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مع��اون قواني��ن مجلس با اش��اره ب��ه تايي��د احراز 
صالحي��ت ديوان الهه در ش��كايت اي��ران از امريكا، 
گفت: اين تصمي��م ديوان و حت��ي رأي نهايي ديوان 
به نفع ايران ضمانت اجراي حقوق��ي الزم را ندارد اما 
عدم توجه به آن، تاثيري منفي ب��راي امريكا در افكار 
عمومي خواهد داش��ت. حس��ين ميرمحمد صادقي 
معاون قوانين مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با 
خبرگزاري خانه ملت، در توضيح روند بررسي شكايت 
اي��ران از امريكا در دي��وان بين المللي دادگس��تري 
الهه پيرو خروج از برجام و اعم��ال تحريم، گفت: در 
زمان تصدي بر معاون��ت پژوهش هاي حقوقي مركز 
تحقيقات اس��تراتژيك، پيش��نهاد طرح شكايت در 
ديوان بين المللي دادگستري الهه به موجب عهدنامه 
مودت را پي��رو تحريم هاي امريكا داديم و گزارش��ي 
هم در اين رابطه براي مسووالن تهيه كرديم. معاون 
قوانين مجلس شوراي اسالمي، تصريح كرد: گزارش 
مذكور به اس��تناد معاهده مودت 1955 بين ايران و 
امريكا تهيه شده بود كه در آن عهدنامه بر عدم تحريم 
و قطع روابط بازرگاني، تاكيد ش��ده است. وي افزود: 
مرجع رس��يدگي اختالف در عهدنامه مودت 1955 
بين ايران و امريكا، ديوان بين المللي دادگستري الهه 
تعيين شده است. لذا در پيشنهاد خود تاكيد داشتيم 
تا از اين فرصت حداقل براي تحقق يك فشار قضايي 

برامريكا استفاده شود.

احراز صالحيت شكايت  ايران 
در ديوان بين المللي دادگستري

ميرمحمد صادقي ادامه داد: دول��ت نيز اين تصميم 

را به خوبي اتخاذ و عليه امري��كا در ديوان بين المللي 
دادگستري الهه شكايت كرد و به موجب اين شكايت، 
پرونده مورد بررسي قرار گرفت و ديوان نيز صالحيت 
رس��يدگي به ش��كايت ايران را بر پايه همان معاهده 
مودت احراز كرد، كه البته اين مساله كاماًل قابل انتظار 
بود چون متن صريح عهدنامه مودت است. وي ادامه 
داد: با وجود اين نبايد اميد نابه جا در مورد اين شكايت 
و احراز صالحيت ديوان الهه براي بررسي دعوا ايجاد 
شود زيرا حكم ديوان الهه به نفع ايران هم نمي تواند 
موجب لغو تحريم هاي امريكا ش��ود چراكه اين حكم 
ضمانت اج��راي الزم را ندارد و سياس��تمداران فعلي 
امريكا نشان داده اند كه مقيد به معاهدات بين المللي 
نيس��تند. معاون قوانين مجلس ش��وراي اسالمي با 
بيان اينكه رأي ديوان الهه در عم��ل تاثيري بر اراده 
مس��ووالن فعلي امريكا ندارد، گف��ت: هيات حاكمه 
فعلي امريكا نس��بت ب��ه نهادها و كنوانس��يون هاي 

بين المللي نظر منفي دارد.
ميرمحمدصادقي ادامه داد: ايران حتي در صورت اخذ 
راي نهايي ديوان بين المللي دادگستري هم نمي تواند 
عليه امريكا به سازمان ملل متحد شكايت كند، زيرا 

امريكا در شوراي امنيت مي تواند آن را وتو كند.
معاون قوانين مجلس شوراي اس��المي، تصريح كرد: 
در حقيقت حكم ديوان بين المللي دادگس��تري الهه 
ضمانت اجراي حقوقي الزم را ندارد اما محكوميت امريكا 
توسط ديوان بين المللي دادگستري و عدم توجه به آن 
توسط اين كشور در ميان افكار عمومي جهاني تاثيرگذار 
و تاكيد مجددي است بر بي توجهي دولتمردان امريكا به 

كنوانسيون ها و نهادهاي بين المللي. 

وزير ام��ور خارجه كش��ورمان گفت: م��ا درهاي 
مذاكره ب��ا امريكا را نبس��ته ايم. درها باز اس��ت، 
مش��روط بر اينكه، چنين ديداري قابل اطمينان 
باشد. ما بايد اطمينان يابيم كه به محض اينكه به 

توافق رسيديم، توافق اجرايي شود.
به گزارش ايس��نا، محمد جواد ظريف، وزير امور 
خارجه كش��ورمان در گفت وگو با »ليز دوِس��ت 
Lyse Doucet خبرنگار ارشد بين المللي شبكه 
بي بي س��ي در نيويورك به پرسش هاي او درباره 
موضوعات مختلف پاسخ گفت .بر اساس گزارش 
خبرگزاري صدا و س��يما، خبرنگار بي بي سي از 
وزير امور خارجه س��ئوال كرد: چه ان��دازه نگران 
هستيد كه توافق هسته اي ايران فروبپاشد؟ظريف 
پاسخ داد: خب اين احتمال وجود دارد، اما اين نه 
تنها گام رو به عقب براي ايران، بلكه شكست براي 
جامعه بين المللي، قوانين بين المللي و س��ازمان 
ملل خواهد بود. آنچه اكنون با آن روبرو هس��تيم 
قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل است و يكي 
از اعضاي دايم اين ش��ورا نه تنه��ا قطعنامه اي را 
كه خودش به آن رأي داده و درواقع، به ش��وراي 
امنيت ارايه و بر سر آن مذاكره كرده است، نقض 
مي كند، بلكه كش��ورهايي را كه قص��د دارند اين 
قطعنام��ه را اجرا كنن��د، مج��ازات مي كند. اين، 
نخستين بار اس��ت كه چنين اتفاقي رخ مي دهد. 
بنابراين، سقوط برجام نه تنها يك پسرفت، بلكه 
رويه )بد( بسيار جدي در نظام بين المللي خواهد 
بود. خبرنگار بي بي سي با اشاره به برجام از ظريف 
پرس��يد: اكنون كه توافق به تار مويي بسته است، 
اروپا س��ازوكار وي��ژه اي فراهم كرده اس��ت تا به 
شركت هاي خصوصي و ش��ركت هاي نفتي اجازه 
دهد از طري��ق دور زدن دالر امريكا، اس��تفاده از 
س��اير ارزها و پرهيز از تحريم هاي امريكا، با ايران 
تجارت داشته باش��ند. عملي كردن اين سازوكار 

نيز دشوار خواهد بود.
وزير امور خارجه در پاسخ گفت: بله، اين كار دشوار 
خواهد بود، زيرا دالر امري��كا نقش فراگير در نظام 
مالي بين الملل دارد. اين كار دشوار خواهد بود، اما 
تصميم بسيار روشن اس��ت: آيا جامعه بين المللي 
به امريكا اجازه سلطه خواهد داد يا نه. البته امريكا 
در گذشته سلطه داشت، اما بر اساس مجموعه اي 
از قوانين و نه بر اساس موارد ديكته شده كه هر چند 

روز يك بار تغيير مي كنند.
خبرنگار بي بي سي از ظريف سئوال كرد: دونالد 
ترامپ هش��دار بس��يار ج��دي داد ك��ه هر كس 
ايران را منزوي نكند، با پيامدهاي ش��ديد روبرو 
خواهد شد. اكنون تكليف كشوري مانند انگليس 
كه بيش از هر چيز ديگر، به دنب��ال حفظ روابط 
تجاري و سياس��ي خود با ايران اس��ت، چيست؟ 
آنها )مقامات انگليس( در اين زمينه چه به ش��ما 

گفتند؟ ظريف در پاس��خ گفت: ترزا مي نخس��ت 
وزير انگليس، امانوئل مكرون و ديگران، تعهدشان 
را اعالم كردند و گفتند ما ب��ه بهره مندي ايران از 
مزاياي اقتصادي توافق متعهدي��م. تعهداتي كه 
اروپايي ه��ا دادند، احتمااًل بهت��ر از آن چيزي بود 
كه كسي تصورش را مي كرد. مرحله بعد، تبديل 
اين تعهدات سياسي به س��ازوكار بود و به اعتقاد 
من، اين سازوكارها قرار است اجرايي شود. محك 
بعدي كه مهم ترين و دش��وارترين آزمون خواهد 
بود، اين است كه ببينيم آيا سازوكارها موثر است 
يا خير. به عقي��ده ما، دليلي وجود ن��دارد كه اين 
سازوكارها عمل نكند. ما قصد داريم اندكي بيشتر 
ش��كيبايي كنيم، اما اين بدين معنا نيس��ت كه 
كاس��ه صبر ما هرگز لبريز نخواهد شد، اما اندكي 

بيشتر صبر مي كنيم تا ببينيم چه مي شود.
خبرنگار بي بي س��ي درخصوص بهب��ود روابط 
امريكا و ايران از ظريف س��ئوال ك��رد: راه برون 
رفت وجود دارد: شما مي توانيد پيشنهاد ترامپ 
را ب��راي دي��دار )دو جانب��ه( با حس��ن روحاني 
بپذيريد. آيا اي��ن كار، غيرممكن اس��ت؟ظريف 
پاس��خ داد: هيچ چي��زي غيرممكن نيس��ت. اما 
نتيج��ه دي��دار )احتمال��ي( ترامپ ب��ا روحاني، 
فرصتي براي عكس گرفت��ن مقابل خبرنگاران و 
س��ندي دو صفحه اي خواهد بود. م��ا هم اكنون 
س��ندي 150 صفح��ه اي در اختي��ار داريم كه 
متن توافق اس��ت كه نه تنها ايران و امريكا، بلكه 
ش��ش قدرت ديگر، بر س��ر تك تك واژه هاي آن 
مذاكره كردند. به عن��وان فردي كه بر س��ر اين 
توافق مذاكره و براي مدت��ي طوالني درگير اين 
فرآيند بوده اس��ت، مي توانم به ترامپ اطمينان 
دهم كه امريكا به توافق بهتري نخواهد رس��يد. 
خبرنگار بي بي س��ي با اشاره به ادعاهاي مقامات 
دولت امري��كا درب��اره پيامدهاي تواف��ق با كره 
ش��مالي از ظريف س��ئوال كرد: كيم جونگ اون 
رهبر كره ش��مالي به نتيجه متفاوتي رس��يد و از 
دش��من درجه يك عمومي در امريكا به رهبري 
تبديل شد كه ترامپ مي گويد به خاطر نامه هاي 
زيبايش، عاشق و شيفته او شده است.ظريف در 
پاس��خ گفت: روابط بين المللي به عاش��ق شدن 
ارتباطي ن��دارد. روابط بين المل��ل، )مبتني( بر 
احترام ب��ه تعهدات اس��ت. امريكا بر س��ر توافق 
مذاكره كرد. مي دانيد كه با روي كار آمدن دونالد 
ترام��پ رييس جمه��ور امريكا، فق��ط دولت اين 
كش��ور تغيير كرد و اينگونه نبود ك��ه انقالب رخ 
دهد. توافق هسته اي نيز يك توافق شخصي بين 
من و »جان كري« يا بي��ن رييس جمهور اوباما و 
حسن روحاني نيس��ت، بلكه توافقي بين المللي 
ميان هفت كش��ور و اتحاديه اروپا اس��ت كه در 

قطعنامه شوراي امنيت نيز درج شده است.

ظريف: درهاي مذاكره با امريكا را نبسته ايممعاون قوانين مجلس: 
رأي ديوان الهه ضمانت اجراي حقوقي الزم را ندارد

گزارشحقوق
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ديدگاه

رابطه دولت و بخش تعاون
ارتباط دولت با تعاوني ها 
در سيستم ها و نظام هاي 
اقتص��ادي،  مختل��ف 
متف��اوت اس��ت و اين 
ارتباط، بس��تگي تام به 
نظام اقتص��ادي حاكم 
بر كش��ور دارد. س��وال 
اساسي در اين خصوص 
آن است كه نقش و هدف از تأسيس تعاوني ها و نيز 
حدود دخالت دولت در امور آنها چيست؟  اكثريت 
صاحب نظران، به منظور اعتال بخش��يدن به رشد 
تعاوني ها، حمايت دولت ها از تعاوني ها را به نحوي 
كه مداخله گرانه نباشد، توصيه و استدالل مي كنند 
ك��ه تعاوني هاي خودج��وش و قائم ب��ه ذات بهتر 
شكوفا مي شوند. هرچند اين اتفاق سريع به وقوع 
نمي پيوندد ولي در دراز مدت با اصالت و عمق بيشتر 
عملي مي شود. اين نظريه پردازان با اين استدالل 
كه معمواًل مردم آنچه را كه بط��ور انفرادي قادر به 

انجامش نيستند...

 بهمن عبداللهي
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آكادمي نوبل

چطور رشد اقتصادي 
پايدار داشته باشيم

در بيانيه آكادمي نوبل آمده: »ويليام نوردهاوس 
و پل رومر روش هايي را طراح��ي كرده اند تا به 
برخي از اساس��ي ترين پرس��ش هاي عصر ما 
بپردازند از جمله اين كه چطور رشد اقتصادي 
پايدار بلندمدت داش��ته باش��يم.  علم اقتصاد 
درواقع ب��ا مديري��ت منابع كمياب س��ر و كار 
دارد. طبيعت محدوديت هاي مهمي را به رشد 
اقتصاد تحميل مي كند و علم ما در تالش است 

تا با اين محدوديت ها روبه رو شود. 

راه وشهرسازي

شروط استفاده از پهپادهاي 
غير نظامي در كشور

 زهره عالمي |
درحالي كه تاكن��ون دس��تورالعمل خاصي براي 
فعاليت و پرواز پهپادهاي )پرنده هدايت پذير از دور( 
تجاري و تفريحي از سوي سازمان هواپيمايي كشور 
صادر نش��ده بود، ديروز مديركل دفت��ر نظارت بر 
عمليات هوانوردي سازمان هواپيمايي در تازه ترين 
اظهارات خ��ود، الزامات، چگونگي س��اماندهي و 
به كارگيري پهپادهاي غير نظامي را تشريح كرد، 
به عنوان نمونه دراين دستورالعمل آمده است كه 
مصرف كنندگان و فروشندگان پهپادها بايد مجوز 
داشته باشند، يا پهپادهاي غيرنظامي بايد فاصله 
7 كيلومت��ري از ديوار فرودگاه ه��ا را رعايت كنند 
يا اينكه حداكث��ر ارتفاع مجاز پ��رواز اين پهپادها 
100 پا )معادل 30متر( از  سطح زمين است. اين 
دستورالعمل در شرايطي صادر شده است كه سابقه 
بهره گيري از پهپادهاي غيرنظامي در ايران حداقل 

به 10 سال پيش بازمي گردد. 
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نوبل اقتصاد به امريكايي ها رسيد

رييس اتاق ايران در نامه اي به جهانگيري پيشنهاد  داد

اقتصاد» تغييرات اقليمي« و » نوآوري« نوبل را برد

راه خروج از بن بست ارزي

جهان

كالين پاول وزير امور خارجه پيشين امريكا با 
انتقاد شديد از دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا گفت كه وي به ج��اي در نظر گرفتن 
نفع م��ردم امري��كا، نف��ع خ��ود را در كانون 

مسائل كشور قرار مي دهد.
به گ��زارش روزنامه هافينگتون پس��ت، پاول 
گف��ت: واژگان م��ورد عالقه م��ن در قانون 
اساس��ي امري��كا، اي��ن واژگان اس��ت: »ما 
مردم«؛ اما ب��ه تازگي، اي��ن واژگان به »من 
رييس جمهور« تغيير يافته اس��ت و ش��اهد 

اموري هستيم كه نبايد اتفاق مي افتاد. 
پاول از ترام��پ به دلي��ل اهانت ب��ه همه از 
رهب��ران جهان گرفت��ه تا رنگين پوس��تان، 
مهاجران و زنان انتقاد كرد و رييس جمهوري 
امري��كا را به دليل ن��ام بردن از رس��انه ها به 
عنوان دشمن مردم، مورد نكوهش قرار داد. 

وزير امور خارجه پيشين امريكا افزود: چطور 
يك رييس جمه��وري در امريكا رس��انه ها را 
دش��من مردم مي خواند؟ آي��ا وي متمم اول 
قانون اساس��ي اي��االت متح��ده را نخوانده 

است؟ 
پاول ضم��ن هش��دار در اين مورد ك��ه دنيا 
عملك��رد امريكا در م��ورد مقول��ه مهاجرت 
را نظ��اره مي كند، رفت��ار دول��ت ترامپ در 
جدا كردن كودكان مهاجر از مادرانش��ان را 

منزجركننده دانست.
پ��اول به اعم��ال سياس��تي از س��وي دولت 
ترامپ تحت عنوان سياس��ت »بدون ارفاق« 
اشاره داش��ت كه تا پيش از لغو شدن، منجر 
به جدايي ش��مار زي��ادي ك��ودك مهاجر از 
خانواده هايشان در مرز مكزيك - امريكا شد.

بس��ياري از اين خانواده هاي مهاجر، در فقر 
شديد به س��ر مي برند و از آس��يب خشونت 
گروه ه��اي تبه��كار و خطره��اي ديگ��ر در 
امري��كاي مركزي ب��ه امري��كا نق��ل مكان 

مي كنند.
ترامپ بارها از س��خنان نفرت آميز براي زير 
س��وال بردن موضوع مهاجرت استفاده كرده 
و ضمن متهم كردن مهاجران به تالش براي 
هجوم به امريكا، گفته اس��ت ك��ه مهاجران 
باعث مي ش��وند امري��كا فرهنگ خ��ود را از 

دست دهد.
رييس جمهوري امريكا همچنين اعالم كرده 
اس��ت كه قوانين مهاجرتي هيچ كش��وري، 
بدت��ر از قواني��ن مهاجرتي اي��االت متحده 

نيست.
دول��ت ترام��پ از زم��ان روي كار آمدن در 
امريكا، سياس��ت س��ختگيرانه اي را در مورد 
مهاجران و مقوله مهاجرت به اجرا گذاش��ته 

است. 

تجارت

وزير صنعت، معدن و تج��ارت در نامه اي به رييس 
گمرك جمهوري اس��المي ايران، صادرات سيب 
زميني، خوراك دام و طي��ور و رب گوجه فرنگي را 

ممنوع اعالم كرد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نامه 
»محمد شريعتمداري«، ممنوعيت صادرات سيب 
زميني، خوراك دام و طي��ور و رب گوجه فرنگي از 

بيستم مهرماه 1397 تا اطالع بعدي است. 
صادرات س��يب زمين��ي ب��ا ردي��ف تعرفه هاي 
 )07019000( ،)07142000( ،)07143000(

و )07011000( ممنوع شد. 
خ��وراك دام و طي��ور ب��ا ردي��ف تعرفه ه��اي 
)23080000(، )23099090(، )23099040( و 

)23099030( نيز جزو ممنوعيت هاست. 
ص��دور رب گوجه فرنگ��ي ب��ا ردي��ف تعرفه هاي 
 ،)20029090( ،)20029010( ،)20021000(
)20095000( و )21032000( ت��ا اطالع بعدي 

ممنوع اعالم شد.
طبق آمار وزارت جهاد كشاورزي در سال زراعي 97 
- 1396 توليد پنج ميليون و 500 هزار تن گوجه 
فرنگي در 122 ه��زار و 281 هكت��ار پيش بيني 
شده كه 2 ميليون و 381 هزار تن در 59 هزار و 51 

هكتار مربوط به طرح استمرار و كشت بهاره است.
س��ه ميليون و 112 هزار تن محص��ول نيز در 63 
هزار و 222 هكتار مربوط به كشت تابستانه توليد 
مي شود. در بحث صادرات نيز پارسال حدود 532 
هزار تن گوجه فرنگي به ارزش 154 ميليون و 500 
هزار دالر و 134 هزار تن رب گوجه فرنگي به ارزش 
189 ميليون و 500 هزار دالر به كشورهاي هدف 

صادر شد.
در پنج ماهه امسال نيز نزديك 306 هزار تن گوجه 
فرنگ��ي ب��ه ارزش 112 ميلي��ون دالر و 48 هزار 
تن رب گوجه فرنگي ب��ه ارزش 68 ميليون دالر به 
عراق، افغانستان و كشورهاي حاشيه خليج فارس 

صادرات صورت گرفت.
س��رانه مصرف گوجه فرنگي تازه خوري و س��س 
و رب گوجه فرنگي فرآوري ش��ده براي هر ايراني 

حدود 50 كيلوگرم برآورد شده است.
همچنين مديركل دفتر س��بزي و صيفي وزارت 
جهاد كشاورزي درباره توليد سيب زميني گفت: 
براي س��ال زراعي 97 - 1396 توليد حدود چهار 
ميليون و 930 هزار تن سيب زميني در 141 هزار 
و 402 هكتار پيش بيني شده است كه از اين ميزان 
س��ه ميليون و 300 هزار تن در 97 ه��زار و 100 

هكتار، كشت پاييزه است.
»حس��ين اصغري« ادامه داد: يك ميليون و 627 
هزار ت��ن در 64 ه��زار و 302 هكتار ني��ز در طرح 
استمرار و بهاره توليد مي شود كه بخش عمده آن 

محقق شده است.

انرژي

ترمز نفت كشيده شد
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 ممنوعيت صادرات
 رب گوجه و سيب زميني 

علي الريجاني رييس مجلس ش��وراي اس��المي ايران 
در ديدار با »وياچس��الو ولودين« رييس دوماي دولتي 
فدراسيون روس��يه، خواس��تار همكاري همه كشورها 
در برابر رفتار تند امريكا ش��د. به گزارش ايرنا، الريجاني 
در ديدار با ولودين در حاش��يه سومين اجالس مجالس 
اوراس��يا در آنتاليا اف��زود: تغييرات عمده اي در س��طح 
جهان��ي در دوره اخي��ر ايجاد ش��ده ك��ه مهم ترين آن 
رفتار تند و پرمش��كل امريكا و مزاحمت آنها براي همه 
كشورهاست كه نيازمند همكاري همه جانبه است. وي 
با اشاره به ضرورت اقدام دوجانبه و چندجانبه براي مقابله 
با اينگونه رفتارها اظهار داشت: كش��ورها از طريق اقدام 
مشترك مي توانند مسائل خود را در اين زمينه پيگيري 
كنند. رييس مجلس شوراي اس��المي با اشاره به تاكيد 
والديمير پوتي��ن رييس جمهوري روس��يه براي حفظ 

برجام افزود: ما مذاكره ب��ا طرف هاي اروپايي را همزمان 
با حفظ برجام ادامه داديم ولي در اين زمينه مش��كالتي 
وجود دارد ك��ه هنوز حل نش��ده اس��ت. وي همكاري 
دوجانبه بين ايران و روس��يه را مطل��وب ارزيابي كرد و 
گفت: همكاري بانكي و نفتي دو كشور رو به توسعه بوده و 
برخي از خريدهاي موردتوافق در مسير اجرايي قرار دارد. 
الريجاني اضافه كرد: پيشنهاد برگزاري نشست امنيتي و 
مبارزه با تروريسم به ميزباني ايران همچنان پابرجاست و 
دعوت نامه ها به مجالس كشورهاي اوراسيا ارسال شده 
و منتظر پاس��خ براي تعيين زمان برگزاري آن هستيم  
وياچسالو ولودين رييس دوماي دولتي فدراسيون نيز در 
اين ديدار ايران را كشوري مهم براي همكاري دوجانبه با 
روسيه خواند و بر گسترش روابط دو كشور به خصوص 

در امور پارلماني تاكيد كرد.

الريجاني خواستار همكاري كشورها در برابر رفتار تند امريكا شد
در ديدار با رييس دوماي دولتي روسيه؛ 

مجلس



   دعواي دش�منان بر سر اصل دين و اصل 
انقالب است؛ايسنا|

نماينده ولي فقيه در س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المي با تأكيد بر اينكه اين كالم رهبري كه 
دعواي دشمنان با اصل دين و اصل انقالب است 
ريش��ه قرآني دارد، خاطرنش��ان ك��رد: خداوند 
مي فرمايد »آنان پيوس��ته با ش��ما مي جنگند 
تا اگ��ر بتوانند ش��ما را از دينت��ان برگردانند.« 
حجت االس��الم  عبداهلل حاجي صادقي در ديدار 
با آيت اهلل عابديني نماينده ولي فقيه در اس��تان 
قزوين با تأكيد بر اينكه مسووالن بايد بر اساس 
معيارهاي قرآني عمل كنند، اظهار كرد: »خداوند 
مي فرمايد »اگر بر كافران تكيه كنيد آتش كيفر 
آنان ش��ما را در برمي گيرد و در آن حال جز خدا 
هيچ دوستي نخواهيد داشت و هرگز كسي ياري 

شما نخواهد كرد.«

   دول�ت در بي�ش از ۱۰۰ پرونده ش�كايت 
انتخاباتي تبرئه شده است؛ايلنا|

مع��اون رييس جمه��ور ب��ا بيان اينك��ه حدود 
۶۰۰ پرون��ده هم اكن��ون در معاون��ت حقوقي 
رياست جمهوري وجود دارد، تاكيد كرد: تعدادي 
از اين ش��كايت ها مربوط به زمان انتخابات است 
كه در عمده آنها كه حدود ۱۰۰ و خرده اي پرونده 
مي ش��ود، برائت گرفته ايم ولي آن پرونده هايي 
كه ما شكايت كرده ايم، متوقف است و رسيدگي 
نشده اند. لعيا جنيدي در پاسخ به سوالي درباره 
ميزان ش��كايت هاي موجود در معاونت حقوقي 
رياس��ت جمهوري گفت: دس��تگاه هاي دولتي 
بسيار گسترده هستند و ۱۸ وزارتخانه در دولت 
وجود دارد. حسب مورد، اين دستگاه ها گزارش ها 
و آمارهاي خود را به روز كرده و به معاونت حقوقي 

رياست جمهوري ارسال مي كنند. 

   درخواس�ت احمدي نژاد ب�راي برگزاري 
تجمع وجاهت قانوني ندارد؛ايسنا|

دبير كميسيون ماده ۱۰ احزاب گفت: كميسيون 
م��اده ۱۰ احزاب تصميم مي گي��رد چه افرادي 
صالحيت حضور در ش��وراي مركزي احزاب را 
دارند، راي كميس��يون ماده ۱۰ احزاب براساس 
راي اكثريت اس��ت. بهرام سرمست در نشست 
خبري اظهاركرد: مراحل استعالم شوراي مركزي 
حزب اعتماد مل��ي از مراج��ع ذي صالح انجام 
ش��ده و در نهايت كميس��يون ماده ۱۰ در مورد 
صالحي��ت عضويت اف��راد در ش��وراي مركزي 
تصميم مي گيرد.. سرمس��ت در ادامه در پاسخ 
به پرسش��ي در مورد تقاضاي احمدي نژاد براي 
برگزاري تجمع خاطرنش��ان كرد: كس��اني كه 
درخواس��ت تجمع يا راهپيمايي مي دهند،  بايد 
دبيركل احزاب باش��ند. احمدي نژاد تاكنون دو 
بار درخواس��ت داده اس��ت. درخواس��ت اول در 
استانداري بررسي شده و نظر استانداري اين بوده 

است كه درخواست وي وجاهت قانوني ندارد. 

   هدف دولت بهبود ش�رايط زندگي مردم 
و گسترش تعامالت اقتصادي است؛پاد|

رييس دفتر رييس جمهور گف��ت: هدف دولت 
تدبي��ر و اميد در تمامي برنامه ه��اي خود اعم از 
سياست خارجي و مديريت داخلي، ساماندهي 
اقتصاد و بهبود شرايط زندگي مردم و گسترش 
تعامالت تجاري و اقتصادي كشور است. محمود 
واعظي ديروز در نشس��ت هم انديشي با مديران 
رس��انه هاي داخلي ك��ه در معاونت مطبوعاتي 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي برگزار شد، با 
تاكيد بر اينكه نبايد اجازه دهيم توطئه دشمنان 
و تحريم ملت ايران و شرايط اقتصادي دشواري 
كه به دنبال آن به وجود آمده، در جامعه يأس و نا 

اميدي نسبت به آينده را گسترش دهد. 

   ديدار دبيركل آينده سازمان شانگهاي با 
وزير امور خارجه؛ سخنگو|

 رييس موسسه استراتژيك ازبكستان و دبيركل 
آينده س��ازمان ش��انگهاي با وزير امور خارجه 
جمهوري اسالمي ايران ديدار و گفت وگو كرد.در 
اين ديدار كه عصر ديروز برگزار شد، طرفين در 
خصوص موضوعات دوجانبه و منطقه اي تبادل 
نظر كردند و بر تقويت مناسبات ايران و ازبكستان 
در زمينه هاي سياس��ي، مطالعاتي، اقتصادي، 
فرهنگ��ي ترانزيت و گردش��گري تاكيد كردند. 
مبارزه با داعش و گروه هاي تروريستي از جمله 
محورهاي مورد تاكيد طرفين در اين گفت وگو 
بود. ظريف همچني��ن انتخاب والديمير نوروف 
به عنوان دبيركل آينده س��ازمان همكاري هاي 

شانگهاي را تبريك گفت.

   كميس�يون صناي�ع ام�روز منتظر وزير 
صنعت؛ ايسنا| 

سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس از 
تشكيل نشست كميسيون متبوعش با متقاضيان 
اس��تيضاح محمد ش��ريعتمداري سخن گفت 
و افزود: با وجود دع��وت، وزير صنعت، معدن و 
تجارت در اين نشست حاضر نشد به همين دليل 
اين نشست صبح سه شنبه قبل از جلسه علني 
مجلس، تجديد مي ش��ود. ولي ملكي گفت: در 
جلسه صبح دوشنبه كميسيون صنايع و معادن 
مجلس و در پي حاضر نش��دن ش��ريعتمداري 
در نشست متقاضيان اس��تيضاح وزير صنعت، 
معدن و تج��ارت تصميم گرفتيم ب��ار ديگر به 
شريعتمداري فرصت داده شود تا در نشست سه 
شنبه صبح كميسيون حضور يابد. اگر ايشان اين 
دعوت را باز نپذيرفت گزارش كميسيون نهايي 
و به صحن علني مجلس ارس��ال شود. نماينده 
مردم مشكين شهر در مجلس افزود: استيضاح 
كنندگان در دو گ��روه محورهاي 4 و ۱3 بندي 
سوء مديريت، كنترل بازار، وجود رانت، قاچاق 
كاال و ارز و نوس��اناتي كه در عرض��ه مواد اوليه 

وجود داشت.

ايران2روي مو ج خبر

معاون اول رييس جمهوري در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي خبر داد

پرداخت ۳۰۰ ميليون دالر جهت رفع مشكالت دارو
گروه ايران|

با توجه به اهميت اس��تراتژيك بحث تامي��ن »دارو« و 
تاثيري كه اين موضوع در افكار عمومي بر جاي مي گذارد؛ 
دولت با تخصيص بودجه مورد نياز وزارت بهداشت تالش 
مي كند تا تمام حوزه هايي كه ممكن اس��ت در فرآيند 
كلي تامين دارو اثرگذار باش��ند را از قبل شناس��ايي و 
بهره برداري هاي الزم در خصوص آنها را در دستور كار قرار 
دهد.  در راستاي اين برنامه هاي اجرايي است كه معاون 
اول رييس جمهور كه در شمايل فرماندهي ستاد اقتصاد 
مقاومتي هم فعاليت مي كند؛ مي گويد: »3۰۰ ميليون 
دالر با مديريت بانك مركزي در اختيار وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي به عنوان تنخواه قرار گرفته تا 
اين وزارتخانه بتواند در مواقع ضروري و مورد نياز از اين 
منابع جهت رفع مشكالت احتمالي تامين دارو استفاده 
كند.« اين بودجه جداي از 3.5 ميليارد دالري است كه 
دولت براي تامين دارو و تجهيزات پزشكي در سال 97 

در اختيار اين وزارتخانه قرار داده است.
تخصيص بودجه اي كه دس��ت وزارت بهداشت را براي 
تامين نيازهاي دارويي كش��ور باز مي گذارد تا در مواقع 
لزوم در مسير پاس��خگويي به مطالبات مردم وارد بازار 
دارويي شود و دست به تصميم سازي در اين زمينه بزند.  
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور در جلسه 
س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كه ديروز با موضوع 
مديريت تامين دارو و تجهيزات پزشكي در شرايط تحريم 
برگزار شد، صنعت دارو سازي را از جمله صنايع خوب و 
پراهميت كشور برشمرد و گفت: شركت هاي داروسازي 
به ويژه ش��ركت هاي دانش بنيان فع��ال در اين زمينه، 
نقش پراهميتي در تامين داروي مورد نياز كشور دارند و 
حدود 9۶ درصد داروهاي مورد نياز در داخل كشور توليد 

مي شود كه اين موضوع از افتخارات كشور است. 

     اولويتي به نام تامين دارو
همزمان با تالش دشمنان كشور براي تنگ تر كردن دامنه 
تحريم هاي اقتصادي؛ مسووالن تصميم ساز كشورمان 
نيز با پيش بيني فضاي احتمالي برآمده از تحريم ها به 
دنبال آن هس��تند كه مقاومت اقتصادي كشور در برابر 

تحريم ها را افزايش دهن��د. معاون اول رييس جمهور با 
بيان اينكه دولت حساس��يت ويژه اي نس��بت به تامين 
داروي مورد نياز م��ردم دارد، تصريح كرد: تامين دارو و 
تجهيزات پزشكي مورد نياز كشور همواره از اولويت هاي 
دولت بوده است و در هر شرايطي دارو هاي مورد نياز مردم 
تامين خواهد ش��د. در همين راستا در سال جاري 3.5 
ميليارد دالر براي تامين دارو و تجهيزات پزشكي پيش 
بيني شده تا دغدغه اي در زمينه تامين دارو و تجهيزات 
پزشكي مورد نياز كشور وجود نداشته باشد.  جهانگيري 
اضافه كرد: 3۰۰ ميليون دالر نيز با مديريت بانك مركزي 
در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به 

عنوان تنخواه قرار گرفته تا اين وزارتخانه بتواند در مواقع 
ضروري و مورد نياز از اين منابع در جهت رفع مشكالت 

احتمالي تامين دارو استفاده كند.
او همچنين با اش��اره به برخي مش��كالت شركت هاي 
داروسازي كشور در تامين نقدينگي مورد نياز، از سازمان 
برنامه و بودجه خواست اين موضوع را در دستور كار خود 
ق��رار داده و با تمركز ويژه بر آن، مش��كل نقدينگي اين 
شركت ها را حل و فصل كند.  معاون اول رييس جمهور با 
اشاره به برخي گزارش ها از وجود قاچاق و خروج دارو از 
كشور، گفت: خوشبختانه براساس گزارش وزير بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي ميزان قاچاق دارو از كشور اندك 

است كه البته الزم اس��ت وزارت كشور تمركزي جدي 
نس��بت به اين موضوع معطوف دارد تا از پديده قاچاق و 
خروج دارو از كشور به همين ميزان اندك نيز جلوگيري 

شود و دغدغه اي در اين خصوص وجود نداشته باشد. 
او ادام��ه داد: براي مبارزه با احتكار كاالهاي اساس��ي و 
دارو نيز تصميمات مناسبي در شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي قواي سه گانه اتخاذ شده و توليد كنندگان نبايد 
از پر بودن انبارهاي رسمي خود نگراني داشته باشند چرا 
كه پر بودن انبارهاي رسمي كشور موضوعي مثبت است 
و احتكار و اخالل به مواردي اطالق مي شود كه افرادي 
بخواهند كاال و دارو را از چرخه توزيع و دس��ترس مردم 

خارج كنند. جهانگيري از وزارت امور خارجه خواس��ت 
موضوع تحريم واردات دارو و تجهيزات پزشكي توسط 
امريكا و س��نگ اندازي اين كشور بر س��ر راه استفاده از 
منابع مالي ايران در خارج از كشور براي واردات دارو را از 
طريق مجامع و محاكم بين المللي پيگيري حقوقي كند.

     قرائت گزارشي از مديريت تامين دارو
در اين جلس��ه كه نايب رييس اول مجلس دهم، وزراي 
بهداش��ت، درمان و آموزشي پزشكي، صنعت، معدن و 
تجارت، ارتباطات و فناوري اطالعات، نيرو، سرپرس��ت 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاون علمي و فناوري 
رييس جمهور، رييس سازمان امور اداري و استخدامي 
كش��ور، معاون رييس جمهور در امور زن��ان و خانواده، 
رييس كل بان��ك مركزي، فرمانده قرارگاه س��ازندگي 
خاتم االنبياء و رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي 
نيز حضور داش��تند، نماينده وزارت بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزش��كي گزارش��ي از مديريت تامين دارو و 
تجهيزات پزشكي در ش��رايط تحريم ارايه كرد و ضمن 
تشريح وضعيت موجود به بيان گزارشي از اقدامات صورت 
گرفته و پيگيري هاي انجام شده در جهت رفع كمبودها 
پرداخت.  نايب رييس اول مجلس دهم هم در اين نشست 
با تاكيد بر ض��رورت تقويت و حمايت از ش��ركت هاي 
داروسازي كشور گفت: حفظ و نگهداري از تجهيزات و 
لوازم پزشكي و مديريت تقاضا نقش مهمي در مديريت 
تامين دارو و تجهيزات پزشكي در شرايط تحريم دارد.  
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز در اين جلسه 
با اشاره به اينكه قاچاق در زمينه دارو در كشور به صورت 
سازمان يافته نيست و ميزان آن اندك است، مهم ترين 
مشكل شركت هاي داروسازي كشور را كمبود نقدينگي 
عنوان كرد و خواستار توجه هر چه بيشتر دولت براي رفع 
دغدغه اين شركت ها شد.  قاضي زاده هاشمي همچنين 
از تعيين كارگروهي براي تشكيل پرونده كساني كه به 
دليل تحريم هاي دارويي امريكا با مشكل مواجه شده اند، 
خبر داد و گفت: اين گونه پرونده ها با جديت و به سرعت از 
طريق وزارت امور خارجه كشورمان در مجامع بين المللي 

پيگيري خواهد شد.

 امريكايي ها هر آنچه داشتند
براي توطئه به كار گرفتند

رييس ق��وه قضاييه گفت: 
در طول 4۰ س��ال گذشته 
امريكا يي ها و اذنابشان هر 
آنچه داشتند را براي توطئه 
عليه ايران به كار گرفتند. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران؛ 
آي��ت اهلل ص��ادق آمل��ي 
الريجاني در جلسه مس��ووالن عالي قضايي كه ديروز 
برگزار شد، اظهار كرد: برگزاري همايش بزرگ بسيجيان 
در سراسر كشور كه بر حس��ب گزارش ها بيش از 7۰۰ 
هزار نفر در كل كشور در آن شركت كردند، يك نمايش 
بسيار زيبا و عظيم از اقتدار ملي بود. او افزود: جوان هاي 
مصمم و متدين با عزم و نشاط در اين همايش شركت 
كردند و در تهران نيز بيش از يكصد هزار بسيجي اجتماع 
كردند و سخنان و بيانات عزت مندانه مقام معظم رهبري، 
تجلي بخش عزت ايران بود و به گمان بنده بس��ياري 
از آثار عملي��ات رواني را خنثي كرد. رييس قوه قضاييه 
گفت: امروز كار دش��من تحريم و عمليات رواني است. 
آيت اهلل آملي الريجاني با اشاره به فرمايشات مقام معظم 
رهبري گفت: در طول 4۰ سال گذشته از زمان پيروزي 
انقالب تاكنون، دشمنان جمهوري اسالمي به خصوص 
امريكا يي ها و اذنابشان هر آنچه داشتند عليه جمهوري 
اسالمي به كار گرفتند. او افزود: اين كشورها از تحريك 
اقوام در اطراف مرزهاي ايران، از زمان شروع جنگ ۸ ساله 
عليه كشور ما، از كودتا، تحريم هاي متمادي و هر آنچه 
براي آنها مقدور بوده كوتاهي نكردند و امروز مي دانند كه 
ايران قدرتمندتر از هميشه در منطقه حاضر شده و همين 

موضوع باعث نگراني آنها شده است.

 54مدير وزارت كشور 
كناره گيري مي كنند

ت  ا ر ز و س��خنگوي   
كش��ور گف��ت: 54 نف��ر 
از مديران وزارت كش��ور 
و اس��تانداري ها مشمول 
قانون اصالحيه قانون منع 
به كارگيري بازنشستگان 
ش��ده و در مهل��ت مقرر 
س��مت هاي خود را ترك مي كنند.س��يد س��لمان 
ساماني ديروز در گفت وگو با ايرنا در خصوص اجراي 
قانون منع به كارگيري بازنشستگان در وزارت كشور، 
گفت: ۱4استاندار، ۱۱ معاون استاندار، 5 فرماندار، ۱2 
نفر از مديران در س��تاد وزارت كشور و ۱2 نفر هم در 
ستاد 3۱ استانداري كشور افرادي هستند كه با اجراي 
اصالحيه قانون منع به كارگيري بازنشستگان از دامنه 
استثنائات خارج مي شوند و بايد در مهلت مقرر سمت 
خود را ترك كنند، همچنين پرون��ده يكي ديگر از 
استانداران از نظر مشموليت در قانون منع به كارگيري 
بازنشستگان در حال بررسي است. سخنگوي وزارت 
كشور با بيان اينكه اين قانون در سال ۱395 تصويب 
ش��د، توضيح داد: در سال 95اين قانون اجرايي شد، 
يعني بر اساس ضوابط و قوانين كه در آن سال براي 
منع به كارگيري بازنشستگان مجلس شوراي اسالمي 
به تصويب رسيده بود، اين قانون در تمام دستگاه هاي 
اجرايي عملياتي شد و فرد بازنشسته اي خارج از اين 
قانون به كار گيري نش��د. او افزود: در قانون سال 95 
استثنائاتي براي شموليت در اين قانون پيش بيني 
ش��ده بود كه بر اساس اين اس��تثنائات در مجموعه 

وزارت كشور سر جمع 54 نفر به كارگيري شدند.

 حمايت صهيونيست ها 
براي ايجاد ناامني در ايران

فرمانده كل سپاه، مي گويد: 
حمايت رژيم صهيونيستي 
از سلطنت طلب ها و منافقان 
برضد اي��ران ب��راي ايجاد 
ناامني در كش��ور است. به 
گزارش سپاه نيوز، سرلشكر 
محمدعلي جعفري، ديروز 
در مراسم تكريم و معارفه فرمانده سپاه امام سجاد)ع( 
استان هرمزگان، مردمي بودن در كنار ويژگي هاي دفاعي 
را يكي از امتيازهاي مثبت سپاه نسبت به ساير سازمان ها 
و ارگان هاي دولتي و نظامي برشمرد و گفت: مجموعه 
سپاه و بسيج وظيفه بسيار سنگيني در همه عرصه ها به 
خصوص در عرصه هاي نرم اقتصادي فرهنگي سياسي بر 
عهده دارد. او ادامه داد: آخرين مولفه دشمنان در عرصه 
مقابله با نظام جنگ اقتصادي است كه با هدايت رهبر 
معظم انقالب و هوشمندي ملت ايران با شكست مواجه 
خواهد شد و ان شاءاهلل از اين مرحله نيز با موفقيت عبور 
خواهيم كرد. سرلش��كر جعفري خاظر نشان كرد: اين 
تحريم هاي گسترده برضد ايران هر كشوري را از پاي در 
مي آورد اما جمهوري اسالمي با عزت و عظمت برابر آن 
ايستادگي كرده است. فرمانده كل سپاه در بخش ديگري 
از سخنان خود با اشاره به دور جديد تفرقه افكني هاي 
دشمنان از دي ماه سال گذشته تاكنون اظهار داشت: 
حمايت رژيم صهيونيستي از سلطنت طلب ها و منافقان 
برضد جمهوري اسالمي ايران براي ايجاد ناامني در كشور 
است. او از جنگ رسانه اي و اطالعاتي به عنوان جنگ نرم 
ياد كرد كه با هدف ضربه زدن به جمهوري اس��المي و 

مايوس كردن ملت ايران صورت مي گيرد.

توسعه تبادالت تجاري؛ محور 
اجالس مجالس »اوراسيا«

ريي��س مجلس ش��وراي 
اس��المي گف��ت: توس��عه 
كشورهاي منطقه و تبادالت 
تج��اري بين كش��ورهاي 
اوراس��يا از اهداف س��فر به 
تركيه است و پارلمان ها نيز 
بايد تالش كنند زمينه هاي 
اين اقدام و روابط را از نظر مسير قانوني و تعامالتي كه با 
دولت هايشان دارند، تسهيل كنند. به گزارش خانه ملت، 
علي الريجاني پيش از س��فر به تركيه براي شركت در 
اجالس بين المجالس كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا 
در خصوص اهداف اين سفر گفت: سفر به تركيه از امروز 
آغاز مي ش��ود و تا فردا شب به طول مي انجامد. رييس 
مجلس شوراي اسالمي، افزود: اين سفر به پيشنهاد و 
طراحي رييس پارلمان دوماي روسيه و كره جنوبي كه 
از مدت ها پيش انجام شده مربوط مي شود، بر اين مبنا 
كه كشورهاي منطقه اوراسيا جلساتي با يكديگر داشته 
باشند و اقتصاد و توسعه كشورهاي منطقه اوراسيا را با 
رايزني با يكديگر انجام دهند. وي با اشاره به اينكه ابتدا 
تعداد اعضايي كه به اين اجالس پيوستند محدود بوده 
اما بعد از مدتي دايره آن وسيع تر شده و در حال حاضر به 
بيش از 4۰  كشور رسيده است، ادامه داد: منطقه اوراسيا 
يكي از مكان هايي است كه بايد به آن توجه كرد و اتفاق 
نظر بين ايران و روسيه در زمينه توسعه همكاري ها نيز 
در اين قالب است. الريجاني با بيان اينكه اين اجالس، 
سومين اجالس است، اظهار كرد: ابتدا اجالس هايي در 
روسيه و كره جنوبي برگزار شده و در حال حاضر نيز قرار 

است اين اجالس در تركيه برگزار شود.

درخواست جديد اتحاديه اروپا 
براي بازگشايي دفتر در تهران
ن  كميس��يو يي��س  ر
امنيت مل��ي و سياس��ت 
ز  ا مجل��س  خارج��ي 
درخواست جديد اتحاديه 
اروپا براي بازگشايي دفتر در 
تهران خبر داد. حشمت اهلل 
ريي��س  فالحت پيش��ه 
كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با تسنيم با بيان اينكه اخيراً 
جلسه اي با حضور 2۶ سفير كشورهاي اروپايي در تهران، 
در اين كميسيون برگزار شد، گفت: در اين جلسه سفير 
اتريش كه رياست دوره اي اتحاديه اروپا را برعهده دارد و 
همچنين برخي از سفراي كشورهاي اروپايي درخواست 
بازگشايي دفتر اين اتحاديه در تهران را مطرح كردند.  
وي تصريح كرد: سفراي كشورهاي اعالم كردند چون 
اتحاديه اروپا در كشورهاي مختلف سفير دارد خواستار 
اين هستيم تا دفتر اين اتحاديه در تهران نيز بازگشايي 
شود. نماينده اسالم آباد غرب در مجلس با بيان اينكه 
اين درخواس��ت مسبوق به سابقه اس��ت و اروپايي ها 
خواهان بازگشايي دفتر خود در تهران بوده اند، افزود: 
البته در اين راه مالحظات��ي وجود دارد كه بايد رعايت 
شود. رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس تصريح كرد: دغدغه هاي موجود كه بخشي از 
آنها امنيتي است را به سفراي كشورهاي اروپايي منتقل 
كرديم كه بايد در قالب يك پروتكل الحاقي آنها را برطرف 
كرد. فالحت پيشه تصريح كرد: در آن جلسه مقرر شد اين 
درخواست سفراي كشورهاي اروپايي به مسووالن وزارت 
امور خارجه منتقل شود كه اين كار هم انجام شده است.
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برگزاري اولين جلسه دادگاه شكايت ايران از امريكا به دليل توقيف اموال بانك مركزي

»مودت« 2 ميليارد دالر را زنده مي كند؟
دادگاه الهه از روز گذشته براي چهار روز، شكايت دو هزار 
صفحه اي ايران از امريكا را بررس��ي مي كند. شكايتي كه 
براي بازپس گرفتن دو ميليارد دالر از دارايي هاي بلوكه 
شده ايران است. ديوان عالي امريكا ارديبهشت سال 95 
حكم داد كه دو ميليارد دالر از دارايي هاي مس��دود شده 
ايران به س��ربازان كشته شده در يك بمب گذاري در مقر 
تفنگداران دريايي اياالت متحده در بيروت پرداخت شود. 
بمب گذاري كه امريكايي ها مدعي هستند دولت ايران آن 
را ترتيب داده است. اين حكم با راي مثبت شش قاضي در 
مقابل راي منف��ي دو نفر از قضات ديوان عالي و بر خالف 
درخواست تجديدنظر بانك مركزي ايران صادر شد. پيش 
از آنكه ايران به دادگاه الهه ش��كايت ببرد، بانك مركزي 
ايران در س��ال 2۰۱4 حكم دادگاه تجديدنظر نيويورك 
را درباره پول هاي خود كه در يك حساب سيتي بانك در 
نيويورك بود را به چالش گرفت. اين دادگاه حكم داده بود 
كه پول هاي ياد شده بايد به شاكيان امريكايي پرداخت 
شود. وكالي بانك مركزي ايران خواستار تجديدنظر ديوان 
عالي در احكام صادره از سوي دادگاه هاي امريكايي عليه 

اموال و دارايي آن شده بودند. 
پ��س از آنكه اعتراض اي��ران در دادگاه عالي امريكا راه به 
جايي نبرد، در خرداد ماه سال 95 از دولت امريكا به دليل 
مص��ادره دو ميليارد دالر از ام��وال بانك مركزي ايران به 
ديوان بين المللي دادگستري شكايت كرد. ايران در شكايت 

خود خواستار محكوميت اياالت متحده امريكا و جبران 
خسارات وارده شد. آنطور كه خبرگزاري ايرنا نوشته بود، 
اليحه ش��كايت ايران دو هزار صفحه دارد و در چهار جلد 
تهيه شده است. دليل شكايت هم نقض پيمان مودت از 
سوي امريكا با توقيف اموال ايران است؛ همان دليلي كه 
هفته گذشته بر سر تحريم هاي امريكا، منجر به راي اوليه 
دادگاه الهه به نفع ايران شد. ايران در اين شكايت هم در 
اليحه تفصيلي خود به معاهده مودت و روابط اقتصادي و 
كنسولي بين ايران و امريكا )۱955( استناد كرده است. 
اگرچه پمپئو وزير خارجه امريكا هفته گذشته اعالم كرد 
ك��ه امريكا از پيمان مودت خارج مي ش��ود. اما اين اعالم 
خروج ب��راي فرار از دادگاه الهه كافي نيس��ت؛ چراكه از 
يك سو شكايت ايران پيش از اعالم خروج اياالت متحده 
از پيمان مودت بوده، از س��وي ديگ��ر در متن اين پيمان 
تاكيد شده كه با خروج يكطرفه يكي از طرفين، پيمان تا 

يكسال اعتبار دارد. 

     روايتي از اشتباه دولت نهم و دهم
اما 2 ميليارد دالر از دارايي هاي ايران در امريكا چه مي كرد 
كه سيستم قضايي اين كشور آن را مصادره كرد. داستان 
به خريد و نگه��داري اوراق قرضه امريكا توس��ط دولت 
احمدي نژاد باز مي گشت. بر اساس گزارش رسانه ها، دولت 
احمدي نژاد در س��ال ۸7-۸۶ »مقاديري اوراق بهادار از 

طريق يك كارگزار لوكزامبورگي )به نام كليراستريم( « 
خريداري كرده بود. اين كارگزار نيز »بخشي از اين اوراق 
را در اروپا و بخش ديگري را به صورت فيزيكي نزد سيتي 
بانك در امريكا نگهداري مي كرد و همين امر باعث ش��د 
امريكايي ها بتوانند آنها را توقيف كنند«. از س��وي ديگر، 
اعتراض دول��ت احمدي نژاد ب��ه راي دادگاه امريكايي و 
پيگيري حقوقي آن، مورد انتقاد مقامات دولت روحاني 
قرار گرفت. حميد بعيدي نژاد مديركل سياسي وقت وزارت 
خارجه ايران اعالم كرده بود كه اعتراض بانك مركزي به 
رأي دادگاه اوليه در سال 9۱ و يك سال قبل از تفاهم ژنو 
»امكان دخالت سياسي« در اين پرونده را از بين برده بود. 
همچنين به گفته عباس عراقچي معاون وزير خارجه ايران، 
بر اساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي حضور نهادهاي 
رسمي جمهوري اسالمي د ر د اد گاه هاي امريكايي »ممنوع 
است«. همچنين روزنامه ايران به نقل از »يك منبع آگاه« 
در بانك مركزي كه نام او ذكر نش��ده ب��ود اعالم كرد كه 
دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي تحت مديريت سعيد 
جليلي براي پيگيري قضايي اي��ن پرونده در دادگاه هاي 
امريكا »مجوز« صادر كرده بود. محمد جواد ظريف هم در 
اظهارنظري در اين باره ضمن تاكيد بر اينكه اقدام امريكا 
غيرقانوني و دستبرد به اموال ايران محسوب مي شود آن را 
نتيجه خريد اوراق قرضه توسط دولت احمدي نژاد و خارج 

نكردن اين دارايي ها پس از تحريم ها دانسته بود.

هرچند احمدي نژاد پس از اين اتهام در اطالعيه اي مدعي 
ش��د دولت فعلي ضعيف عمل كرده و مشكل از دولت او 
نبوده اس��ت. احمدي نژاد در اطالعيه كه خطاب به مردم 
ايران نوشته ش��ده بود، همچنين مدعي شد كه در دوره 
رياست وي برخورد »عالمانه و عزت مدار« سبب شده بود 
تا كسي جرات دست اندازي به اموال ايران را نداشته باشد.

     ادعاهاي وكالي امريكايي
با همه اينها، اولين جلسه دادگاه الهه براي بررسي شكايت 
ايران روز گذش��ته آغاز ش��د و تا 4 روز ادامه داد. وكالي 
امريكا در نوبت صبح جلسه ديروز دادگاه، موضوع نقض 
معاهده مودت از سوي واشنگتن را رد كردند و ايران را به 

سوءاستفاده از ديوان الهه متهم كردند. نمايندگان حقوقي 
امريكا در جلسه امروز همچنين ادعاهاي واهي واشنگتن 
مبني بر دخالت اي��ران در انفجار مقر نظاميان امريكايي 
در سال ۱9۸3 ميالدي در بيروت را تكرار كردند و مدعي 

شدند كه ايران تامين كننده مالي حزب اهلل لبنان است.
در نشس��ت صبح ديروز ديوان الهه كه به بيان ادعاهاي 
وكالي امريكايي اختصاص يافت؛ طرف امريكايي؛ ايران را 
فاقد صالحيت براي طرح شكايت عليه تصرف دارايي هاي 
خود در امريكا دانست . وكالي حقوقي امريكا همچنين 
مصادره اموال بانك مركزي ايران در امريكا را به دليل آنچه 
جبران خسارات ادعايي خانواده هاي سربازان جان باخته 

امريكايي در لبنان قلمداد كردند؛ موجه دانستند .



 200 مقام كشور مشمول قانون 
منع به كارگيري بازنشستگان

نحوه تسویه بدهی به بانک ها 
با اسناد خزانه اعالم شد

طالی آب شده مشمول ماليات 
بر ارزش افزده نمي شود

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: شهرداران 
 ازجمله شهردار تهران مشمول قانون جدید منع 
به کارگیری بازنشستگان هستند. بر اساس قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان، ۱۷۰ تا ۲۰۰ نفر از 
 مقامات یا هم ترازان آنها باید پستشان را ترک کنند.
۱۵ استاندار کشور هم مشمول این قانون هستند و 
باید تا پایان فرصت قانونی مسئولیتشان را تحویل 
دهن��د. عادل آذر با بیان اینکه دیوان محاس��بات 
نوسان نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور را از آذر 
پارس��ال به طور جدی رصد می کرد، افزود: بانک 
مرکزی گارد خاصی در براب��ر نظارت های دیوان 
گرفته بود و به ما اطالعات و دسترس��ی های الزم 
را نمی داد. هیأت مستش��اری و دادس��تان دیوان 
محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک 
مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس کل بانک 

مرکزی و معاونان ایشان رأی داد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: در سال ۹۶ 
معادل ۲۲ میلیارد دالر ارز مداخله ای به بازار تزریق شد. 
در ارتباط با نوسان نرخ ارز در سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ 
سه پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شده که هیأت 
مستشاری رأی یکی از آنها را صادر کرده و دو پرونده 
دیگر در دادسرای دیوان در حال بررسی است. وی با 
اش��اره به اینکه در تفریغ بودجه سال ۹۶، ۶۸۰۰ بند 
تخلف قانونی شناسایی شد، افزود: ۴۹۴۴ بند تخلف 
در قالب ۱۸۰۰ فقره پرونده تخلف از مرحله حسابرسی 
به دادسرا ارجاع شد. از این تعداد ۷۲۰ پرونده منجر به 
دادخواست شده است که دادستان دیوان آنها را برای 
هیأت های مستشاری ارسال کرده است. از مجموع 
پرونده های هیأت های مستش��اری در یک س��ال و 
نیم اخیر ۱۰۶۶ فقره رأی صادر ش��ده که بر اس��اس 
 این آراء ۲۱۶۰ نفر از مدیران و کارکنان دستگاه های

 اجرایی به انفصال از خدمت، جبران ضرر و زیان، کسر 
حقوق، توبیخ کتبی و تذکر محکوم شدند.رئیس کل 
دیوان محاسبات کش��ور گفت: در این مدت ۱۰ هزار 
میلیارد تومان در بخش اقدامات پیشگیرانه حسابرسی 
و ۱۳۶۲ میلیارد تومان در مرحله دادسرایی به خزانه 
بازگشت. سال ۹۶ معادل ریالی ۴ میلیارد دالر به خزانه 
بازگشت.وی گفت: با بررسی پرونده های حقوق های 
نجومی ۳۵ میلیارد تومان به بیت المال برگردانده شد. 
در س��ه ماه گذش��ته یک پرونده به موضوع پرداخت 
حقوق باالی ۳۵ میلیون تومان در دیوان محاسبات 

تشکیل و بررسی شد. 

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور از تسویه 
بدهی کلیه اشخاص متقاضی مشمول به بانک ها و 
موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تهاتر با مطالبات 
از دولت، با صدور اسناد )اوراق( تسویه خزانه نوع دوم 

تا پایان سال جاری خبر داد.
بر اساس اطالعیه شماره ۳ این معاونت، بر اساس بند 
)و( تبصره )۵( قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور 
و آیین نامه اجرایی آن، موضوع تصویب نامه شماره 
۵۴۰۳۶/ت۵۵۴۱۳ه  تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۷ هیات 
وزیران، کلیه اشخاص متقاضی مشمول اسناد )اوراق( 
تسویه نوع دوم، شامل: اشخاص حقیقی و حقوقی 
تعاونی و خصوصی، نهاده��ای عمومی غیردولتی، 
بانک ها، ش��رکت های دولتی تاب��ع وزارتخانه های 
جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و نیرو )بابت یارانه 
قیمت های تکلیفی(، شرکت ملی نفت ایران و سایر 
اشخاص مربوط در اجرای حکم بند )و( تبصره )۵( 
قانون بودجه سال جاری و آیین نامه اجرایی آن، مجاز 
به درخواست اسناد )اوراق( تسویه نوع دوم هستند.

بر اساس اطالعیه معاونت نظارت مالی و خزانه داری 
کل کشور، بانک هایی که مطالبات آنها از اشخاص 
متقاضی مش��مول بر اس��اس اعالم بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران، قابل تسویه از طریق صدور 
اسناد )اوراق( تس��ویه خزانه نوع دوم است، شامل 
بانک های ملی ایران، سپه، کشاورزی، مسکن، صنعت 
و معدن، توسعه تعاون، توسعه صادرات، تجارت، رفاه 
کارگران، صادرات ایران، ملت، قوامین، دی، اقتصاد 
نوین، انصار، آینده، گردشگری، پارسیان، سرمایه، 
پاسارگاد، سامان، کارآفرین و موسسه اعتباری ملل 
هس��تند. این گزارش حاکی است، فهرست فوق و 
سقف مجاز تسویه بدهی بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی به موجب حکم جزء )۱( بند )و( تبصره )۵( 
قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و آیین نامه اجرایی 
آن توس��ط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
تعیین و اعالم شده است و بدیهی است صدور اسناد 
)اوراق( تسویه خزانه نوع دوم صرفًا تا سقف اعالمی 

بانک مرکزی امکانپذیر خواهد بود.

فارس|معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور 
مالیاتی اعالم کرد: فروش��ندگان طالی آب شده با 
شخصیت حقیقی مشمول ثبت نام مالیات بر ارزش 

افزوده نیستند. 
محمد مس��یحی معاون مالیات ب��ر ارزش افزوده 
س��ازمان امور مالیاتی اعالم کرد: فعاالن اقتصادی 
شاغل در رس��ته آب شده فروشی طال با شخصیت 
حقیقی مش��مول مالیات ارزش افزوده نیستند و 
هنوز فراخوان نشده اند. محمد مسیحی در نامه ای 
به رئیس مالیاتی شهر و استان تهران، مدیران مالیات 
بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و سایر استان ها 
اعالم ک��رد نظر به ابهام��ات مطروحه در خصوص 
ش��مولیت فعاالن اقتصادی ش��اغل در رسته آب 
شده فروشی طال بدین وسیله به آگاهی می رساند، 
براساس بررسی  به عمل آمده در مورد نوع فعالیت 
اشخاص مزبور و مطابق فراخوان های نظام مالیات 
بر ارزش افزوده تاکنون آب ش��ده فروش��ان طال با 
ش��خصیت حقیقی جهت ثبت نام و اجرای قانون 

مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نشده اند.

اخبار كالن 3 كالن

يك نماينده كارگري از بي توجهي  به كاهش قدرت خريد كارگران انتقاد كرد

نقد »جعفرخيرخواهان« بر دقت شاخص سرمايه انساني

كارگران در انتظار بهبود معاش

ایران در رتبه 78  سرمایه انساني ایستاد

اميرعباسآذرموند|
زماني كه اس��تیضاح علي ربیعي كلی��د خورد، این 
وضعیت براي نمایندگان كارگري شوراي عالي كار 
چندان خوش��ایند نبود. هر چند آنها از وزیر سابق 
وزارت كار هم دل خوشي نداشتند اما از آن جایي كه 
در میانه تصمیم گیري براي ترمیم مزد سال جاري 
این اتفاق افتاد، نمایندگان كارگري فكر مي كردند 
گره سختي بر كارشان افتاده است. یكي دو ماه بعد 
و در زماني كه وزارت كار با سپرست جدیدش به كار 
ادامه مي داد نگراني هاي كارگران تبدیل به دلخوري 
ش��د. در حالي كه بحث ها در كمیته مزد و شوراي 
عالي كار براي پرداخت س��بد معیش��تي مناسب 
از ط��رف كارگران، كارفرمای��ان و دولت در جریان 
بود، سرپرست وزارت كار از حضور در این جلسات 
خودداري مي كرد و پس از مدتي از برگزاري آنها نیز 
خودداري كرد. از س��وي دیگر با پرداخت مقداري 
لوازم معیشتي به خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي 
خاص، وزارت كار طوري وانمود مي كرد كه گویا در 

حال عمل به تصمیمات شوراي عالي مزد است. 
یه گ��زارش »تعادل«، نمایندگان كارگري ش��وراي 
عالي كار نیز پس از چندي صبرش��ان به اتمام رسید 
و با ص��داي بلند به اعت��راض پرداختن��د. اكنون به 
نظر مي رس��د ش��كاف ها در نهاد متولي تعیین مزد 
 بیش��تر از هر زماني ش��ده و با توجه به اینكه بند پي 
معلوم نیس��ت تا چه زماني روي كار باش��د، احتماال 
شانس��ي هم براي تغییرات مزدي از سوي كارگران 
وجود ندارد. در همین رابطه یكي از اعضاي كمیته مزد 
شوراي عالي كار، در گفت وگو با »تعادل«، انتقادات 
 شدیدي را نسبت به وضعیت موجود كه محسن بند پي

 نی��ز به آن كم توجه بوده اس��ت را وارد ك��رد. فرامرز 
توفیقي گفت: نمایندگان كارگري زیر فش��ار دایمي 
همكاران خود قرار دارن��د. زندگي براي طبقه كارگر 
بسیار س��خت ش��ده و همكاران ما دایما مي گویند 
اگر توان احقاق حقوق از ما نداری��د، اجازه بدهید تا 

خودمان كاري كه باید را انجام دهیم.
نماین��دگان بخ��ش كارگري مي گوین��د دولت به 
مطالبات آنها بي توجه اس��ت و بي توجهي دولت به 
مطالبات اجتماعي در شرایطي صورت مي گیرد كه 
تجربه اعتصاب كامیون داران كه همچنان در جریان 
است، در كنار اعتراضات گروه هاي دیگر كارگري در 
ماه هاي گذشته بارها فضاي سیاسي جامعه را متاثر 
كرده اس��ت. به زعم بس��یاري دولت مي توانست با 
نظارت بیشتر بر این بخش ها جلوي ابراز نارضایتي 
عمومي را بگیرد. اكن��ون با توجه به تضعیف حدود 
۵۰ درصدي قدرت خرید جامعه، ادامه بي توجهي به 
مسائل معیشتي طبقه كارگر مي تواند روزهاي آینده 
را سخت تر گذشته كند و فشارها بر دولت قبل از دو 

سالگي راي آوردنش افزایش دهد.
 دراین زمینه توفیقي، عضو كارگري ش��وراي عالي 
مزد، با انتقاد از عملكرد محسن بند پي، سرپرست 
موقت وزارت كار به »تع��ادل« گفت: آن زماني كه 

بحث اس��تیضاح وزیر قبلي مطرح ب��ود، من گفتم 
استیضاحي كه بر مبناي شور است مي تواند عواقب 
س��خت تري داشته باش��د. مس��اله باقي ماندن یا 
نماندن وزیر سابق نیست، مساله این است كه صرفا 
جابه جایي مش��كلي را برطرف نمي كند. متاسفانه 
ای��ن اس��تیضاح كار را براي ترمیم ش��كاف مزدي 

سخت تر كرد.
او ادامه داد: از اوایل تابس��تان، كمیته مزد شوراي 
عالي كار بررس��ي هایي را در رابطه با میزان افزایش 
هزینه هاي معیشتي خانوارهاي كارگري آغاز كرد. 
در نهایت سه طرف این نشست ها، یعني كارگران، 
كارفرمایان و دولت پذیرفتند كه افزایش چشمگیري 
در هزینه هاي معیش��تي ایجاد ش��ده است. در آن 
دوران رقم��ي كه به توافق طرفین رس��ید، افزایش 
۸۰۰ هزار توماني سبد معیشت بود. این میان باید 
توجه داشت كه تا ۶ مهر ماه هزینه هاي معیشتي باز 
هم بیشتر شد و اكنون هزینه هاي معیشتي نسبت 
به آغاز س��ال یك میلیون و ۴۰ هزار تومان بیش��تر 
ش��د. این ارقام جاي هر بحث و تردیدي را گرفت و 
خود نماینده وزارت كار در یكي از جلسات قول داد 
حداكثر ظرف یك ماه تصمیمات الزم اتخاذ ش��ود. 
اكنون سه ماه از آن زمان گذشته ولي اتفاق خاصي 
نیفتاده اس��ت با وج��ود اینكه اع��داد و ارقام كامال 
مشخص ش��دند و حتي نماینده وزارت اقتصاد هم 
ضمن پذیرش این مس��اله خواستار دادن راهكار از 

سمت كارفرمایان و كارگران شد.
توفیقي ادامه داد: ما راهكاري ارایه دادیم كه براساس 
آن بدون باال بردن مزد كه موجب افزایش نقدینگي 
مي شود، دولت با دادن بن كارت ۸۰۰ هزار توماني 
به خانوارهاي كارگري، مي تواند به درجه اي از فشار 
معیشتي بر ما بكاهد. این میان براي حمایت از تولید 
كاالي ایراني م��ا فكر كردیم مي ت��وان با همكاري 
بخ��ش تعاون كاري كرد كه با ای��ن كارت ها تنها از 
فروش��گاه هاي زنجیره اي كاالي ایراني خریداري 
ش��ود كه از این طری��ق تولید كش��ور هم وضعیت 
بهتري داش��ته باش��د. جالب این است  كه بحث ما 
در همان زمان با موافقت دو طرف دیگر همراه شد. 
پس از آن س��ه نماینده كارگري عضو شوراي عالي 
كار در خواست جلسه بررسي دادند. هر چند طبق 
قانون وزارت كار باید براي این مهم چاره جویي كند، 
و موظف اس��ت درخواست تشكیل جلسه را سریعا 
در دس��تور قرار دهد، اما تاكن��ون از اجراي چنین 

جلسه اي خودداري شده است. 
توفیقي با انتقاد از عملكرد بند پي گفت: متاسفانه 
سرپرست وزارتخانه بیشتري به اموري توجه نشان 
مي دهد كه متولي آن رییس س��ازمان بهزیستي یا 
كمیته امداد هس��تند، حال آنكه آنها متولیان خود 
را دارند و این كارگران ایراني هس��تند كه نیازمند 
حمایت وزارت كار هس��تند. كس��ي كه بر صندلي 
وزارت كار تكیه مي كند بای��د از قانون كار صیانت 
كند. ولي اكنون مي بینیم دایما مصاحبه هاي متعدد 

مي كنن��د و حتي مي گویند عالق��ه اي به برگزاري 
جلسه ش��وراي عالي كار ندارم. سوال من این است 
كه مگر نه اینكه باید طبق قانون عمل شود؟ چرا باید 

بر مبناي سلیقه فردي عمل شود؟
به گفته توفیق��ي، سرپرس��ت وزارت كار در حالي 
مدعي اس��ت كه افزایش قیمت محصوالت غذایي 
پیش از نوس��ان بازار ارز بوده كه هیچ كارش��ناس 
دیگري چنین صحبتي نمي كند و همه باور دارند با 
نوسان قیمت ارز، وضعیت معیشتي جامعه هم متاثر 
شد. متاسفانه همه از سخت شدن وضعیت بر مردم 
مي گویند، كسي هم فاصله شكاف مزد و معیشت را 
رد نمي كند اما كس��ي هم حاضر نیست براي تغییر 
این شرایط كاري انجام دهد. ما نگرانیم كه دولت با 
دادن مقداري مرغ و گوش��ت به جاي كمك به حل 
بحران بیش��تر یك نمایش پوپولیس��تي اجرا كند. 
حال آنكه از چنین ارزاقي تنها هفت درصد جامعه 
بهره مند مي شوند ولي طبق گفته هاي كارشناسان 
متعدد حداقل نیمي از جامع��ه پس از بحران هاي 

اخیر دچار مشكل شده اند. 
او ب��ا انتقاد دوباره از محس��ن بند پ��ي گفت: نباید 
مقامات بر اساس عالئق خود تصمیم بگیرند. اكنون 
طبق قانون باید جلس��ه ش��وراي عالي مزد برگزار 
شود. وزیر كار یا سرپرس��ت وزارت كار مي تواند در 
این جلس��ه راي مخالف خود را بدهد اما هشت راي 
دیگر هم در این جلسه وجود دارد. كسي نمي تواند 
به جاي طبقه كارگر ایران تصمیم بگیرد. باور كنید 

هر روزه من و دیگر نمایندگان كارگري شوراي عالي 
مزد، زیر فش��ار همكاران خود هستیم. همكاران ما 
پیام هایي براي ما فرستادند كه اگر شما نمي توانید 
حق ما را بگیرید، بگویید تا ما خود به طرق دیگري به 
احقاق حقوق بپردازیم. به نظر من عقب انداختن پي 
در پي جلسات شوراي عالي كار عواقبي دارد و ممكن 
است اعتراضات را گس��ترده تر كند كه كساني كه 

باعث چنین وضعیتي هستند باید پاسخگو باشند.
توفیقي مدعي است از آنجایي كه وزارت كار ایران 
جزو هیات رییسه سازمان جهاني كار است، با طرد 
روش هاي س��ه جانبه عمال به تعهدات بین المللي 
خود نیز پش��ت پا زده اس��ت. وي ادام��ه داد: كاش 
حداقل نمایندگان ق��وه مقننه به فكر بیفتد و براي 
مشكالت معیش��تي مردم كاري كنند. با این حال 
از زم��ان ایجاد تغیی��رات در وزارت كار، تذكري در 
این موضوع صورت نگرفته است. اكنون این وظیفه 
نماین��دگان مجلس اس��ت كه با چنی��ن تخلفاتي 
برخ��ورد كنند. حتي یك نطق پیش از دس��تور در 
این مورد بیان نشده است. نمایندگان مجلس نباید 
تصور كنند كه تنها وظیفه عزل و راي اعتماد به وزرا 
را دارن��د؛ بلكه برعكس باید بر این مس��ائل نظارت 
كنند و هر كجا كه تخط��ي از قانون صورت گرفت، 
سریعا مورد برخورد قرار بگیرد.  او گفت: اكنون ۴۰ 
میلیون نفر كه كارگران و خانواده هایشان را تشكیل 
مي دهند در ماه هاي گذشته به دلیل اشتباهات در 
سیاست گذاري مسووالن شدیدا زیر فشار هستند 

چرا درب��اره آنه��ا تصمیم گیري نمي ش��وند؟ مگر 
رهبر انقالب به مسووالن كشور نگفتند ۲۴ ساعته 
بكوشید تا مشكالت معیشتي مردم را جبران كنید؟ 
چرا نتیجه كار آنها مش��خص نیس��ت؟ فراكسیون 
اجتماع��ي و كارگري مجلس چ��ه كاري مهم تر از 
مس��اله معیشت بیش از ۵۰ درصد جامعه دارند كه 
اقدام موثري در ابن باره شاهد نیستیم؟ چرا كساني 
كه مس��وولیت دارند این طور بي تفاوت تنها س��یر 
وقایع را نظاره مي كنند؟ اكنون موضوعاتي مطرح 
مي ش��ود درباره بن ۱۰۰ هزار و ۲۰۰ هزار توماني 
كه متولي خودش را دارد ك��ه آن هم كمیته امداد 
و سازمان بهزیستي است. با این حال مي بینیم كه 
درب��اره آن وزارت كار توضیح مي ه��د در حالي كه 
مس��ائل مربوط به بهبود معاش كارگ��ران را معلق 
گذاش��ته اس��ت. توفیقي خاطرنش��ان كرد: من به 
همه دس��تگاه ها توصیه مي كنم به آمار خودكشي 
خانوارهاي كارگري در چند م��اه اخیر بپردازند تا 
متوجه ش��وند وضعیت چقدر سخت و بغرنج است. 
ش��رایط در شهرس��تان ها به مراتب س��خت تر هم 
هست و باور كنید ما نگران خود، خانواده هاي خود، 
همكاران و كشور خویش هستیم كه این طور اصرار 
مي كنیم. با زباني س��اده و پوش��یده و در چارچوب 
داریم نگراني هایي را بیان مي كنیم كه فكر مي كنیم 
در صورت بي توجهي عواقب سختي خواهد داشت. 
امی��دوارم قوه مقننه در وظایف��ش بازنگري كند و 

قوه مجریه نیز قانون را بدون هیچ تنزلي اجرا كند.

سرمایه انساني در هر كشوري توسط سطح آموزش و 
بهداشت و سالمت آن جامعه شناخته مي شود. این 
موضوع اخیرا به عنوان ی��ك عامل تعیین كننده در 
رش��د اقتصادي مورد توجه بانك جهاني قرار گرفته 
است. بانك جهاني پروژه اي هم در این راستا تعریف 
كرده اس��ت كه هدف این پ��روژه درك ارتباط بین 
س��رمایه گذاري بر افراد و رشد اقتصادي و در نتیجه 
تسریع تامین مالي براي س��رمایه گذاري در ارتقاي 

سرمایه انساني است.
به گزارش »تعادل«، از آنجایي كه ش��اخص دقیقي 
براي این موضوع تعریف نش��ده ب��ود، بانك جهاني 
درخواس��ت كننده ارایه گزارش س��االنه س��رمایه 
انس��اني به موسسه لنست بوده اس��ت كه طبق آن 
میزان سرمایه گذاري كشورها در بهداشت و آموزش 
س��نجیده ش��ده و رابطه آن با افزایش بهره وري در 

كشورها بررسي شود. 
در تعریفي كه موسس��ه لنس��ت از س��رمایه انساني 
ارایه داده، آمده اس��ت: س��رمایه انساني آن دسته از 
ویژگي هاي جمعیتي را بررسي مي كند كه همراه با 
سرمایه هاي فیزیكي مانند ساختمان ها، تجهیزات و 
دیگر دارایي هاي مادي، به بازدهي اقتصادي كمك 
مي كند. این موسسه براي به دست آوردن اطالعات 
دقیق از وضعیت آموزشي كشورها ۲۵۲۲ سرشماري 
و نظر س��نجي انجام داده و همچنین ۱۸۹۴ آزمون 
تس��تي از كودكان مدرس��ه گرفته است. همچنین 
اطالعات بهداش��تي نیز در اثر بررسي میزان شیوع 
هفت بیماري بهداش��تي از كلینك هاي كشورها به 

دست آمده است. اطالعات مربوط به مرگ و میر هم 
از اطالعات جنس، تاریخ تولد و مرگ به دست آمده 
است.این موسسه بر اساس اطالعات جمعیت ۲۰ تا 
۶۴ سال ۱۹۵ كش��ور جهان در بازه زماني ۱۹۹۰ تا 
۲۰۱۶ میالدي رده بندي خود را انجام داده اس��ت.

بر اس��اس رده بندي جدید موسسه لنست، سرمایه 
انساني كشورها بطور میانگین در مقایسه با گزارش 
قبلي رو به بهبود بوده است. در این رده بندي فنالند 
با ۲۸ امتیاز در رده نخس��ت قرار گرفته است و پس 
از این كش��ور، ایس��لند، دانمارك و هلند هر ۳ با ۲۷ 
امتیاز در رده هاي دوم و سوم و چهارم، تایوان و كره 
جنوبي با ۲۶ امتیاز در رده پنجم و ششم، و كشورهاي 
نروژ، لوكزامبورگ، فرانسه، بلژیك، كانادا و سویس 
با ۲۵ امتیاز در رده هفتم تا دوازدهم جاي گرفته اند.

رتبه برخي دیگر از كشورهاي حاضر در این مطالعه 
عبارت است از: ژاپن در رده چهاردهم، اتریش در رده 
نوزدهم، آلمان در رده بیست و چهارم، استرالیا در رده 
بیست و ششم، امریكا در رده بیست و هفتم، انگلیس 
در رده سي و یكم، تركیه در رده چهل و سوم و روسیه 
در رده چهل و نهم. كمترین رتبه ش��اخص سرمایه 
انساني متعلق به كشور نیجر است و پس از این كشور، 
س��ودان جنوبي، چاد، بوركینافاسو، مالي، سومالي، 
س��احل عاج و افغانستان قرار دارند. ایران نیز در این 
رده بندي در رده هفتاد و هشتم قرار گرفته است هر 
چند كه رتبه ۲۰۱۸ سرمایه انساني ایران نسبت به 

رتبه ۱۰۴ سال ارتقاي چش گیري یافته است.
در ای��ن زمین��ه و درباره بهب��ود رتبه ای��ران جعفر 

خیرخواهان، كارش��ناس اقتص��ادي در گفت وگو با 
تعادل چنین توضیح داده اس��ت: این بهبود جایگاه 
بدین معني است كه مثال اگر سال گذشته میانگین 
س��ال هاي تحصیلي افراد ۱۰ س��ال بوده امسال به 
۱۱ سال صعود كرده اس��ت. بنابراین مي توان گفت 
گس��ترش كمي آموزش در ایران عاملي اساسي در 
بهبود رتبه شاخص سرمایه انس��اني در كشور بوده 
است اما با این حال در این مقیاس یكسري مولفه هاي 
دیگ��ر هم در نظر گرفته مي ش��ود كه هم��ه آنها در 
وزن هاي مختلفي نمره شاخص را تعیین مي كنند. 

این كارش��ناس اقتصادي ادام��ه داد: مواقعي وجود 

دارد كه به دالیل مختلف��ي مانند انگیزه هاي فردي 
و فش��ارهاي اجتماعي در یك جامعه بیش آموزشي 
)بیش از حد نیاز به سمت آموزش رفتن( پدید مي اید. 
در كنار این پدیده باید یك تشكیالت و نظام نهادي 
كارآمد براي اس��تفاده و به كارگی��ري این نیروهاي 

آموزش دیده وجود داشته باشد.
او ادام��ه داد: در ایران یك ناس��ازگاري بین این دو 
وج��ود دارد در حالي كه دركش��ورهاي مانند كره 
یا س��نگاپور بهترین نیروها را جذب س��ازمان هاي 
دولتي مي كنن��د تا بتوانن��د براي ایج��اد بهترین 
ش��رایط برنامه ریزي كنند. در ایران برعكس عمل 

مي ش��ود نیروها را به صورت قبیله اي و بر اس��اس 
رابطه اي و رفاقتي گزینش مي كنند. بنابراین بیش 
از توجه به گس��ترش آموزش كمي باید ش��رایطي 
براي به كارگی��ري این نیروها ش��ود. تولید مقاله و 
مدرك هاي پولي باعث مي ش��ود نه تنها س��رمایه 
انساني باالتر نرود بلكه موجب كاهش انگیزه و هدر 
رفتن س��رمایه هاي انساني شود. برخي از مسووالن 
هستند كه روزي یك مقاله علمي منتشر كرده اند؛ 

اتفاقي كه به هیچ وجه امكان پذیر نیست. 
شاخص سرمایه انساني براي اینكه كیفیت را بسنجد 
باید اختراعات و تحقیقات علمي واقعي را بس��نجد. 
براي سنجش دقیق تر این شاخص علي الخصوص در 
كش��ورهاي جهان سوم باید دو مولفه دیگر را درنظر 
گرفت: تا چه حد یك كش��ور از سرمایه هاي فكري 
خود حمایت و از فرار مغزها جلوگیري مي كند، دوم 
اینكه تا چه میزان دانشجوهاي كشورهاي خارجي 

میل و انگیزه تحصیل در آن كشور را دارند. 
در زمینه تاثیر س��رمایه انس��اني بر رشد اقتصادي 
درست است كه اصلي ترین عامل تولید نیروي انساني 
است، اما این نیروي انساني در صورت نداشتن امنیت 
نمي تواند مورد استفاده كامل و به جا قرار گیرد. بدین 
سان امنیت سرمایه عاملي است كه مي تواند امكان 
فعالیت را ایجاد و س��ودآور كند. در مقابل سركوب و 
تحقیر نیروها باعث كاهش به��ره وري و خروج این 
سرمایه ها شود. نهادهاي مناسب هم مي توانند در این 
زمینه تاثیرگذار باشند، نهادهایي كه كسب و كارها را 

تسهیل و سودآور مي كنند.
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از دي م��اه ۱۳۹۶ تا مهرماه 
امس��ال، آن چ��ه در اقتصاد 
كش��ور اتفاق افتاد حاكي از 
این بود كه تقاضا براي سفته 
ب��ازي در ب��ازار ارز و طال بر 
تقاضاي واقع��ي این بازارها 
پیشي گرفت. این شكاف به 
اندازه اي چش��مگیر بود كه 
با س��رعت هرچه تمام تر، قیمت ها دوبرابر شدند. از 

نظر كارشناسان حداكثر قیمت ثبت شده براي دالر 
در اوایل مهرماه ب��ا قیمتي نزدیك به ۲۰ هزار تومان 
رقم خورد كه حداقل سه برابر قیمت واقعي آن براي 
اقتصادي چون ایران است. طال نیز به تبعیت از بازار 

ارز روند صعودي خود را آغاز كرد.
ب��رآورد قیم��ت واقع��ي دالر ب��ا ه��ر روش و مدل 
اقتصادي اي، كه متغیرهاي اقتصادي و غیر اقتصادي 
از جمله متغیر هاي سیاسي، اجتماعي و فرهنگي را 
منظور نماید، بیانگر این است كه تب و تاب بازار دالر 

و طال در حال خاموش شدن است و تا حداكثر دو ماه 
آینده انتظار مي رود ب��ه قیمت واقعي خود برگردند.

دالره��ا و طالهایي كه به منظور س��وداگري و حفظ 
ارزش به دست عده اي رسیده است با كاهش شدید 
تقاضا روبه رو خواهد شد و حتي انتظار این است كه 
براي دوره اي كوتاه با ایجاد شوكي به زیر قیمت واقعي 
نیز نزول كن��د. زیرا كه عرضه واقع��ي آن از تقاضاي 

واقعي بسیار پیشي خواهد گرفت.
طال نیز همین داس��تان خواهد داش��ت چ��را كه با 

ضرب س��كه هاي طال و پیش فروش آنها براي تامین 
تقاضاهاي س��وداگري در ماه هاي گذشته، در نهایت 
سبب مي شود كه در دوره پیش رو این سكه ها مورد 
عرضه قرار گیرد در حالي كه تقاضاي واقعي آن بسیار 
پایین تر است و افت شدید قیمت آن را به همراه خواهد 
داشت. اما بازار مسكن از این دو متفاوت بوده است. در 
ماه هاي گذشته تقاضاهاي بازار مسكن بیشتر از نوع 
تقاضاهاي واقعي بوده و نه س��وداگرایانه.بر خالف دو 
ش��وك قبلي بازار مسكن كه سوداگري بیشتر عامل 

افزایش قیمت ها بود در یكس��ال گذشته تقاضاهاي 
واقعي مس��كن هنوز بطور كامل تامین نشده است و 
بسیاري از خریداران دالر و طال از تقاضاي واقعي خود 
به مسكن چشم پوشي كرده اند و آنها در نهایت به این 
بازار بازخواهند گشت.از طرف دیگر با توجه به رشد 
پایین اخذ پروانه هاي ساخت و گراني مصالح، عرضه 
مسكن با محدودیت روبه رو است. لذا در آینده تقاضاي 
مسكن از عرضه پیشي خواهد گرفت و با صعود قیمت 

آن به تعادل خواهد رسید.

يادداشت

قيمت طال و دالر كاهش و مسكن افزايش مي يابد

يعقوباندايش
استاددانشگاه



بانك و بيمه4اخبار
تصويب صورت هاي مالي 

صندوق ضمانت صادرات

نگاه سهامداران به سرمايه گذاري 
در بيمه اصالح شود

به گزارش روابط عمومي صندوق ضمانت صادرات 
ايران، مجمع عمومي عادي س��االنه اين صندوق 
براي بررسي صورت هاي مالي س��ال 1396 روز 
دوش��نبه مورخ 16 مهر 1397 با حضور معاونين 
وزير صنع��ت، معدن و تج��ارت، اموراقتصادي و 
دارايي و دادگستري برگزار شد و صورت هاي مالي 
با توجه به گزارش س��ازمان حسابرسي به عنوان 
حسابرس قانوني شركت با اظهارنظر مطلوب به 
تصويب رسيد. در اين جلسه، رييس هيات مديره 
صندوق ضمانت صادرات ايران، گزارشي از عملكرد 
هيات مديره در سال 1396 ارايه نمودند.  سيدكمال 
سيدعلي رييس هيات مديره و مديرعامل صندوق با 
اشاره به نقش صندوق در ضربه گيري ريسك هاي 
تجارت بين المللي براي صادركنندگان ايراني، از 
رش��د 45 درصدي عملكرد صندوق در سال 96 
نسبت به مدت مشابه س��ال 1395 خبرداد. وي 
اشاره نمود، حجم پوشش هاي بيمه اي و تضميني 
صندوق در سال 1396، با 45 درصد رشد نسبت 
به س��ال قبل، به 74، 787 ميليارد ريال رسيدكه 
اين ميزان پوشش، به نسبت صادرات غيرنفتي در 
مقايسه با موسسات همتا، صندوق را در رده دوم 

اعضاء كلوپ پراگ قرار داده است.
 بخش عمده اين رش��د ناش��ي از سياس��ت هاي 
بازاريابي جهت ترغيب شركت هاي جديد صادراتي 
به استفاده از پوشش هاي بيمه اي بود كه در نتيجه 
آن، ارزش بيمه نامه هاي كوتاه مدت صادره طي اين 
سال، 152 درصد بهبود يافت. بدين ترتيب صندوق 
ب��ا افزايش درآمدهاي عمليات��ي و غير عملياتي 
توانس��ت بيش از 2، 238 ميليارد ريال سود را در 
صورت هاي مالي سال جاري خود به ثبت رساند. 
همچنين طي اين س��ال، براي اولين بار در طول 
عمر صندوق، قراردادي اتكايي با كنسرسيومي از 
معتبرترين شركت هاي بيمه اتكايي جهان منعقد 
شد كه اين امر، پس از بازديد تيمي از كارشناسان 
خبره اين شركت ها از فعاليت هاي اعتبارسنجي 
و صدور بيمه نام��ه و تاييد دانش فني و تخصصي 
صندوق در اين حوزه ها ميس��ر گرديد. انعقاد اين 
قرارداد ك��ه ظرفيت ريس��ك پذيري صندوق را 
افزايش خواهد داد، امكان ارايه پوش��ش بيشتر را 
طي سال جاري در صورت بهبود شرايط سياسي 

موجود فراهم خواهد آورد. 
سيدعلي ميزان تعهدات جاري و سر رسيد نشده 
صندوق در سال مالي مورد نظر را بالغ بر 83 هزار 
و 255 ميلي��ارد ري��ال اعالم ك��رد و از پرداخت 
658 ميليارد ريال خس��ارت به سيستم بانكي و 

صادر كنندگان ايراني در سال 1396 خبر داد. 
وي چالش ه��اي عمده صندوق در س��ال جاري 
را سياست هاي جديد ارزي كش��ور و تغيير نرخ 
بازپرداخت تسهيالت ارزي براي صادركنندگان، 
ريسك هاي ناشي از انتقال ارز و تحريم يكجانبه 
امريكا و بطوركلي افزايش ريس��ك هاي محيط 

كسب وكار صندوق عنوان كرد.

 با شناسايي باندهاي متقلب كه در حوزه صحنه سازي 
براي دريافت خسارت هاي جعلي و غيرواقعي فعاليت 
مي كنند مي ت��وان از س��رمايه هاي صنعت بيمه 
صيانت ك��رد. به گزارش بيمه مرك��زي، غالمرضا 
س��ليماني با اعالم اين مطلب افزود: حق بيمه هاي 
دريافت��ي در صنعت بيمه بايد در مس��ير افزايش 
س��طح رضايتمندي، آرامش و امنيت رواني آحاد 
جامعه هزينه شود و صنعت بيمه با همكاري نيروي 
انتظامي بايد از غارت اين منابع توسط سودجويان 
و باندهاي جعل جلوگي��ري كند. رييس كل بيمه 
مركزي به اهميت اختصاص كد يكتا براي تمامي 
بيمه نامه هاي صادرشده تاكيد كرد و گفت: كديكتا 
كليدواژه ش��فافيت و سالمت صنعت بيمه خواهد 
بود و تمامي ش��ركت هاي بيمه بايد زيرساخت ها 
و ظرفيت ه��اي الزم را در اي��ن خص��وص فراهم 
كنند. رييس شوراي عالي بيمه نسبت به ضرورت 
همفك��ري و همگراي��ي نهاد ناظر و ش��ركت هاي 
بيمه اي تاكيد كرد و اظهار داشت: با تالش مديريت 
جديد و كاركنان شركت بيمه ميهن و نظارت جدي 
بيمه مركزي فرصت مناس��بي براي رشد و توسعه 
شركت بيمه ميهن فراهم شده اس��ت. وي ارزش 
نظام بيمه اي را به دريافت حق بيمه، سرمايه گذاري 
صحيح و پرداخت مناسب خسارت دانست و تصريح 
كرد: ش��ركت هاي بيمه گري به عنوان بنگاه هاي 
اقتص��ادي بايد به گونه اي فعالي��ت كنند كه براي 
حض��ور گس��ترده تر س��هامداران، جذابيت كافي 
ايجاد شود. دكتر سليماني با برشمردن تفاوت هاي 
س��رمايه گذاري در بخش هاي گوناگون اقتصادي، 
خاطرنشان كرد: اگر سهامداران نگاهي از جنس بيمه 
به سرمايه گذاري در اين صنعت داشته باشند قطعا 
سودآوري قابل توجهي نيز در انتظار آنان خواهد بود.
رييس كل بيمه مركزي ب��ازار چهل هزار ميليارد 
تومان��ي صنعت بيمه را ناكافي دانس��ت و با تاكيد 
بر اين نكته كه باي��د حجم اين بازار الاقل به يكصد 
ه��زار ميليارد تومان برس��د، اف��زود: صنعت بيمه 
در كش��ورهاي پيش��رفته بانكداري مي كند و اگر 
س��هامداران بيمه اي نوع ن��گاه خ��ود را به مقوله 
سرمايه گذاري اصالح كنند صنعت بيمه كشور ما 
نيز تحوالتي اساس��ي را در پيش رو خواهد داشت. 
وي در بخش ديگري از س��خنان خ��ود به اهميت 
نظارت بيش��تر بر نمايندگان و شبكه فروش اشاره 
كرد و از مديران ش��ركت خواست نس��بت به اين 
موضوع حساسيت بيش��تري نشان بدهند. رييس 
كل بيمه مركزي در پايان تغيير نوع نگاه تبليغاتي در 
صنعت بيمه را زمينه ساز افزايش ضريب نفوذ بيمه 
دانست و گفت: اس��تفاده از ظرفيت هاي استارت 
آپ ها و تغيير رويكرد از تبليغات سنتي به مشوق هاي 
مدرن از مسائل مهمي اس��ت كه بايد بطور جدي 

پيگيري شود.

مقايسه ميانگين نرخ فروش ارز در سامانه »سنا« نشان مي دهد 

در نشست تخصصي با مديران ارشد بانك صنعت و معدن مطرح شد

كاهش 1900 توماني ميانگين نرخ دالر در يك ماه اخير 

تاكيد كميسيون صنايع و معادن مجلس بر افزايش سرمايه بانك صنعت و معدن

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري| 
روز دوشنبه 16 مهرماه 97 بعد از يك هفته نوسان نرخ ها 
در بازار كه عمدتا با كاهش نرخ ارز و س��كه و طال در بازار 
همراه بود سرانجام سامانه ميانگين نرخ معامالت سنا در 
دسترس قرار گرفت و امكان رصد نرخ هاي معامله شده 
در س��امانه نيماو سنا امكان پذير شده است.  به گزارش 
تعادل، در يك هفته اخير، اعالم نرخ هاي متفاوت توسط 
صرافي ها، ش��بكه بانكي و دالالن و معامله با نرخ هايي 
متفاوت و دو س��ه هزار تومان فاصله بي��ن نرخ دالالن، 
صرافي ها و ش��بكه بانكي باعث شد كه نرخ تعادلي بازار 
مشخص نباشد و سامانه نيز در دسترس نبود تا مشخص 
ش��ود كه ميانگين نرخ معامالت چه عددي بوده است. 
اما اكنون در دس��ترس قرار گرفتن سنا، موضوع نشان 
مي دهد كه تعادل نس��بي در بازار ارز ايجاد شده و بعد از 
تصويب CFT در مجلس، بازار با ثبات نسبي همراه شده 
و انتظار مي رود كه نرخ دالر بين 12 تا 14 هزار تومان از 
سوي شبكه بانكي، صرافي ها و دالالن بازار آزاد معامله 
شود و در نتيجه همين ثبات نسبي باعث شده كه معامله 
در سامانه نيما و سنا بهتر از يك هفته انجام شود و امكان 
ارايه نرخ ميانگين براي اثرگذاري بر بازار و تعيين تكليف 
خريدار و فروش��نده را فراهم كند.  در سامانه سنا در روز 
دوشنبه 16 مهر 97، ميانگين نرخ خريد و فروش دالر به 
ترتيب 12624 و 12413 تومان، يورو 14852 و 13167 
توم��ان، دره��م 3489 و 3394 توم��ان، پوند انگليس 
16775 و 17067 تومان، يوان 2000 و 1783 تومان، 

ليرتركيه 2178 و 2139 تومان، معامله شده است. 

  كاهش 1900 توماني دالر نس�بت به يك ماه 
اخير 

همچنين ميانگين هفتگي نرخ فروش يورو نيز 15697 
تومان و ميانگين ماهانه آن 16487 تومان بوده است و 
براي دالر نيز نرخ ميانگين فروش هفتگي 14128 تومان 
و نرخ ميانگين ماهانه ف��روش دالر 14309 تومان بوده 
است. اين نرخ ها نشان مي دهد كه نرخ فروش دالر در روز 
دوشنبه در سامانه سنا نسبت به ميانگين هفتگي 14128 
و ماهانه 14309 تومان كاهش قابل توجهي داشته است 
وپس از نوس��ان هاي يك هفته اخير بازار با يك كاهش 
قابل توجه 1900 تومان نسبت به ميانگين يك ماه اخير 

مواجه شده است. 

  افزايش 320هزار توماني سكه
از سوي ديگر، در بازار طال، اونس جهاني به 1186 دالر 
رسيده، اما متاثر از نرخ دالر در يك هفته اخير، نرخ سكه 
بار ديگر به باالي 4 ميليون تومان و هر گرم طالي 18 عيار 

بار ديگر به باالي 400 هزار تومان رسيد. 
در هفته گذشته متاثر از كاهش نرخ دالر، نرخ سكه ابتدا 
به زير 4 ميليون تومان كاهش يافت اما روز دوشنبه بار 
ديگر با 320 هزار تومان افزاي��ش وارد كانال 4 ميليون 
تومان شده و هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 

4 ميليون و 60 هزار تومان به فروش رسيد. 
هر قطعه نيم سكه بهار آزادي با 55 هزار تومان رشد يك 
ميليون و 905 هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي نيز 

با 78 هزار تومان كاهش 952 هزار تومان معامله شد. بر 
اساس اين گزارش، هر قطعه سكه گرمي با 3 هزار تومان 
افزايش 643 هزار تومان معامله شد و هر گرم طالي 18 
عيار نيز با 50 هزار تومان رش��د 400 هزار و 500 تومان 

فروخته شد. 
يكي از فعاالن بازار سكه و طال گفت: قيمت طال و سكه 
كه روزهاي اخير روند كاهش��ي داشت، تغيير رويه داده 
و س��كه طرح جديد 450 هزار تومان افزايش يافته و به 
چهار ميليون و 150 هزار تومان رس��يد. طرح قديم نيز 
چهار ميليون تومان قيم��ت دارد كه افزايش 500 هزار 
توماني را نشان مي دهد. نيم سكه نيز 200 هزار تومان 
افزايش يافته و دو ميليون تومان فروخته مي شود. ربع 
س��كه با افزايش 110 هزار توماني قيمت يك ميليون و 
110 هزار تومان داد و س��تد مي شود. سكه يك گرمي 
ك��ه 620 هزار تومان بود به 670 هزار تومان رس��يده و 
هر گرم طالي 18 عيار هم در طالفروشي ها 408 هزار 
تومان دادوستد مي شود كه 73 هزار تومان تغيير قيمت 
را تجربه مي كند. هر مثقال طالي 17 عيار يك ميليون و 
767 هزار تومان قيمت دارد. همچنين در بازار ارز، هر دالر 
امريكا در مي��ان دالالن حدود 14 هزار تومان به فروش 
مي رسد و قيمت خريد آن نيز 13 هزار و 500 تا 13 هزار 
و 700 تومان است كه البته متقاضيان زيادي ندارد و مردم 
سعي مي كنند معامالت خود را بيشتر در صرافي ها انجام 
دهند. اما قيمت هاي نقش بسته روي تابلوي صرافي ها هم 
اختالفات زيادي با يكديگر دارند؛ بطوري كه قيمت فروش 
ه��ر دالر امريكا روي تابلوي صرافي ها از 12 هزار و 900 
تومان آغاز مي شود و حتي به 14 هزار تومان هم مي رسد. 
از سوي ديگر قيمت خريد دالر در صرافي ها نيز دامنه اي 
بين 12 هزار و 800 تومان تا 13 هزار و 900 تومان دارد.

نرخ يورو نيز در بازار آزاد با 16 هزار و 200 تومان فروخته 
و 15 ه��زار و 400 تومان خريداري مي ش��ود. با اين حال 
قيمت ها بطور مرتب در حال نوسان است. در اين شرايط 
يكي از صرافان بازار فردوسي معتقد است كه تا اواسط آبان 

افزايش قيمت چشم گيري در نرخ دالر نخواهيم داشت.
بازار ارز نس��بت به هفته هاي گذش��ته كساد است و 
خريد و ف��روش زيادي در مي��ان دالالن بازار انجام 
نمي ش��ود. صرافي ها نيز كه معموال ن��رخ ارز را ثبت 
مي كنند، ارزي براي فروش ندارند. به گزارش ايسنا، 
بيش از يك هفته است كه نرخ دالر در بازار ارز روند 

نزولي به خود گرفته و پس از اينكه در روز چهارشنبه 
چهارم مهرماه قيمت دالر در ب��ازار آزاد به باالترين 
نرخ خود در تاريخ ايران رسيد و در ساعاتي 20 هزار 
تومان را نيز رد كرد، از نخس��تين روز هفته بعد از آن 
اين روند نزولي شد و روز به روز قيمت دالر پايين تر 
آمد؛ بطوريك��ه در روزهايي ن��رخ دالر به رقم هايي 
در حدود 10 تا 11 ه��زار تومان كاهش يافت. البته 
ب��ا پايين آمدن نرخ دالر، افرادي ك��ه اقدام به خريد 
ارز ب��راي حفظ ارزش س��رمايه خود ك��رده بودند، 
رفتاره��اي متفاوتي از خود نش��ان دادند و برخي از 
آنان با كاهش قيمت دالر به سرعت به دنبال فروش 
ارزهاي خريداري ش��ده از ترس پايين آمدن بيشتر 
قيمت بودند و عده  ديگري نيز دل شان نمي آمد كه با 
اين قيمت ارز خود را بفروشند. همين امر سبب ايجاد 

نوسان در بازار شد تا جايي كه در چند روز اخير خريد 
و فروش در بازار كمتر انجام مي شود.

  استقبال بانك ها ازراه اندازي حساب سپرده طال
رييس كميسيون تخصصي طال و جواهر با ارايه پيشنهاد 
ايجاد بانك تخصصي طال گف��ت: مذاكراتي با بانك هاي 
خصوصي براي راه اندازي حساب س��پرده طال داشتيم و 
بانك ها نيز اس��تقبال كردند. محمد كشتي آراي با بيان 
اينكه در حال حاضر حدود 250 ُتن طال در دست مردم 
داريم كه در چرخه اقتصادي بالاس��تفاده است، اظهار 
داشت: در چند سال گذشته چند بار پيشنهاد كرديم كه 
حساب سپرده طال ايجاد شود و در اين باره با بانك هاي 
خصوصي صحبت كرديم كه طال و سكه در بانك سپرده 

شود و ساالنه به آن سود تعلق گيرد.
وي با بيان اينكه اين كار مي تواند اش��تغال ايجاد كند و 
توليد و صادرات را رونق دهد، تصريح كرد: بايد ساالنه يك 
تا دو درصد سود به صورت طال به سپرده پرداخت شود و 
بازپرداخت نيز به صورت سكه و طال باشد، البته در مورد 
نحوه بازپرداخت بايد اطمينان خاطر را در مردم ايجاد كرد.

رييس كميسيون تخصصي طال و جواهر ادامه داد: اين 
حساب مانند سپرده ارزي كه به تازگي راه افتاده اثرگذار 
خواهد بود، هر چند كه حساب سپرده ارزي اگر چند سال 
زودتر راه اندازي مي شد، اثرگذاري بسيار بيشتري داشت.

كشتي آراي با اشاره به اينكه نمونه افتتاح حساب سپرده طال 
در بعضي از كشورها مانند كره و آلمان بعد از جنگ انجام شد، 
گفت: اين كار بايد توسط بانك هاي خصوصي يا بانك هاي 
عامل بانك مركزي انجام شود كه در اين زمينه مذاكراتي نيز 

داشتيم و بانك ها استقبال كردند اما اجرايي نشد.

وي با تاكيد بر اينكه طال بهترين گزينه براي سپرده است، 
زيرا بر اثر گذشت زمان و تغييرات جوي از بين نمي رود 
و از تورم و كاهش قيمت مصون اس��ت، افزود: اگر امروز 
ميزان مشخصي طال از درآمد وارد كشور شود يعني در 
ازاي صادرات طال دريافت كنيم مي توان به پشتوانه آن 
پول منتشر كرد، اما اگر پول بدون پشتوانه منتشر كنيم 
تورم و كاهش ارزش پول را در پي خواهد داش��ت. عضو 
اتحاديه طال و جواهر در پايان خاطرنشان كرد: همچنين 
مي توان بانك تخصصي طال تاسيس كرد و مسووليت 
افتتاح حساب طال به صورت تخصصي با اين بانك باشد 
تا با جمع آوري طال و ب��ه جريان انداختن آن در اقتصاد 

موجب كاهش تقاضا و التهاب بازار شود.

  ذخاير ارزي بانك ها مطلوب است
از سوي ديگر، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس 
ب��ا بيان اينكه بانك ه��ا امالك زي��ادي دارند، گفت: 
مسلما با مديريت شايس��ته فضا براي جذب سرمايه 
بيشتر در سايه اعتمادسازي براي شبكه بانكي كشور 
وجود دارد. زهرا سعيدي مباركه در گفت وگو با ايِبنا 
با اش��اره به وضعيت تراز مالي بانك ها در پي ش��ايعه 
ورشكستگي بسياري از بانك ها گفت: ذخاير ارزي و 
بانكي كشور در وضعيت نامطلوب قرار ندارد. نماينده 
مردم مباركه در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه 
بانك ها س��رمايه هاي منقول و غيرمنقول بس��ياري 
دارند، افزود: مس��لما با مديريت شايس��ته فضا براي 
جذب و جلب س��رمايه بيشتر در سايه اعتماد سازي 

براي شبكه بانكي كشور وجود دارد.

رييس و اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اسالمي در يك نشس��ت تخصصي با مديران ارشد بانك 
صنعت و معدن بر افزايش س��رمايه اين بانك در راستاي 

شتاب گرفتن توسعه صنعتي كشور تاكيد كردند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك صنعت و معدن، در اين 
نشست كه در محل بانك برگزار شد، عزيز اكبريان رييس 
كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي گفت: 
به دليل پيشرو بودن بانك صنعت و معدن در امر توسعه، 
افزايش سرمايه اين بانك توسعه اي جهت حمايت بيشتر ار 
بخش كليدي صنعت و معدن كشور در سطح كالن امري 
ضروري و حياتي است. رييس كميسيون صنايع و معادن 
مجلس تصريح كرد: طرح هاي توليدي كه توس��ط بانك 
صنعت و معدن تامين مالي شده اند از موفق ترين طرح ها 
هستند زيرا اين پروژه ها توانسته اند با همكاري مثبت اين 
بانك نظير اعطاي تسهيالت ايجادي و سرمايه در گردش 
به اهداف خود برسند لذا افزايش سرمايه بانك صنعت و 
معدن به صورت جدي مورد توجه اين كميس��يون قرار 
خواهد گرفت. وي تاكيد كرد: اگر هدف و انتظار ما نقش 
پر رنگ تر بانك صنعت و معدن در تامين مالي طرح هاي 

صنعتي است ناچار به افزايش سرمايه اين بانك هستيم.
فريدون احمدي نايب رييس كميسيون صنايع و معادن 
مجلس نيز با تقدير و تشكر از بانك صنعت و معدن گفت: 
الزم است نگاه ويژه اي به بانك هاي توسعه اي داشته باشيم 
و سرمايه اين بانك ها به ويژه بانك صنعت و معدن را افزايش 
دهيم تا اين بانك بتواند مش��كالت س��رمايه در گردش 
صنايع مهمي مثل فوالد را حل كند و قفل ركود به تدريج 
شكسته شود و مطالبات معوق بانك ها نيز به مرور وصول 
شود. وي گفت: توجه كنيم كه بانك توسعه اي كويت 14 
ميليارد دالر سرمايه دارد در حالي كه سرمايه بانك صنعت 
و معدن ايران رقمي است كه اصال نه قابل گفتن و نه قابل 

توضيح هست.
اين نماينده مجلس افزود: متاسفانه شرايط اقتصاد كشور به 
گونه اي است كه از يك سو بانك ها به دليل مطالبات معوق، 
دچار مشكل اند، بسيار محتاطانه عمل مي كنند و از سوي 
ديگر بيش��تر صنايع و كارخانجات ما نيازمند سرمايه در 
گردش هستند كه اگر سرمايه بانك صنعت و معدن افزايش 
يابد بخشي از مشكالت واحدهاي صنعتي حل خواهد شد.
رضا عليزاده نايب رييس دوم كميسيون صنايع و معادن 
مجلس نيز گفت: اين بانك مستقيما با صنعتگران كشور 
ارتباط دارد و در نتيجه با افزايش سرمايه قادر خواهد بود 

تاثير بسزايي در توسعه صنايع كش��ور داشته باشد.  وي 
تصريح كرد: ه��ر اقدامي كه در جهت افزايش توان توليد 
داخلي و رونق اقتصادي كش��ور ص��ورت گيرد يك گام 
در راس��تاي تحقق اقتصاد مقاومتي محسوب مي شود. 
عليزاده با اشاره به طرح رونق توليد بيان داشت: اين طرح به 
واحد هاي صنعتي كه دچار مشكل مالي بودند كمك زيادي 
كرده و مانع تعطيلي آنها و از دست رفتن تعداد زيادي شغل 
شده است، از اين رو مي توان گفت كه قدم موثري در جهت 

اقتصاد مقاومتي بوده است.
حميد گرمابي عضو ديگر كميس��يون صنايع و معادن و 
نماينده مردم نيشابور در مجلس شوراي اسالمي ضمن 
تقدير و تش��كر از اقدامات ارزنده بانك صنعت و معدن بر 
افزايش سرمايه اين بانك تاكيد كرد و گفت: جايگاه بانك 
صنعت و معدن ه��م در داخل و هم در بخش بين المللي 
جايگاه بسيار مثبت و خوبي است و اگر از اين بانك حمايت 
شود قطعا نتايج آن در توسعه صنعتي كشور به خوبي خود 
را نشان خواهد داد. وي افزود: بانك صنعت و معدن حضور 
پررنگ و مثبتي در رونق توليد دارد اما انتظار ما بيشتر است 

چرا كه اين بانك از خانواده صنعت و معدن كشور است.
علي اسدي كرم نماينده مردم كرمان گفت: استان كرمان 
داراي استعداد معدني باالس��ت و حمايت بانك صنعت 
و معدن مي تواند اين قابليت ها را فعال س��اخته و موجب 
توسعه بيشتر استان شود. وي گفت: افزايش سرمايه بانك 
صنعت و معدن مي تواند موجب شود كه توسعه صنعتي در 

كشورمان با سرعت بيشتري گسترش يابد. محمد عزيزي 
نماينده زنجان نيز با بي��ان اينكه بانك صنعت و معدن با 
برخورداري از توان كارشناسي باال تاثيرات چشمگيري 
در استان هاي مختلف كشور داشته است ضرورت افزايش 

سرمايه اين بانك را مورد تاكيد قرار داد.
ن��ادر قاضي پور عضو كميس��يون صناي��ع مجلس نيز با 
تاكيد بر افزايش س��رمايه اين بانك اضافه كرد: اين بانك 
توانس��ته وضعيت صنعت و معدن كشور را متحول كند 
و عالوه بر اعطاي تس��هيالت، به عنوان يك مش��اور در 
كنار توليدكنندگان و صنعتگران حضور موثري داش��ته 
باشد و در ش��رايطي كه واحدهاي توليدي ما به شدت به 
همكاري و همراهي بانك ها نياز دارند، اين بانك بيشترين 
حمايت و پش��تيباني را از اين واحدها داش��ته است. وي 
درخصوص تاثير عملكرد بانك صنعت و معدن در حوزه 
تولي��د گفت: اين بانك در سراس��ر كش��ور فعاليت هاي 
توسعه اي زيرساخت هاي كشور را انجام مي دهد كه اين 
اقدام تاثير بسيار مثبتي را بر توليد كشور مي گذارد. وي 
افزود: بانك هاي تخصصي مي بايست در حوزه تخصصشان 
فعاليت كنند به عنوان مثال بانك كشاورزي به حمايت از 
بخش كشاورزي و زير بخش هاي آن بپردازد و بانك صنعت 
و معدن كه يك بانك توسعه اي و تخصصي در حوزه صنايع 
و معادن كشور است، از طريق تسهيلگري حرفه اي در ارايه 
خدمات مالي، بانكي و مشاوره اي به طرح هاي بزرگ زير 
ساختي كشور و ايجاد و توسعه صنايع كوچك، متوسط و 

بزرگ بپردازد. قاضي پور خاطرنشان كرد: فعاليت بانك 
صنعت و معدن ارتباط مس��تقيمي با توليد دارد و توليد 
يعني اشتغال، توسعه اشتغال و تحقق اقتصاد مقاومتي، 
كه اين اتفاق موجب پيشرفت كشور در عرصه هاي مختلف 
اقتصادي و بين المللي و بانكي مي ش��ود. نماينده مردم 
اروميه در مجل��س تصريح كرد: ماموريت بانك صنعت و 
معدن تخصيص منابع مالي در راستاي تحقق توسعه پايدار 
صنعتي در كشور است كه خوشبختانه عملكرد اين بانك در 
چند سال گذشته نشان مي دهد كه اين ماموريت به خوبي 
انجام گرفته است. رمضانعلي سبحاني فرنماينده سبزوار 
نيز اظهار كرد: براساس توضيحات مديران اين بانك، ميزان 
17 ميليارد يورو تسهيالت در پروژه هاي 7 طرح فوالدي، 
پتروشيمي ها، نيروگاه ها و راه آهن اعطا نموده يا گشايش 
اعتبار بوده كه عمده طرح بزرگ و زيرس��اختي كشور را 

دربرمي گيرد.
وي اظهار داشت: در اين نشست بمنظور توجه بيشتر به 
بخش صنعت و توليد نظر اعضاء كميسيون برآن بود كه 
شيوه هاي افزايش سرمايه را باتوجه به اينكه بانك مذكور 
از جمله بانك هاي توسعه اي و تخصصي است، بايستي در 
دستور كار قرار گيرد و به مجلس شوراي اسالمي در اليحه 
بودجه سال 98 ارايه شود تا بانك از اين طريق تسهيالت و 
گشايش اعتبار بيشتر را براي بخش صنعت و توليد فراهم 
نمايد. بانك صنعت و معدن با نگاه كارشناس��انه توانسته 
است بسياري از پروژه هايي را كه در طول چندسال اخير 
راكد مانده بودند، وارد فاز توليد كند كه اين اقدام بسيار مهم 
و درخور تحسين است. وي ابراز اميدواري كرد كه اعضاي 
كميسيون صنايع و معادن، افزايش سرمايه بانك صنعت و 

معدن را به جد مورد پيگيري قرار مي دهند .
سعيد باستاني عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس 
گفت: بر اس��اس توضيح��ات مديران اي��ن بانك، ميزان 
تس��هيالت ارزي و ريالي ارايه ش��ده به توليدكنندگان و 
صنعتگران در س��طح مناس��ب و قابل قبولي بوده است 
بنابراين كميس��يون ب��راي افزايش س��رمايه اين بانك 
تخصصي كارآمد ب��ه جد اقدام��ات الزم را انجام خواهد 
داد. ول��ي ملكي عضو ديگر كميس��يون صنايع و معادن 
نيز گفت: گزارش عملكرد بان��ك صنعت  و معدن درباره 
اعطاي تسهيالت به واحدهاي توليدي و صنعتي بسيار 
رضايت بخش بود. نماينده مردم مش��كين شهر تصريح 
كرد: ما اعتقاد داريم سرمايه ثبتي بانك و صنعت و معدن 
و سپرده هاي دريافتي آن نسبت به بانك هاي دولتي ديگر 

بايستي افزايش يابد. وي ادامه داد: 99.8 درصد وام هاي 
اعطايي اين بانك تسهيالت به بخش خصوصي بوده، يعني 
صنايعي همچون فوالدي، پتروشيمي، غذايي، معدني، 
 آشاميدني، دانش بنيان و ... كه در حقيقت خوش بختانه 
با وجود محدوديت  سرمايه، ارايه تسهيالت موفقيت  آميز 
بوده است. سيد مهدي مقدسي عضو كميسيون صنايع 
مجلس نقش بانك صنعت و معدن در توس��عه اش��تغال 
و حمايت از توليد را مثبت ارزيابي كرد و گفت: س��رمايه 
بانك باي��د افزايش يابد چرا كه آثار و نتايج اين س��رمايه 
مي تواند به خوبي خود را در رونق توليد و ايجاد اش��تغال 
نشان دهد. س��يدجواد حسيني كيا نماينده كرمانشاه با 
اشاره به درخواس��ت نمايندگان حاضر درجلسه بر لزوم 
سرمايه گذاري بانك صنعت و معدن در مناطق محروم و 
دورافتاده تاكيد كرد و افزود: با توجه به گزارش مديران اين 
بانك درباره ميزان تسهيالت پرداخت شده بانك تا دو برابر 

سرمايه خود اين اقدام در خور تحسيني است.
عضو هيات رييسه كميس��يون صنايع و معادن مجلس 
شوراي اسالمي با بيان اينكه سرمايه بانك صنعت و معدن 
نيازمند ارتقاء است و بايد كميسيون كمك هاي الزم را در 
اين راستا داش��ته باشد، گفت: بانك صنعت و معدن يك 
بانك توسعه اي است و سرمايه آن تنها بايد از منابع دولتي 
تامين شود، مقرر ش��د با اتخاذ تدابيري در اليحه بودجه 
سال آينده سرمايه و اعتبار اين بانك ارتقاء يابد. وي گفت: 
بانك صنعت و معدن دو برابر سرمايه خود در حوزه صنايع 
خدمات ارايه كرده و در مقايس��ه با ساير بانك ها عملكرد 
بهتر و مثبت تري داشته است. حسين مهري مديرعامل 
بان��ك صنعت و معدن نيز در ابتداي اين نشس��ت گفت: 
نسبت كفايت س��رمايه بانك 3/7 درصد است در حالي 
كه در بانك هاي توس��عه اي اين ش��اخص بايد در حدود 
18درصد باشد به همين دليل لزوم افزايش سرمايه بانك 
مطرح مي شود. وي از جمله نكات قابل تامل ديگر را افزايش 
انطباق زماني منابع و مصارف و به تبع آن كاهش ريسك 
نقدينگي، افزايش تمايل و توانايي مشتريان به بازپرداخت 
اقساط تسهيالت ارزي، كاهش ريسك ناشي از حجم باالي 
تسهيالت ارزي با توجه به نوسان  نرخ ارز و تعيين تكليف 
نرخ ارز براي تسويه تعهدات ارزي مشتريان دانست. الزم 
است سرمايه بانك در مدت 3 سال به ميزان 5 برابر افزايش 
يابد و همچنين راهكارهايي براي افزايش درآمد و نقدينگي 
بانك ارايه شد و پيشنهاد شد دوره بازپرداخت تسهيالت 

ارزي از 8 سال به 14 سال افزايش يابد.

 Tue. Oct 9 .  سه شنبه    17 مهر 1397   29  محرم 1440  سال پنجم    شماره   1217  2018 

فاصله با يك ماه حواله ارزيميانگين ماهانه ميانگين هفتگيدوشنبه 16 مهر ارز 
اخير

12413141281430976621896دالر 

13167156971648795913320يورو

170671804718277177001210پوند

3394381237952255401درهم

1783205220551192272يوآن

2139222422731366134ليرتركيه

قيمت به تومان



خبر 5 بازار سرمايه
۹۲ هزار ميليارد ريال ارزش 

ETF صندوق هاي

 كليد سودآوري
در دستان تحليل محورها

بر اساس جديدترين آمارها، ارزش صندوق هاي 
قابل معامله در پايان ش��هريور س��ال 97 به رقم 
92 هزار و 707 ميليارد ريال رس��يد. ش��ركت 
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 
 )ETF( ارزش صندوق هاي قابل معامله ،)سمات(
در بازار س��رمايه را بيش از 92 هزار ميليارد ريال 
اعالم كرد. بر اس��اس جديدترين آمارها، ارزش 
صندوق هاي قابل معامله در پايان شهريور سال 
97 به رقم 92 هزار و 707 ميليارد ريال رس��يد. 
هم اكنون 39 صندوق قابل معامله در بازار سرمايه 
ايران فعال هس��تند كه صندوق سرمايه گذاري 
پروژه آرمان پرند مپنا با 34 هزار و 434ميليارد 

ريال بزرگ ترين صندوق ETF است.
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان 
با 10 هزار و 737 ميليارد ريال، امين يكم فردا با 
5 هزار و 92ميليارد ريال، پارند پايدار سپهر با 5 
هزار و40 ميليارد ريال، پاداش سهامداري توسعه 
يكم با 5 هزار و 32، پش��توانه طالي لوتوس با 3 
هزار و 634 ميليارد ريال به ترتيب در رتبه هاي 
دوم تا ششم بزرگ ترين صندوق هاي ETF بازار 

سرمايه قرار دارند.
همچنين صندوق هاي سرمايه گذاري سكه طالي 
كيان، سرمايه گذاري زرافش��ان اميد ايرانيان و 
توس��عه اندوخته آينده و س��پهر انديشه نوين 
در مكان هاي هفتم تا ده��م جدول بزرگ ترين 

صندوق هاي ETF ايستاده اند.

بي توجهي به مولفه هاي اثرگذار بر روند بازار و توجه 
به شايعات بي اساس به جاي تحليل هاي موثق به 
كرات ديده مي شود. در اين بين اما همچنان نقاط 
درخشاني براي عبور از اين بحران وجود دارد. ارزش 
معامالت بورس وفرابورس در روز يك شنبه از مرز 2 

هزار و600 ميليارد تومان گذر كرد.
بارها در عل��م اقتصاد بر اين نكته تاكيد ش��ده كه 
»منطق« اصل مهمي در موفقيت و سودآوري است. 
بسياري از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند، عبور 
از فضاي تحليلي خواسته يا ناخواسته سرمايه گذاران 
را وارد چالشي جدي مي كند. عالوه بر اين، هيجان 
زدگي مي تواند معادله معامالت را تا حد زيادي برهم 
بزند. در بازار سرمايه ايران نيز، به خصوص بازار سهام، 
همواره تحليل محوري و عدم موج سواري از اركان 
فعاليت سهامداران بوده است. با وجود اين در برخي 
اوقات انحراف از اين مسير شاخص بورس را با تبعات 

جدي مواجه كرده است.
به گزارش سنا، بورس تهران طي چندماه اخير شاهد 
جذب نقدينگي فراوان از بازارهاي موازي بود، اين 
مهم در حالي به وقوع پيوس��ت كه كوچ اين حجم 
از پول در بازاري كه تامين مالي بس��ياري از صنايع 
كشور را بر عهده دارد، برگ زريني در اقتصاد كشور 
به شمار مي رود.  با اين حال، طي اين مدت بر فرهنگ 
حضور در بورس و سواد مالي الزم در اين بازار تاكيد 
شد. نكته اي كه سرمايه گذاران تازه وارد را به سمت 
فعاليت در صندوق هاي س��رمايه گذاري و كسب 

سودهاي مطلوب سوق مي داد.
با وجود اين، بي توجهي به مولفه هاي اثرگذار بر روند 
بازار و توجه به شايعات بي اساس به جاي تحليل هاي 
موثق، باعث افت قابل توجه شاخص كل و عرضه هاي 
سنگين در بسياري از نمادها شده است. در اين بين 
اما همچنان نقاط درخشاني براي عبور از اين بحران 
وجود دارد. ارزش معامالت بورس و فرابورس در روز 
يك ش��نبه از مرز 2 هزار و 600 ميليارد تومان گذر 
كرد. رقمي كه مي تواند نش��انه اي باش��د تا بازار بار 
ديگر بر ريل رونق به راه بيافتد و افت هاي اين روزها 

را جبران كند.
از س��وي ديگر اليحه الحاق ايران به كنوانس��يون 
مبارزه با تامين مالي تروريسم CFT در دستور كار 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي قرار گرفت. اين 
اليحه در نهايت با 143 راي موافق، 120 راي مخالف 
و 5 راي ممتنع از مجموعه 271 نماينده حاضر در 

جلسه تصويب شد.
FATF  و حاش��يه هاي پيرامون آن مدت هاس��ت 
بازارهاي مالي ايران را تحت تاثير قرار داده اس��ت. 
از اي��ن رو، تصويب اين اليحه مهم توانس��ت تاثير 
مستقيمي بر بازار ارز بگذارد و نرخ دالر را تا رقم قابل 
توجهي كاه��ش دهد. همچنين در دقايقي از روند 
معامالت بورس نيز ديده شد كه بازار شاهد واگذاري 
عرضه ها در بسياري از صفوف به خصوص نمادهاي 

پااليشي و بانك ها بود.
بهترين گزينه براي تحليل وضعيت شركت ها توجه 
به صورت هاي مالي و استفاده از خبرهاي موثق در 

خصوص آنها در شبكه كدال است.
6 ماه  ابتدايي سال پايان يافته و گزارش هاي عملكرد 
6 ماه ابتدايي س��ال بس��ياري از شركت ها در حال 
انتشار است. تا اين لحظه آماري كه از اين گزارش ها 
به دست آمده سود آوري و تعديل مثبت بسياري از 
شركت ها و خروج از زيان برخي شركت هاي ديگر 
را نش��ان مي دهد. بطوركلي در نيمه نخست سال 
شركت ها از حيث فروش شرايط مطلوبي را تجربه 
كردند. از اين رو پايه هاي بنيادي آنها مستحكم به 
نظر مي رسد. از سوي ديگر در اين مدت شفاف سازي 
قاطعان��ه اي در خصوص نرخ خ��وراك محصوالت 
فلزي، پااليشي و پتروشيمي ها صورت گرفت كه اين 
موضوع نيز مزيد بر علت عملكرد قابل قبول صنايع 
مربوطه شد. از اين رو، توجه و گردش نگاه سهامداران 
به اين اطالعات مي تواند در تصميمات سهامداران 
اثر داشته باش��د. با توجه به ارزندگي كه در قيمت 
بسياري از سهم هاي بازار وجود دارد، كارشناسان بر 
اين باورند بورس تهران فاصله چنداني تا موج جديد 

تقاضا ها در بازار ندارد.

»تعادل«تاثيرعواملاقتصاديوسياسياخيررادرروندمعامالتيبازارسرمايهبررسيميكند

ضعفتحليل؛مشكلاصليبازار

فرصت سوزي يا فرصت سازي در بورس

روند حركتي بازار سرمايه صعودي است

گروه بورس| مسعود كريمي| 
آمار  هاي منتشر ش��ده در بورس اوراق بهادار تهران 
حاكي از كاه��ش اغلب نماگر ه��اي معامالتي دارد 
به گونه اي كه پس از تصوي��ب اليحه الحاق ايران به 
 ،»CFT« كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم
معامله گران رفتاري معكوس از خود نش��ان دادند و 
غالبا به تقويت صف فروش پرداختند. در همين حال، 
فضاي كلي تاالر شيش��ه اي حافظ تصميم ش��وراي 
نگهبان و س��اير نهاد هاي تصميم گير را در خصوص 
تاييد ي��ا رد اين مصوبه مجلس بس��يار مهم ارزيابي 
مي كند و بر همين اساس اغلب معامله گران با هدف 
شناسايي سود طي بازه 3 ماهه اخير از روند معامالتي 
سهام خارج مي شوند. به هر حال، اين روز ها مشاهده 
مي شود كه سهامداران تازه وارد به محض قرمز شدن 
نماگر  هاي بورسي تصميم به خروج بخشي از پول  هاي 
داغ مي گيرند و در مقاب��ل حقوقي ها و صندوق هاي 
سرمايه گذاري درآمد ثابت نيز با افزايش فشار فروش 
سهام در راستاي كس��ب منافع كوتاه مدت اقدام به 
عرضه هاي س��نگين مي كنند كه بطور كلي اين نوع 
رفتار و اين دس��ت از افراد به عن��وان مقصران اصلي 

ريزش  هاي بازار سهام مطرح مي شوند. 
ب��ه ه��ر روي، با توج��ه به اينك��ه در هن��گام صعود 
نماگر هاي بورس��ي بار ها ض��رورت عرضه هاي  اوليه 
سهام شركت هايي با پتانس��يل بنيادي قوي در بازار 
سهام مطرح شد اما متاسفانه شاهد چنين رويدادي 
همگام ب��ا رونق معامالت نبوديم. بر اين اس��اس، در 
اين گزارش به بررسي 2 ديدگاه متفاوت مي پردازيم 
كه برخي از كارشناس��ان بازار س��رمايه عدم عرضه 
اوليه س��هام را فرصت س��وزي محرز مقام ناظر بيان 
مي كنند و معتقدند كه عرضه هاي اوليه مي توانست 
مانع از خروج پول ش��ود و به عبارت��ي از ريزش هاي 
س��نگين جلوگيري به عمل بي��اورد. از طرفي، ديگر 
صاحب نظران بر اي��ن باورند كه كوتاهي در خصوص 
عرضه هاي اولي��ه صورت نگرفته اس��ت و به محض 
تشخيص آمادگي كامل ش��ركت ها اين مهم در بازار 
س��رمايه عملياتي خواهد ش��د. به هر حال، تصميم 
ش��وراي نگهبان كه بطور معمول حدود يك هفته و 
نهايت 10 روز پس از دريافت مصوبات مجلس نهايي 
خواهد ش��د در كنار ثبات نسبي اين روز هاي نرخ ارز 
مي تواند چشم انداز واقعي بازار سهام در بلندمدت را 

براي جامعه سهامداري ترسيم كند.

  استراتژي  هاي عرضه اوليه
در همين رابطه، حميدرضا مهرآور مديرعامل كارگزاري 
بانك سامان درباره چرايي ريزش 2 روز اخير بورس تهران 
در پي تصويب اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با 
تامين مالي تروريسم در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد: 
نماگر بازار طي معامالت روز دوشنبه مقداري تغيير جهت 
داد و ريزش هاي ابتداي بازار در ادامه فرآيند معامالتي با 
اصالح همراه ش��د. اين در حالي است كه كاهش 7 هزار 
واحدي ش��اخص طي معامالت روز يك شنبه نيز در پي 
انتش��ار ديرهنگام اخبار مربوط به تصويب »CFT« رخ 
داد. در همين حال حدود 300 ميليارد تومان نيز وارد بازار 
شد. به گفته وي، نگراني سهامداراني كه در وضعيت سود 
قرار دارند در پي احتمال ايجاد چالش پيرامون مصوبات 
نمايندگان مجلس در شوراي نگهبان يكي از نكات مورد 
توجه بازار اس��ت و اميدواريم در س��اير نهاد ها هم شاهد 
تصويب اين مهم باشيم تا بهانه اي دست ساير كشور ها در 
راستاي افزايش تحريم ها نشود. اين كارشناس بازار سرمايه 
معتقد است  ثبات نسبي نرخ ارز طي روز هاي اخير و حركت 
نقدينگي به سمت بازار سهام، تعيين و تكليف اليحه در 
مجلس و از بين رفتن خبر هاي نگران كننده در اين زمينه از 
نكات مثبت ارزيابي مي شود. اين در حالي است كه در ادامه 
اميدواريم اخباري همانند تغييرات نرخ خوراك نداشته 
باشيم چرا كه چنين موضوعاتي همانند تجربه افزايش 
اين نرخ در گذشته تا مدت ها بازار سهام را تحت تاثير قرار 
خواهد داد. حميدرضا مهرآور تاكيد كرد: بازار مي بايست 
به گونه اي حركت كند تا براي قشر سرمايه گذار قابليت 

پيش بيني داشته باشد. 
مديرعامل كارگزاري بانك سامان با تحليل شرايط فعلي 
بازار سهام نيز تصريح كرد: به دليل اينكه بازار بازده مناسبي 
را در مقطع زماني كوتاه مدت كسب كرد طبيعتا افرادي 
كه در چنين شرايطي اقدام به ورود كردند از مزاياي رشد 
بورس بهره مند ش��دند. در مقابل برخ��ي از افرادي كه از 
گذشته در بازار سهام فعاليت مي كردند نيز به دليل اينكه در 
زيان قرار داشتند همگام با صعود بورس يا در حال كاهش 
يا خ��روج از زيان بودند. اين در حالي اس��ت كه، عملكرد 
نامناسب مديران برخي از صندوق هاي بزرگ مي بايست 
تغيير پيدا كند و مقداري حساب شده و حرفه اي تر عمل 
كنند. اين تحليلگر بازار سرمايه با اشاره به تاثير تغييرات 
قيمت ارز در بازار س��هام ابراز داش��ت: تغييرات ارزي در 
صنايع صادرات محور و وارداتي  ها تاثير متفاوتي خواهد 
داشت. صادراتي  ها در حال حاضر با نرخي بيش از 8 هزار 

تومان در سامانه ها فعاليت مي كنند بنابراين اين دست از 
شركت ها همچنان از روند سودآوري برخوردار هستند.  
حميدرضا مهرآور درباره رفتار مقام ناظر بازار سرمايه در 
خصوص عرضه هاي اوليه نيز گفت: كميته هاي پذيرش 
به ش��دت در حال فعاليت هستند تا ش��ركت ها هر چه 
سريع تر مورد بررسي قرار گيرند و مراحل پذيرش در بازار 
سرمايه انجام شود. وي افزود: در آخرين جلسه اين كميته 
نيز 3 شركت مطرح شدند اما اينگونه نيست، مسائلي كه 
بايد مورد توجه قرار بگيرد مورد اغماض واقع شوند و صرفا 
به دليل اينكه در بازار منابع وج��ود دارد در نتيجه اجازه 
داده ش��ود تا شركت ها بدون مطالعه اقدام به ورود كنند. 
مديرعامل كارگزاري بانك س��امان بيان كرد: در زمينه 
عرضه هاي اوليه از طرف سازمان بورس، شركت بورس و 
فرابورس كوتاهي صورت نگرفت است و به محض اينكه 
آمادگي ش��ركتي براي عرضه اوليه در بازار تشخص داده 

شود بالفاصه اين مهم صورت خواهد گرفت.

  راهكار معامالتي
از سويي ديگر، محمد دارستاني كارشناس بازار سرمايه 
با اش��اره به ضرورت عرضه هاي اولي��ه در زمان رونق 
معامالت بازار سهام در گفت وگو با »تعادل« بيان كرد: 
ورود سهام جديد به بازار از سوي مقام ناظر در زمان رونق 
اقدامي ضروري محس��وب مي شود. بر همين اساس، 
عرضه اوليه به موقع مي توان��د نقش قابل توجهي در 
راستاي جلوگيري از خروج نقدينگي بازار داشته باشد. 
وي در پاسخ به اينكه آيا عدم عرضه اوليه فرصت سوزي 
از سوي مقام ناظر محسوب خواهد شد يا خير، عنوان 
كرد: بطور قطع مي توان بر اين نكته تاكيد كرد كه عدم 
عرضه اوليه به معناي فرصت سوزي در بازار است چرا كه 
مقام ناظر مي توانست زير مجموعه هاي هلدينگ خليج 
فارس، زير مجموعه هاي گل گهر، پتروش��يمي نوري 
)برزويه(، گهر زمين، فوالد سيرجان و ساير شركت هاي 
بزرگ مي توانستند وارد بازار شوند. اين در حالي است 

كه عرضه اوليه هاي مناسب همانند پتروشيمي پارس 
مي توانست به رش��د بازار كمك قابل توجهي كند يا 
حداقل از ريزش هاي سنگين جلوگيري به عمل  آورد. 
اين تحليلگر بازار سرمايه معتقد است عرضه هاي اوليه 
جذابيت بازار را افزايش مي دهند و مقام ناظر مي بايست 
چنين فرصتي را از دست نمي داد. به نظر مي رسد در 
صورتي كه در صورت هاي مالي شركت ها نيز نواقصي 
وجود داشت، اگر سهامدار عمده هلدينگ خليج فارس 
يا گل گهر بود بايد به بر طرف كردن نواقص كمك مي شد 
تا شركت آمادگي كامل براي عرضه در بازار را به دست 
مي آورد. به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، سهم هاي 
عرضه اوليه اي در شرايط ريزش بازار به تسريع بهبود 
و اصالح كمك خواهند كرد. محمد دارستاني درباره 
آينده بازار س��هام نيز تصريح كرد: شركت هايي كه از 
تحليل هاي فاندامنتالي مناسب برخوردارند همانند 
پااليشگاهي ها از چشم انداز مناسبي برخوردار هستند.

به گفته تاج بر، با وجود اينكه در چند روز گذشته براي 
پتروشيمي ها اتفاق خاصي رخ نداده اما باز هم شاهديم 
كه كل ب��ازار با ه��م وارد صف فروش مي ش��ود؛ اين 
نشان دهنده ضعف تحليل است كه متاسفانه بيماري 
جدي بازار است و علت را بايد در ورود توده اي شماري 

از سرمايه گذاران در بازار جست وجو كرد.
مديرعامل كارگزاري تامين سرمايه نوين، روند حركتي 
بازار سرمايه را براي ماه هاي آتي، صعودي پيش بيني 
كرد و گفت: بازار س��رمايه هنوز در ابتداي رش��د خود 
قرار دارد و ارزش اين بازار با وجود ورود تعداد زيادي از 

شركت ها در كف 10 ساله خود است.
عليرضا تاج بر به سنا گفت: طي چند ماه اخير، متعاقب 
افزايش ارزش دالر و ساير مواد اساسي شاهد رشد در 
شاخص كل بوديم كه البته به دليل دو رويداد در هفته 
گذشته و هفته قبل از چند روزي است كه بازار وارد روند 

نزولي شده است.
اين كارشناس بازار سرمايه در تحليل اين تغيير افزود: 
آزادس��ازي نرخ خوراك پتروش��يمي ها و همچنين 
موضوع كاه��ش نرخ دالر مواردي اس��ت كه طي اين 
مدت بر روند صعودي بازار سرمايه تاثيرگذار بوده است.

وي در ادامه افزود: روند صعودي بازارسرمايه در مقايسه 
با بازارهايي مانند ارز و طال، هنوز جاي صعود دارد، براي 
مثال نرخ ارز نوساني 300 درصدي را تجربه كرده است، 
در حالي كه بورس اوراق بهادار از ابتداي سال تا پيش 
از روند نزولي ش��اخص 100 درصد بازدهي را نصيب 

سرمايه گذاران خود كرد.

تاج بر با بيان اينكه تاثير افزايش نرخ دالر همواره با تاخير 
به بازار سرمايه مي رسد، اظهار داشت: در اين مدت هم 

شاهد اين اثرپذيري بوديم.
مديرعامل كارگزاري تامين سرمايه نوين، با اشاره به 
موضوع نرخ خوراك پتروشيمي ها گفت: در هيچ كدام 
از تحليل هايي كه در خصوص نرخ خوراك پتروشيمي 
صورت گرفت، قيمت بلندمدت 4200 درنظر گرفته 
نشده است. همچنين نرخ فروش براي بلندمدت نيز 

14000 تومان محاسبه نشده بود.
تاج بر ادامه داد: عموما ن��رخ خريد دالر 8000 تومان 
و نرخ فروش را روي 10000 تومان درنظر گرفته و به 
سودهاي خوبي نيز مي رسيدند. بنابراين مي توان گفت 
كه رويداد فعلي، پيش از اين توسط تحليل گران بازار 
پيش بيني شده بود و هيچ كس تا اين حد خوش بين 
نبوده كه با نرخ 4 هزار تومان مواد اوليه را تامين كند و 

با نرخ باالي 10 هزار تومان محصول خود را بفروشد.
وي اظه��ار كرد: بس��ياري از كارشناس��ان در تحليل 
سناريوهاي بازار، ماكزيمم قيمت دالر را براي فروش 
10 ه��زار تومان و برخي آن را 8 هزار تومان گرفته اند؛ 
با وجود اين محاسبات، باز هم نسبت P/E بازار توجيه 

ورود را داشته و خواهد داشت.
اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه تحليل ها در 
بازار بسيار محافظه كارانه بود، عنوان كرد: نرخ تسعير 
دالر از 18هزار تومان به نزديك 14 هزار تومان رسيده 
است؛ اما حتي اين رقم هم در هيچ تحليلي ديده نشده 
است. بنابراين نوسان  اخير دالر، تاثيري بر بازار سرمايه، 

تحليل ها و توقف روند صعودي، نداشته و براي ماه هاي 
آتي نيز روند صعودي بازار را پيش بيني مي كنيم.

تاج ب��ر در ادامه با اش��اره به برخي اش��كاالت در بازار 
س��رمايه عنوان كرد: متاس��فانه بازار ما در استفاده از 
تحليل به خوبي عمل نمي كند. زماني كه بازار به بهانه 
رشد كاموديتي، دالر، تورم و افزايش برخي نرخ ها، روند 
صعودي در پيش مي گيرد، تمام صنايع با بتاي يك نيز 
وارد روند رشد ش��دند )همانطور كه در هفته گذشته 
شاهد بوديم تمام صنايع با همديگر رشد مي كردند(، 

كه اين امر نشان دهنده ضعف تحليل است.
مديرعامل كارگزاري تامين سرمايه نوين توضيح داد: 
طي چند روز گذش��ته نيز، برخي اخبار بر روند سهام 
شركت هاي پتروشيمي اثرگذار بود، اما سهام تمامي 
شركت ها دنباله رو پتروشيمي ها بودند. اين امر، نشان 
از ضعف اس��تفاده س��رمايه گذاران از تحليل دارد كه 
علت آن را بايد در نحوه ورود س��رمايه گذاران در بازار 

جست وجو كرد.
تاج بر گفت: ورود سرمايه گذاران تازه وارد به بازار سرمايه 
و افزايش كدهاي معالمالتي، اتفاق خوش يمني است، 
اما بايد مجاري صحيح ورود به ب��ازار براي تازه واردان 

تعريف شود.
به گفته وي، زماني بايد از ورود سرمايه خوشحال شد 
كه شاهد افزايش تعداد كدهاي سبد گردان، يونيت هاي 
سرمايه گذاري، استفاده از خدمات مشاوره اي و تحليل 

به جاي ورود مستقيم به بازار باشيم.
مديرعامل كارگزاري تامين سرمايه نوين با بيان اينكه 

ورود مس��تقيم به بازار باعث رفتار توده اي مي شود، 
افزود: ورود مس��تقيم اف��راد غيرحرفه اي باعث عدم 
استفاده از تحليل مي ش��ود و مطمئنا اين شرايط در 
كار كس��اني هم كه از تحليل استفاده مي كنند خلل 

ايجاد مي كند.
تاج بر ادامه داد: با اين حال، ما شرايط بازار را همچنان 
مثبت مي بينيم و هنوز بازار سرمايه در ابتداي رشد خود 
است؛ نمونه بارز آن هم اينكه حتي دالر را 12-10 هزار 
تومان در نظر بگيريد، ارزش بازار سرمايه با وجود ورود 
تعداد زيادي از شركت ها در كف 10 ساله خود قرار دارد.

اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه نسبت ارزش 
بازار س��رمايه به GDP معادل 23.7 درصد و بس��يار 
پايين است، خاطرنشان كرد: بنابراين اگر تمام عوامل 
را در كنار هم بگذاري��م و بازارهاي موازي را )كه در آن 
حباب و داللي وجود دارد( نگاه كنيم گزينه اي بهتر از 
بازار سرمايه براي نقدينگي هاي سرگردان وجود ندارد.

وي ب��ا اب��راز امي��دواري نس��بت به اينك��ه فرهنگ 
س��رمايه گذاري در بازار س��رمايه افزايش يابد، گفت: 
زمان فعلي بهترين زمان براي اصالح س��از و كارهاي 

بازار سرمايه است.
مديرعامل كارگزاري تامين سرمايه نوين خاطرنشان 
كرد: قانوني كه اخيرا در مجلس براي تشويق و تسهيل 
ورود س��رمايه گذاري خارجي به ايران مصوب ش��ده، 

مشوقي براي ورود نقدينگي جديد به كشور است.
تاج بر گفت: هم اكنون نرخ دالر به تثبيت رسيده و از 
روند هيجاني خود خارج شده است. لذا انتظار مي رود 
اين نرخ حتي با كاه��ش و اصالحات جزيي مواجه 
شود. اين در حالي است كه با توجه به نرخ هايي كه 
براي دالر در تحليل ها، در نظر گرفته ش��ده است، 
همچنين نس��بت قيمت به عايدي سهام شركت ها 
نش��ان مي دهد كه همچنان ورود به بازار س��رمايه 

توجيه پذير است.

گروه بورس | پس از اتمام معامالت روز گذشته، بازار 
سهام براي پنجمين روز متوالي با ريزش قيمت ها مواجه 
شد و شاخص كل بورس نيز با 1200 واحد افت به كانال 

175 هزار واحدي رسيد.
بر اساس آمارهاي معامالتي روز گذشته، شاخص هاي 
بورس با ريزش مواجه شدند بطوري كه شاخص كل با 
)1233( واحد ريزش ش��ديد معادل )0.70( درصد به 
175 هزار 185 واحد، شاخص قيمت »وزني - ارزشي« 
با )360( واحد كاهش معادل )0.70( درصد به 51 هزار 
201 واحد، شاخص كل »هم وزن« با )615( واحد افت 
مع��ادل )2( درصد به 30 هزار و 189 واحد، ش��اخص 
قيمت »هم وزن« ب��ا )435( واحد كاهش، معادل )2( 
درصد به 21 هزار و 336 واحد، ش��اخص آزاد شناور با 
)1254( واحد ريزش، مع��ادل )0.66( درصد به 188 
هزار و 480 واحد، ش��اخص بازار اول با 142 واحد رشد 
معادل 0.11 درصد به 132 هزار و 298 واحد و شاخص 

بازار دوم با )7510( واحد ريزش معادل )2.20( درصد، 
به 333 هزار و 350 واحد رسيد.

از سويي ديگر در روز دوشنبه، 2 نماد » فارس با )436( 
واحد و جم با )144( واحد« افت، بيشترين تاثير منفي و 
5 نماد فوالد با 263 واحد، كگل با 195 واحد، ومعادن با 
182 واحد، كچاد با 165 واحد و شپنا با 145 واحد رشد، 
بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل بورس بر جاي 
گذاشتند. همچنين در اين روز اكثر شاخص هاي صنايع 
تاالر شيشه اي با نوسان مواجه شدند بطوري كه شاخص 
صنايع »اطالعات و ارتباط��ات با )7( واحد افت معادل 
)3.48( درصد به 194 واحد، حمل و نقل با )175( واحد 
كاهش معادل )3.79( درصد ب��ه 4 هزار و 578 واحد، 
ساير مالي با )119( واحد افت معادل )3.79( درصد به 
3 هزار و 28 واحد، خودرو با )901( واحد كاهش معادل 
)4.11( درصد به 21 هزار و 48 واحد، محصوالت چوبي 
با )6322( واحد افت، معادل )4.96( درصد به 121 هزار 

و 226 هزار واحد، زراعت با )470( واحد كاهش معادل 
)4.99( درصد به 8 هزار و 958 واحد، س��اير معادن با 
)947( واحد ري��زش معادل )4.99( درصد به 18 هزار 

و 38 واحد« رسيد.
به اين ترتي��ب، در پايان معامالت اين روز در 168 هزار 
و 673 نوبت معامالتي، 3 ميليارد و 269 ميليون برگه 
اوراق به��ادار به ارزش 11 ه��زار و 849 ميليارد تومان 
در بورس معامله ش��د و ارزش بازار به 668 هزار و 226 

ميليارد تومان رسيد.

  اصالح »آيفكس« ادامه دارد
معامالت فرابورس در روز گذش��ته با افت 40 واحدي 
شاخص اين بازار به پايان رسيد و حجم و ارزش معامالت 

نيز با كاهش همراه شد.
در ميانه اي��ن هفته كاري در فراب��ورس ايران عالوه بر 
معامله يك ميليارد و 79 ميليون ورقه بهادار به ارزش 

4 ه��زار و 410 ميليارد ريال در مجم��وع بازار ها، نماد 
معامالتي شركت بيمه نوين نيز پس از ارتقا از بازار پايه 
به بازار دوم با قيمت هر سهم 1299 ريال گشايش يافت. 
در ادامه روند روزهاي قبل بازار هاي سهام كه با ريزش 
قيمت ها و شاخص كل همراه بود،  در روز دوشنبه نيز 
نماگر فرابورس ايران اگرچه با ش��تاب كمتر اما تحت 
معامالت منفي در نماد هاي مختلفي از جمله »ذوب«، 
»هرمز«، »س��مگا«، »دماون��د« و »ميدكو« افت 40 
واح��دي را تجربه ك��رد و در نهاي��ت در ارتفاع 1980 
واحدي قرار گرفت. در اين ميان البته برخي نماد ها نيز 
با افزايش قيمت رو به رو بودند بطوريكه رش��د قيمت 
»تليس��ه« و »تاپكيش« به 5 درصد هم رس��يد و در 
طرف مقابل نماد »سمگا« با كاهش قيمت 12درصدي 

صدر نشين جدول افت قيمت شد.
معامالت س��هام در بازار اول با داد و ستد 119 ميليون 
س��هم ب��ه ارزش 466 ميليارد ريال به پايان رس��يد و 
بازار دوم در روزي كه گذشت ميزبان جا به جايي 235 
ميليون سهم به ارزش يك هزار و 148 ميليارد ريال بود 
كه نماد »سمگا« با جا به جايي بيش از 65 ميليون سهم 
به ارزش بيش از 276 ميليارد ريال بيش��ترين حجم و 

ارزش معامالتي را از آن خود كرد.
همچنين بازار پايه در روزي كه شاهد بازگشايي نماد 
معامالتي شركت سرمايه گذاري ملت »وملت« و معامله 
س��هام آن در قيمت 263 ريال در تابلو ج بازار پايه بود، 
به استقبال خريد و فروش 684 ميليون سهم به ارزش 

يك هزار و 353 ميليارد ريال رفت.
 در س��مت ديگر، ب��ازار ابزار هاي نوين مالي )ش��امل 
 )ETF معامالت اوراق تسهيالت مسكن، اوراق بدهي و
در روزي ك��ه نماد »اعتماد« مرب��وط به صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قابل معامله ب��ا ارزش معامالت 494 
ميليارد ريالي بيش��ترين ارزش معامالتي را در ميان 
تمامي بازار ها به خود اختصاص داده، ميزبان داد و ستد 
41 ميلي��ون ورقه به ارزش يك ه��زار و 443 ميليارد 

ريال بود.
در اين بازار تابلو اوراق تسهيالت مسكن با تغيير مالكيت 
بيش از 81 هزار ورقه اوراق تس��ه و تملي به ارزش 50 
ميليارد ريال روبرو شد و در شرايطي كه اغلب نماد هاي 
م��ورد معامله در اي��ن بازار ريزش قيمتي را تا س��طح 
حداكثر 4.71 درصد تجرب��ه كردند، قيمت ها در بازه 

487 هزار تا 635 هزار ريال نوسان كرد.
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تشكلها6اخبار
معضل تبادل بانكي ايران و تركيه 

پيمان سپاري ارزي
 مشكل ساز شد

تس�نيم| رييس مجم��ع واردات گف��ت: يكي از 
مهم ترين مشكالت موجود در پيش روي تجار ايراني 
و تركيه اي براي گسترش همكاري هاي مشترك، 
بحث انتقال پول و تبادالت بانكي است كه متاسفانه 
هنوز به روال عادي باز نگشته است. عليرضا مناقبي 
اظهاركرد: شرايط كشور نشان مي دهد كه بايد براي 
تسهيل تجارت خارجي و بهبود مسير سرمايه گذاري 
در كشورمان، چاره انديش��ي كنيم و در اين رابطه، 
قطعا تجارت با كشورهاي همسايه در اولويت است. او 
ادامه داد: روز گذشته، يك هيات تركيه اي متشكل از 
سرمايه گذاران كه در كشورمان سرمايه گذاري كرده 
بودند و همچنين تجاري ك��ه در بازار ايران فعاليت 
مي كردند، مهمان مجمع واردات بودند و مشكالت، 
تنگناها و گرفتاري هايشان را مطرح كردند. واقعا وقتي 
دغدغه هاي آنها را ليست كنيم، متوجه مي شويم كه 
بخش عمده اي از اين گرفتاري ها ناشي از بروكراسي 
كند و غيرمنطقي كشورمان است كه نه تنها بخش 
خصوصي خودمان را سرخورده كرده، بلكه تركش 
آن به تجار و سرمايه گذاران خارجي هم خورده است.

مناقبي اف��زود: عالوه ب��ر دس��ت اندازهايي كه در 
س��ازمان هاي اداري وجود دارد، موضوع ديگر بحث 
نوسان نرخ ارز بود كه واقعا براي تجارت خارجي، يك 
معضل و دست انداز جدي است و طرفين معامله را به 
سمت اتخاذ سياست هاي انقباضي و محتاطانه سوق 
مي دهد و اين در دنيايي كه با سرعت به سمت توسعه 

فعاليت هاي تجاري حركت مي كند، بي معنا است. 

مه�ر| عضو هيات مديره كانون عالي كارفرمايان با 
اشاره به مش��كالت صادركنندگان از جمله فعاالن 
صنعت سراميك با اجراي پيمان سپاري ارزي، گفت: 
تجار كشورهاي آسياي ميانه براي واردات، به چين و 
هند روي آوردند. به گفته اصغر آهني ها، اين مصوبه 
براي برخي صنايع از جمله صنعت كاشي و سراميك 
به دليل انجام مبادالت ريالي بين ايران و كشورهاي 
صادركننده مشكل ساز شده است. او با انتقاد از الزام 
صادركنندگان به اجراي دستورالعمل پيمان سپاري 
ارزي گفت: بر اس��اس مصوبه ۱۶ شهريورماه بانك 
مركزي، همه صادركنندگان مكلف شدند تا ارز حاصل 
از صادرات خود را به چرخه اقتصادي كشور بازگردانند.
اصغر آهني ها با اشاره به اينكه مبادله مالي برخي از 
كاالهاي صادراتي از جمله صنعت كاشي و سراميك 
كشوربه دليل برخي مشكالت بانكي به صورت ريالي 
انجام مي ش��ود، گفت: صادرات محصوالت كاشي 
و س��راميك به مقاصد كش��ورهاي عراق، س��وريه، 
افغانستان، پاكستان و كشورهاي آسياي ميانه به دليل 
مشكالت بانكي و تحريم ها طي چند سال هاي گذشته 

به صورت ريالي انجام مي گيرد.

در ميزگرد موسسه مطالعات وپژوهش هاي بازرگاني، عوامل موثر  بر محيط كسب وكار واكاوي شد

معرفي دو كانون فساد 
تعادل|

ميزگرد »تخصصي محيط س��رمايه گذاري و كسب وكار 
در اي��ران« روز گذش��ته به ميزباني موسس��ه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني برگزار ش��د ت��ا تاثير »تحريم هاي 
بين المللي، نوسانات نرخ ارز و فساد ساختاري« بر محيط 
كسب و كار و سرمايه گذاري در كشور را از نگاه اقتصاددانان 
و فع��االن اقتص��ادي م��ورد واكاوي قرار ده��د. به اعتقاد 
برگزاركنندگان اين نشست، مصائب اقتصاد ايران هم ريشه 
داخلي دارد و هم خارجي، اما »س��وءمديريت و عدم اتخاذ 
سياس��ت هاي هدفمند اقتصادي در سال هاي نه چندان 
دور از يك س��و و محاصره اقتص��ادي و ايجاد تحريم هاي 
كمرشكن از ديگر س��و«، باعث شده تا اقتصاد ايران نتواند 
در رتبه بندي هاي مختلف نهاده��اي مرجع بين المللي 
جايگاهي درخور و مناسب به دست آورد. اين در حالي است 
كه اقتصاد ايران از ظرفيت هاي بسياري برخوردار است. اما 
مهم ترين پرسش برگزاركنندكان اين ميزگرد اين بود، چرا 
محيط كسب وكار در ايران در وضعيت نامطلوبي قرار دارد و 
روند جذب سرمايه كند است؟ از نگاه آنها، »عدم شفافيت، 
فساد ساختاري و نوسان شديد نرخ ارز« سه فاكتور منفي 
است كه باعث نااطميناني سرمايه گذاران به محيط كسب و 
كار در ايران شده است. همچنين در اين نشست، از »نحوه 
صدوركارت هاي بازرگاني وتاسيس شركت با قوانين دولتي« 
به عنوان دو كانون فساد نام برده شد. اما از نگاه آنها تحريم ها 
نيز دو اثر منفي بر صنعت و توليد گذاش��ته است؛ نخست 
اينكه منجر به افزايش نرخ مواد اوليه و كاالها شده كه همين 
امر خود موجب كاهش صادرات و كوچك شدن بازار فروش 
صنايع شده است. دومين اثرتحريم نيز باعث عقب ماندگي 
صنعت از تكنولوژي روز دنيا شده است. اما سومين فاكتوري 
كه اثر منفي بر محيط كسب وكارها داشته، همان نوسان 
ارزي است. بنابه اظهارات آنها، وقتي دولت به عمد يا نادرست 
نرخ ارز را پايين نگه مي دارد و سپس با رها شدن فنر قيمت ها 
به جهش ارزي دامن مي زند، اين امر موجب مي شود تا قواعد 

بازي براي حكمراني خوب به هم بريزد.
    

نايب رييس انجمن اقتصاددانان ايران به عنوان نخستين 
سخنران در ميزگرد »تخصصي محيط سرمايه گذاري و 
كس��ب وكار در ايران«، تحريم ها را از دو نگاه مورد بررسي 
قرار داد. به عقيده او تحريم ه��ا در وهله اول باعث افزايش 
قيمت كاالها به صورت مستقيم و غير مستقيم مي شود، 
اما بخش بزرگ تر اثر گذاري تحريم ها روي صنعت شامل 
محدوديت هايي است كه باعث عقب ماندگي صنعت در 
تكنولوژي از ديگر جوامع مي شود. لطفعلي بخشي با بيان 
اينكه تحريم ها باعث خواهد شد تا در آينده امكان رقابت 

جهاني از اقتصاد ايران س��لب ش��ود عنوان كرد: روزي كه 
تحريم ها در كشور تمام شود حدود 50 سال با تكنولوژي 
دنيا فاصله خواهيم داش��ت و همچنان از تكنولوژي عقب 
مانده نسبت به دنيا برخوردار خواهيم بود زيرا تحريم ها باعث 

خواهد شد تا تعامل با جهان دچار مشكل شود. 
نايب ريي��س انجمن اقتصاددانان اي��ران، در محور بعدي 
س��خنان خود به دو كانون فس��اد در ايران، شامل »كارت 
بازرگاني« و »تاسيس شركت با قوانين موجود« اشاره كرد. 
او با بيان اينكه فساد در بخش خصوصي نيز زياد است، گفت: 
براي دريافت كارت بازرگاني و تاسيس شركت هيچ شرطي 
جز سن وجود ندارد كه اين مساله يكي از ريشه هاي فساد 
اس��ت و تعيين قوانين آن بر عهده دولت است. به گفته او، 
تاسيس ش��ركت در ايران نيازي به دانش، سرمايه و مكان 
ندارد و ثبت شركت تنها با پرداخت 50 هزار تومان پول انجام 
مي شود كه نتيجه آن حجم عظيم چك هاي برگشتي است.

به گفته بخشي، محيط كسب و كار ايران در دو بخش شامل 
قوانين دولتي و فسادها يا به عبارتي امضاهاي طاليي مواجه 
است و اين در حالي اس��ت كه در دولت يازدهم و عده داده 
شده بود تا اين مشكالت حل ش��وند. در حالي كه در يك 
فرايند اداري 300 مجوز از مجموع ۶00 مجوز صادر شده در 
بروكراسي اداري حذف شده، اما همچنان مي توان به وجود 

امضاهاي طاليي براي اين ميزان مجوز تاكيد كرد. 
او ادام��ه داد: در حال حاضر براي كارت بازرگاني اگر بتوان 
كانون هاي مولد فساد را شناسايي كرد، فرايند كسب و كار از 
طريق كارت هاي بازرگاني بهبود خواهد يافت. بخشي گفت: 
هيچ كس مطلقا مشتاق نيست قوانين و مقررات را بر هم بزند، 
اما بخشي از فرايند موجود كه هيچ دخلي به تجارت ندارند 
در گسترش فساد نقش بارزي دارند. نايب رييس انجمن 
اقتصاددانان ايران يادآور شد: كمبود اعتبار براي واجدهاي 
توليدي از يكسو و همچنين كمبود بازار براي كسب و كار در 
ايران از مشكالت اصلي است كه بخش اعظمي از آن به دليل 
باز بودن مرزهاي كشور به شكل يك اتوبان يكطرفه است. 
مقياس قاچاق در ايران بسياري از توليدكنندگان را نااميد 
كرده و با نرخ ارزي كه دولتمردان به عمد يا نادرست پايين 
نگه مي دارند و س��پس با رها شدن فنر قيمت ها به جهش 
ارزي دامن مي زنند، باعث شده تا قواعد بازي براي حكمراني 

خوب به هم بريزد. 
وي يادآور شد: دولت روحاني در حالي تبليغات گسترده اي 
براي راه اندازي توسعه و حمايت از شركت هاي دانش بنيان 
به راه انداخت كه با وجود تيم هاي فوق العاده در اين طرح هاي 
كس��ب و كار اما دولتي ه��ا هيچگاه راغب ب��ه خريداري 
محصوالت و توليدات اين استارت آپ ها نبوده اند. بنابراين 
بدترين عملك��رد دولت در اين بخش عدم حفاظت از بازار 

و ناتواني در برابر مبارزه با قاچاق بوده اس��ت. بخشي افزود: 
صنعت س��يمان به عنوان يكي از صنايعي كه در مقياس 
توليد با عملكرد نامناسب دولت مواجه شده در حالي پيش 
از اين امكان صادرات به كشور عراق را داشت كه هم اكنون 
با ممنوعيت اين صادرات، واحدهاي توليدي سيمان ايراني 
با وجود برخورداري از بهترين كيفيت مجبور هس��تند، 
محصوالت خود را به واس��طه هايي بفروش��ند كه فرايند 

صادرات را آنها دنبال مي كنند. 

   قاچاق ۱۰ ميليون ليتر بنزين در هر روز
در ادامه اين ميزگرد، رييس انجمن سازندگان تجهيزات 
صنعتي گفت: وضعيت بازار چهارگانه در كشور، عدم ثبات و 
پرهيز از سرمايه گذاري را به فعاالن اقتصادي ديكته مي كند. 
عبدالعزيز هدايت با بيان اينكه سرمايه گذاري در بازارهاي 
مريض ممكن نيست، گفت: وضعيت بازار چهارگانه كشور 
مناسب نيست. بازار پول مريض و دچار تالطم است. ا زآنسو، 
بازار سرمايه بهم ريخته و بازار كاال با چالش هاي عجيب و 
كمبودهاي وحشتناك مواجه است. بازار كار نيز بيش از 3.5 
ميليون بيكار دارد كه اگر بيكاري پنهان را هم بررسي كنيم 
رقم آن بيش از مقدار ذكر شده است. او با تاكيد بر خالي بودن 
۷5 درصد ظرفيت احداث كشور، اظهار كرد: صنعت ساخت 
تجهيزات توليد انبوه ندارد؛ بنابراين بايد بر اساس سفارش 
ساخته شود يا طرح هاي توس��عه اي از محل منابع ملي و 
سرمايه هاي خارجي تبديل به پروژه شود. به گفته هدايت، 
تعطيل بودن صنعت احداث به معني اين است كه ۸0 درصد 

صنايع كشور بيمار است .
او در مح��ور ديگري از س��خنان خود، ضمن برش��مردن 
مش��كالتي كه در حوزه ساخت تجهيزات در كشور وجود 
دارد، به نقل از رييس كميس��يون انرژي اتاق ايران درباره 
قاچاق بنزين گفت: روزانه حدود ۱0 ميليون ليتر بنزين به 
افغانستان قاچاق مي شود كه قيمت هر ليتر بنزين در ايران 
۱000 تومان و در افغانستان ۶000 تومان است. اما اين پول 
به جاي ايران به چين يا تركيه مي رود و با آن لباس استوك 
وارد مي شود و دوباره پول آن تبديل به دالر شده و از كشور 
خارج مي شود؛ يعني قاچاق در قاچاق كه اين حجم نمي تواند 

توسط كولبران انجام شود.

او با اش��اره به اينكه تا پيش از طرح پيمان س��پاري ارزي 
مبادالت تجاري ايران با دو كشور افغانستان و عراق با »ريال« 
انجام مي شد، اظهار كرد: طرح پيمان سپاري ارزي، صادرات 
به اين دو كشور را دچار مشكل كرده؛ بطوريكه پيش از اين 
طرح روزانه 500 كاميون از كرمانشاه به عراق مي رفت اما در 
حال حاضر به 30 عدد رسيده است. به گفته رييس انجمن 
سازندگان تجهيزات صنعتي ايران، »ريالي« كه ايراني ها به 
عراق مي برند دوباره به كشور برمي گردد كه باعث شده براي 
مثال در مرز شلمچه به دليل عرضه باالي »ريال« توسط 

عراقي ها، »دالر« حدود ۶000 تومان معامله شود.

   ريشه يابي معضالت اقتصادي
از س��ويي ديگر، عضو هيات علمي موسس��ه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني، با ريش��ه يابي مش��كالت اقتصاد 
كشور، به تبيين وضعيت ظرفيت جذب سرمايه پرداخت. به 
اعتقاد علي ديني تركماني، تودرتويي نهادي در ايران سبب 
شده كه دولت به مفهوم ساختاري كه در سياست گذاري ها 
مشاركت دارد، به مجموعه بزرگي تبديل شود. اين مساله 
مسووليت پذيري در دولت را كاهش مي دهد و سبب مي شود 
اين ساختار، همواره به جاي حل ريشه اي مشكالت، با دست 

زدن به ساختارها به دنبال بهبود شرايط باشد. 
او در تشريح اين مطلب گفت: در سطح كالن مي خواهيم 
بيكاري كمتر شود. بايد ببينيم ظرفيت جذب در چه حدي 
است. اگر ميزان جذب باال باشد، سرمايه گذاري انبوه مشكل 
بي كاري را بدون افزايش تورم حل مي كند اما اگر ظرفيت 
جذب پايين باشد، سرمايه گذاري مي تواند تورم را افزايش 
دهد و به هدف اصلي، يعني افزايش اشتغال نرسد. ديني 
تركماني همچنين گفت: ظرفي��ت هاي توليدي صنايع 
باالدستي هرچه غني تر باشد، سرمايه گذاري هاي جديد 
با تنگناهاي كمتري مواجه مي شود. كمبود نيروي انساني 
دس��تمزدها را باال مي برد و تورم ايجاد مي كند. همچنين 
به گفته او، ظرفيت جذب تحت تاثي��ر موجودي دانش و 
سرمايه انساني اس��ت كه در گذشته شكل گرفته است و 
دانش و سرمايه انساني كه در حال حاضر شكل مي گيرد نيز 
بر آن تاثيرگذار خواهد بود. ديني تركماني ظرفيت جذب را 
موثر بر شرايط اقتصادي كشور دانست و افزود: عامل اساسي 

و زيرساختي ظرفيت جذب، تحت تاثير نوع نظام نهادي و 
حكمراني است كه در هر جامعه اي شكل مي گيرد؛ يعني 
بايد ديد نوع نگاه به مساله تخصص گرايي و شايسته ساالري 
چيست. به گفته ديني تركماني، اگر باورهاي ذهني ما خوب 
شكل گرفته باشد، منجر به تقويت ظرفيت جذب مي شود 
اما در ايران به دليل اينكه از ابتدا خشت هاي اول را درست 
نگذاشته ايم، حكمراني شكل گرفته است كه به جاي تقويت 
ظرفيت جذب، آن را تضعيف مي كند. در چنين شرايطي 
ظرفيت سرمايه انساني را كه از قبل شكل گرفته، نمي توانيم 

حفظ كنيم و دچار فرار مغزها مي شويم. 

   تبعات  فساد  ساختاري
اما، دبير اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك ايران 
در ادامه اين ميزگرد، مهم ترين مش��كل اقتصاد كشور را 
فساد ساختاري دانس��ت واظهار كرد: فساد باعث تورم و 
عدم جذب سرمايه گذاري خارجي در كشور شده است. به 
گفته سعيد جاللي قديري، اين در حالي است كه نه تنها 
شاهد مبارزه با فساد نيستيم بلكه شاهد ساختاري شدن 
فساد هستيم. او در بخش ديگري از سخنان خود به ارايه 
آماري در خصوص ميزان مصرف ساالنه پوشاك، واردات 
و صادرات پرداخت و اظهار كرد: واردات رسمي ۶0 ميليون 
دالر اما قاچاق نزديك 2.۷ ميليارد دالر اس��ت و نزديك 
به 9۸ درصد قاچاق پوش��اك داريم. به گفته او در شرايط 
فعلي اوضاع كمي پيچيده تر شده است. نرخ ارز باعث شده 
تا كمي محدوديت ايجاد ش��ود اما چ��ون در حال حاضر 
مواد اوليه كارخانه ها تأمين نمي شود مجدد برخي افراد 
به قاچاق روي آورده اند. او افزود: طبق گزارشي كه مركز 
آمار در گذشته ارايه كرد، نزديك 30 هزار ميليارد تومان 
مصرف پوشاك كشور است. دبير اتحاديه توليد و صادرات 
نساجي و پوشاك ايران با بيان اينكه كارخانه ها مواد اوليه 
ندارند، افزود: عدم تثبيت نرخ ارز و مشخص نبودن وضعيت 
توليدكننده ها كه ساعت به ساعت تغيير مي كند و تامين 
نشدن مواد اوليه مشكالتي را در اين حوزه ايجاد كرده است. 
جاللي قديري در خصوص صادرات گفت: صادرات پوشاك 
بسيار ناچيز است. حدود 50 ميليون دالر در سال صادرات 
پوشاك داريم اما اين عدد در صنعت نساجي بيشتر است.

رييس اتحاديه فروشندگان پوشاك مطرح كرد

تعطيلي واحدهاي ريسندگي 
رييس اتحاديه فروشندگان پوشاك البرز از تعطيلي برخي 
واحدهاي ريسندگي خبر داد و گفت: به دليل عدم حمايت، 
برخي از كارگاه ها و كارخانه هاي ريسندگي از بين رفته اند 
و ما مجبوريم براي تامين نياز از اجناس وارداتي اس��تفاده 
كنيم. مير اسماعيل صديق، در گفت وگو با   ايسنا با بيان اينكه 
پوشاك به عنوان كاالي اساسي مطرح نيست و در اولويت 
مردم قرار ندارد افزود: مردم ديگر مانند گذشته قدرت خريد 
ندارند؛ اين كاهش قدرت خريد باعث شده مانند قبل خريد 
پوشاك نداشته باشند و حتي حراج ها هم نتواند به افزايش 
خريد پوشاك منجر شود. صديق در ادامه به نوسان ارزي و 
كاهش واردات پوشاك اشاره و خاطرنشان كرد: اين نوسان 
باعث كاهش واردات پوش��اك، مواد اوليه، پارچه و س��اير 
ملزومات شده اس��ت. افزايش قيمت ارز باعث شده حتي 
قاچاق هم به علت كمتر ش��دن سود كاهش داشته باشد 

چون سود چنداني در اين كار با چنين وضعيتي وجود ندارد.
رييس اتحاديه فروشندگان پوشاك البرز در بخش ديگري 
به وضعيت توليد پوشاك ايراني اشاره و اعالم كرد: توليدات 
داخلي نسبت به گذشته از كيفيت بهتري برخوردار شده اند؛ 
ما در ايران از لحاظ وجود الگوهاي مناسب، دوزنده، و صنايع 
و ماشين آالت مشكلي نداريم مشكل اصلي ما در توليدات 
داخلي، كمبود و در برخي موارد نبود مواد اوليه است.او افزود: 
اگر توليد كنندگان ما ضعيف عمل مي كنند به اين دليل 
است كه مواد اوليه مناسب ندارند بنابراين دولت بايد به توليد 
كنندگان كمك كند تا اجناسي مناسب دوخته و توليد شود. 
صديق در ادامه از تعطيلي تعدادي از واحدهاي ريسندگي 
خبر داد و گفت: به دليل عدم حمايت، برخي از كارگاه ها و 
كارخانه هاي ريسندگي از بين رفته اند و ما مجبوريم براي 
تامين نياز از اجناس وارداتي استفاده كنيم و در برخي موارد 

در توليد انواع خاصي از پارچه مانند كتان، جين دچار مشكل 
هستيم و مجبور به واردات آنها مي شويم.

رييس اتحاديه فروشندگان پوشاك در ادامه گفت: تهيه 
اجناس براي مغازه داران مشكل شده است؛ واردكنندگان با 
توجه به نوسان قيمت توانايي واردات اجناس را ندارند؛ مدتي 
طول مي كشد تا وارد كننده اين ملزومات را خريداري كند و 
به دست واحدهاي صنفي برساند؛ اين وقفه كوتاه مدت ممكن 
است باعث افزايش قيمت مقطعي و كمبود كوتاه مدت در 
بازار پوشاك شود. او در پايان ضمن يادآوري مشكل واردات 
مواد اوليه گفت: تسهيل واردات مواد اوليه سبب بهتر شدن 
وضعيت پوشاك مي شود؛ ما از مسووالن درخواست داريم با 
پيگيري مسائل واردات مواد اوليه به كمك اين بخش بيايند 
چون ما در ايران بهترين دوزندگان و كارخانه هاي توليدي را 

داريم كه با حمايت مي توانند بهتر از اين هم بشوند.

در نشست معاون بين الملل اتاق ايران و كاردار ساحل عاج تشريح شد

زمينه هاي مستعد همكاري ميان ايران و ساحل عاج
مع��اون امور بين الملل ات��اق ايران روزگذش��ته ميزبان 
»تاماكولو اوتارا« كاردار س��فارت س��احل عاج در تهران 
بود. مع��اون امور بين الملل اتاق ايران در اين نشس��ت با 
اش��اره به ويژگي ها و موقعيت ويژه س��احل عاج در غرب 
آفريقا، گفت: 40 درصد سرمايه بانك مركزي كشورهاي 
غرب آفريقا متعلق به ساحل عاج اس��ت و توسعه روابط 
اقتصادي و تجاري با اين كشور براي ايران اهميت ويژه اي 
دارد. ب��ه گفه محمدرضا كرباس��ي، »ف��روش اتوبوس، 
صادرات تجهيزات پزش��كي و دارو، ايجاد خطوط توليد 
برق« توسط ش��ركت هاي ايراني در س��احل عاج و ارايه 
خدمات فني مهندسي درزمينه جاده سازي، راه سازي و 
ساختمان سازي، چهار حوزه اي است كه فرصت همكاري 
دو كشور ايران و ساحل عاج در آنها فراهم است و ضروري 
است تا باهدف گسترش همكاري هاي اقتصادي و تجاري 

در اين حوزه ها، نشست هاي متعددي با حضور مسووالن و 
فعاالن بخش خصوصي دو كشور برگزار شود.

به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، كرباس��ي با اشاره به 
ويژگي ها و موقعيت ويژه ساحل عاج در غرب آفريقا گفت: 
40 درصد سرمايه بانك مركزي كشورهاي غرب آفريقا 
متعلق به س��احل عاج است و توس��عه روابط اقتصادي و 
تجاري با اين كش��ور ب��راي ايران اهميت وي��ژه اي دارد. 
كرباسي از برنامه ريزي هاي صورت گرفته به منظور بازديد 
هياتي تجاري از س��احل عاج به سرپرس��تي رييس اتاق 
ايران در آينده اي نزديك خبر داد و تأكيد كرد: زمينه هاي 
متنوعي جهت همكاري پيش روي بخش  خصوصي دو 
كش��ور قرار دارد. به گفته او حجم روابط اقتصادي ايران 
و س��احل عاج ۱2 ميليون دالر اس��ت كه ب��ا بهره گيري 
از ظرفيت هاي موجود در دو كش��ور اي��ن رقم مي تواند 

افزايش يايد. در ادامه اين ديدار، »تاماكولو اوتارا«، كاردار 
ساحل عاج گفت: كش��ور ما درزمينه توليدات كشاورزي 
بسيار پيشرفت كرده است. بطوريكه توليدات اين كشور 
از جمله كاكائو داراي رتبه نخست در دنياست. او با تاكيد 
ب��ر ضرورت هم��كاري بخش هاي خصوصي دو كش��ور 
در حوزه هاي حمل ونقل، س��اختمان و دارو تاكيد كرد: 
زمينه هاي همكاري اقتصادي براي شركت هاي ايراني در 

ساحل عاج فراهم است. 
كاردار سفارت ساحل عاج با اشاره به تمهيدات اين كشور 
براي تضمين فعاليت ش��ركت  هاي ايراني در ساحل عاج 
گفت: فرآيند ثبت ش��ركت و همچنين صدور ويزا براي 
فعاالن اقتصادي ايراني در مقايسه با گذشته در كمترين 
زمان ممكن انجام مي شود و شركت هاي ايراني مي توانند 

با اطمينان اقدام به سرمايه گذاري در اين كشور كنند. 
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7 جهان

نوبل اقتصاد به امريكايي ها رسيد

اقتصاد» تغييرات اقليمي« و » نوآوري« نوبل را برد 
گروه جهان|

 آکادمی سلطنتی نوبل ، ویلیام نوردهاوس و پل رومر 
را به طور مش��ترک برندگان جای��زه اقتصاد ۲۰۱۸ 
معرفی کرد. این دو اقتص��اددان امریکایی به دلیل 
در نظر گرفتن تغییرات آب و هوایی و نوآوری های 
عرصه فناوری در تحلیل های اقتصاد کالن موفق به 

دریافت این جایزه شدند. 
آکادمی نوب��ل اعالم ك��رده كه یافته ه��ای ویلیام 
نوردهاوس و پل رومر به طور چش��مگیری محدوده 
تحلیل های اقتصادی را گس��ترش داده اند. به گفته 
آکادمی نوبل این دو اقتصاددان امریکایی مدل هایی 
تهیه کرده اند که کنش متقابل اقتصاد بازار با طبیعت 
و دانش را نشان می دهد. ارزش جایزه نوبل اقتصاد 
معادل یک میلیون دالر امریکا است. این جایزه اولین 

بار در سال ۱۹۶۸ میالدی اهداء شد.

    تئوري »رشد درون زا« 
پل مایکل رومر، اقتصاددان و کارآفرین سیاستگذاری 
و اس��تاد دانش��گاه نیویورک متولد۷ نوامبر ۱۹۵۵ 
اس��ت. رومر بر این باور است كه رشد اقتصادی تنها 
با اضافه کردن نیروی کار به س��رمایه بیشتر حاصل 
نمی شود. تئوری او موسوم به »رشد درون زا« بیان 
می کند که رش��د اقتصادی با به کارگیری ایده های 
بهت��ر و جدید که همان پیش��رفت فناوری اس��ت، 

حاصل می شود.
 از ای��ن رو تئوری او،  عل��م اقتص��اد را از یک »علم 
ث��روت« که بیانگ��ر کمیابی و بازده ه��ای نزولی به 
مقیاس اس��ت،  به علمی که بیانگر پیشرفت ثابت و 
پتانسیل های نامحدود است، تبدیل می کند؛  یعنی 
به جای این که رشد بلندمدت کشورها را صرف تابعی 
از متغیرهای برون زایی مثل »انباش��ت سرمایه« یا 

»رش��د فناوری« بدانیم، س��عی کنیم بفهمیم چرا 
کش��ورهای مختلف در انتخ��اب »درون زای« این 
دو متغیر ب��ا هم تفاوت دارند و چ��ه عوامل نهادی/

اقتصادی/سیاستی باعث می ش��ود که میزان رشد 
فناوری یا پس انداز بین کشورهای مختلف، متفاوت 
باشد. ادبیات رش��د درون زا باعث شد که مدل های 

کالن بر پایه های خردتری قرار گیرند و نقش عواملی 
مثل بازار کار و انگیزه انباشت سرمایه انسانی، رقابت 
بنگاه ه��ا و انگی��زه س��رمایه گذاری روی تحقیق و 
توسعه در مدل کالن وارد شود. پیش از مطرح شدن 
تئوری جدید رش��د،  اقتصاددانان به اهمیت و نقش 
اساسی تکنولوژی در رش��د پی  برده بودند، اما آنها 

نمی دانستند که به چه نحو می توانند این تفکر را در 
تئوری اقتصاد وارد کنند. 

    ارتباط اقتصاد و محيط زيست 
ح��وزه اصلی مطالعاتی ویلی��ام نوردهاوس، محیط 
زیست و سیاس��ت های اقتصادی مختلفی است که 

زمینه ساز کاهش تصاعد گازهای گلخانه ای می شود. 
یکی از پرارجاع ترین کارهای این اقتصاددان توسعه 
مدل »کالن-اقلیم« اس��ت؛ یعنی یک مدل تعادل 
عمومی دینامیکی )یا به زبانی دیگر یک مدل کنترل 
بهینه( خیلی س��اده که در آن بخش فیزیکی مثل 
انباشت کربن و منابع انرژی و گرمایش زمین و هزینه 
گرمایش زمین هم در مدل تعادل عمومی اقتصادی 
)مصرف و تولید و س��رمایه گذاری( وارد شده است. 
مدل نوردهاس اجازه می دهد که محقق بده-بستان 
میان تصمیم هاي امروز، مثال تولید بیش��تر کربن و 
دینامیک بلندمدت، مثال افت تولید ناخالص به  دلیل 
گرمایش زمین و نتیجه سیاست های مختلف را در 
نظر بگیرد. این مدل توسط محققان مختلف به طور 
مرتب توسعه پیدا کرده و جنبه های جدیدی به آن 
اضافه شده اس��ت ولی منطق مرکزی آن هم چنان 
پابرجا اس��ت. نورده��اوس از ۱۹۶۷عض��و جامعه 
مدرسان دانشگاه ییل بود و از ۱۹۷۲ نیز به عضویت 
جامعه پژوهش��گران اقتصادی امریکا درآمد. او كه 
ویراستاری شماری از مجالت اقتصادی بوده ۲۰۰4 
جایزه عضو برجس��ته انجم��ن اقتصاددانان امریکا 
را برنده ش��د. این اقتصاددان برجسته از ۱۹۷۷ به 
عضویت ش��ورای مشاوران اقتصادی امریکا درآمده 
اس��ت. از جمله حوزه های مطالعات��ی او می توان به 
رفتار قیمت و دستمزد، اقتصاد سالمت، حسابداری 
ملی و ادوار تجاری سیاس��ی و بهره وری اشاره کرد. 
»اختراع، رشد و رفاه: آیا رشد تداوم پیدا می کند؟«، 
»اس��تفاده بهینه از منابع انرژی« و »گرم شدن کره 
زمین« از جمله آثار نوردهاوس است. او اولین کسی 
بود که هزینه جنگ عراق را بیش از دو هزار میلیارد 
دالر برآورد کرد و گفت از نظر اقتصادی تداوم حضور 

آمریکایی ها در این کشور اشتباه است. 

»شينزو آبه« در گفت وگو با فايننشال تايمز مطرح كرد 

تمايل ژاپن به پيوستن بريتانياي پسابرگزيت به »تي پي پي«
گروه جهان| طال تسليمي| 

نخس��ت  وزیر ژاپن در حالي ك��ه بریتانیا و اتحادیه 
اروپا را به خودداري از جدایي بدون توافق ترغیب 
مي كرد، گفت كه كش��ورش از پیوس��تن بریتانیا 
ب��ه توافق تج��اري »همكاري ترنس پاس��یفیك / 
تي پي پ��ي« با آغوش گش��وده اس��تقبال مي كند. 
شینزو آبه در مصاحبه با »فایننشال تایمز« افزود: 
بریتانی��ا پس از برگزی��ت نقش خ��ود را به عنوان 
دروازه ورودي به اتحادیه اروپا از دست مي دهد، اما 
همچنان كش��وري »مجهز به قدرت جهاني« باقي 
خواهد مان��د. اظهارات نخس��ت وزیري ژاپن براي 
حامیان برگزیت در بریتانیا دلگرم كننده است، چرا 
كه از وجود فرصت هاي جدید براي تجارت آزاد در 
خارج از اتحادیه اروپا حكایت دارد. اظهارات شینزو 
آبه همچنین این امكان را ب��راي حامیان برگزیت 
فراهم م��ي آورد تا مقامات در لندن و بروكس��ل را 
براي حصول توافق خروج در بازه زماني مشخص، 

تحت فشار بگذارند. 
پیمان همكاري ترنس پاسیفیك توافقنامه تجاري 
گسترده بین ۱۱ كشور اقیانوس آرام از جمله ژاپن، 
ویتنام، مالزي، كانادا، مكزیك و اس��ترالیا اس��ت 
كه در ابتدا، ایاالت متحده را نیز ش��امل مي ش��د؛ 
اما یك��ي از اولین اقدامات دونال��د ترامپ در مقام 
رییس جمهوري امریكا این ب��ود كه از این پیمان 
خارج شود.پیوستن بریتانیا به این پیمان تجاري 
فرصتي را در اختیار بریتانیا قرار مي دهد تا به یك 
توافقنامه تجارت آزاد با یك بخش بزرگ با سرعت 
رشد باال در جهان، دست یابد. با این حال، پیوستن 
بریتانیا به تي پي پي تنها در ش��رایطي امكان پذیر 

خواهد بود ك��ه بریتانیا اتحادی��ه گمركي اروپا را 
ترك كند و قدرت تعیین تعرفه مختص به خود را 
داشته باشد. شینزو آبه گفت: »امیدوارم كه هر دو 
طرف )لندن و بروكسل( بتوانند خرد و دانش خود 
را به كار بگیرند و دست كم از آنچه برگزیت بي نظم 
خوانده مي شود، جلوگیري كنند.« نخست وزیري 
ژاپن همچنین این مس��اله را مطرح كرد كه وجود 
دوره انتقال��ي جدایي بریتانیا از اتحادیه اروپا براي 
كسب و كارهاي ژاپني هم یك امر ضروري به شمار 
مي رود.تولیدكنن��دگان ژاپني همچ��ون تویوتا و 
نیس��ان در دهه ۱۹۸۰ از بریتانیا به عنوان پایگاه 
اصلي خود در اروپا اس��تفاده و ب��ه احیاي اقتصاد 
این كشور كمك شایاني كردند. اما عدم شفافیت 
در مس��اله برگزی��ت آنها را به ش��دت نگران كرده 
اس��ت. چندین بان��ك در ح��ال جا به جایي مركز 
عملیاتي خود از بریتانیا به اتحادیه اروپا هس��تند 
و پاناس��ونیك هم از برگزیت به عنوان علت انتقال 
دفتر مركزي خ��ود در اروپا از بریتانیا به هلند، یاد 
كرده است. شینزو آبه گفت: »من واقعا امیدوارم كه 
تاثیرات منفي برگزیت بر اقتصاد جهاني از جمله بر 

كسب و كارهاي ژاپني، به حداقل برسد.«

    روابط با ترامپ
ش��ینزو آبه در ادامه این گفت وگ��و از دیدار اخیر 
خود ب��ا دونالد ترام��پ به نیكي یاد ك��رد. گفتني 
اس��ت دو مقام در این دیدار بر س��ر مذاكره درباره 
ی��ك توافقنامه جدید تج��ارت كاال، توافق كردند. 
نخست وزیر ژاپن گفت كه ترامپ وعده داده ایاالت 
متحده تعرفه ها بر واردات خودرو را افزایش نخواهد 

داد و دسترس��ي بیشتر به بخش كشاورزي ژاپن را 
در قیاس با دیگر توافقنامه هاي تجاري خواس��تار 

نخواهد شد.
اما نخس��ت وزیر ژاپ��ن در اظهاراتي كه ناش��ي از 
آس��یب پذیري این كش��ور در مذاك��رات با ایاالت 
متحده داشت، تصدیق كرد كه كاهش تعرفه هاي 
متقابل را خواس��تار نشده است. این در حالي است 
ك��ه در پیمان همكاري تجاري ترنس پاس��یفیك، 
واشنگتن با كاهش تعرفه ها بر واردات خودروهاي 
ژاپني از دو درصد به صفر براي مدت ۱۰ س��ال، و 
حذف تعرفه ها ب��ر واردات كامیون هاي ژاپني پس 
از 3۰ س��ال، موافقت كرده بود. ش��ینزو آبه براي 
جلب توجه ترامپ تالش زیادي كرده است؛ از زمان 
ورود ترامپ به كاخ سفید تاكنون دو مقام نه مرتبه 
دیدار و ۲۶ مرتبه تلفني گفت وگو كرده اند. اتحاد با 
ایاالت متحده نقش اساسي در امنیت ژاپن دارد و 
شینزو آبه گفته باهرگونه خروج نیروهاي امریكایي 
از ش��به جزیره كره به عنوان بخشي از توافق بر سر 

خلع سالح هسته اي كره شمالي، مخالف است.

    اصالح اقتصاد ژاپن
ش��ینزو آبه كه نزدیك به شش س��ال نخست وزیر 
ژاپ��ن بوده و حدود س��ه س��ال دیگ��ر از دوره دوم 
نخس��ت وزیري او مانده و اگر بتواند تا سال ۲۰۱۹ 
در س��مت خود دوام آورد، براي طوالني ترین دوره 
در تاری��خ دموكراتیك ژاپن رهبري این كش��ور را 

برعهده داشته است.
تا اینجاي كار، اگرچه نخست وزیري شینزو آبه یك 
پیش��رفت بزرگ در وضعیت سیاس��ي ژاپن به نظر 

مي رسد، اما دستاوردهاي آن انگشت شمار بوده اند. 
نرخ بیكاري ب��ه ۲، 4 درصد كاهش یافته، اما دولت 
در مقابله با كاهش قیمت ها موفقیتي نداشته است. 
كره جنوبي از توافقي بر سر »برده هاي جنسي« در 
جنگ جهان��ي دوم كه قرار بود غیرقابل بازگش��ت 
باشد، عقب نشیني كرده است. با وجود نشست هاي 
پیاپي، هنوز ژاپن و روسیه بر سر جزایر مورد مناقشه 
به توافق نرس��یده اند. حتي دوس��تي ش��ینزو آبه و 
دونالد ترامپ هم تاكنون نتیجه چش��مگیري براي 
ژاپن نداشته است. اكنون شینزو آبه مي گوید آماده 
است به مشكالت اساسي ژاپن از جمله كاهش نرخ 
تولد و كهولت سن جامعه رسیدگي كند و قصد دارد 
نظام امنیت اجتماعي را اصالح و بر آموزش رایگان 
كودكان سرمایه گذاري و به ادامه فعالیت سالمندان 

در فضاي كار، كمك كند.

    پايان دوره احتراز از جنگ؟
اما آنچه مي تواند به میراث ماندگار شینزو آبه تبدیل 
شود، اصالح قانون اساسي مبني بر صلح جویي ژاپن 

اس��ت. پس از چندین س��ال مناظره، حزب لیبرال 
دموكرات ژاپن بر سر یك پیشنهاد میانه رو موافقت 
كرده اس��ت كه به افزودن یك بن��د به ماده ۹ قانون 
اساسي در شفاف سازي مشروعیت نیروهاي دفاع از 
خود ژاپن مي انجامد. با این حال، هنوز موانع زیادي 
بر س��ر راه تصویب این پیشنهاد وجود دارد و شینزو 
آبه بایستي ابتدا حمایت متحدان ائتالفي دولت خود 
در پارلمان را به دس��ت آورد و پس از آن تازه مساله 

همه پرسي عمومي مطرح مي شود.
شكست در همه پرس��ي بطور قطع به معناي پایان 
دوره نخست وزیري شینزو آبه خواهد بود. او در اشاره 
به این راي گیري گفت: »درب��اره نمونه بریتانیایي 
مي دانم. درباره نمونه ایتالیایي  هم همینطور. بطور 
قطع، مخاطرات زیادي در فضاي سیاسي وجود دارد. 
اما در قیاس با بس��یاري از كشورها در جهان، قانون  
اساسي ژاپن براي مدت زمان ۷۰ سال نه شاهد تغییر 
بوده اس��ت و نه همه پرس��ي. من این را مسوولیت 
شخصي خودم و مسوولیت نسل خودم مي دانم كه 

به این مناظرات پایان دهم.«

سقوط سهام چين بازارهاي آسيايي را لرزاندپژوهشگران درباره شرايط اقليمي جهان هشدار دادند
گروه جهان| افزایش گرماي زمین به اندازه یك درجه س��انتي گراد 
كافي بود تا سطح اقیانوس ها به شكل خطرناكي افزایش یابد، سیل ها، 
توفان ها و خشكسالي هاي مرگبار، به طور چشم گیري گسترش یابند. 
به گزارش آسوش��یتدپرس، افزایش گرماي زمین به اندازه یك درجه 
سانتي گراد كافي بود تا سطح اقیانوس ها به شكل خطرناكي افزایش یابد، 
سیل ها، توفان ها و خشكسالي هاي مرگبار، بطور چشم گیري گسترش 
یابند. پژوهشگران مجمع بین المللي تغییرات آب وهوایي هشدار داده اند 
ك��ه براي جلوگیري از گرمایش زمین و تغییرات خطرناك س��ال هاي 
پیش رو، به اقدامات فوري و گس��ترده نیاز داری��م. مجمع بین المللي 
تغیی��رات آب وهوایي ك��ه در ۲۰۰۷ برنده نوبل صلح ش��د مي گوید با 
شرایط فعلي و مقدار تولید گازهاي گلخانه اي، گرماي زمین ما تا سال 

۲۰3۰ به مقدار ۱.۵ درجه سانتي گراد افزایش پیدا مي كند. پژوهشگران 
مجمع بین المللي تغییرات آب وهوایي كه دوشنبه در نشست اینچان، 
كره جنوبي، شركت كرده اند مي گویند چنانچه وضعیت فعلي ادامه پیدا 
كند گرماي زمین بین سال هاي ۲۰3۰ تا ۲۰ سال پس از آن، ۱.۵ درجه 
بیشتر خواهد شد. آن چه هش��دار آنها را جدي تر مي كند این واقعیت 
است كه افزایش گرماي زمین به اندازه یك درجه سانتي گراد كافي بود 
تا سطح اقیانوس ها به شكل خطرناكي افزایش یابد، سیل ها، توفان ها و 
خشكسالي هاي مرگبار، بطور چشم گیري گسترش یابند. پژوهشگران 
مي گویند آنها در همین سال ها هم شاهد این تغییرات بودند؛ اما در شرایط 
فعلي ما در حال حركت به سوي افزایش سه تا چهار درجه اي گرما هستیم، 

آن چه بسیاري از نقاط زمین را تقریبا غیرقابل زیست خواهد كرد.

گروه جهان| ش��اخص هاي آس��یایي به خود لرزیدند چرا كه با 
آغاز ب��ه كار بازارهاي چین پ��س از یك  هفته تعطیل��ي، با وجود 
اقدام بانك مركزي این كش��ور جهت تزریق نقدینگي بیش��تر به 
اقتصاد، دوش��نبه س��هام چین به شدت س��قوط كرد. به  گزارش 
رویترز، بانك مركزي چین در اقدامي براي پش��تیباني از اقتصاد 
اعالم كرده می��زان ذخیره مورد نیاز بانك ه��ا در بانك مركزي را 
۱درصد كاهش مي دهد تا این نقدینگي آزاد شده به اقتصاد تزریق 
 ش��ده و نگراني هاي موج��ود از جنگ تعرفه اي ب��ا امریكا، كاهش

 یابد. نسبت ذخیره مورد نیاز بانك ها در بانك مركزي كه در حال 
حاضر ۱۵.۵ درصد براي بانك هاي تج��اري بزرگ و ۱3.۵درصد 
ب��راي بانك هاي كوچك تعیین ش��ده اس��ت، از ۱۵ اوت ۱درصد 

كاهش خواهد یافت. در ماه آوریل هم بانك مركزي چین اقدامي 
مشابه را با همین مقدار كاهش انجام داده بود. دوشنبه در حالي كه 
سرمایه گذاران براي نخس��تین بار به فشارهاي جدید واشنگتن و 
گزارشي از اینكه جاسوسان چیني س��خت افزارهاي امریكایي را 
آلوده كرده اند واكنش نش��ان دادند، سهام آس��یایي افت كردند. 
ش��اخص س��ي اس آي 3۰۰ ش��ركت هاي برتر چی��ن در تجارت 
صبح دوشنبه با سقوط س��نگین 3.۶ درصدي روبرو شد. شاخص 
اصلي سهام چین، كامپوزیت ش��انگهاي 3درصد از ارزش خود را 
از دس��ت داد و شاخص چي نكست كه سهام تكنولوژي در آن وزن 
سنگیني دارند، ۲.۹ درصد پایین آمد. در هنگ كنگ هم شاخص 

هانگ سنگ ۰.۹ درصد افت كرد.

دريچه

كوتاه از منطقه

صدرنشيني راست هاي 
افراطي در انتخابات برزيل 

گروه جهان| ژایر بولسونارو، نامزد راست افراطي  
در دور نخس��ت انتخابات ریاست جمهوري برزیل 
بیش��ترین میزان آرا را كس��ب ك��رد. رقیب اصلي 
او ۲۹ درص��د آرا را ب��ه دس��ت آورد. از آنجای��ي كه 
این دو نام��زد به حد نصاب ۵۰درص��دي مورد نیاز 
ب��راي ریاس��ت جمهوري نرس��یدند، انتخاب��ات 
ریاست جمهوري در برزیل به دور دوم كشیده شد. 
دور دوم انتخابات ۲۸ اكتبر برگزار مي شود. همزمان 
با دور دوم انتخابات ریاست جمهوري اعضاي مجلس 
نمایندگان و یك سوم اعضاي مجلس سناي برزیل نیز 
برگزیده مي شوند. به گزارش دویچه وله، بولسونارو، 
نامزد راس��ت افراطي كه به او لق��ب ترامپ برزیل را 
داده اند، وعده داده كه در صورت پیروزي در انتخابات 
مبارزه همه جانبه اي را با فساد اقتصادي آغاز خواهد 
كرد. او گفته شركت هاي دولتي را خصوصي و دست 
سیاستمداران را از آنها كوتاه مي كند. اما بولسونارو در 
مبارزات انتخاباتي خود بارها از دیكتاتوري نظامي در 
برزیل كه از س��ال ۱۹۶4 تا ۱۹۸۵به طول انجامید، 
به نیكي یاد كرده و به دلیل اظهارات زن س��تیزانه و 
نژادپرستانه خبرساز شده اس��ت. پیش از انتخابات 
صدها هزار زن در شهرهاي مختلف برزیل در اعتراض 
به سخنان او دست به تظاهرات زدند. بولسونارو ۶3 
س��اله در جریان كارزار انتخاباتي مورد اصابت چاقو 
قرار گرفت و طبق نظرس��نجي ها، بعد از این حادثه 
محبوبیت او نزد راي دهندگان به میزان قابل توجهي 
بیشتر ش��د. حدود ۱۵۰میلیون از شهروندان براي 
راي دهي واجد شرایط محسوب مي شدند. بالسونارو 
تصور مي كرد در دور اول پیروز مي ش��ود. بالسونارو 
و طرفدارانش در هفته هاي اخیر علیه حزب كارگر 
و رییس جمهوري س��ابق یعني لوال داس��یلوا كه به 
جرم فساد مالي به ۱۲ سال زندان محكوم و از شركت 
در انتخابات محروم ش��ده، حمالت شدیدي به راه 
انداختند. او حزب كارگر را »بزرگ ترین دار و  دسته 
خ��الف كار و مجرم« در تاریخ برزی��ل نامیده كه در 
آستانه نابودي قرار دارند. دلسردي از سیاست هاي 
مرسوم و واكنش در برابر ۱4سال حكمراني چپ ها 
باعث محبوبیت نام��زد راس��ت گراي افراطي، ژایر 
بالسونارو، و پیشتازي او در انتخابات برزیل شده است.

برزیل، بزرگ ترین اقتصاد امریكاي التین، در حال 
حاضر با بحران سیاس��ي عمیقي روبروست. فساد 
مالي گسترده سیاستمداران و اقتصاد كم رونق شرایط 

دشواري را به وجود آورده است. 

 گفت وگوي پاكستان
 و گروه ويژه اقدام مالي 

محاكمه 2 نخست وزير پيشين 
پاكستان 

با ورود گروه ویژه مبارزه با پولشویي آسیا- پاسفیك، 
دور جدید مذاكرات پاكستان با مقام هاي گروه ویژه 
اقدام مالي )FATF( در اس��الم آباد آغاز شده است. 
به گزارش ایرنا، تیم ویژه مبارزه با پولش��ویي آسیا- 
پاس��فیك )APG( تا دو هفته در پاكستان حضور 
دارند. این تیم در مدت اقامت خود در اس��الم آباد از 
هفتم تا نوزدهم اكتبر با وزیر كشور، وزیر خارجه، وزیر 
دارایي و رییس بانك مركزي پاكستان دیدار كرده و 
در خصوص موضوعات تخصصي تبادل نظر مي كنند. 

تركيه از عربستان توضيح 
مي خواهد 

مقامات تركیه از عربس��تان س��عودي خواسته اند 
توضیح��ي قانع كنن��ده درباره سرنوش��ت جمال 
خاش��قجي روزنامه نگار ناپدید شده این كشور ارایه 
كنند. رجب طیب اردوغ��ان رییس جمهور تركیه 
گفته كه ش��خصا موضوع را دنبال مي كند و منتظر 
گزارش پلیس است. به گزارش بي بي سي، مقام هاي 
تركیه مي گویند به این نتیجه رسیده اند كه یك تیم 
۱۵ نفره كه از عربستان به استانبول آمده بودند جمال 
خاشقجي را در داخل كنسولگري عربستان به قتل 
رس��انده اند. ریاض به ش��دت این موضوع را تكذیب 
مي كند. خاشقجي از چهار روز پیش در تركیه و پس 
از مراجعه به ساختمان كنس��ولگري عربستان در 

استانبول ناپدید شده است.

طالبان خواستار
تحريم انتخابات شد

طالبان از مردم افغانس��تان خواست كه انتخابات 
پارلماني پیش رو را تحریم كنند. به گزارش رویترز، 
ذبیح اهلل مجاهد سخنگوي طالبان، گفته: »امریكا 
از این انتخابات تنها براي مش��روع سازي حضور و 
حاكمیتش استفاده مي كند. مردم باید این انتخابات 
را تحریم كنند تا آنها با اهداف كثیفشان به نتیجه 
نرس��ند.« این بیانیه در حالي منتشر شده كه تنها 
كمتر از دو هفته به برگزاري انتخابات باقي است و در 
این میان طالبان و داعش حمالت خود را در سراسر 

افغانستان افزایش داده اند.

نواز شریف و ش��هید خاقان عباسي نخست وزیران 
پیشین پاكستان، براي پاس��خ به اتهام هاي مطرح 
شده علیه آنها، در دادگاه عالي الهور حاضر مي شوند. 
به  گزارش رویترز، نواز ش��ریف نخست وزیر پیشین 
پاكستان، به دلیل مصاحبه جنجالي با روزنامه داون 
و متهم كردن س��رویس هاي اطالعاتي به بس��تن 
چشم هایشان در برابر حمالت تروریستي بمبئي به 
خیانت متهم شده است. بیش از ۱۵۰نفر در حمالت 
مرگبار بمبئي كشته شدند كه دهلي سرویس هاي 

اطالعاتي پاكستان را مقصر این حمالت مي داند. 
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چطور رشد اقتصادي پايدار داشته باشيم
بيانيه آكادمي نوبل

در بيانيه آكادمي نوبل آمده: »ويليام نوردهاوس و 
پل رومر روش هايي را طراحي كرده اند تا به برخي 
از اساس�ي ترين پرس�ش هاي عصر ما بپردازند 
از جمل�ه اين كه چطور رش�د اقتص�ادي پايدار 

بلندمدت داشته باشيم. 
علم اقتص�اد در واقع با مديري�ت منابع كمياب 
سر و كار دارد. طبيعت محدوديت هاي مهمي را 
به رشد اقتصاد تحميل مي كند و علم ما در تالش 
اس�ت تا با اين محدوديت ها روبه رو شود. امسال 
ويليام نوردهاوس و پل رومر با طراح مدل هايي كه 
توضيح مي دهد چطور بازار اقتصاد با طبيعت و علم 
ارتباط برقرار مي كند، نقش قابل توجهي در توسعه 

دامنه تحليل هاي اقتصادي داشتند. 
تغييرات در عرصه فناوري: پل رومر نشان مي دهد 
كه چطور دانش مي تواند به عنوان موتور محركه 
رش�د اقتصادي عمل كند. وقتي رشد اقتصادي 
ساالنه اندك در طول چند دهه تجميع مي شود، 
همين رشد هاي اقتصادي ناچيز زندگي مردم را 
تغيير مي دهد. تحقيقات پيش�ين اقتصاد كالن 
بر نوآوري تكنولوژيكي به عنوان موتور محركه 
اوليه رش�د اقتصادي تاكيد داشتند اما مشخص 
نكرده بودن�د كه چطور تصميم ه�اي اقتصادي 
و ش�رايط بازار، بر خلق فناوره�اي جديد تاثير 
مي گذارند. پل رومر با نشان دادن اين كه نيروهاي 

اقتصادي چطور تمايل شركت ها به توليد ايده ها و 
نوآوري هاي جديد را كنترل مي كنند، اين معادله 
را حل كرد. راه حل پل رومر كه سال 1990 منتشر 
شد، پايه و اساس آن چيزي است كه امروز با عنوان 
تئوري »رشد درون زا« ناميده مي شود. اين تئوري 
كه دو نظ�ري و عملي دارد توضي�ح مي دهد كه 
چگونه ايده هاي مختلف به شرايط متفاوتي براي 
رشد در يك بازار نياز دارند. تئوري رومر سرمنشا 
تحقيقات جديد درباره مقررات و سياست هايي 
شد كه ايده هاي جديد و رفاه بلندمدت را تشويق 

مي كنند.
تغيي�رات آب و هواي�ي: يافته ه�اي نوردهاوس 

با روابط مي�ان جامعه و طبيعت س�ر و كار دارد. 
نوردهاس از ده�ه 1970 تصميم گرف�ت تا روي 
اين موضوع كار كند، يعني درس�ت از زماني كه 
دانشمندان به طور فزاينده اي نسبت به گرمايش 
آب وهوايي كه نتيجه احتراق سوخت هاي فسيلي 
بود، نگران ش�ده بودن�د. در اواس�ط دهه 1990، 
نوردهاوس اولين كسي بود كه يك مدل ارزيابي 
يكپارچه را ايج�اد كرد. او به عن�وان مثال مدل 
كم�ي را براي توصي�ف تعامل جهان�ي اقتصاد و 
آب وهوا طراحي كرد. مدل نوردهاوس تئوري ها 
و نتايج تجربي فيزيك، شيمي و اقتصاد را ادغام 
مي كند. اين مدل اكنون توس�عه يافت�ه و از آن 

براي شبيه س�ازي چگونگي حركت همس�وي 
اقتصاد و تغييرات آب و هوايي استفاده مي شود. 
از اي�ن م�دل ب�راي بررس�ي عواق�ب مداخله 
سياست هاي آب و هوايي به عنوان مثال ماليات 
كربن بر اقتصاد استفاده مي شود. مشاركت هاي 
روش شناسانه پل رومر و ويليام نوردهاوس بينش 
اساس�ي را درباره علل و پيامدهاي نوآوري هاي 
تكنولوژيك�ي و تغيي�رات آب و هواي�ي فراهم 
مي آورد. دريافت كنندگان نوبل امسال پاسخ هاي 
قطعي براي پرسش ها ندارند اما يافته هاي آنان ما 
را به پاسخ اين پرسش كه چگونه مي توانيم به رشد 

جهاني اقتصادي پايدار دست يابيم، مي رساند« 



جامعه8گزارش
 كودكاني كه از تحصيل

باز مي مانند
با وجود گذش��ت دو هفته از آغاز سال تحصيلي 
جديد، اما هس��تند كودكاني كه دستان ظريف 
و كوچكش��ان به جاي قلم در دس��ت گرفتن و 
آموختن، در خيابان هاي پرازدحام و كارگاه هاي 

نمور، ترك مي خورد و مشق درد مي كنند.
اگرچه ماه مهر شروع سال تحصيلي براي كودكان 
و نوجوانان است اما همه كودكان شانس و فرصت 
بهره من��دي از اين ح��ق طبيع��ي را ندارند. در 
اصطالح به اين كودكان، بازماندگان از تحصيل 
مي گويند. كودكان بازمانده از تحصيل كودكاني 
هس��تند كه به داليلي متع��دد از آغاز ي��ا ادامه 

تحصيل باز مي مانند. 
كودكان كار و كودكان بي هويت دو گروه عمده 
از كودكاني هستند كه شانس تحصيل را از دست 
مي دهند. كودك كار به كودكي گفته مي ش��ود 
كه مش��غول كار و شغلي است كه مخل سالمت 
جسمي، روحي، اخالقي او و تحصيلش مي شود. 
كودكان بي هويت هم كودكاني هستند كه پدر 
و بعضا مادرش��ان مشخص نيس��ت و در نتيجه 
شناسنامه ندارند. از آنجايي كه يكي از ملزومات 
آموزش در ايران ثبت هويت و داشتن شناسنامه 
است اين كودكان نيز از اين حق محروم مي مانند.

»فاطمه قاسم زاده« رييس هيئت مديره شبكه 
ياري كودكان كار معتقد اس��ت: بچه هايي كه از 
تحصيل باز مي مانند چند گروه هستند؛ بچه هاي 
معلولي كه معموال وضعيت اقتصادي مناسبي 

نيز ندارند.
به همين دليل آموزش آنان براي خانواده هايشان 
صرفه اقتصادي ندارد، يكس��ري هم بچه هايي 
هستند كه بيش��تر در مناطق حاشيه تهران به 
دليل ازدواج زودهنگام در سنين 12 و 13 سال 
و حتي پايين تر ترك تحصيل مي كنند و از ادامه 
تحصيل باز مي مانند. عده اي كودكان بي هويت 
هستند كه عمدتا مهاجرند... البته تمامشان مهاجر 
نيستند و كودكان ايراني بدون هويت هم داريم. 
يعني كودكان ايراني كه ناشي از ازدواج هاي موقت 
و كوتاه مدت هستند و اينها هم هويت ندارند چرا 
كه پدر مشخص نيست و رفته است. بچه بي هويت 
و بدون شناس��نامه هم نمي تواند درس بخواند. 
بنابراين درصدي از اين بچه ها هم از تحصيل باز 
مي مانند. گروه آخر كه عمده ترين است، بچه هاي 
كار هستند كه در كارگاه هاي زيرزميني و قالي 
بافي و كفاشي و... صبح و بعد از ظهر كار مي كنند 

و نمي توانند به مدرسه بروند.
»لي��ال زلفي گل« فع��ال مدن��ي و عضو پويش 
»بدسرپرست؛ تنهاتر« در اين رابطه به پژوهشگر 
ايرنا گفت: بچه هايي هس��تند كه حاصل روابط 
نامشروعند كه خيلي از اينها پدر و مادران كارتن 
خواب و معتاد دارند يا شرايط خانوادگي ندارند 
كه دنبال گرفتن شناسنامه يا انجام دادن كاري 
برايشان باشد. بعضا اينها يا يك كلوني تشكليل 
مي دهن��د و يك نفر، اين بچه ها را پيدا مي كند و 
استثمارشان كرده يا از آنها سوءاستفاده مي كند. 
اين بچه ها بعد از اينكه به يك س��ني حدود 8، 9 
سالگي و يا بيشتر مي رسند و خودشان تصميم 
مي گيرند كه به مدرسه بروند، چون شناسنامه 
ندارند جايي ثبت نامشان نمي كنند چرا كه اولين 
چيزي كه از او مي خواهند شناسنامه و اسم پدر و 

مادر است و آن بچه چيزي ندارد.
در اينجا اتف��اق به مراتب بدتري مي افتد. خيلي 
از اي��ن بچه ها به دلي��ل اين ش��رايط مي روند و 
خودش��ان را مهاجر جا مي زنن��د و اين خودش 
آسيب بزرگ تري است چون بعد از اين به چشم 
يك مهاجر به آنها نگاه مي كنند. و به دليل اينكه 
متأسفانه هنوز اين مساله در مملكت ما جا نيفتاده 
كه آن بچه مهاجري هم كه دارد اينجا و در كنار 
بچه هاي ما زندگي مي كند، حق زندگي و احترام 
و عزت نفس دارد، اين بچه ها از بابت تحقير و نگاه 
منفي جامعه به مهاجرين، باز هم آسيب مي بينند.

ما مجبوريم و بايد به اينها مانند بچه هاي خودمان 
آم��وزش بدهي��م و فرهنگ س��ازي كنيم ولي 
متاس��فانه اين چيزي اس��ت كه ناديده گرفته 
مي شود و اينها دس��ت به دست هم مي دهند تا 

يك آسيب، بزرگ بشود.
زلف��ي گل ادام��ه مي ده��د: از حاش��يه تهران، 
پاكدشت، اطراف كرج، مالرد و حصارك و... زياد 
پيغام مي گيريم كه چنين مشكالتي وجود دارند 
و نياز هس��ت كه كسي رس��يدگي كند. اما ما به 
تنهايي چه كار مي توانيم بكنيم. و ما اولين جايي 
را كه مخاطب قرار مي دهيم بهزيستي است. اما 
بهزيستي هميش��ه ترجيحش اين است كه اگر 
بچه اي كه جايي مورد آسيب قرار گرفته بگردد 
در دور و اطراف آن بچه و ببيند چه كسي هست تا 
اين بچه را به دست او بسپارد. در حالي كه چنين 

بچه هايي كسي را ندارند.
و بچه هايي هستند كه بي پناه هستند بي كس و 
كار هستند و بچه اي كه تحت اين روابط به وجود 

آمده است كسي را ندارد. 
قاس��م زاده در جواب اين س��وال كه مسووليت 
كودكان بي سرپرست به عهده چه نهادي است 
مي افزايد: بر اس��اس قانون اساسي و پيمان نامه 
حقوق كودك كه جمهوري اسالمي ايران امضا 
كرده است مسوولش دولت اس��ت كه از طريق 

دولت به سازمان هاي تابعه اش واگذار مي شود. 
مثال مش��كالت بچه ه��اي بي هوي��ت و بدون 
سرپرس��ت و بچه هاي كار را به بهزيستي واگذار 
كرده است. بهزيستي بخش��ي از وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي است كه متاسفانه وظيفه اش 
را به خوبي انجام نمي دهد . به هرحال چيزي به 
اسم مش��اركت غيردولتي داريم و سازماني هاي 
غيردولتي هم در اين زمينه كمك مي كنند اما به 
شرطي كه آن نهاد اصلي كه دولت است حداقل 
وظايفش را انجام بدهد و اين س��ازمان ها هم در 

كنار آن كمك كنند.

روايتي از سالمندان در گذر زمان

روزگار خاك گرفته گنج هاي زنده 

آسيب هاي نهاد مديريت شهري در حوزه معلوالن

الهه باقري|
 روز گذشته، آخرين روز از هفته جهاني سالمند بود. آن طور 
كه گفته شده، سازمان ملل در سال 1982 شوراي جهاني 
سالمندي را تشكيل و در همان سال طرحي را براي تعيين 
يك روز جهاني براي س��المندان ارايه داد تا اينكه در سال 
199۰ اين شورا اول تا هشتم اكتبر را تعيين كرد. هفته اي 
كه بايد مقام سالمندان ارج نهاده مي شد و به راهكارهايي 
براي گذران روزهايي بهتر براي آنها مي انجاميد. گنج هايي 
كه حاصل زيست پر مشقت شان، جهان و جهانياني شده 

است كه امروز، در مقابل  ما قرار دارد. 

    بانوي عمارت ارغوان
از كنار چرخ خياطي بلند مي شود، پرده را كشيده و از پشت 
پنجره بچه ها را صدا مي زند. به حياط مي رود و منتظر مي ماند 
تا بچه ها به خانه بيايند. به ترتيب، پاي حوض، دست و روي 
بچه ها را كه غرق در خاك است، مي شويد و لباس هاي تميز 
بر تن آنها كرده و به داخل خانه مي فرس��تد. حياط بزرگي 
است. زمان مي خواهد و حوصله كه يكي يكي، تمام  گلدان ها 
را آب بدهد و برگ هاي ريخته در گوشه و كنار را تميز كند. 
هنوز ديوارهاي اين خانه، با صداي تلويزيون بيگانه است. تنها، 
در ساعت هايي موج راديوست كه گاهي صداي موسيقي و 
گاهي اوضاع شهر را مهمان اين عمارت آرام مي كند.  غروب 
نش��ده صداي كوبه در مي آيد و با جيغ بچه ها، سكوت آن 
عمارت شكسته مي شود ... بابا ... بابا ... بابا اومد... پدر از در وارد 
مي شود با يك بغل پر از ميوه و چند نان سنگك . مادر به ايوان 
مي رود و بساط چاي را به پا مي كند. بچه ها به ترتيب كنار 
پدر مي نشينند. يكي چقلي پسر همسايه را مي كند كه اجازه 
نداده با تفنگش بازي كند، دختر كوچك نيز، نمره 2۰ امال را 
به پدر نشان مي دهد. يكي هم خسته از بازي، سر بر پاي پدر 
مي گذارد و چرت مي زند... هنوز زمان براي فرزندان در اين 
عمارت معني پيدا نكرده است اما با هرباري كه مادر موهاي 
دختر كوچك را مي بافد و پدر بند كفش هاي پسر را مي بندد، 
يك تار موي سفيد، بر س��ر آنها مي نشيند؛ با هر ترسي از 
افتادن بچه ها در حوض خانه، مادر چروكي به زير چشمانش 
اضافه مي ش��ود و كمر پدر، از آن استواري، دورتر مي شود. 
ديگر بچه ها به تنهايي حمام مي روند و پدر بند كفش آنها 
را نمي بندد. پسر كوچكي كه زماني تنها دغدغه اش، جمع 
كردن تيله هايي بيشتر از برادرش بود، پزشك شده و وقت 
عروس��ي دختر رسيده اس��ت. صداي هلهله و ساز و دهل 
عروسي، حتي آجرهاي اين عمارت را كه به سكوت عادت 
ندارند، به رقص وام��ي دارد. بچه ها، يكي پس از ديگري از 
خانه مي روند و سوي چشمان مادر هم كم مي شود. انگار 
ديگر الزم نيست با دو چشم، مراقب چند بچه و حوض خانه 
و غذاي روي اجاق باشد. تنها نهال هاي حياط كه اين روزها 
درختان تنومندي شده اند همدم تنهايي هاي مادر هستند. 
حرف پدر را هم، شايد فقط آجرهاي اين خانه مي شنوند كه 
انگار، گرد پيري و گذر زمان، بر چهره آنها نيز نشسته است. 

    آجرهايي كه با پدر، پير مي شوند 
اين عمارت كهنه شده و ديگر دل و دماغي براي بازماندگانش 
نمانده كه بخواهند دستي به روي آن بكشند. مادر نمي تواند 
با تغيير هر فصل، پرده ه��اي خانه را عوض كند يا فرش ها 
را در حياط پهن كرده و بش��ويد. از وقتي كه ظروف تفلون 
و چدني هم جايگزين ديگچه هاي مس��ي او ش��ده است، 
ديگر غذاهايش به خوشمزگي هميشگي نمي شود. تنها 
بهانه  خنديدنش هم زماني است كه تلفن يا زنگ در به صدا 
در مي آيد و جيغ و خنده نوه ها را مي ش��نود.  زمانه عوض 
شده و پدري كه سال ها كارگران بسياري را حقوق مي داد، 
اكنون منتظر مستمري اش است تا بتواند هزينه داروهاي 
خود و همس��رش را تامين كند؛ در شهري كه هيچ خط و 

ربطي به عم��ارت آنها، در محله قديمي ندارد؛ عمارتي كه 
انگار در حافظه هر آجرش راديويي نفتي روش��ن اس��ت. 
هنوز حفاظ هاي شيري رنگ پنجره ها تالش مي كنند قاب 
مناسبي براي خاطرات آن روزها باشند. روزهايي كه پدر در 
زير نور فانوس، قصه اميرارسالن را در گوش بچه ها مي خواند 
و مادر، سوزن به لباس هاي عيد بچه ها مي زد.  با اين همه، دل 
به دل بچه ها داده و به فروش عمارت تن مي دهند ... راهي 
آپارتماني مي شوند تازه ساز و غريب. در اين جابه جايي مادر 
ديگر نمي تواند تمام خنزر پنزري را كه روزي جهيزيه اش در 
آن عمارت بود با خود بياورد. پدر هم با خيابان ها غريبه است 

و نمي تواند با حاج عباس و سيد مرتضي گپ بزند... .

    شهري بدون سطح شيبدار
با درماندگي نگاهي به تره باري در آن سوي خيابان مي كند. 
چند دقيقه اي مكث مي كند. چند قدم به جلو بر مي دارد، 
دوباره مي ايستد و عقب و جلو را برانداز مي كند و نااميد به 
راهش ادامه مي دهد. پسري ندارد كه عصاي دستش باشد. 
نه كه ندارد، اما نمي خواه��د براي او مزاحمتي ايجاد كند. 
نمي خواهد حرف همسرش را هم نشنيده بگيرد و دست 
خالي به خانه برگردد. اما انگار سالمندان در اين شهر محكوم 
هستند كه هميشه از يك طرف خيابان حركت كنند. اين 
حكم را پل هاي عابر پياده شهر براي سالمندان صادر كرده 
است؛ پل هايي كه تعداد پله هايش، جوان ها را هم از نفس 
مي اندازد. تنگي نفس، درد قلب، آرتروز و درد زانو هم همدم 
هميشگي او و همسرش شده است.  اينها روايت نسلي است 
كه سال ها از روزگار اوج ش��ان گذشته و هنوز در اين شهر 
تردد مي كنند. خوشبخت ترين شان، در آپارتمان هايي كه 
وصله اي ناجور در ادبيات آنها هستند، زندگي مي كنند و 
هر ماه، شايد يك بار، بچه ها نصفه ونيمه به ديدن شان بروند. 
شوربخت ترين  شان هم روانه سالمندان مي شوند. نمي توانند 
به بچه ها هم خرده بگيرند. دور هر كدام را هزار قسط و قرض 
و بدهي گرفته است. زندگي مدرن تازه رسيده به كشور ما 
هم، ناخود آگاه، انگار همه را مسخ كرده و گردي از فراموشي 
بر سر و روي شان پاشيده است؛ فراموشي اي كه پدر و مادر 
را از خانه ش��ان دور كرده اس��ت. آنها همه را جز فرزندان و 
جواني شان فراموش كرده اند و فرزندان نيز پدر و مادرشان و 
جواني شان را. آنها زير بار روزمرگي نمي توانند جواني كنند و 
پدر و مادر نيز، زير بار عددي كه سن شان شده است. بچه ها 
مي گويند بيشتر از اين نمي شود آنها را با اين همه مريضي 
تنها گذاشت. خانه س��المندان براي شان بهتر است. آنجا 
پر از هم سن و ساالن شان اس��ت و به خوبي از آنها مراقبت 
مي كنند. شايد بهتر مراقبت شوند اما سرعت پيري شان، 

چند برابر خواهد شد ... 

    پايان است اما ناگزير 
درست يا غلط، آن عمارت جاي خود را به سراي سالمندان 
داده اس��ت. صداي بازي كودكان در حياط، به س��كوتي 
در اين خانه جديد تبديل ش��ده و ج��اي هم محلي هاي 
قديم را، غريبه هايي هم س��ن و سال گرفته اند كه تنها مرز 
مشترك شان، پيري و تنهايي است. ديگر در اين خانه، فرقي 
ندارد كه دستپخت ثريا خوب است يا نه؛ ماهرخ چقدر تميز 
خياطي مي كند يا خانه كبري، هميشه مرتب است. حتي 
ديگر فرقي ندارد كه علي چند كارمند داشته و مرتضي در 
كارگاه كفش دوزي خود، چند نفر را نان مي داد. اهميتي 
ندارد كه منصور به چند زبان دنيا مس��لط است و شاهرخ، 
سرهنگ بازنشسته اي اس��ت كه هر روز، چندصد سرباز، 
صبح را با س��الم نظامي به او آغاز مي كردند. اينجا، همه با 
طلوع آفتاب بيدار مي شوند. قندشان كنترل مي شود. طبق 
رژيم غذايي كه پزشك شان براي آنها تعريف كرده صبحانه 
مي خورند و ساعتي در حياط كنار هم مي نشينند. بعضي ها 

هم كه كم حوصله ترند، ترجيح مي دهند بيشتر بخوابند يا 
خود را با برنامه هاي تلويزيون س��رگرم كنند؛ حتي شايد 

برنامه كودك!  
اينجا، هيچ فرقي با هم ندارند. نه تحصيالت شان مهم است 
و نه شغل و درآمدشان ... تنها در خاطرات خودشان است 
كه روزگار سپري شده شان را با غرور به ياد مي آورند. گاهي 
هم شايد افسوس كه اگر چنين مي شد، اينجا نبودند و اگر 
چنان مي شد، هنوز در خانه و كنار فرزندان شان مانده بودند. 
هرچه كه هست، ديگر خانم يا آقاي خانه خودشان نيستند. 
هر چه كه هست، بيماري و ناتواني، آنها را نيازمند مراقبت 
كرده و زندگي مدرن، فرزندان شان را درست يا غلط، درگير 
!  اگر غريبه باشي و كنار شاهرخ بنشيني، تمايل چنداني به 
صحبت كردن نخواهد داشت. س��ال ها، هزاران سرباز زير 
دست او تربيت مي ش��دند. دوست ندارد كسي به او ترحم 
كند. مي خواهد با هر شيوه اي كه مي شود، خود را از ديگران 
جدا كن��د. روزگاري صاحب  خانه و زندگ��ي بود و اكنون، 
آن همه اتاق و س��را و دارايي و خدمه، تنهايي اش را درمان 
نمي كند. انتظار رسيدن نامه گاه گاه فرزندانش از ينگه دنيا 
هم او را خسته كرده است. به همه مي گويد با پاي خودش به 
خانه سالمندان آمده؛ شايد مي خواهد ثابت كند كه هنوز او 
تصميم گيرنده است. تنها زماني برق غرور را در چشمانش 
مي بيني كه از او س��والي پرسيده باش��ي يا اينكه در مورد 
موضوعي مشورت بگيري؛ لحظه اي كه قاطعانه مي تواند با 
نگاهش به تو يادآوري كند كه جواني و او سرشار از تجربه 
و آگاهي. او حتي، نمي خواهد باور كند كه مردان ديگر در 
اين خانه، همسن او هستند. گاهي از آنها با عبارت پيرمرد 
ياد مي كند. با غروري كه گويي از آنها سرحال تر و جوان تر 
است؛ كه شايد از آنها نيز سالخورده تر باشد. وقتي كه از آنها 
مي خواهند كه براي معاينه هفتگي، به ترتيب نزد پزشك 
بروند، با قدرت و فاصله از بقيه قدم برمي دارد. انگار نمي خواهد 
همرنگ ديگران شود. نمي خواهد سالمندي شود در خانه 
سالمندان. مرتضي نيز، درست رفتاري مانند او دارد. پينه 
دستانش، مانند عكسي يادگاري از كارگاه كفش دوزي اش 
به جا مانده است. كمي مهربان تر از سرهنگ بازنشسته به 
نظر مي آيد، اما او هم دوست دارد با سكوتش، فاصله اي ميان 

خودش و تو برقرار كند. غمي در چشمانش است اما گله، 
هرگز! مي گويد پسرش مدير يك شركت بزرگ است و 24 
ساعت براي زندگي او كم است. با افتخار از زندگي فرزندانش 
تعريف مي كند و مي خواهد از اينكه او را به خانه سالمندان 
آورده اند، دفاع كند. »هر هفته به من س��ر مي زنن، طفليا 
خيلي سرشون ش��لوغه. دخترم پرستاره و بچه كوچيك 
داره، پسرم هم كه وقت سر خاروندن نداره. همش سر كاره، 
اما به اينجا سپردن كه خيلي هوامو داشته باشن. هر ماه هم 
كلي خريد مي كنن و برام ميارن ... « كمي كه باهوش باشي، 
به راحتي تشخيص مي دهي كه غم بزرگي پشت سكوت 
ميان حرف هايش خوابيده ... علي معموال تنها در گوشه اي، 
مشغول حل جدول است. با اغراق در نگاه كردن به ساعت 
زنجيردار آويز از كتش، مي خواهد نشان دهد كه هنوز براي 
تك تك لحظه هايش برنامه ريزي دارد. بايد با او رس��مي 
صحبت كني. هنوز از كلماتي استفاده مي كند كه شبيه شان 
را تنها در كتاب هاي قديمي پيدا مي كني. وقتي كه از ادبيات 
حرف مي زند، وقتي كه با صداي بلند عطار مي خواند، تمام 
كالم و نگاهش سرش��ار از ذوق مي شود؛ ذوقي كودكانه، يا 
شايد يك لحظه، در زمان سفر مي كند و روزهاي اوجش را 
به ياد مي آورد.  زن ها اما جور ديگري رفتار مي كنند. راحت تر 
با اين خانه جديد كنار آمده اند. حتي با پرستارها و پرسنل 
خانه سالمندان نيز، صميمي تر برخورد مي كنند؛ غرورشان 
را با چاش��ني مهرباني زياد نشانت مي دهند. اگر غريبه اي 
به ديدنشان برود، نگران لباس هاي راحتي شان نيستند. 
هنوز هم مادرند، حتي زماني كه فرزندان شان فرسنگ ها 
از آنها فاصله دارند. انگار كه قانون دنيا و گذر زمان را درك 
كرده و با آن كنار آمده اند. كنار ماهرخ كه بنشيني، البه الي 
حرف هاي��ش به درز و ُبرش لباس هاي��ت نگاه مي كند و با 
وسواس از مدل لباست حرف ميزند. به گفته خودش، تمام 
مهماني هاي فاميل، با لباس هايي كه ماهرخ مي دوخته، 
گذشته است. پر است از دلتنگي اما گله نمي كند. نه او، كه 
تمام مادران دلتنگي ش��ان را در اين خانه، پشت مهرباني 
و لبخندش��ان پنهان مي كنند. نه اينكه غرورشان نگذارد 
گله اي بكنند، انگار هيچ شكايتي ندارند و به همين كه خبر 
سالمت فرزندان شان را بدانند قناعت مي كنند. سريع تر از 

مردان اين خانه، با غريبه ها صميمي مي شوند. شايد كمتر 
از يك ساعت براي اطمينان كردن و گفتن راز زندگي شان 
الزم داشته باشند. فقط كافي است از زيبايي و سليقه شان 
تعريف كني، تا با شور كودكانه اي از خواسته شدن هاي شان 
در جواني بگويد. از تاب موهايش و گونه هاي گل انداخته 
... از اينكه چروك چش��مانش نبود او به زيبايي زبانزد بود. 
ثريا هم، در مهرباني كم از او ندارد. ناخن هايش را با وسواس 
سوهان مي كشد و مي گويد كه دستانش خشك شده است. 
روسري اش را هر چقدر هم كه رنگ ورو رفته باشد، با وسواس 
مرتب مي كند و برايش مهم است كه سفيدي موهايش ديده 
نشود. انگار كه اگر موهايش سفيد نبود و پوست دستانش 
چروك نشده بود، هنوز هم جواني بود كه مي توانست عمارتي 
را رتق و فتق كند. هنوز هم با تمام دلتنگي هايش، با تمام 
غصه هايش، دوست دارد كه سر بر روي پاهايش بگذاري و 
اجازه بدهي كه او دستانت را به نشانه حمايت بگيرد. هنوز 
هم مي خواهد سنگ صبور باشد؛ انگار كه نمي تواند از نقشي 
كه برايش از كودك تعريف شده، بيرون بيايد؛ او يك حامي 
است، هميشه حامي بوده است. شايد همين موضوع او را 
بي توقع از حمايت ديگران كرده است. به سادگي مي تواني 
بفهمي كه در اين خانه، هر چقدر هم كه شناسنامه شان از 
سن باالي آنها بگويد، هنوز هم زنان، زن هستند و مردان، مرد. 
فقط كافي است به زنان نشان بدهي كه دستان شان امنيت 
مي دهد و به مردان قدرت بدهي كه هنوز محتاج راهنمايي 
و مشورت شان هستي. اينجا را پذيرفته اند؛ چرا كه با همه 
غرورشان از تنهايي مي ترسند. مي دانند آخرين پناه شان 
است. دوگانگي عجيبي دارند. در اوج آنكه مي خواهند زمان 
به عقب برگردد و دوباره جواني شان را بيابند، در انتظار مرگ 
هستند. از س��رعت گذر زمان شكايت مي كنند و افسوس 
مي خورند، اما با پايان زندگي شان هم كنار آمده اند. اگر قوم 
و خويش و غريبه باشي، ممكن است از رفتن به ديدار آنها، 
معذب شوي؛ ترحم نمي خواهند، اشياي موزه هم نيستند 
كه بازديدش��ان كني... آنها تنها نزديكان و فرزندان شان را 
مي خواهند. حتي تنها يك ساعت مالقات فرزندان شان، تمام 
غرور آنها را در مقابل هم سن و ساالن شان، برمي گرداند. تلخ 

است اما واقعي! پايان است اما ناگزير ... 

»شبكه مطالعات سياس��ت گذاري عمومي« در گزارشي 
به تشريح تا عوامل موثر بر كيفيت پايين خدمات عمومي 
ارايه شده از سوي نهاد مديريت شهري به شهروندان معلول 
پرداخته و پيشنهاداتي براي بهبود وضع موجود ارايه كرده 
كه در ادامه مي آيد: .  در هر شهر اقشار و گروه هاي مختلف 
در كنار يكديگر به سر مي برند كه هر كدام داراي نيازها و 
تمايالت مختلف و متنوعي هستند. در اين ميان بعضي از 
گروه ها همچون افراد داراي معلوليت به سبب برخوردار 
بودن از وضعي��ت ويژه، به امكانات و ش��رايط مخصوص 
براي زيست برابر با ديگر شهروندان نياز دارند. بدون شك 
مهم ترين نهاد متولي در حوزه محلي و شهري، نهاد مديريت 
شهري است كه مي بايست بر اساس ظرفيت ها و بودجه 
موجود امكان زيست آسان و ايمن را براي تمامي شهروندان 
خود فراهم آورد. بديهي است كه اين نهاد در همه شهرها 
عملكرد مشابهي ندارد و شهرهاي كشورهاي توسعه يافته 
و تعدادي از شهرهاي كش��ورهاي در حال توسعه در اين 
خصوص پيشرفت قابل توجهي داش��ته اند. متأسفانه در 
ايران هيچ كدام از شهرها آنطور كه بايد به ارتقاي كيفيت 
زيست شهروندان داراي معلوليت توجه نداشته اند و اين 
امر خود به متغيري اثرگذار بر حضور شهروندان معلول در 
سطح شهر بدل گشته است. حتي در شهرهاي بزرگي نظير 
تهران، اصفهان، شيراز، تبريز و مشهد كه قاعدتًا در مقايسه 
با ش��هرهاي كوچك تر از امكانات مالي بيشتر برخوردار 
هستند، اين خأل كامال مشهود است. در اين نوشته تالش 
شده است تا عوامل موثر بر كيفيت پايين خدمات عمومي ارايه 
شده از سوي نهاد مديريت شهري به شهروندان معلول تشريح 
گردد و پيش��نهاداتي براي بهبود وضع موجود ارايه شود. 
اهميت توجه به اين موضوع بدان سبب است كه در بسياري 
موارد، نه نفس وجود معلوليت بلكه كيفيت شرايط و امكانات 
در دسترس اس��ت كه بر فرد معلول اثر مي گذارد. مقايسه 
وضعيت افراد معلول در شهرهاي كشورهاي توسعه يافته 

با شهرهايي نظير تهران خود گواهي بر طرح اين ادعا است.
    فقدان هماهنگي

عدم هماهنگي ميان سياست ها و برنامه هاي دولتي و نهاد 

مديريت شهري نقش بسيار مهمي در كيفيت امكانات و 
خدمات ش��هري ايفا مي نمايد. به جز شهرداري و شوراي 
شهر كه به عنوان اركان اصلي مديريت شهري اصواًل بايد 
بيشترين نقش را در اداره امور و ارايه خدمات در سطح محلي 
به ش��هروندان ايفا نمايند فعاليت هاي حدود 25 سازمان 
دولتي نيز به طرق گوناگون بر ش��هر اث��ر مي گذارد. تعدد 
مراكز تصميم گيري پيرامون مسائل گوناگون شهري عالوه 
بر ايجاد نابساماني هاي مديريتي، انجام صحيح و شايسته 
كارها را دشوار ساخته و باعث بروز بي نظمي، افزايش زمان 
و پايين آمدن كيفيت خدمات و اجراي برنامه ها در ش��هر 
تهران مي گردد. براي نمونه نمي توان نهاد مديريت شهري را 
مسوول تمامي موانع موجود در مسير تردد شهروندان معلول 
دانست. بلكه سازمان هاي دولتي نيز به شيوه هاي گوناگون 
در اين امر نقش دارند. از طرف ديگر شهر تهران از آن رو كه 
پايتخت جمهوري اسالمي ايران است، براي پيشبرد برنامه ها 
و ارتق��اي قابليت هاي خود به بودج��ه دولتي نيز نيازمند 
اس��ت. در حالي كه اختالفات و رقابت هاي سياسي تا حد 
زياد راه را بر همكاري هاي فني ميان نهاد مديريت دولتي و 
مديريت شهري بسته است كه نتيجه آن چيزي جز زيان به 
شهروندان تهراني نيست. همكاري هاي هدفمند و نظام مند 
اين دو نهاد با يكديگر در حوزه هاي مختلف چه بسا مي تواند 
اثرات مطلوب تر و پايدارتري را بر شهروندان پايتخت بر جاي 
بگذارد. همكاري هاي مذكور در زمينه هايي همچون حمل 
و نقل و مناسب سازي اماكن عمومي به ويژه براي شهروندان 

معلول مي تواند نتايج بهتري را داشته باشد.
    فقدان حمايت هاي قانوني

آنچه كه در شهر تهران قابل مش��اهده است، فقدان توجه 
كافي به مناسب س��ازي معابر و فضاهاي ش��هري اس��ت. 
نبودن آسانس��ور در تعداد فراواني از ايس��تگاه هاي مترو و 
دش��واري هاي موجود در معابر و اماكن عمومي، بيانگر آن 
است كه حمايت هاي قانوني الزم براي افراد معلول آنگونه 
كه الزم است از سوي نهاد مديريت شهري صورت نگرفته 
اس��ت. اگر معلوالن هنگام تردد در پياده روها با انواع موانع 
روبرو مي شوند، اگر اين گروه از جامعه در هنگام بهره گيري 

از وسايط نقليه عمومي با دشواري هايي مواجه هستند و اگر 
ساختمان ها و فضاهاي شهري براي آنها آنگونه كه شايسته 
است مناسب سازي نشده است، بدون شك بخشي از آن ناشي 
از فق��دان حمايت هاي قانوني و ضعف عملكرد اين نهاد در 
سطح شهر است. با وجود تالشهاي صورت گرفته افراد معلول 
همچنان دوچار دشواري هاي فراوان براي استفاده از فضاهاي 
شهري هستند. حال آنكه شهر بايد به گونه اي طراحي گردد تا 
امكان حضور و فعاليت همه اقشار و گروه ها در آن فراهم شود. 
در صورت وجود آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مناسب و نيز 
وجود اراده الزم براي اجراي آنها راه براي حضور آسانتر و امنتر 

براي افراد داراي معلوليت هموارتر مي گردد.
    عدم هماهنگي امكانات   با نيازها

يكي از مش��كالت موجود آن اس��ت كه با وجود آنكه نهاد 
مديريت شهري امكاناتي را براي تسهيل امور افراد معلول 
فراهم نموده اس��ت، به دليل عدم شناخت و آگاهي كافي 
در اين زمينه اين امكانات نمي تواند بطور مناسب نيازهاي 
آنها را تأمين نمايد. براي نمونه شهرداري تهران به منظور 
س��هولت بخش��ي به تردد افراد داراي معلوليت در سطح 
شهر خودروهايي را فراهم نموده است. ليكن از آنجايي كه 
تعدادي از اين خودروها مجهز به امكانات ويژه اي هستند، 
براي اس��تفاده بخش��ي از افراد معلول يعني اف��راد داراي 
معلوليت جسمي-حركتي مناسب اس��ت. حال آنكه به 
دليل هدفگذاري نادرست و عدم تطابق امكانات با نيازهاي 
گروه هدف، اين نوع از خودروها از سوي كليه معلوالن مورد 
استفاده قرار مي گيرد و اين امر موجب مي گردد تا افراد داراي 
معلوليت جسمي-حركتي نتوانند بطور مناسب و كافي به 
چنين خودروهايي دسترسي داشته باشند. حال آنكه اين 
خودروها اساساً براي استفاده اين گروه از افراد معلول تعبيه 
شده اس��ت و براي س��اير معلوالن مي توان از خودروهاي 
عادي اس��تفاده كرد. آنچه كه تاكنون مطرح شد، شماري 
از آسيب هاي نهاد مديريت شهري در مواجهه با مسائل و 
مشكالت افراد معلول در شهر تهران است. بديهي است كه 
نمي توان همه دشواري هاي موجود در حوزه شهر را صرفا به 
دليل فقدان آگاهي كافي يا تمايل الزم براي اقدام دانست. 

اما آنچه مشخص است اين است كه نهاد مديريت شهري 
در اين خصوص داراي نقش غير قابل انكاري است. در ادامه 
تالش مي شود تا راهكارهايي به منظور كاهش معضالت 

موجود پيشنهاد شود.
    راهكارها 

   همكاري و تعامل دولت و نهاد مديريت شهري و جايگزين 
نم��ودن همكاري هاي فن��ي و عملي به جاي ش��عارها و 
رقابت هاي سياسي موجب استفاده بهينه از منابع موجود در 
جهت كاهش مشكالت موجود در پايتخت و ارتقاي كيفيت 
زيست شهروندان تهراني خواهد بود. بسياري از اقداماتي كه 
در سال هاي گذشته اتخاذ شده است، تحت تأثير رقابت هاي 
سياسي ميان دولت و شهرداري تهران بوده است كه به علت 
شتابزدگي و نبودن بودجه كافي دشواري هاي فراواني را براي 
ساكنين تهران ايجاد نموده است. البته اين عامل نه تنها افراد 
معلول بلكه كليه شهروندان تهراني را بطور غير مستقيم با 
مشكالت درگير نموده است. مشاركت گروه هدف در اعمال 
و پروژه هاي مرتبط با اين حوزه: اگر قرار است اقدامي براي 
آس��ايش، رفاه و سهولت در دسترسي افراد معلول به نقاط 
مختلف شهر ايجاد گردد، بهتر است از نظرات تخصصي آنها 
در مراحل مختلف پروژه هاي مربوطه استفاده شود. البته 
اين امر مستلزم وجود مجاري مناسب براي مشاركت گروه 
هدف يا سازمان ها و گروه هاي حامي آنها و تعيين و معرفي 
نمايندگاني موقت از جانب افراد معلول و به رسميت شناخته 

شدن آنها از سوي نهاد مديريت شهري است.
   شفافيت با كاهش فساد رابطه تنگاتنگ دارد. نهادهايي كه 
اقدامات آنها روشن و مديرانشان در قبال گروه هدف پاسخگو 
هستند، امكان چنداني براي افتادن در دام فساد ندارند. افراد 
داراي معلوليت و تشكلها و گروه هاي فعال در اين زمينه نيز 
حق دارند كه خواهان شفافيت و پاسخگويي در زمينه اقدامات 
مرتبط با نيازهاي افراد معلول در س��طح شهري و محلي 
باشند. بنابر اين گروه هدف حق دارند كه بدانند پروژه ها و 
فعاليت هايي كه به نام آنها و با هدف بهبود شرايط آنها انجام 
مي گيرد، دقيقاً براي رفع كدام نياز آنها طراحي شده است؟ با 
صرف چه ميزان هزينه و در طول چه مدت محقق مي گردد؟ 

در طراحي و اجراي آن تا چه ميزان از نظرات و مشورت هاي 
متخصصان اين حوزه و گروه هدف بهره گرفته شده است؟ 
نتايج آن تا چه ميزان به بهبود كيفيت زيست آنها در شهر 
ياري مي رساند و نيز تا چه اندازه با اهداف اوليه طرح و الگوهاي 
پيشنهادي مطابقت دارد؟ اينگونه از ارزيابي ها در شرايطي 
امكان پذير است كه شفافيت در اطالعات وجود داشته باشد و 

مديران پروژه در قبال عملكرد خود پاسخگو باشند.
   اقدامات سودمند در صورتي كه از حمايت هاي قانوني نيز 
برخوردار باشند پايدارتر خواهند بود. به اين ترتيب قوانين 
و آيين نامه ه��ا در خصوص لزوم توجه به مناسب س��ازي 
س��اختمان هاي عمومي، اماكن تفريحي، شبكه حمل و 
نقل و جز آن از يك سو مجريان پروژه ها ي مربوطه را ملزم 
به پايبندي به الزامات من��درج در آن قوانين و آيين نامه ها 
مي نمايد و از سوي ديگر بودجه الزم به منظور مناسب سازي 
مطابق با قانون تخصيص خواهد يافت. بدون وجود قوانين 
حمايتي در حوزه شهري افراد معلول با دشواري هاي فراواني 

مواجه مي شوند.
   اگرچه صرف ايجاد يك بخش يا نهاد به تنهايي نمي تواند 
به حزف يا كاهش مشكالت افراد داراي معلوليت در حوزه 
شهري منجر گردد، اما در صورتي كه تمهيدات الزم در اين 
خصوص وجود داشته باشد تا بتواند اين بخش را از خودسري 
و فس��اد دور نگه دارد مي تواند راهكاري قابل بررسي باشد. 
عالوه بر اين چنين نهادي بايد بطور پيوسته از يك سو با گروه 
هدف، متخصصان و كارشناسان اين حوزه و نيز گروه هاي 
مردم نهاد در اين زمينه تعامل داشته باشد تا بتواند نظرات 
تخصصي و نيازهاي اساسي موجود در رابطه با شهر را دريافت 
كند و از س��وي ديگر از چنان اعتب��ار و جايگاهي در درون 
شهرداري برخوردار باشد تا بتواند ضمن پردازش و قالب بندي 
نظرات و پيشنهادات ارايه شده آنها را به بخش هاي مربوطه 
ارايه دهد. در عين حال بايد در نظر داشت كه چنين بخشي 
صرفا طراح و ارايه دهنده طرح هاي مربوط به اين حوزه است 
و از آنجايي كه چنين بخشي نمي تواند خود ناظر نيز باشد 
شهرداري بايد بطور مداوم اقدامات اين بخش را رصد نمايد 

تا از انحراف در اهداف جلوگيري شود.
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يادداشت

نگاه

9 مسكن
 توصيه به

جلوگيري از سوداگري

 بازار مسکن 
در روزهای پس از توفان

رونق نس��بي و به تبع آن 
افزايش قيمتي كه در بازار 
مسكن مشاهده مي شود، 
حب��اب نيس��ت و ي��ك 
واقعيتي اس��ت كه حتي 
مي تواند منجر به تثبيت 
قيمت معام��ات انجام 
ش��ده در بازار مسكن نيز 
شود. اينكه تصور شود در 
سال آتي با كاهش معناداري در قيمت مسكن مواجه 
شويم نيز تحليل نادرستي است چراكه عواملي چون 
كاهش سود سپرده هاي بانكي و هر نوع تزلزل در بازار 
بورس و ارز و طا باعث س��ر ريز شدن سرمايه هاي 
مديريت نشده به بازار مسكن مي شود كه در مقطع 
كنوني شاهد آن هستيم. و بدترين نتيجه آن، رونق 
بازار سوداگري در اقتصاد مسكن را شاهد خواهيم 
بود كه چه بسا اين غول دو سر در حال بيداري است 
و مي تواند خواب مصرف كننده هاي واقعي را آشفته 
كند. مهم ترين توصيه آن است كه دولت و مجلس 
قوانيني را وضع كنن��د كه از س��وداگري در حوزه 
مسكن جلوگيري شود از جمله محدوديت در خريد 
و فروش مسكن از س��وي افراد از نظر تعداد و امكان 
معامله ملك در يك س��ال ت��ا خواهان واقعي عقب 
نمانده و بتواند در آرامش به خريد و سرمايه گذاري 
در بانك هاي عامل براي اخذ تسهيات اقدام كند، نه 
اينكه تا دوره اعطاي تسهيات بانكي برسد، مسكن 
مطلوبش با نظام سوداگري افزايش جهشي داشته 
باشد و رفته رفته دست بسياري از متقاضيان از خريد 
ملك كوتاه شود. در صورتي كه دولت بتواند مسكن 
را از يك كاالي تجاري و سرمايه اي خارج كرده و به 
عنوان يك كاالي مصرفي به دست متقاضيان واقعي 
برساند، بازار س��وداگري در اين بخش از بين رفته و 
سرمايه هاي بخش خصوصي و حتي دولتي به جاي 
خريد و احتكار ملك و مسكن به سوي توليد مولد و 
اشتغالزا سرريز مي شود و به تبع آن فضاي سوداگري 

در اقتصاد مسكن نيز به شدت كاهش مي يابد.

نقش نوس��انات ارزی در 
اقتص��اد همچ��ون بروز 
تشنج در انسان سالمی 
اس��ت که تمام سيستم 
ه��ای ب��دن را از حالت 
نرم��ال خارج م��ی کند. 
دامن��ه نابس��امانی های 
اقتصادی ناش��ی از اين 
نوس��انات تم��ام ارکان 
اقتصاد و توليد را تحت تاثير قرار داده است. عوامل 
دخيل در توليد مسکن اعم از زمين، مصالح، دستمزد 
و . . . همگ��ی تحت تاثير اين نوس��انات، با نرخ های 

مختلفی مواجه شده اند. 
اما پيروی بازار از افزايش نرخ ارز و کشش قيمت ها 
اين بار مانند س��ال 1391 تکرار نشد، به طوری که 
عليرغم افزايش بي��ش از 400 درصدی قيمت ارز، 
مسکن نهايتا تا س��قف 60 درصد رشد کرد و پس 
از آنکه س��رمايه گذاران که به دليل عدم همراهی 
خري��داران نتوانس��تند قيمت ها را باالت��ر ببرند، 

نقدينگی را روانه ساير بازارها کردند.
در ساير بازارها هم با افت و خيز نسبی، قيمت ها هم 
پ��ای ارز افزايش نيافت و به همين دليل، بازار ارز تا 

حدودی عقب نشينی کرد.
با افزايش قيمت ها در بازار مسکن، سرمايه گذاران 
و افرادی که مصرف کننده واقعی بودند، تقريبا اکثر 
خانه های کم متراژ و متوس��طی ک��ه برای فروش 
عرضه شده بود را خريدند و در حال حاضر، مشکل 
اکثر شهرها، خالی بودن فايل فروشندگان اماک 
از آگهی های خانه های کم متراژ و با قيمت مناسب 
است. در روزهای اخير که قيمت ارز تا حدی تعديل 
شده است، خبرهايی از کاهش نسبی قيمت مسکن 
در برخی مناطق به گوش می رسد، اما بعيد به نظر می 
رسد اين کاهش قيمت منجر به رونق بازار مسکن 
شود. بايد توجه داشت که بازار مسکن در سال جاری 
تقريبا کمترين افزايش قيمت را نس��بت به س��اير 
بازارهای آزاد تجربه کرد و با توجه به افزايش قيمت 
شديد مصالح ساختمانی، بيشتر سرمايه گذاران و 
سازندگان مس��کن ترجيح دادند از اين بازار خارج 
 شده و نقدينگی خود را در بازار های زودبازده تری

همچ��ون ارز و ط��ا و بورس و . . .  س��رمايه گذاری 
کنند. البته اگر اين نرخ های کاهش��ی ادامه داشته 
باش��ند و دامنه کاهش قيمت ها به س��اير بازارها 
گس��ترش يابد، می توان اميدوار بود در دراز مدت 
سرمايه گذاران ريسک ورود به بازارهای بلند مدتی 
همچون مسکن را مجددا بپذيرند. در حال حاضر 
که ساخت و س��از به حداقل رسيده، نوبت حضور 
دولت اس��ت که می تواند با بازگرداندن آرامش به 
بازار و ايجاد اطمينان در س��ازندگان آنها را تشويق 
به حضور مجدد در بازار س��اخت مس��کن کند. در 
صورت رسيدن قيمت ارز به تعادل نسبی می توان از 
راهکارهايی مانند افزايش تسهيات ساخت و خريد 
مسکن در کنار مشوق هايی نظير حذف و يا تقسيط 
برخی هزينه های دولتی به عنوان کمک باعوض 
دول��ت به افرادی ک��ه در ش��رايط بحرانی با حفظ 
 نقدينگی خود در بانک ها به استمرار خدمات دهی

بان��ک ها کمک کردند و االن نوب��ت به دريافت وام 
مسکن آنها شده است می تواند به عنوان يکی از راه 
های کمک به رونق گرفتن س��اخت و ساز و دلگرم 
کردن مردم مد نظر قرار گي��رد تا تعادل درونی در 
بازار مس��کن را بتوان بازگرداند. بدون شک حتی 
 اگر قيمت ها هم ثبات نسبی پيدا کنند، بدون وام 

نمي توان انتظار رونق معامات مسكن را داشت.
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معماي مسكن در نيمه دوم سال 97

مسكن، مسير بعدي بازندگان بازار ارز

گروه راه و شهرسازي| شهال روشني|
پيش بيني ها از آينده نزديك بازار مسكن، حكايت از 
افزايش دوباره قيمت ها در اين بازار دارد. درحالي كه 
طي يك ماه پيش قيمت مسكن با جهش روبه رو شد 
و همه از افزايش قيمت مسكن شوكه شدند، برخي 
از كارشناسان آينده بازار مسكن را باثبات پيش بيني 
نمي كنن��د و معتقدند اگر سياس��ت هاي دولت در 
مباحث پولي و بانكي به درستي اتخاذ نشود، افزايش 

دوباره قيمت در انتظار حوزه مسكن است.
 برخي از كارشناس��ان هم فعاليت هاي اقتصادي و 
كنترلي دولت را بي اثر مي دانند و مي گويند جهش 
قيمت رخ داده به خاطر افزايش هزينه ها بوده است 
و هنوز افزايش تقاضا دامن گير بازار نش��ده است و 
چه بسا با افزايش خريد مسكن از سوي مردم و حتي 
سوداگران، قيمت مسكن در س��ال جاري مجدداً 
با افزايش��ي روبه رو مي شود كه غيرقابل پيش بيني 

است.
ب��ه  هر روي اي��ن روزها بازار مس��كن به ام��ا و اگر 
وصله پينه ش��ده اس��ت و به ص��ورت خيلي دقيق 
نمي توان ب��راي اين بخش پيش بيني داش��ت؛ اما 
ازآنجايي كه اكثر كارشناسان آينده بخش مسكن را 
با بازار طا و ارز گره زده مي دانند معتقدند، حال كه 
بازار ارز و سكه طي روزهاي اخير با كاهش و ريزش 
روبرو ش��ده بازار مسكن با خطر هجوم نقدينگي ها 
روبرو خواهد شد و اين حجم ورود نقدينگي به اين 
بازار باعث خواهد ش��د، بازار مسكن طي روزهاي 
آينده ش��اهد افزايش معامات با حفظ قيمت هاي 

كنوني باشد.
اما به گفته عده اي ديگر كاهش نرخ هاي ارز و سكه 
پات��ك دولت به مردم بوده و كامًا مقطعي اس��ت، 
بنابراين اگر سوددهي  اين بازارها همچنان به قوت 
خود باقي بماند، بازار مسكن در ركود عميق تري فرو 
رفته و تا پايان سال به علت عدم حضور مؤثر بخش 

تقاضا شاهد افزايش قيمت ها نخواهيم بود.

  كاهش تمايل به حضور سرمايه ها 
در همين رابط��ه عطا آيت الهي، كارش��ناس بازار 
مس��كن با بيان اينكه بازارهاي موازي در كش��ور 
ما به صورت مس��تقيم يا غيرمس��تقيم بر هم تأثير 
مي گذارن��د، گف��ت: زماني ك��ه يك ب��ازار موازي 
اثربخشي خود را از دس��ت مي دهد بازارهاي ديگر 

مي تواند جاذب نقدينگي هاي سرگردان باشد.
آيت الهي افزود: هم اكنون صحبت هاي فراواني در 
خصوص سرازير شدن نقدينگي ها به دو بازار بورس 
و مس��كن اس��ت، البته بورس توانست به سه دليل 
زودبازده بودن، حمايت از بازار سرمايه توسط دولت 
و ركود نسبي در بازارهاي ديگر زودتر از بازار مسكن 

جاذب نقدينگي ها باشد.
وي گفت: با توجه به اينكه حجم زيادي از نقدينگي 
در اقتصاد كش��ور سرگردان اس��ت، همين امر به 
يك��ي از داليل اصلي تورم و گران��ي بيش  از حد در 
بازارهايي مانند مس��كن، س��كه، ارز، خ��ودرو و ... 
تبديل ش��ده اس��ت. بنابراين به نظر مي رس��د، در 
صورتي  كه سياس��ت هاي اقتصادي مبتني بر بازار 
سرمايه، محور اقتصاد شود و تاش كنيم نقدينگي 
را به س��مت توليد هدايت كنيم مي توانيم شرايط 

اقتصادي را اصاح كنيم.
آي��ت الهي گفت: در حال حاض��ر صحبت هايي در 
خصوص افزايش نرخ سود بانكي به گوش مي رسد، 
در صورت افزايش نرخ سود و همچنين در صورت 
تصميمات ارزنده بانك مركزي، بازار مسكن بازيچه 

اتفاق هاي خاصي خواهد بود.
اين كارش��ناس مسكن با بيان اينكه جهش كنوني 
بازار مس��كن باعث كاهش تمايل حضور سرمايه ها 
در اي��ن بخش ش��ده اس��ت، گف��ت: به طوركلي 
سرمايه گذاران به اميد كس��ب سودهاي زودبازده 
وارد حوزه هاي اقتصادي مي ش��وند ام��ا به عقيده 
اين عده افزايش 60 درصدي بازار مس��كن گزينه 

مناسبي براي س��رمايه گذاري نيس��ت.آيت الهي 
گفت: در حال حاض��ر مقصد نهايي نقدينگي ها دو 
بازار بورس و مس��كن است و ازآنجايي كه بازارهاي 
س��رمايه نياز به تخصص خاصي دارد، به طور حتم 
مقصد نهايي نقدينگي ه��اي در روزهاي آتي بازار 
مسكن به خصوص اماك كوچك متراژ خواهد بود.

وي گفت: درنتيجه در نيمه دوم سال 97 ما شاهد 
رونق بيشتر در بازار مسكن خواهيم بود. اين اتفاق تا 
حد قابل قبولي خوب است. زيرا صنايع و بخش هاي 
باالدس��تي و پايين دس��تي خود را تحت تأثير قرار 
مي دهد و اين بخش ه��ا را از ركود خارج مي كند و 
باعث خروج از ركود مسائل ساختماني و حمل ونقل 

اشتغال زايي در بخش مسكن مي شود.
اين كارشناس مس��كن در نهايت يادآور شد: البته 
رونق نيمه دوم معامات مسكن درگير چند عامل 
از جمله كمبود اماك كوچك متراژ، هجوم بخش 

تقاضا و طمع طلبي فروشندگان است.

  راهكاري براي بهبود وضعيت 
علي خواجوي بجستاني، مديرعامل اتحاديه مركزي 
نظارت و هماهنگي تعاوني هاي مس��كن كش��ور با 
بيان اينكه وزارت مس��كن برنامه اي ب��راي توليد 
مسكن ندارد و مسكن اجتماعي نيز در قالب شعار 
باقي مانده است، گفت: هم اكنون قيمت مسكن 3 
برابر شده و به نظر مي رسد به داليلي همچون نبود 
توازن عرضه و تقاضا و هجوم نقدينگي ها به سمت 
اين بازار افزايش خواهد يافت؛ و نياز است تا آبان ماه 
اين نقدينگي ها به ص��ورت صحيحي از كف بازارها 

جمع آوري شود.
خواجوي بجس��تاني گفت: چنانچه مس��تحضريد 
تعاوني ه��اي مس��كن در س��ال هاي قب��ل از 78 
توانس��ته اند نقدينگي ها را از كف بازار جمع آوري 
كرده و به سمت مسكن و خانه دار كردن وارد كنند.

وي بابيان اينكه در حال حاضر بزرگ ترين مشكل 
اقتصاد كش��ور نقدينگي هاي س��رگردان سنگين 
است، گفت: به طور حتم اگر برنامه ريزي صحيحي 
براي هدايت اين مبالغ درش��ت انج��ام نگيرد، هر 
بازاري را در مس��ير سرازير ش��دن پودر كرده و به 
نابودي مي كشاند؛ بنابراين وزارت راه و شهرسازي 
بايد از تعاوني هاي مسكن در جمع آوري نقدينگي ها 

ياري بطلبد.
وي با اشاره به اينكه بازار مسكن درگير تصميمات 
غلط مس��ووالن دولتي و تحريم هاي داخلي شده 
اس��ت، گفت: در زمان اوج تحريم ها افزايش قيمت 
مسكن بيش از 10 تا 1۵ درصد نبود و اگر هم اكنون 
شاهد رش��د 60 درصدي مسكن هستيم بايد نگاه 
جامعي به مسير اشتباه برنامه هاي مسكني و شرايط 

داخلي داشته باشيم.
مديرعام��ل اتحاديه مركزي نظ��ارت و هماهنگي 
تعاوني هاي مسكن كشور بابيان اينكه تعاوني ها در 
طول تاريخ كشورمان پول خرد مردم را جمع آوري 
مي كردند و از محل ذخيره همان پول ها اعتبار بانكي 
دريافت و واحدهاي مناسبي را براي شهروندان تهيه 
مي كردند، گفت: بدون تردي��د فعاليت اين نهادها 
باعث مي ش��د پول هاي س��رگردان مردم به سمت 

سكه، دالر و يا خودرو نرود.
وي ب��ا انتقاد از عملك��رد س��عيدي كيا، وزير راه و 
شهرس��ازي دولت نهم در خص��وص تعاوني هاي 
مس��كن گفت: متأس��فانه آن زمان س��عيدي كيا 
اعتقادي به تعاوني نداشت. درحالي كه اگر تعاوني ها 
مانند سابق قدرت داشتند مي توانستند نقدينگي ها 
را از دس��ت دالالن جمع كرده و به س��مت صحيح 
بازار مسكن سرازير كنند.خواجوي درنهايت گفت: 
اگر تعاوني ها همانند سال هاي اول انقاب از اعتبار 
برخوردار بودند مي توانستند در چهارچوب قانون 
عمده مشكات مملكت را حل خواهد شد؛ بنابراين 
اولين گام ب��راي بهب��ود وضعيت مس��كن بهبود 

وضعيت تعاوني ها است.

  بازار در سيطره سوداگران
در همين زمينه علي اصغر بدري، مديرعامل موسسه 
مطالعات انديشه ش��هر و اقتصاد بابيان اينكه بازار 
مسكن كنوني بازار سفته بازي و داللي است، چراكه 
اكثر متقاضيان بازار مصرفي ملك موردنظر خود را 
طي سال هاي 96 و 9۵ خريداري كرده و يا از خريد 

نا اميد شده و اجاره كردند.
وي گفت: اين سوداگران همان كساني هستند كه تا 
چندي پيش در بازار خودرو بوده و بعد مسير خود را 
تغيير داده به سمت بازار پيش فروش طا و ارز رفته 
و حال كه بازارهاي ذكرش��ده چشم انداز مطلوبي 
ندارند، تغيير مس��ير داده و به ط��ور حتم وارد بازار 

مسكن خواهند شد.
بدري بابيان اينكه س��وداگران در كشور ما همانند 
حمله ملخ ه��ا تمام بازارها را ش��خم زده و تخريب 
مي كنند، گفت: بازار، محوري است كه كل حيات 
اقتصادي گ��رد آن مي چرخد. مي ت��وان گفت كه 
بازار هم گرد سوداگر مي چرخد. سوداگر، شخصي 
حقيقي يا حقوقي )شخصي فردي يا جمعي( است 
كه با هدف كس��ب سود يا به س��خن ديگر با هدف 
كس��ب چيزي بيش ازآنچه از دست مي دهد، وارد 
بازار مي شود. نمونه بارز حضور اين عده را مي توانيم 
در ثبت نام 6 ميليون توماني خودرو و پيش فروش 
سكه ببينيم اگرچه در سال هاي قبل از تنش هاي 
ارزي و س��كه اي اين عده وارد بازار سپرده گذاري 

بانك ها شده بودند.
مديرعامل موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد 
با اش��اره به اينك��ه در حال حاض��ر اوضاع تك تك 
بازارهاي موازي مسكن در نقطه بحراني قرار دارد، 
گفت: سپرده گذاري بانك ها به واسطه ورشكستگي 
برخي از بانك ها، عدم پيش فروش س��كه توس��ط 
دولت، كاهش قيمت نرخ ارز به واسطه تصميمات 
اصاحيه بانك مركزي، بازارهاي سرمايه به واسطه 
عدم علم و تخصص به چالش كش��يده شده است، 
به طور حتم تنها بازار مسكن به عنوان راحت حلقوم 

بودن مقصد بعدي سوداگران خواهد بود.
وي گفت: با توجه به داليل ذكرش��ده به طور حتم 
بازار مس��كن در 6 ماه آينده در سيطره سوداگران 

خواهد بود.
بدري با بيان اينكه سيگنال هاي روزهاي آتي بازار 
مس��كن افزايش بي صدا و چ��راغ خاموش ارزش 
معامات اماك اس��ت، ي��ادآور ش��د: هم اكنون 
زمان مناسبي براي حضور س��ازندگان ذي صاح 

صرفًا كوچك متراژ است چرا كه در طي سال هاي 
اخير تمامي بنگاه هاي معاماتي با كاهش فايل ها 
روب��رو بوده و به عل��ت تنش ه��اي قيمتي تمامي 
س��اختمان هاي بنجل و فاقد فاكتورهاي معماري 
صحيح به ف��روش رفته اس��ت.بدري گفت: به جز 
افزاي��ش ارزش معامات ام��اك در طي ماه هاي 
آتي شاهد افزايش قيمت مصالح غير پايه اي در امر 

ساخت وساز خواهيم بود.
مديرعامل موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد 
گف��ت: در ح��ال حاضر قيم��ت كابين��ت، مصالح 
سراميكي، ش��يرآالت و سيستم هاي روشنايي سه 
برابر شده كه به نظر مي رسد در روزهاي آتي نيز با 

رشد محسوسي روبرو خواهد شد.
وي گفت: با توج��ه به اينك��ه ارزش افزوده بخش 
مس��كن در دو فصل گذشته نس��بت به بازارهاي 
موازي در جايگاه پايين ت��ري قرار دارد، در صورت 
كاهش نرخ ارز و س��كه نيز بعيد است فروشنده ها 
حاضر به كاس��تن از قيمت اماك خود باشند و با 
چسبندگي و مقاومت قيمتي عرضه كنندگان مواجه 
خواهيم بود تا بتوانند تف��اوت ارزش افزوده بخش 
مسكن با ساير دارايي هاي سرمايه اي را )در صورت 
 بروز ثب��ات يا كاهش قيم��ت در بازارهاي موازي(

 جبران كنند.
بدري درنهايت گفت: سناريوي پيش رونده افزايش 
قيمت مس��كن تنها در ش��رايطي متوقف خواهد 
ش��د كه كاهش قيمت ارز فراتر از حد تصور باش��د 
تا بتوانيم بگوييم تمامي بازارها بايد به نس��بت اين 

كاهش، كاهش قيمت داشته باشد.

  دولت فعال دخالت نكند
در همين حال،  بهروز ملكي، كارشناس ارشد اقتصاد 
مس��كن گفت: در نيمه دوم سال جاري در شرايط 
ش��به ركودي و تورمي شش ماهه اول خواهيم بود 
و وضعيت فعلي اين بازار در نيمه دوم امس��ال هم 
ادامه خواهد يافت؛ اما ش��يب رشد قيمت كمتر از 

نيمه نخست امسال خواهد بود.
اين اقتصاددان افزود: در ش��رايط فعلي بهتر است 
دولت از هرگون��ه مداخله در اين ب��ازار صرف نظر 
كند ت��ا ابتدا بازار به آرامش برس��د چراكه هرگونه 
مداخات دولتي مي تواند ش��وك جديدي به بازار 
مس��كن وارد آورد.به گفته ملكي در ماه هاي پيش 
رو بازار سكه و ارز و سود سپرده هاي بانكي به همراه 
اتفاقات و رويدادهاي سياست داخلي و بين المللي 

و خصوصًا نحوه سياس��ت گذاري در بخش مسكن 
مهم ترين عوامل بروز تحوالت جديد در بازار مسكن 

خواهد بود.

  2 سناريو در انتظار بازار مسكن
در همين رابطه، حميدرضا قاضي زاهدي، كارشناس 
ساخت وساز با بيان اينكه پيش بيني بازار مسكن در 
عين پيچيدگي بسيار راحت است، گفت: پيچيدگي 
تحلي��ل وضعيت بازار مس��كن در روزه��اي آتي به 
دليل شوك هاي رواني حاصل از نوسانات ارز، سكه، 
هجوم نقدينگي ها به سمت بازار مسكن و درنهايت 
تنش هاي سياسي آبان ماه يعني دور جديد تحريم 
اس��ت و بخش راحت اين پيش بيني اين اس��ت كه 
تاريخ نش��ان داده قيمت هر كااليي كه در ايران باال 
مي رود، تحت هيچ شرايطي به قيمت هاي قبلي خود 
برنمي گردد.وي گفت: بر اين اساس در ماه هاي آتي 
ش��اهد كاهش قيمت محسوسي نخواهيم بود، مگر 
اينكه مالك يك ملك پول الزم باشد و صبر و طاقت 
خود را ازدست داده باش��د. البته اين مورد به معني 

افزايش قيمت نيز نيست.
قاضي زاهدي گفت: به هرحال بعيد مي دانم بتوانيم 
به سرعت و طي چند ماه از ركود تورمي خارج شويم 
چراكه قدرت خريد مسكن مردم به شدت كاهش يافته 
 و ن��ه دول��ت و ن��ه بانك ها ت��وان تس��هيات دهي

باال براي جبران اين قدرت خريد را ندارند.
اين كارش��ناس ساخت وس��از گفت: اي��ن در حالي 
است كه بازار مس��كن از سوي بسياري از سازندگان 
دچار خود تحريمي شده چراكه اين عده بعد از طي 
س��ختي هاي متعدد مايل به فروش ملك هاي خود 
نبوده و در انتظار جبران بلوكه ش��دن سرمايه هاي 
خود طي س��ال هاي اخير خواهند ب��ود. درحالي كه 
اين انتظار افزاي��ش قيمتي براي بدنه كنوني جامعه 

قابل توجهي نيست.
وي با اش��اره به اينكه در حال حاضر بازار مسكن در 
نيم��ه دوم تحت تأثي��ر ۵ گزينه مهم اس��ت، گفت: 
تغييرات احتمالي نرخ سود سپرده گذاري، نرخ تورم 
عمومي، نوسانات بازارهاي موازي همانند ارز، طا، 
سكه و پيش فروش خودرو، تغيير جهت دالر به يورو 
و فاكتورهاي غيراقتصادي مانند برجام و نوع مواجهه 

ترامپ با اين موضوع است.
اين كارشناس ساخت وس��از در نهايت گفت: تصور 
دو س��ناريوي ركود تورمي هم��راه با كاهش قيمت 

محسوس طي ماه هاي آتي دور از ذهن نيست.

در هفته اي كه گذشت شاهد 
س��قوط و فروريختن ديوار 
بلند بي بنياد ن��رخ دالر و تا 
حدودي قيمت طا در كمتر 
از يك روز بوديم، بازاري كه 
پس از چند س��اعت مس��ير 
و ه��دف خري��داران هول و 
جس��ور را به فروش��ندگان 
دستپاچه و مضطرب تبديل 
كرد. افزايش بي س��ابقه قيمت دالر در ماه هاي اخير 
موجي از بي ثباتي و گراني در تمام كاالها پديد آورد، 
بطوري كه قيمت اجناس به صورت لحظه اي افزايش 
مي يافت و كس��ي هم به صورت جد از باب كنترل و 

نظارت خود را مسوول نمي ديد.
به راستي علت اصلي اين گراني و سوءاستفاده برخي 
از هميشه سودجويان گراني خودساخته، دالر بود يا 
عدم نظارت از سوي دولت؟! با افزايش بي سابقه و در 
برخي كاالها چند برابر ش��دن قيمت ها قيمت ملك 
و ساختمان هم از اين قضيه مستثني نماند و قيمت 
مس��كن در اكثر شهرها خصوصًا كان شهرها به اوج 
رس��يد كه باعث ياس و نوميدي در ميان متقاضيان 
موثر مسكن و افرادي ش��د كه وام مسكن آنها آماده 

پرداخت بود.
از گراني ش��ديد چيزي جز ركودي سنگين بر جاي 
نماند. هرچند خيلي ها علل گراني مسكن را افزايش 
نهاده هاي ساختماني مي دانند ولي آنچه عيان است 
اينكه خانه هايي كه تازه  ساخته نشده اند كه با مصالح 

گران تهيه شده باش��ند. درواقع اين گراني به نحوي 
همراهي مس��كن با ديگر كااله��ا در ماراتن گراني 

محسوب مي گردد.
بهانه اين همه گران فروش��ي در اين چند ماه، گران 
ش��دن دالر بود. اين روزها قيم��ت دالر تا حدودي 
كاهش يافته اس��ت، ولي تا اين لحظه ش��اهد اقدام 
قابل توجهي در كاهش قيمت ه��ا در كاالهاي ديگر 

نبوده ايم.
پس فرضيه نبود نظارت و يا كاهش نظارت بر قيمت ها 
مي تواند تعيين كننده تر باشد تا افزايش دالر. هرچند 
كه باور كاهش قيمت دالر و ثبات در پايداري قيمت 
اين مولفه مهم و تأثيرگذار در قيمت ها براي خيلي ها 
س��خت اس��ت و هنوز اطميناني از اين باب برايشان 

حاصل نشده است.
معمواًل كاهش قيمت دالر پس از اثرگذاري بر تمامي 
كااله��ا زماني مي توان��د بر قيمت بازار مس��كن كه 
هم اكنون در باالترين نقطه نمودار فرضي است، موثر 
باش��د كه تعديلي در اين توقف ايجاد كند و مجدداً 
توجهات را به اين كانون براي سرمايه گذاري ايمن و 
سودآور جلب كند. آن هم نه به صورت يك هفته و دو 
هفته بلكه ماه ها اين موضوع زمان مي برد. در مجموع 

آرامش در اين بازار نيازمند زمان است.
ركود و رونق بازار مس��كن در اي��ران هرچند به يك 
امر بديهي مب��دل ش��ده و تقريبًا مردم ب��ه اين دو 
مقوله نام آش��نا عادت كرده اند، ولي اين بار قيمت ها 
در اوج به ركود مبدل ش��ده و فاصله بين اين گراني 
تا رونق مجدد بسيار اس��ت و اساسًا تحقق تعادل در 

اين قس��مت مس��تلزم انعطاف و همراهي بيشتر از 
سوي فروشندگان است و خلق اين هيجان و جذب 
سرمايه گذاري در اين مسير با دشواري همراه است.

 بهره مندان و همچنين شكس��ت خوردگان بازار ارز 
به دنبال راهي هستند تا بتوانند نقدينگي خود را در 

مسيري جايگزين سرمايه گذاري كنند.
اما بازاري ك��ه اين روزها به تب وت��اب بيش ازپيش 
افتاده است و با تبليغات هيجاني سعي در جذب اين 
نقدينگي دارد، بازار بورس اس��ت و به عنوان رقيبي 
جدي براي س��رمايه گذاران و س��رمايه داران فعال 

بخش مسكن محسوب مي گردد.

هرچند كه تجربه نشان داده است كه ريسك پذيري 
در بازار مس��كن به مراتب كمتر از بازار بورس است. 
بازار مسكن ش��ايد خوابي عميق در پس دير فروش 
رفتن داش��ته باش��د، ولي ضرر و اس��ترس چنداني 
 براي اين صرافان تازه وارد شده در بازار ارز امروزي و 

بورس بازان در پي ندارد.
بنابراين فروش��ندگان و فعاالن بخش مس��كن اگر 
به موقع اقدام كنند و در ورود به عرصه جذب سرمايه 
و نقدينگي مردم نرمش نشان دهند و با قيمت هاي 
سه ماهه اول س��ال اماك خود را در معرض فروش 
بگذارند مي توانند از رقيب جدي خود در جذب اين 

نقدينگي پيشي بگيرند و سهم قابل توجهي را در اين 
بازار جذب كنند.اين تعامل و تعادل قيمت مي تواند 
در جذب سرمايه گروه هاي متفاوت از قبيل كاسبان 
چند روز پيش ارز و طا، متقاضيان موثر مس��كن و 
همچنين كشاورزاني كه محصوالت خود را برداشت 
كرده اند و قصد س��رمايه گذاري در بازارهاي فارغ از 

هيجانات و ريسك پذير دارند موثر واقع گردد.
هرچند اگر فروشنده ملك خود را باقيمت چند ماه 
پيش عرضه كند ضرر و يا س��ودي متحمل نش��ده 
و درواق��ع به معناي پا پس كش��يدن نيس��ت بلكه 
پيش دستي براي جذب سرمايه گذاري در اين مسير 
و متعاقب آن خروج از ركود و رونق بخشي در بخش 

مسكن است.
براي آن دسته از خريداران موثر و يا افرادي كه قصد 
سرمايه گذاري و خريد خانه  دارند، مناسب است كه 
تعجيل نكنن��د و منتظر كاهش و يا تعديل قيمت ها 
و راستي آزمايي از سوي فروشندگان باشند، سپس 
به اين بازار ورود كنند. براي آن دس��ته از افرادي كه 
تسهيات مسكن آنها آماده شده و تحت فشار بانك در 
ضرب االجل تعيين شده در پي واحدهاي كوچك و 
ميان متراژ هستند فعًا به اين بازار ورود نكنند حتي 
اگر از دريافت وام منصرف ش��وند و به سود ناچيز از 

سوي بانك بسنده كنند.
هرچند كه احتمال بازار كاذب با همين قيمت گران 
در بازار مسكن از سوي عده اي شكست خورده بازار 
ارز و طا متصور اس��ت بايد متقاضيان از اين قضيه 

غافل نمانند.
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دانش و فن10اخبار
شيوه جديد سرقت اطالعات 

از دستگاه هاي خودپرداز
ايس�نا| در نوع جديد حمله به دس��تگاه هاي 
خودپ��رداز )ATM( مهاجم يك حفره كوچك 
در آن ايج��اد و داده هاي مش��تريان را به صورت 
مستقيم از كارت خوان داخل ATM استخراج 
مي كند. مهاجمان از آهنربا و دستگاه هاي پزشكي 
از جمله دستگاه آندوسكوپ كه در صنعت پزشكي 
براي مشاهده اجزا بدن انسان استفاده مي شود، 

براي اين كار استفاده مي كنند.
اگر ايج��اد حفره و اس��تفاده از كارتخوان داخل 
ATM با موفقيت انجام شود، كار مهاجم به پايان 
مي رسد، در غير اين صورت، وي با قرار دادن يك 
دوربين پنهان در مقابل ي��ا باالي صفحه كليد، 

PIN هاي وارد شده افراد را ثبت مي كند.
بر اساس اطالعات سايت افتا، كارشناسان امنيت 
فضاي توليد و تب��ادل اطالعات تاكيد مي كنند، 
درصورتي كه با دستگاه ATM با ظاهر غيرعادي 
مواجه شديد، به دستگاه ديگري مراجعه كنيد و 
مراتب را به بانك صاحب آن ATM اطالع دهيد.

 ابداع جوهر رسانا 
براي مدارهاي الكترونيكي

يك پژوهش��گر امريكايي، نوعي جوهر ابداع كرده 
كه قابليت رس��انايي دارد و مي توان��د در مدارهاي 

الكترونيكي به كار رود.
فرمول جوهر رس��انا براي به كار رفتن در مدارهاي 
الكترونيك��ي كم هزينه، بايد طوري تنظيم ش��ود 
كه با روش هاي گوناگون الگوس��ازي سازگار باشد. 
روش هاي ريزساختي، الگويي از مواد با وضوح باال 
ارايه مي دهن��د اما اين روش ها اغل��ب، با پردازش 
چندمرحله اي و پيچيده اي همراه هستند و هزينه 

بااليي به همراه دارند.
پژوهشگران بسياري، فناوري هاي نوشتار مستقيم 
را ارايه داده اند كه موجب ش��كل گيري منابع الهام 
مهمي شده است.پژوهشي كه در سال 2011 انجام 
ش��د، روش اس��تفاده از يك خودكار داراي جوهر 
نقره رس��انا را ارايه داد كه راه حل كم هزينه اي براي 
هنر الكترونيكي فراهم مي كند.پروفس��ور »يوري 
گوگوتسي« )Yury Gogotsi(، استاد شيمي مواد 
 )Drexel University( »دانشگاه دركس��ل«
امريكا، با الهام از اين پژوهش، نوعي جوهر از جنس 
كاربيد تيتانيوم ابداع كرده اس��ت كه مي توان آن 
را مس��تقيما در خودكار به كار ب��رد. اين جوهر در 
ابزار بس��ياري از جمله ابرخازن الكتروشيميايي و 

صفحه هاي الكترومغناطيسي، قابل استفاده است.
جوهر كاربيد تيتانيوم، برخالف جوهرهاي مبتني 
بر ذره كه بايد مراحل اضافه اي براي افزايش قابليت 
رس��انايي و جامد ش��دن بگذرانند، در دماي اتاق 
خشك مي ش��ود و به قابليت رسانايي باال مي رسد.

اين جوهر براي استفاده در مدارهاي الكتريكي يا ابزار 
ذخيره انرژي، مناسب است. پژوهشگران پيش بيني 
مي كنند كه نتايج اين پ��روژه، روش هاي جديدي 

براي ابزار ذخيره انرژي قابل چاپ خواهد داشت.

اپليكيشن ارز ديجيتالي ركورد 
بيشترين دانلود را شكست

بيت كوين نيوز| با توجه به استقبال بي نظير 
از ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري شده، در هفته 
اخير اپليكيش��ن صرافي ارزه��اي ديجيتالي 
كوين بيس، جايگاه نخس��ت بيشترين تعداد 
دانل��ود در فروش��گاه اپ اس��تور را ب��ه خود 

اختصاص داد.
ط��ي چند س��ال اخي��ر ارزه��اي ديجيتالي 
رمزنگاري شده بسياري همچون بيت كوين، 
مونرو، ريپل و اتريوم از محبوبيت و اس��تقبال 
بي نظيري برخوردار ش��ده و كاربران بسياري 
در جهان به دنبال استخراج و تبديل پول هاي 
خود به ارزهاي ديجيتالي هستند؛ چراكه اين 
روزها بسياري از افراد با خريد و استخراج اين 
ارز توانسته اند به پول زيادي دست پيدا كنند.

با گسترش روزافزون محبوبيت و استقبال از 
ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري شده در جهان، 
صراف��ي و مراك��ز بزرگي در زمين��ه خريد و 
فروش و س��رمايه گذاري در اين حوزه شروع 
به فعاليت كرده ان��د كه يكي از مهم ترين آنها 

كوين بيس است.
حاال به تازگي بر اس��اس آمار و گزارش هاي به 
دست آمده، اپليكيش��ن كوين بيس در هفته 
گذش��ته به پردانلودترين برنامه در فروشگاه 
آنالين و اينترنتي اپ اس��تور اپل تبديل شده 
است و براي نخس��تين بار ركورد بي سابقه اي 
را براي يك اپليكيشن ويژه ارزهاي ديجيتالي 

رمزپايه به ثبت رسانيده است.
بيت كوين كه يك��ي از محبوب ترين ارزهاي 
ديجيتالي رمزنگاري شده در جهان محسوب 
مي شود، با رش��د تقاضا و اس��تقبال كاربران 
و مش��تريان ارزش بيش��تري پيدا مي كند و 
همين امر هم باعث ش��ده اس��ت اپليكيشن 
CoinBase كه متعلق به اين صرافي بزرگ 
امريكايي اس��ت، در ص��در پرطرفدارترين و 
بيش��ترين دانلود برنامه هاي موج��ود در اپ 

استور اپل قرار بگيرد.
بر اساس برآورد برايان آرمسترانگ - مديرعامل 
صرافي ارزه��اي ديجيتالي كوي��ن بيس - و 
همچنين پيش بيني س��اير تحليلگران بازار، 
تعداد مشتريان ارزهاي رمزپايه مجازي تا پنج 

سال آينده به يك ميليارد نفر خواهد رسيد.
بناب��ر همي��ن گزارش ه��ا مي ت��وان دريافت 
ك��ه اپليكيش��ن هاي مربوط به اس��تخراج و 
سرمايه گذاري ارزهاي ديجيتالي نيز به همين 
نس��بت افزايش پيدا خواهد ك��رد. پس ديگر 
دور از انتظار نيس��ت كه اپليكيش��ن هاي اين 
حوزه ب��ه پردانلودترين برنامه هاي موجود در 
فروشگاه هاي اينترنتي و آنالين تبديل شوند.

تعيين مقررات براي آزادسازي تعرفه هاي ارتباطي

اپراتور ها  نمي توانند  هر قيمتي ارايه كنند 
گروه دانش و فن   

 رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با 
بيان اينكه در حال حاضر حداكثر درآمد اپراتورها از 
ديتاست، از تعيين مقرراتي براي آزادسازي تعرفه ها 
خبر داد و گفت: آزادسازي به اين معنا نيست كه بازار 
كنترلي نباشد، معنايش اين است كه جايي كه رقابت 
هست و در بازار و جايي كه رقابت نيست، رگوالتوري 

تعرفه تعيين كند.
حسين فالح جوشقاني درباره درخواست  اپراتورهاي 
اينترنتي براي اصالح تعرفه  صوت و آزادسازي تعرفه 
اينترنت اظهار كرد: ما هم متقاضي آزادسازي تعرفه 
هس��تيم، مقرراتش را آماده كرديم و اين موضوع در 
دستور كار كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات قرار 
دارد. اتفاقا بخش هاي خصوصي كمي از اين موضوع 
مي ترس��ند و احس��اس مي كنند اگر در آزادسازي 
نظارتي نباشد، ش��ركت هاي بزرگ تر با تعرفه هاي 

تهاجمي مشكل ايجاد كنند.
وي در پاسخ به اينكه با آزادسازي تعرفه ها، افزايش 
تعرف��ه اتف��اق نمي افت��د، توضيح داد: آزادس��ازي 
به معناي اين نيست كه بازار كنترلي نباشد، معنايش 
اين اس��ت كه جايي كه رقابت هس��ت، بازار تعرفه 
تعيي��ن كند و جايي كه رقابت نيس��ت، رگوالتوري 

تعيين كند.
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات خاطرنشان 
كرد: در بازاري كه رقابت باش��د، كاربر حق انتخاب 
دارد و مي تواند از بخش هاي مختلف اس��تفاده كند. 
اين طور نيس��ت كه آنجا اپراتور هر قيمتي خواست 
ارايه كند. با كنترل قيمت ها آزادي عمل به اپراتورها 
داده مي ش��ود، مخصوصا اپراتورهاي ضعيف تر كه 
بتوانند تعرف��ه بهتري ارايه دهند. ب��ه همين دليل 
اصالح تعرفه ها طي يك يا دو ماه آينده اتفاق مي افتد.

فالح با اشاره به اعتراض اپراتورهاي اينترنتي مبني بر 
باال بودن تعرفه صوت اپراتورهاي موبايل كه موجب 
جب��ران هزين��ه در زمينه ديتا ش��ده، گفت: حدود 
س��ه س��ال پيش اين طور بود كه ۸0 درصد درآمد 
اپراتورها از صوت بود و 20 درصد روي ديتا، اما اكنون 
برعكس شده و حداكثر درآمد اپراتورها از ديتاست 

و اين طور نيست كه بخواهند در بلندمدت اين كار را 
 كرده و در ح��وزه ديتا يارانه بدهند و در حوزه صوت 

جبران كنند.
وي ب��ه افزايش تعرفه صوت در اپراتورها نيز اش��اره 
كرد و ادامه داد: اكنون عمده سرمايه گذاري و درآمد 
اپراتورها در حوزه ديتاس��ت و رون��د در دنيا هم به 
س��مت كاهش صوت اس��ت. به عالوه اينكه شرايط 
اقتصادي اپراتورها اخيرا طوري بوده كه قيمت ديتا 
و تعرف��ه صوت را افزايش دادند و صوت را به س��قف 
چسباندند؛ البته اين در چارچوب رگوالتوري است. 
يعن��ي اگر قبال اين ط��ور بود كه روي ص��وت يارانه 
مي دادند، اكنون تعرفه صوت را هم به سقف رساندند.

رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
با بيان اينكه ش��ايد بخش��ي از مش��كالت FCP ها 
)ارايه كنن��دگان اينترنت ثابت( با تعرفه اپراتورهاي 
موبايل مرتبط باشد، افزود: اما عمده مشكالتشان و 
علت مهاجرت كاربران از اينترنت ثابت به موبايل اين 
اس��ت كه در توسعه ارتباطات ثابت مشكل داشتيم. 
در ح��ال حاضر توقعات و كاربردها باال رفته و نياز به 

سرعت باالتر وجود دارد.
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات همچنين 
بيان كرد: سرويس موبايل ما با كيفيت تر از سرويس 
ثابت است و حتي در شرايط قيمت هاي باالتر موبايل 
هم، مردم راضي اند كه بروند با سرويس 2۵ مگابيت 
  ADSL بر ثانيه ديتاي موبايل را بگيرند تا س��رعت
كه حداكثر مي تواند هش��ت مگابيت بر ثانيه باشد. 

بنابراين در حوزه ثابت بايد توسعه صورت بگيرد.
به گزارش ايس��نا، مدتي است اپراتورهاي اينترنتي 
از وضعيت تعرفه اينترنت موبايل ناراضي هس��تند و 
معتقدند تعرفه باالي ص��وت در اپراتورهاي موبايل 
حاشيه سود خوبي در اين بخش ايجاد كرده و به آنها 
كمك مي كنند كه بخش ديتاي موبايل را پوش��ش 
داده و ب��ا قيمت هاي��ي پايين ت��ر از قيمت منطقي 
اينترنت موبايل عرضه كنند. اين موضوع باعث شده 
تعداد محدودي از ش��ركت هايFCP كم كم دچار 
مش��كالت مالي و از ب��ازار خارج ش��وند و در نتيجه 

مشتركشان را از دست بدهند.

در حال��ي ك��ه اعت��راض ش��ركت هاي ارايه دهنده 
اينترنتي ادامه داش��ت در تيرماه سال جاري رييس 
س��ازمان تنظيم مق��ررات و ارتباط��ات راديويي با 
اش��اره به تصميم براي آزادسازي تعرفه اينترنت در 
راستاي اصالح تعرفه ها، از جلس��اتي با اپراتورهاي 
اينترنتي براي ارايه پيشنهادهايشان خبر داد و گفت: 
اميدواريم تا پايان تابس��تان حوزه تعرفه گذاري در 
بخش رقابتي يك بار براي هميشه جمع بندي شود.

حس��ين فالح جوش��قاني در جمع خبرن��گاران در 
خصوص اصالح تعرفه اينترن��ت اظهار كرد: اصالح 
تعرفه اينترنت به نظرس��نجي گذاشته شده و براي 
نظام صنفي و اپراتورها ارس��ال شده است. بحث ما 

آزادس��ازي در حوزه خرده فروش��ي و رقابتي است. 
پيش نويس اين اصالحيه روي سايت سازمان تنظيم 
مقررات ق��رار دارد و اگر جمع بندي ش��ود، آن را به 
كميسيون مي بريم و مصوب مي كنيم تا با مشاركت 

نظام صنفي اين كار را انجام دهيم.
وي با اش��اره ب��ه تعرف��ه اينترنت براي مش��تركان 
كم مصرف بيان كرد: اصالحيه تعرفه به اين صورت 
است كه به س��مت آزادس��ازي تعرفه پيش برويم. 
س��ازمان نظام صنفي از ما اين درخواست را دارد كه 
بخش��ي از اين كار كه از نظر قانون��ي قابل واگذاري 
اس��ت را در حوزه هاي رقابتي به صنف واگذار كنيم. 
وقتي نظام به سمت آزادسازي برود، اپراتور خودش 

مي داند براي مشتركين كم مصرف و پرمصرف چه 
تعرفه اي ارايه دهد.

جوشقاني در پاسخ به اينكه آيا در صورت آزادسازي 
تعرفه خطر دامپين��گ وجود ن��دارد؟ توضيح داد: 
آزادس��ازي به معناي رهاس��ازي نيس��ت. م��ا بايد 
حواس��مان به اپراتورهاي غالب باشد. بنابراين براي 
اپراتورهايي كه س��هم ب��االي ۵0 درص��د از بازار را 
دارند و يا شرايط شان مي تواند تعيين كننده باشد؛ 
محدوديت هاي خود را داريم و مصوبه كميس��يون 
در خص��وص اي��ن اپراتورها همچنان پابرجاس��ت. 
سازمان همچنين در حوزه كاهش هزينه خدمات در 

حوزه هاي زيرساختي طرح هايي را دارد.

انگجت| ش��ركت »الكهيد مارتين« قصد دارد در 
آينده بارهاي تجاري ناسا را با فضاپيماي »اوريون« 

به فضا بفرستد.
 )Lockheed Martin( »شركت »الكهيد مارتين
 )Orion( »در حال آماده سازي فضاپيماي »اوريون
براي ماموريت هاي فضايي ناسا است. اين فضاپيما 
مي تواند بيش از يك سرنش��ين و بار مفيد ناسا را به 

فضا حمل كند.
نخستين پرواز آزمايشي بدون سرنشين فضاپيماي 
اوريون، در پنج دس��امبر س��ال 2014 با موفقيت 
صورت گرفت. اي��ن فضاپيما مانند فضاپيماي آپولو 
از يك كپس��ول حامل فضانوردان تشكيل شده كه 
مي تواند به فضاي وراي زمين برود و پس از اكتشاف 
در سيارات ديگر و همچنين سيارك ها، با كمك چتر 

نجات به زمين فرود آيد.
الكهيد مارتين سعي دارد انتظارات عمومي را نسبت 
به رس��اندن بار مفيد تجاري به فضا ب��رآورده كند. 
همچنين الكهيد مارتين، پرتال جديدي ارايه داده 
كه سازمان هاي داخلي و بين المللي مي توانند بارهاي 
تجاري خ��ود را در آن ثبت كنند. بارها مي توانند به 
كوچكي يك مكعب باش��ند تا بتوانند درون كابين 
معلق ش��وند و يا آنقدر بزرگ باشند كه روي سطح 
 Rob( »خارجي فضاپيما نصب شوند.»راب چمبرز

Chambers(، مدي��ر راهب��رد پ��رواز فضاي��ي و 
پيشرفت تجاري اين ش��ركت گفت: هدف ما از اين 

برنامه، كشف سطح عالقه احتمالي در بازار است.
شايد اين بررسي بتواند به تعيين هزينه رساندن بار 

به مكان هاي وراي مدار پايين زمين كمك كند.
چمبرز افزود: يكي از دالي��ل ما براي گردآوري اين 
اطالعات و حمايت ناسا از اين برنامه، مشخص كردن 

قيمت بازار و فايده آن براي مردم است.
ناسا بايد پيش از يافتن فرصتي براي پرواز آزمايشي 
به س��وي نيمه تاريك ماه، از مي��زان هزينه هاي آن 

آگاه شود.
به گفته چمبرز، ممكن است اوريون بتواند رساندن 
بارهاي تجاري را در طول “ماموريت اكتش��افي 2 “ 
)EM-2( كه براي سال 2022 يا 2023 برنامه ريزي 

شده، آغاز كند.

فارس| معاون وزير ارتباطات در پاسخ به اين سوال 
ك��ه پس از يك ب��ار مذاكره دولت ب��ا تلگرام برخي 
همچنان معتقدند دولت توافق پشت پرده با تلگرام 
دارد، گفت: وزارت ارتباط��ات در يك دوره  با اجازه 
مراج��ع ذي صالح با تلگرام مذاك��ره كرد كه نتيجه 

نداشت و ديگر مذاكره  نكرد.
وي تاكيد كرد: هر سرويس��ي ك��ه آورده اقتصادي 
دارد و بخش وسيعي از مردم از آن استفاده مي كنند 
باي��د در چارچوبي قرار گي��رد و در هم��ه دنيا نيز 
سرويس هايي كه در حوزه فضاي مجازي به صورت 
گسترده فعاليت مي كنند با حاكميت تعامالتي دارند 
كه منطقي بود براي يك اپليكيش��ن با 40 ميليون 

كاربر نياز بود نيز مذاكرات معامالتي انجام شود.
فتاحي تاكي��د كرد: اين مذاكرات با اجازه ش��وراي 
عالي فضاي مجازي و دادس��تاني وقت انجام ش��د 
كه مذاكرات به نتيجه نرس��د و گزارش آن ارايه شد 
 ك��ه اين موضوع مرب��وط به يك بيش از يك س��ال

قبل است.
رييس هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت در 
پاسخ به س��وال ديگري درباره اينكه اخيراً مجلس 
موض��وع تحقي��ق و تفح��ص از مذاك��رات وزارت 
ارتباطات ب��ا تلگرام را بار ديگر در دس��تور كار قرار 
داده است آيا پس از مذاكره يك سال پيش مذاكره 
جديدي انجام ش��ده اس��ت؟ گفت: پس از آن دوره 
مذاكره هيچ مذاكره ديگري نبوده اس��ت كه آن هم 
با اج��ازه مراجع ذيصالح بوده اس��ت. اكنون برخي 
نمايندگان مجلس تالش دارند القا كنند كه وزارت 
ارتباطات در اين مذاكرات خودس��رانه حضور پيدا 
كرده در حاليكه كه اتفاقا در جلس��ه ش��وراي عالي 

فضاي مجازي كه اين وظيفه ب��ه وزارت ارتباطات 
موكول شد نمايندگان مجلس نيز حضور داشتند.

وي در پاسخ به س��والي مبني بر اينكه پيش از اين 
وزراي وقت اعالم مي كردند براي ارتباط با تلگرام به 
آنها ايميل زده ايم، مذاكره اي كه درباره آن صحبت 
مي كني��د از چه طريقي انجام ش��ده اس��ت، گفت: 

مذاكرات حضوري نيز بوده است.
فتاحي در پاس��خ به اين س��وال كه آيا پس از فيلتر 
تلگ��رام در ايران، تلگرام مذاكره اي با ايران داش��ته 
اس��ت يا ايران مذاكره اي با تلگرام انجام داده است، 
گفت: خير، هي��چ مذاكره اي بين وزارت ارتباطات و 
تلگرام اتفاق نيفتاد، از سمت وزارت ارتباطات هيچ 
درخواس��تي نبوده و تلگرام نيز درخواس��تي براي 

مذاكره نداشت.
گفتني اس��ت چندي پيش خبري مبني بر مذاكره 
با تلگرام از س��وي برخي سايت هاي خبري منتشر 
ش��د ، حتي برخي نمايندگان مجلس  در خصوص 
اين خبر از وزير ارتباطات توضيح خواستند كه وزير 
ارتباطات هرگونه مذاكره مخفي و پنهاني با تلگرام 
را تكذيب و اعالم كرد برنامه اي براي مذاكره جديد 

با تلگرام نداريم .

كامپيوترورلد| براي اولين بار در تاريخ س��هم 
مرورگر اينترنتي مايكروسافت در دنياي مجازي 
به زير 10 درصد كاهش يافت. اين در حالي است 
كه اين مرورگر زماني حاكم مطلق عرصه وب بود.

يافته هاي موسس��ه نت اپليكيشن نشان مي دهد 
 Internet Explorer )IE ( مرورگر اينترنتي
ماه گذشته توسط ۹.۹4 درصد كاربران وب مورد 

استفاده بوده است.
۸3 درصد از اين افراد از IE 11 كه آخرين نس��خه 
عرضه شده از مرورگر 23 ساله مايكروسافت است، 
استفاده مي كنند. مرورگر IE 11 روي ويندوزهاي 

۷ و 10 مورد استفاده قرار گرفته است.
نكت��ه قاب��ل تام��ل اينك��ه مرورگ��ر جديدت��ر 
مايكروسافت موسوم به Edge كه مرورگر پيش 
فرض ويندوز 10 است نيز محبوبيت زيادي ندارد 
 IE و تع��داد كل كارب��ران اين مرورگ��ر و مرورگر
در مجموع در ماه اكتبر به 14 درصد رس��يده كه 
نسبت به ماه س��پتامبر 1.1 درصد كاهش نشان 
مي دهد. اين كاهش در 1۸ سال گذشته بي سابقه 

بوده است.
پيش بيني مي ش��ود تعداد كل كارب��ران اين دو 
مرورگر تا جوالي س��ال 201۹ به زير 10 درصد 
سقوط كند. در اين بررسي مرورگر كروم با كسب 
سهم ۶۶.3 درصدي از كل كاربران وب رتبه اول را 

به خود اختصاص داده است.
پيش بيني مي شود اين رقم تا ژانويه سال 2020 
به ۷۵ درصد افزايش يابد. رتبه دوم نيز با سهم ۹.۶ 

درصدي متعلق به مرورگر فايرفاكس است.

تلگراف| ش��ركت زيمن��س در يك اس��تارت آپ 
فنالندي س��رمايه گذاري كرده كه قصد دارد هدست 
واقعيت مج��ازي با دقتي نظير چش��م انس��ان براي 
 صنايع سنگين بسازد. وضوح اين هدست در هر چشم 

۵0 مگاپيكسل است.
 Varjo شركت زيمنس 31 ميليون دالر در استارت آپ
سرمايه گذاري كرده تا هدست هاي واقعيت مجازي با 

دقتي نظير چشم انسان براي صنايع سنگين بسازد.
 البته ع��الوه بر زيمنس ش��ركت Atomico نيز در 
اين اس��تارت آپ  فنالندي سرمايه گذاري كرده است. 
Varjo هم اكنون با شركت هاي بزرگي مانند ايرباس، 

آئودي، فولكس واگن و Saab همكاري مي كند.
به هرحال استارت آپ مذكور ادعا مي كند هدست هاي 
آن دقت زيادي دارند. بطور دقيق دقت هدست در هر 
چشم ۵0 مگاپيكسل است كه 20 برابر بيشتر از دقت 

نمونه هاي موجود در بازار است.
Varjo تصميم دارد كارمندان خود را از ۸0 نفر به 200 
نفر برساند و نخستين نسخه از هدست مذكور را سال 
آتي ارايه كند. شركت هاي بزرگ صنعتي مي توانند با 
كمك فناوري واقعيت مجازي با چنين دقتي، ميليون ها 

دالر در طراحي محصوالت جديد صرفه جويي كنند.
استارت آپ Varjoدر هر هدس��ت از 2پنل براي هر 
چشم اس��تفاده مي كند. اين درحالي است كه بيشتر 
هدس��ت هاي واقعيت مجازي فقط يك پنل براي هر 

چشم استفاده مي كنند.
مهندسان سابق نوكيا و مايكروسافت اين استارت آپ 
را راه اندازي كرده اند و بسياري از آنها درتوسعه هدست 

هولو لنز شركت داشته اند.

كيك استارتر| يك ش��ركت امريكايي، يك پنل 
خورشيدي براي شارژ دس��تگاه هاي هوشمند ارايه 

داده كه به يك بشقاب صبحانه شباهت دارد.
ش��ركت امريكاي��ي »يول��ك« )YOLK(، فناوري 
جديدي براي شارژ ابزار هوشمند با انرژي خورشيدي 
ارايه داده است. اين فناوري، يك پنل خورشيدي به 
شكل يك بشقاب صبحانه است كه ابزار همراه آن، با 

انرژي خورشيدي شارژ مي شوند.
در اين بشقاب يك پورت USB به شكل پنير »بري« 
)brie( قرار دارد كه به يك پاور بانك به شكل بطري 
ش��ير، متصل مي ش��ود. همچنين در بشقاب، يك 
اسپيكر به شكل پنير سوييسي، يك فانوس به شكل 
پنير ريكوتا و يك ش��مع پالس��مايي به شكل پنير 

كاكيوكاوالو قرار گرفته اند.
بشقاب پنير، انرژي خورشيدي را جذب و در پاور بانك 
بطري ش��ير ذخيره مي كند. آهن رباها و ابزار اتصال 
ويژه، مي توانند بطري شير را به هر كدام از پنيرهاي 

موجود در ظرف متصل و آنها را شارژ كنند.
اين بشقاب مي تواند پنج ولتاژ تا 1.2 آمپر انرژي توليد 

كند كه براي شارژ يك تلفن همراه مناسب است.
كاربران مي توانند بش��قاب پنير خورش��يدي را به 
پنجره، كيف رودوش��ي، كوله پش��تي و يا هر نقطه 
ديگ��ري كه در معرض نور آفتاب ق��رار دارد، متصل 
كنند.با اس��تفاده از اين ابزار، مي توان تلفن همراه را 
با زاويه پنج، 30 يا ۶0 درجه در معرض نور خورشيد 
قرار داد.پاور بانك بطري شير، قابل اتصال به هر يك 
از پورت هاي پنير شكل اس��ت و با وجود آن، نيازي 
نيست كه كاربر نگران شارژ ابزار هوشمند خود باشد.

دويچه وله| شركت هاي اپل و آمازون دسترسي 
چين از طريق تراش��ه هاي جاسوسي به شبكه هاي 
اطالعاتي خ��ود را تكذيب كردند اما كارشناس��ان 
آلماني حمله هكرها از اين طريق را واقعي مي دانند.

 بع��د از آنكه خبرگ��زاري بلومبرگ درب��اره حمله 
ارت��ش چين از طريق نصب چيپ هاي جاسوس��ي 
در كامپوترهاي اپل و آمازون پرده برداشت، حزب 
دموكرات آزاد آلمان از دولت اين كش��ور خواست 

تاثيرات احتمالي چنين حمله اي را بررسي كند.
ميش��ائل تويرر، معاون رييس فراكس��يون حزب 
دموكرات آزادب��ه روزنامه اقتصادي »هندلزبالت« 
گفت: »ضروري اس��ت كه دولت بي درنگ وضعيت 
تهديدآميز چنين حمله اي را تجزيه و تحليل كند.« 
ب��ه گفته او اين خطر وج��ود دارد كه اقتصاد آلمان 
“قرباني جاسوسي صنعتي برنامه ريزي شده چين 

“ شود.
خبرگزاري بلومبرگ در گزارش خود يادآور شده كه 
حدود سه سال است تحقيقات مخفيانه اي در امريكا 

درباره تراشه هاي جاسوسي چين در جريان است.
در گ��زارش بلومب��رگ همچنين آمده اس��ت كه 
چيپ هاي جاسوس��ي چيني نهايتا در پالتين هاي 
اصلي ش��ركت امريكاي��يSupermicro  تعبيه 
شده اند. اين شركت براي بسياري نام آشنا نيست اما 

محصوالت آن براي توليد سرورها از اهميت زيادي 
برخوردار اس��ت.چيپ نصب شده در پالتين اصلي 
سوپرميكرو مي تواند با كمك سرور با خارج ارتباط 
برقرار و به اين ترتيب امكان جاسوسي را فراهم كند. 
گفته مي ش��ود كه اپل و آمازون چيپ روي پالتين 

سوپرميكرو را در سال 201۵ كشف كرده اند.
يوهانس كاس��پار، كارش��ناس حري��م خصوصي 
اطالعاتي، حمله هكرهاي چيني از طريق چيپ هاي 

جاسوسي را يك سناريوي واقعي مي داند.
در گزارش بلومبرگ هم آمده اس��ت كه واحد ويژه 
ارتش چين به شركت هاي چيني پول پرداخت كرده 
است تا اين شركت ها چيپ هاي جاسوسي در اندازه 
دانه برنج را در درون هزاران سخت افزار اپل و آمازون 

جاسازي كنند كه در چين ساخته شده اند.
يوهانس كاس��پار گفته است كه حمالت هكرها نه 

تنها از طريق نصب اجزاي كوچك چيپ قابل تصور 
است، بلكه مي تواند در نصب عادي چيپ ها نيز نقش 
داشته باشد. به باور اين كارشناس آلماني وابستگي 
يك طرفه صنعت سخت افزاري به توليدكنندگان و 
ش��ركت هاي ارزان چيني زمينه خوبي براي نصب 

چيپ هاي جاسوسي فراهم مي كند. 
او همچني��ن تاكيد مي كند ك��ه از توليد تا تحويل 
به مش��تري، چين به عنوان يك بازيگر بسيار قوي 
عمل مي كند و هرگونه دستكاري در اين حوزه قابل 
 تصور است و شناسايي دستكاري هاي حرفه اي در 

سخت افزار نيز بسيار دشوار است.
انجمن آلماني Bitkom هم هشدار داده است كه 
اگر گزارش ها درست باشد شركت هاي آلماني هم 
بطور مستقيم تحت نفوذ قرار گرفته اند و به ويژه آن 
شركت هايي كه با اقتصاد جهاني بيشتر در ارتباط 

هستند.
آرنه شون بلوم، رييس اداره فدرال امنيت اطالعات 
و تكنولوژي هم تاكيد كرده است كه موضوع نصب 
چيپ هاي جاسوسي را بسيار جدي گرفته است. به 
گفته او مشكل دستكاري سخت افزاري مدت هاست 
آش��كار ش��ده و براي حل اين مش��كل اطمينان از 
توليدكنن��دگان و كنترل كام��ل “زنجيره صدور “ 

مي تواند كمك كند.

فضاپيماي »اوريون« بارهاي تجاري ناسا را به فضا مي برد

هيچ توافق پشت پرده اي با تلگرام نداريم  سهم مرورگر مايكروسافت
به زير ۱۰ درصد كاهش يافت

هدست واقعيت مجازي با دقت 
چشم انسان

 شارژ تلفن همراه
با كمك بشقاب پنير

وجود تراشه هاي جاسوسي چين در سخت افزارهاي »اپل« و »آمازون«
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رويداد

فضا سايبر



ويژه

اخبارشهرستانها

11 بنگاهها

كشف 20 متر تونل  مخفي 
زيرزميني در نطنز تاييد شد

اصفهان| رييس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري نطنز گفت: طبق بررسي هاي اوليه در 
بافت تاريخي محله افوشته نطنز، كشف 20 متر از 
تونل هاي مخفي زيرزميني در اين محله تاييد شد. 
حسين يزدانمهر گفت: طبق بررسي هاي انجام شده 
توسط تيم باستان شناسي استان، كشف تونل هاي زير 
زميني مخفي در بافت تاريخي افوشته نطنز تاييد شد. 
مدتي است كه اين خانه توسط يك مالك خصوصي 
خريداري ش��ده كه در حال بازسازي براي تبديل به 
مركز اقامتي بود و در حين بازس��ازي حفره اي باز و 
تونلي پيدا شده بود، ولي نياز به بررسي داشت. او گفت: 
از آنجايي كه اكثر آثار تاريخي افوشته متعلق به دوره 
تيموري است، احتمال دارد اين تونل هم مربوط به اين 
دوره باشد و حتي مي تواند قديمي تر از دوره تيموري 

هم باشد كه همه اين موارد نياز به بررسي دارد.

 افتتاح كشتارگاه صنعتي دام
در زاهدان

زاهدان|  س��يزدهمين كش��تارگاه صنعتي دام 
سيس��تان و بلوچس��تان ديروز با حض��ور معاون 
بهداشتي و پيشگيري سازمان دامپزشكي كشور 
و مس��ووالن اس��تاني در شهرس��تان زاهدان به 
بهره برداري رسيد. مديركل دامپزشكي سيستان 
و بلوچستان در حاشيه اين مراسم اظهار داشت: اين 
كشتارگاه در گستره 25 هزار متر مربع و با زيربناي 
9 هزار و 200 متر مربع توس��ط بخش خصوصي 

ساخته شده است. 

تامين ميوه شب عيد گيالني ها 
از همين حاال

رشت|  رييس س��ازمان جهاد كشاورزي گيالن 
گفت: براي شب عيد امسال ذخيره سازي 750تن 

پرتقال و 600 تن سيب را در برنامه داريم.
عليرضا شعبان نژاد با بيان اينكه از هم اكنون براي 
ذخيره سيب و پرتقال شب عيد مردم گيالن در حال 
برنامه ريزي هستيم، گفت: سال گذشته 400تن 
سيب از اروميه براي شب عيد مردم گيالن خريداري 
شده بود كه امسال با توجه به احساس نياز بيشتر بنا 
داريم 600تن را خريداري و ذخيره كنيم. همچنين 
برنامه داريم براي شب عيد 750تن پرتقال در استان 
داشته باشيم كه اغلب از شهرستان هاي مركبات خيز 
گيالن شامل لنگرود و رودسر خريداري خواهد شد.

 مردم ساخت »پل و پارك« 
را به عنوان ابتكار قبول ندارند

مشهد|   شهردار شهر مشهد مي گويد: امروز مردم 
ساختن پل و پارك و آسفالت و غيره را جزو وظايف 
ش��هرداري مي دانند و به عن��وان يك ابتكار قبول 
نمي كنند اما اگر توانستيم در قالب يك كار هنري و 
ابتكار مردم را به نشاط و فكر وادار كنيم آن وقت مورد 
استقبال مردم قرار مي گيريم. به گزارش تسنيم، 
قاسم تقي زاده خامسي ديروز در سخنراني در جمع 
دانشجويان جديدالورود يكي از موسسات آموزشي 
مشهد اظهار داشت: امسال نيز ما به دنبال كارهايي 
بوديم كه در عين ابتكار و خالقيت و همراهي با ذائقه 
مردم، بتوانيم شهر را بانشاط كنيم و با عنايت خدا 

موفق بوديم و بازخوردها خوب بود.

»تعادل«برنامههاياجراييبرايبهبودفضايكسبوكاررابررسيميكند

افزايش اختيار  ستادهاي رفع موانع توليد در استان ها
گروهبنگاهها|

مهم ترين راهبرد اجرايي دولت تدبير و اميد براي بهبود 
ش��اخص هاي توليدي و صنعتي در كشورمان از ابتداي 
تش��كيل كابينه در طرحي نمود پيدا كرد كه در ادبيات 
رسانه اي از آن ذيل عنوان » طرح رونق توليد« ياد مي شود؛ 
طرحي كه هرچن��د در آغاز قرار بود ت��ا در زمينه احياي 
واحدهاي نيمه تعطي��ل و تعطيل تمركز پيدا كند اما در 
ادامه وظايف ديگري چ��ون پويايي بنگاه هاي كوچك و 
متوسط و بهبود شاخص هاي كلي صنعت و توليد را نيز در 
بر گرفت. براي تحقق اهداف اين طرح در هر استان ستادي 
براي رفع موانع پيش روي توليد با مشاركت مسووالن رده 
باالي استاني، مديران تشكل هاي اقتصادي و نمايندگان 
بانك ها و...تشكيل شدند تا هر منطقه از كشورمان بر اساس 
ضرورت ه��اي و اولويت هاي مطروح��ه در منطقه خود، 
برنامه هاي الزم براي بهبود وضعيت توليد در استان ها را 

تدوين و در مسير اجرايي شدن قرار دهد. 
 اما با گذش��ت بي��ش از 3س��ال از آغاز اين اي��ده؛ روند 
اجراي��ي طرح رونق توليد نش��ان مي ده��د كه فرآيند 
توسعه بنگاه هاي اقتصادي در مناطق مختلف نيازمند 
مجموعه اي از اختيارات اس��تاني است كه بايد از سوي 
دولت به س��تادهاي اس��تاني تفويض ش��ود. در مسير 
پاسخگويي به اين مطالبات وزير صمت در 13 مهر ماه 
در سفر به كرمانشاه خبر از واگذاري اختيارات بيشتر به 
ستادهاي رفع موانع توليد استاني خبر داد و اعالم كرد 
كه اين ضرورت در جلسه س��ران سه قوه مطرح شده و 
دستورالعمل هاي اجرايي آن تدوين شده تا از اين پس 
ستادهاي رفع موانع توليد بتوانند بر اساس اولويت هاي 

مورد نظر خود دست به تصميم سازي بزنند. 
ديروز هم رييس كميسيون ويژه حمايت از توليدات داخلي 
مجلس دهم از افزايش اختيارات ستادهاي استاني خبر 
داد و درباره افزودن 2 ماده به قانون رفع موانع توليد براي 

افزايش اختيارات استاني توضيحاتي را ارايه كرد. 
مجموعه اظهاراتي كه نشان مي دهد هم دولت و هم مجلس 
با گذشت بيش از 3س��ال از عمر اين طرح به اين نتيجه 
رسيده اند كه بهترين س��اختار براي بهبود شاخص هاي 
توليدي و صنعتي ستادهايي است كه از دل فضاي كسب و 

كار استان هاي مختلف سر برآورده است. 

  اختيارات ستادهاي رفع موانع توليد بيشتر شد
 رييس كميس��يون ويژه حماي��ت از توليدات داخلي 
مجلس دهم گفت: با افزودن 2 ماده به قانون رفع موانع 
توليد، اختيارات ستادهاي استاني اين حوزه بيشتر شد.

حميدرضا فوالدگر ديروز در نشست گفت وگوي بخش 
خصوصي و دولت استان قزوين افزود: ستاد رفع موانع 
توليد در استان ها مي توانند در حوزه تسهيالت بانكي 
مصوبات الزم االجرا داشته باشند و اين موضوع به زودي 

از سوي بانك مركزي به بانك ها اعالم خواهد شد.
نماينده م��ردم اصفهان در مجل��س دهم در بخش 
ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به معافيت مالياتي 
براي نرخ اوراق خزانه، گفت: يكي از داليل تصويب بند 
واو تبصره پنج بودجه در بحث تهاتر، كمك به حوزه 
توليد و پيمانكاران و پرداخت مطالباتي است كه اين 

بخش از دولت دارد.
او همچنين با اش��اره به قانون ش��عاع خ��ارج از120 
كيلومتري تهران براي استقرار صنايع كه شامل حال 
برخي استان هاي نزديك پايتخت مي شود، گفت: در 
راستاي حمايت از توليد اين قانون را اصالح كرديم به 
نحوي كه معافيت هاي مالياتي براي توليدكنندگان 

ايجاد شد.
فوالدگر اضافه كرد: در آيين نامه جديد ش��عاع 120 
كيلومتر فاصله از تهران به شكل هوايي تعريف شده كه 
اين موضوع موجب شد برخي صنايع از جمله در قزوين 
در محدوده آن قرار گرفته و به دليل مس��ائل مالياتي 
درخواس��ت تغييراتي در آن را داشته باشند كه پيگير 

اين مساله در مجلس و دولت هستيم.
اين نماينده مجلس خاطرنش��ان كرد: حل مسائل و 
مشكالت اقتصادي كشور به كمك همه جانبه دولت، 
مجلس و دس��تگاه قضا و همچني��ن همراهي مردم 

نيازمند است.

  افزايش اختيارات ضروري است
از سوي ديگر معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار 
قزوين ني��ز به اين نكته اش��اره مي كند ك��ه مديران 
تش��كل هاي اقتصادي اس��تاني براي حل مس��ائل و 
مش��كالت حوزه تولي��د از اختي��ارات الزم برخوردار 

نيستند و براي بهبود شاخص فعاليت هاي اقتصادي بايد 
نگاه ويژه اي به افزايش اختيارات استاني شود. 

منوچهر حبيبي مع��اون هماهنگي ام��ور اقتصادي 
استاندار قزوين ديروز در نشست شوراي گفت وگوي 
دول��ت و بخش خصوصي اس��تان قزوين كه با حضور 
اعضاي كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس 
برگزار شد، افزود: در خصوص كاربردي كردن اين قانون 

بايد تدابير الزم اتخاذ شود.
او ب��ر لزوم افزاي��ش اختيارات اس��تاني تاكيد كرد و 
اظهار داشت: مديران اس��تاني در بخش تشكل هاي 
اقتصادي و... براي حل مسائل و مشكالت حوزه توليد 

از اختيارات الزم برخوردار نيستند.

معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار قزوين با بيان 
اينكه متاسفانه فشارهاي مالياتي، تامين اجتماعي و 
بانك ها به صنايع از تحريم ها بيشتر است، گفت: نيازمند 
دس��تور العمل هاي جديد مطابق با شرايط اقتصادي 
كشور هستيم. در اين استان ساالنه حدود پنج ميليون 
تن انواع محصوالت كشاورزي و همچنين 1300 نوع 

محصول صنعتي توليد مي شود.
او به رشد صادرات كاال از قزوين به خارج طي سال هاي 
اخير اشاره كرد و گفت: س��ال گذشته 760 ميليون 
دالر و طي نيمه نخست امسال نيز 400 ميليون دالر 
صادرات داشتيم كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
41 درصد رشد داشته است. رييس اتاق كرمانشاه در 

خصوص اهميت واگذاري تصميم سازي هاي استاني 
به ستادهاي استاني و با اشاره به تكان هاي ارزي شش 
ماهه اخير گفت: بخشنامه هاي مختلف در كشور در 
اين باب صادر ش��ده اما در صورتي كه در باب گشايش 
بود اما شاهديم اين اتفاق انجام نشد. بدون استفاده از 
ديدگاه هاي بخش خصوصي و استفاده از ظرفيت هاي 
كلي كشور امكان حل مشكالت اقتصادي و معيشتي 
و رش��د فزاينده توليد وجود ندارد. دولت اعالم كرده 
كه معتقد به افزايش اختيارات به س��تادهاي رسمي 
اقتصادي در استان هاست؛ وقتي اين اعتقاد وجود دارد 
بايد ديد چه عاملي باعث مي شود تا اختيارات به جاي 

تشكل هاي استاني در مركز متمركز شود. 

خدمهخارجیشناورهابايد
پروانهاشتغالداشتهباشند

هرم�زگان|مدي��رکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
هرم��زگان گفت:خدم��ه 
خارجی شناور های صيادی 
بايد پروانه اش��تغال داشته 
باش��ند. به گزارش باشگاه 
خبرن��گاران ،س��ليمی در 
نشست هيات فنی اشتغال اتباع خارجی استان   تاکيد 
كرد و گفت: اتباع خارجی شاغل در اين شناور ها عالوه 
بر مجوز قانونی ورود بايد دارای پروانه اشتغال نيز باشند. 
برخی  ش��ناور های صيادی در آب های ساحلی استان 
اقدام به بکارگيری نيرو ه��ای خارجی  بدون پروانه کار 
می کنند. مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان 
گفت:هرگونه به کارگيری اتباع خارجی بدون پروانه کار 
در واحد های توليدی ممنوع است  و کارفرمايان متخلف 
برابر قانون از 91 روز تا 1۸0 روز حبس و پرداخت چند 
برابر دس��تمزد يک کارگر جريمه می ش��وند. سليمی 
افزود: با مالکان شناور هايی که اقدام به بکارگيری اتباع 
خارجی بدون مج��وز پروانه کار کرده اند، مطابق قانون 

برخورد می شود.

توسعهمناسباتاقتصادي
وتجاريباقطر

بوشهر|     رييس سازمان 
صنع��ت، مع��دن و تجارت 
استان بوشهر گفت: هياتی 
تجاری از اين استان متشکل 
از مدي��ران دولتی و فعاالن 
خصوصی ب��ا هدف تحکيم 
مراودات تجاری راهی قطر 
شد. به گزارش ايرنا، سيد حسين حسينی محمدی   افزود: 
اين س��فر با هدف رايزنی با طرف های قطری به منظور 
تسهيل و برطرف کردن موانع و مشکالت فراروی تجارت 
با کشور قطر صورت می گيرد. اين هيات با دعوت وزارت 
شهرداری و محيط زيست کشور قطر   راهی اين کشور 
شدند. حسينی محمدی ادامه داد: از مهم ترين برنامه های 
اين رايزنی با طرف های قطری، افزايش صادرات غير نفتی 
استان و تالش برای تسهيل و رفع موانع موجود در فرآيند 
صادرات به اين کشور است. او اظهار داشت: تحوالت اخير 
درمورد قطع روابط سياسی و اعمال تحريم های اقتصادی 
توسط تعدادی از کشورهای عربی حوزه خليج فارس عليه 
کشور قطر فرصت مناسبی برای احيا و توسعه روابط   با آن 

کشور فراهم آورده است.

تولیدگازتصفیهشده
وتزريقبهخطسراسری

اي�ام|پااليش��گاه  گاز 
اي��الم در جه��ت فرمايش 
مقام معظم رهب��ری برای  
حماي��ت از کاالی داخلی ، 
ميزان  بهره گيری و استفاده 
از تجهيزات و مواد شيميايی 
توليد شده داخل  را به ميزان 
قابل توجه��ی افزاي��ش داد تا گامی بلند در راس��تای 
خودکفايی هرچه بيش��تر کش��ور ب��ردارد. به گزارش 
»تعادل« مديرعامل شرکت پااليش گاز ايالم از افزايش 
چشمگير گاز تصفيه شده به خط سراسری خبر داد و 
گفت : شرکت پااليش گاز ايالم با حفظ توليد پايدار خود 
تا پايان شهريورماه سال جاری ميزان 70۸ ميليون متر 
مکعب گاز تصفيه شده به خط سراسری گاز ارسال كرده 
است. شهريار داری پور  افزود :شرکت پااليش گاز ايالم 
که از مي��دان گازی تنگ بيجار خوراک خود را دريافت 
می کند  پس از پااليش 5 محصول متان ، اتان ، گاز مايع، 
ميعانات گازی و گوگرد توليد  می کند . داري پور اظهار 
داش��ت: گوگرد جهت مصارف صنعتی در حوزه اسيد 
سازی و کودهای شيميايی مورد استفاده قرار می گيرد.

شاهکارمردماصفهان
درمديريتمصرفآب

اصفه�ان| مديرعام��ل 
آب و فاض��الب ش��هری 
اس��تان اصفهان در حاشيه 
چهاردهمي��ن نمايش��گاه 
بين الملل��ی صنع��ت آب و 
تاسيس��ات آب و فاضالب 
ايران   اظهار داشت: تابستان 
بسيار سختی را پشت سر گذاشتيم در حالی که در تمامی 
سطح کشور به دليل شرايط اقليمی و خشکسالی های 
متوالی با کمبود بارش ها و تنش های آبی در ابعاد مختلف 
مواجه بوديم که در اين بين فالت مرکزی ايران و استان 
اصفهان نيز که در فالت مرکزی واقع ش��ده از ش��رايط   
سخت تابستان مستثنی نبودند و حتی نسبت به بسياری 
از نقاط   تنش های آبی بيشتر را پشت سر گذاشتيم. هاشم 
امينی گفت: کاهش بارش ها و کاهش ش��ديد آورد سد 
زاينده رود وضعيت تامين آب 4 ميليون نفر در اصفهان و 
1.5 ميليون نفر در يزد را با تنش همراه کرد.  او گفت: در 
سال آبی 96 �� 95 يک ميليارد و 270ميليون مترمکعب 
آورد زاينده رود را داشتيم در حالی که در سال آبی 97 �� 96 

اين ميزان به 670ميليون مترمکعب کاهش يافت.

تعادلدرقیمت
كاالهاياساسي

ريي��س  خوزس�تان| 
س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت  خوزس��تان قيمت 
متوس��ط اقالم پر مصرف 
س��بد خان��وار در بازارهای 
مختل��ف اه��واز در روز 16 

مهرماه را اعالم كرد
به گزارش ايسنا ، بر اساس اعالم اين سازمان قيمت هر 
كيلوگرم گوشت گوس��اله بدون چربی 42 تا 50 هزار 
تومان، هر كيلوگرم گوشت گوس��فند 4۸ هزار و 500 
تومان تا 60 هزار تومان و هر كيلوگرم مرغ كشتار روز 9 
هزار و ۸00 تومان اس��ت. اين سازمان    قيمت هر بسته 
ماكارونی 700 گرم��ی 2500 تومان، روغن جامد 4.5 
كيلويی الدن 40 هزار تومان، هر کيلوگرم شکر فله 3300 
تومان، رب گوجه يک کيلويی روژين 1۸ هزار تومان و 
هر کيلوگرم تخم مرغ را 9 هزار و 500 تومان اعالم کرد 
که نرخ هر کيلوگرم تخم مرغ نسبت به چند روز گذشته 
2.5 درصد کاهش داشته است. همچنين هر كيلوگرم 
عدس سبز با قيمت 6500 تومان، هر كيلوگرم نخود با 

قيمت ۸500 تومان در بازار عرضه می شود.
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رابطه دولت و بخش تعاون
ارتب��اط دولت ب��ا تعاوني ها 
در سيس��تم ها و نظام هاي 
مختلف اقتصادي، متفاوت 
است و اين ارتباط، بستگي 
تام به نظام اقتصادي حاكم 
بر كشور دارد. سوال اساسي 
در اي��ن خصوص آن اس��ت 
كه نقش و هدف از تاسيس 
تعاوني ها و نيز حدود دخالت 
دولت در امور آنها چيست؟  اكثريت صاحب نظران، 
به منظور اعتال بخشيدن به رشد تعاوني ها، حمايت 
دولت ها از تعاوني ها را به نح��وي كه مداخله گرانه 
نباشد، توصيه و اس��تدالل مي كنند كه تعاوني هاي 
خودجوش و قائم به ذات بهتر ش��كوفا مي ش��وند. 
هرچند اين اتفاق س��ريع به وق��وع نمي پيوندد ولي 
در دراز مدت با اصالت و عمق بيشتر عملي مي شود. 
اين نظريه پردازان با اين استدالل كه معمواًل مردم 
آنچه به ط��ور انفرادي قادر به انجامش نيس��تند، از 
طريق تعاوني به مورد اجرا مي گذارند«، س��عي در 
تبيين اين موضوع دارند كه ب��ه هنگام خودجوش 
بودن تعاوني ها، پايداري اين نهادها بيش��تر و بهتر 

تامين مي شود. 
در كش��ورهاي پيش��رفته، فك��ر تع��اون از اعض��اي 
تشكيل دهنده شركت هاي تعاوني سرچشمه گرفته و 
دولت فقط نقش هدايت كننده و ناظر را ايفا مي كند. در 
اين كشورها، شركت هاي تعاوني زاييده احتياجات آزاد 
و منافع مشترك و كمك متقابل و همكاري داوطلبانه 
انس��ان ها با يكديگر ب��وده و اعضا مي توانن��د آزادانه 
فعاليت هاي تعاوني خود را در حدود امكانات قانوني، 

بسط و گسترش دهند.

  حدود مطلوب نظارت دولت 
اما ح��دود مطلوب نظ��ارت دولت بر ام��ور تعاوني ها 
چيس��ت؟ به عبارت ديگر، دولت بايد چگونه نظارتي 
داشته باشد تا عملكرد يك تعاوني بهينه باشد؟ آيا يك 
تعاوني بايد دايمًا تحت نظارت و حمايت دولت بوده و به 
آن وابسته باشد؟ يا در درازمدت بايد حالتي خودگردان 

به خود گرفته و استقالل خود را به دست آورد؟ 
موضوع دخالت دولت در ايجاد و حمايت از تعاوني ها، 
بحث ح��دود كنترل و نظارت دولت ب��ر تعاوني ها را 
پيش مي كشد. براساس اين بحث، دولت بايد به تدريج 

حمايت هاي مالي خود به تعاوني ها را كاهش دهد. 
در برخي از نظام ها مداخله دولت در تعاوني ها به حدي 

است كه عماًل تنها نامي از آنها باقي مانده است. 
در كشورهايي كه تحت نظام سوسياليسم دولتي اداره 
مي ش��وند، زمامداران امور با كنترل مس��تقيم و وارد 
كردن نيروي زيادي از طرف دولت، دسته ها و گروه هاي 
مختلف مردم را ناگزير از زندگي و فعاليت اشتراكي و 
دسته جمعي مي كنند.  زماني كه تعاوني ها زياد به دولت 
متكي باشند، بروكراسي دولتي سرنوشت اقتصاد تعاوني 
را در چنگ خود مي گيرد و آن را به آساني رها نمي كند. 
در چنين وضعي، بيشتر بروكراسي اشاعه پيدا مي كند، 

تا ترويج اقتصاد تعاون. 
در واقع، بدون مداخله م��ردم در امور تعاوني، بدون 
مسووليت آنان در برابر عمليات سرنوشت موسسات 
تعاوني، اقتصاد تعاوني حقيقي را نمي توان پايه ريزي 

كرد و توفيق واقعي نمي توان به دست آورد. 
بنابراين، تعاوني ها وقتي واقعي و كارساز خواهند بود 
ك��ه با همت اعضا و عضوي��ت داوطلبانه آنها همراه با 
آگاهي و دانش تشكيل يابند. از آنجا كه شيوه اقتصاد 
تعاوني يك شيوه اقتصادي مبتني بر اخالق پسنديده 

و قائ��م به ايثار و معاضدت و هم��كاري و همفكري و 
سازندگي است و حاكميت انسان بر سرمايه همراه با 
تساوي حقوق و تساوي آرا در آن امري اجتناب ناپذير 
اس��ت.  در قانون اساس��ي جمهوري اسالمي ايران از 
تعاوني ها حمايت اصولي به عم��ل آمده و اصل هاي 
43 و 44 قانون اساس��ي، خط��وط كلي اين حمايت 
را ترسيم كرده است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت 
كه چنانچه خواستار موفقيت يك تعاوني باشيم، اواًل 
تاس��يس و راه اندازي آن حتي االمكان بايد به صورت 
خودجوش و از پايين به باال صورت گيرد و چنانچه در 
اين حالت، يعني در ابتداي تاسيس تعاوني مذكور از 
حمايتهاي دولتي بهره مند شود، قوام و قوت بيشتري 
پيدا مي كند. اما چنانچه اين كمك ها و حمايت ها در 
دراز مدت كاسته نشده و نهايتًا قطع نشود، موجبات 
وابستگي بيشتر تعاوني به دولت و عدم درك فلسفه و 
مفهوم تعاون و تعاوني را در اعضا ايجاد خواهد كرد كه 

نهايتًا به عدم موفقيت تعاوني مي انجامد.
بهترين ش��يوه و رويكرد در بين دولتمردان به تعاون 
به جواهر لعل نهرو تعلق دارد. نياز به يك بناي اقتصاد 
تعاوني مس��تقل، از طرف بسياري از رهبران سياسي 
دنيا تاكيد شده اس��ت. اما در اين ميان نظرات جواهر 
لعل نهرو )يكي از رهبراني كه در استقالل هند نقش 
اساسي داشت( جالب توجه است. بيش از همه او يك 
فرد تعاوني مسلك، با اعتقادي راسخ و يك فيلسوف 
روش��نفكر در زمينه تعاوني به شمار مي رفت. سراسر 
زندگي، كار و سياست او با ايده آل هاي تعاوني و روحيه 
تعاوني عجين ش��ده بود و با ايماني ك��ه به تعليمات 
تعاوني داشت، كشور خود را از طريق همسو ساختن 
مردم در هدفي واحد، با متابعت از گاندي و با عمليات 
تعاوني به س��وي استقالل رهنمون س��اخت. نهرو با 

عزمي راسخ به دفاع از استقالل تعاوني و اشاعه اقتصاد 
تعاوني به وس��يله دولت � ب��دون مداخله بروكراتيك 
در امور آنها � برخاست. نهرو درباره مداخله دولت در 
امور تعاوني ها مي گويد:  »مس��لم است كه دولت بايد 
كمك كند، ام��ا بين كمك كردن و رياس��ت نمودن 
تفاوت فاحش است.« نتيجه و پيامد چنين اعتقادات 
و پيگيري هايي است كه گفته مي شود امروزه هند را 
با آن همه مشكالت جمعيتي به »كشوري كه داراي 
بزرگ ترين بخش تعاوني جهان اس��ت« تبديل كرده 
است. وظيفه بخش تعاوني در هند، حذف واسطه ها و 
اتخاذ ترتيباتي است كه هر تولي�دكننده حق خود را از 
جهت كسب قيمت عادالنه دريافت كند. اين موضوع به 
ويژه در بخش روستايي اين كشور صادق است. بخش 
تعاوني، تقريبا 100 درصد روس��تاهاي هند را تحت 
پوشش داش��ته و 67 درصد خانوارها تحت حفاظت 
سيستم تعاوني هس��تند.نقش تعاوني هاي هند را در 
ارتقاي اعتبارات و رش��د نقدينگي م��ورد تاكيد قرار 
مي دهند. گاجانانا )Gajanana( معتقد اس��ت كه 
تعاوني ها در هند به عنوان راهبردي جايگزين كه قادر 
به دست يابي به استقالل هند خواهند بود، مطرح شده 
و افزايش توليد را ب��ه عهده دارند. وي همچنين بيان 
مي دارد كه اين تعاوني ها در انتقال تكنولوژي مدرن به 
نواحي روستايي، به ويژه زارعان خرده پا و حاشيه اي 
نقش مهمي ايفا مي كنند.تمس��ك دولتمردان هند 
به رويكرد تعاوني براي تحقق توس��عه و باالكشيدن 
ميليونها نفر از زير خط فق��ر نه به عنوان يك انتخاب 
كه يك الزام است. در ايران دخالت هاي بخش دولتي 
در امورات بخش تعاوني از فراز و نش��يب هاي زيادي 
برخوردار بوده اس��ت به نحوي ك��ه از دخالت مطلق 
دولت در تعاوني هاي روس��تايي ده��ه 1340 گرفته 

كه در آنزمان حتي عضويت كش��اورزان درتعاوني ها 
برخالف اصول مسلم تعاون اجباري و نه اختياري بود 
و گماش��تن يكي از نيروهاي وزارت كشاورزي و امور 
روستاها به عنوان مدير عامل تاكنون كه در هر برهه 
شاهد مداخله هاي دولتي در سطوح مختلف بوده ايم . 
خوشبختانه در سال هاي اخير با تصويب برخي قوانين 
و نيز رويكردهاي مسووالن كالن تا حدود زيادي از اين 
مداخالت كاس��ته شده است. كه آخرين آن عدم نياز 
به مداخله وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي در فرآيند 
ثبت و تغييرات تعاوني ها در قالب مصوبات هيات عالي 
مقررات زدايي است. به نظر مي رسد در بهترين حالت 
رابطه معاونت ام��ور تعاون وزارت تع��اون، كار ورفاه 
اجتماعي با تش��كل هاي تعاوني و به ويژه اتاق تعاون 
ايران مي بايست همانند رابطه وزارت دادگستري به 
عنوان يك وزارتخانه در بدنه دولت و قوه قضاييه باشد. 
شأن نزول اين وزارتخانه ايجاد هماهنگي بين دو قوه 
مجريه و قضاييه و نيز تس��هيل امور دادگستري براي 
مردم است. طبق سنت و عرفي مالوف وزير دادگستري 
نيز عمال از سوي رييس قوه قضاييه به دولت پيشنهاد 
مي شود و يا اينكه با اطالع و موافقت ايشان اين انتخاب 
صورت مي پذيرد چ��را كه در صورت ه��ر گونه عدم 
همراهي و هماهنگي وزير مذكور عمال فلسفه وجودي 
اين وزارتخانه زير سوال مي رود وچه بسا اثر معكوس 
دهد.اميد است اين مهم توسط وزير پيشنهادي وزارت 
تعاون، كار رو رفاه اجتماعي م��ورد توجه جدي قرار 
گيرد. ثمره اين همراهي و اشتراك فكري و عملياتي 
بين معاونت امور تعاون و اتاق تعاون ايران منجر به هم 
افزايي و افزايش بهره وري و تحقق كاراتر اهداف مترقي 
بخش تعاون در اين برهه حساس از حيات اقتصادي و 

اجتماعي و سياسي كشور عزيزمان خواهد شد. 

ديدگاه

بهمنعبداللهي
رييساتاقتعاونايران

چهرههاياستاني

مترو تهران در روز جهاني 
كودك ميزبان كودكان شد

همزمان ب��ا روز جهاني كودك، 16 نف��ر از كودكان 
س��راي محله وليعصر )عج( منطقه 15 شهرداري 
تهران با حضور در شركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه از نزديك با مديرعامل و فعاليت هاي متروي 
تهران آشنا ش��دند. به گزارش »تعادل« از مديريت 
ارتباط��ات و ام��ور بين الملل ش��ركت بهره برداري 
راه آهن ش��هري تهران و حوم��ه، 16 نفر از كودكان 
مقطع پيش دبستاني با شعار »آينده را بايد ساخت، 
تهران ش��هر دوس��تدار كودك« اين روز را در كنار 
فرنوش نوبخت نايب رييس هيات مديره و مديرعامل 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه گذراندند. 
مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
در ابتدا با ابراز خوش��حالي از حضور كودكان در اين 
شركت گفت: كودكان آينده سازان كشور هستند و 
توجه به آموزش آنها از اهميت بااليي برخوردار است.

او با اش��اره به اينكه در آينده اي��ن كودكان عهده دار 
پست هاي مختلف در سطح كشور خواهند بود افزود: 
مدارس سرآغاز پيشرفت و شكوه كودكان هستند و 
بايد از همين سن با كارهاي مختلف آشنا شوند اين 
نوع بازديد ها اگر ادامه دار باشد كودكان مي توانند از 
نزديك با مجموعه هاي مختلف آشنا شوند تا براساس 

عاليقشان براي آينده خود تصميم گيري كنند.
در ادامه اين بازديد كودكان با نحوه صحيح استفاده از 
مترو و رعايت نكات ايمني در آن آشنا شدند. مهندس 
نوبخت همچنين در خصوص آموزش خريد نكردن از 
دستفروشان در مترو به كودكان نكاتي را بيان كرد و 
از مربيان آنها خواست نحوه استفاده صحيح از مترو را 
به آنها آموزش دهند. در پايان اين مراسم، مديرعامل 
ش��ركت بهره برداري متروي ته��ران و حومه با اهدا 

هدايايي اين روز را به كودكان تبريك گفت.



اقتصاد اجتماعي12اخبار
نفس هاي  هورالعظيم 

به شماره افتاده است
نماين��ده م��ردم در مجلس دهم با بي��ان اينكه 
نفس تاالب هورالعظيم به ش��ماره افتاده است، 
گفت: باالي ۸۰ درصد تاالب هورالعظيم خشك 
ش��ده اس��ت. عباس پاپي زاده درب��اره وضعيت 
تاالب هورالعظيم، به خانه ملت گفت: اين تاالب 
نفس هاي آخر بقا را مي كشد و اين مساله بسيار 
ناراحت كننده است بنابراين بايد هرچه سريع تربا 
اقدامات فوري به داد تاالب هورالعظيم رس��يد.  
نماينده مردم دزفول در مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه چندين بار تنها در س��ال 97 تاالب 
هوارالعظيم دچارحريق شده است تصريح كرد: 
پوشش گياهي تاالب هورالعظيم نيز متاسفانه 
با آتش س��وزي هاي پي در پي از بين رفته است.  
او ادامه داد: تاالب هورالعظيم تبديل به صحراي 
مستعد براي توفان هاي شديد ريزگردشده است 
و هم اكنون مقادير بسياري از ريز گردهاي استان 
خوزستان ناشي از گردو غبار ناشي از تاالب است.  
پاپي زاده اف��زود: تاالب هورالعظي��م با توجه به 
اينكه در مسيربادهاي غربي و شرقي قرار دارد از 
منظر تشديد آلودگي هوا استان هاي خوزستان، 
كرمانشاه ولرس��تان، ايالم را نيزتحت تاثير قرار 
داده است بنابراين  بايد براي كاهش آلودگي هوا 
از تمام ظرفيت هاي كشور نيز بهره برد. نماينده 
مردم دزفول در مجلس تصريح كرد: تامين حقابه 
زيس��ت محيطي براي نجات تاالب هور العظيم 
الزامي اس��ت البته نمي توان وقوع خشكسالي را 
در چندين س��ال اخير منكر شد اما خشكسالي 
به تنهايي علت خشك شدن تاالب هورالعظيم 
نيست. پاپي زاده افزود: دخالت انساني و سياست 
غلط وزارت نيرو و انتقال بخشي ازحق آبه تاالب 
ش��ادگان به فالت مركزي از عواملي اس��ت كه 

وضعيت تاالب هورالعظيم را وخيم كرده است. 

كودكان كار 
 قربانيان خشونت اقتصادي

عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان 
با بيان اينكه در حال حاضر كودكان كار، اصلي ترين 
قربانيان خشونت اقتصادي هستند، گفت: اين شرايط 
باعث شده كودكان خردسال نيز به كارهاي سخت و 

زيان بار روي آوردند.
هادي شريعتي همزمان با روز ملي كودك به ايسنا 
گفت: با شدت گرفتن بحران هاي اقتصادي در كشور، 
وضعيت كودكان كار بيش از پيش در مسيري پيچيده 
و دشوار قرار گرفته است. ش��رايطي كه باعث شده 
كودكان خردس��ال نيز به كارهاي سخت و زيان بار 
روي آوردند و در حال حاضر كودكان كار، اصلي ترين 
قربانيان خشونت اقتصادي هستند چراكه خشونت 
اقتصادي كه بر زندگي آنها و خانواده هاي تهي دست 

و كارگري شان سايه انداخته است.
او با بي��ان اينكه در اين ميان ج��ذب تعداد كثيري 
از كودكان در دو ش��غل طاقت فرس��اي كولبري و 
زباله گردي ت��راژدي ناگواري را در زمينه كار كودك 
رقم زده است، اظهار كرد: رسانه اي شدن مشكالت 
مربوط به اين كودكان بيش��تر از قبل ديده مي شود 
كه البته مثل همه موج هاي خبري مشابه در مقطعي 
با بازخوردهاي هيجاني جامعه همراه و پس از مدتي 
كوتاه مجددا اين موج فروكش مي كند و به دس��ت 
فراموشي سپرده مي شود. شريعتي با اشاره به اينكه از 
ديگر تحوالت در زمينه حمايت حقوقي از كودكان كار 
تصويب اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان در مدت 
اخير بود، اظهار كرد: هر چند كه پرداختن به حقوق 
كودكان كار در اين قانون پايين تر از سطح انتظارات 
جامعه مدني و فعاالن حقوق كودك بود اما در مواد و 
بندهايي به شكل مستقيم و يا غير مستقيم به شرايط 

حقوقي اين كودكان پرداخته شده است.

لزوم ملحق شدن خدمات 
دندانپزشكي به بيمه 

عضوكميسيون بهداشت ودرمان مجلس با بيان 
اينكه ملحق شدن خدمات دندانپزشكي به بيمه براي 
رفاه حال بيماران جزو ضروريات حوزه درمان است، 
گفت: اخذ بهاي خدمات دنداپزشكي تنها برطبق 
تعرفه هاي قانوني مجازاست. احمدهمتي درباره 
وضعيت نرخ هاي موجود براي ترميم و بازس��ازي 
دندان در دندانپزش��كي كشور گفت: نرخ خدمات 
دندانپزشكي به حدي اس��ت كه براي بسياري از 
افراد از نظر اقتصادي مشكل ساز است بنابراين در 
جلسه اي كه با وزير بهداشت ودرمان برگزار كرديم، 
مقرر شد به زودي خدمات دندانپزشكي در كشور 
بيمه شود. نماينده مردم سمنان در مجلس شوراي 
اس��المي تصريح كرد: يكي از داليل ملحق نشدن 
خدمات دندانپزشكي به بيمه را مي توان مشكالت 
اقتصادي اخير در كشور دانست بنابراين اميدواريم 
با توجه به حساسيت س��المت دهان ودندان براي 
افزايش سرانه جامعه تمهيداتي انديشيده شود كه 
تمام اقشارجامعه بتوانند از پس هزينه هاي درماني 
دندانپزشكي برآيند. همتي افزود: مراجع مختلفي 
براي رس��يدگي به اخذ تعرفه ها  دندانپزشكي در 
كشور از بيماران وجود دارد به طورمثال سازمان نظام 
پزشكي يكي ازمراجع مذكور است واگر بطور واقع 
بينانه كسي شكايتي از دندانپزشكان چه از نظر اخذ 
قيمت نامتعارف براي اخذ خدمات واستفاده از مواد 
بي كيفيت در ترميم دندان دارد، مي تواند با تنظيم 
شكايت خواستار رسيدگي از مراجع ذي ربط شود. 
او در ادامه به خانه ملت گفت: پيشگيري از بسياري 
بيماري ها با جلوگيري از عفونت هاي درماني بسيار 
امكان پذير است و اين درحالي است كه اگر بخواهيم 
دندان هاي مصنوعي را با تكنولوژي هاي روزبراي 
 بيم��اران ترميم كنيم، حداقل هردن��دان بيش از
3 تا 4 ميليون براي بيم��اران هزينه در بردارد. وي 
يادآورشد: اخذ بهاي خدمات دندان پزشكي تنها 

برطبق تعرفه هاي قانوني مجازاست. 

بررسي عملكرد دستگاه هاي مختلف در سيل شمال كشور

زنگهابرايكهبهصدادرميآيند؟!
هنگام ارايه گزارش عملكرد مسووالن دستگاه هاي مختلف 
دور ميزهاي چند ده نفره »همه چيز خوب و عالي است«، 
»اقدامات خوبي انجام ش��ده« و »ان شاءاهلل ديگر غافلگير 
نخواهيم ش��د«. اما همين كه فاصله از دور ميزها بيشتر 
مي شود، گويا هنوز خيلي كارها انجام نشده كه همچنان به 

جز زلزله، سيل، توفان و بارندگي هم غافلگيرمان مي كند!
هنوز دو هفته از فرمان رييس سازمان مديريت بحران 
كشور براي آمادگي در برابر حوادث فصل سرما نگذشته 
بود كه بارش باران و جاري شدن سيالب در شش استان 
كشور ثابت كرد كه مديريت بحران در كشور ما همچنان 
حداقل براي برخي مسووالن شبيه به يك شوخي است، 
چرا كه بارش هاي اخير باران نيز با وجود آنكه از س��وي 
هواشناسي پيش بيني شده و اخطارهاي الزم در موردش 
صادر شده بود، باز هم غافلگيرشان كرد و بر اساس آخرين 
آمارها تاكنون دست كم 9 نفر جان خود را از دست داده و 
ميلياردها تومان خسارات به تاسيسات زيربنايي، خانه ها، 

راه ها، شهرها و ... وارد شده است.

   بخشنامه بي اثر
اين در حالي اس��ت كه اس��ماعيل نجار، رييس سازمان 
مديريت بحران كش��ور در روزهاي پاياني ش��هريور و در 
آستانه آغاز فصل سرما طي نامه اي به استانداران و روساي 
شوراي هماهنگي مديريت بحران كشور، آنان را ملزم به 
رعايت و انجام اصول ۱۵گان��ه در برابر بحران كرده بود. او 
درباره اين بخشنامه و اصول تاكيدشده در آن گفته بود: »با 
توجه به اينكه در آستانه فرا رسيدن فصل پاييز و زمستان 
هستيم و در اين ايام نيز وقوع حوادث طبيعي فصلي ناشي 
از بارندگي هاي باران، برف و كوالك در مناطق كوهستاني 
و همچنين تغييرات نابه هنگام جوي افزايش مي يابد، لذا 
از تمامي استانداران و روساي شوراي هماهنگي مديريت 
بحران كشور خواسته شد كه در راستاي ارتقاء آمادگي خود 
براي مقابله با هر نوع حادثه احتمالي، مواردي را رعايت كنند 
كه نخستين مورد آن پاك سازي معابر و آبراهه هاي زيرگذر 
جاده ها و خطوط ريلي اس��ت كه بايد در تمام استان ها و 

شهرها انجام شده و گزارشي از آن ارايه شود.«
نج��ار با بيان اينك��ه باي��د تمهي��دات الزم در مجموعه 
درون ش��هري به ويژه در مس��يل ها و رودخانه هاي داخل 
شهرها توسط شهرداري ها انجام شده و نسبت به پاك سازي 
و اليروبي انهار و قنوات اقدام شود، گفته بود:  »رصد و بازبيني 
دوره اي پل هاي كم ارتفاع توس��ط دس��تگاه هاي اجرايي 
ذي ربط كه عمدتا به هنگام جاري ش��دن سيالب سبب 
مسدود شدن مسير رودخانه و انحراف آب و بروز خسارات 
جاني و مالي مي ش��ود نيز، جزو مواردي است كه بايد در 
دستور كار قرار بگيرد. همچنين ضرورت دارد تا اقدامات 
بازدارنده ب��راي جلوگيري از ساخت وس��ازها در حريم و 
بستر رودخانه ها انجام شد و با متجاوزان به حريم و بستر 

رودخانه ها برابر مقررات، برخورد قانوني الزم انجام شود.«
رييس سازمان مديريت بحران كشور »پايش و پيش بيني 

به هنگام بارش و اعالم هشدارهاي الزم از طريق رسانه هاي 
محلي« را، از جمله ديگر تدابير مقابله با سيالب اعالم كرده 
و تاكيد كرده بود: »تخليه حاشيه نش��ينان رودخانه ها و 
سكونتگاه هاي پرخطر و تاكيد بر جلوگيري از اسكان مردم 
در تفرجگاه ها و مناطق گردش��گري حريم رودخانه ها و 
مسيل هاي درون ش��هري و برون شهري در معرض خطر 
سيل در مواقع اضطراري با توجه به اخطاريه هاي سازمان 
هواشناسي و هشدار هاي اين سازمان، بايد با همكاري نيروي 
انتظامي و راهور، شهرداري ها، سازمان ميراث فرهنگي، 
گردشگري صنايع دس��تي و مراجع قضايي انجام شود.« 
صدور اين بخشنامه كه با استناد به ماده 9 قانون تشكيل 
سازمان مديريت بحران كشور و تبصره ۱ ذيل آن ضروري 
است، اما گويا چندان از سوي مقامات استاني و مديران كل 
بحران، جدي گرفته نشده اس��ت كه نتيجه آن، سيالب 

روزهاي اخير در شش استان كشور بوده است.

   بحران بي مديريت
در اين ميان بحث جايگاه قانوني سازمان مديريت بحران 
كشور هم مطرح است، سازماني كه قانون آزمايشي آن در 
س��ال ۸۵ اجراء شده و پس از چندين دوره تمديد، از سال 
93 تاكنون بدون قانون مصوب ادامه فعاليت مي دهد و در 
عين حال از همين سال ها نيز اليحه آن در مجلس شوراي 

اسالمي در انتظار تصويب است.
به نظر مي رس��د عدم توجه كافي مجلس به قانون جديد 
مديريت بحران، سبب بي توجهي ديگر دستگاه ها به نقش، 
جايگاه و دس��تورات و اخطارهاي اين سازمان شده است، 
به طوري كه در سال هاي اخير بس��ياري از بخشنامه ها و 

دستورات اين سازمان با وجود ابالغ بدون اثر مانده است

   بحران را باور نداريم
مرتضي اكبرپور، معاون آمادگي و مقابله سازمان مديريت 
بحران كش��ور درب��اره چرايي بي تفاوت��ي و عمل نكردن 
س��ازمان هاي ديگر به دس��تورات و ابالغيه هاي سازمان 
مديريت بحران كش��ور، به مي گويد: »اين طور نيست كه 
سازمان ها به دستورات مديريت بحران بي تفاوت باشند، 
اما زيرساخت ها براي اجراي اين دستورات فراهم نيست 
و متاسفانه همين امر سبب مي شود تا دستگاه هاي ديگر 
نتوانند دستورات مديريت بحران را اجراء كنند.« اكبرپور، 
درگيري سازمان ها به امور »روزمره« را عاملي براي غفلت 
از انجام اقدامات مقابله اي و پيشگيرانه مي داند و مي افزايد: 
»متاس��فانه س��ازمان هاي ما آنقدر درگير ام��ور روزمره 
خود ش��ده اند كه از اقدامات زيربنايي غفلت ش��ده است. 
نمي ش��ود ما در يك بيابان »لم يزرع« بايس��تيم و فرمان 
بدهيم »جنگل شو«  و بعد اين بيابان هم به جنگل تبديل 
شود. برخي از سازمان هاي ما هم همين طورند و متاسفانه 
ي��ا امكاناتش را ندارند، يا منابع مال��ي و اعتباري كافي در 

اختيارشان نيست و اگر هم هست، محدود است.« 
او در ادامه حرف اصلي را مي زند و درباره اينكه چرا تاكنون 

نسبت به تامين اين امكانات و منابع اقدامي نشده است، 
مي گويد: »متاس��فانه باور به بحران در ميان بس��ياري از 
مسووالن وجود ندارد و البته مردم هم همين طور هستند. 
جايگاه سازمان مديريت بحران جايگاه خوبي است و اتفاقا 
در همين قانون فعلي اين سازمان نيز جايگاه مديريت بحران 
متناسب با الگوهاي بسياري از كشورهاي پيشرفته دنياست. 
اما همان بحث باور به بحران مطرح اس��ت. ديديم كه در 
ماجراي زمين لرزه اي كه سال گذشته تهران را تحت تاثير 
قرار داد، مردم چه رفتاري از خود بروز دادند. اين ها به ما نشان 
داد كه متاسفانه مردم هم نمي دانند در زمان بروز حوادث 

مختلف اعم از سيل و زلزله و ... چه كاري انجام دهند.«

   سهم صداوسيما در آموزش؛ كمتر از انتظار!
اكبرپور در پاسخ به اين پرسش كه مگر صداوسيما متولي 
آموزش عمومي به ش��هروندان نيست؟، اين طور توضيح 
مي دهد: »صداوسيما خيلي مي تواند به ما كمك كند، اما 
متاسفانه تاكنون اين اتفاق رخ نداده است. نقش صداوسيما 
هم از اعالم اخطاريه ها و هشدارها به مردم و هم در آموزش 
شهروندان نقش ويژه اي است و ما انتظار داريم كه با سازمان 
مديريت بحران كشور همراهي كند. طبق قانون مديريت 
بحران، وظايف مربوط به صداوسيما بايد در شوراي عالي 
مديريت بحران كشور تدوين و به مجلس ارايه شود تا از طريق 
مجلس تصويب و براي اجراء به اين سازمان ابالغ شود. اما 

تاكنون اين اقدام انجام نشده است. در حال حاضر همكاري 
ما با صداوسيما در قالب كارگروه ها انجام مي شود كه اين 
همكاري كمتر از انتظار ماست و متاسفانه اين دوستان نيز 
براي اقدامات ديگر درخواست منابع اعتباري از ما دارند كه 

ما چنين منابعي را در اختيار نداريم.
بر اساس قانون، رياست جلسات شوراي عالي مديريت 
بحران بر عهده رييس جمهوري است. اين قانون از سال 
۸۵ يعني يك سال پس از رسيدن محمود احمدي نژاد 
به رياست دولت، اجرايي شد اما تاكنون نه احمدي نژاد 
و نه روحاني در جلسات ش��وراي عالي مديريت بحران 
حضور نيافته اند. اكبرپور در اين باره مي گويد: »درست 
است كه روساي جمهور در اين جلسات حاضر نشده اند، 
اما طبق قانون وزير كشور، قائم مقام رييس جمهوري در 
شوراي عالي مديريت بحران اس��ت و تاكنون جلسات 
زيادي به رياس��ت وزير كشور تشكيل شده است. عالوه 
بر آن در س��ال هاي اخير در چندين جلسه جناب آقاي 
جهانگيري، معاون اول رييس جمهور به عنوان نماينده 
ويژه رييس جمهور در اين جلس��ات حاضر شده كه اين 

نشان دهنده توجه ويژه به مديريت بحران است.«
معاون سازمان مديريت بحران كشور درباره سرانجام قانون 
جديد سازمان مديريت بحران كشور و وضعيت فعلي اين 
س��ازمان نيز، به ايس��نا مي گويد: »از سال 93 قانون قبلي 
سازمان مديريت بحران كشور ديگر تمديد نشده و يك حالت 

مراعا درب��اره اين قانون وجود دارد. اما رييس جمهور، دبير 
شوراي عالي امنيت ملي و وزير كشور طي نامه نگاري هايي 
خواسته اند كه اين قانون زودتر در مجلس تصويب و براي 
اجراء ابالغ شود و من اميدوارم قبل از بررسي قانون بودجه 
سال 9۸، قانون جديد مديريت بحران كشور از كميسيون 
شوراهاي مجلس شوراي اسالمي به صحن مجلس آمده و 

بررسي شود.«
به نظر مي رس��د با رويه فعلي، پس از اين هم شاهد تكرار 
تجربه هاي تلخ از حوادث طبيعي قابل پيش بيني باشيم، 
كما اينكه نجار نيز در گفت وگوي روز يكشنبه اش به آن اشاره 
كرده و مي گويد: »با فرا رسيدن فصل پاييز احتمال جاري 
شدن سيالب هاي مخرب در سطح استان ها بسيار محتمل 
بوده و از طرفي با توجه به تجارب گذشته و حوادث اخير در 
برخي از استان ها و وقوع خسارات جبران ناپذير ناشي از عدم 
رعايت نكات ايمني و نبود آمادگي قبلي، بيم آن مي رود كه 
بار ديگر حوادث، تكرار و اموال، احش��ام و جان انسان ها در 
معرض خطر سيل، آب گرفتگي و صاعقه قرار گيرد.« بيم 
رييس سازمان مديريت بحران كشور از تكرار تجربيات تلخ 
گذشته، گويا در همان عاملي ريشه دارد كه معاونش به آن 
اشاره كرده؛ »باور نكردن بحران« در ميان مسووالن؛ و البته 
معلوم نيس��ت بارش چند برف و باران ديگر در كشور الزم 
است تا اين بار ديگر نه مردم و نه مسووالن غافلگير نشوند و 

باالخره بحران را باور كنند.

سخنگوي وزارت بهداشت تشريح كرد

تاثير مستقيم »اف اي تي اف«  بر سالمت 
سخنگوي وزارت بهداشت در مورد تاثير تصويب FATF بر 
حل مشكالت حوزه سالمت گفت: مصوبات اينچنيني كه 
مشكالت ارتباطي ما را از نظر ارزي با كشورهاي ديگر كم 
كند به طور مستقيم و غير مستقيم مي تواند بر سالمت هم 
تاثير بگذارد. دشمنان ما دروغ مي گويند كه دارو و تجهيزات 
پزشكي از تحريم ها تاثير نمي گيرد.  مهم ترين مشكلي كه در 
اين حوزه ايجاد مي شود، در زمينه ارتباط مالي شركت هاي 
توليدكننده دارو، مواد اوليه و تجهيزات پزشكي با ما است 
البته هنوز به اين مرحله نرسيده ايم و با تدابير انجام شده به 
اين مرحله نمي رسيم. اما در سال 9۱ و 9۲ كه تحريم وجود 
داشت، هزينه هاي ارزي از طريق صرافي ها تامين مي شد و 
اقالم با تجارت چمداني وارد و پول به صورت چمداني خارج 
مي شد و مشكل ايجاد مي كرد و دريافت خدمات را طوالني تر 

كرده و هزينه هاي سرباري و انتقال ارز به دنبال داشت.
ايرج حريرچي افزود: از طرفي خريدهاي ما معموال به اين 
صورت است كه ابتدا ۱۰ درصد پول را مي دهيم سپس 
بانك تضمين مي كند كه وقتي اقالم به دستمان رسيد 
مابقي پول را پرداخت كنيم اما وقتي ارتباط بانكي دچار 
مشكل شود، فروشنده مي گويد بايد كل پول را به صورت 
نقدي بپردازيد و بعد از چند ماه اقالم را تحويل بگيريد. 
اين نقدينگي ها مشكل شديدي ايجاد مي كند. در عين 
حال بخشي هم تاثيرات غير مستقيم است به گونه اي كه 
اگر براي كشور مشكالت مالي ايجاد شود، تورم باال رود 
و در اشتغال دچار مشكل شويم، قدرت پرداخت مردم 

و دول��ت در پرداخت هزينه هاي س��المت كاهش پيدا 
مي كند زيرا مردم و دولت مجبور مي شوند هزينه هايشان 
را به حوزه هاي مهم تر مانند خوراك و پوش��اك منتقل 
كنند بنابراين نمي توانند در حوزه سالمت هزينه كنند و 
مجددا به مشكالت سال 9۱ و 9۲ دچار مي شويم و مردم 
كمتر از خدمات سالمت بهره مند مي شوند. اميدواريم با 

تدابير انديشيده شده اين مسائل ايجاد نشود.
او در پاس��خ به س��والي درباره پيش��نهادات بودجه اي 

وزارت بهداش��ت گفت: در حال حاضر همه دستگاه ها 
پيشنهادات ش��ان را به س��ازمان برنام��ه و بودجه ارايه 
داده اند و اين سازمان بررسي هايش را انجام داده و زماني 
كه تصويب ش��ود، به صحن دولت مي آيد كه اميدواريم 
قب��ل از ۱۵ آذر ماه اليحه بودجه تقديم مجلس ش��ود. 
وي تاكي��د كرد: باي��د توجه كرد كه در س��ال آينده به 
هيچ وجه بسته هاي فعلي وزارت بهداشت و طرح تحول 
كه در گذشته اعالم شده اند، كوچك تر نخواهند شد اما 

اصالحات الزم براي برخي از آنها انجام مي شود. در عين 
حال حمايت از بيماران در بيمارستان هاي دولتي ادامه 
مي يابد و در بخش هايي كه مازاد هزينه و تقاضاي القايي 
وجود دارد اقداماتي در حال انجام است. همچنين با توجه 
به منابع جديد حاصله مي توانيم خدمات جديدتري را 
هم به مردم ارايه دهيم. به عنوان مثال حدود ۸۰ تا ۸۲ 
درصد پرداخت از جيب مردم مربوط به خدمات سرپايي 
اس��ت و در اين زمينه اقداماتي در دست انجام داريم. بر 
اين اساس حدود ۲۵۰ كلينيك ويژه قرار بود، ايجاد شود 
كه بخش عمده اي از آنها راه اندازي ش��ده است و مابقي 
هم تا پايان سال راه اندازي مي شوند. اين اتفاق منجر به 
گس��ترش قابل توجه در حوزه ارايه خدمات سرپايي به 

مردم و با تعرفه دولتي است.
وي همچنين گفت: از طرفي گسترش نظام ثبت الكترونيك 
و پرونده الكترونيك سالمت در حال انجام است و نظام ارجاع 

هم به تدريج با تدبير و با سرعت مناسب محقق مي شود.

   تعرفه هاي پزشكي تغيير نمي كند
حريرچي در پاسخ به سوالي درباره تعرفه هاي پزشكي سال 
9۸ اظهاركرد: با توجه به پيش بيني هاي انجام ش��ده و با 
توجه به شرايط اقتصادي كشور نظام  پزشكي و انجمن هاي 
پزشكي و اكثر دست اندركاران معتقد هستند كه امسال 
احتمال تغيير در تعرفه دستمزد ممكن نيست البته بايد 
درباره هزينه هاي پشتيباني و ضمني مانند حمل و نقل، 

تعميرات تاسيس��اتي و غيره تجديد نظر كرد چرا كه اين 
خدمات گران شده اند و در جزوه  فني تعرفه مانند هتلينگ 
تاثير دارد. اين تاثير ممكن است امسال و يا سال بعد ديده 
شود، البته ممكن است اين درخواست چه با افزايش هزينه 
ارايه كنندگان خدمت تعرفه دستمزد هم باال رود، به حق 
باش��د اما اين افزايش بايد متناسب با دستمزد همه اقشار 
باشد بنابراين بايد از ايجاد انتظارات تورمي اجتناب كنيم. 
سخنگوي وزارت بهداشت در پاسخ به سوال ايسنا درباره 
آخرين وضعيت سيل زدگان كشور و اقدامات و توصيه هاي 
وزارت بهداش��ت در اين زمينه گفت: درباره سيل اقدامات 
متعددي انجام شده اس��ت. يك سري از مصدومان داراي 
مصدوميت س��طحي بودند كه در محل درمان شدند اما 
تعداد مصدومان ناشي از سوانح جوي مانند سيل و صاعقه 
كه در مراكز درماني پذيرش شده اند، 99 نفر بوده است كه 
از اين تعداد ۲۱ نفر در مازندران، 4 نفر در گيالن، ۱3 نفر در 
سيستان و بلوچستان و ۶۱ نفر در كرمان بوده اند همچنين از 
مجموع اين 99 نفر، 3۱ نفر بستري و ۶۸ نفر مرخص شده اند.
حريرچي ادامه داد: متاس��فانه در اين حوادث ۸ نفر فوت 
كرده اند كه چهار نفرشان بر اثر سيل بوده است كه از اين چهار 
نفر سه نفر در مازندران و يك نفر در گيالن فوت كرده اند. 
همچنين سه نفر هم بر اثر رعد و برق جان خود را از دست 
داده اند كه دو نفرشان در مازندران و يك نفر هم در كرمانشاه 
بوده اس��ت. در عين حال يك نفر هم در مازندران به دليل 

برق گرفتگي ناشي از سيل جان باخته است. 

خانواده ها پول نقد به مدرسه ندهندمرگ روزانه ۷ نفر بر اثر كمبود عضو پيوندي 
رييس مركز مديري��ت پيوند و ام��ور بيماري هاي وزارت 
بهداشت گفت: روزانه 7 تا ۱۰ نفر بر اثر كمبود ارگان هاي 
پيوندي جان خود را از دس��ت مي دهند. لذا در سال هاي 

گذشته پيوند عضو در كشور رشد مناسبي نكرده است.
مهدي شادنوش گفت: ساالنه ۱۶ هزار نفر در كشور بر اثر 
تصادفات جاده اي و حوادث جان خود را از دست مي دهند 
كه از اين تعداد ۸۰۰۰ نفر دچار مرگ مغزي هس��تند كه 
مي توان اعضاي بدن آنها را اهدا كرد. ۲۵۰۰ تا 4۰۰۰ اهدا از 
اين تعداد مرگ مغزي ممكن است اتفاق بيفتد اما در حال 
حاضر امر اهدا در كشور كمتر از هزار مورد است. در صورتي 
كه ۲۵ هزار نفر نيازمند پيوند در كشور وجود دارد. شادنوش 
يادآور شد: در بخش هاي كليه، قلب، كبد و ساير ارگان ها 

بيماراني هستند كه نيازمند پيوند هستند.
رييس مركز مديري��ت پيوند و ام��ور بيماري هاي وزارت 
بهداشت اظهار كرد: برگزاري اين نشست ها، تالشي براي 
فرهنگ س��ازي و ترويج فرهنگ اهداي عضو در بين افراد 
جامعه در كش��ور اس��ت. پيوند به عنوان قله علم پزشكي 

شناخته مي شود و نيازمند يك سيستم مدرن است لذا بايد 
كار فرهنگ سازي به درستي انجام شود و دانش پرسنل در 
اين زمينه ارتقا پيدا كند. او با بيان اينكه در استان هرمزگان 
4۵ نفر در س��ال به علت مرگ مغزي جان خود را از دست 
مي دهند، اظهارك��رد: ۵۶۰ بيمار دياليزي در هرمزگان از 
خدمات دياليز استفاده مي كنند و بيش از 7۰ نفر از بيماران 
دياليزي اين استان در سال فوت مي كنند. هر بار دياليز براي 
هر بيمار 3۵۰ تا 4۰۰ هزار تومان هزينه دارد و از نظر هزينه اي 
پيوند عضو مقرون به صرفه تر است. رييس مركز مديريت 
پيوند و امور بيماري هاي وزارت بهداشت با اشاره به اهداي 
دو مورد عضو پيوندي در هرمزگان در س��ال هاي 9۲ و 97 
گفت: متاسفانه هرمزگان در بين استان هاي كشور كمترين 
اهداي عضو را به خود اختصاص داده است. بر همين اساس، 
نيازمند فرهنگ سازي و ايجاد زمينه مناسب در جهت تحقق 
اين امر خيرخواهانه و خداپسندانه هستيم. شادنوش ادامه 
داد: با فرهنگ سازي از طريق صدا و سيما، حوزه هاي علميه، 
علماي شيعه و سني، بخشداران و فرمانداران مي توان اين 

نهضت را به وجود آورد تا بيماران كيفيت زندگي بهتري پيدا 
كنند. نشست آموزش تخصصي و مديريتي فرآهم آوري 
اعضاي پيوندي با حضور مهندس اكرمي و دكتر حيدري 
- از معاونان سياسي امنيتي و توسعه استانداري هرمزگان، 
دكتر غريب زاده - معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي، دكتر 
نجفي - مديرعامل انجمن اه��داي عضو ايرانيان، مديران 
شبكه هاي بهداش��ت و درمان استان و جمعي از پزشكان 
و متخصصان دانشگاه علوم پزش��كي هرمزگان در سالن 

اجتماعات استانداري هرمزگان برگزار شد.

مشاور وزير آموزش و پرورش با اشاره به اجراي طرح حساب 
يكپارچه مدارس گفت: خانواده ها را ملزم و از آنها درخواست 
مي كنيم كه پول نقد به مدارس نبرند؛ مديران نيز طبق قانون 
ملزم هستند از طريق درگاه الكترونيكي پرداخت و دريافت 
داشته باش��ند. منصور مجاوري درباره حساب يكپارچه 
مدارس توضيحاتي ارايه و اظهار كرد: حس��اب يكپارچه با 
يك كد شناسه مخصوص كه شامل كدملي دانش آموز، كد 
مبلغ فعاليت فوق برنامه و كد مدرسه است آماده شده است.

او افزود: در واقع هر فعاليت مدرسه اي داراي يك كد شناسه 
شده است. حدود 7۰ تا ۸۰ عنوان فعاليتي داريم كه مشخص 
شده و هر پولي كه دانش آموز به حساب مدرسه واريز كند به 
صورت شفاف قابل ارايه است. مشاور وزير آموزش و پرورش 
با بيان اينكه مبالغ واريزي براي هر فعاليت در قالب پيامي به 
اولياء گزارش داده مي شود به ايسنا گفت: در حال برنامه ريزي 
براي استقرار طرح حس��ابداري مدرسه هستيم و تالش 
مي كنيم شرايطي را فراهم كنيم كه اگر دانش آموزي پول 

واريزي بيشتري داشت براي سال آينده اش ذخيره شود.

مجاوري تاكيد كرد: با اين طرح حساب مدارس كامال شفاف 
و مشخص است. براي ديوان محاسبات و سازمان بازرسي هم 
كليت طرح توضيح داده شد و آنها كامال پذيرفتند و حمايت 
كردند زيرا باعث شفاف سازي دريافت و پرداخت مدارس 
مي ش��ود. او با بيان اينكه با ش��روع طرح در آينده نزديك 
خانواده ها را ملزم و از آنها درخواست مي كنيم كه پول نقد به 
مدارس نبرند گفت: مديران نيز طبق قانون ملزم هستند از 
طريق درگاه الكترونيكي پرداخت و دريافت داشته باشند. 
مبالغ دريافتي از مردم مقدار كمي نيست و بايد ساماندهي 
و در جاي خود مصرف شود. مشاور وزير آموزش و پرورش 
در پاسخ به اينكه آيا آموزش و پرورش قصد دارد رفته رفته 
كمك هاي مردمي را نظام مند كرده و از اين طريق بر خالف 
قانون تحصيل رايگان، سرانه مدارس را حذف كند؟ اظهار 
كرد: اين تصور ۱۰۰ درصد اش��تباه اس��ت، وظيفه دولت 
آموزش كامال رايگان است. مجاوري ادامه داد: سرانه كم و 
زياد به مدارس داده مي شود، امسال مدارس 3۰۰ ميليارد 

تومان رديف مصوب دارند.
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 ارزيابي محالت پايتخت 

براساس ۶۰  شاخص كمي و كيفي
معاون برنامه ريزي، توسعه ش��هري و امور شوراي 
شهردار تهران از رتبه بندي سطح محالت پايتخت 
بر اساس ۶۰ش��اخص خبر داد و اعالم كرد: توسعه 
محله اي مهم تري��ن راهبرد مديريت ش��هري در 
س��ال هاي آينده اس��ت.به گزارش مهر، حجت اهلل 
ميرزايي در نخستين جلس��ه كميته برنامه ريزي 
و هماهنگي ستاد بازآفريني ش��هري تهران كه با 
حضور رييس سازمان نوسازي و معاونان برنامه ريزي 
مناطق مختلف شهرداري تهران برگزار شد، با تشريح 
سياست هاي كلي برنامه پنج ساله توسعه در خصوص 
نوسازي بافت فرس��وده و ناپايدار شهري و ارتقاي 
زيس��ت پذيري و كيفيت زندگي در محالت اظهار 
كرد: محالت شهر تهران بر اساس ۶۰ شاخص كمي 
و كيفي بررسي شده اند كه بر اين اساس، به محالت 
باالتر از متوسط، متوسط، پايين تر از متوسط و كمتر 
برخوردار تقسيم بندي شده اند.وي با تاكيد بر اينكه 
توسعه محله اي مهم ترين راهبرد مديريت شهري در 
سال هاي آينده است، اضافه كرد: سطح سوم برنامه 
پنج ساله سوم پس از حوزه شهر و منطقه، بايد براي 
محالت نوشته شود كه در فاز اول، براي ۱۵۰ محله 
كم برخوردار تا پايان امسال و براي تمامي محالت 
شهر تهران تا پايان سال آينده، اين برنامه توسعه اي 
آماده مي شود.به گفته معاون شهردار تهران، افزايش 
مشاركت مردم در توسعه محله، رفع نابرابري ها در 
محالت، توسعه محالت كم برخوردار و پايين تر از 
متوسط و توجه به اجراي بازآفريني شهري در بافت 
فرسوده و ناپايدار از مهم ترين رويكردهاي مديريت 

شهري در توسعه محله اي خواهد بود.
وي با اش��اره به پيش بيني س��ه حك��م در برنامه 
پيش��نهادي سوم توس��عه ش��هر تهران در بحث 
بازآفريني ش��هري گفت: در برنامه بازآفريني يك 
موضوع مشترك بين كميسيون هاي برنامه ريزي، 
شهرس��ازي و اجتماعي اس��ت كه هركدام از اين 
كميسيون ها بايد در راستاي تحقق اين موضوع، به 
برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي هماهنگ بپردازند.

ميرزايي همچنين از تخصيص بيشتر بودجه نقدي 
براي بافت فرسوده خبر داد و گفت: جلسه كميته 
بودجه به زودي تشكيل مي شود، يك تغيير رويكرد 
در تخصيص بودجه نقدي و غيرنقدي انجام مي شود 
زيرا برخي سازمان ها و دس��تگاه ها تنها به بودجه 
نقدي نياز دارند و برعكس، برخي ديگر از دستگاه ها 
با بودجه غيرنقد نيز مي توانند ادامه فعاليت دهند؛ 
از جمله دستگاه هايي كه بايد بودجه نقد بيشتري 

دريافت كند، سازمان نوسازي است.

بيعانه يك ميليون توماني مانع 
اجراي طرح دوچرخه موبايلي

محمدعلي كروني، دبير كميسيون عمران و حمل و 
نقل شوراي شهر تهران گفت: طرح دوچرخه اشتراكي 

هنوز در سطح شهر تهران اجرايي نشده است.
به گزارش مهر، كروني با اش��اره به جزئيات جلس��ه 
كميس��يون حمل و نقل كه به موضوع حمل و نقل 
پاك اختصاص داش��ت، گفت: ما اطالعاتي از طرح 
دوچرخه اشتراكي خواسته بوديم زيرا اطالعاتي در 
اين زمينه نداشتيم. بر اساس تحقيقات و تجربه، طرح 
دوچرخه در تهران طرحي شكست خورده است اما 
معاونت حمل و نقل معتق��د بود راهكار جديدي در 
اين زمينه دارد. وي گفت: يك شركت خصوصي به 
اين معاونت پيشنهاد داده ۵ هزار دوچرخه بر اساس 
آخرين سيستم ها و تكنولوژي در سطح شهر تهران 
تردد كنند اما هنوز اين موضوع در سطح شهر به دليل 
مش��كالتي كه وجود دارد اجرايي نشده است. بيمه 
سرنشين و بيمه دوچرخه و بيعانه اي كه بايد به ميزان 
يك ميليون تومان در حساب فردي كه دوچرخه را 
به امانت مي گيرد، برخي از اين مش��كالت است كه 
به نظر مي آيد اين طرح را نيز با شكست مواجه كند. 
كروني با بيان اينكه طرح دوچرخه اشتراكي در حال 
حاضر به صورت پايلوت در يك محيط دانش��گاهي 
اجرايي مي ش��ود، گفت: به نظ��ر نمي آيد نتايج اين 
اجراي آزمايشي در دانشگاه قابل تسري در سطح شهر 
تهران باشد. دوچرخه هايي كه در حال حاضر در خانه 
دوچرخه است، دوچرخه هاي قديمي است و هنوز اين 
دوچرخه ها در سطح شهر تهران مشاهده نشده است.

وي ادامه داد: موضوع ديگري كه در كميس��يون 
مطرح شد اس��تفاده از موتورهاي برقي، اتوبوس 
و تاكسي برقي بود كه معاونت پيشنهاد خريد ۵ 
هزار موتور برقي و جايگزين كردن آن با موتورهاي 
فعلي در برخي از اين مجموعه هاي شهرداري را 
دارد كه رييس ش��ورا با اين طرح مخالفت كرد و 
گفت: در اين حوزه به دنبال طرح هاي كوچك نبايد 

بود و اهداف بزرگ تر را بايد دنبال كرد.

امضاي تفاهمنامه همكاري 
راه آهن و اورژانس كشور

تفاهمنامه همكاري شركت راه آهن و سازمان 
اورژانس كش��ور براي راه اندازي اورژانس ريلي 
بين دو طرف به امضا رسيد.به گزارش فارس، در 
اين تفاهم نامه راه آهن به عنوان سازماني ايمن 
تفاهم كرد تا در ايستگاه هاي راه آهن و قطارها 
بس��تر خدمات اورژانس فراهم شود.  درهمين 
رابطه، مديرعامل راه آهن گفت: راه آهن امكانات 
زيادي براي ارايه خدمت به مردم در حوزه حمل 
و نقل دارد ك��ه مي تواند مورد اس��تفاده ديگر 
ارگان هاي خدماتي هم باشد. سعيد محمدزاده 
ادامه داد: اميدواريم شركت راه آهن و اورژانس 
كش��ور در كن��ار يكديگر از امكان��ات دو طرف 
براي افزايش كيفيت خدم��ات در حوزه ريل و 
اورژانس استفاده كنند. مديرعامل راه آهن گفت: 
اميدواريم اين تفاهمنامه در حوزه سالمت مردم، 
امداد و حمايت ثمربخش باشد. او با بيان اينكه 
راه اندازي اورژانس ريلي در ايستگاه ها و قطارها 
خواهد بود، گفت:  البته مردم منطقه هم از اين 

خدمات دهي برخوردار مي شوند.

»تعادل«، الزامات اعالم شده  براي بهره برداري از پهپادهاي غيرنظامي را بررسي مي كند 

اظهارنظر ديوان محاسبات درباره لزوم تغيير شهرداران بازنشسته سراسر كشور بحث برانگيز شد

رشد بيش از حد قيمت مسكن به ضرر بازار است

شروط استفاده از پهپادهاي غير نظامي در كشور

حمايت شوراي شهر از فعاليت افشاني

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي |
درحالي كه تاكنون دستورالعمل خاصي براي فعاليت 
و پرواز پهپاده��اي )پرنده هدايت پذير از دور( تجاري و 
تفريحي از سوي سازمان هواپيمايي كشور صادر نشده 
بود، ديروز مديركل دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي 
سازمان هواپيمايي در تازه ترين اظهارات خود، الزامات، 
چگونگي ساماندهي و به كارگيري پهپادهاي غير نظامي 
را تشريح كرد، به عنوان نمونه دراين دستورالعمل آمده 
است كه مصرف كنندگان و فروشندگان پهپادها بايد 
مجوز داشته باشند، يا پهپادهاي غيرنظامي بايد فاصله 
7 كيلومتري از ديوار فرودگاه ها را رعايت كنند يا اينكه 
حداكثر ارتفاع مجاز پرواز اين پهپادها ۱۰۰ پا )معادل 

3۰متر( از  سطح زمين است.
اين دستورالعمل در شرايطي صادر شده است كه سابقه 
بهره گي��ري از پهپادهاي غيرنظام��ي در ايران حداقل 
به ۱۰ س��ال پيش بازمي گردد. آشنايي عموم مردم با 
اين پهپادها به دو حادثه ش��ليك س��امانه هاي پدافند 
ضد هوايي تهران به يك پهپ��اد غيرنظامي در منطقه 
ممنوعه در سال 9۵ بر مي گردد و پيش از آن، بسياري از 
مردم شناختي از اين پرنده هاي هدايت پذير نداشتند و 
قوانيني هم از سوي سازمان هواپيمايي كشوري درباره 

بكارگيري اين پهپادها وجود نداشت.
البته نگاهي به قوانين مربوط به حوزه هوايي كشور نشان 
مي دهد كه سازمان هواپيمايي موظف به نظارت بر تمام 
فعاليت هاي حوزه هوايي غيرنظامي مي شود، به عنوان 
نمونه براساس ماده ۵ قانون هواپيمايي كشوري مصوب 
اول مرداد ۱328، سازمان هواپيمايي كشوري موظف 
به »نظارت بر فعاليت هواپيمايي كشوري طبق مقررات 
هواپيماي��ي به منظور جلوگي��ري از وقوع مخاطرات و 
رقابت هاي مضره بي��ن متصديان حمل و نقل هوايي و 
حفظ مصالح عمومي« است كه اين قانون قابليت تعميم 
به پهپادها را ندارد. يا آيين نامه مديريت و س��اماندهي 
وس��ايل پرنده فوق س��بك غيرنظامي كه در3۱ مرداد 
۱38۶ مصوب شد و به نظر مي رسد مي تواند به پهپادها 
هم تعميم داده شود اما نگاهي به اين قانون هم حكايت 
از آن داردكه اين آيين نامه قابليت اجرا در مورد وسايل 

پرنده فوق سبك همچون پهپادهاي كنوني را ندارد.
دراين ميان، با توجه به اينكه قانون يا دستورالعملي درباره 
الزامات و به كارگيري پهپادهاي غيرنظامي وجود نداشت 
و طي سال هاي اخير بهره گيري از پهپادهاي غيرنظامي 
در آس��مان ايران، افزايش يافته بود همواره اين سوال 
مطرح بود كه چرا در قوانين هوايي ايران، موضوع استفاده 
از پرنده هاي بدون سرنش��ين براي اهداف غيرنظامي 
شامل كاربردهاي س��رگرمي، حرفه اي يا تجاري ديده 
نشده است كه با تشريح دستورالعمل فعاليت اين پهپادها 
از سوي سازمان هواپيمايي كشوري،  به نظر مي رسد كه 

اين چالش تاحدودي حل شود.
به گزارش تس��نيم، محمد س��عيد ش��رفي، مديركل 
دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي سازمان هواپيمايي 
در توضيح اين دس��تورالعمل مي گوي��د: بهره برداران 
پهپاده��اي غيرنظام��ي بايد م��وارد مرتب��ط با حريم 
خصوص��ي افراد و حريم ايمني فرودگاه ه��ا را در انجام 
پروازهاي تفريحي و خدماتي از ش��عاع 7 كيلومتري از 

ديوار فرودگاه ها رعايت كنند.

او با اش��اره به ضرورت رعايت حداكث��ري ارتفاع مجاز 
پروازي كه ۱۰۰ پا معادل 3۰متر از سطح زمين است، 
اظهار مي كند: بهره برداران بايد از پرواز در فراز مناطق 
پرجمعيت و داراي ترافيك خودرويي و پرواز در شرايط 

نامناسب جوي و ديد كم خودداري كنند.
شرفي ادامه مي دهد: بهره برداران بايد نسبت به رعايت 
نكات ايمني با توجه به عملكرد نوع پرنده مورد استفاده، 
به ثبت پهپادها در سامانه سازمان هواپيمايي كشوري از 

آبان ماه سال جاري اقدام كنند.
مديركل دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي س��ازمان 
هواپيمايي، تصريح مي كند: گذراندن دوره هاي آموزشي 
پرواز با پهپاد در يكي از مراكز داراي مجوز از س��ازمان 

هواپيمايي كشوري الزامي است.
به گفت��ه او، بهره برداران ضم��ن رعايت حريم مناطق 
ممنوعه نظامي و ساختمان اداري، از پرواز بدون مجوز 
قبلي بر فراز مناطق حادث��ه ديده و دچار بحران و پرواز 
بدون مجوز قبلي بر فراز عمليات امداد و نجات شهري و 
جاده اي و پرواز بر فراز مناطق ساحلي اعالم شده به عنوان 

طرح هاي سالم سازي خودداري كنند.
مديركل دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي س��ازمان 
هواپيمايي كشوري اضافه مي كند: فروشندگان پهپادها 
هم بايد با مراجعه به سازمان هواپيمايي كشوري جهت 
دريافت مجوز براي فروش پهپادها اقدام كنند و از فروش 
تجهيزات و پهپادهايي كه از مبادي غيررسمي واردكشور 

شده است، پرهيز كنند.
با انتشار دستورالعمل جديد سازمان هواپيمايي كشوري، 
اين سازمان تاحدودي توانس��ت جوابگوي انتقادهاي 
وارد شده به خود درباره نبود دستورالعمل خاص براي 
به كارگيري پهپادها را بدهد اگرچه پيش تر از اين ها انتظار 
مي رفت كه سازمان هواپيمايي كشوري همچون ديگر 
كشورها در زمينه پهپادها وارد عمل شده و قانونگذاري 

و نظارت نمايد.
البته پيش از اين اتحاديه صنايع هوايي و فضايي ايران، 
اقدام به ارايه پيش نويس ضوابط و مقررات بهره برداري از 
وسايل پرنده بدون سرنشين غيرنظامي كرده بود. با توجه 
به اينكه اين نهاد تجاري و صنفي، صالحيت قانونگذاري 
در اين حوزه را ندارد، پيش نويس فوق را فقط مي توان 

به عنوان يك پيشنهاد در نظر گرفت.
ضرورت صدور اين دستورالعمل زماني مشخص مي شود 
كه در تمام كشورها قوانين مشخصي درباره ممنوعيت 
عكسبرداري هوايي در مناطق نظامي وجود دارد ضمن 
اينكه در كش��ور امريكا، عالوه بر مناطق پرواز ممنوع، 
مناطقي به نام پهپاد ممنوع )No Drone Zone( هم 
تعيين شده كه قواعد ويژه اي براين مناطق حاكم است. 

    نكات مغفول در دستورالعمل؟
در همين رابط��ه،  ميالد صادقي،  پژوهش��گر حقوق 
هوافضا با طرح اين س��وال كه شرايط بهره برداری از 
پهپادهای غيرنظامی در کشورهای ديگر چگونه است 
و چقدر نزديک به شرايط ذکر شده در دستورالعمل 
س��ازمان هواپيمايی کش��وری اس��ت؟ به»تعادل« 
گفت:  در اين خصوص ابتدا بايد به اين س��وال پاسخ 
داد که منظور از دس��تورالعمل يا شيوه نامه سازمان 
هواپيمايی کش��وری، کدام دس��تورالعمل سازمان 

هواپيمايی کش��وری اس��ت؟ چون ت��ا چندی قبل 
شيوه نامه ای با عنوان شيوه نامه)7۵۰۶( وسايل پرنده 
فوق سبک کنترل از راه دور )غيرنظامی( در قسمت 
مقررات پيش��نهادی پورتال )تارنمای( سازمان قرار 
گرفت��ه بود و االن که به تارنما مراجعه می کنيم، اين 
دس��تورالعمل از اين قس��مت خارج شده است. پس 
ظاهراً به نظر می رسد که مقصود همين دستورالعمل 
اس��ت که درحال حاضر نهايی ش��ده اس��ت. پورتال 
سازمان هواپيمايی کشوری در اعالم خبری مبنی بر 
تشريح الزامات بهره برداری از پهپادهای غيرنظامی 
به اين شيوه نامه و ش��ماره آن اشاره ای نکرده و بهتر 
بود که دست کم عموم را از مستند اين الزامات مطلع 
می کرد تا عموم مردم بدانند ک��ه برای فعاليت بايد 
به س��راغ کدام منبع مقرراتی بروند. بسياری از مردم 
واقعًا نمی دانند که برای بهره برداری از پهپاد چه بايد 
بکنند و مقررات چه چيزی را مقرر می دارند. اهميت 
آگاهی از مقررات و اصول ايمنی به حدی اس��ت که 
خود م��ی تواند تا ميزان بس��ياری از وقوع خطرات و 
سوانح و حوادث جلوگيری کند. بسياری از مشکالت 
ناش��ی از عدم آگاهی ما از مسائلی است که نسبت به 

آنها هيچ ذهنيتی نداريم. 
صادقي اظهار كرد: به هرحال دس��تورالعمل مذکور 
که درحال حاضر نهايی شده، عمدتًا به مسائل ايمنی 
پهپاد توجه کرده است که البته از سازمان هواپيمايی 
کشوری نيز انتظار مي رود که مسائل ايمنی هوايی را 
سامان دهی کند. با اين حال برخی کشورها همچون 
نروژ ابتکار عمل به خرج داده اند و مس��ائل مربوط به 
مسئوليت مدنی ناشی از سوانح پهپادها و لزوم تهيه 
پوشش بيمه مس��ئوليت مدنی را هم در کنار مسائل 

ايمنی )ضمن يک مقرره واحد( سامان دهی کرده اند 
كه شيوه نامه ما به اين مسائل توجهی نکرده است. 

وي افزود: عالوه بر اين شيوه نامه، به برخی از مهم ترين 
الزامات مهم ايمنی در بهره برداری از پهپادها اشاره ای 
نکرده که از جمله آنها می توان به امکان يا عدم امکان 
بهره برداری از پهپادها در شب اشاره کرد. اين مساله 
مهمی است که در مقررات کشورهای خارجی و گفت 
و گوهای صورت گرفته ميان ذی نفعان صنعت پهپاد، 

مورد توجه قرار گرفته است.
او اضافه كرد: يکی ديگر از اش��کاالت ش��يوه نامه، 
تش��ريح و تبيين عجيب و نامتع��ارف دامنه  کاربرد 
آن اس��ت که در زبان حقوق به آن قلم��رو يا قلمرو 
اعمال قانون يا مقرره گفته می ش��ود. ش��يوه نامه 
۱۶ فعالي��ت را به عنوان دامنه کاربرد خود ليس��ت 
)فهرس��ت( کرده است. اگرچه اين عناوين کلی اند، 
ولی اساس��ًا ضرورتی نداشته که ش��يوه نامه به اين 
س��بک حدود خود را مش��خص کند. در کشورهای 
خارجی به س��ادگی هرچه تمام ت��ر دامنه مقررات 
تعيين می شود و غالبًا فعاليت های نظامی از حدود 
مقررات خارج مي شوند. حتی فعاليت های دولتی نيز 
اصواًل تحت ش��مول فعاليت های کشوری يا تجاری 
و خصوصی قرار می گيرند؛ يعنی ارگان های دولتی 
غيرنظامی نيز از همان شرايطی تبعيت می کنند که 
مردم عادی رعايت می کنن��د. به هرحال اگر امروز 
آن، شيوه نامه پيشنهادی نهايی شده است، بهتر بود 
که به اين ش��کل تصويب نمی شد، چون اشکاالت و 

نواقص آن کم نيست. 
اين پژوهش��گر حقوق هوافضا درباره اينکه ش��رايط 
بهره ب��رداری از پهپادهای غيرنظامی اعالم ش��ده از 

سوی سازمان هواپيمايی کشوری چه کمکی به عدم 
تکرار دو حادثه شليک به پهپادها در سال 9۵می کند، 
اظهار كرد: بايد گفت که شيوه نامه مذکور به مسائل 
امنيت در فعاليت پهپادها و چگونگی تامين آن توجه 
کرده اس��ت. تامين امنيت در پرواز پهپادها مس��اله 
مهمی است و کش��ورها بسته به ش��رايط و اوضاع و 
احوال��ی که دارن��د و تعبيری که از امني��ت ارايه می 
دهند، تدابير امنيتی را به اشکال گوناگون پيش بينی 
می کنند. گاه حتی افراد با روحيه نظامی و انتظامی، 
مسائل حريم خصوصی را به مسائل امنيتی بازگشت 
م��ی دهند، درحالی ک��ه حريم خصوص��ی در پرواز 
پهپادها، مس��اله کام��اًل متفاوت با امني��ت در پرواز 

پهپادهاست.
او افزود: به هر روی، مس��اله اساس��ی اين است که 
بس��ياری از بهره برداران و اس��تفاده کنن��دگان از 
مناطق حس��اس و مهم امنيتی مطلع نيستند و اگر 
آگاهی داشته باشند، خود مانع از بروز مشکالت می 
شوند. عالوه بر اين، دست کم موردی را سراغ داريم 
که با وجود صدور مج��وز از ناحيه مقامات امنيتی و 
هماهنگی های به عمل آمده، پهپاد از سوی نهادی 
ديگر مورد ه��دف تيراندازی قرار گرفته و س��اقط 
شده است. بنابراين دو مشکل وجود دارد: يکی عدم 
اطالع شهروندان از مناطق حساس و مهم همچون 
کانون ه��ای اص��الح و تربيت و پاس��گاه ها؛ ديگری 
عدم همکاری ميان نهادهايی که حفاظت از مناطق 
حس��اس و مهم را در اختيار دارند. در اين خصوص 
نيز بايد تالش های ديگری به عمل آيد تا هم امنيت 
در پرواز پهپاد به خوبی تامين ش��ود و هم تجارت و 

کسب و کار به وسيله پهپاد رونق گيرد.

گروه راه و شهرسازي|
اظهارات عادل آذر، رييس كل ديوان محاسبات كشور 
درباره اينكه محمدعلي افش��اني، شهردار تهران شامل 
قانون منع به كارگيري بازنشستگان مي شود، با واكنش 
مش��اور پارلماني ش��هردار و همچنين برخي از اعضاي 

شوراي شهر تهران مواجه شد.
عادل آذر، يكشنبه شب در يك برنامه تلويزيوني گفته 
بود: همه شهرداران كشور از جمله شهردار تهران مشمول 
قانون جديد منع به كارگيري بازنشستگان هستند و بايد 
تا پايان فرصت قانوني مسووليت ش��ان را تحويل دهند. 
داريوش قنبري، مشاور پارلماني شهردار اما اين ادعا را 
رد كرد و گفت: تاكنون هيچ پاس��خ كتبي به شهرداري 

نيامده است.
به گزارش »تعادل«، بعد از استعفاي محمد علي نجفي، 
اولين ش��هردار منتخب ش��وراي پنجم تهران، اعضاي 
ش��وراي شهر 23 ارديبهش��ت 97 در شصت و سومين 
جلسه شوراي ش��هر تهران، محمدعلي افشاني را با ۱9 
رأي به عنوان ش��هردار جديد ته��ران انتخاب كردند. با 
گذش��ت حدود ۶ ماه از فعاليت افشاني، اصالح مصوبه 
منع به كارگيري بازنشستگان در مجلس ادامه فعاليت 
او را در هاله اي از ابهام فرو برد. خرداد ماه بود كه اصالح 
مصوبه منع به كارگيري بازنشستگان در مجلس مورد 
بررس��ي قرار گرفت و از همان زمان گمانه زني ها براي 
ماندن يا رفتن افشاني شروع شد. مخالفان افشاني اقدام 
به اراي��ه تحليل هايي كردند كه براس��اس اين قانون، او 
بايد ش��هرداري را ترك كند. بع��د از اينكه در مرداد ماه 
قانون منع به كارگيري بازنشس��تگان در دس��تگاه ها و 
سازمان هاي دولتي تصويب شد، اين بار اعضاي شوراي 
شهر نيز به اين موضوع ورود پيدا كردند و خواهان ابقاي 

افشاني در س��مت خود شدند. به اعتقاد اعضاي شوراي 
ش��هر، ش��هردار تهران مش��مول اين قانون نمي شود و 
محسن هاشمي رييس شورا نيز در نامه اي خطاب به وزير 
كشور از او خواست تا تكليف شهردار تهران را مشخص 
كند. هاشمي در جلسه روز يكشنبه شوراي شهر اظهار 
كرد كه تاكنون جوابي از سوي وزارت كشور داده نشده 
و سكوت وزارت كش��ور مي تواند به معناي رضايت آنها 
مبني برابقاي افشاني در سمت شهرداري تهران باشد. 

معاون پارلماني ش��هردار پايتخت همچنين در اين باره 
گفت: در ارتباط با عدم شموليت شهرداران در قانون منع 
به كارگيري بازنشستگان قانون صراحت دارد. به هر حال 
شهرداران اساسًا استخدام نمي شوند و بحث بازنشستگي 
آنها مطرح نيست. به گفته او شهرداران براي دوره 4 ساله 
و از سوي شوراي اسالمي شهر تهران انتخاب مي شوند. 
شوراي شهر مي تواند فردي را انتخاب كند كه در بخش 
خصوصي مشغول به فعاليت باشد بنابراين بحث استخدام 
مطرح نيست؛ در نتيجه بحث بازنشستگي شهردار هم 

معنا و مفهومي ندارد.
مش��اور پارلمان��ي ش��هردار ته��ران تصري��ح ك��رد: 
استدالل هاي خود را مبني بر اينكه قانون بازنشستگي 
شامل حال شهردار نمي ش��ود، ارايه كرده ايم؛ شورا هم 
نامه نگاري هاي��ي در اي��ن زمينه با نهاده��اي ذي ربط 
داشته اشت. وي با بيان اينكه شوراي عالي استان ها هم 
نامه نگاري هايي با مجلس در اين باره انجام داده اس��ت، 

گفت:  اميدواريم كار به نتيجه برسد.
قنبري با تأكيد بر اين موضوع كه افشاني شهردار تهران 
اعالم كرده در مجموع مطيع قانون است،  گفت: تأكيد 
مي كنم انتخاب ش��هردار قانون خاص خ��ود را دارد.  در 
قانون آمده است كه شهردار نبايد كمتر از 2۵سال سن 

داشته باشد، اما سقف سن در نظر گرفته نشده است.
قنبري در خصوص شامل شدن قانون بازنشستگي براي 
معاونين و مديران شهرداري گفت: قانون شامل حال آنها 

مي شود و فقط در مورد شهردار موضوع متفاوت است.

   قوانين خاص براي انتخاب شهردار
محمد ساالري، رييس كميسيون معماري و شهرسازي 
شوراي شهر نيز معتقد است انتخاب شهردار تهران قوانين 
خاص دارد و قانون منع به كارگيري بازنشستگان شامل 

حامل افشاني نمي شود. 
ساالري در خصوص اظهارنظر ديوان محاسبات مبني بر 
اينكه قانون منع به كارگيري بازنشستگان شامل شهردار 
تهران نمي شود، گفت: نظر ش��خصي بنده اين است كه 
بر اس��اس اس��ناد حقوقي و اظهارنظر حقوقدانان ممتاز 
كش��ور قانون منع به كارگيري مشمول ش��هردار تهران 
نمي شود. شوراي شهر به وزير كشور نامه نوشته و در آن 
استدالل هاي قانوني آورده شده است. اين قانون نه تنها 
شامل ش��هردار تهران بلكه شامل ساير ش��هرداران هم 

نمي شود و جاي تأمل جدي دارد.
رييس كميس��يون معماري و شهرسازي شوراي شهر 
ب��ا بيان اينكه در جمع تع��دادي از نمايندگان مجلس 
مس��تندات قانوني خود را اعالم كرديم، گفت: آنها نيز 
اين موض��وع را پذيرفتند.حال آنكه مجلس ش��وراي 
اسالمي و دس��تگاه هاي مرتبط اعتقاد دارند اين قانون 
شامل شهردار مي شود بحث ديگري است و ما به عنوان 
شورا تابع قانون هستيم و براس��اس استنادات قانوني 
مدارك خود را اعالم كرديم. به هر حال، بايد مطالبات 
و درخواست ها مسير قانوني خود را طي كند و اگر نياز 
باش��د از مجلس استفس��اريه مي گيريم و تاكنون هم 

منتظر وزير كشور هستيم. اگر در نهايت اعالم كنند كه 
شهردار مشمول قانون مي شود، بالفاصله براي انتخاب 

شهردار جديد اقدام مي كنيم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه گزينه اي براي شهرداري 
در نظر گرفته ايد، گفت: 2۱ عضو ش��ورا همه تصميم 
دارند از محمدعلي افشاني شهردار تهران حمايت كنند 

و فعاًل به موضوع گزينه ورود نكرده ايم.

   در انتظار نظر وزارت كشور 
زهرا نژاد بهرام، عضو هيات رييسه شوراي شهر نيز در اين 
باره اظهار كرد كه در حال حاضر ديوان محاسبات اعالم 
كرده كه ش��هردار تهران مشمول قانون منع به كارگيري 
بازنشستگان مي شود اما هنوز وزارت كشور نظر قطعي را 
اعالم نكرده است. ما به وزارت كشور نامه زده ايم و با ديوان 

محاسبات در ارتباط نبوده ايم.
نژادبهرام در پاسخ به اينكه ديوان محاسبات اعالم كرده 
شهردار تهران بايد پست خود را به دليل بازنشسته بودن 
ترك كند و مكتوب اين موضوع به شهرداري اعالم شده 
است،  گفت:  شهرداري اين موضوع را استعالم نكرده كه به 
شهرداري پاسخ دهند، شوراي شهر تهران به وزارت كشور 
نامه نوشته و منتظر پاسخ وزارت كشور در خصوص ماندن 

يا نماندن شهردار تهران هستيم. 
او در پاسخ به اينكه گزينه اي هم براي شهرداري انتخاب 
كرده ايد، گفت: براي انتخاب مشكلي نداريم، اما ما از افشاني 
شهردار تهران تا آخرين لحظه حمايت مي كنيم و اگر قانون 

بازنشستگي مشمول شهردار شود، تمكين مي كنيم.

   تكليف را وزير كشور مشخص مي كند
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران نيز در واكنش 

به اظهارات رييس ديوان محاس��بات كشور، گفت: وزير 
كشور تصميم نهايي را درباره ماندن يا رفتن شهردار تهران 
مي گيرد، منتظر نظر وزير هس��تيم. ه��ر زمان نامه وزير 
كشور به ما ابالغ شد كه محمد علي افشاني قادر به ماندن 
در ش��هرداري تهران با توجه به قان��ون منع به كارگيري 

بازنشستگان نيست اقدامات بعدي را انجام خواهيم داد.
تاكنون هيچ اظهارنظر مشخصي ا زسوي وزارت كشور 
در خصوص ماندن يا رفتن افشاني ارايه نشده است. در 
همين حال، سيد سلمان س��اماني، سخنگوي وزارت 
كش��ور نيز در اين ب��اره گفت: در مورد ش��مول قانون 
منع به كارگيري بازنشستگان براي شهرداران نظرهاي 
متف��اوت و گاه متعارضي وجود داش��ت كه به منظور 
اجراي شايسته قانون بايد وحدت نظر بين دستگاه هاي 
مجري، نظارتي و قانونگذار ايجاد شود.به همين منظور 
و به دنبال ابالغ قانون منع به كارگيري بازنشس��تگان، 
در وزارت كشور از معاونت حقوقي رياست جمهوري و 
نيز ديوان محاسبات به صورت مكتوب استعالم كرديم 
كه تاكنون به صورت مش��خص و مكتوب پاس��خي به 
وزارت كش��ور داده نش��ده است. س��اماني افزود: اما 
در صحبت هايي كه به ش��كل ش��فاهي داش��ته ايم 
شهرداران مش��مول اين قانون مي شوند كه در اين 
صورت ۱۵ شهردار مسووليت خود را ترك خواهند 
ك��رد. رييس جمهوري قان��ون منع ب��ه كارگيري 
بازنشستگان را به سازمان اداري و استخدامي كشور 
ابالغ كرده اس��ت و به تبع آن هم دس��تگاه مجري، 
همين س��ازمان محسوب مي ش��ود. با اين حال، تا 
زماني كه جوابيه وزارت كشور و پاسخ نامه هاشمي 
به شورا داده نشود هر گونه اظهارنظر مبني بر رفتن 
افشاني قطعي نيست و در حد حدس و گمان است. 

رييس اتحاديه مشاوران امالك با تاكيد بر اينكه اگر 
روند كاهشي نرخ ارز ادامه يابد، قيمت مسكن ثبات 
پيدا مي كند، گفت: قطعا رش��د بيش از حد قيمت 

موجب كسادي بازار مسكن مي شود.
مصطفي  قلي خسروي در گفت وگو با فارس با تاكيد 

بر اينكه اگر قيمت مسكن افزايش يابد قدرت خريد 
متقاضيان هم كاهش مي يابد و  بازار مس��كن كساد 
مي ش��ود، اظهار كرد: نمي توان با قاطعيت در مورد 

رشد و يا كاهش قيمت مسكن اظهارنظر كرد.
ريي��س اتحاديه مش��اوران امالك گفت: مس��كن 

بهتري��ن گزين��ه ب��راي س��رمايه گذاري اس��ت و 
متقاضياني كه نيازمند مسكن هستند، براي خريد 

اقدام كنند.
او در پاس��خ به اين كه عده اي عن��وان مي كنند كه 
مس��كن ديگر كش��ش رش��د قيمت ندارد، گفت: 

سال گذش��ته هم برخي عنوان مي كردند كه قيمت 
مس��كن افزايش نمي يابد و كشش ندارد، اما ديديم 
كه قيمت مسكن افزايش يافت، پس بنابراين وجود 
نقدينگي سرگردان و ورود آن به هر بازاري آن بازار 

را دستخوش تغيير قيمت مي كند.

قلي خس��روي تأكيد ك��رد: اگر روند كاهش��ي نرخ 
ارز ادامه يابد، قيمت مس��كن ثب��ات پيدا مي كند، 
ام��ا درباره اينكه با قاطعيت بگوييم قيمت مس��كن 
 افزاي��ش و ي��ا كاه��ش خواه��د ياف��ت، نمي توان

 اظهارنظر كرد.
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اخبار

 ادامه روند كاهشي قيمت ها 
در بازار خودرو

ايس�نا|رييس اتحاديه صنف نمايشگاه داران و 
فروش��ندگان خودروي تهران گفت: در ادامه روند 
هفته گذش��ته، قيمت ها در بازار خودرو امروز نيز 
كاهش ياف��ت به گونه اي كه پ��س از ماه ها قيمت 
پرايد ۱۳۱ به زير ۳۰ ميليون تومان رسيد. سعيد 
موتمني گفت: امروز قيمت خودروهاي داخلي بين 
۲ تا ۴ ميليون تومان كاهش يافته اس��ت. او با بيان 
اينكه قيمت پرايد ۱۳۱ از حدود ۳۱ ميليون تومان 
در روز گذشته به ۲۹ ميليون تومان رسيده است، 
خاطرنشان كرد: قيمت پرايد ۱۱۱ نيز از حدود ۳۵ 
ميليون تومان به ۳۴ ميليون تومان و قيمت پژو ۴۰۵ 
نيز از حدود ۵۱ ميليون تومان در روز گذشته به ۴۹ 

ميليون تومان رسيده است.
رييس اتحاديه صنف نمايشگاه داران و فروشندگان 
خ��ودروي تهران ادام��ه داد: در ي��ك هفته اخير 
قيمت خودروهاي مونتاژي توليد داخل همچون 
۲۰۰۸ نيز بطور ميانگين بي��ن ۱۰ تا ۳۰ ميليون 
تومان كاهش يافته اس��ت. او افزود: دليل كاهش 
قيمت خودرو در روز جاري، افزايش عرضه از سوي 
فروشندگان است. پيش از اين برخي افراد خودروها 
را خري��داري و انبار كرده بودند تا با قيمت باالتري 
بفروش��ند اما با افت اخير نرخ ارز از كاهش بيشتر 
قيمت ها ترسيده و همه فروشنده شده اند. موتمني 
با بيان اينكه كاهش قيمت خودرو در روز جاري در 
حالي است كه خريداري در بازار وجود ندارد، تصريح 
ك��رد: در حال حاضر برخي فروش��ندگان در بازار 
خودرو در برابر كاهش قيمت ها مقاومت مي كنند 
اما اگر روند كاهشي نرخ ارز ادامه داشته باشد باز هم 
شاهد كاهش قيمت ها در بازار خودرو خواهيم بود.

اين در حالي اس��ت كه سه شنبه هفته گذشته به 
دنبال سقوط نرخ ارز در بازار آزاد، قيمت خودروهاي 
داخلي در بازار بين ۱.۵ تا ۱۲ ميليون تومان و قيمت 
خودروهاي وارداتي نيز بطور ميانگين ۵۰ ميليون 

تومان كاهش يافته بود.

 روند ثبت سفارش كاال 
استاني شد

تسنيم| براساس دستور وزير صنعت، معدن و 
تجارت، درخواست هاي ثبت سفارش كاالهاي 
واردات واحدهاي توليدي و تجاري در استان ها 
بررسي مي ش��ود. محمد ش��ريعتمداري وزير 
صنع��ت، معدن و تج��ارت با ارس��ال نامه اي به 
روساي س��ازمان هاي صنعت، معدن و تجارت 
استان ها شرايط جديد بررسي درخواست هاي 
ثبت سفارش واردات واحدهاي توليدي و تجاري 

را ابالغ كرد. 
متن اين نامه به شرح زير است: نظر به لزوم حفظ 
انسجام مسووليت هاي محوله به روساي سازمان 
صنعت، مع��دن و تجارت در كليه اس��تان هاي 
كشور در راس��تاي بهبود اجراي هرچه مطلوب 
فرآيندهاي خدمات رس��اني ب��ه فعاالن بخش 
خصوصي، ضمن ابالغ دس��تورالعمل چگونگي 
بررسي درخواست هاي ثبت سفارش واحدهاي 
توليدي و تج��اري اس��تان ها گروه هاي كااليي 
دو و س��ه، بدين وس��يله مس��ووليت بررسي در 
خواست هاي ثبت سفارش واحدهاي توليدي و 
تجاري آن استان، به جنابعالي محول مي گردد تا 
با در نظر داشتن رئوس مندرج در مصوبه شماره 
6۲۱۱۱. ت ۱۰۵۲ ه� مورخ ۵/۲۵/ ۱۳۹۵هيات 
محترم وزيران و س��اير بخش��نامه ها و مصوبات 
قبلي صادره با موضوع »تفويض اختيار ستاد به 
استان« و رعايت مفاد دستورالعمل پيوست و با 
تعامل و همكاري ارزشمند معاونان محترم وزير و 
ساير همكاران در ستاد موجبات پيشبرد هر چه 

سريع تر و دقيق تر امور را فراهم نماييد.

شرايط كنوني، بهترين فرصت 
براي حمايت از كاالي ايراني

ايرنا| معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت گفت: تغييرات حوزه ارزي و ش��رايط 
اقتصادي كنوني بهتري��ن فرصت براي حمايت 
بيش��تر از برندهاي توليد داخل اس��ت. محسن 
صالح��ي نيا اف��زود: وضعيت اقتص��ادي كنوني 
موجب ش��ده اس��ت تا جلوي واردات كاالهاي 
خارجي گرفته ش��ده و واردات غير رسمي نيز به 
دلي��ل باال رفتن نرخ ارز و ش��رايط مخاطره آميز 
توجيه چندان نداش��ته باش��د. او ادامه داد: اين 
شرايط بهترين فرصت است تا واحدهاي توليدي 
داخلي با ظرفيت بيش��تر به تولي��د ادامه داده و 
به ش��كل پررنگ تري محصوالت خود را در بازار 

عرضه كنند. 
صالحي نيا افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
تبع سياست هاي اقتصاد مقاومتي و هيات دولت 
حتم��ا حمايت ه��اي الزم را از برندهاي داخلي 
توليد محصوالت خواهد داش��ت و در اين زمينه 
كوتاهي نخواهد ك��رد. معاون امور صنايع وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه تامين مواد 
اوليه و مديريت بازار ارز سياس��ت ماست، گفت: 
تالش مي كنيم مواد اوليه و ملزومات را به مقدار 
كافي طبق سياست هاي دولت تامين كنيم تا با 
افزايش ظرفيت توليد كارخانجات و ارتقاي كيفي 
محصوالت سطح دسترسي مشتريان به كاالهاي 
داخلي را مضاعف س��ازيم. او ادامه داد: براي حل 
مشكل واحدهاي توليدي در بخش ارزي نيز بازار 
ثانويه پيش بيني شده است تا واحدهاي توليدي 
با مشكالت كمتري در بخش تامين مواد اوليه يا 
ترخيص كاالهاي خود از گمرك مواجه باش��ند. 
صالحي نيا ادامه داد: در شش ماه دوم سال حتما 
به منظور تامين و تدارك مواد اوليه براي واحدهاي 
توليدي با جديت بيش��تري اقدام خواهيم كرد 
و اميدواريم با تخصيص س��طح باالتري از ميزان 
تسهيالت براي رفع مشكل كمبود نقدينگي اين 

واحدها نيز كارهاي خوبي انجام شود. 

رييس اتاق ايران در نامه اي به جهانگيري پيشنهاد  داد

راه خروج از بن بست ارزي
تعادل|

رييس پارلم�ان بخش خصوصي در چهارمين 
 نام�ه خ�ود ب�ه مع�اون اول رييس جمه�ور
با تش�ريح هش�ت تصميم بحران س�از كه به 
ش�كل گيري زنجيره اي از اتفاق�ات ناگوار در 
فض�اي كس�ب و كار انجامي�ده، نرخ گذاري 
دستوري در بازار ارز را به عنوان كانون بحران 
معرفي كرده اس�ت. غالمحسين ش�افعي از 
ديگر س�و ام�ا به آث�ار هفتگانه ب�روز بحران 
ارزي اش�اره مي كند، كه »خودتنظيمي بازار 
كاال و خدمات در كش�ور مخدوش شده و اين 
امر باعث كمبود كاال و م�واد اوليه و در نتيجه 
تشديد نارضايتي ها و كاهش اعتماد عمومي 
به دولت ش�ده اس�ت.« اما او، در نامه خود به 
اسحاق جهانگيري از آمادگي اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كش�اورزي اي�ران به عنوان 
نماين�ده بخش خصوصي كش�ور ب�راي ارايه 
راهكارهاي تفصيلي و عملياتي به دولت خبر 
 داده و ب�راي ب�رون رفت از اين بس�ت ارزي،
12 راهكار ارايه داده اس�ت. ش�افعي در عين 
 حال به دولت توصيه كرده كه با ايجاد صندوقي 
نزد بانك مركزي، ارز قاب�ل عرضه خود را در 
ب�ازار ثانويه به فروش برس�اند و مازاد درآمد 
حاص�ل از ف�روش ارز را در اختيار دهك هاي 

اقتصادي فرودست قرار دهد.

  هشت تصميم بحران ساز
ريي��س ات��اق ايران ط��ي نام��ه اي به مع��اون اول 
رييس جمهور، ضمن اش��اره به سياست هاي دولت 
در زمينه مسائل ارزي و تجاري به تشريح نتايج اين 
سياست ها در اقتصاد پرداخته و براي خروج كشور 
از مش��كالت ارزي و تجاري ۱۲ راه��كار ارايه كرده 
اس��ت. در ابتداي نامه ش��افعي به جهانگيري آمده 
است: »سياست گذاري اقتصادي كشور اعم از ارزي 
و تجاري در چرخه معيوب گرفتار آمده است. نقطه 
عزيمت اين چرخ��ه، باور دولت محت��رم به امكان 
كنترل تورم از طريق نرخ گذاري دس��توري بر روي 
ارز، كاال، صادرات و واردات فارغ از متغيرهاي پولي، 
اصول اقتصادي و ساير عوامل حاكم بر فضاي اقتصاد 

كشور است.«
رييس پارلمان بخش خصوصي اما پيش از اين س��ه 
نامه ديگر هم خطاب به مع��اون اول رييس جمهور 
نوش��ته و در آنه��ا نگراني ه��ا و راه حل هاي بخش 
خصوصي در مواجهه با وضعيت كنوني اقتصاد ايران 
را متذكر شده بود. نخستين نامه اتاق در مورد تغيير 
سياست هاي ارزي، تجاري و قيمت گذاري دستوري 
در زنجيره صنعت پتروش��يمي، ب��ود، كه به فاصله 
كمي بعد از آن، غالمحسين شافعي در نامه ديگري 
در راس��تاي پيش��نهادهاي قبلي، بااشاره به تبعات 
عرضه فوالد در بورس كاال مطابق با دس��تورالعمل 
كارگروه تنظي��م بازار و برمبناي ن��رخ دالر ۴۲۰۰ 
توم��ان كه در تعارض با سياس��ت هاي جديد ارزي 
بود، خواس��تار اصالح نظام معي��وب قيمت گذاري 
در اين حوزه ش��د. نامه س��وم رييس اتاق به معاون 
 اول رييس جمه��وري اما به اي��رادات اجراي طرح 

پيمان سپاري ارزي معطوف بود. 
اكنون اما ش��افعي در چهارمين نامه خود به معاون 
اول رييس جمهور، همزمان از نگراني ها و راه حل هاي 
پارلمان بخ��ش خصوصي براي برون رفت از بحران 
مي گويد. شافعي معتقد است اقتصاد ايران به دليل 
اتخاذ سلسله به هم پيوسته اي از سياست گذاري ها 
به وضع كنوني گرفتار آمده اس��ت، سياس��ت هايي 
كه ب��راي اقتصاد ايران بح��ران آفريده اند. او در اين 
خصوص به ۸ تصميم بحران ساز اشاره مي كند. مورد 
اول از نظر رييس اتاق ايران، »تثبيت قيمت ارز در نرِخ 
 بي اعتنا به متغيره��اي اقتصادي )۴۲۰۰ تومان(«

اس��ت. پس از بروز التهابات ارزي در زمستان سال 

گذش��ته، در ميانه فروردي��ن ۱۳۹7، دولت اعالم 
كرد كه تنها نرخ رس��مي ۴۲۰۰ توماني براي دالر 
را به رس��ميت مي شناسد و البته به تمامي نيازهاي 
ارزي در كش��ور، بر مبناي همين نرخ پاسخ خواهد 
داد. ن��رخ ارز ام��ا بي اعتنا به اي��ن تصميم گيري در 
دول��ت افزايش پيدا كرد و دول��ت هم در تخصيص 
ارز به بسياري از نيازهاي وارداتي كشور ناكام ماند. 
 شافعي در بيان دومين مورد از سياست گذاري هاي 
بحران س��از دولت، به اين موضوع اشاره مي كند. به 
گفته او »افزاي��ش تقاضا ب��راي ارز ارزان و انحراف 
ناگزير تخصيص ارز يارانه اي از شفافيت و سالمت« 
نتيجه، اتخاذ سياس��ت تثبيت نرخ ارز در فروردين 

ماه سال جاري بوده است.
س��ومين سياس��ت بحران س��از از نظر رييس اتاق 
بازرگاني ايران، »ايجاد ايستگاه هاي متعدد كنترلي 
و كارشناسي براي راستي آزمايي و تشخيص ضرورت 
واردات و صالحيت وارد كننده، طوالني كردن رويه 
واردات و كاهش بيش��تر ش��فافيت در اين بخش« 
اس��ت. در واقع، به دنبال تثبيت ن��رخ ارز، جذابيت 
زيادي براي واردات در مقابل صادرات ايجاد ش��د و 
به همين دليل، ميزان ثبت سفارش براي واردات به 
ركورد بي س��ابقه اي در نيمه اول سال ۱۳۹7 دست 
پيدا كرد. دولت اما ب��راي مديريت عطش واردات، 
ناگزير از ايجاد س��از و كارهايي ب��راي فيلتر كردن 
تقاضا شد، موضوعي كه به نوبه خود، از شفافيت در 
واردات كاس��ته و بر قيمت نهايي كاالهاي وارداتي 

در انتهاي زنجيره مصرف افزود.
اين رويك��رد اما براي مديريت بازار ملتهب كش��ور 
در چند ماه گذش��ته كافي نبود و به بيان ش��افعي، 
»متوسل ش��دن به برخوردهاي تعزيري به داليلي 
مانن��د گرانفروش��ي، احتكار، خ��روج ارز، تخلفات 
وارداتي و امثالهم ناش��ي از كمب��ود كاال در بازار« 
تصميم��ي ب��ود ك��ه اوض��اع را نابس��امان تر كرد. 
برخوردهاي تعزيراتي به بهانه گران فروشي و احتكار 
آغاز ش��د و اين در حالي بود ك��ه برخي چهره هاي 
اقتص��ادي همچون پ��درام س��لطاني، نايب رييس 
اتاق بازرگان��ي ايران در همان زمان، از برخوردهاي 
تعزيرات��ي انتق��اد ك��رده و آن را موجب تش��ديد 
نابس��اماني در بازار دانسته بودند. به گفته سلطاني، 
مصادره دارايي هاي انبار ش��ده به بهانه احتكار تنها 
اوض��اع را بدتر مي كرد، در حالي كه انبار كردن كاال 
احتماال ناشي از عدم توانايي توليدكننده در تكميل 
كاال و سپردن آن به بازار بوده و نه تمايل به احتكار. 
ريي��س اتاق ايران اما در نامه خ��ود به »تالش براي 
جلوگيري از نش��ت يارانه ارزي از طريق صادرات با 
ممنوعيت روزافزون كاالهاي صادراتي« هم اشاره 
مي كند، موضوعي كه بي��ش از هر مورد ديگري در 

ممنوعيت واردات خودرو خودنمايي مي كرد. 
شش��مين تصميم بحران س��از دولت از نظر رييس 
اتاق اي��ران، »مبادرت ب��ه رويه نامناس��ب پيمان 
س��پاري ارزي به تص��ور افزايش ورود ارز ناش��ي از 
صادرات به چرخه تجاري كش��ور« اس��ت. اين در 
حالي است كه شافعي پيش از اين با ارسال نامه اي 
جداگانه با موضوع پيمان سپاري ارزي به معاون اول 
رييس جمهور، مخالفت اتاق ايران با اين سياس��ت 
دولت را اعالم ك��رده بود. او در بخش��ي از اين نامه 
نوش��ته بود: »صادرات به كش��ورهايي مانند عراق، 
افغانس��تان، كش��ورهاي منطقه CIS و كشورهاي 
حاشيه جنوبي خليج فارس كه از بسياري از مواقع 
با اس��تفاده از ريال جمهوري اس��المي ايران انجام 
مي شود، نمي تواند مش��مول حكم بازگشت ارز به 
چرخه اقتصادي كشور گردد.« اين در حالي است كه 
طي روزهاي گذشته، برخي كارشناسان )مانند سيد 
حميد حسيني، رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران 
و عراق( از كاهش مقطعي ۴۵ درصدي در مبادالت 
تجاري ميان ايران و عراق، به دليل اجراي سياست 

پيمان سپاري ارزي خبر داده بودند.

هفتمين سياست بحران ساز از نظر رييس پارلمان 
بخ��ش خصوصي، »ايجاد ب��ازار ثانويه براي اصالح 
سياس��ت هاي قبلي، و بالفاصله نقض كاركرد آن با 
تثبيت قيمت ارز عرضه شده و كنترل تقاضا« است. 
آنچه ش��افعي به آن اش��اره مي كند، ارجاع بخشي 
از نياز ارزي س��ه گروه كااليي به بازار اس��ت كه در 
واقع منجر به افزايش قيمت ارز در بازار غير رسمي 
كشور هم شد. اين اما در حالي است كه دولت كمي 
بعد، با گسترش فهرست كاالهاي مشمول دريافت 
ارز ۴۲۰۰ توماني، عمال تصميم پيشين خود براي 
آزادس��ازي ارزي را زير پا گذاشت، موضوعي كه به 
هشتمين حلقه زنجير بحران ارزي از نظر رييس اتاق 
ايران منتهي شد: »فاصله گرفتن روز افزون نرخ بازار 
ثانويه با نرخ بازار آزاد و در نتيجه دچار شدن اين بازار 

به سرنوشت ارز يارانه اي )۴۲۰۰ تومان( «.

  آثار هفتگانه بروز بحران ارزي 
اين چرخه هش��ت مرحل��ه اي از نظ��ر رييس اتاق 
بازرگاني ايران ام��ا تاكنون به بروز 7 اتفاق ناگوار به 
شرح زير منجر شده است: نخست اينكه »نرخ تورم 
با وجود سياس��ت تثبيت نرخ ارز، روندي شتابان به 
خود گرفته است«. دوم، »نرخ ارز در بازار آزاد مسير 
خود را مي رود و تأثير آش��كاري از نرخ ارز يارانه اي 
نپذيرفته است«. سوم آنكه »محيط كسب وكار، به 
واسطه مقررات زايي روز افزون در سياست هاي ارزي 
و تجاري و رويكردهاي تعزيري، به شدت غيرشفاف، 
پر هزينه، پيچيده و مملو از نااطميناني شده است.«

ش��افعي در نام��ه خ��ود ب��ه چهارمين اث��ر بحران 
ارزي بر تجارت ايران اش��اره مي كن��د و مي گويد: 
»خودتنظيمي بازار كاال وخدمات در كشور مخدوش 
ش��ده و اين امر باعث كمبود كاال و م��واد اوليه و در 
نتيجه تشديد نارضايتي ها و كاهش اعتماد عمومي 

به دولت شده است.« 
پنجمين خروجي بحراني هم اين بوده كه »زنجيره 
توليد و صادرات كاالهاي صنعتي لطمه جدي ديده 
اس��ت و صادرات كشور بيشتر بر پايه خروج يارانه و 
آربيتراژ قيمت مواد خام، م��واد اوليه و محصوالت 
كشاورزي با كشورهاي همسايه شكل گرفته است. 
اين تغيير شكل صادراتي، كمبود آشكار مواد اوليه 
صنعت كش��ور را به همراه آورده اس��ت.« و ششم 
اينكه »هزينه مبادله در چرخه واردات و نظام توزيع 
كش��ور افزايش چشمگير داشته است و آثار قيمتي 

ارز ياران��ه اي را كمرنگ و جري��ان تأمين نيازهاي 
بخش توليدي كشور را مختل كرده است.« هفتمين 
حلقه اين زنجير هم به بيان شافعي، تشديد قاچاق 
بوده است: »تفاوت نرخ آش��كار كاالهاي يارانه اي، 
مانند حامل هاي انرژي، با نرخ هاي جهاني، موجب 
تشديد بي سابقه قاچاق سوخت به آن سوي مرزها 
شده اس��ت. الزم به ذكر اس��ت كه يارانه پنهان در 
نرخ حامل هاي انرژي با توجه ب��ه نرخ ارز در تاريخ 
ارس��ال اين نامه ب��ه بيش از يك تريلي��ون ميليارد 
 تومان در س��ال بالغ گشته است كه اين عدد معادل

۲۰ الي ۳۰ سال بودجه عمراني كشور است.«

  12 راهكار پيشنهادي
شافعي اما به ۱۲ راهكاري اشاره مي كند كه به نظر 
او، براي برون رفت از بحران ارزي ضروري هستند. 
به بيان او، نخس��ت بايد »تخصيص ارز يارانه اي به 
قيم��ت ۴۲۰۰ تومان براي كلي��ه كاالها و خدمات 
متوقف گ��ردد.«؛ دوم، »تأمين ارز ب��راي نيازهاي 
قانوني كش��ور اعم از واردات كلي��ه كاالها، از جمله 
كاالهاي اساس��ي، به بازار ثانويه ارز واگذار گردد.«؛ 
س��وم، »از كنترل نرخ ارز و دخالت هاي دس��توري 
در ب��ازار ثانويه اكي��داٌ اجتناب گ��ردد و اجازه داده 
ش��ود عرضه و تقاضاي واقعي نرخ ارز را در اين بازار 
تعيين نمايد.«؛ چهارم، »صنايع كوچك و متوسط 
۸۰ درصد و صنايع ب��زرگ ۹۰ درصد ارز حاصل از 
صادرات خود را در ب��ازار ثانويه عرضه نمايند. باقي 
ارز به مصرف بازپرداخت وام هاي ارزي، هزينه دفاتر 
خارج از كشور، هزينه هاي نقل و انتقال ارز و امثالهم 
برس��د.« پنجمين راه��كار از نظر ريي��س پارلمان 
بخش خصوصي اين اس��ت كه »دول��ت هم مانند 
ساير بخش ها، ارز قابل عرضه خود را در بازار ثانويه 
به فروش برس��اند و مازاد درآم��د حاصل از فروش 
ارز را )تفاض��ل نرخ ارز مقرر در بودجه س��ال با نرخ 
فروش در بازار ثانويه( در صندوقي مجزي نزد بانك 
مركزي واريز نمايد.« ششمين راه حل هم اين است 
 كه »نظام سهميه بندي س��وخت هاي قاچاق پذير

)بنزي��ن و گازوئيل( مجدداٌ برقرار گ��ردد و مازاد بر 
س��هميه با نرخ آزاد به فروش رسانيده شود و عوايد 
مربوطه نيز به صندوق فوق الذكر واريز گردد. ضمنٌا 
بازار ثانويه معامله س��هميه راه اندازي شود يا امكان 
نقل و انتقال س��وخت بين دارن��دگان كارت برقرار 
 ش��ود.« هفتمين راه حل هم آن است كه »حداقل

۵۰ درصد درآمد واريزي به صندوق فوق الذكر بصورت 
 يارانه نقدي به حس��اب دهك هاي پايين درآمدي

)۵ الي 7 دهك پايين جامعه( واريز گردد.«
ش��افعي در بيان هش��تمين راه حل خود خطاب به 
جهانگيري مي نويس��د: »دول��ت از محل باقيمانده 
درآمد ناش��ي از فروش ارز نسبت به تأمين كسري 
سرمايه در گردش بنگاه هاي كوچك و متوسط، كه 
به دليل تغيير قيمت ه��ا اتفاق مي افتد اقدام نمايد. 
دولت همچنين نسبت به تسويه بدهي هاي خود به 
بخش خصوصي، تأمي��ن اجتماعي و بانك ها از اين 
محل اقدام نماي��د.« نهمين راه حل هم از نظر او آن 
است كه »كليه مقرراتي كه در چند ماه گذشته در 
رابطه با واردات و ص��ادرات وضع و موجب پيچيده 
شدن و پرهزينه شدن فرآيندهاي تجارت خارجي 
كشور شده است اصالح گردد. بطور مشخص روال 
پيچيده ثبت سفارش و مراحل متعدد آن و همچنين 
محدوديت ها و ممنوعيت ه��اي صادراتي، موضوع 
اين بند مي باش��ند.« راه حل دهم هم به نظر رييس 
پارلمان بخش خصوصي آن است كه »معافيت هاي 
مالياتي صادرات مواد اوليه مورد نياز صنايع كشور، 
اعم از پتروش��يمي، فوالد، مس، آلومينيوم و برخي 
مواد معدني به جه��ت ايجاد مطلوبيت براي فروش 
مواد به صنايع داخل كشور حذف گردد. اين معافيت 
اعم بر حذف معافيت ماليات مس��تقيم و همچنين 
حذف استرداد ماليات بر ارزش افزوده است. منابع 
حاصله از اين بند به حس��اب س��ازمان بيمه تأمين 
اجتماع��ي جهت تأمين بيمه بي��كاري و همچنين 
كاهش حق بيمه سهم كارفرما واريز گردد.« شافعي 
در توضي��ح يازدهمين راه حل ه��م مي گويد: »در 
خص��وص كاالهايي كه نهاده ه��اي توليد آنها )اعم 
از آب، ب��رق، گاز و غيره( از يارانه برخوردار اس��ت و 
صادرات آنها موجب افزايش قيمت در داخل كشور 
و كمبود كاال مي گردد، عوارض متناسب صادراتي 
وضع گردد. در خصوص مصاديق اين بند، به جهت 
حساسيت موضوع، حتمٌا نظر اتاق ايران اخذ گردد. 
ضمنٌا عوارض مأخ��وذه مش��خصٌا در رديفي براي 
حمايت از صنايع كوچك و متوس��ط واريز گردد.« 
راه حل نهايي برون رفت از شرايط كنوني هم از نظر 
شافعي آن است كه »براي جلوگيري از افزايش بيش 
از حد قيمت نهاده هاي وارداتي، حقوق ورودي مواد 
اوليه و ماش��ين آالت به حد صف��ر و حقوق ورودي 

ساير كاالها به يك سوم ميزان فعلي كاهش يابد.«

رييس سازمان ملي استاندارد ايران خبر داد

بازرسي استانداردهاي 85گانه خودرو از دي ماه 
رييس سازمان ملي استاندارد ايران از در دست تدوين 
بودن »استاندارد مبارزه با فساد و رشوه خواري« خبر 
داد و گف��ت: براي خروج خودروهاي غيراس��تاندارد 
و بي كيفي��ت از خطوط تولي��د، از ابت��داي دي ماه 
 امس��ال بازرسي اس��تانداردهاي ۸۵ گانه خودرويي

آغاز مي شود.
نيره پيروزبخت افزود: اين س��ازمان از ۱۵ سال پيش 
براي جلوگي��ري از توليد خودروه��اي بي كيفيت و 
غيراس��تاندارد فعاليت خود را آغاز ك��رد كه در ابتدا 
شامل ۱۱ استاندارد اجباري بود كه امروز به 6۳ مورد 
رسيده و در ابتداي زمستان امسال به ۸۵ مورد افزايش 

خواهد يافت.
به گ��زارش ايرن��ا، او ادامه داد: البته در بررس��ي اين 
استانداردها ش��رايط روز جامعه را نيز لحاظ خواهيم 
كرد؛ شايد نتوان با سرعتي كه الزم است كارخانه هاي 
توليدكننده خودرو را به س��مت اس��تانداردهاي ياد 

شده سوق داد.
پيروزبخت گفت: هم��ه خودروس��ازان برنامه هاي 
خود را در اين زمينه اعالم كرده ان��د، اما از تاريخ ياد 
ش��ده اگر نتوانند مطابق برنامه اق��دام كنند از توليد 
خودروه��اي غيراستانداردش��ان جلوگيري خواهد 
شد. پيروزبخت يادآورشد: سال گذشته ۲۵ خودروي 
غيراس��تاندارد و بي كيفيت از خط توليد خارج شد و 
تيرماه امسال نيز هشت خودرو به دليل رعايت نكردن 
استانداردهاي سوخت اجازه شماره گذاري از سوي 
نيروي انتظامي نيافتند. او همچنين درخصوص تردد 

برخي خودروهاي غيراستاندارد در خيابان ها و جاده ها 
گفت: اين خودروها مربوط ب��ه پيش از برنامه توقف 

توليدشان است و همچنان مي توانند تردد كنند.
رييس س��ازمان ملي اس��تاندارد افزود: اين سازمان 
مسوول نگارش استانداردهاي جديد است و شرايط 
اقتصادي، سياس��ي يا تحريم ها خارج از اين موضوع 
خواهد بود؛ يعن��ي تا زماني ك��ه تحريم هاي جديد 
اجرايي نشده سازمان همچنان استانداردهاي جديد 
مي نويس��د، زيرا همانند نقشه راه واحدهاي توليدي 
اس��ت. او درباره اس��تانداردهايي همچ��ون دياليت 
)Day light - طراحي شده براي كشورهاي مه آلود( 
در اس��تانداردهاي ۸۵ گانه يادش��ده گفت: در ايران 
نيز مناط��ق مه آلود يا داراي گردوغبار كم نيس��تند 
و تدوي��ن چنين اس��تانداردهايي ب��ه دليل مباحث 
ايمني و كاهش تصادفات است. پيروزبخت ادامه داد: 
استانداردها همگام با پيشرفت هاي روز جهان از نظر 
كمي و كيفي رشد مي كنند و هر چه نياز و دانش روز 
جوامع افزايش مي يابد، تدوين استانداردهاي جديد 

نيز ضروري مي شود.
او درخصوص خودروهاي پيش فروش ش��ده سايپا و 
ايران خودرو كه تحويل برخي از آنها اواخر تابس��تان 
س��ال آينده اس��ت، نيز گفت: برنام��ه پيش فروش 
خودروه��ا ت��ا زماني كه م��ورد تاييد س��ازمان ملي 
استاندارد قرار گرفته، مش��كلي ندارد و خودروهاي 
تحويلي به مردم مشكلي براي شماره گذاري نخواهند 
داش��ت.رييس سازمان ملي اس��تاندارد ايران درباره 

اس��تاندارد گوگ��رد در بنزين و گازوئي��ل نيز گفت: 
استاندارد گوگرد مربوط به گازوئيل نبوده، اما به تازگي 
با مصوبه هواي پاك مشمول استاندارد اجباري شد؛ 
در اين زمينه س��ه س��ال فرصت به وزارت نفت داده 
ش��د تا فرآورده هاي گازوئيلي را اس��تاندارد كند. او 
ادامه داد: براي بنزين ني��ز مطابق برنامه ريزي انجام 
شده ابتدا توزيع بنزين اس��تاندارد يورو ۴ در هشت 
 كالنش��هر مورد تاكيد قرار گرفت ك��ه در گام دوم به
 ۱۵ كالنشهر افزايش يافت و امسال مقرر شده وزارت نفت

6۰ درصد پوش��ش جمعيت��ي كش��ور را از بنزين با 
اس��تاندارد ملي ي��ورو ۴ برخ��وردار كن��د. او گفت: 
نمونه برداري هاي مربوط به استاندارد بنزين در نيمه 
جنوبي كشور آغاز ش��ده و به زودي در نيمه شمالي 
كش��ور نيز انجام مي شود و در پايان سال، گزارش آن 

براي دولت مجلس و مسووالن فرستاده خواهد شد.
او همچنين درخصوص استاندارد آب هاي بسته بندي 
و معدني نيز گفت: خوش��بختانه در ماه هاي گذشته 
تخلفات كمتري در حوزه مواد غذايي به اين سازمان 
گزارش شده كه نشان مي دهد واحدهاي توليدي به 
صورت قانوني فعاليت هاي خ��ود را دنبال مي كنند. 
اين مقام مس��وول گفت: آب ه��اي معدني بايد مورد 
تاييد س��ازمان غ��ذا دارو و همچنين س��ازمان ملي 
استاندارد قرار گيرد؛ در اين زمينه سازمان تعزيرات 
حكومت��ي، غذا و دارو، حماي��ت از مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان و س��ازمان ملي استاندارد به انجام 

بازرسي مي پردازند.

با مجوز ستاد تنظيم بازار

طرح پيش فروش لوازم خانگي اجرا مي شود
با مجوز س��تاد تنظيم بازار، توليدكنندگان مي توانند 
بر اساس ضوابط سازمان حمايت اقدام به پيش فروش 
 لوازم خانگ��ي نمايند. مرحله اول اي��ن طرح با فروش

۱6۰ محص��ول با قيمت قطعي از فردا آغاز مي ش��ود. 
اعضاي س��تاد تنظيم بازار روز يكشنبه موافقت خود با 
طرح پيش فروش لوازم خانگي را براي واحدهاي توانمند 

و بدون مداخله دولت را تثبيت كردند.
به گزارش مهر، بر اين اس��اس اعض��اي كارگروه اعالم 
كردند كه با اجراي اين طرح به شرطي موافقت دارند كه 
رفتار مبتني بر حمايت دولت، وزارت صنعت و كارگروه 
تنظيم بازار مورد انتظار توليدكنندگان نباشد. در اين 
مصوبه اعالم شده كه با اين پيش فرض در صورت توافق 
مقامات مسوول، پيش��نهاددهندگان يا شركت هاي 
مش��ابه مي توانند از ظرفيت هاي اجرايي و تخصصي 
خود براي پياده س��ازي هرگونه طرح در فضاي مشابه 
و به شكل رقابتي اس��تفاده كنند. ضمن اينكه با اعالم 
سازمان حمايت مبني بر تدوين، تصويب و ابالغ ضوابط 
فروش اقس��اطي و پيش فروش كاال در هيئت تعيين و 
تثبيت قيمت ها، عماًل راه براي ش��ركت هاي توانمند 
جهت عرضه كاال با قيمت مقطوع و با كمترين نوسان 
قيمت وجود دارد و ش��ركت ها بر اس��اس ارزش برند و 
جايگاهي كه نزد مصرف كنندگان دارند، با اطالع رساني 
كامل از ش��رايط و ضوابط عرضه كاالي توليدي خود 
به شرط رعايت قيمت مندرج در س��امانه ۱۲۴ اقدام 
نمايند. بر اين اساس، طرح فروش ۱6۰ مدل محصول 
لوازم خانگي شامل يخچال، فريزر، لباسشويي، اجاق 

گاز، ال اي دي و لوازم خانگ��ي كوچك از صبح فردا در 
دو ش��يوه قيمت مقطوع و خريد ب��ا قيمت غيرقطعي 
 و با س��ود مشاركت، آغاز خواهد ش��د. اين طرح از روز 
سه شنبه آغاز ش��ده و به مدت محدودي ادامه دارد به 
نحوي كه براي هر كااليي كه س��قف فروش ُپر ش��ود، 
سايت بسته ش��ده و مصرف كنندگان مي توانند براي 
مرحله بعدي، درخواست خود را ثبت نمايند. بر اساس 
اين طرح، قيمت به صورت قطعي و با تخفيف نسبت به 
مدت زمان انتظار مشتري در تحويل كاال، مشمول دو 
درصد تخفيف مي شود و اگر متقاضي خواستار تحويل 
در ماه اول باش��د، مش��مول دريافت تخفيف نخواهد 
بود. اين طرح از س��وي توليدكنندگان به منظور رفع 
نگراني مصرف كنندگان در خصوص نوسان قيمت ها 
در بازار پياده سازي مي ش��ود كه بر اساس آن، فروش 
به صورت قطعي صورت خواهد پذيرفت. بر اين اساس 
مصرف كننده مي تواند با مراجعه به سايت و واريز وجه 
محصول خريداري ش��ده، رنگ، مدل و شرايط زماني 
تحويل را تعيين كرده و چنانچه توليدكننده نتواند در 
موعد مقرر به تعهد خود عمل كند، مشمول ۲۵ درصد 
جريمه ماهانه خواهد بود. تمامي قيمت هاي درج شده 
براي محصوالت عرضه شده در اين طرح با هماهنگي 
س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
 تعيي��ن ش��ده و قيم��ت كااله��ا ني��ز روي س��امانه

ir.۱۲۴ )س��امانه نظارت بر قيم��ت كاالها و خدمات 
س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان( 

ثبت شده است.



تريبون وزير 15 انرژي
عربستان توان جايگزيني نفت 

ايران را ندارد
ش�انا| وزير نفت در واكنش به گفته هاي اخير 
مقام هاي عربستان درباره جايگزين كردن نفت 
ايران گفت: چنين گزافه گويي ها ممكن اس��ت 
آقاي ترامپ را راضي كن��د، اما بازار هرگز چنين 
ادعاهايي را باور نمي كند. بيژن زنگنه درباره ادعايي 
كه از سوي يكي از مقام هاي سعودي درباره اينكه 
به ازاي كاهش هر بش��كه ص��ادرات نفت ايران، 
عربستان سعودي ۲ بشكه نفت جايگزين كرده 
اس��ت، اظهار كرد: به نظر مي رسد اين گفته ها، 
تحت فشار آقاي ترامپ به اين مقام ها بوده است، 
وگرنه در واقعيت، نه عربستان سعودي و نه هيچ 
توليدكننده ديگري، توان چنين توليدي نداشته 
و ندارد. وي افزود: بازار و افزايش قيمت ها بهترين 
گواه است كه بازار با كمبود روبروست و به درستي 

نگران كمبود شديد نفت است.
وزير نفت تصريح كرد: آنچه عربستان سعودي در 
اين مدت ب��ه بازار عرضه كرده نه از ظرفيت مازاد 

توليد كه از ذخاير پيشين آن تأمين شده است.
زنگن��ه تاكيد كرد: گفته هايي ك��ه درباره عرضه 
بيشتر نفت براي جايگزين كردن صادرات نفت 
ايران صورت مي گيرد از سوي هر كشوري كه باشد، 
گرچه در واقعيت، تأثير چندان تعيين كننده اي در 
تغيير وضع بازار ن��دارد، اما داراي آثار كوتاه مدت 
رواني و در نهايت براي راضي كردن امريكا و اظهار 
همراهي با آن در اعمال تحريم ها عليه ايران است.

خبر تسهيل رويه امريكا نسبت به مشتريان ايران به كاهش قيمت  نفت انجاميد

ترمز نفت كشيده شد
گروه انرژي|عليرضا كياني|

بهاي نفت خام ديروز در ادامه روندي كه از روز جمعه آغاز 
ش��ده بود كاهش يافت و به نزديك 83 دالر در هر بش��كه 
رسيد. به نظر مي رسد اطمينان سازي عربستان به جبران 
كمبودها در بازار نفت خام و اميد ها به تسهيل تحريم هاي 
نفتي امريكا عليه ايران باعث شد تا قيمت نفت در بازار لندن 
به پايين ترين ميزان خود در يك هفته اخير برسد. اكنون 
مانا يا گذرا بودن ۲ عامل عربستان و امريكا در بازار، پرسش 
مهم پيش روي بازار است آنچه هويداست اينكه تا زماني كه 
صحبت از سخت گيري اياالت متحده در برابر خريداران نفت 
ايران در ميان باشد، نبايد انتظار كاهش چشمگير قيمت را 
داشت. عزم امريكا به تحريم ايران اما باعث شده تا عامل شك 
به بسياري از تحليل ها نفوذ كند. در اين نوشته به يكي از اين 

تحليل ها اشاره خواهد شد. 
روز دوشنبه اوراق آتي نفت برنت 1.۲ درصد كاهش يافت 
و به نزديكي 83 دالر در هر بشكه رسيد. قيمت برنت در ۲ 
روز كاري گذشته ۲.5 درصد كاهش يافته است. گزارش ها 
حاكي از اين اس��ت كه اياالت متحده در ح��ال مذاكره با 
كشورهايي است كه بعد از آغاز تحريم هاي امريكا عليه ايران 
در تاريخ 4 نوامبر مي خواهند به خريد خود از اين كشور ادامه 
دهند. عربستان سعودي و ديگر متحدان اين كشور توليد 
خود را افزايش داده اند تا كاهش عرضه از س��وي سومين 
توليد كننده اوپك و پنجمين توليدكننده نفت در جهان را 
جبران كند. اخيرا نيز، وليعهد عربستان گفته كه اين كشور 
مي تواند با آزادسازي ذخاير مازاد خود، عرضه نفت را افزايش 
دهد. ديروز بهاي آتي برنت تحويل ماه دسامبر در بازار نقل 
و انتقال فيوچر لندن، 1 دالر و 35 سنت كاهش يافت و به 
بشكه اي 8۲ دالر و 81 سنت در هر بشكه رسيد. هرچند كه 
قيمت در ادامه مقداري نيز افزايش يافت و در ساعت 11: 11 
صبح به وقت گرينويچ روي قيمت 83 دالر و 14 سنت در هر 
بشكه ايستاد. قراردادهاي نفت خام درياي شمال در روز آخر 
كاري در هفته گذشته يعني جمعه، 0.5 كاهش را تجربه 

كرده و به بشكه 84 دالر و 16 سنت رسيده بود. 
شكاف قيمتي ميان دو شاخص اصلي نفت جهان يعني برنت 
و وست تگزاس اينترمديت به رقم 9 دالر و 63 سنت در هر 
بشكه رسيد. بر همين اساس، نفت خام اياالت متحده تحويل 
ماه نوامبر در بازار معامالت تجارتي نيويورك )نايمكس( با 
كاهشي 1 درصدي بشكه اي 73 دالر و 59 سنت به فروش 
رفت. مقدار كل معامالت در روز گذشته در مدار متوسط 
100 روزه خود قرار داش��ت.  باالگرفت��ن نگراني ها درباره 
عدم تمايل اوپك و ش��ركاي آن به افزايش كافي توليد به 
اندازه اي كه براي جبران نقصان صادرات ايران، كافي باشد 
زمينه را فراهم كرد تا قيمت نف��ت در ابتداي ماه ميالدي 
جاري به باالترين سطح خود در 4 سال اخير برسد. قانون 
اياالت متحده اعطاي معافيت به برخي از مشتريان نفتي ايران 
را نفي نمي كند اما دولت دونالد ترامپ از زماني كه در ماه مه 

از بازگشت تحريم هاي نفتي ايران سخن گفت، هيچ قولي 
به واردكنندگان نفت ايران نداده است. 

نش��انه هاي جديدي كه از تمايل امري��كا به اعطاي اين 
معافيت ها حكايت دارد به كاهش نگراني ها كمك مي كند. 
كارتس��ن فريش، تحليلگر كمرتزبان��ك در فرانكفورت 
آلمان در اين ب��اره به بلومبرگ گف��ت: »به نظر مي آيد 
اياالت متحده در نظر دارد رويكرد سخت گيرانه خود در 
برابر خريداران نفت از ايران را تسهيل كند«. تحليلگران 
شركت جي بي سي انرژي نيز در يادداشتي كه به دست 
رويترز رسيده است عنوان كرده اند كه »احتمال تسهيل 
رويك��رد امريكا در برابر اي��ران مي  تواند مهم ترين عامل 
بهبود وضع بازار باشد«. در اين يادداشت آمده است كه در 
صورت تحقق اين مساله و با توجه به ساير مسائل مانند 
افزايش توليد ديگر كشورهاي نفتي، بازار به »فاز بهبود« 

وارد مي شود كه آثار آن نيز به زودي هويدا خواهد شد. 

   بارقه اميدي در دل مشتاقان كاهش قيمت
بلومبرگ در گزارش روزانه خود از بازارهاي نفت نوشت 
كه فشارهاي رييس جمهوري اياالت متحده باعث شد 
قيمت نفت كاهش پيدا كن��د. در مصاحبه اي در هفته 
گذش��ته، محمد بن سلمان، وليعهد عربستان سعودي 

اعالم كرده بود كه پادشاهي عربستان به ايفاي نقش خود 
متعهد است. وي گفته بود كه بزرگ ترين صادركننده نفت 
جهان توليد خود را به باالترين سطح رسانده است. توليد 
بزرگ ترين صادركننده نفت اوپك و دنيا در حال حاضر به 
حدود 10 ميليون و 700 هزار بشكه در روز رسيده و اين 
در حالي است كه بن سلمان مدعي شده كه »در صورت 
احتياج بازار، عربس��تان مي تواند 1 ميليون و 300 هزار 
بشكه از ذخاير خود را در بازار تزريق كند. در همين حال، 
دو مقام امريكايي به بلومبرگ گفته اند كه دولت ترامپ 
در حال مذاكره با كشورهايي است كه مي خواهند در ماه 
آتي يعني بعد از شروع تحريم ها به خريد نفت از ايران ادامه 
دهند. يكي از اين منابع به بلومبرگ گفت كه ممكن است 
چين بيشتر از ميزان مورد انتظار از واردات خود از ايران 
بكاهد. اين درحالي است كه به نقل از همين منبع، هند 
تمايل دارد كه همچن��ان واردات نفت خود از ايران را در 
سطح پيشين حفظ كند. يك مقام ديگر نيز عنوان كرده 
است كه كشورهاي متعدد در پي استفاده از معافيت از 
تحريم هاي امريكا و ادامه تجارت نفتي با تهران هستند. 
اين منبع ادامه داد كه با اينكه اياالت متحده »نمي خواهد 
معافيتي به كشورهاي مشتري ايران اعطا كند اما در حال 

بررسي تقاضاها است«. 

  جاي ترس هنوز باقيست
با اين همه، تا زماني كه موضع اياالت متحده درباره مساله 
معافيت خريداران ايران از تحريم ها بطور شفاف عنوان نشود، 
نمي توان اميدوار بود كه بازار حتي به وضعيت خود در يك 
ماه گذشته بازگردد. از همين منظر مي توان عنوان كرد كه 
با اينكه قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني در روز دوشنبه 
كاهش يافته اما معلوم نيست كه اين روند تا كي ادامه خواهد 
يافت. آنچه گزارش ها و تحليل هاي بس��ياري بر آن صحه 
گذاشته اند اين است كه كاهش عرضه در صورت تحريم  ايران 
به ميزاني خواهد بود كه جبران آن از توان توليدكنندگان 
داراي ظرفيت ش��ناور خارج اس��ت.  تحليل هايي هنوز بر 
افزايش قيمت نفت حداقل در افق كوتاه مدت خام پافشاري 
مي كنند و كاهش قيمت را دليلي براي شروع يك روند نزولي 
نمي دانند. براي مثال، گادوين امفيله، رييس بانك مركزي 
نيجريه، اعالم كرد كه اين نهاد انتظار ندارد قيمت نفت در 
سال جاري ميالدي به كمتر از 80 دالر بازگردد. اهميت اين 
اظهارنظر به اين مساله باز مي گردد كه نيجريه بزرگ ترين 
توليد كننده نفت در قاره آفريقا است. به گزارش بلومبرگ، 
امفيله افزود: »اگر تحريم هاي اياالت متحده امريكا عليه ايران 
در ماه نوامبر اعمال شوند، انتظار نداريم كه قيمت در سال 

جاري ميالدي به كمتر از 80 دالر برسد.«

در يك��ي ديگر از تحليل ها كه در پاي��گاه خبري »الخليج 
الجديد« و به نقل از كارشناسان حوزه نفت در كشورهاي 
حوزه خليج فارس نوش��ته ش��ده، آمده است: »برخالف 
خواست امريكا با اعمال تحريم ها بر نفت ايران قيمت نفت 

به تدريج به 90 دالر خواهد رسيد«. 
به نوش��ته اين پايگاه خبري، كارشناس��ان اقتصادي 
پيش بيني مي كنن��د كه اجرايي ش��دن تحريم هاي 
امريكايي ضد ايران در بخش نفت باعث افزايش قيمت 
نفت و رسيدن آن به قيمت 90 دالر در هر بشكه خواهد 
ش��د و اين امري ناگزير است چرا كه بازار جهاني نفت 

روزانه يك ميليون بشكه كمبود خواهد داشت.
عباس المجرن استاد اقتصاد دانشگاه كويت در اين باره گفت 
كه قيمت نفت با رسيدن به 80 دالر در هر بشكه و نيز افزايش 
سطح قيمت نفت خام برنت به بيش از 85 دالر در هر بشكه 
در هفته گذشته نشان از رقم هاي بي سابقه اي دارد كه در 

چهارسال گذشته اين تغييرات را نداشته است.
وي افزود كه ش��رايط ژئوپولتيك و فني كه كش��ورهاي 
توليدكننده نفت با آن روبرو هستند باعث كاهش عرضه 
نفت شده و اين شرايط همچنان وجود دارد و كاهش عرضه 
نفت در آينده نيز ادامه خواهد داشت كه نگراني هايي را در 
زمينه حفظ ثبات در بازار جهاني ايجاد كرده است .بنابراين 

قيمت هاي نفت بيشتر افزايش خواهد داشت.
از سوي ديگر بدر الشيخ كارشناس نفتي كويتي نيز گفت 
كه با تحريم هاي نفتي امريكا ضد ايران بهاي نفت تا 90 دالر 
در هر بش��كه پيش خواهد رفت. وي اضافه كرد كه توافق 
كشورهاي توليد كننده نفت اوپك و كشورهاي خارج از اين 

سازمان تاثير زيادي در ثبات قيمت داشت.
وي تصريح كرد كه عالوه بر تحريم نفتي امريكا ضد ايران، 
توقف صادرات برخي كشورها مانند نيجريه، ونزوئال، ليبي 
باعث مي شود كه بازار نفت 500 هزار بشكه كمبود داشته 
باشد. تحليل اين كارشناسان درحالي است كه دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا سعي دارد تا با اعمال فشار قرار بر 
كشورهاي حاشيه خليج فارس از جمله عربستان جاي خالي 
ايران در بازار نفت جهاني را پر كرده و قيمت هاي نفت افزايش 
نيابد. اما كارشناسان اقتصادي و حوزه نفت براين باورند كه 
كشورهاي توليد كننده نفت قادر به جبران اين ميزان نبوده 
و در هفته هاي گذشته قيمت هاي نفت افزايش يافته است.

با وجود اينكه عربستان سعودي وعده جبران هر كمبود 
نفتي را به كاخ سفيد و كشورهاي غربي داده است اما 
نگراني از تاثيرتحري��م ايران و كمبود عرضه نفت خام 
باعث شده است كه در قيمت انرژي و به ويژه نفت خام 
كاهش شديدي رخ ندهد. تحليلگران بازار اعتقاد دارند 
قيمت نف��ت خام به محدوده اي نزديك مي ش��ود كه 
ممكن است به همه چيز آسيب برساند. تحقق يا عدم 
تحقق اين سناريو تاريك در گرو يك عامل است و آن 

رويكرد امريكا در برابر تحريم هاي نفتي ايران است.

»تعادل« به مناسبت چهارمين سالگرد نشست هاي آبي، اظهارات زنده ياد »قانعي راد« را بازنشر مي كند

در ستايش گفت وگو درباره آب 
گروه انرژي| 

امروز 4 سال از  نخستين جلسه از سلسله نشست هاي »بايد 
درباره آب گفت وگو كنيم« مي گذرد. عصر يكي از روزهاي 
مياني مهر ماه سال 1393 مركز بررسي هاي استراتژيك 
رياس��ت جمهوري جلس��ه اي را با عنوان باي��د درباره آب 
گفت وگو كنيم برگزار كرد كه تالش داشت شكلي جديد 
را در طرح مساله آب در ايران ايجاد كند. روزنامه »تعادل« 
در گزارش پيش رو، اظه��ارات زنده ياد دكتر محمد امين 
قانعي راد در اين نشست را بازنشر كرده است. قانعي راد كه 
از برجسته ترين چهره هاي جامعه شناسي ايران بود خرداد 

امسال در 63 سالگي در گذشت. 
 در نخستين جلسه »بايد درباره آب گفت وگو كنيم« كه 
مهر ماه س��ال 1393 برگزار و سعي شده بود از طيف هاي 
مختلف تاثيرگذار در حوزه آب نمايندگاني قابل توجه وجود 
داشته باشد، مرحوم محمد امين قانعي راد رييس انجمن 
جامعه شناسي ايران اينچنين به طرح مساله پرداخت: » 
هدف ما اين اس��ت كه ضرورت مس��اله و بحراني بودن آن 
را در جامعه منعكس كنيم. بايد در بين مسووالن و مردم 

حساسيت ايجاد ش��ود. پژوهشگران بايد نسبت به مساله 
آب حس��اس ش��وند.« قانعي راد كه در طول حيات خود 
عضويت هيات علمي گروه جامعه شناسي مركز تحقيقات 
سياست علمي ايران را در دست داشت در ادامه اين نشست 
عنوان كرد: » مساله آب درسطح وسيع تر به محيط زيست 
و در وسيع تر اكو سيس��تم و در سطح باالتر به ابر سيستم 
اجتماعي و طبيعي به عنوان جامعه ايران بر مي گردد. هفته 
اخير در جلسه شوراي سياست گذاري يك همايش با حضور 
مسووالن مرتبط با بحران آب براي من جالب بود كه يكي از 
معاونان وزير نيرو خودش به صورت مشخص اعالم كرد كه 
مساله آب از نظر ما راه حل اجتماعي دارد و ديگر راه حل صرفا 

فني براي قضيه جواب نمي دهد.«
در حالي كه در اين جلس��ه حسام الدين آشنا رييس مركز 
بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري از ضرورت يك 
»توبه جمعي« در زمينه آب صحبت ك��رده بود، زنده ياد 
قانعي راد در اين زمينه گفت: » آقاي آشنا به ضرورت يك 
توبه دس��ته جمعي اش��اره كردند اما من مي گويم صرف 
پشيماني كافي نيس��ت، بايد تأمل در نفس صورت گيرد. 

بحران ها و مس��ائل اجتماعي لزوما ناش��ي از نيت هاي بد 
نيست. بعد از انقالب تالش جهاد كشاورزي در هيت هاي 
هفت نفره و قانون توزيع عادالنه آب در سال 1361 با نيت 
و اهداف خدمت رساني صورت مي گرفت. اين هيات هاي 
هفت نفره در يك مقطع دو ساله 4000 چاه عميق و نيمه 
عميق حفر كردند؛ همين كارها به عنوان خدمت رساني به 
مردم در كارنامه اين گروه ها عنوان مي شد.« او ادامه داد: »در 
اين كارنامه ها عنوان مي شد كه جهاد سازندگي موتور هاي 
پمپ توزيع كرده بودند، چ��اه زده بودند و زمين هايي كه 
ديمي بوده اند را به كشتي تبديل كردند. اين اقدام ها به قصد 
و نيت خدمت بود؛ اما صرف نيت ما كفايت نمي كند بايد در 
ابزارها بازانديشي كنيم.« اين جامعه شناس ايراني در بخش 
ديگر صحبت هاي جالب توجهش در نشست »بايد درباره 
آب گفت وگو كنيم« عنوان كرده بود: »اين بازانديشي نياز 
به گفت وگوي ملي دارد. در ضمن گفت وگو به اشتباهات 
پي مي بريم. يكي از نشست هايي كه اخيرا در همين رابطه 
انجام شد به موضع گيري بين وزارت كشاورزي و وزارت نيرو 
رسيد، هر طرف تقصير را به گردن طرف مقابل مي انداخت. 

كشاورزي مي گفت چرا بايد سد مي ساختيم و اين استراتژي 
مشكل زا بوده است، وزارت نيرو مدعي بود كه چرا بايد 98 
درصد آب كشور در خدمت كشاورزي باشد؟ نگاه بخشي در 

وضعيت كنوني بزرگ ترين مشكل ماست.«
او در پايان اين جلس��ه عنوان كرد: » بروكراسي خاصيتي 
دارد كه در بهترين حالت آن هم هر كس مسوول هر نهادي 
مي شود بالفاصله مي رود در قالب همان سازمان فعاليت 
مي كند. گفت وگوي ملي بايد نشان دهد در سازمان دولت و 

سازمان اجتماعي كجا اشتباه كرده است؟ چگونه مي توانيم 
اين سازمان را تجديد كنيم و از گسترش آن جلو گيري كنيم؟ 
تمام اين موارد كنار هم نشان مي دهد مساله آب به راه حل 
اجتماعي نياز دارد و راه حل هاي بروكراتيك نمي تواند بر آن 
غلبه كند. انديشمندان علوم انساني اكنون بايد ياري كنند 
تا درباره آب گفت وگو كنيم. اين گفت وگو زمينه ساز تببين 
درست مساله و مقدمه اي براي پيدا كردن راه حل هاي آتي 

خواهد بود.« 
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نوبت اول آگهی فراخوان عمومی

شرکت فوالد خوزستان

روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان

ش�رکت فوالد خوزس�تان در نظر دارد اقالم مورد نياز ذیل را از ش�رکت ه�ای توانمند و با تجربه که محصول آنها دارای اس�تانداردهای الزم ميباش�د 
تامين نماید .لذا کليه ش�رکتهایی که تمایل به همکاری با این ش�رکت را دارند ميتوانند از تاریخ آگهی بمدت پانزده روز  نسبت به اعالم آمادگی خود با 

تلفاکس:32136164-061 و ایميل o.arjmandfar@ksc.ir  واحد خرید مواد مصرفی و اقالم عمومی شرکت فوالد خوزستان تماس حاصل نمایند.
WWW.KSC.IR: آدرس اینترنتی

بدیهی اس�ت پس از بررسی و ارزیابی فنی و بازرگانی ،از متقاضيان واجد ش�رایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.ضمنًا شرکت فوالد 
خوزستان هيچگونه تعهدی در خصوص توضيح و نوع ارزیابی یا امتياز نخواهد داشت .

شرحردیف

1LENDTH  1500  MM ‚ CAP   STEEL - PT 13 ‚ RH - PT -MMT13 - 1500FE  : مدل R ترموکوبل کوره 1500 ميليمتر تایپ

2CAP    STEEL ‚ LENGTH  1200  MM  - PT  13 ‚ RH - PT  -  MM 113  - 1200 FE مدل R ترموکوبل پاتيل تایپ

3 CAP  STEEL  ‚  LENGTH 600  + 200  MM  . NS . - PT 13 ‚ RH - PT  -MM 13 -1200 -600  FE مدل R ترموکوبل تاندیش تایپ

4  LENGTH  1200  MM - S - 1200 -HK -AL3   -7025   مدل MM 1200 نمونه گير کوره

5LENGTH  900  MM - S - 900 -HK -NK   - 7040 مدل MM 900 نمونه گير پاتيل

6LENGTH  450  MM. ‚ DISK  TYPE  - M - S - 450 - HT  -NK   790نمونه گير مذاب تاندیش بلوم دیسکي مدل

7TYPE : 10 . 79 DM - S- 100  HT . LEN GTH 100 MM -- M- 5 - 100 - HT - NK -  790-10 :نمونه گير مکشي اسلب 100  ميلي متر مدل

8
IN  STEEL  BATS ‚ PT % 13 RH / PT  -  1000با رنج  50تا R طول 1500 ميلي متر تایپ-R سنج 1500 ميليمتر تایپ PPM پروب

OXYGEN  ACTIVITY  MEASURING  PROBE  IN - . PART  NR .. CE 13011500 : ELECTRO  NITE OR APPR . EQUR
LIQUID  METALS  . TAPE :  APPLICATION  FOR MEASUREMENT 50

سامانه پيامكي
  روزنامه تعادل 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و 
پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با 

ذكر جزئيات به این سامانه پيامك نمایند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 

سازمان آگهي  هاي :
66124025 

چرخ توليد و صنعت با معرفي محصوالت مي چرخد

گسترش مشاركت نفتي ايران 
و عمان

ایلنا| حميدرضا گلپايگاني، مدير عامل شركت 
حفاري شمال با علي عبداله الريامي، مدير بازاريابي 
وزارت نفت عمان در شهر مسقط كشور عمان ديدار 
و گفت وگ��و كردند. مدير عامل ش��ركت حفاري 
ش��مال در اين ديدار بيان كرد: ش��ركت حفاري 
شمال در خصوص انجام هرگونه مشاوره فني در 
بخش باالدستي صنعت نفت و گاز، به ويژه صنعت 
حفاري در پروژه ها و طرح هاي مختلف عملياتي در 
حوزه هاي خش��كي، دريايي و حفاري در آب هاي 
عميق و حضور در عرصه ه��اي جديد عملياتي و 
صدور خدمات فني، مهندس��ي به بازارهاي بين 
المللي منطقه اعالم آمادگي مي كند. گلپايگاني با 
تاكيد بر اينكه شركت حفاري شمال حركت رو به 
جلو و ايجاد شرايط و فضاي توسعه اي فعاليت ها در 
داخل و خارج از كشور را هدف گذاري كرده است 
عنوان نمود: باب جديد همكاري هاي بين المللي 
در فراس��وي مرزهاي ميهن اسالمي اين امكان را 
فراهم مي كند تا بتوانيم گامي موثر و مطلوب را به 

سرانجام رسانيم.

 آخرين وضعيت آبرساني
 به سيل زدگان 

باشگاه خبرنگاران| مديركل مديريت بحران 
و پدافند غيرعامل آبفا كش��ور با اشاره به آخرين 
وضعيت آبرساني به اس��تان هاي شمالي كشور، 
اظهار كرد: در اس��تان مازندران ۲46 روستا و در 
اس��تان گيالن 71 روس��تا به دليل وقوع سيالب 
و خسارت هاي وارده به ش��بكه توزيع، در تأمين 
آب شرب دچار مشكل شدند. فرهام گركاني نيرو 
تصريح كرد: با توجه به پيش بيني هاي سازمان آب 
و هواشناسي مبني بر وقوع سيالب در استان هاي 
شمالي، وزارت نيرو با حفظ آمادگي، بالفاصله پس 
از وقوع سيالب با اعزام تيم هاي عملياتي نسبت به 
بازسازي شبكه هاي توزيع آب و برق اقدامات خود 
را آغاز كردند. وي افزود: با تالش هاي صورت گرفته 
عمده ش��بكه توزيع آب در استان هاي شمالي به 
حالت پايدار رس��يده است و تنها در استان گيالن 
8 روستا با ۲300 خانوار و ۲5 روستا در مازندران 
به دليل خسارت هاي وارده دسترسي به شبكه آب 
ندارند و بازسازي شبكه توزيع به دليل مسدود بودن 

راه هاي ارتباطي به كندي پيش مي رود.
به گفته وي؛ آبرساني به روستا ها و مناطق سيل زده 
در استان هاي شمالي با استفاده از تانكر و آب هاي 

بسته بندي صورت مي گيرد.

كوتاه از دنيا ي انرژي
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عكسروز

چهرهروز

»محمد دبيرسياقي« درگذشت
سيدمحمد دبيرسياقي، پيشكسوت ادبيات و از شاگردان عالمه دهخدا، در سن ۹۹سالگي درگذشت. محمدجواد حضرتي، مديركل ميراث 
فرهنگي استان قزوين، با تأييد خبر درگذشت اين نويسنده، پژوهشگر و مصحح متون كهن ادبيات فارسي به ايسنا گفت: متأسفانه ايشان صبح 
دوش��نبه ۱۶ مهرماه نزديك اذان صبح از دنيا رفت. زمان مراسم تشييع هنوز مشخص نيست . محمد دبيرسياقي   زاده چهارم اسفند ۱۲۹۸ 
خورشيدي در قزوين، پژوهشگر، نويسنده، شاعر، مدرس ادبيات فارسي و مصحح متون كهن پارسي و از شاگردان دهخدا بود. او در سال هاي ۱۳۲۶ 
تا ۱۳۳۴ در گردآوري لغت نامه دهخدا با علي اكبر دهخدا همكاري داشت و از نخستين دستياران دهخدا بود؛ مدت ۹ سال با عالمه علي اكبر دهخدا 
در تنظيم مطالب حروف »ظ«، »ض«، »ل« و »پ« و ۱۱ سال با دكتر محمد معين در »لغت نامه دهخدا« و در انجمن ايران شناسي همكاري داشت. 

بازارهنر

بازتاب  فيلمي با بازي محسن تنابنده در »بوسان«
»شكستن همزمان بيست استخوان« 
با نام بين الملل��ي »رونا مادر عظيم« 
به كارگرداني جمش��يد محمودي در 
اولين نماي��ش بين الملل��ي خود در 
جشنواره »بوسان« به روي پرده رفت.

»ريچارد كوئيپرز« نويس��نده نشريه 
س��ينمايي »ورايتي« پس از تماشاي 
فيلم در جشنواره »بوسان« در نقدي 

درباره آن نوشته است:  »جمشيد و نويد محمودي 
برادران سينماگر متولد افغانستان و ساكن تهران 
در درام جديد و تاثيرگذارش��ان با نام »رونا مادر 
عظيم« همچنان به كاوش در زندگي پناهجويان 
افغان��ي در ايران ادام��ه مي دهند. اي��ن فيلم به 
كارگرداني و نويسندگي جمشيد محمودي و به 
تهيه كنندگي نويد محمودي، روايتگر داس��تان 
پس��ري ميانس��ال اس��ت كه در معرض تصميم 
حياتي مرگ و زندگي درب��اره مادرش قرار دارد 
كه با بيماري شديدي دست و پنجه نرم مي كند 
و تصوي��ري روش��ن از تنش ه��اي خانوادگي و 
س��رخوردگي هاي اداري را در جامع��ه اي اراي��ه 
مي دهد كه ظاهرا در برزخي بي پايان گرفتار شده 
است. فيلم »شكستن همزمان بيست استخوان« 
با نام بين المللي »رونا مادر عظيم« كه امسال به 
عنوان نماينده سينماي افغانستان در جوايز اسكار 
انتخاب شده است، اولين نمايش بين المللي خود 
را در بخش »پنجره اي به سينماي آسيا« جشنواره 
فيلم بوس��ان در تاريخ ۶ اكتب��ر )۱۴ مهر( تجربه 

كرده اس��ت و يك نمايش ديگر نيز ۸ 
اكتبر )۱۶ مهر( خواهد داشت.

در اين فيلم محس��ن تنابنده بازيگر 
سرشناس سينماي ايران، بازي خوبي 
در نق��ش »عظيم« داش��ته اس��ت و 
صحنه ابتدايي فيلم نيز نشان دهنده 
شخصيت »عظيم« است كه در شيفت 
شب خدمه تعميرات شهرداري تهران 
كار مي كند، ش��هري كه حداقل براي ۱۰ س��ال 
اس��ت كه محل زندگي او شده اس��ت. »عظيم« 
كه با همسرش )با بازي فاطمه ميرزايي( بچه دار 
نمي شوند، به نوعي در حالت توبه و اصالح مسير 
زندگ��ي خود قرار دارد تا خداون��د بچه اي به آنها 

بدهد. 
در بخش پاياني نقد ورايتي آمده است: »تهراني 
ك��ه عظي��م در آن زندگي مي كن��د در اين فيلم 
از طريق تصاوير ش��جاعانه، مدي��ر فيلمبرداري 
كوهيار كالري ثبت شده است كه پيش از اين در 
فيلم »رفتن« نيز با ب��رادران محمودي همكاري 
داش��ته اس��ت. تصاوير از عظيم در ح��ال انجام 
كار طاقت فرس��ا در نيمه ش��ب در حومه شهر و 
فاضالب ها با نور شديد سفيدي در پس زمينه ثبت 
شده اس��ت و اين حس را القاء مي كند كه عظيم 
و ديگر كارگران پناهجو در جهاني جدا از جريان 
اصلي ش��هر زندگي مي كنند. همه ديگر مسائل 
فني فيلم از جمله موسيقي متن باظرافت سهند 

مهدي زاده، درست و در جاي خود قرار دارند.« 

خلق جغدهاي رنگارنگ با خطوط ساده
كامبيز درم بخش معتقد اس��ت ساده 
ب��ودن خط��وط در خل��ق جغدها در 
نمايش��گاه »جغدآباد« حاصل سال ها 
تجربه هستند و به كارگيري اين خطوط 
به درك مخاطب كمك مي كند. كامبيز 
درم بخ��ش، طراح، كاريكاتوريس��ت و 
گرافيست درباره نمايشگاه »جغدآباد« 
ك��ه ۲۰ مهرم��اه در گال��ري آ برگزار 

مي شود، به  مهر گفت: جغد در ادبيات ايران سابقه 
طوالني دارد، همچنان كه خيلي از كلكس��يونرها، 
مجس��مه هاي جغد جم��ع مي كنن��د و خيلي از 
مجسمه سازان فقط روي جغد كار مي كنند، البته من 
سال هاست طرح هايي با موضوع جغد مي كشيدم و 

آنها را جمع مي كردم.
او درب��اره آثار و تكنيك هاي آنها بي��ان كرد: تعداد 
۴۰ اثر با تكنيك هاي مختلف��ي چون مداد رنگي، 
مداد ش��معي، مرك��ب، كالژ و ديگ��ر تكنيك ها با 
موضوع جغد در اين نمايشگاه به نمايش مي گذارم. 
درم بخش در ادامه گفت: اين نمايش��گاه بر خالف 
ديگر نمايشگاه هاي من كه جنبه هاي مفهومي دارد، 
جنبه تزييني و دكوراتيو دارد و بيشتر تكنيك و رنگ 
و زيبايي را ب��ه نمايش مي گذارد و آثار نمايش��گاه 
»جغدآباد« به عنوان تابلويي كه روي ديوار مي رود، 

قابل استفاده است.

او با اشاره به نظر عموم درباره شومي  جغد 
توضيح داد: آن طور كه عامه مي گويند 
جغد ش��وم اس��ت و اگر گريه كند يك 
نفر مي ميرد يا اگر بخندد، خوشبختي 
مي آورد، اما اين پرنده در فرهنگ اروپا 

سمبل خوشبختي است.
اين طراح و گرافيس��ت درباره ويژگي 
بصري اين آثار گف��ت:  غير از چند اثر، 
همگي آثار جديد هس��تند و طي س��ه م��اه اخير 
طراحي شده اند. همچنين ويژگي خاص نمايشگاه 
»جغدآباد« س��اده بودن خطوط اس��ت كه سال ها 
تجرب��ه و توانايي پش��ت خط��وط اس��ت و از نظر 
زيبايي شناسي و كمپوزيسيون حساب شده هستند 
و به كارگيري اين خطوط به درك مخاطب كمك 

مي كند و جالب خواهد بود.
درم بخ��ش در پايان از پخش يك فيلم مس��تند با 
موض��وع زندگي اين هنرمند ب��ه كارگرداني جواد 
آتشكاري در گالري آ طي روزهاي برپايي نمايشگاه 
خبر داد. نمايش��گاه آثار كامبيز درم بخش و سهيل 
حس��يني به صورت مجزا و با عن��وان »جغدآباد« 
روز جمعه ۲۰ مهرماه در گالري آ به نشاني خيابان 
كريمخان زند، خيابان عضدي جنوبي، كوچه اردشير 
ارشد، شماره ۷ گشايش مي يابد و تا اول آبان ماه ادامه 

خواهد داشت. 

اكران »آهوي پيشوني سفيد ۲« 
سخنگوي شوراي صنفي نمايش با اشاره 
به اينكه قرارداد »س��رو زير آب« بسته 
شده اس��ت، بيان كرد »آهوي پيشوني 
سفيد ۲« به مناسبت هفته كودك اكران 
مي ش��ود. غالمرضا فرجي سخنگوي 
شوراي صنفي نمايش در گفت وگو با مهر 
با اشاره به جلسه ديروز اين شورا گفت: 
در جلسه ديروز دوشنبه ۱۶ مهر شوراي 

صنفي نمايش مقرر ش��د تا فيلم سينمايي »لس 
آنجلس-تهران« ب��ه كارگرداني تينا پاكروان از روز 
چهارشنبه ۱۸ مهر ماه به جاي »سوفي و ديوانه« به 
كارگرداني مهدي كرم پور در گروه سينمايي كورش 

اكران ش��ود. او با اش��اره به اينكه اكران 
»سوفي و ديوانه« در زير گروه سينمايي 
خود ادامه دارد، بيان كرد: به مناسبت 
هفته ك��ودك فيلم »آهوي پيش��وني 
سفيد ۲« به كارگرداني جواد هاشمي 
در گروه زندگي از چهارش��نبه ۱۸ مهر 

ماه روي پرده سينماها مي رود. 
فرجي در پاي��ان عنوان ك��رد: قرارداد 
فيلم »سرو زير آب« به كار گرداني محمدعلي باشه 
آهنگر در گروه س��ينمايي آزادي بعد از »مغزهاي 
كوچك زن��گ زده« به كارگرداني هومن س��يدي 

بسته شده است.

ايستگاه

اختالف دوباره نتفليكس و سينماداران ايتاليايي
ن��زاع مي��ان كمپان��ي امريكاي��ي 
نتفليكس و صنعت سينماي ايتاليا 
بر س��ر چگونگي اك��ران فيلم ها با 
صدور بيانيه اي از س��وي گروهي از 
سينماداران ايتاليايي مبني بر تحريم 
فيلم هاي نتفليكس دوباره باال گرفت.

ب��ه گ��زارش هالي��وود ريپورت��ر، 
كنسرس��يوم »UniCi« با صدور بياني��ه اي اعالم كرد كه ت��ا زمان تصويب 
 قوانين جديد ب��راي حماي��ت از توزيع كنن��دگان فيلم در ايتالي��ا از عرضه

»Day and Date» )ي��ا همان اكران س��ينمايي همزمان با پخش آنالين( 
فيلم هاي توليدي »نتفليكس« خودداري مي كند. UniCi شبكه اي متحد از 
سينماداران مستقل ايتاليايي است كه در مجموع ۱۵ درصد از سهم بازار فروش 
فيلم در ايتاليا را در اختيار دارند. آندريا مالوچلي رييس اين تشكيالت در بيانيه 
شديداللحني خواستار وضع قوانين جديد بر كل صنعت فيلم ايتاليا و تضمين 
اكران هاي رسمي در اين كشور ش��ده است. بحران بين سينماداران و پخش 
كنندگان ايتاليايي و نتفليكس از زمان برگزاري هفتاد و پنجمين جشنواره فيلم 
ونيز باال گرفت؛ رويدادي كه شاهد عرضه چندين فيلم توليدي اين كمپاني در 
بخش هاي مختلف بود. اين جريان كمي قبل از آن در جشنواره فيلم كن نيز اتفاق 
افتاده بود ولي مسووالن جشنواره نتوانستند در مقابل البي قدرتمند سينماهاي 
فرانسه مقاومت كنند. بنابر قوانين سينمايي فرانسه همه فيلم هاي حاضر در بخش 
رقابتي جشنواره فيلم كن مي بايست در سينماهاي آن كشور اكران شوند؛ امري 
كه برخالف سياست هاي نتفليكس است كه سيستم آن بر مبناي عرضه آنالين يا 
در نهايت اكران محدود و همزمان در سالن هاي سينماست. آن درگيري سرانجام 

به خروج فيلم هاي نتفليكس از جشنواره كن منتهي شد .

میراثنامه

كشف 20 متر تونل  مخفي زيرزميني در نطنز 
 رييس اداره ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري نطنز گفت: طبق 
بررس��ي هاي اوليه در بافت تاريخي 
محله افوشته نطنز، كشف ۲۰ متر از 
تونل هاي مخفي زير زميني در اين 

محله تأييد شد.
حسين يزدانمهر اظهار كرد: طبق 

بررسي هاي انجام شده توس��ط تيم باستان شناسي استان، كشف تونل هاي 
زيرزميني مخفي در بافت تاريخي افوشته نطنز تأييد شد. او افزود: مدتي است 
كه اين خانه توسط يك مالك خصوصي خريداري شده كه در حال بازسازي براي 
تبديل به مركز اقامتي بود و در حين بازسازي حفره اي باز و تونلي پيدا شده بود، 
ولي نياز به بررسي داشت. رييس ميراث فرهنگي نطنز به ايسنا گفت: اخيرا يك 
تيم باستان شناسي از استان اصفهان، اين تونل را بررسي كرده و نزديك به ۲۰ متر 
از اين تونل هم بازگشايي شد، ولي ادامه كار نياز به مجوز از سازمان پژوهش هاي 
كشور دارد كه پيگيري هايي در اين حوزه انجام شد. او درباره اينكه انتهاي اين 
تونل هاي مخفي به كجا ختم مي شود، اظهار كرد: اكنون نمي توان به صورت دقيق 
گفت كه انتهاي اين تونل ها كجاست، اما از آنجايي كه اين تونل ها به علت بستر 
سنگي زير خانه سورگاه، داخل سنگ كنده كاري شده و بدنه و كف و سقف همه 
سنگي است، قطعاً كاربري مهمي داشته است. يزدانمهر افزود: در برخي ديگر از 
نقاط قديمي و مهم كشور چنين تونل هايي وجود داشته است كه قوي ترين علت 

براي اين تونل ها ايجاد راه ارتباطي در زمان خطر و يا حمله بوده است.
اوگفت: از آنجايي كه اكثر آثار تاريخي افوش��ته متعلق به دوره تيموري است، 
احتمال دارد اين تونل هم مربوط به اين دوره باشد و حتي مي تواند قديمي تر از 

دوره تيموري هم باشد كه همه اين موارد نياز به بررسي دارد.

تاريخنگاري

انتخاب نخستين سفير دايمي ايران در چين
هزار و پانصد و دو سال پيش، نهم اكتبر سال ۵۱۶ 
ميالدي، نخستين سفير دايمي ايران در چين كه 
با ۹۰ نفر از همراهان خود وارد پايتخت اين كشور 
ش��ده بود، طي تش��ريفات مفصلي نامه خود را به 
وودي Wudi امپراتور تسليم و همرانش را معرفي 
كرد. درميان همراهان س��فير يك موبد زرتشتي، 
۲۱ نظامي، س��ه ديپترتار )دفتردار � يا منش��ي(، 
چهار مترج��م، ۲ معمار و... ديده مي ش��دند. اين 
نخستين بار بود كه ايران با يك هيات ديپلماتيك، 
روحاني به يك كشور بيگانه مي فرستاد، زيرا دولت 
وقت ايران درصدد تحميل دي��ن ايرانيان به ملل 

ديگر نبود.
سفير ايران به امپراتور چين توضيح داد كه معماران 
براي س��اختن بناي س��فارتخانه و نظاميان براي 
محافظت از ج��ان هيات ديپلماتي��ك، و موبد نيز 
براي اجراي آيين هاي ديني براي اعضاي هيات با او 
آمده اند و اضافه كرد از آنجاكه »سفارتخانه« قلمرو 
ايران به شمار خواهد آمد، ما نمي توانيم نگهباني از 

آن را به خارجي بسپاريم. 
س��فير ايران ب��ه امپرات��ور چين گفت ك��ه بعد از 
قسطنطيه )پايتخت روم شرقي(، اين دومين هيات 
ديپلماتيك ايران در يك كشور خارجي خواهد بود 
و افزود كه از زمان »قباد ساساني«، بوداييان در ايران 
خاوري )افغانستان امروز( آزادي مذهبي به دست 
آورده اند، زيرا كه همسر قباد، دختر رييس هون ها، 
آيين بودايي داشت. »دواگرلينك« همسر امپراتور 

و قائم مقام او كه در مراسم حضور داشت ابراز تمايل 
به بحث و گفت وگو با موبد كرد. نوش��ته هاي ديگر 
حكايت دارد كه همسر امپراتور پس از چند جلسه 
بحث با موبد اعزامي، با اينكه شاخه اي از بوداييسم 
موس��وم به »ماهايانا Mahayana « در پايتخت 
چين )در آن زمان شهر لوايانگLuoyang( پيروان 
فراوان داشت، شيفته آيين زرتشت شد و موبد اجازه 
ترويج آن را در چين و ايجاد معبد و آتش��كده يافت 
و ظرف ۱۵ سال چهار آتشكده در چين ساخته شد. 
ساختمان سفارت نيز ظرف سه سال به پايان رسيد. 

رفتار دوس��تانه چينيان نس��بت به ايرانيان سبب 
ش��د كه در سده بعد گروهي از ايرانيان به چين هم 

مهاجرت كنند.
يزدگرد س��وم آخرين شاه ساس��اني ايران پس از 
عقب نش��يني در برابر اعراب مسلمان و استقرار در 
خراسان، از امپراتور چين استمداد كرد كه اجابت 
نشد. با و جود اين، فيروز پسر يزدگرد سوم به چين 
رفت تا با جمع آوري نيرو از پيشروي اعراب در شرق 
ايران جلوگيري كند كه موفق نشد و با دست خالي 

به ايران خاوري بازگشت.

كیوسك

چند قدم تا پيروزي پوپوليسم 
در برزيل 

    وال استريت ژورنال: 
ت  ب�����ا نتخ������ا ا
رياس��ت جمه����وري 
برزيل، خب��ر از پيروزي 
عوام فريب��ي در اف��كار 
عمومي اين كشور دارد. 
آن طور كه اين روزنامه در 
صفحه اول خود منتشر 
كرده، انتخابات برزيل با 

پيروزي نامزد راس��ت افراطي به دور دوم كش��يده 
شد. ژاير بالسونارو، نامزد راست افراطي در انتخابات 
رياست جمهوري برزيل۴۷ درصد آرا را كسب كرده 
است. رقيب اصلي او فرناندو حداد، نامزد حزب كارگر، 
۲۸ درصد آرا را به دست آورده است. اين دو حاال بايد 
در دور دوم انتخابات در روز ۲۸ اكتبر امسال شركت 
كنند؛ چرا كه به حد نصاب ۵۰ درصد نرسيده اند. به 
گفته تحليلگران، دلسردي از سياست هاي مرسوم و 
واكنش در برابر چهارده سال حكمراني چپ ها، باعث 
محبوبيت نامزد راست گراي افراطي، ژاير بالسونارو 
و پيشتازي او در انتخابات رياست جمهوري برزيل 
شده است. در روز انتخابات برزيل، بيرون بسياري از 
مراكز راي گيري صف هاي طوالني مردم گزارش شد. 

    فايننشال تايمز: 
ژاپ��ن  نخس��ت وزير 
از پيوس��تن بريتاني��ا 
ب��ه پيم��ان تج��اري 
اقيانوس آرام استقبال 
كرد. در گزارش صفحه 
اول اين روزنامه، عالوه 
بر اش��اره ب��ه انتخابات 
برزي��ل، گزارش��ي از 

پيم��ان »تي پي پي « منتش��ر ك��رد. طبق اين 
گ��زارش، آبه، يك��ي از نزديك تري��ن متحدان 
»ترزا ِمي« نخست وزير بريتانيا اعالم كرده كه 
از پيوستن لندن به پيمان تجاري اقيانوس آرام 
خوشحال مي شود. نخست وزير ژاپن همچنين 
براي مي و بريتانيا در مذاكرات برگزيت آرزوي 
موفقيت كرد. شينزو آبه نخست وزير ژاپن كه از 
حاميان اصلي اين توافقنامه تجاري است. پيش 
از اين نيز، وزير تجارت ژاپن به اهميت قرارداد 
تجاري تي پي پي براي امريكا تاكيد داشت. اين 
در حالي بود ك��ه ترامپ اين توافقنامه را »قاتل 
فرصت هاي شغلي« و »تجاوز به منافع امريكا« 

ارزيابي كرده و از آن خارج شد. 
    واشنگتن پست: 

اين روزنامه در صفحه 
اول خود، گزارش��ي از 
كشته ش��دن خبرنگار 
س��عودي در تركي��ه 
منتش��ر ك��رد. طب��ق 
اين گ��زارش، اگر براي 
دادگاه ه��اي تركي��ه 
محرز شود كه اين قتل 

از طرف عربستان س��عودي انجام گرفته است، 
رواب��ط عربس��تان و تركيه بحراني ت��ر خواهد 
شد. همچنين، برخي رس��انه هاي نيز، اشاره و 
انتقادي به س��كوت دونالد ترام��پ درباره قتل 
جمال خاش��قجي، منتقد عربس��تان داشتند. 
طبق گزارش واشنگتن پس��ت  اگر اثبات شود 
كه اين قتل به دس��تور مقامات سعودي بوده، 
به اين معناس��ت كه منتقدان حتي در خارج از 
عربستان نيز امنيت جاني ندارند. اين در حالي 
است كه رجب طيب اردوغان، رييس جمهوري 
تركيه منتظر گزارش نهايي گروهي است كه در 
مورد مرگ خبرنگار سعودي ؛ خبرنگاري كه به 
طرز مشكوكي در كنسولگري عربستان سعودي 
در استانبول كشته شده است تحقيق مي كنند.

سهم بودجه  دولتي و خصوصي در پروژه هاي فضايي

الههباقري|
چند روز بيش��تر تا پايان هفته جهاني 
فضا باق��ي نمانده اس��ت؛ هفته اي كه 
طبق تصويب قطعنامه مجمع عمومي 
سازمان ملل، از چهارم تا دهم اكتبر انتخاب شده است. 
آن طور كه در بسياري از گزارش ها گفته شده، هدف 
از اين نامگذاري نيز، ترويج و توسعه دانش فضايي و 
آشنا كردن مردم با نقش فناوري فضايي در زندگي  
اعالم شد. هرچند كه امروزه سازمان ها و ايستگاه هاي 
متعددي در صنعت فضايي مشغول به كار هستند اما 
هر خبر از رويدادهاي فضايي، تداعي كننده نام ناسا 
براي مخاطبان است. همانطور كه گفته شد، از چهارم 
تا دهم اكتبر به عنوان هفته جهاني فضا معرفي شده 
است. طبق بس��ياري از گزارش ها، ۴ اكتبر ۱۹۷۵، 
نخستين ماهواره جهان –اسپتونيك- توسط اتحاد 
جماهير شوروي به فضا پرتاب شد. پس از آن، در زمان 
جنگ سرد، امريكا نيز به فكر ايجاد سازمان فضايي 
ملي افتاد و ناسا در ۳۹ ژوئيه ۱۹۵۸ بنيانگذاري شد؛ 
سازماني كه يكي از مطرح ترين مراكز هوانوردي و فضا 
در جهان تبديل شده است. در همان سال، تصويب 
ش��د كه ناس��ا، بودجه خود را از نظام فدرالي امريكا 
دريافت كند و اين سازمان، نخستين بودجه خود را 
در سال ۱۹۵۸ از دولت آزنهاور گرفت. بودجه اي در 

سال ۱۹۶۶، به باالترين ميزان رسيد. 
امروزه اما پس از گذشت ۶۰ سال از آغاز فعاليت ناسا، 
اين س��ازمان فضايي، مورد بي مهري هاي بسياري 
از س��وي دولت قرار گرفته و با كاهش شديد بودجه 
مواجه شده است. طبق تازه ترين گزارش هاي منتشر 
شده، اين سازمان، براي انجام بسياري از پروژه هاي 
تحقيقاتي خود، سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي 
را به كار گرفته است. آن طور كه در اين بررسي ها گفته 
شده، مجموع بودجه هاي اختصاص يافته به ناسا در 
قرن ۲۱، ۳۵۹ ميليارد دالر بود و در اين ميان، سهم 
بخش خصوصي حدود ۱۴ ميليارد اعالم شد. هرچند 
كه در اين س��ال ها بخش خصوصي سرمايه گذاري 

قابل توجهي در برنامه هاي ناسا نداشته، اما گزارش ها 
حكايت از افزايش سهم اين بخش در بودجه ناسا دارد. 
طبق آمار منتشر ش��ده، از س��ال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱، 
س��رمايه گذاري بخش خصوص��ي در فعاليت هاي 
فضايي ناسا، حدود ۱۳۳ درصد افزايش يافت. اين رقم 
در حالي اعالم شده كه بودجه اختصاص يافته به ناسا 
از سوي نظام فدرالي امريكا تنها ۲.۷ درصد افزايش 
پيدا كرد؛ بودجه اي كه حتي از سال هاي آغاز فعاليت 

ناسا نيز كمتر بود.
 در س��ال ۱۹۶۶كه بودجه ناسا پس از ۸ سال از آغاز 
كار به اوج خود رس��يده بود، ح��دود ۴.۴۱ درصد از 
مجموع بودجه امريكا را ش��امل مي شد. پس از آن، 
بودجه ناس��ا در برنامه هاي دولت، در اكثر سال ها با 
كاهش قابل توجهي روبرو ب��ود. در اين ميان، دولت  
دونالد ترامپ، بيشترين بي مهري ها را با ناسا داشته 
است. آنطور كه در بسياري از گزارش ها گفته شده، 
بودجه سال ۲۰۱۸ آژانس فضانوردي امريكا درحالي 
توس��ط دولت دونالد ترامپ پيشنهاد شد كه در آن 
۵ پ��روژه كالن مرتبط با علوم زميني متوقف ش��ده 

است. بر اساس آمار منتشر شده، دولت امريكا بودجه 
سال آينده ناس��ا را ۱۹.۰۹۲ ميليارد دالر پيشنهاد 
كرد، رقمي كه در مقايس��ه با س��ال گذشته كاهش 
۵۶۰ميليون دالري دارد. همچنين، پيش از اين نيز 
گفته شده بود كه كاخ سفيد يكي از برنامه هاي نظارتي 
ناس��ا درباره گازهاي گلخانه اي در جو كره زمين را 
متوقف كرد. طبق تازه ترين آمار منتشر شده از بودجه 
ناسا، سرمايه گذاري بخش خصوصي در پروژه هاي 
فضايي اين س��ازمان از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷، حدود 
۲۶۷درصد افزايش يافته اس��ت. اين در حالي است 
كه در اين سال ها، سهم ناسا از بودجه امريكا افزايش 

۶.۸درصدي داشته است. 
همان طور كه گفته شد، دونالد ترامپ در تخصيص 
بودجه س��ال ۲۰۱۸، كاهش قابل توجهي در بودجه 
ناس��ا اعمال كرد. بر اين اساس بايد انتظار داشت كه 
در س��ال جاري ميالدي، تعداد زيادي از پروژه هاي 
علمي، اكتشافي، ماموريت هاي فضايي و چند مورد 
ديگر از برنامه هاي ناس��ا كمرنگ تر   يا به طور كامل 

متوقف شده است.

بي مهري  هاي ترامپ به ناسا 

آمارنامه
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