماجرا 
براي واحدهاي پايين دستي ابعاد سخت تري دارد 
چرا كه آنها خ��وراك و مواد اوليه را ني��ز با ارز آزاد 

تامين مي كنند. 
حسين منيري عضو هيات مديره اوپكس كه فعال 
بخش روغن اس��ت مطالبه اين گروه را به اين شكل 
مطرح مي كند: » صنف روغن به خصوص واحدهاي 
تصفيه دوم در مدت اخير دچار مش��كالت زيادي 
ش��ده اند. تمام خوراك اين بخش از بازار آزاد تهيه 
مي ش��ود بعد چطور اين انتظار وج��ود دارد كه ارز 

صادراتي آنها مطابق سامانه نيما عرضه كنند؟« 

او در ادامه با انتقاد از »سختگيري« دولت كه آن را 
مانع كار مي كند عنوان مي كند: » اكثر اين واحدها 
صادراتي هس��تند و اكنون نمي دانند بايد صادرات 
بكنند يا خير. نبايد به بخش خصوصي واقعي فشار 
وارد كنند، اين واحدها بايد ارز را وارد كشور كنند.« 
اي��ن عضو هيات مديره كه به نظر مي رس��د مواضع 
واقع گرايانه تري را دنب��ال مي كند مي گويد: »كف 
مطالبات اين است كه صادركنندگان در مورد نرخ 
ارزي ك��ه بايد اراي��ه دهند دخالت مش��ورتي داده 

شوند.«

 بورس؛ گوشه رينگ
هرچند فصل مش��ترك اظه��ارات اغلب اعضاي 
هيات مدي��ره صادركنندگان ف��رآورده نفت، گاز 
و پتروش��يمي موضوع نرخ ارز اس��ت ام��ا به نظر 
مي رسد برخي مس��ائل نيز وجود دارد كه كفه آن 
براي گروهي بيشتر از گروه ديگر سنگيني مي كند. 
يك��ي از اين موارد »آزاد ش��دن س��قف رقابت در 
بورس كاال« است. احمد ابوترابي عضو هيات مديره 
اوپكس در خالل صحبت هاي انتقادي اش پيرامون 
لزوم ارايه ارز به قيمت سامانه نيما به اين موضوع 
نيز پرداخته و مي گويد: »با آزاد شدن سقف رقابت 
قيمت ها باال رفته و توليدكننده نمي داند بايد چه 
كاري انجام دهد. اين بخش پايين دستي را گرفتار 

كرده است.« 
وحيد شيخي رييس كميس��يون قير اوپكس نيز با 
انتقاد از بورس كاال مي گويد: » تصميم گيري بورس 
كاال در قير يك طرفه بوده و براي اين صنف مشكل 
ايجاد كرده است« او مي گويد پااليشگاه ها حاضرند 
نفت خام را با ارز آزاد دريافت كنند و در ادامه نيز در 

زنجيره عادالنه فعاليت كنند.

  هزاري توي بخشنامه ها 
پيچيدگي خوانش و تفسير بخش نامه هاي مختلف 
دولت از ديگر چالش هايي اس��ت كه صادركنندگان 
حوزه فرآورده نفتي به آن اش��اره كرده و تقريبا همه 
بر س��ر آن اتفاق نظ��ر دارند. احمد صرام��ي يكي از 
اعضاي هيات مديره اوپكس در نشست خبري در اين 
خصوص مي گويد: » ساعت ها صرف تفسير قوانين و 
بخش نامه ها مي شود و باز هم قيمت تمام شده قابل 
محاسبه نيست.« او در ادامه هشدار مي دهد: » همين 
حاال پيش بيني مي شود به دليل بخشنامه هاي اخير 
ارزي و بالتكليف��ي اقتصادي ظرف چن��د ماه آينده 
دعواه��اي آن چناني ميان صادركنن��دگان و بيمه و 
ماليات به وجود بيايد. البته ما آماده طرح دعوي در اين 

خصوص در صورت مطلوب نبودن شرايط را داريم«
موضوع قابل محاسبه نبودن قيمت  تمام شده از سوي 
حسن ترابي ديگر عضو هيات مديره اوپكس نيز مورد 
اشاره قرار مي گيرد. ترابي كه از سوي صادركنندگان 
حوزه پااليشي مسائل را مطرح مي كند مي گويد: »90 
درصد قيمت تمام شده ما مربوط به خوراك است كه 
هنوز قيمت آن براي ما روش��ن نيست. از سويي قرار 
بوده اس��ت قيمت ها در بورس كاال كنترل ش��ود كه 
 در عمل اين اتفاق نيافتاده اس��ت« او ادامه مي دهد: 
» اكنون چون تكليف تعهد ارزي را نمي دانيم حاضر 

نيستيم از كارت بازرگاني استفاده كنيم.« 
در ادام��ه صحبت هاي ترابي، احس��ان باقريان نائب 
رييس هيات مديره صادركنندگان، با انتقاد از تفاوت 
عدد س��امانه هاي نيما و س��نا و تاكيد بر اينكه براي 
صادركننده صرفه ندارد كه از سنا خوراك بگيرد و در 
نيما عرضه كند عنوان كرد: »اين موارد باعث اغتشاش 

در اقتصاد شده است.« 
سعيد رفيعي فر دبيركل اوپكس در نشست روز گذشته 

از زاوي��ه اي ديگر موضوع نگراني دول��ت از عدم ارايه 
ارز صادركنندگان به داخل كشور را مورد بحث قرار 
داده و عنوان كرد: » بخش خصوصي توان و انگيزه اي 
براي بازنگرداندن ارز ندارد. پيش از اين ماجرا نيز ارز 
به كشور بازگردانده مي ش��د چرا كه اين بخش براي 

پيشبرد كار به نقدينگي احتياج دارد.« 
او در بخشي از صحبت هايش عنوان مي كند: » چيزي 
كه اكنون در جامعه شاهد آنيم نبود نهاد رگوالتوري 
در كشور است كه باعث شده به هرج و مرج اقتصادي 
برسيم. اين نهاد بايد باش��د تا روابط را تعريف كند و 
امتيازات در كشور بلوكه نشده و از باال تا پايين جاري 

باشد و يا اينكه به خزانه دولت برود.« 
رفيعي فر در پاسخ به اين پرسش »تعادل« كه موضع 
دولت نسبت به اين خواس��ته و مطالبه چيست و آيا 
مذاكراتي در اي��ن خصوص صورت گرفته، مي گويد: 
»صادركنندگان از طريق وزارت صنعت و س��ازمان 
توس��عه و تجارت اين موضوع را مط��رح كرده اند. در 
ابتدا موضوع براي دولت روشن نبود اما در ادامه دولت 
نظري مثبت نشان داد، اميدواريم بتوانيم موضوع را 

حل كنيم.« 

 خصوصي ها نفت فروش مي شوند؟
اما در حالي كه روز گذشته تنها يك روز پس از مطرح 
شدن اجماع 3 قوه پيرامون عرضه نفت خام در بورس 
محسوب مي شد، صادركنندگان فرآورده هاي نفتي 
همواره يكي از گزينه هاي خواس��تار چنين شرايطي 
بودن��د. حميد حس��يني ديروز در اي��ن خصوص به 
خبرنگاران گفت: » حركت دولت در راه اندازي بورس 
نفت حمايتگرانه و خوب است و اگر تداوم يابد بخش 
خصوصي چه در نفت چه در ميعانات چه در فرآورده 
كمك خواهد كرد؛ البته بايد توجه كرد كه مانند دور 
قبل تحريم ها، احتماال ص��ادرات نفت خام ايران در 
ماه هاي نخست و تا پيدا كردن ساز و كارهاي مناسب 
كاهش خواهد يافت و به همين دليل بخش خصوصي 

نيز زمان نياز دارد.«
او در پاسخ به اين پرسش »تعادل« كه اساسا برنامه آنها 
براي صادرات چيست و چه تضاميني براي به وجود 
نيامدن فساد در اين زمينه ارايه مي دهند عنوان كرد: 
» س��از و كار بورس ش��فاف و رقابتي است. در دوران 
قبل كساني كه به وزارت نفت براي فروش محصوالت 
كمك كرده بودند از ترس گرفتار ش��دن نتوانستند 
درباره آن صحبت كنند، در نتيجه اين بار پيش��نهاد 
ما ساز و كار شفافي بود كه امكان به وجود آمدن اين 

مسائل در آن وجود نداشته باشد.« 
حسيني بازارهاي بخش خصوصي را مشابه بازارهاي 
دول��ت از جمله هن��د، چين و افريقا عن��وان كرده و 
مي گويد: » در ايران و خارج ظرفيت هايي در بخش 
خصوصي وجود دارد كه اكنون بس��يار فعال ش��ده 
اس��ت. بازارهاي ما همين بازار كش��ورهاي آسيايي 
است. امكان فروش وجود دارد اما براي مثال شركت 
چيني بايد مطمئن ش��ود كه م��ن خريدم و موجود 
دارم. هند، چين و افريقا بازار ما هستند.« او در ادامه 
با تشريح اينكه بخش خصوصي و ايراني هاي خارج 
از كشور به طرف نوعي از بازاريابي براي فروش نفت 
خواهند رفت كه ساز و كار آن خارج از مقررات بانكي 
دنيا باش��د در خصوص نرخ نفتي كه وزارت نفت به 
 بخش خصوص��ي خواهد فروخت عن��وان مي كند: 
» بطور قطع اين نرخ نمي تواند تفاوتي با نرخ جهاني 
 داش��ته باشد، البته در دور پيش��ين تخفيف هايي تا

6 دالر در ه��ر بش��كه در نظر گرفته ش��ده بود، اين 
موضوع توس��ط ش��وراي عالي امني��ت ملي تعيين 

خواهد شد.« 

نويسنده|جولين لي|
مترجم| عليرضا كياني|

اوپك در حال مرگ است و احتماال رييس جمهور 
اياالت متحده، از اين خبر خوشحال باشد. اما بعيد 
است آن چه جاي اوپك را پر كند نيز مطلوب طبع 

دونالد ترامپ واقع شود. 
براي مدتي كوتاه، اين گروه در عنفوان جواني اش، 
عملكردي فوق العاده داش��ت. اعضاي س��ازمان 
كشورهاي توليد كننده نفت در آن دوران توانستند 
سكان هدايت صنايع نفتشان را در دست گيرند و 
در برابر توليدكننده ها و دولت هاي خارجي قد علم 
كنند. اما حال، اين گروه مانند هر ستاره تاباني، در 

آستانه انفجار است. 
زماني كه هيدروژن در يك ستاره كاهش مي يابد، 
گرماي س��تاره بيشتر شده و اليه هاي خارجي آن 
منبسط مي شوند. در اين حالت دو اتفاق براي يك 
س��تاره مي افتد؛ يا منفجر ش��ده و به يك كوتوله 
سفيد بسيار كوچك تبديل مي شود يا با انفجاري 
عظيم ب��ه ن��ام ابرنواختر، به حيات خ��ود خاتمه 

مي دهد. 
اوپك مس��ير دوم را مي پيمايد. ب��ا اينكه نام اين 
سازمان در س��ه دهه اخير بيشتر ش��نيده شده، 
اعضاي جديد آن چيزي به توان بالقوه توليد نفت 

خام آن اضافه نكرده اند.
اما درس��ت مانند همان توپ گاز در فضا، به هيچ 
نيروي خارجي براي پايان دادن به كار اوپك نياز 
نيست. توئيت هاي ترامپ و تهديد تصويب قوانين 
ضد انحصار در كنگره اياالت متحده تنها مسائلي 
فرعي هس��تند كه س��تاره كم فروغ اوپك را براي 

مدتي كوتاه درخشان تر مي كنند. 

  افول ستاره
دنيا عوض شده است. اوپك هم ديگر جايگاه گذشته 
را ندارد. با اينكه اين س��ازمان تاكن��ون اين تعداد 
عضو را به خود نديده اما ميزان توليد نفت خام آن 
تنها به يك سوم نفت توليد شده در جهان مي رسد. 
اين ميزان كمترين س��هم اوپ��ك از بازار نفت خام 
در 3 دهه اخير اس��ت. ديگر خب��ري از »انحصار« 
در بازار نفت خام نيس��ت و از اين نظر حرف ترامپ 

بي معناست.
سالح كاهش يا افزايش توليد و تاثيرگذاري اوپك 
بر قيمت ها نيز رمق سابق را ندارد. نشان ديگري از 
افول ستاره اوپك، تالش اين سازمان براي كشيدن 
روسيه به سمت خود و شراكت با آن براي مديريت 
عرضه در بازار اس��ت؛ تالشي كه هم چنان در حال 

ادامه است. همين 2 سال پيش، اوپك به تنهايي نه 
توان كاهش مازاد عرضه را داشت و نه وفاقي ميان 
اعضا براي اين مهم ديده مي شد. اين مسكو بود كه 

مسير داستان را تغيير داد. 
حال كه اوپك نياز به افزاي��ش توليد دارد، كاهش 
قدرت آن بيش از پيش نمايان شده است. تنها گروه 
كوچكي از كشورها، به زعامت عربستان سعودي، 
توان اين اقدام را دارند. كاهش شديد توليد گريبان 
ونزوئال و آنگوال را گرفته و بعيد است كه تغييري در 
اين روند ايجاد شود. ليبي و نيجريه از همان ابتدا از 
اجراي كاهش توليد معاف شده بودند و در اين مدت 
هرچه توانستند نفت از دل زمين بيرون كشيدند. 
از همين رو به افزايش توليد آنها نيز اميدي نيست. 
صادرات نفتي ايران هم س��ريع تر از آنچه بسياري 

از تحليلگران انتظار داش��تند در حال كاهش است 
و ترامپ مترصد اس��ت تا فروش نفت ايران در بازار 
جهاني را تا ماه آوريل، يعني كمتر از 6 هفته ديگر، 
به صفر برساند. تمام اينها نويد افزايش قيمت طالي 

سياه را مي دهد. 

  برادركشي
در داخل خانواده سازمان كشورهاي توليد كننده 
نفت، دعواي سياس��ي و اقتصادي ميان موسسان، 
تمام وجوه مش��تركي كه در سال1960 آنها را دور 
يك ميز جمع كرد را از ميان برداش��ته اس��ت. اين 
روزها، برخ��ي از اعضاي اوپك به جاي ايس��تادن 
كنار عض��وي كه با خطر خارجي مواجه ش��ده، به 
دسيس��ه چيني عليه همان عضو مشغول هستند و 
به قول بيژن نامدار زنگنه وزير نفت ايران، عربستان 
سعودي و امارات متحده عربي »سياست ضربه زدن 
به اوپك و اجراي فرامين ضدايراني اياالت متحده« 
را دنبال مي كنند. شايد زنگنه حق داشته باشد اما 
توان او براي س��نگ اندازي در اين مس��ير محدود 
اس��ت. صادرات نفت اي��ران از ماه آوري��ل به اين 
س��و بيش از 30 درص��د كاهش يافت��ه و اين ماه و 
م��اه بعد نيز احتماال خريد ها از اين عضو با س��ابقه 
اوپك س��قوط بيش��تري را تجربه كند. در همين 
اثني، عربستان س��عودي توليد نفت خود را روزي 
420 هزار بشكه افزايش داده و حتي تا پايان سال 
مي تواند به ركوردي كه در س��ال 2016 ثبت كرد، 
برس��د. البته اين نخس��تن باري نيست كه اعضاي 
اوپك در دو س��وي ميدان منازع��ه قرار مي گيرند. 
اين گروه تنها دو دهه بعد از شروع كار شاهد جنگ 
ميان اعضا موس��س يعني ايران و ع��راق بود. يك 

دهه بعد نيز ع��راق به كويت حمله كرد تا اوپك بار 
ديگر تخاصم ميان دو عضو را تجربه كند. اما به نظر 
مي آيد ناس��ازگاري اعضا در روزهاي كنوني، قلب 
گروه را هدف گرفته اس��ت چرا كه تنش هاي ميان 
عربستان سعودي و ايران براي اوپك از تجاوزهاي 
صدام مخرب تر است. نشست روز يك شنبه كميته 
مش��ترك نظارتي وزارت��ي اوپك كه ق��رار بود بر 
اجراي توافق كاهش توليد ميان كشورهاي اوپك 
و غيراوپك نظارت كند، قدرت اجرايي براي تغيير 
سياست هاي گروه ندارد. اما همين كميته به ابزار 

سياست هاي روسي -سعودي بدل شده است. 

  رستاخيز ستاره
كاهش عرض��ه نفت خام ايران به دليل بازگش��ت  
تحريم هاي نفتي اياالت متحده به اين  معناس��ت 
كه توليد كلي اوپك پالس بار ديگر به چيزي كمتر 
از مقدار توافق ش��ده در سال 2016 خواهد رسيد. 
در ماه ژوئن، يعني ابتداي تابستان، اوپك تصميم 
گرفت ت��ا ميزان الت��زام به تواف��ق 2016 را كه به 
بيش از 100 درصد رس��يده بود، به س��طح توافق 
اوليه بازگرداند. در همان زمان، عربستان و روسيه 
مي گفتند آن كشورهايي كه مي توانند توليد خود 
را افزايش دهند بايد قادر به اين كار باش��ند. البته، 
تنها كشورهايي كه مي توانند توليد نفت خام خود 

را افزايش دهند، عربستان و روسيه هستند!
افول يك ستاره چند ميليارد سال طول مي كشد. 
افول اوپك، اما، زمان كمتري مي برد. با وجود اين 
جايگزين اوپك، يعني اتحاد روس��ي-صعودي نيز 
مايه  خوش��حالي رييس جمهوري اياالت متحده را 

فراهم نمي كند. 
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  حميد حسيني، رييس كميسيون اصل 44 و محيط كسب و كار اتاق بازرگاني ايران:
 حركت دولت در راه اندازي بورس نفت حمايتگرانه و خوب اس�ت و اگر تداوم يابد بخش خصوصي چه در نفت چه در ميعانات چه در فرآورده 
كمك خواهد كرد؛ البته بايد توجه كرد كه مانند دور قبل تحريم ها، احتماال صادرات نفت خام ايران در ماه هاي نخس�ت و تا پيدا كردن ساز و 

كارهاي مناسب كاهش خواهد يافت و به همين دليل بخش خصوصي نيز زمان نياز دارد«

برش
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عكسروز

چهرهروز

»داروغه زاده« دبير جشنواره فيلم فجر ماند
 ابراهيم داروغه زاده همچنان دبير جشنواره فيلم فجر ماند. پيرو اعالم رياست سازمان سينمايي در ارديبهشت ماه مبني بر تداوم حضور 

داروغه زاده در اين دوره جشنواره فيلم فجر، با طي رفع مشكل اداري، وي همچنان و رسما دبير جشنواره فيلم فجر خواهد بود.
محمد مهدي حيدريان رييس سازمان امور سينمايي و سمعي بصري اواخر شهريورماه در گفت وگويي درباره انتخاب دبير جشنواره فيلم 
فجر گفته بود: اعالم دبير جشنواره فيلم فجر نسبت به سال گذشته ديرتر شده است اما به معناي اين نيست كه دبيرخانه فعال نبوده است. 
شوراي سياست گذاري جشنواره از فرداي اختتاميه سال گذشته تشكيل و كار خود را آغاز كرد. در اين شورا دبيرهاي دوره هاي قبل هم 

حضور دارند. مسووالن اداري بايد امكان استفاده از مدير را به ما بدهند و بعد از حل مشكل اداري نتيجه را اعالم خواهيم كرد. 

ايستگاه

مل گيبسون مامور بازسازي »اين گروه خشن« 
مل گيبسون وس��ترن كالسيك 
»اين گروه خشن« را براي كمپاني 

برادران وارنر بازسازي مي كند.
به گزارش ددالين، مل گيبس��ون 
قرار است نسخه جديد فيلم وسترن 
كالس��يك »اي��ن گروه خش��ن« 
محصول ۱۹۶۹ ساخته سم پكينپا 

را براي كمپاني برادران وارنر كارگرداني كند.
گيبسون در حال نوشتن فيلمنامه به همراه برايان بگبي است و مديرتوليد 
فيلم نيز خواهد بود. »اين گروه خش��ن« داستان يك گروه ياغي پا به سن 
گذاش��ته اس��ت كه به دنبال آخرين موفقيت بزرگ خ��ود راهي مكزيك 
مي شوند و البته در اين راه گروه مس��لحي به رهبري شريك سابقشان در 

تعقيب آنهاست.
سم پكينپا كارگردان بزرگ سينما فيلمنامه اين فيلم را به همراه والون گرين 
نوشت و ويليام هولدن، ارنست بوگناين، رابرت رايان، ادموند اوبراين و وارن 

اوتس نيز در آن به ايفاي نقش پرداختند.
»اين گروه خشن« در ابتدا از ديد منتقدان فوق العاده خشن به نظر مي آمد اما 
بعدها به عنوان يك شاهكار از لحاظ سبكي قلمداد شد. كمپاني برادران وارنر 
تاكنون چندين بار تالش كرده بود فيلم را بازسازي كند اما به نظر مي رسد 
اين بار اين كمپاني با مل گيبسون حاشيه امنيت دارد زيرا گيبسون از بردن 
جايزه اسكار بهترين فيلم با »شجاع دل« تا فيلم هايي نظير »آپوكاليپتو« 
و »س��تيغ هك سا« كه تازگي نامزد اس��كار بهترين فيلم شد خودش را به 
عنوان يك از ممتازترين كارگردانان در س��اخت فيلم هاي اكشن معرفي 
كرده است. بازيگر فيلم هاي »مكس ديوانه« هم اكنون در حال آماده سازي 

فيلم »ويرانگر« است. 

بازارهنر

میراث

كشف گور چكمه اي در كاشان
كاوش ه��اي باستان شناس��ي در 
محوطه »اس��ترك جوشقان« كه 
همراه ب��ا دوره آموزش��ي با حضور 
اس��اتيد بين المللي در حال انجام 
اس��ت به كش��ف ۱۲گ��ور از نوع 
چكمه اي، بقاياي��ي از دوره برنز تا 
آهن، ظروف س��فالي خاكستري  و 

مهره هايي از جنس سنگ و عقيق منجر شد.
محسن جاوري يكي از سرپرستان هيأت كاوش با اعالم اين خبر گفت: فصل 
سوم كاوش محوطه استرك جوشقان كاشان در دو كارگاه در حال انجام است 
كه در اين فصل از كاوش هاي باستاني محوطه استرك با سامر اسكول )مدرسه 
تابستاني( و با حضور اساتيد بين المللي دانش��گاه ورشو مانند »آركاديوش 
سولتيشياك«، »يوانا شيمچك« و »متئو ويليام« متخصص ژنتيك از مركز 
دي . ان . اي باستاني دانشگاه آداليد و ۱۰دانشجو از كشورهايي مانند امريكا، 

ايتاليا و ايران برگزار مي شود .
او با اش��اره به برگزاري اين دوره براي دومين بار در دانشگاه كاشان بيان كرد: 
اين دوره آموزشي به منظور آش��نايي باستان شناسان ايراني با نحوه ثبت و 
ضبط داده هاي استخواني شامل بقاياي انساني و حيواني، طبقه بندي آنها و 
مطالعات استخوان شناسي صورت گرفت . سرپرست هيأت باستان شناسي، 
در ادامه برگزاري اين دوره آموزش��ي را براي باستان شناسان شركت كننده 
بسيار مفيد دانست و گفت: افراد آموزش ديده در آينده با حضور در هيأت هاي 
مشابه مي توانند تجربيات خود را در زمينه مطالعات استخواني به كار گيرند .

جاوري با بيان اينكه در اين فصل باستان شناسان در دو كارگاه فعاليت مي كنند، 
اظهار كرد: در يكي از كارگاه ها ۱۰گور از نوع چكمه اي )شفقت گريو( با تدفين 

مرد، زن، كودك و نوزاد كشف شد. 

تاريخنگاري

به نام نان به سود رضاخان 
چهارم مهر ۱3۰4، جمعيت زيادي، به علت وجود 
مش��كل كمبود ن��ان و ارزاق عموم��ي در ميدان 
بهارستان، رو به روي س��اختمان مجلس شوراي 
ملي تجمع كرده و خواستار حل اين معضل شدند. 
به دنبال اي��ن ماجرا حكومت نظامي اعالم ش��د 
و اين اعتراض زمينه س��از نهضت��ي بزرگ تر عليه 
حكومت قاجار ش��د كه در نهايت قدرت رضاخان 

را تحكيم كرد.
اواخر تابستان ۱3۰4، به علت كمبود گندم و آرد، 
ميزان دريافت آرد نانوايي هاي تهران از س��هميه 
معين شده كمتر شد و تهيه نان در شهر با سختي 
روبرو ش��د. ادامه اين مش��كل، موجب نارضايتي 

مردم از دولت شد.
همزمان با گسترش دايره نارضايتي مردم، ماموران 
نظميه نيز با تحريك احساس��ات م��ردم و ايجاد 
ناامني كوش��يدند كه مانع از بازگش��ت احمدشاه 
به كش��ور ش��وند. احمد ش��اه نيز ك��ه در اروپا به 
س��رمي برد با مش��اهده اين اوضاع، از بازگشت به 

ايران منصرف شد.
در روزهاي آغازين مهرماه، جمعيت زيادي از زنان 
و م��ردان معترض به منازل علم��ا رفتند و در روز 
چهارم مهر جمعيتي در حدود بيس��ت هزار نفر به 
س��مت مجلس حركت كردند و در مقابل مجلس 

به نمايندگان اهانت كردند. در اين حال، رضاخان 
سردار سپه، دستور تيراندازي داد و تعدادي كشته 
و مجروح شدند و حكومت نظامي اعالم شد. در اين 
فرصت حكومت نظامي، رضاخان مخالفان خود را 
به بهانه بازداشت عامالن بلواي نان دستگير كرد و 

آرامش را به تهران بازگرداند.
در واقع سردار سپه با آشوب آفريني نسبت به تامين 
نان، هم مجلس را مرعوب كرد، هم قدرت خود را 

نش��ان داد و هم موجبات تنف��ر و بدبيني مردم را 
نس��بت به نمايندگان فراهم ك��رد. اين جنبش ها 
در اواخر مهرماه به نهضتي ضد قاجار تبديل شد و 
رضاخان كه خود را فعال مايشاء و همه كاره ايران 
مي دانست در تصميم خود بر انقراض قاجار و ايجاد 
سلسله پهلوي راسخ تر شد. تا اينكه يك ماه بعد در 
نهم آبان ۱3۰4 به آرزوي ديرينه خود يعني كسب 

قدرت مطلق رسيد. 

كیوسك

 سرنوشت مبهم يكي
از مخالفان ترامپ

    وال استريت ژورنال: 
بس��ياري از نش��ريات، 
در صفح��ه اول خ��ود 
گزارشي از آينده نامعلوم 
روزنس��تاين منتش��ر 
كردند. طب��ق گزارش 
اين روزنامه نيز، به نقل از 
رسانه هاي محلي امريكا 
گفته ش��ده كه معاون 

وزير دادگس��تري امريكا، به صورت ش��فاهي از 
اس��تعفاي خود صحبت كرده اس��ت. آنطور كه 
گفته ش��ده، راد روزنستاين كه يكي از مخالفين 
ترامپ در وزارت دادگس��تري امريكا محسوب 
شده و بر روند تحقيقات پرونده نقش روسيه در 
انتخابات رياس��ت جمهوري سال ۲۰۱۶ اياالت 
متحده نظارت داشت، تصميم دارد از شغل خود 
استعفا دهد تا توسط دونالد ترامپ اخراج نشود. 
گفته مي ش��ود برخي از كاركنان كاخ نيز با او در 
اي��ن زمينه همكاري مي كردن��د. طبق گزارش 
وال استريت ژورنال، بنابر اعالم رسانه ها او بر اين 
باور است كه از سوي ترامپ اخراج خواهد شد، به 
همين دليل تصميم گرفته است تا از سمت خود 

كناره گيري كند.

   داون: 
اي��ن روزنامه در صفحه 
اول خ��ود گزارش��ي از 
تعه��د بان��ك جهاني 
ب��راي حل بح��ران آب 
بلوچس��تان خب��ر داد. 
طب��ق اي��ن گ��زارش، 
رييس بانك جهاني در 
ديدار با وزير امور خارجه 

پاكس��تان اطمينان داد كه اين نه��اد بار ديگر 
تالش ه��اي خود را ب��راي حل مناقش��ات آبي 
هند و پاكس��تان آغاز خواهد كرد. »شاه محمود 
قريش��ي« وزير امور خارجه پاكستان در ديدار با 
رييس بانك جهاني ضم��ن تاكيد بر اينكه هند 
و پاكس��تان نمي توانند اختالفات آبي خود را از 
طريق مذاكرات حل كنند از اين نهاد خواست تا 
بار ديگر درخواست اسالم آباد براي حل اين مساله 
را مورد بررسي قرار دهد. رييس بانك جهاني نيز 
در اين ديدار اطمينان داد كه اين نهاد به عنوان 
ميانجي بين هند و پاكس��تان در حل مناقشات 
مالي بار ديگر تالش خود را براي حل اين مساله 

انجام خواهد داد.

   نيويورك تايمز: 
جن��گ تج��اري ميان 
چي��ن و امري��كا، ب��ه 
داس��تاني تك��راري در 
صفح��ه اول نش��ريات 
تبديل ش��ده است. اين 
روزنامه نيز، گزارشي از 
اعمال تعرفه هاي جديد 

از سوي امريكا و چين بر واردات منتشر كرد. طبق 
اين گ��زارش، امريكا بر ۲۰۰ ميليارد دالر كاالي 
وارداتي از چين تعرفه گمركي تازه اعمال كرد و 
چين نيز با اعمال تعرفه گمركي مشابهي بر ۶۰ 
ميليارد دالر محصوالت وارداتي ساالنه از امريكا 
به اين حركت پاسخ داد. اين در حالي است كه يك 
مقام چيني گفت جنگ تجاري پكن و امريكا به 
صادركنندگان امريكايي به ويژه شركت هايي كه 
گاز طبيعي مايع صادر مي كنند، آسيب مي زند. 
آنطور كه گفته شده، دولت چين اسنادي را منتشر 
كرد كه در آن از تمايل پكن به آغاز دوباره مذاكرات 
تجاري با واشنگتن خبر داد اما اين مذاكرات بايد بر 

اساس احترام دوطرفه و برابري باشند.

نگاهيبهتاخيرحركتقطارهادرشهرهايتوسعهيافته

گ�روهگوناگ�ون|اين روزه��ا، با 
گس��ترش جمعيت و ش��لوغ ش��دن 
كالن ش��هرها، اس��تفاده از خودروي 
شخصي دردس��رهاي بس��ياري به دنبال دارد؛ از 
مهم ترين مشكالت استفاده از خودروي شخصي، 
پيداك��ردن جاي پارك، هزينه بنزين و از دس��ت 
دادن زمان بس��يار در ترافيك هاي طوالني است. 
همچنين، افزايش آالينده ها نيز يكي از مهم ترين 
نگراني كشورهاست كه باعث شده محدوديت هاي 
بسياري براي اس��تفاده از وسايل نقليه شخصي يا 
تك سرنشين اعمال شود. بر اين اساس، استفاده از 
سيس��تم حمل ونقل عمومي به گزينه جايگزين و 
مناسبي در بسياري از شهرهاي دنيا تبديل شده 
است؛ اهميت اين سيستم به قدري است كه كمبود 
يا نبود سيس��تم حمل ونقل مناس��ب در شهرها، 
اهميت آن شهر را تحت تاثير قرار مي دهد. در واقع، 
به گفته بسياري از كارشناسان شهري، حمل ونقل 
عمومي يكي از مهم ترين معيارهاي پيشرفته بودن 
ش��هرها به ش��مار مي رود. اين موضوع باعث شده 
ك��ه رقاب��ت تنگاتنگ��ي در مورد بهب��ود كيفيت 
زيرس��اخت ها و افزايش س��رعت حمل ونقل هاي 

عمومي در ميان كشورها ايجاد شود. 
طب��ق بس��ياري از گزارش هاي منتش��ر ش��ده، 
هنگ كن��گ يكي از پيش��روترين سيس��تم هاي 
حمل ونقل عمومي را در ميان ساير مناطق به خود 
اختصاص داده اس��ت. همچنين گفته ش��ده كه 
متروي هنگ كنگ كه در سال ۱۹7۹ افتتاح شد، 
يكي از دقيق تري��ن وس��ايل حمل ونقل عمومي 
در جهان به ش��مار مي رود. آنطور كه در تازه ترين 
بررسي ها گفته شده، تقريبا ۹۹ درصد از قطارهاي 
ش��هري در هنگ كنگ، بدون تاخير در ايس��تگاه 

حاضر هستند. 
برلي��ن نيز، يكي از پرترددترين ش��هرها و مقاصد 
گردش��گري به ش��مار رفته و ش��بكه حمل ونقل 
عمومي بزرگي دارد تا مس��افران در س��ريع ترين 
زمان با كمترين هزينه به مقصدشان برسند. قطار 
ش��هري برلين نيز، در ميان دقيق ترين سيس��تم 

حمل ونقل ه��ا قرار داش��ته و ۹۹ درصد از حركت 
قطاره��ا بدون تاخير اس��ت. اين در حالي اس��ت 
كه در س��ال گذش��ته ميالدي، در برخي خطوط 
كمبود ي��ا معيوب ب��ودن واگ��ن، تاخيرهايي در 
حركت قطارهاي اين شهر ايجاد كرده بود. پاريس 
نيز در ميان ش��هرهايي ق��رار دارد كه سيس��تم 
حمل ونق��ل پيش��رفت هاي دارد. آنط��ور كه در 
بسياري از گزارش ها گفته شده، حمل ونقل ريلي 
در پاريس، نقش عمده اي در جابه جايي مسافران 
دارد. همچني��ن پاريس به عنوان قلب سيس��تم 
حمل ونقل ريلي فرانسه معرفي شده است. در اين 
ش��هر، حدود ۹8 درصد از قطارها بدون تاخير در 
ايس��تگاه ها حضور دارند. در لندن نيز، ۹7 درصد 
قطارها در زمان تعيين ش��ده در ايستگاه ها حضور 
داشته و مسافرگيري مي كنند. اين در حالي است 
كه طبق بس��ياري از گزارش ها، تالش شهر لندن 
براي ايجاد نظام حمل ونقل پ��اك، ايمن، ارزان و 
دقيق در مقايس��ه با ديگر شهرهاي اروپا، به شدت 

عقب مانده است. 
در سال ۱۹۹۲، سازمان ملل متحد مكزيكوسيتي 
را آلوده ترين ش��هر جهان اعالم كرد. در آن زمان 
س��االنه نزديك به يك ه��زار نفر در اين ش��هر بر 

اثر آلودگي جان خود را از دس��ت مي دادند و 35 
هزار نفر ب��ر اثر بيماري هاي ناش��ي از آلودگي در 
بيمارستان بستري مي شدند. دليل اصلي آلودگي 
مكزيكوسيتي دود ناشي از ماشين ها و كارخانه ها 
بود كه باع��ث افزايش آالينده ها در هوا مي ش��د. 
يك��ي از مفيد ترين راهكارها در كاهش اس��تفاده 
از خودروهايي با س��وخت هاي فسيلي، گسترش 
و بهبود كيفيت سيستم نقليه عمومي بود. امروزه 
مكزيكوس��يتي يكي از بزرگ تري��ن ناوگان هاي 
حمل ونق��ل عمومي جه��ان را در اختيار داش��ته 
و سيس��تم متروي اين ش��هر يكي از بزرگ ترين 
متروهاي قاره امريكاست. همچنين، قطارهاي اين 
شهر در ميان سرويس هاي حمل ونقل با كمترين 
تاخير قرار دارند. آنطور كه گفته شده، حدود 7۱ 
درصد از قطارهاي مكزيك بدون تاخير در ايستگاه 
حضور دارند. در نيويورك نيز هرچند كه سيستم 
حمل ونق��ل ريلي بزرگ��ي وج��ود دارد اما تاخير 
قطارها بيشتر از ساير شهرهايي است كه سيستم 
حمل ونقل پيش��رفت هاي دارند. آنطور كه گفته 
شده، از هر ۱۰ قطار در نيويورك، 4 قطار با تاخير 
به ايستگاه مي رسد و تنها حدود ۶3 درصد از آنها 

در زمان تعيين شده مسافرگيري دارند.

هنگ كنگ بدون توقف

آمارنامه

چكناواريانآهنگسازسمفوني»دفاعمقدس«
مديرعامل بنياد فرهنگي و هنري رودكي با اعالم خبر 
ساخت سمفوني »دفاع مقدس« به آهنگسازي لوريس 
چكناواريان از برگزاري برنامه هايي به مناسبت چهل 

سالگي انقالب اسالمي سخن گفت.
علي اكبر صفي پور گفت: قرار است سمفوني »دفاع 
مقدس« به آهنگسازي استاد لوريس چكناواريان با 
حمايت بنياد فرهنگي و هنري رودكي ساخته و پس از 
آن نيز برنامه هاي مختلفي براي اجراي آن تنظيم شود.

او با اشاره به اينكه تاكنون درباره دفاع مقدس و انقالب 
اسالمي برنامه ها و آيين هاي مختلفي اجرايي شده 
است، بيان كرد: به اعتقاد من جا دارد آثار و توليدات 
ديگري نيز در اين زمينه انجام شود زيرا اين موضوع 
ظرفيت بااليي براي پرداخت هنري دارد. مديرعامل 
بنياد فرهنگي و هنري رودكي ب��ه مهر گفت: دفاع 
مق��دس و ارزش هاي انقالب اس��المي دربرگيرنده 
حماسه هاي ماندگاري است كه توسط ملت شريف 
ايران ثبت شد. اين دوران بسيار ارزشمند و ماندگاري 
است كه جوانان برومند اين س��رزمين براي دفاع از 
ميهن اسالمي برابر دشمنان از هيچ تالشي فروگذار 
نكردند و بسياري از آنها با ايثارگري و رشادت جانشان 
را براي اين خاك عزيز تقديم كردند پس ما براي اينكه 
بتوانيم اين سرمايه هاي ارزشمند را ماندگار كنيم بايد 

از ابزارهاي مختلفي استفاده كنيم كه موسيقي يكي از 
اين ابزارهاست كه مي تواند اين اتفاقات ارزشمند را به 

نسل جوان منتقل كند.
مديرعامل بني��اد فرهنگي و هن��ري رودكي بيان 
كرد: بني��اد رودكي خ��ود را مكلف مي دان��د كه در 
تمامي عرصه ه��اي اينچنيني در ح��د و توان خود 
فعاليت هاي��ي را انجام دهد كه س��فارش س��اخت 
سمفوني »دفاع مقدس« يكي از آنهاست و اميدواريم 
با برنامه ريزي هايي كه در اين زمينه انجام گرفته بتوانيم 
اين سمفوني را تا دهه فجر انقالب اسالمي به مناسبت 
چهل سالگي پيروزي انقالب اس��المي ايران آماده 
كنيم. صفي پور در پايان گفت: برنامه هاي ديگري هم 
متناسب با چهل سالگي انقالب پيش بيني شده كه 

جزييات آن در آينده اعالم مي شود. 

ايرانيها»اوديپشاه«رادريوناناجراكردند
نمايش »اوديپ شاه« به كارگرداني مشترك آرزو عالي 
و ندا شاهرخي در جشنواره »المپيا اين ديون« در كشور 

يونان به صحنه رفت. 
نمايش »اوديپ ش��اه« به كارگرداني آرزو عالي و ندا 
ش��اهرخي و با حضور جمع��ي از هنرجويان جوان 
موسس��ه »فانوس هنر پارس« و موسسه پژوهشي 
»كودكان دنيا« در جش��نواره »المپيا اين ديون« در 
كش��ور يونان به صحنه رفت. اين نماي��ش در ادامه 
فعاليت هاي جهاني موسس��ه »فانوس هنر پارس« 
توليد شده است. جش��نواره »المپيا اين ديون« در 
آمفي تئاتر شهر ديون كه يكي از قديمي ترين آمفي 
تئاترهاي رو باز يونان است، برگزار مي شود. همچنين 
اوريپيد نمايشنامه نويس شهير يونان باستان نيز در 

اين مكان اجرا رفته اس��ت. قابل توجه است كه تمام 
اجراهاي اين جشنواره به دليل استفاده از نور طبيعي در 
روز اجرا مي شوند. نمايش »اوديپ شاه« ۱7 سپتامبر 
)۲۶ ش��هريور( در ديون به صحنه رفت. ضمنا تاريخ 
اجراي اين نمايش در تهران به زودي اعالم خواهد شد. 

جمعآوري26هزاردالربهبهانهكيارستمي
»در زمان كيارس��تمي: نوشته هايي درباره سينماي 
ايران« به قلم »گادفري چشاير« منتقد امريكايي با 
جمع آوري كمك مردمي ۲۶ هزار دالري از سراس��ر 

جهان در مراحل پاياني نگارش قرار دارد.
»گادفري چشاير« عضو انجمن ملي منتقدين سينماي 
امريكا و رييس پيشين حلقه منتقدين نيويورك كه با 
نشرياتي چون »نيويورك تايمز«، »ورايتي«، »فيلم 
كامنت«، »نيويورك پرس«، س��ايت »راجر ايبرت« 
و ... نيز همكاري داشته است، اولين منتقد امريكايي 
اس��ت كه از چند دهه پيش به صورت گسترده اي به 
سينماي پس از انقالب ايران پرداخته است. اين منتقد 
سينمايي در دنبال كردن سينماي ايران تنها به نوشتن 
درباره سينما بسنده نكرده است و در جريان سفرهاي 
متعدد خود به ايران، مطالعات فراواني نيز درباره فرهنگ 
ايراني داشته است. او هنگام دريافت جايزه نخل طالي 
كن و شير نقره اي ونيز در كنار كيارستمي بوده است 
و همچنين به دعوت كيارستمي از محل ساخت سه 
گانه كوكر )خانه دوست كجاست؟ )۱3۶۶( زندگي و 
ديگر هيچ )۱37۰( و زي��ر درختان زيتون )۱373(( 
بازديد كرد تا اولين خبرنگار امريكايي نام گيرد كه پس 
از انقالب در تهران با اج��اره خانه براي مدتي زندگي 
مي كند. »چشاير« چند سالي است مشغول نگارش 
كتابي جامع درباره سينماي ايران است و اين كتاب 
در ح��ال حاضر با جم��ع آوري بالغ ب��ر ۲۶ هزار دالر 
كمك هاي مردمي از طريق سايت »ايندي گوگو« در 
مراحل پاياني نگارش قرار دارد. تاكنون ۲45 نفر مبالغ 
۱ ت��ا 5۰۰ دالر را براي كمك به تكميل و نگارش اين 

كتاب كمك كرده اند.   »گادفري چشاير« امسال و در 
جريان برگزاري جشنواره جهاني فجر در گفت وگو با 
ايسنا درباره اين كتاب توضيح داد: »اين كتاب با عنوان 
»در زمان كيارس��تمي: نوشته هايي درباره سينماي 
ايران« ماحصل تجربه من از سينماي ايران طي اين 
سال هاست كه شامل س��فرهايم به ايران و مقاالتي 
است كه در طول مدت اقامتم در ايران نوشتم، مروري 
بر تاريخ سينماي ايران از ابتدا تا به امروز و بخش بزرگي 
ويژه سينماي كيارس��تمي نيز در كتاب خواهد آمد. 
همچنين بخشي نيز شامل مقاله هايي است كه درباره 
جنبه هاي گوناگون س��ينماي ايران و شخصيت ها 
نوشتم، به عنوان مثال مصاحبه اي با ابراهيم گلستان 
در انگلستان انجام داده ام و با وي درباره فروغ فرخزاد و 
خلق فيلم »خانه سياه است« صحبت كردم و همچنين 
مصاحبه اي با بهرام بيضايي و از اين دست مقاالت كه 
فكر مي كنم براي خوانندگان جذاب باش��د. بخشي 
نيز به ديگر كارگردانان ايران��ي اختصاص يافته و در 
كل كتاب حجيمي خواهد شد كه شامل بخش هاي 

متنوعي است.«
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