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سفير چين در ايران در گفت وگو با »تعادل« به صورت تلويحي از تهاتر نفت ايران با كاال خبر داد
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روزنامه تعادل از بدو تولد خود – كه چهارسال 
پيش بود – تاكنون با هر مشقتي خود را با قيمت 
هر نس��خه 1000 تومان سرپا نگه داشته بود. در 
اين چهار س��ال نرخ تورم حداق��ل 10 درصد در 
س��ال بود به عبارت ديگر در اين مدت 40 درصد 
به سطح قيمتي معيشت مردم افزوده شده است؛ 
ام��ا براي روزنامه ه��ا عالوه بر اين ن��رخ يك نرخ 
ديگري هم وجود دارد كه از ديد خوانندگان كامال 
پنهان اس��ت و آن قيمت كاغذ است، كااليي كه 
مرگ و زندگي روزنامه ها به آن وابسته است. براي 
مثال در نيمه دوم سال گذشته روزنامه ها با بحران 

كمبود كاغذ مواجه شدند....

 روزگذشته پيام رسان هاي ايراني در بيانيه يي 
اعالم كردند، با انس��داد تلگرام روزانه ۵00 هزار 
نفر در پيام رس��ان هاي داخلي نام نويسي كردند 
كه با ظهور دو نس��خه غير رسمي تلگرام جريان 
مهاجرت آس��يب ديد. مس��اله يي كه مورد تاييد 
وزير ارتباطات نيس��ت و حتي در هفته گذشته 
مناقشه يي بين مس��ووالن ارتباطي كشور بر سر 
اين موضوع كه نس��خه هاي غيررس��مي تلگرام 
ازجمله هاتگرام و طالگرام كه درواقع نسخه هاي 
ايراني شده  تلگرام هستند، شكل گرفت، بطوري 
ك��ه برخي از مس��ووالن ب��ه دفع��ات و بارها با 

روش هاي مختلف اعالم كردند...

بحران اقتصادي به روزنامه ها 
هم رسيد

 اعتراف پيام رسان هاي داخلي
به عدم استقبال كاربران

يادداشت

گزارش

 صفحه 2  

 صفحه 10  

راه و شهرسازي
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اجراي 2 طرح ترافيكي 
ويژه از امروز در پايتخت

آزاده كاري  
س��ردار مهمان��دار، رييس پليس راه��ور تهران 
از ممنوعي��ت تردد موتورس��يكلت ها، كاميون ها و 
كاميونت ه��ا در تونل هاي ش��هري خب��ر داد. اين 
ممنوعي��ت از ام��روز اجرايي مي ش��ود. مهماندار 
درب��اره دليل اي��ن ممنوعيت گفت: بررس��ي هاي 
ما نش��ان مي دهد كه با توجه به انباش��ت گازهاي 
ناش��ي از احتراق خودروها در تونل هاي شهري در 
موارد متعددي موتورس��يكلت سواران پس از ورود 
به تونل دچار مس��موميت، س��رگيجه و ناتواني در 
كنترل وسيله ش��ده و به زمين خورده اند و پس از 
آن نيز خودروهاي ديگر با اين افراد برخورد كرده و 
تصادفات دردناكي پديد آمده است. به همين دليل 
ما براي حفظ ايمني موتورس��يكلت سواران و ساير 
رانندگان چنين طرحي را اجرا كرده ايم. همچنين 
به گفته س��ردار محمدرض��ا مهمان��دار از امروز با 
موتورس��واراني ك��ه پالك هاي خ��ود را مخدوش 

مي كنند نيز برخورد قاطع صورت مي گيرد. 

 منصور بيطرف   

گروه دانش و فن   مرجان محمدي   



بحراناقتصاديبهروزنامهها
همرسيد

منصوربيطرف| روزنامه تعادل از بدو تولد خود – كه 
چهارس��ال پيش بود – تاكنون با هر مش��قتي خود را با 
قيمت هر نسخه 1000 تومان س��رپا نگه داشته بود. در 
اين چهار س��ال نرخ تورم حداقل 10 درصد در سال بود 
به عبارت ديگر در اين مدت 40 درصد به س��طح قيمتي 
معيش��ت مردم افزوده ش��ده اس��ت؛ اما براي روزنامه ها 
ع��اوه بر اين نرخ ي��ك نرخ ديگري هم وج��ود دارد كه 
از دي��د خوانندگان كاما پنهان اس��ت و آن قيمت كاغذ 
اس��ت، كااليي كه مرگ و زندگي روزنامه ها به آن وابسته 
اس��ت. براي مثال در نيمه دوم سال گذشته روزنامه ها با 
بحران كمبود كاغذ مواجه ش��دند بحراني كه تعدادي از 
 نشريات را به تعطيلي كشاند و بر تيراژ تعدادي ديگر تاثير 
بيش از حد گذاش��ت به طوري كه دولت براي حل كردن 
آن مجبور به مداخله ش��د و تا اندازه اي، اما نه كاما، آن 
مس��اله حل ش��د. ولي اين بحران هم��راه خود كه پيش 
از بح��ران ارزي بود، افزايش ش��ديد قيمت ها يعني 100 
درصد را براي كاغذ در بر داش��ت كه اگر اين نس��بت را 
به س��ال 1393 محاسبه كنيم مي شود 130 درصد. اين 
افزاي��ش قيمت ها را با افزايش تورم و دس��تمزد نيروهاي 
انس��اني كه طي چهار سال گذش��ته به طور متوسط 20 
درصد افزايش داشته است كنار هم بگذاريد مي بينيد كه 
روزنامه ها در اين مدت با هزينه هاي سرس��ام آوري كه بر 
آنها تحميل مي شده به خوبي كنار آمده اند. اما امسال يك 
اتفاق ديگري هم عاوه بر اين بحران ها روي داده است و 
آن حذف آگهي برندهاي خارجي اس��ت كه مي توانست 
تا حدي مش��كات هزينه يي روزنامه را كاهش دهد. بعد 
از ماج��راي خروج امريكا از برجام و بح��ران ارزي، دولت 
واردات خودرو و لوازم خانگي – دو منبع درآمدي روزنامه 
- را ممن��وع كرد و به تبع آنها هم ديگر در داخل فعاليت 
نمي كنند و لذا نيازي به دادن آكهي هم ندارند. اين خود 
كاهش درآمدها را تش��ديد مي كند. لذا ب��ا توجه به اين 
مشكات مجبوريم قيمت هر نسخه روزنامه را به 2000 
تومان افزايش دهيم. هرچند اعام اين خبر براي ما بسيار 

سخت است اما متاسفانه چاره ديگر ي نداريم. 

نشستبعدياعضايبرجامدرنيويورك
برگزارميش�ود؛ايرنا| نماينده روسيه در آژانس 
بين المللي انرژي اتمي اعام كرد: نشس��ت بعدي 
اعضاي برجام در س��طح وزيران اواخر ماه سپتامبر 
)اواي��ل مه��ر م��اه( در نيويورك برگزار مي ش��ود. 
ميخاييل اوليانوف به خبرنگاران گفت: احتماال اين 
نشس��ت در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل در 

نيويورك برگزار مي شود. 
اصالحس�اختارمعاونتنظارتمجلسبراي
پاس�خگوكردنوزرا؛تسنيم| نايب رييس كميسيون 
تدوين آيين نامه داخلي مجلس از ايجاد دبيرخانه يي در 
معاونت نظارت مجلس براي تقويت بعد نظارتي پارلمان 
خبر داد. عباس پاپي زاده نايب رييس كميس��يون تدوين 
ايين نامه داخلي مجلس ش��وراي اس��امي با بيان اينكه 
متاس��فانه تاكنون برخي از وزرا ب��ه تذكرات توجه نكرده 
و پاس��خگو نبوده اند، گفت: قرار است تا آيين نامه داخلي 
مجلس به نحوي اصاح ش��ود كه مسووالن وزارتخانه ها 
و دس��تگاه هاي اجرايي نسبت به تذكراتي كه در رابطه با 
مشكات كشور مطرح مي شود خود را پاسخگوتر بدانند 
و ملزم به پيگيري و رفع مشكات باشند. پاپي زاده افزود: 
قرار اس��ت تا در معاونت نظ��ارت قوه مقننه دبيرخانه يي 
ايجاد شود كه به جز شخص نماينده كه طراح تذكر است، 
اين دبيرخانه با پش��توانه هيات رييس��ه و معاونت نظارت 

پارلمان پيگير آن تذكر باشد تا به نتيجه برسد. 
ظريف،علويوزنگنهبهبهارستانميآيند؛
تعادل| سيدمحمود علوي، وزير اطاعات براي پاسخ به 
س��واالت علي مطهري و ۵0 نف��ر از نمايندگان مجلس 
ش��وراي اس��امي )يك فقره( و همچنين جواد كريمي 
قدوس��ي و دو نف��ر ديگ��ر از نمايندگان اي��ن هفته در 
صحن علني بهارس��تان حاضر مي شود. همچنين بيژن 
نام��دار زنگنه، وزير نفت براي پاس��خ دادن به س��واالت 
نادر قاضي پور و عليرضا محجوب به صحن علني مجلس 
ش��وراي اس��امي مي آيد. محمدجواد ظريف، وزير امور 
خارجه نيز براي پاسخگويي به سواالت مجيد ناصري نژاد، 
نصراهلل پژمانفر و 13 تن از نمايندگان مجلس ش��وراي 

اسامي در جلسه علني مجلس حاضر مي شود. 
پروندهس�پنتانيكنامدرجلسهامروزمجمع
تشخيصرسيدگيميشود؛ايس�نا| حجت االسام 
مصباحي مقدم، با انتقاد از اظهارنظر افراد بي اطاع در مورد 
روند بررسي هاي مجمع گفت: اخيرا يك روزنامه و برخي 
اشخاص، اظهاراتي در موضوع پرونده آقاي سپنتا نيكنام 
به اينجانب منتسب كرده اند و گفته اند كه اين موضوع با 
نظر دبير مجمع از دستور كار مجمع حذف شده است كه 
كاما كذب اس��ت. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
گفت: موضوع حضور اقليت ها در شوراهاي شهر و روستا و 
تعيين تكليف وضعيت سپنتا نيكنام در دستور كار جلسه 
30 تيرماه مجمع قرار دارد و بهتر اس��ت رييس جمهور و 
ساير اعضايي كه در اين موضوع نظراتي دارند، در جلسه 

حاضر باشند و فعاالنه در مباحث شركت كنند. 

يادداشت

روي موج خبر

اعتراضبهنهادحلاختالف؛ازمعاونينروحانيتااحمدينژاد

FATF اختالف دولت و مجمع برسر

نمايندهوليفقيهدرامورحجوزيارت:

اختالفاتسياسينبايدحجراتعطيلكند
گروهايران|

»اختافات سياس��ي نبايد ح��ج را تعطيل كند.« 
اين عباراتي اس��ت كه قاضي عسگر نماينده ولي فقيه 
در امور حج و زيارت با اس��تفاده از آنها تاش كرده تا 
درباره ش��يوع برخي نگاه هاي سياسي به موضوع حج 
هش��دار دهد؛ ديدگاه هايي كه ب��دون توجه به اثرات 
عمي��ق فريضه ح��ج در حوزه هاي مختل��ف معنوي، 
سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... تنها با عينك سياسي 
و جناحي به مقوله حج نگاه مي كنند. قاضي عس��گر 
با اش��اره به لزوم بهره ب��ردن از ظرفيت حج براي رفع 
مشكات مس��لمانان گفت: » با توجه به اهميت حج 
در آيات و روايات, نبايد اجازه دهيم اختافات سياسي 
موجب تعطيلي حج ش��ود. «او با تشريح ويژگي هاي 
حج براي بهبود شاخص هاي اقتصادي جوامع اسامي 
استفاده از ظرفيت هاي حج را رد زمينه هاي اقتصادي 

و معيشتي نيز ارزشمند ارزيابي كرد. 
به گزارش فارس, نماينده ولي فقيه در امور حج و 
زيارت در س��خنراني پيش از خطبه نماز جمعه ديروز 
با تبريك دهه كرامت و هفته حج اظهار داش��ت: حج 
به عنوان يكي از اركان دين در اس��ام مطرح است و 
جايگاه بسيار رفيعي دارد؛ به گونه يي كه پايداري دين 

با كعبه پيوند زنده شده است. 
او با اش��اره به روايتي درباره كعبه افزود: خداوند 
كعبه را وسيله قوام جامعه اسامي قرار داده است و 

در قرآن مي خوانيم: خداوند كعبه اين مكان مقدس 
نخستين خانه يي است كه خداوند براي عبادت قرار 
داده براي قوام جامعه اس��امي اس��ت. همچنين در 
قرآن داريم كه حضرت ابراهيم )ع( مامور مي ش��ود 
تا مردم را به حج فراخواند و دعا مي كند دل بخشي 
از مردم را متمايل به اين خانه كند و در جايي ديگر 
دعا مي كند كه از بهره هاي مادي خود اين سرزمين را 
بهره مند كن تا آنهايي كه به اين مكان مي آيند گرفتار 

مشكات نشوند. 
سرپرست حجاج ايراني با بيان اينكه اهداف بسياري 
براي س��فر حج قرار داده شده است، گفت: در روايتي 
از امام علي )ع( آمده اس��ت كه خداوند، حج را پرچم 
اسام قرار داد و مسلمانان را موظف كرد تا پرچم اسام 
را برافراشته نگه دارند و نگذارند به زمين بيفتد. منفعت 
حج تنها براي كسي كه به اين سرزمين مي رود نيست؛ 
بلكه تمام كساني كه در دور و نزديك هستند از بركات 
حج بهره مي برند. امام صادق )ع( نيز مي فرمايد: يكي از 
اهداف حج شناخت مسلمانان از يكديگر است تا درباره 

سرنوشت خود تصميم گيري كنند. 

اختالفاتنبايدموجبتعطيليحجشود
او به روايتي درباره مضرات تعطيلي حج اشاره 
ك��رد و افزود: در روايتي داريم اگ��ر مردم، حج را 
ترك كنند، والي جهان اسام و امام مسلمانان بايد 

م��ردم را مجبور كند و اگر پول هم ندارند، بايد از 
بيت المال دهد تا خانه خدا از حج گزار خالي نماند. 
امام علي )ع( در وصيت خود نيز فرمودند اگر خانه 
خدا را تنها بگذاريد، خداوند بر ش��ما عذاب نازل 
مي كند؛ بنابراين نمي توان با يك مشكل در روابط 

سياسي حج را تعطيل كرد. 
حجت االس��ام قاضي عس��گر با بي��ان اينكه 
ظرفيت هاي حج آنقدر باالس��ت ك��ه نبايد آن را 
از دس��ت داد، خاطرنشان كرد: نخستين ظرفيت 
آن ايجاد تحول روحي و رواني براي مردم اس��ت؛ 
بطوري كه زائر قبل از س��فر حاليت مي طلبد و 
س��عي مي كند به گونه ي��ي به ميق��ات بيايد كه 
خداوند لبيك او را پاس��خ دهد. نشانه قبولي حج 
هم اين است كه انس��ان از گذشته خود متفاوت 

باشد و مسير حق را برگزيند. 

تعميقباورهايمعنويدرحج
او با اشاره به اينكه ساالنه ۷۵0 هزار نفر به عمره 
مي رفتند، گفت: امس��ال حدود ۸۶ هزار نفر به حج 
مي روند. نخس��تين اثر حج، اص��اح جامعه و دوم 
تعميق باورهاي ديني در مردم است. در چند سال 
گذشته گرفتاري اي داشتيم كه برخي حجاج هنوز 
حمد و سوره را نمي دانستند؛ چه برسد به آگاهي از 

اسرار حج و آداب اسامي. 

قاضي عسگر با اشاره به اينكه حج مي تواند قواي 
ديني را افزايش دهد، تصريح كرد: حدود 10 هزار و 
300 زائر اهل سنت امسال به حج مشرف مي شوند. 
همه اين افراد مدافع اسام هستند و همه مسلمانان 
در كنار يكديگر ح��ج را ادا مي كنند. با رفتار مردم 
كش��ورمان حج ايرانيان به عنوان حج برتر شناخته 
مي شوند. نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت با 
بيان اينكه ميلياردها دالر براي منفور كردن شيعيان 
هزينه مي شود، گفت: دشمنان، اسام و مسلمانان را 
حامي تروريست معرفي مي كنند اما حج فرصتي را 
براي ما به وجود مي آورد كه شبهه ها را پاسخ داده و 

ويژگي هاي مسلمانان را بيان كنيم. 

نقشحجدربهبودشاخصهاياقتصادي
او ب��ا اش��اره به اينك��ه اگر به درس��تي از ظرفيت 
حج اس��تفاده مي ش��د، مس��لمانان اينقدر فاكت را 
تجربه نمي كردند، خاطرنش��ان ك��رد: در اين اجتماع 
مي ش��د براي اقتصاد و دوري از مش��كات مسلمانان 

چاره انديشي كرد. 
قاضي عسگر با بيان اينكه امام خميني )ره( احياگر 
حج ابراهيمي ش��د، افزود: بايد براي س��امتي رهبر 
معظم انقاب نيز دعا كرد كه هر ساله با رهنمودهاي 
خود، مردم را به سمت حج تشويق مي كنند. اميدواريم 
امس��ال نيز زائران كشورمان به س��امت به اين سفر 

معنوي مشرف شده و به كشور بازگردند. 

گروهايران|
پس از آنكه مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
نامه يي پيوستن ايران به كنوانسيون پالرمو را خاف 
امنيت ملي تش��خيص داد، دو مقام دولتي در نقد 
اين نامه، ورود مجمع تش��خيص به اين موضوع را 
خارج از وظايف اين نهاد حاكميتي برشمردند. ابتدا 
محمود واعظي رييس دفتر روحاني به نامه آيت اهلل 
هاش��مي شاهرودي واكنش نشان داد و تاكيد كرد 
ك��ه بخش هايي از مطالبي كه در آن مطرح ش��ده 
ارتباطي با مجمع تشخيص مصلحت نظام ندارد و 
مربوط به ش��وراي عالي امنيت ملي است. واعظي 
كار مجمع را عجوالنه  خواند و گفت پاس��خ نامه را 
رييس جمهور داده است. پس از واعظي، حسينعلي 
اميري مع��اون پارلماني رييس جمهور هم در مقام 
موضع گيري برآم��د و تاكيد كرد »آنچه در مجمع 
تش��خيص مصلحت مورد توجه قرار گرفت، اظهار 
كردند كه اين لوايح از نظر امنيتي به صاح كشور 
نيست، اين درحالي است كه قانون اساسي مرجع 
تشخيص مس��ائل مربوط به امنيت ملي را شوراي 
عالي امني��ت ملي مي داند.« به گفته حس��ينعلي 
امي��ري، در قان��ون جايي وجود ن��دارد كه مجمع 
تشخيص مصلحت نظام بخواهد به شوراي نگهبان 
نظر مش��ورتي بدهد. به باور معاون پارلماني دولت 
دوازدهم، »صاحيت مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام در قانون اساس��ي مشخص اس��ت: يا هنگام 
اختاف مجلس و شوراي نگهبان وارد مي شوند يا 
به رهبر ايران در خصوص سياس��ت هاي كلي نظام 
مشاوره مي دهند؛ بنابر اين در مورد اخير نيازي به 

چنين اظهارنظري نبود.«

سابقهاختالفقوابامجمعتشخيص
اما اين براي نخس��تين بار نيس��ت ك��ه درباره 
صاحيت ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به 
مس��ائل، ميان اين نهاد با ق��واي ديگر اختاف به 

وجود مي ايد. بهمن ماه س��ال ۸9 خبرگزاري مهر 
خبري منتش��ر كرد كه بر اساس آن، پيشنهادي 
در مجمع تش��خيص مصلحت نظام مطرح ش��ده 
ك��ه انتخ��اب رييس كل بانك مركزي بر اس��اس 
نظر روس��اي س��ه قوه باش��د. اين نظر پس از آن 
مطرح شده بود كه شوراي نگهبان مصوبه مجلس 
درباره ماده ۸0 قانون برنامه پنجم توس��عه را كه 
ب��ه تركيب مجمع عمومي بان��ك مركزي و نحوه 
انتخ��اب رييس كل آن مربوط مي ش��ود، مغاير با 
قانون اساس��ي دانس��ته بود كه ب��ا اصرار مجلس 
ب��ر تصميم خود اي��ن مصوبه براي نهايي ش��دن 

به مجمع تش��خيص مصلحت فرس��تاده ش��د. بر 
اس��اس مصوبه مجلس، رييس كل بانك مركزي با 
پيشنهاد رييس جمهور و رأي اكثريت نمايندگان 
مجلس به اين مقام منصوب مي شود. اما خبر مهر 
مبني بر پيش��نهاد عزل و نص��ب رييس كل بانك 
مركزي با نظر روساي قوا، منجر به انتشار نامه يي 
تند از س��وي محمود احمدي ن��ژاد رييس جمهور 
وقت ش��د. احمدي نژاد در نامه سرگش��اده خود، 
مجمع تش��خيص مصلحت را متهم كرده بود كه 
»بزرگ ترين مصلحت نظ��ام را كه همانا التزام به 
قانون اساس��ي و اصل قانون گرايي اس��ت، زير پا 

مي گذارد« و تصريح كرد كه اين موضوع »تبديل 
به چالشي براي نظم و مديريت كشور مي شود.«

او همچنين اين نهاد برخاسته از قانون اساسي 
جمهوري اس��امي را متهم به »مسلوب االختيار 
ك��ردن منتخب ملت«، »تداخل قوا و لوث كردن 
مس��ووليت ها«، و »ترجي��ح مصلح��ت خ��واص 
ب��ر مصلحت ملت« ك��رد و هش��دار داد كه »نه 
رهب��ري معظم انقاب و نه م��ردم انقابي ايران 
اجازه تغيير قانون اساس��ي را به مجمع تشخيص 
مصلحت نداده اند«. احمدي نژاد صاحيت مجمع 
را »صرفاً تش��خيص مصداق مصلحت« دانس��ته 

و از اي��ن موضوع عن��وان »امري اس��تثنايي كه 
بايد حدود و ثغور، و زمان آن مش��خص باش��د« 
ي��اد كرده بود. هر چند پس از انتش��ار اين نامه، 
محس��ن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت 
نظ��ام تصريح كرد ك��ه »انتخاب، ع��زل و نصب 
 و پذيرش اس��تعفاي ريي��س كل بانك مركزي« 
بر عهده رييس جمهور باقي خواهد ماند و قرار بر 
اين نيست كه مجمع در اين مورد تصميم بگيرد. 
با اين ح��ال، اين تنها اخت��اف نظر مجمع 
تشخيص مصلحت نظام با يكي از قواي سه گانه 
در س��ال هاي اخير نبوده اس��ت. دي ماه س��ال 
گذش��ته، زماني ك��ه مجلس در حال بررس��ي 
اليح��ه بودج��ه س��ال9۷ دولت ب��ود، همزمان 
هيات نظارت مجمع تش��خيص مصلحت نظام، 
انطباق جزييات اليحه با سياست هاي كلي نظام 
را بررس��ي مي كرد. اقدام��ي كه صداي برخي از 
نماين��دگان مجل��س را درآورد و آنان اين اقدام 
را غيرقانون��ي خواندند. تا آنجا كه يوس��فيان ما 
عضو كميسيون تلفيق بودجه با اشاره به بررسي 
اليحه در مجمع تشخيص، تاكيد كرد كه هنوز 
معلوم نيس��ت چه ميزان از مصوبات كميسيون 
تلفيق م��ورد تايي��د و تصويب نماين��دگان در 
صحن علني قرار گيرد و چه ميزان آن رد  شود. 
اي��ن نماينده مجلس اقدام مجمع تش��خيص را 
رفت��اري نادرس��ت خوان��ده بود. ب��ه گفته اين 
نماينده »در صورتي كه موادي از اليحه بودجه 
راي بي��اورد به ش��وراي نگهبان م��ي رود و اگر 
ش��وراي نگهبان هم اين مصوبات را تاييد كرد، 
ديگر مجمع تش��خيص حق اظهارنظر و مداخله 
در آن را ندارد. ولي اگر شوراي نگهبان مواردي 
را رد كرد و مجلس بر نظر قبلي خود پافش��اري 
كن��د، درب��اره آن موضوع به مجمع تش��خيص 
مصلحت ارجاع مي ش��ود. ول��ي در حال حاضر 
دليلي براي ورود مجمع تشخيص وجود ندارد.«
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نايب رييس كميس��يون قضايي و حقوقي مجلس معتقد است رد اليحه پالرمو 
به معناي رد FATF نيس��ت. محمد كاظمي در گفت وگو با خانه ملت، با اش��اره 
به اعام نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اليحه پالرمو و FATF گفت: 
شرايط كشور به گونه يي است كه تحريم ها مشكاتي را براي فعاليت هاي اقتصادي 

و مبادالت تجاري ما فراهم كرده كه بايد مانع آن شويم. 
نماينده مردم ماير در مجلس شوراي اسامي بر همين اساس تصريح كرد: اعضاي 
1+۵ به تعهدات خود پايبند نبودند و امريكا نيز تعهدات بين المللي را نقض كرده از اين 
رو به نظر نمي رسد جمهوري اسامي نيز بيش از اين به تعهدات خود پايبند بماند و خود 
را ملزم به اجراي مفاد كنوانسيون هايي كند كه قرار است باعث شود تحريم ها سخت تر 
بگذرد. او در ادامه با بيان اينكه ممكن است رهبري راه سومي را ارائه كنند، عنوان كرد: 
بسياري از كشورها كنوانسيون ها را با حق تحفظ پذيرفته اند كه جمهوري اسامي نيز 
همين قصد را داشت اما با مخالفت هايي روبرو شد. كاظمي ادامه داد: موضوع مربوط به 
FATF همچنان در مجلس در حال بررس��ي بوده و رد اليحه الحاق دولت جمهوري 
اسامي ايران به كنوانسيون پالرمو خللي در آن ايجاد نمي كند. نايب رييس كميسيون 
قضايي و حقوقي مجلس ش��وراي اسامي در پايان خاطرنشان كرد: كميسيون امنيت 
ملي مي تواند مذاكراتي داشته باشد تا ضمن عدم عضويت در كنوانسيون پالرمو، مشكلي 

براي FATF پيش نيايد و از طرق ديگر از ليست سياه خارج شويم. 

رداليحهپالرموازسويمجمعبهمعنايردFATFنيست
رييس فراكسيون اميد و رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي 
اسامي درباره سرانجام لوايح 4 گانه گفت: جهت گيري كلي فراكسيون اميد حمايت 
از 4 اليحه FATF است. محمدرضا عارف در پايان سفر 2 روزه اعضاي كميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسامي به چهارمحال و بختياري در گفت وگو 
با ايرنا در پاس��خ به اين سوال كه آيا اليحه FATF و پالرمو، رد شده است، افزود: 
لوايح چهارگانه در نهادهاي مختلف مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفته است. به گفته 

او، نگاه ما به معاهدات بين المللي اين است كه حق تحفظ براي خود قائل شويم. 
حق ش��رط يا تحفظ يا تحديد تعهد در حقوق بين الملل به معناي خودداري از 
اعمال بخش��ي از مقررات يك معاهده توس��ط يكي از طرف هاي معاهده است. عضو 
مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: براساس حق تحفظ اگر جايي خاف شرع يا 
قانون اساسي انجام شود، مي توان آن را نپذيرفت. عارف اظهار داشت: اگر اين 4 اليحه 
به تصويب برسد مساله FATF نيز خود به خود برقرار مي شود. عضو مجمع تشخيص 
مصلح��ت نظام ابراز اميدواري كرد: با روند كنون��ي و موضع نهادهاي ذي ربط و نيز 
بررسي هاي كارشناسي، اين لوايح راي بياورد. گفتني است؛ دولت براي بهبود جايگاه 
خود در گروه ويژه اقدام مالي، لوايح الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي 
تروريسم و جرايم سازمان يافته، اصاح قانون مبارزه با پولشويي و اصاح قانون مبارزه 

با تامين مالي تروريسم را براي طي تشريفات قانوني به مجلس ارسال كرده است. 

فراكسيوناميدازلوايح4گانهFATFحمايتميكند

دستاندازيبهبيتالمال»بدتريننوعفساد«استراهكارعبورازچالشهاياقتصاديامروزجامعه
 يك فعال سياس��ي گفت: 13 س��ال اس��ت ك��ه تصميمات 
اش��تباهي در عرصه اقتصاد گرفته ش��ده كه يك شبه قابل حل 
 نيس��ت. تمام نهادها از جمله بخش خصوص��ي و تعاوني ها بايد 
بر اساس دس��تور رهبري به كمك تيم اقتصادي دولت بيايند و 

توليد داخلي را افزايش دهند. 
محمد هاش��مي در گفت وگو با ايس��نا در ارتباط با دستورات 
اخير مقام معظم رهبري مبني بر ضرورت حمايت از تيم اقتصادي 
دولت با اشاره به تصميمات اقتصادي دولت نهم و دهم، گفت: از 
سال ۸4 به بعد دو يا سه مساله اتفاق افتاد كه مورد حمايت دولت 
قرار گرفت؛ موضوع اول اين بود كه يارانه را نقدي به اقشار مختلف 
مردم ارائه كنند. با اين تصميم حجم نقدينگي در جامعه بس��يار 
باال رفت و روستايي ها روستاهايشان را رها كرده و به حاشيه هاي 
ش��هر آمدند، االن بيش از 11 ميليون حاشيه نش��ين در اطراف 

ش��هرهاي بزرگ داريم. وي همچنين اف��زود: ما توليد را كاهش 
داديم، نقدينگي را افزايش داديم و فضا را براي كاالي قاچاق آماده 
كرديم كه به قول خ��ود دولتي هاي آن زمان تا 2۵ ميليارد دالر 
كاالي قاچاق افزايش يافته ب��ود. ارزش پول ملي با اين اقدامات 
كاهش پي��دا كرد و وقتي توليد نبود حج��م پولي كه به جامعه 
پمپاژ مي شد وارد حوزه هايي مي شد كه به اقتصاد ضربه مي زد، از 
جمله اين حوزه ها داللي دالر يا ماشين ها و كاالهاي خارجي بود. 
اين عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام يادآور ش��د: بايد 
جامع��ه به س��متي حركت كند ك��ه از حاصل دس��ترنج خود و 
توليدات خود درآمد كس��ب كند. مردم شريف ايران دنبال پول 
مفت نيس��تند، دنبال اين نيس��تند كه عزت شان زير پا گذاشته 
شود، خواسته اوليه آنها اين است كه به خود و فرزندان شان شغل 

داده شود كه با درآمد كافي اش زندگي شان را بگذارنند. 

امام جمعه موقت تهران گفت: با هر نوع فساد بايد مبارزه شود 
به ويژه دس��ت انداختن به بيت المال كه بدترين نوع فساد است 
و بايد جدي ترين برخوردها با اين دست از فسادها صورت گيرد. 

به گزارش تسنيم، سيد احمد خاتمي در خطبه هاي نماز جمعه 
اين هفته تهران با اش��اره به راه هاي مراقبت از خود براي انس��ان ها 
افزود: انس��ان وقتي احساس كند كه براي خودش فردي شده است، 
شروع به طغيان مي كند. اگر انسان ها خود را در محضر خداوند ببينند 
و آگاه باش��ند كه خداوند همواره نظاره گر اعمال آنهاس��ت، هيچگاه 
طغيان گري نمي كنند. بنابراين باور داش��تن به خدا و معارف ديني 
يكي از راه هاي مراقبت انس��ان از خود است. خطيب نماز جمعه اين 
هفته تهران با اشاره به ديدار اخير اعضاي هيات دولت و كارگزاران حج 
با مقام معظم رهبري اظهار داشت: در اين ديدار رهبر معظم انقاب 
مطالب بسيار مهمي را براي برون رفت از مشكات كنوني ايراد كردند 

كه نقشه راه اقتصادي كش��ور در سال هاي آينده است. او در همين 
زمين��ه ادامه داد: در اين دو دي��دار جداگانه، مقام معظم رهبري بر 
تقويت بخش خصوصي، ضرورت برخورد با متخلفان ، اشراف دولت بر 
مبادالت مالي، پيش گرفتن سياست اقتصاد مقاومتي، حرف زدن رو 
در رو با مردم، تحرك بيشتر، احساس مسووليت مضاعف، هماهنگي 
همه دستگاه ها با تيم اقتصادي دولت و اينكه صدا و سيما مسائل را به 
خوبي پوشش دهد، تاكيد داشتند. خاتمي با بيان اينكه در نكاتي كه 
مقام معظم رهبري بر آنها تاكيد داشتند بنده بر مبارزه با فساد تكيه 
دارم، ادامه داد: فساد خوره هر نظام است، كاري به نظام حق و باطل 
نيز ندارد. خطيب نماز جمعه اين هفته تهران، دور زدن قانون را يكي 
از نمونه هاي فساد دانست و گفت: بايد با هر نوع فسادي مبارزه كرد. 
به خصوص دست انداختن به بيت المال كه بدترين نوع فساد است و 

بايد به صورت جدي با آن برخورد كرد. 



 Sat. July   21. 2018  1153   شنبه    30   تير 1397     7 ذي القعده 1439  شماره  
kalan@taadolnewspaper.ir  66420769 

3 كالن
  توضيح درباره برداشت

۳ ميليارد دالري از صندوق 
ريي��س هيات عامل صندوق توس��عه ملي با بيان 
اينكه تسهيالت به بخش خصوصي براي رونق توليد 
و صادرات در جريان است، گفت: برداشت ۳ ميليارد 
دالري از منابع ما براساس تكليف بودجه امسال است. 
مرتضي ش��هيدزاده درباره اينكه گفته شده سال 96 
بالغ بر 2.۳ ميليارد دالر و امس��ال نيز ۳ ميليارد دالر 
از صندوق توسعه ملي برداشت شده است، اظهار كرد: 
براساس تبصره 4 و 18 قانون بودجه تكاليفي برعهده 
صندوق توس��عه ملي گذاشته شده كه با اذن رهبري 
بوده و غير از تكليف بودجه هيچ برداشتي از صندوق 
وجود نداشته است. رييس هيات عامل صندوق توسعه 
ملي در پاس��خ به اين س��وال كه آيا ستاد تدابير ويژه 
دولت براي برداش��ت از منابع صندوق توس��عه ملي 
مصوبه نداشته اس��ت، گفت: ستاد نمي تواند مجوزي 
براي برداش��ت منابع به ما بدهد و فقط بايد رهبري 
اجازه چني��ن كاري بدهند يا اينكه از طريق مجلس 
اقدامي صورت بگيرد. مثل موارد خاصي كه وجود دارد 
و به عنوان تسهيالت به دولت ارائه مي شود. هيچ كس 
بدون اذن رهبري نمي تواند يك دالر از منابع صندوق 
را برداشت كند. وي در مورد اجراي تكاليف بودجه يي 
بي��ان كرد: هنوز آيين نامه هاي تبصره 4 و 18 بودجه 
ابالغ نشده و پرداختي وجود ندارد. البته تسهيالت به 
بخش خصوصي در حال پرداخت اس��ت كه با نگاه به 
توليد و صادرات خواهد بود. شهيدزاده افزود: از نوسان 
ارزي درآمد صن��دوق افزايش نمي يابد، چون دالر به 

ريال تبديل نمي شود. 

  راه پيشروي
در جنگ اقتصادي

يك اس��تاد دانش��گاه با بيان تعريفي از جنگ هاي 
اقتص��ادي، كش��ور را در وضعيت يك جنگ اقتصادي 
ارزيابي كرد. ق��درت اهلل امام وردي، عضو هيات علمي 
دانشگاه آزاد تهران مركز، در گفت وگو با ايسنا، با بيان 
اينكه ما در ش��رايط جنگ اقتصادي قرار داريم گفت: 
جنگ اقتصادي از جمله جنگ هاي نرم است كه باعث 
مي ش��ود تا دولت ها نتوانند زيرساخت هاي برنامه يي و 
مديريت��ي را در ثبات نگه دارند. جنگ اقتصادي عليه 
كش��ور ما با اعمال تحريم ها شروع شد و هدف آن اين 
اس��ت تا جلوي فروش نفت م��ا را بگيرند. وي با بيان 
اينكه غالب برنامه ريزي هاي م��ا بر مبناي درآمدهاي 
نفتي صورت گرفته اس��ت، گفت: اعم��ال تحريم ها و 
جلوگي��ري از فروش نفت باعث مي ش��ود تا ما نتوانيم 
برنامه ريزي هايمان را كه اغلب بر اس��اس فروش نفت 
بوده را پيش ببري��م. اگر برنامه هاي اقتصادي ما دچار 
اختالل ش��وند آنگاه تحريم ها مصداق بارز يك جنگ 
اقتصادي اس��ت. امام وردي با ن��ام بردن از تعرفه ها به 
عن��وان يك ابزار جنگ اقتصادي بيان ك��رد: اين ابزار 
معموال در رقابت هاي اقتصادي بين كشورهايي مانند 
چين، ژاپن و امريكا به كار گرفته مي شود. اين كشورها 
از طري��ق ابزاره��اي تعرفه يي روي درآم��د حاصل از 
صادرات برخي از محصوالت س��عي مي كنند تا درآمد 
كش��ور مقابل را كاه��ش دهن��د. وي در ادامه با بيان 
اينكه در حال حاضر صادرات برخي از اقالم كشاورزي، 
خواربار و فرش هم دچار ممنوعيت هايي ش��ده است؛ 
در م��ورد احتم��ال ممنوعي��ت ص��ادرات محصوالت 
پتروش��يمي ها و فوالد هم اضافه ك��رد: عمده فروش 
محصوالت پتروش��يمي و فوالد ما با كش��ورهاي هند 
و چين اس��ت كه اينها خود مشكلي با معامله با ايران 
ندارند اما شركت هايشان ممكن است به دليل ترس از 
تحريم هاي امريكايي اين محصوالت را وارد نكنند. اين 
عضو هيات علمي دانشگاه در پايان با بيان اينكه حاال 
ديگر مشكالت ما ريشه هاي اقتصادي ندارند اظهار كرد: 
واقعيت اين است كه ريشه مشكالت اقتصادي ما حاال 
ديگر سياسي و حاكميتي است و اگر راه حلي براي آن 

باشد آن راه حل در حوزه هاي سياسي است.

 رفتار مسالمت آميز، متخلفان 
اقتصاي را گستاخ تر مي كند

هادي حق ش��ناس كارش��ناس اقتصادي، درباره 
ض��رورت برخ��ورد با بده��كاران بانك��ي و متخلفان 
اقتصادي اظهار ك��رد: در بازارهاي مختلف اقتصادي 
اصل و مبنا قانون اس��ت. اگر به هر دليلي قانون مورد 
تعرض واقع شده يا ناقص اجرا شود معايب و عوارضي 
در بازار ايجاد خواهد شد كه در زندگي و معيشت مردم 
تاثيرگذار خواهد بود. وي افزود: از طرف ديگر طبيعي 
است كه در شرايط عادي همه طبق قانون عمل كنند 
بنابراين مهم اين اس��ت كه در ش��رايط بحراني طبق 
قانون عمل شود. در شرايط بحراني است كه مردم از 
فعاالن اقتصادي انتظار دارند طبق قانون عمل كنند و 
اين فعاالن نيز از طرف قانون حمايت شوند. اتفاقاتي 
كه در چند وقت اخير افتاد بيانگر بي قانوني و به نوعي 
ف��رار از قانون بود اگر مبن��اي فعاليت هاي اقتصادي 
قانون باشد همه از دلسوزان اقتصادي حمايت خواهند 
كرد. هر كدام از فع��االن اقتصادي اگر خالف قوانين 
جاريه كشور عمل كرده باشند بايد با آنها برخورد كرد. 
اين كارش��ناس تصريح كرد: در خصوص كساني كه 
بدهي مالي دارند قانون كامال ش��فاف است. هنگامي 
كه به بانك مراجعه كنيد ب��راي دريافت وام چندين 
نوع ضمانت بايد به بانك عرضه ش��ود. اگر بانك براي 
وام هاي كالن ضمانت محكمي دريافت كرده باش��د 
باي��د در زمان عدم پرداخت م��دارك را توقيف كند. 
وي گفت: كس��اني كه پول بانك ه��ا را گرفته اند و باز 
نمي گردانند لطمه اقتصادي وارد كرده اند و بايد طبق 
قانون با آنها برخورد شود. حق شناس تاكيد كرد: مبنا 
و فصل الختام قانون اس��ت و بايد قانون در مورد اين 
افراد بدون هيچ مماش��اتي اعمال شود كه هم به نفع 
اقتصاد ملي و هم اقتصاد شهروندان است. وي گفت: 
مردم ايران امروز منفعت خود را به راحتي تشخيص 
مي دهن��د و مي دانند چه زماني تس��هيالت بگيرند و 

چارچوب هاي كليدي و قانوني را مي شناسند.

خبر كالن

ديدگاه

مركز پژوهش هاي مجلس از عملكرد اجراي قانون »حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي« گزارش داد

انحراف منابع صندوق توسعه به دست مقامات محلي
گروه اقتصاد كالن|

مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي به ارزيابي 
اجراي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار 
در مناطق روستايي و عشايري پرداخته و به موجب 
آن به نح��وه عملكرد اجراي اين قانون انتقاد كرده 
است. اين گزارش عالوه بر اينكه ۳ دليل اصلي خود 
را براي »عملكرد ضعيف« اين قانون توضيح مي دهد، 
به »نبود الگو و برنامه مشخص در جهت دهي منابع 
براي اشتغال زايي و به تبع آن برخوردهاي گزينشي 
و اعمال نفوذ مقامات محلي در هدايت جريان منابع 
به بخش ها و حوزه هاي محلي تحت پوش��ش خود 
و افزايش فساد« اش��اره مي كند. بر اساس گزارش 
»تعادل« اين موضوع يكي از اصلي ترين موارد انتقاد 
روستاييان بوده كه در آن ساختار قبيله يي روستاها 
و نزديكي و دوري هر طايفه به منابع قدرتي مانند 
شورا، متصديان پست بانك تعيين كننده مسيرهاي 
منابع به پايين و به س��مت اقوام خودي مي ش��ود. 
گفته مي شود متصديان پست بانك ها در اين قانون 
نقش��ي تعيين كننده در معرفي مش��مولين داراي 

شرايط وام ايفا مي كنند. 

 قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال 
پايدار

قانون حمايت از توس��عه و ايجاد اشتغال پايدار 
در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع 
صندوق توس��عه ملي با عنوان اليحه يك فوريتي 
»اعطاي تس��هيالت از محل منابع صندوق توسعه 
ملي ب��راي ايجاد اش��تغال در روس��تاها با اولويت 
مناطق كمتر توس��عه يافته، عشايري و مرزي« و با 
پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به مجلس 
ش��وراي اسالمي تقديم شده بود و در جلسه علني 
روز سه شنبه ۳1 مرداد 96 مجلس شوراي اسالمي 
تصويب شد و در تاريخ هشتم شهريور 96 به تاييد 
شوراي نگهبان رسيد. قانون فوق مشتمل بر هفت 
ماده و پنج تبصره است. براساس اين قانون، معادل 
ريال��ي 1.5 ميلي��ارد دالر )حدود 6 ه��زار ميليارد 

تومان از محل صندوق توس��عه ملي نزد موسسات 
عامل بانك هاي كش��اورزي، پس��ت بانك توس��عه 
تعاون، صندوق كارآفريني اميد و صندوق حمايت 
از توس��عه س��رمايه گذاري در بخش كش��اورزي( 
س��پرده گذاري ش��ده و با تلفيق منابع در موسسه 
برابر با سهم صندوق توسعه در مجموع حدود 12 
هزار ميليارد تومان براي پرداخت تسهيالت اشتغال 

روستايي اختصاص يافته است. 
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي عملكرد 
اين قانون را بعد از 8 ماه از شروع اجراي آن ارزيابي 
كرده اس��ت. اين گزارش مي گوي��د با وجود تاكيد 
مركز پژوهش هاي مجلس از ابتداي ارائه اليحه به 
مجلس شوراي اسالمي مبني بر ارائه برنامه مشخص 
دولت در خصوص اشتغال زايي روستاييان و عشاير، 
متاس��فانه در قانون مذكور صرفا اعطاي تسهيالت 
به روس��تاييان مورد تاكيد قرار گرفت و هيچ گونه 
راهبرد و برنامه يي در رابطه با اين قانون ارائه نشد. 
در واقع در اين قانون هيچ گونه تعريفي از اشتغال 
پايدار روستايي و نحوه تحقق آن ارائه نشده و شرايط 
ثبات و فعاليت بنگاه هاي جديد بيان نشده است و 
متاسفانه همانند طرح هاي اشتغال زايي سابق، بدون 
توجه به الزامات اشتغال پايدار، جهت دهي كلي مواد 
اين قانون بر تخصيص و تزريق منابع مالي بنا شده 
اس��ت. در حالي كه مولفه هاي اثرگذار بر اش��تغال 
پايدار ش��امل موارد متعددي مانند كيفيت و دوام 
مش��اغل، بازار فروش، طرح توجيهي و كسب و كار 
مناسب، ايده پردازي متناسب با قابليت ها، تحقيق و 
توسعه، تامين به موقع و با قيمت مناسب نهاده ها، 
به كار گيري دانش آموختگان مجرب، حرفه آموزي و 
آموزش، فضاي كسب و كار به خصوص صدور مجوز 
و پروانه، پرورش كارآفرينان، مش��اوره و پشتيباني 
حقوقي، تامين زيرساخت ها و ارائه تسهيالت بانكي 
اس��ت. بي توجهي به موارد ف��وق و همچنين نبود 
مكانيسم نظارتي مشخص انحراف منابع از توليد را 
بيش از پيش محتمل مي ساخت. ضمن اينكه نبود 
الگو و برنامه مش��خص در جهت دهي منابع براي 

اش��تغال زايي متاسفانه به برخوردهاي گزينشي و 
اعمال نفوذ مقامات محلي در هدايت جريان منابع 
به بخش ها و حوزه هاي محلي تحت پوشش خود و 

افزايش فساد منجر مي شود. 
آيين نامه اجرايي اين قان��ون در تاريخ 22 آبان 
1۳96 ابالغ ش��د ك��ه در آن وزارت تع��اون، كار و 
رف��اه اجتماعي به عنوان متول��ي اجراي اين قانون 
معرفي و س��هم بخش ها و اس��تان هاي مختلف از 
منابع اين قانون مش��خص ش��د. در اين آيين نامه 
بيشترين سهم از دريافت منابع )45 درصد( مربوط 
به بخش كشاورزي و منابع طبيعي و همچنين بين 
استان ها مربوط به استان هاي سيستان و بلوچستان 

و خراسان رضوي است. 
گزارش مركز پژوهش ه��اي مجلس با انتقاد از 
عدم اطالع رس��اني در خصوص عملكرد اين قانون، 
مي گويد: با وجود الزام م��اده )6( اين قانون مبني 
بر ارائه گزارش ه��اي عملكرد به صورت ماه يك بار 
توسط س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور و با وجود 
گذش��ت حدود 8 ماه از ابالغ آيين نامه متاس��فانه 
تاكن��ون گزارش عملك��ردي درباره اي��ن قانون به 
مجلس ش��وراي اسالمي ارائه نش��ده است ضمن 
اينكه در تبصره اين ماده ني��ز وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي نيز مكلف به راه اندازي سامانه جامع 
اطالعات بازار كار متناسب با اهداف اين قانون شده 
است كه از راه اندازي اين سامانه نيز اطالع چنداني 

در دسترس نيست. 
ش��واهد موج��ود نش��ان مي دهد كه ب��ا وجود 
گذش��ت 8ماه از ابالغ آيين نامه، عملكرد مشخصي 
از اش��تغال زايي يا حتي اعطاي تس��هيالت به اين 
منظور ديده نمي شود. البته در اين گزارش جدولي 
از نحوه توزيع تس��هيالت و طرح هاي مصوب ارائه 
شده كه به گفته نويسنده اطالعات آن را از سايت 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اخذ كرده است. 
اين جدول نش��ان مي دهد كه تاكنون در اش��تغال 
روستايي، ۷6۰ طرح مصوب شده و نزديك به 541 
طرح تامين منابع شده اند و مبلغي در حدود 1۳۳۷ 

ميليارد ريال به تامين اعتبار اين طرح ها اختصاص 
يافته اس��ت. اين ميزان اعتبارات توسط بانك هاي 
توس��عه تعاون، كشاورزي، پس��ت بانك و صندوق 

كارآفريني اميد توزيع شده است. 

 ۳ دليل ضعف در عملكرد
به گفته گزارش مركز پژوهش هاي مجلس ارائه 
اليحه به صورت دو فوريتي و عجله دولت در فرآيند 
تصويب اين قانون در مجلس ش��وراي اس��المي و 
اظهارات نمايندگان دولت در كميس��يون مربوطه 
مبني بر برنام��ه فوري بودن اج��راي اين قانون با 
عملكرد ضعيف اج��راي اين قانون در 1۰ ماه پس 
از ابالغ قانون بس��يار متعارض است. اين گزارش ۳ 
مورد از مهم ترين داليل عملكرد ضعيف اجراي اين 

قانون را اينگونه برمي شمارد: 
1- فق��دان راهبرد مش��خص اش��تغال زايي در 
روستا و اعطاي تسهيالت به اين منظور: با توجه به 
ماهيت چند وجهي اشتغال زايي پايدار كه مستلزم 
اتخاذ تدابير در دو سطح كالن و خرد و هماهنگي 
و رويكرد عملگرايانه دستگاه هاي اجرايي و نهادها 
)دولتي و غيردولتي از جمل��ه وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي، س��ازمان فني و حرفه اي، سيس��تم 
بانك��ي، وزارتخانه هاي اقتصادي، اس��تانداري ها و 
فرمانداري ها، نهادهاي حمايت��ي، نهادهاي تامين 
اجتماع��ي، نهادهاي مدني، نهاده��اي مردمي و...( 
اس��ت، در مرحله اول وجود راهبرد اش��تغال زايي 
منسجم ضرورت اساسي دارد و در بستر آن امكان 
اجراي طرح هاي خ��رد مختلف نظير آنچه در اين 
قانون آمده اس��ت، امكان تحقق و ارزيابي خواهند 
داشت. چنانچه در زمان ارائه اليحه نيز پيش بيني 
مي ش��د فقدان چنين راهبرد منس��جمي موجب 
شده اس��ت تا نوعي س��ردر گمي در برنامه وجود 
داش��ته باش��د. 2- دوگانگي رويكرد بين سازمان 
برنام��ه و بودجه و همچنين وزارت تع��اون، كار و 
رفاه اجتماع��ي در اجراي قان��ون: ارائه اليحه اين 
قانون از س��وي سازمان برنامه و بودجه با همكاري 

معاونت توسعه روستايي بدون در نظر گرفتن نقش 
وزارت كار و ش��وراي عالي اشتغال همراه بود و در 
مراحل تصويب با تاكيد و تالش مركز پژوهش هاي 
مجلس، در آيين نامه ابالغي وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماع��ي به عنوان متولي معرفي ش��د، اما با اين 
حال دوگانگي رويكرد و روش بين سازمان برنامه و 
بودجه )صرف اعطاي تسهيالت جهت اشتغال زايي( 
و وزارت تع��اون، كار و رف��اه اجتماع��ي )تاكيد بر 
زير ساخت س��ازي و همراستاس��ازي اي��ن قانون با 
برنامه اش��تغال فراگير( ديده مي شود. در واقع ارائه 
اليحه توس��ط يك س��ازمان و اجرا توسط سازمان 
ديگر با ديدگاه هاي مختلف و بعضا متعارض نسبت 
به اشتغال زايي سبب شده است تا در فرآيند اجراي 
قانون ناهماهنگي زيادي به چش��م بخورد. چنين 
امري نيز نتيجه يي جز ايجاد ش��كاف هاي نظارتي، 
س��ردرگمي هرچه بيشتر روس��تاييان و عشاير در 
بين دستگاه ها و موسسات عامل، پراكندن منابع در 
بين دستگاه هاي اجرايي مختلف، ناهماهنگي بين 
آنها در س��طح ملي و به خصوص محلي در تعيين 
طرح هاي اقتص��ادي و در نتيجه عدم هم افزايي در 

سطح محلي نخواهد داشت. 
۳- پيچيدگ��ي مكانيس��م ثبت نام در س��امانه 
براي روس��تاييان و عشاير وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي، تخصيص اعتب��ار را منوط به ثبت نام و 
تكميل ف��رم طرح توجيهي در س��امانه كارا كرده 
است. در حالي كه غالب افراد روستايي و عشايري 
دسترس��ي ب��ه س��امانه كارا را ندارن��د و حتي در 
صورت دسترس��ي، با نحوه اس��تفاده از آن يا حتي 
نحوه معرفي يك طرح توجيهي آش��نايي ندارند و 
همين امر باعث مي شود تا اوال غالب افراد روستايي 
و عش��ايري از ثبت نام و تكميل فرم صرفنظر كنند 
و از س��وي ديگر توزيع منابع به س��مت گروه هاي 
غير ه��دف انحراف پيدا كند. البته در اين راس��تا، 
نقش واحدهاي آموزش، مش��اوره و... مي توانس��ت 
بسيار راهگشا باشد، اما متاسفانه عملكردي در اين 

خصوص ارائه نشده است. 

آيا طرح بسته هاي غذايي دولت براي مقابله با تورم  فزاينده كفايت مي كند؟

جنگاقتصاديباكداممكتباقتصاديپيشميرود
گروه كالن| اميرعباس آذرم وند|

معاون اقتص��ادي وزير اقتص��اد از برنامه دولت 
براي حمايت غذايي از اقشار آسيب پذير خبر داده 
اس��ت. نكته يي كه به گمان كارشناس��ان اجتناب 
ناپذير و ضروريس��ت ولي كافي نيست چون عالوه 
بر فرودس��تان اقش��ار مياني جامعه نيز در جريان 
افزايش تورم و كاهش رشد اقتصادي دچار آسيب 
خواهند شد. در اين رابطه زهرا كريمي اقتصاد دان 
مي گوي��د در ش��رايط فعلي اقتص��ادي دولت بايد 
بداند كه س��پردن س��از و كار امور به بازار آن اصال 
شدني نيست. هيچ جا در شرايط جنگي اقتصاد بازار 
كارآمد و بهينه عمل نمي كند؛ و در صورت اجراي 
تحريم ها، ما به واقع در شرايط جنگي اقتصادي قرار 
خواهيم گرفت. كريمي همچنين معتقد است بهتر 
است دولت از درگيري اروپا و امريكا استفاده كرده 

و به دنيال يك توافق ممتاز با اروپا باشد. 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل«، در روزهاي گذش��ته 
معاون اقتص��ادي وزارت اقتصاد درباره اينكه دولت 
ب��راي افزاي��ش قدرت خري��د خانوارهاي��ي كه در 
جري��ان افزايش قيمت هاي اخير آس��يب ديده اند، 
 چ��ه برنامه يي دارد؟ ب��ه طرحي اش��اره كرده كه 
دولت در دس��ت تدوين دارد و آن طرح بسته هاي 
امينت غذايي براي شهروندان است. ميرشجاعيان 
همچنين درباره ميزان پوشش اين بسته ها توضيح 
داده كه آنها وابس��ته به شدت تحريم هاي پيش رو 
هس��تند. موضوعي كه اكنون مطرح مي ش��ود اين 
اس��ت كه تحريم ها تنها اقشار بسيار فقير را متاثر 
نمي كن��د و طبقه متوس��ط و كاركن��ان نيز از اين 
رهگذر آس��يب هاي جدي خواهن��د ديد كه دولت 

بايد توضيح دهد براي آنها چه برنامه يي دارد؟
به گمان كارشناس��ان نوساناتي كه از آغاز سال 
در ب��ازار ارز و ط��ال به وجود آمد، به اي��ن دو بازار 
محدود نمي ماند. با توجه به آمارهاي رسمي منتشر 
شده و اينكه رقم نقدينگي تا پايان اسفندماه سال 
گذشته به بيش از هزار و 5۰۰ هزار ميليارد تومان 
رس��يده بسياري از كارشناس��ان فكر مي كنند اين 
حجم مي تواند بخش مهمي از بازارهاي كش��ور را 
متاثر كند. اين حجم از نقدينگي در نهايت مي تواند 
به سمت بازارهاي كاال سرازير شود و اين بازار را با 
جهش قيمت ه��ا رو به رو كند. اتفاقي كه هر چند 

تاكنون تا حدي رخ داده است. 
نكته اينجاس��ت كه بس��ياري از جمعيت فعال 
كشورها نيروهاي مزدبگير هستند كه در طول سال 
حقوق آنها افزايش نمي يابد و در شرايطي كه اقتصاد 
تورمي شود، آنها هر ماه با كوچك شدن سفره هاي 
خود مواجه مي ش��وند. به همين دليل بس��ياري از 
كارشناسان فكر مي كنند دولت بايد براي ماه هاي 

آتي فكري به حال اقشار فرودست جامعه كند. 
دو بخشي كه بيشترين زيان را از تورم مي بينند، 
مزدبگيران و فرودس��تان هس��تند. ع��الوه بر اين، 
بيكاران و افرادي كه با كمك هزينه ها زندگي خود 
را مي گذرانند نيز در زير فشار تحريم ها مشكالتشان 
دوچندان مي شود. در نتيجه كارشناسان اقتصادي 
توصيه مي كنند دولت براي جلوگيري از بحران هاي 
اجتماعي بايد هر چه سريع تر فكري براي جلوگيري 
از مش��كالت فزاينده اقتصادي اقش��ار آسيب   پذير 

جامعه كند. 

با اين همه در اين رابطه به گمان بسياري دولت 
با چگونگ��ي حمايت از اين بخش ها به جمع بندي 
نرس��يده است. برخي مس��ووالن دولتي مي گويند 
دول��ت بايد همچنان س��از و كار بازار را حفظ كند 
و در مقابل كارشناس��اني ديگر ق��رار دارند كه در 
س��ال هاي گذش��ته مدام خواهان نقش پررنگ تر 
دولت در اقتصاد شده اند. برخي كارشناسان اكنون 
اي��ن نقد را وارد مي كنند كه برخي سياس��ت هاي 
اقتصادي دولت كه همان رها كردن بازار بوده سبب 
شده تا قدرت خريد طبقات فرودست تضعيف شده 
و طبقه متوسط نيز به سمت فرودستان ريزش كند 
و ادامه اين سياست در شرايط بحراني مشكالت را 

بيشتر مي كند. 
البت��ه احتماال در ش��رايط تحري��م و آغاز موج 
جديد از فش��ارها دولت مجبور باشد كه مداخالت 
خود را بيش��تر كرده و در عين حال براي حمايت 
از اقش��ار فرودست جامعه هم برنامه هاي مختلفي 
تدارك ببينيد. در اين باره ايسنا از معاون اقتصادي 
وزارت اقتصاد پرس��يده كه آيا با توجه به در پيش 
ب��ودن تحريم ها و تورم احتمالي هم��راه با آن چه 
برنامه يي براي افزايش قدرت خريد اقش��اري دارند 
ك��ه نمي توانن��د در س��رمايه گذاري هاي بازارهاي 
سرمايه يي شركت كنند؟ وي در پاسخ به اين سوال 
با بيان اينكه دولت برنامه يي براي حمايت غذايي از 
اقش��ار ضعيف تر دارد گفت: دولت در حال تكميل 
اين طرح است كه در صورت نهايي شدن جزييات 
آن اعالم مي شود. ابعاد و جزييات اين طرح بستگي 
به ش��دت تحريم هاي امريكايي و اثرات آن دارد كه 

متناسب با آن تغيير پيدا مي كند. 
وي با تاكيد بر اينكه در دولت حمايت از اقش��ار 
ضعيف مطرح است ادامه داد: بخشي از آن را كميته 
امداد و بهزيستي در قانون بودجه سال جديد مكلف 

شده اند سه برابر مستمري بيشتري به مددجويان 
خود بدهند. همچنين يك نظام حمايتي در دستور 

كار است تا امنيت غذايي آنها تامين شود. 
ميرشجاعيان با بيان اينكه ميزان گستردگي اين 
طرح متغير است اظهار كرد: اگر بتوانيم مسيرهاي 
تنفسي را براي اقتصاد كش��ور باز نگه داريم شايد 
كمتر مجبور باش��يم در اين طرح پوشش همگاني 
داشته باش��يم. اما اگر ش��دت اثرگذاري تحريم ها 
باال باشد ما به سمت پوشش همگاني اين بسته ها 

خواهيم رفت. 

 با بازار آزاد در جنگ اقتصادي
پيروز نمي شويم

حاال سوال اينجاست كه آيا اجراي حمايت هاي 
غذايي براي حمايت از اقشار آسيب پذير در شرايط 
تحريم به تنهايي كافي است؟ دولت چه راه كارهايي 

ديگري دارد.
در همين رابطه، زهرا كريمي، مدرس دانش��گاه 
و اقتصاددان، به »تعادل« گفت: » اكنون بحث هاي 
گس��ترده يي در ميان رس��انه ها، سياس��تمداران و 
كارشناسان مختلف آغاز شده، مبني بر اينكه تحريم 
اقتصاد كشور را بايد به سمت سهميه بندي ببرد يا 
خير؟ برخي معتقدند سهميه بندي مشكالت خاص 
خود را دارد؛ قيمت ها را غيرواقعي مي كند و انگيزه 
توليد را از بين مي برد؛ و با ايجاد رانت براي گروهي 
خاص، كشور مشكل ساز خواهد شد، به همين دليل 
بهتر است كه بگذاريم بنگاه ها كار خود را بكنند و 
دولت تنها از اقش��ار آسيب پذير دفاع كند. به نظر 
من حرف هاي معاون وزير اقتصاد هم از اين جنس 

است.«
او افزود: » اين ميان بايد پرس��يد اقش��اري كه 
نيازمند و فرودس��ت هس��تند مانند كس��اني كه 

تحت پوش��ش بهزيس��تي و كميته امداد هستند 
را مي شود با بس��ته هاي غذايي تا حدي در مقابل 
بحران ه��ا تقوي��ت كرد، ام��ا براي اقش��ار مياني و 
مزدبگيران چه بايد كرد؟ من با ديدگاه بازار محور 
در شرايط فعلي مخالفم و معتقدم هنگامي كه خطر 
تحريم ها مي تواند زندگي گروه هاي متوسط الحال 
را كه حدود 5۰ درصد جمعيت كش��ور را تشكيل 
مي دهند، به شدت تحت تاثير قرار دهد، نبايد صرفا 
از طرح هايي اس��تفاده كرد كه فقط اقش��ار فقير را 
مورد حمايت قرار مي دهد. هم اكنون قيمت اجاره  
مسكن سر به فلك مي كشد، با افزايش قيمت كاالها 
و خدمات مختلف، فشار سنگيني به خانوارهاي با 
درآمد متوس��ط وارد خواهد آمد. آيا برنامه يي براي 

حمايت از اين گروه تدوين شده است؟«
كريمي با اشاره به وضعيت كنوني كشور گفت: 
»س��پردن ساز و كار امور به بازار آن هم در شرايط 
سخت فعلي اصال شدني نيست. هيچ جا در شرايط 
جنگي اقتصاد بازار كارآمد و بهينه عمل نمي كند؛ 
و در صورت اجراي تحريم ها، ما به واقع در شرايط 
جنگي اقتصادي قرار خواهيم گرفت. جنگي كه از 
يك جنگ نظامي هم پيچيده تر اس��ت. من ساكن 
بابلسر هستم در هشت سال جنگ با عراق مشكل 
خاص��ي براي منطقه ما به وج��ود نيامد، اما اثرات 
منفي جنگ اقتصادي ت��ا دورترين مناطق مرزي 

كشور هم انعكاس خواهد يافت.«
استاد دانشگاه مازندران ضمن بيان اينكه دولت 
بايد با م��ردم صادقانه از مش��كالتش بگويد ادامه 
داد: » امروز ش��رايط كش��ور به گونه يي اس��ت كه 
موضوعاتي مانن��د افزايش بهره وري و ايجاد انگيزه 
ب��راي ني��روي كار، در برخورد با وضعيت دش��وار 
اقتص��ادي بعد از تحريم در حاش��يه قرار مي گيرد. 
چرا كه مشكالت اقتصادي كشور پيجيده مي شود 

و اين مسائل تحت الشعاع مشكالتي مانند كاهش 
درآمدهاي ارزي و محدوديت مبادالت بين المللي 
ق��رار مي گيرد. مث��ل اينكه اگر دي��وار خانه يي در 
حال فروريختن است، نمي توان براي اصالح نشتي 
لوله هاي آب اقدام كرد. در ش��رايط تحريم ممكن 
است درآمدهاي حاصل از فروش نفت به يك سوم 
رقم فعلي برسد و قيمت بسياري از كاالها و خدمات 
افزايش يابد. دولت چاره يي ندارد جز آنكه مشكالت 
را با مردم در ميان بگذارد. هر چند بسياري از مردم 
ممكن است در شرايطي نباشند كه بخواهند دوباره 

كمربندها را محكم ببندند.«
او گفت: » متاس��فانه همزمان با مشكالتي كه 
براي ايران پيش آمده، جهان نيز حال و روز خوشي 
ندارد. نه تنه��ا دولتمردان ايران، بلك��ه اروپايي ها 
ه��م نمي خواهند و نمي توانند ب��ا دونالد ترامپ به 
توافقي دس��ت يابن��د. البته منظورم اين نيس��ت 
كه نمي ش��ود كاري كرد و بايد دس��ت روي دست 
گذاشت؛ برعكس فكر مي كنم بايد با اتحاديه اروپا 
به يك توافق ممتاز رس��يد چرا كه در اين صورت 
ترامپ در انزوا قرار مي گيرد و تبعات تحريم كمتر 
مي شود و مجراهايي براي اقتصاد كشور در تعامالت 

بين المللي باز مي شود.«
او در پاس��خ به س��والي مبني بر شرايط ذهني 
جامعه براي پذيرش فش��ار اقتصادي گفت: »به هر 
حال االن 4۰ سال از انقالب اسالمي گذشته است 
و مردم مانند گذشته صبور نيستند. مردم حق دارند 
خسته باشند و به روحاني بگويند در سياست هايت 
موفق نب��ودي، هر چند كه به ب��اور من در مقابل 
روحان��ي گزينه بهتري وجود ن��دارد. اكنون دولت 
روحاني اين امتي��از را دارد كه اروپايي ها به عنوان 
دولت��ي معتدل و طرف مذاكره قب��ول دارند و اين 
دولت را به يك دولت تندرو ترجيح مي دهند. بايد 

روحاني از اين امتياز بهترين بهره را ببرد.«
كريم��ي خاطرنش��ان ك��رد: » در عي��ن حال 
دولت باي��د با باز كردن فض��اي گفت وگو، و طرح 
ديدگاه هاي مختلف جلوي گسترده شدن شايعات 
وتش��ديد نگراني ه��ا را بگيرد. فضا باي��د در صدا و 
س��يما و رس��انه هاي گروهي به نحوي باز شود كه 
كارشناس��ان بتوانند احتماالت مختلف را بررسي 
كنند. من امروز در يكي از ش��بكه هاي ماهواره يي 
صحبت ه��اي آق��اي زيباكالم را دي��دم كه توصيه 
مي ك��رد چنين برنامه هايي از صدا و س��يما پخش 
ش��ود. در اين موضوع من نيز با ايش��ان هم عقيده 
 هستم.« مدرس اقتصاد دانش��گاه مازندران گفت:
» بي ثباتي قاتل توس��عه اس��ت و من اميدوارم اين 
دوران دش��وار را بتوانيم با موفقيت طي كنيم. ولي 
اينك��ه با تش��ديد تحريم ها بايد س��از و كار بازار را 
كامال حفظ كرد موافق نيستم. بايد راهي را انتخاب 
كرد كه مشكالت ناشي از تحريم هاي امريكا طبقه 
متوسط، مزدبگيران و اقشار فرودست به شدت تحت 
فشار قرار نگيرند. بايد توجه داشت كه صداي طبقه 
بلندتر از صداي اقش��ار فرودست اس��ت.« اولويت 
دول��ت در اي��ن دوران س��خت بايد حف��ظ ثبات، 
جلوگيري از وارد آمدن فشار بر گروه هاي كم درآمد 
و متوس��ط الحال باش��د در عين حال كه دستگاه 
ديپلماس��ي كش��ور در جهت كاه��ش هزينه هاي 

تحريم از سوي امريكا تالش مي كند.«
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ظرفيت هاي بازار اسناد 
خزانه و عمليات بازار باز

حسين ميثمي|
پيش شرط استفاده بانك مركزي از بازار اسناد خزانه 
اسالمي جهت عمليات بازار باز، فراهم شدن بسترهاي 

قانوني و تعميق اين بازار است. 
در سال اخير بازار بدهي در كشور ايران توسعه پيدا 
كرده و انواع گوناگوني از ابزارها و اوراق بهادار اسللالمي 
)صكوك( در اين بازار عملياتي شللده اند. اسللناد خزانه 
اسللالمي، يكي از مهم ترين اين ابزارها را شكل مي دهد 

كه با نماد اخزا در بازار سرمايه كشور مبادله مي شود. 
هرچند تاكنللون دولت بطور عمللده از بازار بدهي 
جهللت دو هللدف خاص يعنللي: »مديريللت بدهي ها 
گذشته« و »تامين نيازهاي مالي« استفاده كرده است، 
اما به نظر مي رسد كاركرد مهم ديگري براي بازار بدهي 
قابل تصور است كه تاكنون چندان به آن توجه نشده و 
آن چيزي نيست جز »انجام عمليات بازار باز با استفاده 

از ابزارها و اوراق بدهي«. 
منظور از عمليات بازار باز فعاليتي اسللت كه در آن 
بانللك مركزي با خريد و فروش گللروه خاصي از اوراق 
بهادار )اوراق با كيفيت دولتي(، تالش مي كند تا اهداف 
سياسللتي خود در بازار پول )بازار بين بانكي( را اعمال 
كند. وجه تسميه »بازار باز«، آزاد بودن عوامل اقتصادي 
در ورود و خللروج در اين بازار و مشللاركت در عمليات 
بانك مركزي است. يعني از يكسو بانك مركزي اختيار 
دارد كه به خريد و فروش اوراق اقدام ورزد و از سللوي 
ديگر، بانك ها )كه طرف ديگر معامله هستند( نيز اختيار 

دارند كه اين اوراق را بخرند يا بفروشند. 
كاركرد اصلي عمليات بازار بللاز، مديريت نرخ هاي 
كوتاه مللدت در بللازار بين بانكي )ابزار يللا هدف مياني 
سياسللت گذار( اسللت. در واقع هدف بانللك مركزي از 
خريد و فللروش اوراق، هدايت نمودن نرخ هاي موجود 
بازار به سللمت نرخ هدف است. در نتيجه مديريت نرخ  
كوتاه مدت، تورم موجود نيز به سمت تورم هدف بانك 
مركزي هدايت شللده و اين هدف غايي سياسللت گذار 

پولي را تامين مي كند. 
با توجه به آنچه مطرح شد به نظر مي رسد مي توان 
از ابزار اسللناد خزانه اسللالمي جهت عمليللات بازار باز 
استفاده كرد. شيوه معمول انجام اين كار مي تواند بدين 
صورت باشد كه ابتدا دولت در بازار اولي اقدام به انتشار 
اسناد خزانه اسالمي نموده و آنها را به طلبكاراني كه از 
دولت طلللب دارند )مانند پيمانكاران( تحويل مي دهد. 
در ادامه، اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از دولت طلب 
داشللته اند و در ازاء آن اسللناد خزانه اسللالمي تحويل 
گرفته اند، نسللبت به تنزيل ايللن اوراق در بازار ثانوي و 
دسللتيابي به منابع نقد اقدام مي نمايند. در اين شرايط 
بانك مركزي )در صورت فراهم بودن بسترهاي قانوني 
و مقرراتللي( مي تواند با ورود در بللازار ثانوي اين اوراق 
و انجام خريد و فروش، نسللبت به اعمال سياست هاي 

انقباضي و انبساطي مورد نظر خود اقدام ورزد. 
از منظللر معيارهاي فقهي، اسللناد خزانه اسللالمي 
بر اسللاس عقد بيع دين طراحي شللده است كه مورد 
تاييد مشهور فقهاي اماميه و شوراي نگهبان است. اين 
اوراق همچنين، تمامي معيارها و ويژگي هاي اقتصادي 
كه الزم اسللت در اوراق مبناي عمليات بازار باز موجود 
باشللد، را تاميللن مي كند. مهم ترين ويژگللي اين ابزار، 
ريسك حداقلي آن است چرا كه اسناد خزانه جزو ديون 
ممتاز دولتي شناخته مي شود به اين معنا كه در زمان 
سررسلليد اين اوراق، دولت موّظف اسللت ابتدا نسبت 
بلله تصفيه اين اوراق اقدام نمللوده و پس از آن اقدام به 

پرداخت ساير ديون خود نمايد. 

تهاتر بدهي ها معوقات 
بانكي را كاهش مي دهد

سيدمهدي فرشادان در گفت وگو با ايِبنا با اشاره 
بلله رقم باالي بدهي هللاي معوق دولللت و مردم به 
شللبكه بانكي و بالعكس، گفت: تهاتر بدهي ها يكي 
از اقداماتي است كه مي تواند كالف سردرگم اقتصاد 
را باز كرده و به رفع بسياري از مشكالت كمك كند. 
نماينده مردم سللنندج، ديوانللدره و كامياران در 
مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينكه بدهي هاي معوق 
دسللت بانك ها براي تسللهيالت دهي را بسته است، 
افزود: تهاتر بدهي هاي معوق بهترين راهكاري است 
كه ضمن كاهش حجم ايللن نوع مطالبات گره هاي 
بزرگ اقتصادي را باز مي كند.  وي با تاكيد بر اينكه 
نمايندگان در زمان بررسللي و تصويب قانون بودجه 
۹۷ كل كشور به تهاتر بدهي هاي معوق ميان دولت، 
بخش غيردولتي، بانك ها و همچنين بدهكاران بانكي 
اشاره كرده است، تصريح كرد: با توجه به اينكه برخي 
بانك ها نيزبدهي هاي معوق به بانك مركزي دارند در 
حوزه تهاتر بدهي ها اين نوع مطالبات نيز بايد مدنظر 
قرار بگيرد زيرا به پويايي بيشتر شبكه بانكي كمك 
خواهد كرد.  فرشللادان با بيان اينكه در حال حاضر 
بانك مركزي بابت بدهي هاي معوق بانك ها سود ۱۸ 
درصد از آنها طلب مي كند، افزود: بانك مركزي بايد 
با بانك ها تصويه حسللاب كند زيللرا ادامه اين رويه 
نيللز خود عاملي براي ورشكسللتگي بانك ها خواهد 
بللود.  وي با تاكيد بر اينكه مجلللس پيگير مصوبه 
خود در حوزه كاهش معوقات بانكي اسللت، گفت: با 
اجراي قانون مذكور گره مشكالت اقتصالدي مردم و 
بانك ها حل خواهد شد. اين نماينده مردم در مجلس 
دهم، با بيان اينكه بدهللي بانك ها به بانك مركزي 
در پايان سللال ۹۵ حدود ۱۰۰۰ هزار ميليارد ريالي 
بوده، تصريح كرد: مي توان با استفاده از ظرفيت تهاتر، 
تسويه زنجيره يي بدهي را انجام داده كه با عملياتي 
شدن اين مهم بخش قابل توجهي از بدهي دولت را 
تسويه و در ضمن هيچ تغييري در ميزان پايه پولي و 
نقدينگي ايجاد نخواهد شد.  عضو كميسيون برنامه، 
بودجه و محاسللبات مجلس يادآور شللد: دولت بايد 
با عمل به مصوبه مجلس و تسللويه بدهي هاي خود 
به شبكه بانكي قدرت تسهيالت دهي آنها را تقويت 
كند در غير اين صورت رويه ارائه وام ها با مشللكالت 

عديده يي مواجه خواهد شد. 

يادداشت

خبر

يك نماينده مجلس تاكيد كرد

اجازهفعاليتبهصرافيهابهجايدخالتومچگيري
عضو كميسيون برنامه و بودجه: ذخاير بانك مركزي به جاي فروش سكه به سرمايه دار بايد حفظ شود

گروه بانك و بيمه|
در حالي كه نرخ اونللس جهاني روز جمعه 2۹ 
تيرماه ۹۷ به ۱224 دالر رسلليده و نسبت به نرخ 
بللاالي ۱3۰۰ دالر يك ماه پيش، كاهش داشللته 
اسللت، اما قيمت هر قطعه سللكه تمام بهار آزادي 
طللرح جديد اواخر هفته و با افزايش قابل توجه بار 
ديگر به باالي 2.۹ ميليون تومان رسلليد و رقم 2 

ميليون و ۹۱۸ هزار تومان را ثبت كرد. 
به گزارش »تعادل«، روز پنج شللنبه 2۸ تير ماه 
۹۷ در بللازار تهران سللكه طرح قديم به 2 ميليون 
و ۶۹4هزار تومان رسلليد. هر قطعه نيم سكه بهار 
آزادي بللا 2 هللزار و ۵۰۰ تومان رشللد قيمت يك 
ميليون و 3۷۸ هزار و هر قطعه ربع بهار آزادي نيز 
بدون تغيير به ارزش ۷۱۷ هزار تومان معامله شد. 

هر قطعه سكه گرمي نيز بدون تغيير 4۱۶هزار 
تومان معامله شللد و قيمت هر گرم طالي ۱۸عيار 
نيللز با رشللد يك هللزار و ۱۷۰ توماني بلله ارزش 

23۸هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شد. 
در بازار ارز رسللمي نيز هر دالر امريكا با يك 
تومان افزايش 4 هزار و 3۵۱ تومان قيمت خورد. 
هر يورو با ۱۰ تومان رشللد ۵ هللزار و ۷۹تومان 
و هللر پوند نيللز با 3 تومللان كاهللش ۵ هزار و 

۷۰۰تومان ارزش گذاري شد. 

 اجازه فعاليت به صرافي ها
از سللوي ديگر، در رابطه با ساماندهي بازار طال 
و ارز و سللكه، يك عضو هيات رييسلله كميسيون 
اقتصللادي مجلللس، بللر ضللرورت دوري دولت از 
مداخله گري در وضعيت بازار سكه و ارز تاكيد كرد 
و گفت: با ساماندهي ارزي تب سكه كاهش مي يابد. 
معصومه آقاپور عليشللاهي با اشاره به وضعيت 
بازار ارز و سللكه در كشور، گفت: ايجاد بازار ثانويه 
در وضعيللت فعلي با توجه به عدم وجود سللازوكار 
مورد نياز به صالح نيسللت. نماينده مردم شبستر 
در مجلس شللوراي اسللالمي، با بيللان اينكه علت 
عللدم توفيق بازار ثانويه دخالت دوباره دولت در آن 
اسللت، افزود: دولت بايد اين بازار را كامال به مردم 
واگذار كرده و از وضع قوانين و شللرايط سخت در 

آن بپرهيزد. 
وي بللا تاكيللد بللر اينكلله تصويللب قوانين و 
سللازوكارهاي مختلف براي مديريت بازار ثانويه از 

سللوي دولت به ايجاد بازار سللياه و بازار حاشيه يي 
دامللن مي زند، تصريللح كرد: دولت بايد دسللت از 
دخالت در بازار برداشته و مانند قبل اجازه فعاليت 
صرافي هللا را بدهد. نقش دولللت در حوزه فعاليت 
صرافي ها بايد تنها نظارت براي جلوگيري از تخلف 
آنها باشللد، نظارت دولللت در اين بخش به معناي 
مچ گيري نبايد باشللد بلكه دولت در اين حوزه بايد 

كمك كننده و همدل باشد. 
آقاپور عليشاهي با تاكيد بر اينكه دولت بايد دست 
از بازرسي صرف و مچ گيري بردارد، تصريح كرد: تجربه 
نشان داده كه نظارت هاي سفت و سخت كه تنها در 
فكر مچ گيري باشد موفق نخواهد شد. وي در خصوص 
آينده بازار سكه، گفت: وقتي بازار ارز ساماندهي شود 
در بازار سكه در شرايط فعلي نيز افت قيمت رخ خواهد 
داد. دولت در بازار سللكه نبايد كاري به دسللته بندي 
تقاضا داشته باشد، اگر دولت نقش مداخله گري خود 
را در بللازار كاهش دهد بطور حتم وضعيت بازار رو به 

بهبود حركت خواهد كرد. 

 عرضه گواهي پيش فروش سكه پابرجاست
همچنيللن دبيللركل بانك مركللزي از حتمي 
بودن عرضه گواهي پيش فروش سللكه در بورس 
خبللر داد و گفت: زير سللاخت هاي نرم افزاري و 
سللخت افزاري الزم در حال آماده سللازي است 
و بلله زودي اين گواهي عرضه مي شللود. محمود 
احمدي، درباره تعويق عرضه گواهي پيش فروش 
سللكه در بللورس كاال، اظهللار داشللت: گواهي 
پيش فروش سللكه كاري جديد است و به همين 
دليل بايد برنامه ريزي هاي دقيقي در خصوص آن 

انجام شود. 
وي بللا تاكيد بللر اينكه، بللراي عرضه گواهي 
پيش فروش سكه بايد مناسبات و روابط خريدار 
و فروشللنده به درستي تعيين شود، ادامه داد: از 
آنجايي كه اين گواهي ها ممكن اسللت به شخص 
ثالث فروخته شللود؛ بنابراين بايد وضعيت آن به 

گونه مناسبي مشخص و تعيين شود. 
دبيللركل بانك مركللزي تصريح كللرد: بانك 

مركزي با جديت ايده عرضه گواهي پيش فروش 
سكه را پيگيري مي كند و در حال بررسي و انجام 
امور در خصوص آن اسللت. وي از ادامه برگزاري 
جلسات ميان بانك مركزي و بورس براي عرضه 
گواهي پيش فروش سكه خبر داد و اظهار داشت: 
برنامه ريزي هللاي الزم در ايللن خصوص در حال 
انجللام بوده و قرار اسللت بورس بلله زودي زمان 

عرضه آن را اعالم كند. 
يادآور مي شللود، طرح امللكان خريد و فروش 
گواهللي سللكه هاي پيش فروش شللده، با هدف 
تنظيللم بللازار مسللكوكات اين فلللز زرد رنگ از 
سوي بانك مركزي برنامه ريزي شد تا كساني كه 
اقدام به پيش خريد سكه كرده اند، اين فرصت را 
داشته باشللند كه پيش از سررسيد، دارايي خود 
را به تناسللب ماه هاي باقيمانده تا تحويل سكه، 

نقد كنند. 
پيش از اين دبيركل بانك مركزي اعالم كرده 
بللود كه اجراي ايللن طرح از دهللم تيرماه كليد 

مي خورد، اما به دليل آماده نبودن زيرساخت هاي 
آن اجراي آن بلله تعويق افتاد. طبق توافق بانك 
مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار، معامالت 
اوراق گواهي سپرده سكه هاي پيش فروش شده 
كه در حكم سللكه فيزيكي است، در بورس كاال 

انجام مي شود. 
طرح پيش فروش سللكه كلله بانك مركزي از 
بهمن ماه پارسللال در سلله مرحله اجرا كرد، در 
مجموع موجب شد تا هفت ميليون و ۶۰۰ هزار 
سكه تا اواسط ارديبهشت ماه پيش فروش شود. 
سكه هاي يك ماهه در ارديبهشت ماه و سه ماهه 
از 2۶ تير ماه سال جاري تحويل متقاضيان شد. 

 ذخاير بانك مركزي حفظ شود
 از سللوي ديگر، عضو كميسيون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس با تاكيد بر اينكه پيش فروش 
سللكه راهكار مناسبي نيسللت، معتقد است براي 
سللاماندهي وضعيللت اقتصادي بايللد برنامه ريزي 

جامعي براي مديريت نقدينگي ارائه شود. 
محمللد خدابخشللي در گفت وگو بللا ايِبنا با 
نادرسللت خواندن اقدام بانللك مركزي مبني بر 
پيش فروش سكه، گفت: با اين اقدام حباب قيمت 
سكه كاهش نخواهد يافت، زيرا باز هم سكه ها به 
دست متقاضي اصلي نخواهد رسيد. تا زماني كه 
عده يي با خريد بيش از 3۰ هزار سكه پيش قدم 
مي شللوند بطور حتم تقاضاهللا همچنان در اين 
بازار وجود خواهد داشللت. عرضه سكه به صورت 
پيش فروش در شللرايط فعلي از منطق درستي 
پيروي نمي كند، هيچ عقل سليمي نمي پذيرد كه 
بانك مركزي در شللرايط فعلي كه منابع خود را 
بايد حفظ كند آن را در قالب پيش فروش سللكه 

به تعدادي سرمايه دار واگذار كند. 
خدابخشللي با بيان اينكه پيش فروش سللكه 
در برهلله فعلي تاثيري در رفللاه اقتصادي مردم 
نخواهد داشللت، گفت: اين تصميم هيچ تاثيري 
در مديريت نقدينگي نداشللته و بيشتر بر ايجاد 
بازار سللياه از سللوي برخي افللراد دامن مي زند. 
در برنامه دولللت بايد همه بازارهللا اعم خودرو، 
ارز، سللكه، مسللكن و غيره ديده شللود تا با يك 
بسته پيشنهادي مديريت سرمايه هاي سرگردان 

صورت بگيرد. 

گروه بانك و بيمه|
به دنبللال انتقادهاي مختلف از ميزان ارز ارزان و 
رسللمي اختصاص يافته به واردات، نامشخص بودن 
اسللامي افراد يا نام شركت ها، واردات بدون ارتباط با 
فعاليت تخصصي شللركت ها و... برخي كارشناسان، 
نمايندگان مجلس و مسووالن قضايي خواستار اعالم 
كامل و شفاف اسامي افراد و شركت هايي هستند كه 

از ارز 42۰۰ توماني استفاده كرده اند. 
به گللزارش تعادل، اگرچه برخي صاحب نظران 
با اشللاره بلله روند قانونللي تخصيللص ارز، فروش 
سللكه، سللپرده گذاري، خريد و فروش ارز و سللاير 
سياست هاي پولي و مالي و ارزي دولت در يكسال 
اخير، معتقدند كه اعالم اسللامي در شللرايطي كه 
براسللاس سياسللت هاي اعالم شللده دولت عمل 
كرده اند، نتيجه يي ندارد و باعث افزايش بي اعتمادي 
و نااميدي از شللرايط اقتصادي مي شود و برخالف 
حقوق سللرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي است، اما 
در عين حال عده يي ديگر از كارشناسان و مسووالن 
معتقدند كه بخشي از واردات كاال مانند خودروهاي 
لوكللس خارجي، تخصيللص ارز و خريد سللكه و 
معامللالت ارز، به خاطر رابطه بازي، رانت و فسللاد 
سازماندهي شكل گرفته و دسترسي به دالر رسمي 
و منابللع مالي، و همچنيللن منابع بانكي عظيم در 
اختيار طبقه مرفه و نوظهور، عمال باعث اخالل در 
بازار و افزايش التهاب شده است.  اين كارشناسان و 
مسللووالن منتقد معتقدند كه در سللا لهاي اخير 
باعث رشد قيمت مسكن، خودرو، واردات كاالهاي 
لوكس مثل خودرو، فساد سازماندهي شده قاچاق 
كاال وحتي از مبادي رسللمي شللده است و براين 
اساس براي مقابله با اين روند، بايد اسامي شركت ها 

و افراد اعالم شللود تا با اخاللگران و سللوداگران و 
فساد سللازماندهي شده برخورد شود. براين اساس 
در شللرايط تحريم و ضرورت حفظ ذخاير و منابع 
ارزي و طالي كشور و مشكالت اقتصادي و التهاب 
بازار، نبايد اجازه داده شللود كلله عده يي با واردات 
كاالهللاي غير ضللروري و لوكس نظيللر خودروي 
خارجي، دريافت ارز ارزان و رسمي و... به سودهاي 
سرشار دسللت يابند و در عين حال باعث افزايش 
قيمت ها در بازار و التهاب بيشتر قيمت ها و نرخ هاي 
طال و ارز و خودرو و مسللكن و... شوند و سودهاي 

سرشار از شبكه هاي بانكي دريافت كنند. 
مصاحبلله  انتشللار  پللي  در  راسللتا،  ايللن  در 
حجت االسللالم والمسلمين منتظري دادستان كل 
كشور مبني بر لزوم ارائه هر چه سريعتر اطالعات 
مربللوط بلله گيرنللدگان ارز بانك مركللزي با نرخ 
رسللمي، ولي اهلل سيف اعالم كرد: بانك مركزي در 
فرآيند اطالع رساني، همواره به دنبال شفاف سازي 
بوده و كليه اطالعات را به موقع اطالع رساني كرده 

و هيچ نكته يي براي كتمان وجود ندارد. 
به گللزارش »تعادل«، رييللس كل بانك مركزي 
بللا تاكيد بر اين نكته كه در جريان اطالع رسللاني با 
هيچ محدوديت و فشاري روبرو نبوده ايم، خاطرنشان 
سللاخت: ما با شللفافيت كامللل، اطالعللات الزم را 
اطالع رسللاني كرده  ايللم و اخيراً نيز بنابللر تقاضاي 
دادسللتان تهران، فهرست كامل كليه ارزهاي تامين 
شده، براي ايشان ارسال شده است. مع الوصف بنا بر 
مالقاتي كه با دادستان كل كشور داشتم، اين ليست 
روز پنج شنبه 2۸ تير ۹۷ براي ايشان نيز ارسال شد. 
سلليف افزود: دادستان كل كشور يكي از اعضاي 
فعال و موثر شللوراي پول و اعتبار است و از اقدامات 

اصالحللي بانك مركللزي به صورت جللدي حمايت 
مي كنللد. ضمللن آنكه بللا توجه به حضور مسللتمر 
ايشللان در جلسات و مباحث مطروحه در شورا و نيز 
گزارش هاي تفصيلي كه در اختيارشان قرار مي گيرد، 
در جريان تصميمات و سياست گذاري  ها قراردارند. 
خوشللبختانه بانك مركزي همانند هميشه، در اين 
مورد نيز با شللفافيت و دقت نظر عمل كرده اسللت. 
نكته ديگري كه در اين فرصت كوتاه از ايشان سوال 
شد، روند رسيدگي به پرونده شكايت بانك مركزي و 

تعاوني منحله موسوم به ثامن الحجج بود. 
وي در خصوص صدور قرار سللنگين ترين وثيقه 
تاريخ ايران براي متهم نخسللت پرونده ثامن الحجج 
افزود: بانك مركزي در دوره جاري با شناخت دقيق 
از بللازار پولي و بانكي و مخاطللرات موجود در آن، با 
جديت تمام سللاماندهي بازار غيرمتشللكل پولي و 
مبارزه با فسللاد را در اولويت اول امور خود قرار داد و 
از همان روز نخست، اهتمام من و همكاران پرتالشم 
در ايللن بانك، حل قطعي معضل پيچيده و دامنه دار 

موسسات غيرمجاز بود. 
رييس شوراي پول و اعتبار گفت: مقابله با فساد 
سازمان يافته كه ريشلله در چند دهه گذشته دارد، 
بللدون هرگونه اثرپذيري از موانع و سللنگ اندازي ها 
استمرار داشته و در اين مدت، من و همكارانم بدون 

توجه به تبعات به راهمان ادامه داده ايم. 
وي با ابراز خشللنودي از ريشلله كن شدن تمامي 
موسسات غيرمجاز شناخته شده تاكيد كرد: خداوند 
متعال را شاكرم كه در اين مسير به ما توفيق داد تا 
در برابر فشللار و تهديدها ايسللتادگي كرده و يك بار 
براي هميشه اين مخاطره بزرگ را از پيش رو برداريم. 
سلليف كه سللاماندهي بازار غيرمتشللكل پولي 

را نقطلله عطفللي در تاريخ بانك و بانكداري كشللور 
مي دانللد، افزود: امروز به حول قوه الهي، ريشلله هاي 
ايللن فسللاد در حال خشللكيدن اسللت. رييس كل 
بانك مركزي در پايان خاطرنشللان سللاخت: گرچه 
در جريان ساماندهي غيرمجازها متحمل آسيب هاي 
جدي نيز شللديم ولي اين  جراحي بزرگ و پُرهزينه 
بللا تاكيدات مقام معظللم رهبري مدظللله العالي و 
بللا حمايللت رييس جمهور محترم و مسللاعدت قوه 
قضاييه، نهادهاي امنيتي و انتظامي صورت گرفت كه 
اين همراهي  ها شايسته قدرداني است چون اگر اين 
عمل به سللاليان بعد موكول مي شد، تبعات و اثرات 
جانبي منفي آن به مراتب بيشتر بود. البته در آخرين 
مرحله، تصميم گيري هاي به جا و به هنگام نمايندگان 
محترم سه قوه و تاييدات سران محترم قوا بسيار موثر 

و راهگشا بوده است. 

 جزئيات گشايش هاي »ال سي«
 از سللوي ديگللر، رييس فراكسلليون مبارزه با 
مفاسللد و شللفافيت مجلس با تاكيللد بر ضرورت 
شفاف سللازي جزييات گشللايش هاي ال سللي از 
سوي دولت، گفت: سامانه نيما در بهبود وضعيت 
بللازار تاثير چنداني نداشللت.  امير خجسللته در 
گفت وگللو بللا ايِبنللا با اشللاره به وضعيللت فعلي 
اقتصاد، گفت: متاسللفانه ضعللف نظارت دولت بر 
وضعيت بللازار نارضايتي هللاي عديده يي را ايجاد 
كرده اسللت. نماينللده مردم همللدان در مجلس 
شوراي اسللالمي، با بيان اينكه رهاشدگي بازار از 
سللوي تيم اقتصادي دولت و دستگاه هاي نظارتي 
بي نظمي هاي بسياري را ايجاد كرده است، افزود: 
متاسللفانه در حال حاضر به علت نبود مكانيسللم 
مشللخص قيمت گذاري ها از سللوي بللازار صورت 
مي گيرد.  خجسته با اشاره به تالش مجلس براي 
ممانعللت از افزايش نرخ حامل هاي انرژي با هدف 
ايجاد ثبات قيمتي در بازار، تصريح كرد: متاسفانه 
نابسللاماني وضعيت بازار ارز تمللام برنامه ريزي ها 

براي ثبات قيمتي در بازار را به هم ريخته است. 
وي با بيان اينكه تيم اقتصادي دولت در مسير 
كاهللش نرخ ارز در بازار اقللدام عملي انجام نداده 
اسللت، گفت: متاسفانه ضمن بي تحركي دولت در 
بحث سللاماندهي بازار مجلس نيز سللكوت كرده 
است. اين نماينده مردم در مجلس دهم، با تاكيد 
بر اينكه راه اندازي سللامانه نيما نيز در ساماندهي 
وضعيت بازار موفق نبود، افزود: متاسللفانه سامانه 
نيمه سناريويي براي خروج دالر از سوي برخي به 

خارج از كشور بود. 
خجسته با بيان اينكه از دولت درخواست ارائه 
جزييات گشايش هاي ال سي را داشته ايم، تصريح 
كرد: متاسفانه ديده شده كه گشايش هاي صوري 
صورت گرفتلله و برخي افراد با دريافت ارز دولتي 

هيچ نوع وارداتي به كشور نداشته اند. 
وي با تاكيد بر اينكه متاسفانه برخي با ارز دولتي 
اقللدام بلله واردات و احتكار كاالهللا كرده اند، گفت: 
متاسللفانه در آينللده نزديك با كمبللود كاال مواجه 
خواهيم شللد، از اين رو دولت براي جلوگيري از اين 
نوع بحران ها بايد دست به كار شده و به شفاف سازي 

نسبت به دريافت كنندگان ارز دولتي اقدام كند. 
ايللن نماينده مللردم در مجلس دهللم، با بيان 
اينكلله تغيير در تيم اقتصادي دولت الزم اسللت، 
افزود: تاخير دولت در تغيير كابينه به ضرر كشور 
اسللت از ايللن رو بايد ايللن اقدام هرچه سللريع تر 
انجام شللود. خجسللته ادامه داد: با توجه به رويه 
كشورهاي اسللتكباري در تحريم هاي غيرعادالنه 
عليلله ايران بايللد مديريت در اقتصاد به شللكلي 
باشللد كه مشللكلي براي مردم رخ ندهد.  رييس 
فراكسلليون مبللارزه بللا مفاسللد و شللفافيت در 
مجلس شوراي اسللالمي، يادآور شد: تعلل دولت 
در سللاماندهي اقتصادي با اداملله رويه تحريم ها 
به صالح نيسللت، زيرا اگر تحريم بانك ها و سللاير 
تحريم ها اعمال شود وضعيت اقتصادي از اين هم 

بدتر خواهد شد.

رييس كل بانك مركزي اعالم كرد

هيچ نكته اي براي كتمان ليست دريافت كنندگان ارز وجود ندارد

بيمارسللتان شهيد سللتاري قرچك با حضور 
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاون 
علمي و فناوري رييس جمهور، نماينده مردم در 
مجلس، رييس سللتاد اجراي فرمللان امام )ره(، 
مديرعامللل بنياد بركت، رييس دانشللگاه علوم 
پزشكي شللهيد بهشللتي و مقامات و مسووالن 
در روز پنج شللنبه 2۸ تيرماه ۱3۹۷ افتتاح شده 
و با ايفاي نقش موثر هلدينگ نسلليم سللالمت 
پاسللارگاد بلله بهره بللرداري مي رسللد.  احداث 
بيمارسللتان شللهيد سللتاري قرچك ورامين با 
همللكاري وزارت بهداشللت، درمللان و آموزش 
پزشللكي و سللتاد اجراي فرمان امام )ره( انجام 
شللده و بهره بللرداري آن طي يللك مناقصه بر 
عهده هلدينگ نسلليم سللالمت پاسللارگاد قرار 
گرفته است. احداث اين بيمارستان توسط ستاد 
اجرايللي فرمان حضللرت امام )ره( و بر اسللاس 

تفاهمنامه با وزارت بهداشللت، درمان و آموزش 
پزشللكي مبني بر مشاركت سللتاد در ساخت و 
تكميل ۱۰ پروژه بيمارسللتاني در مناطق كمتر 

توسعه يافته كشور صورت گرفته است. 
ايللن بيمارسللتان در زيربنايي به مسللاحت 
۸3۰۰ مترمربع و در4 طبقه بنا شللده اسللت و 
شللامل كلينيك هاي تخصصي داخلي، جراحي، 
زنللان و زايمان و كودكان و نللوزادان، پد بالگرد 
امدادي هوايي و بخش هللاي مراقبت هاي ويژه، 
ICU  ،NICU ،CCUو داراي 4 اتللاق عمل 
و بخش هاي جراحي و بسللتري داخلي، دياليز، 
راديولوژي، آزمايشللگاه، داروخانه، اورژانس و... 
اسللت. همچنيللن در آينده امكان توسللعه  اين 
بيمارسللتان ۹۶تختخوابي وجللود دارد. اين در 
حالي اسللت كه پيللش از اين، شللهر قرچك با 
وجود جمعيت 2۷۰هزار نفري، فاقد بيمارستان 

بوده و افتتاح بيمارسللتان شهيد ستاري، ضمن 
پوشللش عمده  مشللكالت بهداشللتي و درماني 
مللردم، بلله محروميت زدايي و اشللتغال زايي در 
ايللن منطقه كمللك خواهد كرد.  خاطر نشللان 
مي سازد هلدينگ نسيم سللالمت پاسارگاد، در 
راسللتاي تقويت مشللاركت بخش خصوصي در 
حوزه سالمت و ايفاي مسووليت هاي اجتماعي، 
احللداث شللهرك هاي سللالمت و ۷۰۰۰تخت 
بيمارسللتاني در شللهرهاي مختلف ايران را در 
دسللتور كار قللرار داده و هم اكنون بيمارسللتان 
خاتم قم، در ۸ طبقه و با مساحتي بالغ بر 2۰۰ 
هزار مترمربع در يك مجتمع آموزشللي درماني 
در شهرك سالمت خاتم، در حال ساخت است و 
بهار ۱3۹۸ به بهره برداري خواهد رسيد. طراحي 
اين بيمارسللتان بر اساس آخرين استانداردهاي 
اروپا و در سه قطب آموزشي، سالمت-درماني و 

قطب خدمات-رفاهي انجام گرفته اسللت. هدف 
از احللداث و بهره بللرداري از اين بيمارسللتان ها 
ارتقاي كيفيت بهداشللت و سللالمت عمومي و 
در دسللترس قرار دادن خدمللات درماني براي 

آحللاد افللراد جامعه اسللت و به عنللوان ايفاي 
مسللووليت هاي اجتماعي گروه مالي پاسارگاد، 
توسط هلدينگ نسيم سللالمت پاسارگاد انجام  

مي پذيرد. 

افتتاحبيمارستانقرچكتوسطهلدينگ»نسيمسالمتپاسارگاد«
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5 بورس و فرابورس
 اظهارات ترامپ و نوسان 

بازار هاي آسيايي
بازاره��اي آس��يايي در معام��ات روز جمع��ه با 
س��ردرگمي معامات را آغاز كردند در حالي كه روند 
نس��بتا كمرنگ معام��ات در بازارهاي امريكا يكي از 
عوامل اصلي نوس��ان در بازارهاي آسيايي عنوان شد. 
به گزارش سنا، حضور رييس جمهور امريكا در شبكه 
سي ان بي سي و درخواست وي از بانك مركزي براي 
اتمام برنامه سياست هاي محرك پولي، موجب نوسان 
شديد شاخص ها در بازار آسيا شد. ترامپ با انتقاد به 
عملكرد بانك مركزي اين كش��ور به س��ي ان بي سي 
گفت: از اينكه فدرال رزرو )بانك مركزي امريكا( نرخ 
بهره را افزايش بدهد هيچ واهمه يي ندارم اما احساس 
مي كنم كه بانك مركزي با افزايش نرخ بهره، امريكا را 
دچار ضرر و زيان هاي جبران ناپذيري مي كند و عما 
اين كش��ور را با بانك مركزي اتحاديه اروپا و ژاپن در 
تقابل قرار مي دهد. وي گفت: هر وقت نرخ بهره را در 
امري��كا باال ببريم، آنها )اتحادي��ه اروپا و ژاپن( تمايل 
پيدا مي كنند تا نرخ بهره شان را بيشتر افزايش دهند. 
من از اين بابت راضي نيس��تم ولي اي��ن آزادي را به 
ف��درال رزرو داده ام تا بهترين تصمي��م را بگيرند. در 
اين ميان، ش��اخص قيمت دالر با افت 0.1 درصدي 
رو به رو شد و نرخ بازده اوراق 10 ساله امريكا افزايش 
0.3 درصدي را به ثبت رس��اند. در بازارهاي آسيايي، 
شاخص شانگهاي چين رش��د 2.1 درصدي را از آن 
خود كرد و توانس��ت از روند منفي چند روز گذشته 
خارج شود. همچنين، نيكي ژاپن با افت 0.2 درصدي 
همراه ش��د در حالي كه نرخ مصرف كننده در ژاپن با 
رشد 0.8 درصدي رو به رو شد. افزون بر اين، شاخص 
كاسپي كره جنوبي رشد 0.4 درصدي داشت و بورس 
هن��گ كنگ با افزايش 0.8 درصدي ش��اخص اصلي 
معام��ات را ادام��ه داد. عاوه بر اي��ن، اس اند پي در 
استراليا 0.3 درصد مثبت شد و شاخص اصلي بورس 
تايوان نيز روند مثبت 0.8 درصدي را از آن خود كرد.

 مروري بر مهم ترين 
رويدادهاي تاالر نقره اي

گ�روه ب�ورس| در هفت��ه گذش��ته رويدادها و 
اظهارنظرهاي مهم��ي پيرامون ب��ورس كاالي ايران 
صورت گرفت كه موافقت هيات دولت با تداوم عرضه 
ذرت و جو در بورس كاال، بورس كاال مس��يري براي 
حمايت از توليد، دس��تيابي به ش��فافيت اقتصادي از 
طري��ق اين بازار از مهم ترين آنها بود. بر اين اس��اس، 
در هفته گذشته هيات دولت در جلسه يي براي تداوم 
اجراي سياست قيمت تضميني با عرضه محصوالت 
ذرت و جو در بورس كاالي ايران موافقت كرد. در اين 
جلسه كه به رياست حجت االسام والمسلمين حسن 
روحاني رييس جمهوري برگزار شد، دولت براي تداوم 
اجراي سياست قيمت تضميني براي محصوالت ذرت 
و جو، افزايش ش��فافيت معام��ات و كاهش بار مالي 
دولت، با عرضه محصوالت ذرت و جو در بورس كاالي 

ايران موافقت كرد. 

احتمال بروز رانت به صفر مي رسد
همچنين، جعفر سرقيني معاون وزير صنعت طي 
هفته گذشته عنوان كرد: اجرايي شدن دستورالعمل 
جدي��د صادراتي براي الزام به صادرات تنها از مس��ير 
توليدكننده اصلي موجب ش��ده تا التهاب بازارها در 
مس��ير كاهش قرار گي��رد كه با توجه به بن بس��ت 
صادرات براي واس��طه ها، تقريبا مي توان گفت كه از 
اين پس امكان بروز ران��ت با همكاري بورس كاال به 
صفر مي رسد. وي گفت: مصوبه صادراتي جديد در اين 
راستا اجرايي شد كه از اين پس واسطه ها نتوانند براي 
كس��ب سود ناش��ي از اختاف نرخ ارز محاسبه شده 
در قيمت هاي پايه بورس كاال با نرخ هاي غيررسمي، 
محصوالت فوالدي و فلزي را از كف بازار خريده و آن 

را صادر كنند. 

حمايت از بازار داخلي
از س��ويي ديگر، حام��د س��لطاني نژاد مديرعامل 
بورس كاال گفت: محدود شدن صادرات تنها از مسير 
توليدكنن��ده اصلي يا نماينده آنها، ب��راي حمايت از 
بازار داخلي و توليدكنن��دگان در صنايع تكميلي در 
حوزه هاي فلزي و پتروشيمي يك روش بهينه است. 
وي با بيان اينكه عده يي با استفاده از خألهاي موجود، 
محص��والت را به صورت خام صادر مي كنند، افزود: بر 
اين اساس مقرر شد براي جلوگيري از هرگونه تخلف 
احتمالي، صادرات مواد اوليه صنايع پايين دس��تي از 
س��وي واحدهاي توليدي عرضه كننده در بورس كاال 
و با ارائه تاييديه رسمي به اشخاص حقيقي و حقوقي 
از واحدهاي توليدي )باالدستي( محصول انجام شود. 
مديرعامل ب��ورس كاال تاكيد كرد: ب��راي حمايت از 
بازار داخلي و توليدكنن��دگان در صنايع تكميلي در 
حوزه هاي فلزي و پتروشيمي، محدود شدن صادرات 
تنها از مس��ير توليدكننده اصلي يا نماينده آنها يكي 
از رويكردهاي مطلوبي است كه به طور قطع تاثيرات 

خوبي بر بازار داخلي بر جاي مي گذارد. 

جلوگيري از التهاب و حمايت از توليدكنندگان
اف��زون بر اين، محم��د آزاد رييس اتحاديه آهن و 
فوالد نيز گفت: اجرايي ش��دن مصوبه اخير صادراتي 
ق��دم مثبتي در جهت ش��فافيت ب��ازار، جلوگيري از 
التهاب و حمايت از توليدكنندگان است. اين تصميم 
به دليل نظارتي كه ايجاد مي كند، س��هم بسزايي در 
كاهش رانت و قاچاق خواهد داش��ت. وي اجراي اين 
تصميم را به نفع توليد داخل و حمايت از كاالي ايراني 
دانس��ت و گفت: پيش از اين برخي تجار محصوالت 
داخلي را با نرخ پايين ت��ر )با قيمت دولتي( از بورس 
كاال خريد و صادر مي كردند، اما به كمك دستورالعمل 
حاضر جلوي اين اقدام گرفته مي شود. وي اجراي اين 
مصوبه را در جهت حمايت از توليدكنندگان و استفاده 
آنها از مابه التفاوت نرخ دالر دولتي و آزاد در صادرات 

عنوان كرد.

بينالملل

بازارسرمايه

هشدار رييس سازمان بورس به سهامداران:

از شركت هاي تحت نظارت سازمان مشاوره بگيريد
گروه بورس|

يك��ي از اس��تراتژي هاي ب��ازار س��رمايه جذب 
نقدينگي جامعه و هدايت آن به بخش واقعي اقتصاد 
است. از همين رو، صنايع و شركت هاي موجود در 
بورس كه از ميزان ش��فافيت بيش��تري نسبت به 
سايرين برخوردار هستند با تزريق نقدينگي به آنها 
مسلماً با سودآوري قابل ماحظه يي مواجه خواهند 
ش��د. در همين حال، تن��وع ابزار  هاي معاماتي در 
كنار وجود صندوق هاي س��رمايه گذاري در بورس 
مي تواند بستر مناسبي را براي سرمايه گذاران فراهم 
كن��د و در نهايت منجر به حمايت از توليد داخلي 
توام با افزايش اش��تغال زايي در كشور شود. بر اين 
اس��اس، س��رمايه گذاران بايد در صورت تمايل به 
سرمايه گذاري در بورس به دور از هر گونه شايعات و 
با استفاده از صورت هاي مالي و تحليل هاي بنيادي 
اقدام به تزريق س��رمايه خود در بازار سهام كنند. 
اين در حالي اس��ت كه ش��ركت هاي مش��اور ه يي 
مجوز دار مي توانند خري��د و فروش را براي افرادي 
كه تا حدودي با سازوكار بازار سهام آشنايي ندارند 
تسهيل كنند. از سويي، عرضه هاي اوليه با توجه به 
ميزان ريسك كم نيز مي تواند گزينه يي مناسب در 
امر سرمايه گذاري محسوب شود. در همين رابطه، 
شاپور محمدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
با اشاره به داليل ركوردزني هاي شاخص بورس در 
خصوص سقف سرمايه صندوق هاي سرمايه گذاري 
نيز گفت: تنها محدوديت س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار ب��راي صندوق هاي س��رمايه گذاري اين بود 
 UNIT( كه ص��دور واحد س��رمايه گذاري يونيت
واحد هاي سرمايه گذاري مشترك( در شعب بانك ها 
انجام نش��ود و تنها در سامانه يا پلتفرم صندو ق ها 
صدور يونيت انجام ش��ود. به گ��زارش خانه ملت، 
سخنگوي س��ازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: 
موضوع بعدي رعايت نرخ ها بود چراكه كسي نبايد 
نرخ  هاي بانك مركزي را بشكند. همچنين اعام شد 

صندوق هاي سرمايه گذاري بخشي از منابع خود را 
به بازار س��هام وارد كنند كه به دليل توزيع ريسك 
به س��ودآوري صندوق هاي س��رمايه گذاري منجر 
مي شود چراكه بازار سهام با رشد روبرو است. رييس 
سازمان بورس و اوراق بهادار كشور تصريح كرد: اگر 
بخشي از منابع مالي به شركت  هاي بورسي هدايت 
ش��ود اين ش��ركت ها رونق توليد و اشتغال  زايي در 
كشور را به همراه دارند. شاپور محمدي در خصوص 
ركوردزني هاي شاخص بورس در ماه اخير نيز گفت: 
رشد ش��اخص بورس متاثر از عواملي مانند تغيير 
ارزش جايگزيني، رشد صادرات، افزايش سودآوري 
برخي ش��ركت ها در صورت هاي مال��ي مربوطه و 

همچنين س��وق نقدينگي به بازار سرمايه است اما 
اينكه اين رش��د تا چه حد ب��ا دانش فاندامنتال ها 
)تحليل  بنيادي( س��ازگار است بايد در هر شركت 

مورد بررسي كارشناسي قرار بگيرد. 

 خريد واحد  صندوق هاي سرمايه گذاري
رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار معتقد 
است كه اگر عرضه اوليه سهام شركت ها با تحليل 
مناس��ب خريداري شوند به س��رمايه گذاران خرد 
كم��ك مي كند چرا كه كم ريس��ك تر هس��تند. 
ش��اپور محم��دي تصري��ح ك��رد: در صورتي كه 
سرمايه گذاران خرد، واحد )UNIT( صندوق هاي 

س��رمايه گذاري را خريداري كنند و به ش��ايعات 
توجه نكنند اين روش در سرمايه گذاري مناسب تر 
ارزيابي خواهد شد. رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار كش��ور عنوان كرد: متقاضيان خريد سهام 
مي توانن��د از خدم��ات مش��اوره يي ش��ركت  هاي 
كارگزاري مجوزدار تحت نظارت س��ازمان بورس 
و شركت  هاي مش��اوره يي سرمايه گذاري استفاده 
كنند. در صورت تخلف يا ارائه مشاوره هاي اشتباه 
از سوي ش��ركت  هاي كارگزاري مجوز دار سازمان 
ب��ورس موارد را بررس��ي مي كند. گفتني اس��ت، 
در تحلي��ل بنيادي ش��رايط اقتصاد  ملي، صنعت 
و وضعيت ش��ركت  ها مطالعه و بررس��ي مي شود 

و ه��دف اصلي از انجام اين مه��م، تعيين ارزش 
واقعي سهام )ارزش ذاتي( شركت ها است. 

 رشد بورس، فقط ارز محور نباشد
از س��ويي ديگر، معصومه آقاپور عليشاهي عضو 
هيات رييسه كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي 
اسامي بر لزوم رفع موانع موجود در راه اندازي كسب 
و كار تاكيد كرد و گفت: بايد با افزايش مكانيس��م 
شفافيت نقدينگي را به بازار سرمايه هدايت كرد. وي 
درباره تدابير مورد نياز در جنگ اقتصادي گفت: بايد 
تيم اقتصادي دولت در برابر تداوم كارش��كني هاي 
امريكا علي��ه جمهوري اس��امي، تدابير اقتصادي 
وي��ژه در نظر بگيرد و بطور طبيعي سياس��ت هاي 
اقتصادي بايد عملياتي ش��ود. عضو هيات رييس��ه 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسامي، ادامه 
داد: در ش��رايط فعلي اقتصادي يكي از الزامات اين 
است كه برنامه ريزي كوتاه مدت همه جانبه اقتصادي 
در دس��تور كار مس��ووالن قرار بگيرد به نحوي كه 
اجازه ايجاد موانع اقتصادي جديد داده نشود. آقاپور 
عليشاهي اذعان داشت: تاكتيك هاي اقتصادي بايد 
منطقي و براس��اس اس��تدالل صحيح باشد در اين 
راستا بايد بازنگري در قوانين اقتصادي كشور انجام 
ش��ود و موانع راه اندازي كسب و كار و صادرات كاال 
رفع شود. اين نماينده مجلس در ادامه تصريح كرد: 
هدايت حجم نقدينگي به بازار س��رمايه يك نكته 
كليدي است؛ اما در اين راستا بايد ماحظاتي رعايت 
ش��ود چرا كه بطور مثال بايد عملكرد شركت هاي 
بورسي در خصوص سودآوري ارتقا يابد و نبايد رشد 
شاخص بازار س��رمايه تنها ناشي از افزايش قيمت 
ارز باش��د. عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي 
مجلس ش��وراي اس��امي، اب��راز داش��ت: افزايش 
شفافيت در بورس، واقعي شدن روند شناسايي سود 
و ساماندهي سيستم بانكي از اقدامات مهمي است 

كه بايد در برنامه ريزي هاي اقتصادي لحاظ شود. 

يك نماينده مجلس با تاكيد بر افزايش شفافيت در اقتصاد:

تقويت عرضه محصوالت استراتژيك  در بورس كاال ضروري است
مشكل امروز اقتصاد ايران وجود واسطه هاي پر 
ش��مار و نبود شفافيت اس��ت كه بورس كاال يكي 
از اركان ايج��اد ش��فافيت و رقاب��ت در اقتصاد به 
ش��مار مي رود و در اين راس��تا در حوزه كاالهاي 
اس��تراتژيك، محص��والت فل��زي، پتروش��يمي و 
كشاورزي در بورس كاال عرضه مي شوند كه ورود 

س��اير محصوالت اين حوزه ها ني��ز به بورس كاال 
ضروري است. به گزارش سنا، يك نماينده مجلس 
درباره عرضه گندم در بورس كاال عنوان كرد: سال 
گذشته عرضه گندم در حالي به صورت پايلوت در 
چهار اس��تان از طريق بورس كاال انجام شد كه با 
هماهنگ شدن نهادهاي مرتبط و آمادگي بورس، 

مي توان تمامي گندم توليدي در كشور را از طريق 
اين بستر عرضه كرد؛ برنامه يي كه اجراي آن براي 
اقتصاد بخش كش��اورزي و حمايت از كش��اورزان 
و دولت بسيار كارگش��ا است. علي محمد شاعري 
ادام��ه داد: آنچه توليد گندم در كش��ور را تهديد 
مي كند اين است كه وقتي كشاورزان با تاخير در 

پرداخت مطالبات خود مواجه ش��وند، گندم را با 
قيم��ت پايين تر به دالالن مي فروش��ند كه دولت 
بايد اين نقيصه را مرتفع كند و بدون ش��ك يكي 
از روش ه��اي حل اين مش��كات عرضه گندم در 
ب��ورس اس��ت. اين عضو كميس��يون كش��اورزي 
مجلس با اش��اره به ل��زوم افزايش توليد محصول 

در كشور، تصريح كرد: براي حمايت از كشاورزان، 
دو انتظار از دولت داريم يكي آنكه مبلغ ناش��ي از 
گندم خريداري شده را فوري به كشاورزان بپردازد 
و اگر اين قيمت به روز پرداخت نشد، دولت جريمه 
ديركرد را محاس��به كرده و براس��اس روزشمار و 

طبق قانون برنامه ششم پرداخت شود. 

برخ�ي  س�هام  س�ود  اينترنت�ي  پرداخ�ت   
ش�ركت ها:مديرعامل شركت س��پرده گذاري مركزي و تسويه 
وجوه معتقد اس��ت كه براي نخس��تين بار و به صورت پايلوت 
مجمع سهامداران اين شركت امسال به صورت اينترنتي برگزار 
خواهد شد. حسين فهيمي گفت: در حال حاضر فقط سود شركت 
فرابورس ايران به صورت اينترنتي به حساب سهامدارانش واريز 
مي شود. به گزارش ايس��نا، وي بيان كرد: در حال حاضر تعداد 
كمي از شركت ها اعام آمادگي كردند كه مجمع سهامدارانشان 
به صورت الكترونيك برگزار شود، اما در سال هاي آينده سامانه 
و فرآيندها را براي برگزاري مجامع الكترونيك آماده خواهد شد 
تا از ابتداي س��ال 13۹8 تمام ناشران بتوانند مجامع خود را به 
صورت الكترونيك برگزار كنند. مديرعامل شركت سپرده گذاري 
مرك��زي و تس��ويه وجوه در پاس��خ ب��ه اينكه در ح��ال حاضر 
سهامداران كدام شركت ها مي توانند به صورت الكترونيك سود 
سهام خود را از ش��ركت سپرده گذاري دريافت كنند، گفت: در 
حال حاضر اين امكان براي ش��ركت فراهم اس��ت. اگر شركتي 

كه درصد قابل قبولي از س��هامدارانش در س��امانه سجام ثبت 
نام كرده باش��ند و اين اتفاق مورد قبول مديران آن شركت نيز 
باشد، اين امكان وجود دارد كه سود آنها به صورت متمركز و در 
لحظه به محض اينكه به حساب شركت سپرده گذاري مركزي 
واريز ش��د، به حساب سهامداران واريز شود. حسين فهيمي در 
پاس��خ به اينكه آيا تعداد ناشراني كه در سامانه سجام ثبت نام 
كرده اند، قابل قبول است، گفت: بعد از برگزاري همايشي كه با 
حضور ناشران بورسي برگزار شد، اين آمار باال رفته است. اما عدد 
دقيقي در حال حاضر نمي توانم بيان كرد. گفتني است، شركت 
سپرده گذاري مركزي اعام كرده كه از طريق سامانه جامع ثبت 
اطاعات مشتريان )سجام( مي خواهد كليه اطاعات سهامداران 

و ناشران را به صورت يكپارچه ثبت كند. 
 بانك پايه بودن نظام تامين مالي كشور: نقش رسانه ها 
در فرهنگ س��ازي، شفاف س��ازي و آگاهي به جامعه بسيار ارزنده 
است؛ به عبارتي ديگر رسانه ها مي توانند از طريق مهندسي فرهنگ 
سرمايه گذاري، زمينه رشد و توسعه بورس و جهت  دهي نقدينگي 
به س��مت فضاي اقتصادي را فراهم كنند. به گزارش سنا، موسي 
احمدي كارش��ناس بازار سرمايه گفت: رس��انه ها با ارائه اطاعات 
جامع و كامل مي توانند در شناس��اندن هرچه بيشتر بورس اوراق 

بهادار به جامعه و جذب س��رمايه هاي جديد به بازار نقش موثري 
را ايفا كنند. وي با بيان اينكه در س��ال گذشته 613 هزار ميليارد 
تومان تسهيات توسط بانك ها به بخش هاي اقتصادي اعطا شده، 
گفت: ارزش تامين مالي صورت گرفته در بازارهاي اوليه، ثانويه و 
همچنين نهادهاي مال��ي معادل 101.4 هزار ميليارد تومان بوده 
كه در اين ميان در ح��دود 82.۹ هزار ميليارد تومان آن از محل 
بازارهاي اوليه و ثانويه بوده و مابقي به ميزان 18.6 ميليارد تومان 
مربوط به تامين مالي نهادهاي مالي اس��ت. اين كارش��ناس بازار 
سرمايه افزود: در مجموع بالغ بر 64.۹ ميليارد تومان انواع ابزارهاي 
تامين مالي در بازار سرمايه منتشر شده است كه حدود 88 درصد 
را اوراق دولتي مشتمل بر اوراق اجاره دولتي، اوراق مرابحه دولتي، 
اوراق منفعت دولتي، اسناد خزانه اسامي و اوراق مشاركت دولت، 
شهرداري ها و بانك ها تشكيل مي دهند. احمدي با اين نتيجه گيري 
كه آمارها همچنان نش��ان از »بانك پايه« بودن نظام تامين مالي 
كشور دارد، ادامه داد: بازار بدهي با وجود توسعه يي كه در سال هاي 
اخير داش��ته نيازمند توجه ويژه از س��وي مس��ووالن اقتصادي و 
رسانه هاس��ت. وي با اش��اره به اينكه ابزارها و شيوه هاي مختلف 
تامين مالي تنها با طراحي موثر و تبيين صحيح و به موقع، قابليت 
اج��راي موفق براي رفع مش��كات بنگاه هاي مختلف اقتصادي و 

پيش برد فعاليت اقتصادي آنها را پيدا مي كنند، افزود: در اين ميان 
رسانه ها مي توانند ضمن ايجاد ارتباط دوسويه ميان نهادهاي فعال 
در بازار سرمايه و ذي نفعان اين بازار، به ويژه سرمايه گذاران زمينه 
همكاري بيشتر آنها را فراهم كنند. احمدي با طرح مثالي ادامه داد: 
بارها شاهد بوده ايم كه وقتي يك ابزار مالي جديد در بازار معرفي 
 شده يا قابليت عرضه به عموم را پيدا  كرده، رسانه ها ضمن ايفاي 
بهينه نقش اطاع رس��اني خود، زمينه موفقي��ت آن را نيز فراهم 
كرده اند. اين اس��تاد دانشگاه تاكيد كرد: آگاهي از شرايط موجود، 
اخبار، مشكات و دغدغه هاي موجود كه از طريق رسانه ها محقق 
مي ش��ود و چاره انديشي براي برطرف كردن آن، موجبات تسهيل 
و تس��ريع در بازارمح��وري را فراهم خواه��د آورد. احمدي اظهار 
داش��ت: تنها از طريق برق��راري ارتباط موثر ميان اجزاي مختلف 
بازارهاي مالي مشتمل بر س��رمايه گذاران، نهادهاي مالي فعال و 
ساير ذي نفعان مي توانيم شاهد رشد روزافزون اين بازار و تسهيل 
ارتباط ميان اجزاي آن باشيم. اين كارشناس بازار سرمايه تصريح 
كرد: همچنين با توجه به تنگناهاي اعتباري و وضعيت اقتصادي 
موجود از يكسو و نياز بنگاه هاي اقتصادي، پروژه ها و دولت به منابع 
مالي از سوي ديگر، ضرورت رشد و توسعه بازار سرمايه از اهميتي 

بيش از پيش در رشد و توسعه اقتصادي برخوردار شده است. 

نگاهي به تحوالت بازار

ديدگاه

گروه بورس|
 ش��اخص كل بورس اوراق به��ادار تهران در 
معامات هفته گذشته با كاهش يك هزارو 72۹ 
واحدي همراه ش��د و از كانال 10۹ هزار واحدي 
ب��ه كانال 107 هزارو واحدي ريزش كرد. اين در 

حالي است كه برخي از صاحب نظران بازار سرمايه 
افزايش ريسك سيستماتيك و كمبود نقدينگي 
را دليلي براي ريزش چند وقت اخير بازار س��هام 
معرف��ي مي كنند. بر اين اس��اس، ش��اخص آزاد 
ش��ناور در معامات هفته گذش��ته بورس از رقم 

11۹ ه��زار و 202 واحدي به رق��م 116 هزار و 
664 واحدي كاهش يافت و افت 2۵38 واحدي 
را تجربه كرد. اين در حالي اس��ت كه، ش��اخص 
بازار دوم در روندي معكوس 1124 واحد رش��د 
كرد و رقم 222 ه��زار و 320 واحدي را به خود 
اختصاص داد. اين در حالي اس��ت كه، ش��اخص 
ب��ازار اول در اين مدت با 2241 واحد كاهش در 
رقم 77 هزار و 7۹1 واحدي قرار گرفت و شاخص 
۵0 ش��ركت فعال تر در بورس با 137 واحد افت 
نسبت به هفته ماقبل رقم 4 هزار و ۵۵4 واحدي 
را تجربه كرد. بر اس��اس اين گ��زارش، در پايان 
معامات هفته گذشته نماد معاماتي شركت هاي 
آلومينيوم ايران، كارخانجات ايران مرينوس، بانك 
پارس��يان، توليد فيبر ايران، پااليش نفت تبريز و 
كارخانجات پارس الكتريك بابت برگزاري مجمع 
عمومي عادي س��االنه براي تصويب صورت هاي 
مالي متوقف ش��د. افزون بر اين، در آخرين روز 
معاماتي ب��ورس تهران در گ��روه فرآورده هاي 
نفتي، كك و س��وخت هسته يي با كاهش قيمت 
رو به رو بوديم و بيش��تر نماده��اي اين گروه با 
كمت��ر از دو درص��د افت قيمت مواجه ش��دند 
در گ��روه فلزات اساس��ي نيز بيش��تر نمادها در 
آخري��ن قيمت معامله كاه��ش را تجربه كردند. 
از سويي ديگر، در روز چهارشنبه هفته گذشته 
بازار بدهي كه اوراق مش��اركت، گواهي سپرده 
و صك��وك معامله مي ش��ود، تع��داد 821 هزار 
برگه اوراق مشاركت به ارزش كل بيش از 818 
ميليارد ريال معامله ش��د. در بازار صندوق هاي 
قاب��ل معامله نيز 7 ميليون و 613 هزار واحد از 

صندوق سرمايه گذاري به ارزش كل بيش از 76 
ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت. 

 رشد 10 درصدي آيفكس از ابتداي سال
از س��ويي ديگر، در هفته منتهي به 2۹ تير ماه 
۹7 فرابورس ايران ش��اهد معامله يك هزار و 3۹ 
ميلي��ون ورقه به��ادار به ارزش 10 ه��زار و 2۹۵ 
ميليارد ريال بود كه اين ميزان از داد و س��تد ها در 
448 ه��زار نوبت معاماتي ص��ورت گرفت كه به 
ترتيب به معني افزايش 28 درصدي، كاهش 18 
درصدي و افزايش 37 درصدي اين ارقام نس��بت 
به مدت مش��ابه سال گذشته است. بر اين اساس، 
ارزش معامات در بازار هاي نه گانه فرابورس هفته 
معاماتي را در كمترين ميزان خود در هفته يعني 
1۵۹ ميليارد تومان آغاز كرد و روز سه ش��نبه 26 
تير ماه به رقم 274 ميليارد تومان رسيد؛ در سمت 
ديگ��ر نيز متغير حج��م معامات ب��ا طي كردن 
روندي تقريبا نزول��ي، حداكثر ميزاني را كه در ۵ 
روز معاماتي هفته قبل به ثبت رس��اند رقم 32۹ 
ميليون ورق��ه بهادار بود. ش��اخص كل فرابورس 
نيز با 1.2 درصد كاهش نس��بت به هفته پيشين 
در آخري��ن روز كاري هفته منتهي به 2۹ تيرماه 
در ارتف��اع 1210 واحدي ايس��تاد. افزون بر اين، 
نگاهي به معامات س��هام به ترتيب در بازارهاي 
اول، دوم و س��ه تابلو پاي��ه حاكي از معامله 271، 
467 و ۵37 ميليون س��هم ب��ه ارزش ۵۵3، يك 
هزار و 373، و 626 ميليارد ريال است كه بازار اول 
رشد 14 درصدي حجم و رشد 1۵ درصدي ارزش 
معام��ات را در پنج روز معاماتي هفته گذش��ته 

تجربه كرده اس��ت. همچنين، در ب��ازار ابزار هاي 
نوي��ن مالي فراب��ورس )متش��كل از اوراق بدهي، 
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله و اوراق گواهي 
تسهيات مسكن( در هفته يي كه سپري شد تعداد 
34 ميلي��ون ورقه به ارزش 7 هزار و 743 ميليارد 
ريال جا به جا شد كه صندوق سرمايه گذاري قابل 
معامل��ه )ETF( با رقم زدن حج��م معاماتي به 
ميزان 26 ميليون ورقه معادل 76 درصد از حجم 
معامات بازار ابزارهاي نوين مالي و اوراق بدهي با 
ارزش معاماتي به مي��زان 6 هزار و ۹76 ميليارد 
ريال معادل ۹0 درصد از ارزش معامات اين بازار 
را در اختيار گرفتند. تابلو تسهيات مسكن نيز در 
هفته گذش��ته ميزبان نقل و انتقال 420 هزار ورقه 
ب��ه ارزش 2۹0 ميليارد ريال بود كه اين به معني 
افزايش 24 درصدي در حجم و رشد 23 درصدي 
ارزش معاماتي اين ابزار نسبت به هفته ماقبل بود. 
بر اساس اين گزارش، در هفته يي كه عرضه اوليه 
3۵ ميليون سهم از مجموع سهام شركت كشت و 
دام قيام اصفهان در نماد »زقيام« و كشف قيمت 
236۹ ريال��ي آن از جمل��ه مهم ترين رويداد هاي 
هفته به ش��مار مي رفت، ارزش معامات خرد در 
بازارهاي اول، دوم، پايه و SME در فرابورس ايران 
به 2 هزار و 410 ميليارد رسيد كه گروه محصوالت 
شيميايي با ارزش معاماتي به ميزان 4۹7 ميليارد 
ريال 21 درصد از ارزش كل معامات را از آن خود 
كرد و در صدر ايس��تاد. گروه هاي فلزات اساسي و 
زراعت و خدمات وابس��ته نيز ب��ه ترتيب 12 و ۹ 
درص��د از ارزش كل معامات را به خود اختصاص 

دادند و در جايگاه هاي دوم و سوم ايستادند. 

مروري بر آمار معامالت هفته گذشته

ريزش 1700 واحدي بورس
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حمايت بي مورد دولت از 
كارخانه هاي خودروسازي

بهرام ش��هرياري كارشناس مسائل خودرو با اشاره به 
پايين بودن كيفيت خودروهاي داخلي اظهار كرد: زماني 
كه تغييري در س��اختار خودروي داخلي ايجاد نمي شود 

مردم به دنبال خريد خودروهاي خارجي مي روند. 
وي گفت: تنوع قوانين مختلف در حوزه خودرو باعث 
س��رگرداني مردم و فعاالن اقتصادي شده است. مشكل 
اصلي آنجاس��ت كه تصميمات چندگانه در شاكله دولت 
گرفته مي شود. شهرياري تصريح كرد: دولت به جاي اينكه 
خودروس��ازي داخلي را به دست بخش خصوصي واقعي 
بسپارد هميشه به دنبال حمايت بي مورد از كارخانه هاي 
خودروس��ازي داخلي بوده اس��ت و در اين ميان حضور 
مديران دولتي براي اين ش��ركت هاي خودرويي موجب 
رانت بازي و فساد شده است. اين كارشناس خودرو ابراز 
ك��رد: امروز ديگر مردم به خريد خودروي داخلي تمايلي 
ندارند زيرا كيفيت اين خودروها پايين است و نمي توانند 
ذائقه مش��تريان خود را تامين كنند بنابراين بسياري از 
خودرو س��ازان به دنبال آوردن خودروي هاي خارجي در 
خط توليد خود هستند. شهرياري تصريح كرد: يك روز 
206 وارد خط توليد خودروهاي ايراني شد اما سال هاست 
كه اين خودرو از خط توليد جهاني خارج ش��ده است اما 
همچنان در اي��ران اصرار به توليد خودروهاي اينچنيني 
داري��م. وي در پاي��ان يادآور ش��د: در صورتي كه امنيت 
سرمايه گذاري در كشور وجود داشته باشد، خودروسازان 
داخلي با مش��اركت خودروسازان خارجي تقويت شده و 

مي توانند خودروهاي روز دنيار را توليد كنند. 

كاهش 10 درصدي واردات برنج 
در سال جاري

مس��يح كش��اورز دبير انجمن واردكنن��دگان برنج با 
انتقاد از اينكه بس��ياري از مسووالن متوجه نيستند كه 
فرآيند واردات يك زنجيره است، اظهار كرد: سال گذشته 
بع��د از دوره ممنوعيت، به موق��ع ارز كافي براي واردات 
تخصيص داده نشد كه در نتيجه تعلل در اين امر كاهش 
10 درصدي واردات نس��بت به مدت مشابه سال قبل و 
نگراني هايي از حيث كمبود برنج در دوره ممنوعيت را به 
همراه داشته است. وي افزود: اگر پس از دوره ممنوعيت 
واردات برنج در س��ال گذش��ته، ارز مورد نياز به واردات 
تخصيص داده مي ش��د، هم اكنون نگران شرايط تحريم، 

كمبود ارز و مسائلي از اين قبيل نبوديم. 
كشاورز با بيان اينكه تنها چند روز به دوره ممنوعيت 
زم��ان باقي اس��ت، گفت: با توجه به آنك��ه هم اكنون در 
ش��رايط بحراني قرار داريم كه بايد به فكر امنيت غذايي 
باش��يم، از اين رو تمام تالش خ��ود را به كار مي گيريم 
ت��ا در چند روز باقي مانده به دوره ممنوعيت هر قدر كه 

مي توانيم برنج وارد كشور كنيم. 
دبير انجمن واردكنندگان برنج ادامه داد: بنابر آخرين 
آمار در چند ماه نخس��ت س��ال 480 هزارتن برنج وارد 
كشور ش��د كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 
10 درصد كاهش را نشان مي دهد و به نظر مي رسد اين 
ميزان در حد مصرف ماهانه كش��ور بوده است و در دوره 
ممنوعي��ت با كمبود در بازار مواجه خواهيم ش��د كه در 
چنين شرايطي دولت با مشورت از بخش خصوصي بايد 
سياس��ت هاي خود را اعمال كند. وي در پاس��خ به اين 
س��وال كه كمبود برنج در دوره ممنوعيت چه تاثيري بر 
وضعيت قيمت ها در بازار خواهد داشت، بيان كرد: كمبود 
برنج تنها ممكن است بازار ثانويه يي ايجاد كند، اما عامل 
اصلي تعيين كننده قيمت، ارز دولتي اس��ت. كش��اورز با 
انتقاد از واكنش برخي رس��انه ها به افزايش قيمت برنج 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، گفت: سال گذشته دولت 
ارز مبادله يي با نرخ 3200 تومان در اختيار واردكنندگان 
ق��رار مي داد كه با اين وجود قيمت تمام ش��ده هر كيلو 
برنج خارجي 4600 تومان بود و اين درحالي اس��ت كه 
امسال با احتس��اب ارز 4200 توماني و 26 درصد تعرفه 
و س��ود گمركي، قيمت تمام شده هر كيلو برنج 7 هزار 
تومان است و اين موضوع هيچ ارتباطي به گراني ندارد. به 
گفته اين مقام مسوول انتظار مي رود كه در چند روز باقي 
مانده تا دوره ممنوعيت، حداق��ل ميزان واردات برنج به 
600 هزارتن برسد تا در دوره ممنوعيت و شرايط تحريم 
با كمبود برنج در بازار مواجه نش��ويم. وي در پاس��خ به 
س��وال ديگر مبني بر تاثير اعم��ال تحريم هاي ثانويه در 
واردات برنج اظهار ك��رد: اگر با اعمال تحريم هاي ثانويه 
نتوانيم از كشتي هاي خارجي استفاده كنيم و كشتي هاي 
داخلي دچار مش��كالتي شوند، بديهي است كه با كندي 

روند واردات و عدم واردات روبه رو خواهيم شد. 

 قيمت شير خام 
بايد تابع عرضه و تقاضا باشد

حس��ين نعمتي ريي��س اتحاديه دام��داران ايران از 
افزايش 9 درصدي نرخ خريد شيرخام از دامدار خبر داد 
و گفت: با گذشت چهار سال از مصوبه قبلي دولت، نرخ 
خريد شير خام با افزايش 9 درصدي از دامدار، يك هزار 

و 560 تومان اعالم شد. 
وي افزود: در ش��رايط كنوني بازار شيرخام به قدري 
متش��نج اس��ت كه ابالغ مصوب��ه افزاي��ش 9 درصدي 
ش��يرخام پس از امضاي وزرا نيز تاثي��ري در روند بازار 
نخواهد داشت. نعمتي با بيان اينكه افزايش 9 درصدي 
شيرخام قابل قبول نيس��ت، اظهار كرد: بنده اعتقادي 
به نرخ دستوري ش��يرخام ندارم و همانند ساير كاالها، 
قيمت اين محصول بايد تابع عرضه و تقاضا باش��د، چرا 
كه چهار س��ال گذش��ته كه دولت قيمت ش��يرخام را 
1440 توم��ان اعالم كرد و هيچ يك از صنايع لبني تن 
به اجراي اين مصوبه ندادند. اين مقام مسوول، متوسط 
قيمت كنوني خريد هر كيلو ش��ير خام از دامدار را يك 
هزار و 300 تا يك هزار و 600 تومان اعالم كرد. وي با 
اشاره به اينكه قيمت تمام شده شير خام بسته به مناطق 
احداث دامداري و تعداد دام ها متفاوت است، بيان كرد: 
البته متوسط قيمت تمام شده هر كيلو شيرخام از سوي 
وزارت جهاد كش��اورزي 1740 تومان اعالم شده است. 
رييس اتحاديه دامداران در پايان با بيان اينكه اعالم نرخ 
جديد شير خام دردي از دامداران دوا نمي كند، تصريح 
كرد: قيمت گذاري شيرخام از طرف دولت تنها بهانه يي 
براي كارخانه هاي لبني است تا قيمت محصوالت خود را 
افزايش دهند و اين موضوع دردي از دامدار دوا نخواهد 
كرد چرا كه صنايع لبني توجهي به اين موضوع ندارند.

اخبار

صنايعي كه از دو سو تحت فشار هستند

ارزوكاالهايواسطهاي

استفاده از ارزهاي محلي مي تواند چالش  تحريم را تا حدي تعديل كند

عبور از تحريم هاي پولي با ارزهاي جايگزين
با خروج امريكا از برجام و پيش بيني بروز برخي مشكالت در نقل و 
انتقال ارزي به خصوص دالر كارشناسان اعالم كردند استفاده از ارزهاي 
محلي به عنوان يك راهكار منطقي مي تواند كش��ور را در رس��يدن به 

اهداف خود ياري كند. 
در اين رابطه عضو هيات رييس��ه كنفدراسيون صادرات با بيان اين 
نكته كه حذف دالر از مبادالت كشور با شركاي خود همچون چين يا 
روسيه يك اتفاق مثبت براي اقتصاد است افزود: معتقدم 30- 25 درصد 
از كل مبادالت اين كشورها با ايران مي تواند با ارزهاي ملي انجام شود، 
اما اينكه دالر از صددرصد اين مبادالت حذف شود، دور از دسترس است 
و در شرايط فعلي و كوتاه مدت احتمال استفاده از ارزهاي ملي براي كل 

مبادالت في مابين دور از انتظار است. 
قدير قيافه افزود: با اين تصميم مي توان تا حدي از كمند تحريم هايي 
كه امريكا در گذشته اعمال كرده يا محدوديت هايي كه براي آينده در 
نظر گرفته، رهايي پيدا كنيم كه با برنامه ريزي دولت قابل دسترس��ي 
است. وي تصريح كرد: دولت هاي چين و روسيه تالش دارند نقش دالر 

را در مبادالت تجاري خود كم كرده و وابستگي خود را به ارز امريكا كم 
كنند؛ هرچند تبادالت ايران و اين كشورها )چين و روسيه( نيز مي تواند 
مشمول اين قاعده قرار بگيرد اما اينكه تا چه حد ارزهاي ملي دو كشور 
بتوانند جايگزين دالر ش��وند موضوعي است كه بايد مورد بررسي قرار 
بگي��رد. در اين رابطه علي عليلو عضو نماين��دگان ادوار مجلس نيز با 
بيان اين نكته كه براي برون رفت از وابستگي اقتصادي قدم اول ايجاد 
پيمان هاي پولي اس��ت كه بتوانيم با اين پيمان ها از وابستگي به دالر 
امريكا و يوروي اروپا رها ش��ويم افزود: اگر خواستار توسعه و پيشرفت 
كشور هستيم بايد با برنامه ريزي و مديريت از فرصت ها به صورت بهينه 
به��ره ببريم. وي افزود: در حال حاضر يكي از ضرورت ها براي كش��ور 
بحث پيمان هاي پولي دو جانبه اس��ت، زيرا در شرايط فعلي، اقتصاد و 
معيشت اوليه مردم از اهميت بااليي برخوردار است و براي اين منظور 
بايد سياست هاي مطمئني در پيش گرفت. نماينده ادوار مجلس شوراي 
اسالمي گفت: وابستگي كش��ور به ارزهاي ديگر كشورها مانند دالر و 
يورو موجب ايجاد نگراني شده و كشوري مثل امريكا هز زمان كه اراده 

مي كند به راحتي تحريم ها را بر ما تحميل كرده و جنگ اقتصادي به 
راه مي اندازد. عليلو بيان كرد: در حال حاضر براي برون رفت از وابستگي 
اقتصادي قدم اول ايجاد پيمان هاي پولي دو يا چند جانبه با كشورهاي 
ديگر است كه بتوانيم با اين پيمان ها از وابستگي به دالر امريكا و يورو 
اروپا رها شويم. وي ادامه داد: اين پيمان ها آثار مثبتي در اقتصاد دارد و 
اميدواريم مسووالن اين بحث را با جديت بيشتري پيگيري كنند كه به 
سرعت بتوانيم شاهد انعقاد اين پيمان ها باشيم كه ما را به سمت اقتصاد 
مس��تقل و توسعه سوق مي دهد. نماينده ادوار مجلس شوراي اسالمي 
تصريح كرد: اكنون در دنيا نياز شديد به ايجاد پيمان هاي پولي ايجاد 
شده كه اگر مسووالن از اين موقعيت استفاده نكنند در واقع دچار نوعي 
فرصت سوزي شده اند. عليلو در ادامه اين بحث توضيح داد: در دوهفته 
اخير رييس جمهور و مقامات چين��ي در اظهارات مختلف بر دوري از 
استفاده از دالر در مبادالت تاكيد داشته اند و به دنبال ايجاد پيمان هاي 
پولي هستند كه ما بايد از اين فرصت حداكثر بهره را ببريم و پيمان هاي 
پول��ي را منعقد كنيم. وي در خصوص اينك��ه پيمان هاي پولي تا چه 
اندازه مي تواند موجب بي اثر كردن تحريم ها شود، افزود: يكي از داليل 
تحريم كش��ور ما در واقع وابستگي پولي و ارزي به ديگر كشورهاست 
كه اگر اين وابستگي از بين برود قطعا تحريم ها نيز اثري بر اقتصاد ما 
نخواهد داشت. نماينده ادوار مجلس شوراي اسالمي تاكيد كرد: امروز 
ك��ه در دنيا با جنگ اقتصادي روبرو هس��تيم وزارت امورخارجه نبايد 

صرفا محدود به مباحث سياس��ي شود، بلكه بايد ديپلماسي اقتصادي 
ما نيز فعال ش��ده و در راس��تاي انعقاد اين پيمان ها تحرك بيشتري 
داش��ته باش��د. در اين رابطه يك تحليلگر مسائل اقتصادي نيز با بيان 
اينكه پيمان هاي پولي دوجانبه مي تواند در كاهش نوس��انات بازار ارز 
موثر باشد و از كمبود دالر در بازار جلوگيري كند اظهار كرد: در حال 
حاضر بيش��تر مبادالت ما بر اس��اس دالر يا يورو است، اما در سازوكار 
پيمان هاي پولي از ارزهاي ملي دو كشور طرف پيمان استفاده مي شود. 
حس��ين عطااللهي افزود: در سال گذشته در حدود 160 ميليارد دالر 
مبادالت تجاري داشته ايم اگر بتوانيم از اين ميزان 40 درصد برمبناي 
پيمان پولي و بدون اس��تفاده از ارزهاي راي��ج مانند دالر و يورو انجام 
بدهيم، در واقع مي توانيم 40 ميليارد دالر بار را از دوش بازار برداشت 
و به راحتي نوسانات را كنترل كرد. اين تحليلگر مسائل اقتصادي گفت: 
در همين راستا پيمان هاي پولي دوجانبه مي تواند در كاهش نوسانات 
و ثبات نس��بي بازار ارز موثر باشد، زيرا زماني كه از ذخاير دالري براي 
داد و ستد استفاده نشود كمبود دالر در بازار از بين مي رود. عطااللهي 
در خصوص اينكه پيمان هاي پولي تا چه اندازه مي تواند موجب بي اثر 
كردن تحريم ها شود، بيان كرد: در مرحله اول پيمان پولي موجب حذف 
دالر مي شود و در قسمت بعدي ما مي توانيم با اين پيمان ها مشكالت 
پيام رساني هاي مالي را حل كنيم و سيستمي موازي با سوئيفت داشته 

باشيم كه در هنگام تحريم ها بتوان از آن استفاده كرد. 

ميزان تاثير تغييرات نرخ ارز بر هر صنعتي متفاوت 
اس��ت. در بعضي از صنايع اين اثرگذاري بس��يار زياد 
است و در بعضي صرفا اثرات جانبي آن دامنگير صنعت 
مي ش��ود. با اين وجود صرف مساله ميزان اثرگذاري از 
اهميت چنداني برخوردار نيست بلكه مشكل از جايي 
آغاز مي شود كه صنعت نتواند مشكل افزايش نرخ ارز 
را ب��ه حلقه بعدي اقتصاد منتق��ل كند. براي مثال در 
بعض��ي كاالها مانند دارو، واردكننده موظف اس��ت با 
هر قيمتي واردات انجام دهد و چنين نخواهد بود كه 
افزايش قيمت ارز الزاما بر س��ود واردكنندگان دارو اثر 
ج��دي بگذارند. در اين ميان بعضي صنايع از كاالهاي 
واسطه يي اس��تفاده مي كنند كه ارزبري زيادي دارند 
و در عي��ن حال محدوديت هاي ج��دي براي افزايش 
قيمت كاالي اصلي اين صنايع وجود دارد. محصوالتي 
همچون صنايع تبديلي و همچنين شركت هاي صنايع 
غذايي كه به خاطر بس��ته بندي تحت تاثير قيمت ارز 

قرار دارند بهترين نمونه ها هستند. 

 حيات صنايع تبديلي در گرو ثبات نرخ ارز
در اين رابطه احمد آزادمرد عدم امكان قيمت گذاري 
محصوالت را به دليل نوسانات ارزي عمده ترين چالش 
صنايع تبديلي از جمله كنسرو سازي دانست و گفت: 
افزايش نرخ رش��د ارز و نوس��انات ش��ديد ارزي اجازه 
نمي دهد صنايع تصميماتي با ثب��ات در مورد قيمت 
محصوالت خود اتخاذ كنند و معموال با افزايش هزينه 
توليد و قيمت تمام شده مواجه مي شوند كه حضور در 

بازار رقابتي را مشكل مي سازد. 
وي افزود: از آنجاييكه بسياري از بخش هاي صنعت 
كش��ور در فرآيند توليد محصول نيازمند واردات مواد 
اوليه، كاالهاي واسطه يي و كاالهاي سرمايه يي هستند، 
تغييرات نرخ ارز به سرعت بر هزينه تمام شده محصول 
اي��ن بخش ها تاثير مي گ��ذارد؛ افزاي��ش قيمت ورق 
فوالدي هزينه بس��ته بندي را در صنعت كنسرو سازي 
افزايش داده اس��ت وگاهي هزينه بسته بندي، از خود 
ماده غذايي گران تر مي شود كه عالوه بر نرخ ارز، تحت 
تاثير سخت شدن مقررات واردات و باالرفتن مواد اوليه 

بسته بندي نيز هست. 
رييس سنديكاي صنايع كنسرو ايران بيان داشت: 
با ش��رايط خاصي كه در آن قرار داريم، ضرورت تامين 
سرمايه در گردش در صنايع بيش از گذشته احساس 
مي شود؛ اگر صنايع در گذشته با يك ميليارد سرمايه 

در گردش، با تمام ظرفيت توليد مي كردند امروز با پنج 
برابر اين عدد، حتي به نصف ظرفيت توليد نمي رسند. 
آزادمرد نقش بانك هاي توس��عه يي همچون بانك 
توس��عه صادرات در رفع معضل نقدينگي و س��رمايه 
در گ��ردش مهم و محوري ارزيابي ك��رد و گفت: اين 
دست بانك ها مي توانند با ارائه تسهيالت ارزان قيمت 
و تسهيل در مسير تامين مالي كمك بزرگي به صنايع 

كنسرو سازي مي كنند. 
وي صنعت كنسرو س��ازي را از جمله صنايع داراي 
ت��وان حضور در بازارهاي بين المللي دانس��ت و گفت: 
عمده بازارهاي صادراتي ما كشورهاي همسايه هستند؛ 
موضوع ذائقه و توليد مواد غذايي باب ميل فرهنگ هاي 
ديگر از جمله توانايي هايي است كه مي تواند راه را براي 
حض��ور صنايع غذايي ايران در كش��ورهاي جديد باز 
كند؛ بازار صادراتي هدف محصوالت ما مي تواند از بازار 
غذاي حالل پا را فراتر گذاشته و در سطح بين المللي 

عرضه شود. 

 ادامه چالش تامين بطري
يكي ديگ��ر از صنايعي كه ارز بر مواد واس��طه يي 
آنها اثر مس��تقيم دارد و در اي��ن چند ماه تحت تاثير 
قرار گرفته صنايع توليد آب هاي معدني و ماءالش��عير 
اس��ت. ماه هاي ابتدايي سال جاري قيمت آب  معدني 
و ماء الش��عير بطور چش��م گيري افزايش يافت. برخي 
در راستاي افزايش يك باره قيمت ها براين باور بودند 
كه بحران آب بر قيمت آن تاثير گذاش��ته درحالي كه 
بررسي ها  نشان مي دهد نوس��انات نرخ ارز و به دنبال 
آن كمبود مواد اوليه توليد بطري )PET( دليل اصلي 
اين گراني اس��ت. از طرف ديگر در ارديبهشت امسال 
نيز گراني در مولفه هاي توليد باعث ش��د تا جمعي از 
تش��كل هاي صنايع غذايي و آشاميدني در نامه يي به 
وزير صنعت، معدن و تجارت اعالم كنند كه »گراني و 
كاهش عرضه مواد اوليه بطري وضعيت توليدكنندگان 

صنايع غذايي و آشاميدني را بحراني كرده است. «
در اين نامه سرگشاده كه به امضاي انجمن صنايع 
لبني ايران، انجم��ن صنفي صنايع روغن نباتي ايران، 
انجمن آب هاي معدني و آشاميدني ايران، انجمن مالت 
و ماءالشعير ايران، انجمن صنايع توليد و صادركنندگان 
كنس��انتره و آبميوه ايران و انجمن صنفي نوشابه هاي 
گازدار رس��يده آمده »متاس��فانه ط��ي ماه هاي اخير 
همزمان با افزايش نرخ ارز در كشور شرايطي در تامين 

مواد اوليه توليد بطري PET در صنايع نوش��يدني و 
آش��اميدني حاكم اس��ت كه موجب تعطيلي برخي از 
كارخانه ها ش��ده و در صورت تداوم آن شاهد تعطيلي 
قريب الوقوع هم��ه واحدهاي توليدي كوچك و بزرگ 
در صنايع��ي همچون لبني، روغن، بس��ته بندي آب، 
ماء الشعير، نوشابه و آب ميوه، بهداشتي و… در كشور 

خواهيم بود. «
در همي��ن حال دبي��ر انجمن آب ه��اي معدني و 
آش��اميدني اي��ران درباره بح��ران كمبود م��واد اوليه 
گفت: به دليل ناياب ش��دن مواد اوليه در بسته بندي 
آب، ما شاهد تعطيلي بنگاه هاي صنعتي در اين حوزه 
 )PET( هس��تيم. كمبود مواد اوليه از جمله مواد پت
باعث افزايش هزينه ها ش��ده و از سوي ديگر بسياري 
از بنگاه ه��ا نيز به دليل ناياب و گران ش��دن اين مواد 
قيمت هايش��ان را در س��طح بازار افزايش داده اند كه 
همين روند صعودي قيمت ها نيز آسيب هاي ديگري از 
جمله كاهش ظرفيت توليد و تقاضا را به همراه داشته 
اس��ت. ابراهيم فروهر در پاس��خ به اين پرسش كه آيا 
مواد اوليه صنعت آب معدني نيز در ليست ممنوعيت 
1400 قلم كاال قرار دارد؟ مي افزايد: كمبود يا نبود مواد 
اوليه صنعت آب و آش��اميدني ارتباطي به ممنوعيت 
وارد ندارد، بلكه برخي افراد سودجو به دليل نوسانات و 
بحران هاي ارزي قيمت هاي خود را به يك باره افزايش 
داده اند. البته برخي توليدكنندگان آب و ماء الشعير نيز 
مواد پت )PET( را از كشورهايي همچون كره جنوبي، 
عم��ان، هند و مالزي تهيه مي كردند كه امروز نيز اين 

صادركنندگان خارجي اعالم كردند كه به دليل تشديد 
تحريم هاي غرب ديگر كااليي به ايران صادر نخواهند 
كرد. او در پاس��خ به پرسش ديگري مبني بر اينكه آيا 
با توجه به ظرفيت هاي بالقوه در صنعت پتروش��يمي 
متولي��ان اين بخش نتوانس��ته اند نياز ب��ازار را تامين 
كنند؟ پاسخ مي دهد: تنها يك پتروشيمي توليدكننده 
اين مواد اس��ت. متوليان اين امر ني��ز قول داده اند كه 
تم��ام توانش��ان را ب��راي افزايش ظرفيت ه��ا به كار 
بگيرند درحالي كه مواد مورد نظر توسط شركت هاي 
پتروشيمي داخلي توليد مي شود اما معلوم نيست كه 
در حوزه توزيع به دس��ت چه كس��ي مي رسد؟ به واقع 
شركت هاي پتروش��يمي در ايران توليدكننده واقعي 
نيس��تند. فروهر با اش��اره به تفاوت قيمت مواد اوليه 
از سال گذش��ته تاكنون مي گويد: مقايسه قيمت هاي 
امسال نسبت به مشابه سال گذشته تفاوت چشمگيري 
دارد؛ چرا كه مواد اوليه صنعت بسته بندي سال گذشته 
ه��ر كيلو به قيمت چهار هزار و 200 تومان به فروش 
مي رس��يد اما امس��ال اين كاال حدود 15 هزار و 500 

تومان عرضه مي شود. 

 مواد اوليه وجود دارد ولي نمي فروشند
از آن سو دبير انجمن توليدكنندگان ماءالشعير و 
مالت از افزايش 10 تا 15 درصدي قيمت ماء الشعير 
در سال جاري خبر مي دهد و دليل اين افزايش قيمت 
را نيز كمبود مواد اوليه پت )PET( و نوسانات ارزي 
مي داند. حميدرضا كمال علوي با اشاره به بحران مواد 

اولي��ه پت )PET( مي گوي��د: در اين بازه زماني كار 
از احص��ا بحران ها و چالش ها گذش��ته چرا كه مواد 
پتروش��يمي مورد نياز بنگاه ها نيز حتي در بازار آزاد 
هم تامين نمي ش��ود. در اين شرايط توليدكنندگاني 
پتروش��يمي نيز در حال فعاليت هستند اما به دليل 
نوس��انات نرخ ارز كاالي خ��ود را به قيمت گزافي به 
فروش مي رسانند. سال گذشته نيز ما چنين وضعيتي 
را تجربه كرده ايم و اصلي ترين بحران ما كمبود مواد 
اوليه بود اما امس��ال بحران نوس��انات نرخ ارز اضافه 
شده كه تعطيلي بسياري از بنگاه ها را به دنبال داشته 
است. او با اش��اره به آخرين وضعيت قيمت و توليد 
ماءالشعير مي افزايد: هرساله با توجه به افزايش قيمت 
حامل ه��اي انرژي و هزينه مربوط به مواد اوليه و نيز 
حقوق و دستمزد شاهد افزايش قيمت در اين بخش 
هس��تيم و امسال نيز مجبور شديم كه با وجود ميل 
باطني در دو مرحله افزايش دهيم. بنابراين با وجود 
نوس��ان قيمت ارز و كمبود مواد اوليه و پتروشيمي 
قيمت ماءالشعير نيز حدود 15 درصد افزايش يافته 
است. كمال علوي در پاسخ به پرسشي كه آيا وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت را در جري��ان اين بحران 
گذاش��ته ايد يا خير؟ اظهار مي كن��د: كارگروهي در 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت درب��اره جلوگيري 
از اين بحران تش��كيل داديم و حتي درباره وضعيت 
اي��ن صنايع نامه يي به وزير صنعت، معدن و تجارت 
نوشتيم اما متاسفانه هيچ اقدامي جهت مقابله با اين 

بحران از سوي وزارت خانه انجام نشده است.

بر اس��اس آمار سازمان گردش��گري جهاني، ايران از نظر ورود 
گردشگر در مقايسه با كل جهان مقام صدم را داراست، درحالي كه 
از نظر جاذبه هاي طبيعي و مصنوعي داراي رتبه دهم اس��ت. آمار 
نشان دهنده سهم بسيار اندك ايران ازدرآمد جهاني گردشگري با 
وجود جاذبه هاي بسيار باالي آن است و شواهد نشان مي دهد كه 
گردش��گري ما هنوز نتوانسته سهم بازار شايسته خود را به دست 
آورد و اين امر نه به دليل فقدان جاذبه هاي طبيعي يا آثار باستاني 
يا شرايط آب وهوايي است بلكه تنها محصول محصول مديريت و 

نرم افزار موجود در اين صنعت است. 
 اين در حالي اس��ت ك��ه ايران بابرخورداري از منابع سرش��ار 
محيطي و بهره گيري از پشتوانه تاريخي - تمدني و فرهنگي چند 
هزار ساله از قابليت خاصي در توسعه صنعت گردشگري برخوردار 
اس��ت، اما به لحاظ ش��كوفايي اين كاركردها، نتوانس��ته جايگاه 
درخور توجهي را كس��ب كند. زي��را، اقتصاد تك محصولي متكي 
بر درآمدهاي نفتي، مانع از توجه به اين بخش از اقتصاد در كشور 
ش��ده است. موفقيت در صنعت گردش��گري عالوه بر توسعه زير 
ساختهاي ضروري مستلزم افزايش عوامل ترغيب كننده و كاهش 
عوامل بازدارنده در قصد گردشگران براي سفر به يك مقصد براي 

گردشگري است. 
يك��ي ديگر از موانع داخلي كه در توس��عه گردش��گري نقش 
مهمي دارد، عدم تعريف و تبيين جايگاه صنعتي گردش��گري در 
نظام اقتصادي كشور است. نگرش فرهنگي محض به جهانگردي 
باع��ث غفلت و بي توجهي ب��ه نقش و عملكرد اقتص��ادي آن در 
نظام اقتصادي كشور شده اس��ت. بايد به اين نكته اشاره كرد كه 
جهانگ��ردي يك فعاليت مهم اقتصادي اس��ت كه مي تواند ضمن 
ارزآوري، درآمدزاي��ي و اش��تغال زايي، آث��ار و پيامدهاي فرهنگي 
مثبت ومنفي هم داشته باشد. نگرش به جهانگردي به عنوان يك 
مقوله فرهنگي به لحاظ آثار منفي آنكه ناش��ي از ضعف يا فقدان 
مديريت فرهنگي در كشور است، باعث شده است نقش اقتصادي 
آن در اذهان محو و براي جهانگرداني كه تقاضاي بازديد از ايران را 

دارند، به عنوان مقصدي با محدوديت هاي متعدد نگاه شود. 
بهمن عشقي دبيركل اتاق تهران اظهار كرد: مبحث گردشگري 
براي هر كش��وري بس��يار سودمند است و اس��باب صلح، توسعه 

تجارت و نزديكي فرهنگ ها را ا فراهم مي كند. 

وي افزود: آمار نشان مي دهد كه كشور ما نتوانسته درسال هاي 
اخير توفيق چنداني در جهت جذب گردش��گران خارجي كسب 
كند و شايد مهم ترين دليل اين موضوع، گران نگه داشتن تصنعي 
ريال باشد. عش��قي تصريح كرد: باال نگه داشتن قيمت پول ملي 
به صورت تصنعي موجب ش��ده اس��ت تا تفاضاي تورم داخلي و 
خارجي افزايش پيدا كند و در نتيجه بس��ياري از مردم كشورمان 
به جاي اينكه س��فر داخلي بروند، ترجيح مي دهند به كشورهاي 
خارجي س��فر كنند. اين كارش��ناس اقتصادي، عدم فراهم بودن 
زيرساخت هاي الزم را يكي ديگر از داليل پايين بودن سرانه ورود 
گردشگران به كشور دانست و گفت: در سال هاي گذشته به تقويت 
زيرس��اخت هاي مورد نياز در حوزه گردش��گري توجه نشده است 
و ش��رايطي همچون هتل هاي مناسب، ايرالين ها و خطوط حمل 

ونقل در سطح ضعيفي قرار دارد. 
وي در پايان تاكيد كرد: باتوجه به اش��تغال بااليي كه در حوزه 
گردش��گري ايجاد مي شود، مس��ووالن بايد توجه بيشتري به اين 

بخش داشته باشند. 
كمال الدين ش��هرياري نماينده مجلس شوراي اسالمي اظهار 
كرد: به س��بب تنوع زيستي و بومي كه در كش��ور ما وجود دارد 
ظرفيت هاي بس��يار غني و با ارزش��ي براي صنعت گردش��گري 
مهياس��ت اگر مسووالن به ايجاد تاسيسات زير بنايي و خدمات و 
پش��تيباني در اين نقاط مستعد گردشگري مبادرت ورزند صنعت 

گردشگري در كشور ايران جايگاه اصلي خود را پيدا مي كند. 
وي با تاكيد بر جايگزين ش��دن صنعت گردش��گري به جاي 
درآمد نفتي بيان كرد: اقتصاد مبتني بر صنعت گردشگري مي تواند 
جايگزين بس��ياري از درآمد هاي ناپاي��دار و زودگذر اقتصادي كه 

اقتصاد نفتي از جمله آنهاست، باشد. 
شهرياري افزود: بسياري از كشور ها بدون داشتن نفت و با اتكا 
به صنعت گردشگري درآمد سرشاري از طريق اين صنعت كسب 

مي كنند كه از درآمد نفت ما بيشتر است. 
عضو كميسيون مجلس شوراي اس��المي تاكيد كرد: ضروري 
اس��ت، متصديان امر يعني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و ساير دستگاه هاي متولي نسبت 
به ثبت و شناساندن اين آثار به مردم ايران و جهان تالش بيشتري 

كنند تا شاهد رونق صنعت گردشگري كشورمان باشيم. 

فقدان زير ساخت، عامل اصلي مغفول ماندن صنعت گردشگري
بختيار علم بيگي رييس هيات مديره انجمن توليد كنندگان 
فرآورده ه��اي ش��وينده، آرايش��ي و بهداش��تي، با اع��الم اينكه 
توليد كنندگان آرايشي در اين زمينه مشكلي ندارند، اظهار داشت: 
در اس��تعالم به عمل آمده از كليه توليد كنندگان لوزام آرايشي 
در هيچ موردي گزارش��ي مبني بر ماندن مواد اوليه آرايش��ي در 

انبارهاي گمرك، اعالم نشده است. 
وي ب��ا تاكيد براينكه توليد كننده هاي ارايش��ي ما چيزي در 
گم��رك ندارند و جنس��ي از آنها در گمرك انبار نش��ده، يادآور 
ش��د: اين امكان وجود دارد كه رقم بيش از 3 ميليون دالر اعالم 
ش��ده مربوط به وارد كننده هايي باش��د كه به همراه وارداتش��ان 
بخواهن��د توليدات��ي در مناطق ازاد انجام دهند كه اين مس��اله 
مي تواند در مورد آنها صدق كند اما نمي توان آن را در مورد كليه 
توليد كنندگان آرايش��ي تعميم داد. علم بيگي در خصوص عدم 
تخصيص ارز دولتي به واردات لوازم ارايشي و بهداشتي و تاثير آن 
بر بازار و قيمت تمام شده محصوالت وارداتي گفت: اين موضوع 
نمي تواند خيلي در بحث توليد لوازم آرايشي تاثيرگذار باشد زيرا 
تنها 3 درصد از مواد اوليه اين صنعت مجاز به واردات اس��ت. در 
مورد محصوالت بهداش��تي كه تمام مراح��ل و مواد اوليه آن در 
داخل توليد مي ش��ود و در اين زمينه مشكلي متوجه آن نيست. 
وي افزود: توليد داخلي مي تواند پاس��خگوي نياز بازار باش��د جز 
مدادهاي آرايش��ي كه صنعت اين محصول فقط در چند كشور 
خاص وجود دارد، كه به دليل هزينه باال به صرفه نيست كه خط 
توليد آن در داخل راه اندازي شود. علم بيگي با اشاره به اينكه در 
بحث شوينده ها90 درصد مواد اوليه آن در داخل توليد مي شود، 
عنوان كرد: فقط در چند قلم مثل رنگ و اس��انس واردات انجام 
مي شود كه ثبت سفارش الزم آن انجام شده و تا 3 ماه آينده هيچ 
مشكلي براي تامين و عرضه آن در بازار نداريم. رييس هيات مديره 
انجمن توليد كنندگان فرآورده هاي شوينده، آرايشي و بهداشتي، 
در ادامه گفت: درخصوص كرم هاي آرايش��ي نيز بيش از مصرف 
و نياز بازار توليد داريم و هيچ مش��كلي در توزيع آن وجود ندارد. 
متاسفانه اخيرا برخي از وارد كنندگان و قاچاقچيان اعالم مي كنند 
كه كرم ضد آفتاب در بازارموجود نيست و داروخانه ها را ترغيب 
مي كنند براي خريد بيشتر، اشاعه اين شايعات بازار لوازم آرايشي 
را با تالطم هاي زيادي مواجه كرده است در صورتي كه كرم هاي 

آرايشي در انواع و كاربردهاي مختلف در بازار و انبارها موجود است. 
علم بيگي يادآور شد: مواد اوليه شوينده جزو مواردي است كه ارز 
به آن تعلق مي گيرد اما تخصيص آن به كندي انجام مي ش��ود و 
اين تاخير بيشتر به اين خاطر است كه در كشورهاي طرف معامله 
به دنبال بانك و صراف هس��تند تا بتواند نقل و انتقال مالي الزم 
را انجام دهند. وي افزود: در ابتداي سال پيشنهاد اين انجمن به 
س��ازمان غذا و دارو جهت عرضه محصوالت آرايشي همانند دارو 
ارائه شد تا داروخانه ها با خريد از توزيع كنندگان مجاز محصوالت 
آرايشي در جهت كنترل بازار عرضه اين كاال اقدام كنند. منتظر 
پاسخ الزم هس��تيم تا در اين زمينه ديگر امكان خريد و فروش 
محصوالت آرايش��ي قاچاق وجود نداشته باشد. علم بيگي اذعان 
داش��ت: براساس اين پيشنهاد خريد و فروش هاي صورت گرفته 
در سيستم هاي توزيع ثبت مي شود و در نهايت خريدار مي تواند 
از اصالت كاالي خريداري  شده كه در مورد كاالهاي توليد خارج 
صدق مي كند مطلع ش��ود. وي ب��ا بيان اينكه عرضه محصوالت 
قاچاق براي فروش��ندگان كه ش��امل داروخانه ها، فروشگاه هاي 
بزرگ و خرده فروش��ي ها  مي شود سود بيشتري دارد، گفت: سود 
فروش محصوالت ايراني براي فروشندگان 15 درصد و سود ناشي 
از محصوالت خارجي بين 30 تا 40 درصد است. علم بيگي اعالم 
كرد: توليد كنندگان با توجه به بخشنامه معاون اول رييس جمهور 
تا كن��ون قيمت ها را افزايش نداده اند ام��ا قول داده اند كه قيمت 
مواداوليه پتروش��يمي ها با توجه به ن��رخ دالر روز )ارز تك نرخي 
4200توماني( محاسبه و اعالم شود و سپس توليدكنندگان اثر 
قيمت��ي اين نرخ دالر و مواداوليه را بر هزينه تمام ش��ده توليد و 
قيمت نهايي محصوالت شان محاسبه كرده و درخواست افزايش 
قيمت محصوالت خود را با مس��تندات به سازمان حمايت ارائه 
كنند. به گفته وي، در ش��رايطي كه ش��ركت هاي دولتي و نيمه 
دولتي پتروش��يمي ها قيم��ت مواد اوليه تولي��د را بيش از 20تا 
40درصد افزايش داده اند، توليد كنندگان هيچ افزايش قيمتي را 
در محصوالت خود لحاظ نكردند. اين افزايش قيمت در مواداوليه 
پلي اتلين بيش از20درصد و درمواداوليه سود و كربنات نزديك به 
50درصد بود كه شركت هاي توليد كننده مواد شوينده، آرايشي 
و بهداشتي زيان ناشي از افزايش قيمت تمام شده توليد و تثبيت 

قيمت محصوالت نهايي خود را در سال گذشته تحمل كردند. 

تا ۳ ماه آينده مشكل عرضه محصوالت شوينده و آرايشي نداريم
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آمادگي «صندوق بين المللي پول» 
براي همكاري با كره شمالي

تعليق دستيار «ماكرون»
به دليل ضرب و شتم يك معترض

افزايش محكوميت
رييس جمهوري سابق كره جنوبي

گروه جهان|
ــرگيري  ــدوق بين الملل پول اعالم كرد اين نهاد براي از س ــي از مقامات صن يك
ــت. به گزارش ساوث چاينا مورنينگ  ــمالي اميدوار اس همكاري هاي خود با كره ش
پست، صندوق بين المللي پول در حال حاضر ظرفيت وام دهي در حدود 700ميليارد 
دالر به 189كشور عضو خود را دارد و يكي از مقامات اين صندوق به شرط ناشناس 
ماندن گفته است اميدواريم كه كره شمالي به اين نهاد بين المللي بپيوندد. وي افزود: 
«به روند پايش فرايند توسعه در اين كشور ادامه خواهيم داد و اميدواريم تا جايي كه 

كمكي از دستمان بر بيايد مفيد باشيم.»
بانك جهاني، بانك توسعه زيرساخت هاي آسيا و بانك بازسازي و توسعه اروپا از 
ــتند كه مي توانند در صورت بازگشت كره  ديگر نهادهاي مهم مالي بين المللي هس
شمالي به جامعه جهاني به اين كشور وام دهند. ماه گذشته نمايندگان اين 3 بانك 
ــي، بر تمايل خود براي  ــت وزير كره جنوب در ديدار با كيم دونگ يئون معاون نخس

مشاركت در فرايند بازسازي اقتصادي كره شمالي تاكيد كردند. 
به نظر مي رسد تاكنون كره شمالي درخواست رسمي براي عضويت در بانك جهاني 
و صندوق بين المللي پول كه هر دو در واشنگتن مستقر هستند را ارائه نداده است. كيم 
اين ريونگ قائم مقام سفير كره شمالي در سازمان ملل متحد، حاضر به پاسخ گويي به 
سواالت در اين خصوص نشده است. با اين حال به نظر مي رسد عضويت كره شمالي 
در صندوق بين المللي پول و بانك جهاني براي كره شمالي هنوز دور از دسترس باشد 
چرا كه اين كشور بسياري از الزامات عضويت در اين نهادهاي بين المللي را ندارد. ژاپن 
ــمي با كره  ــيار زيادي در اين 2 نهاد برخوردارند روابط رس و امريكا كه از حق راي بس
شمالي ندارند. ديويد دالر كارشناس موسسه جان تورنتون گفت: «اگر كره شمالي در 
خصوص اصالحات اقتصادي جدي است بايد در سريع ترين زمان ممكن به بانك جهاني 
و صندوق بين المللي پول بپيوندد.» وي گفته موسسات مختلف مي توانند مشورت هاي 

الزم براي نيل به اين هدف را به كره شمالي بدهند. 

گروه جهان|
دستيار ارشد امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه، به دليل رفتار خشونت آميز 
ــتم يك معترض در جريان تظاهرات روز كارگر در پاريس، به مدت دو  و ضرب و ش
هفته حكم تعليق دريافت كرده است. به گزارش خبرگزاري فرانسه، فيلمي منتشر 
شده كه الكساندر بناال در حالي كه كاله خود پليس پوشيده در تظاهراتي در مركز 
شهر پاريس يك مرد جوان را با مشت و لگد مي زند. دفتر رياست جمهوري فرانسه 
در واكنش به اين مساله اعالم كرده به الكساندر بناال كه مامور پليس نيست و قبال به 
عنوان يك محافظ خصوصي مشغول به كار بوده، اجازه داده شده كه عمليات پليس 

را در روز اول ماه مه كه تعطيل رسمي است، از نزديك مشاهده كند. » 
بناال از مقامات كاخ اليزه كه پيش از اين و در جريان كارزار انتخاباتي از مسووالن 
امنيتي بود و حفاظت از ماكرون را بر عهده داشت و در كابينه فعلي به مقام دستيار 
ارشد رييس جمهور رسيده است. دفتر ماكرون گفته پس از آن حادثه بناال به مدت 
دو هفته و بدون دريافت حقوق از مقامش تعليق شده و به جاي سازماندهي حفاظت 

سفرهاي رييس جمهوري، به يك پست اداري منتقل شده است. 
ــنبه در مورد جرايم احتمالي از جمله اعمال خشونت  ــتاني پاريس پنج ش دادس
توسط يك كارمند دولت، تظاهر به پليس بودن و سوءاستفاده از نشان پليس پرونده 
تشكيل داد. مجازات قانوني تظاهر به پليس بودن ممكن است تا يك سال زندان و 
پرداخت جريمه يي 15 هزار يورويي باشد. مخالفان سياسي ماكرون با توجه به انتشار 
فيلم مي پرسند چرا اين مامور محافظت رييس جمهوري اخراج و رفتار او به پليس 
ــده است. شبكه خبري «ب اف ام» نيز گزارش داد كه الكساندر بناال اين  گزارش نش
ــن قهرماني فرانسه در جام جهاني دوباره به شغل حفاظتي  هفته و همزمان با جش
ــوول امور حفاظت كارزار انتخاباتي امانوئل  ــته است. الكساندر بناال مس خود بازگش
ماكرون بود و معموال چند قدم پشت سر او حركت مي كرد. او در ماه مه 2017 به 

دفتر رياست جمهوري منتقل شد. 

گروه جهان|
ــابق كره جنوبي، به دليل برمال  ــارك گئون هاي رييس جمهوري س محكوميت پ
ــال بيشتر شده است. پارك گئون هاي  ــدن رسوايي هاي جديد هشت س و اثبات ش
ــاد در زندان به سر  ــوايي هاي مربوط به اتهام هاي متعدد فس هم اكنون به دليل رس
مي برد و دوره محكوميت 24 ساله خود را طي مي كند. دادگاه، پارك را همچنين به 

پرداخت 18 ميليارد وون (معادل 17 ميليون دالر) هم محكوم كرده است. 
ــتگاه قضايي كره جنوبي  ــوي دس ــاس حكم صادره از س ــه گزارش يورونيوز، بر اس ب
ــتفاده از منابع مالي سرويس هاي  ــور به دليل سوء اس ــين اين كش رييس جمهوري پيش
اطالعاتي و دخالت غيرقانوني در انتخابات به ترتيب به شش و دو سال زندان محكوم شد. 
ــوايي هاي فساد رييس جمهوري سابق كه با تظاهرات گسترده در كره جنوبي همراه  رس
شد، ماه آوريل گذشته دستگاه قضايي اين كشور را بر آن داشت تا حكم مجازات 24 سال 
حبس را براي رييس جمهوري سابق صادر كند. بدين ترتيب، با احتساب 8 سال مجازات 
زندان كه به دليل اختالس و مداخله غيرقانوني در تعيين نامزدهاي حزب محافظه كار در 
انتخابات قانون گذاري سال 2016 ميالدي عليه رييس جمهوري سابق كره جنوبي صادر 
شده است، او بايستي در مجموع 32 سال از عمر باقي مانده خود را پشت ميله هاي زندان 
ــپري كند. ميزان پولي كه رييس جمهوري 66 ساله سابق كره جنوبي در اختالس از  س
ــرويس هاي اطالعاتي دريافت كرده 3 ميليارد و 300 ميليون وون (معادل 2  صندوق س
ميليارد و 600 ميليون يورو) عنوان شده است. پارك گئون هاي مبالغ دريافتي از سوي 
ــاي سرويس هاي اطالعاتي را صرف تعمير و نوسازي منزل شخصي و استفاده هاي  روس
متعدد خصوصي نظير تهيه لباس هاي لوكس، ماساژ روزانه و غيره كرده است. بر اساس 
حكم دادگاه سئول، چي سون سيل دوست نزديك و شخصيت محوري اين رسوايي نيز 
به دليل سوء استفاده از قدرت، فساد و دخالت در امور دولت به 20 سال حبس محكوم 
شده است. اين فرد همچنين از روابط نزديك خود با پارك گئون هاي براي اخاذي هاي 

چند ميليون يورويي از شركت هاي بزرگ از جمله سامسونگ استفاده كرده است. 

ادامه جنگ تجاري با سقوط 
«يوآن» و تعرفه  جديد اروپا 

گروه جهان| يوآن چين به پايين ترين ميزان يك 
ــاله خود سقوط كرد و بازارهاي آسيايي را به لرزه  س
درآورد. احتماال مساله بحث برانگيز بعدي در جنگ 
ــن خواهد بود.  ــا امريكا مديريت ارزي چي تجاري ب
ــزارش رويترز، يوآن چين جمعه به پايين ترين  به گ
ميزان يك ساله خود سقوط كرد و بازارهاي آسيايي 
را به لرزه درآورد. به اين ترتيب احتماال مساله بحث 
ــا امريكا مديريت  ــز بعدي در جنگ تجاري ب برانگي

ارزي چين خواهد بود. 
ــت ارز و سهام بانك  ــوكه يامادا استراتژيس شوس
امريكا مريل لينچ، مي گويد: «يوآن ضعيف تر قابليت 
ــيا را تضعيف مي كند. افت  ــت ارزهاي ديگر آس رقاب
ــت را ايجاد مي كند  ارزش يوآن همچنين اين وحش
ــد و بازارهاي مالي  ــرمايه ها چين را ترك كنن كه س
ــن اتفاق تاثير مخربي هم  ــا را برهم مي خورد. اي آنه
به بازارهاي آسيايي ارسال مي كند. در آخر، تضعيف 

يوآن تنش هاي جنگ تجاري را عميق تر مي كند.»
ــدرال رزرو براي  ــت هاي ف ــد ترامپ سياس دونال
ــن ارزش دالر را  ــداوم نرخ بهره و باال رفت افزايش م
ــت ها باعث  ــورد انتقاد قرار داده و گفته اين سياس م
ــركت هاي امريكايي  ــيب رساندن به اقتصاد و ش آس
ــده است. نرخ دالر در برابر سبدي از ارزهاي مهم  ش
ــيده  جهان با اندكي افت به نرخ 95,114 واحد رس
ــت كه پيش از اين اظهارات،  ــت. اين درحالي اس اس

دالر در ركورد 95,652 واحد به سر مي برد. 
ــا نيز درگير جنگ  ــر چين، اتحاديه اروپ عالوه ب
ــه  ــت. خبرگزاري فرانس ــده اس تجاري با امريكا ش
نوشته، اتحاديه اروپا براي مقابله با پيامد هاي منفي 
تعرفه هاي سنگين 25 و 10درصدي بر واردات فوالد 
ــه، اقدامات تالفي جويانه  ــوم از اين اتحادي و آلوميني
ــنبه به اجرا گذاشته  تازه يي را عليه امريكا از پنج ش
ــتر اعالم كرده بود اين  ــيون اروپا پيش است. كميس
اقدامات جديد تالفي جويانه كه «اقداماتي حفاظتي» 
نام گرفته با هدف حمايت از صنايع فوالد كشور هاي 
ــي به اجرا در مي آيد كه ديگر در امريكا بازاري  اروپاي
ندارند. سسيليا مالمستروم كميسر امور بازرگاني اروپا، 
در بيانيه يي در همين باره گفته است: «براي حفاظت 
از صنايع فوالد خود در مقابل افزايش تعرفه واردات 
چاره يي جز اقدامات متقابل تالفي جويانه تجاري و 
ــتيم.» اقدامات متقابل تالفي جويانه  اقتصادي نداش
تجاري و اقتصادي اروپا عليه امريكا 23 قلم محصول 
ــوالدي را در بر مي گيرد كه اكنون بطور موقت به  ف
ــت اين اقدامات در  ــت. اجراي موق اجرا در آمده اس

طول مهلت تحقيق كميسيون اروپا خواهد بود. 

دولت اردن راي اعتماد گرفت
دولت جديد اردن به نخست وزيري عمر الرزاز پس از 
مدت ها تشنج در پارلمان اين كشور بر سر تعيين كابينه، 
ــزارش الراي،  ــرانجام جمعه راي اعتماد گرفت. به گ س
ــت با كسب آراي 79 نماينده،  دولت جديد اردن توانس
ــت كه 42 نماينده  راي اعتماد بگيرد. اين در حالي اس
ــرزاز راي اعتماد ندادند و دو  ــان اردن به كابينه ال پارلم
نماينده نيز از شركت در اين راي گيري خودداري كردند. 
دولت جديد اردن ضمن رويارويي با مشكالت معيشتي 
ــور با مسائل سياسي پيچيده يي در  مردم در داخل كش

سطح خارجي نيز روبرو است. 

رشد اقتصادي
زير 2 درصدي عربستان

ــدوق بين الملل پول در جديدترين گزارش خود  صن
از وضعيت اقتصادي عربستان سعودي اعالم كرده، رشد 
اين كشور امسال به 1,9درصد خواهد رسيد. به گزارش 
عربين بيزينس، صندوق اعالم كرده اقتصاد عربستان كه 
ــد منفي 0,9درصدي به كار خاتمه  سال گذشته با رش
داد، امسال 10,9درصد رشد مثبت را تجربه خواهد كرد 
كه 0,2درصد بيشتر از پيش بيني قبلي است. اين براي 
سومين بار از ماه اكتبر است كه اين صندوق پيش بيني 
ــش مي دهد.  ــتان را افزاي ــد اقتصاد عربس ــود از رش خ
ــكالت اقتصادي خود دست به  رياض براي مقابله با مش

اصالحات گسترده زده است. 

آلمان پناهجوي افغان را 
باز مي گرداند

ــت يك  ــه قرار اس ــان گفت ــور آلم وزارت كش
ــل اين ماه از آلمان اخراج  پناهجوي افغان كه اواي
ــاره به آلمان  ــد، دوب ــتاده ش ــتان فرس و به افغانس
ــه،  ــود. به گزارش خبرگزاري فرانس ــده ش بازگردان
ــدرال بطور فوري  ــس مهاجرت و پناهندگي ف آژان
ــاله يي كه نصيب اهللا  ــراي بازگرداندن جوان20س ب
ــرد. نصيب اهللا  ــدام خواهد ك ــده، اق س. ناميده ش
ــت هاي  ــه همراه 68 پناهجوي ديگر كه درخواس ب
پناهندگي شان رد شده بود، اوايل جوالي به كابل 

فرستاده شد. 

6 زخمي در انفجار بمب
در بلوچستان پاكستان

ــتان،  انفجار بمب كنار جاده يي در ايالت بلوچس
شش زخمي برجاي گذاشته است. به گزارش راديو 
ــتان، اين انفجار در يك دستگاه موتورسيكلت  پاكس
ــير حركت خودروي نيروهاي مجري قانون  و در مس
ــود. در آخرين  ــده ب ــته ش ــن ايالت كار گذاش در اي
ــتي به يك تجمع انتخاباتي در ايالت  حمله تروريس
بلوچستان پاكستان در شهر مستونگ در جمعه هفته 
گذشته، حدود 150 شهروند پاكستاني كشته و 200 
تن نيز زخمي شدند. در آن حمله كه از آن به عنوان 
ــتي تاريخ بلوچستان ياد  مرگبارترين حمله تروريس
ــود، نوابزاده سراج رييساني رهبر حزب عوامي  مي ش

بلوچستان نيز ترور شد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

قانون مبارزه با تروريسم جايگزين وضعيت اضطراري مي شود

اردوغان، عامل سقوط روزافزون لير
گروه جهان|

ــال جاري ميالدي  ــر تركيه كه از آغاز س لي
ــد از ارزش خود را در  تاكنون بيش از 25درص
ــت داده، همچنان سير  برابر دالر امريكا از دس
نزولي را طي مي كند. در حالي كه مساله سقوط 
ــتر بازارهاي نوظهور در پي افزايش  ارز در بيش
ارزش دالر بوده، كاهش ارزش لير تركيه عمدتا 
ــت گذاري هاي اقتصادي چالش  به دليل سياس
ــان رييس جمهوري  ــز رجب طيب اردوغ برانگي
ــر در  لي ــت. ارزش  ــور رخ داده اس ــن كش اي
ــه در برابر دالر  ــالت جمعه بازارهاي تركي معام
ــر دالر امريكا در  ــد كاهش يافت و ه 0,9 درص
برابر 4,83 لير معامله شد. مدت هاست مداخله 
ــت  ــف افزايش نرخ بهره اس ــان كه مخال اردوغ
ــزي نگراني  ــت گذاري هاي بانك مرك در سياس
ــاي مالي را در  ــرمايه گذاران و فعاالن بازاره س
پي داشته و اين مساله عمدتا به صورت كاهش 

ارزش لير منعكس شده است. 
ــته، اردوغان  ــي نوش ــه در گزارش دويچه ول
ــاب دامادش  ــش با انتص ــك هفته پي حدود ي
ــدود اختياراتش را  ــي ح ــمت وزير داراي در س
ــا توجه به  ــزي افزايش داد كه ب ــك مرك در بان
مخالفت عمومي او با افزايش نرخ بهره، نگراني 
كارشناسان اقتصادي و سرمايه گذاران را در پي 
ــده است  ــت. تركيه در دام تورم گرفتار ش داش
ــتند. اين در  ــدت تحت فشار هس و مردم به ش
ــان رييس جمهوري ابقا  ــت كه اردوغ حالي اس
ــده تركيه به مردم كشورش آينده يي طاليي  ش
را وعده داده است. او كه پس از پيروزي مجدد 
ــده، اكنون قدرت  ــات قدرتمند تر ش در انتخاب
ــك مركزي  ــت هاي بان ــوذ در سياس اعمال نف
ــال هاي نگران كننده از نظر  ــن مس را دارد و اي
ــيالدا  ــت. آتيال يس ــان اقتصادي اس كارشناس
كارشناس اقتصادي در موسسه «گلوبال سورس 
پارتنرز» گفت: «بگذاريد صريح بگويم؛ نه تنها 
ــهروندان  ــك مركزي، بلكه همه نهادها و ش بان

ــتند. ما ديگر  ــورمان زير نفوذ اردوغان هس كش
ــاده ترين  ــم. ما ديگر نمي توانيم س آزادي نداري

تصميم ها را بدون اجازه اردوغان بگيريم. » 
ــه به دليل عملكرد قدرتمند  اگرچه لير تركي
دالر از خارج تحت فشار قرار دارد، اما به ويژه در 
پي مداخله هاي اردوغان در سياست هاي بانك 
ــدت افت  ــتقل بود، به ش مركزي كه نهادي مس
ــرمايه گذاران خارجي در چند  ــته است. س داش
ــته در پي نگراني از اقتصاد نابسامان  ماه گذاش
ــرمايه هاي خود را از اين كشور خارج  تركيه، س
كرده اند، اما مشكل به همين جا ختم نمي شود؛ 
ــركت هاي تركيه يي هم  ــيالدا، ش ــه گفته يس ب
ــور منتقل  ــاي خود را به خارج از كش فعاليت ه
و در جاي ديگري سرمايه گذاري مي كنند، چرا 
كه ظرفيت رشدي در تركيه نمي بينند. اين در 
ــد اقتصادي يكي از اهداف  ــت كه رش حالي اس
مهم در فهرست اولويت هاي اردوغان محسوب 
ــري از هرگونه  ــود. او حتي براي جلوگي مي ش
مخاطره يي براي رشد اقتصادي، از افزايش نرخ 
بهره توسط بانك مركزي ممانعت كرده كه اين 
اقدام سبب افزايش شديد نرخ تورم شده است. 
ــر روز گران تر  ــوالت وارداتي در تركيه ه محص
ــوند و تورم نه تنها بر قيمت مواد غذايي،  مي ش
بلكه بر قيمت ماشين آالت مورد نياز شركت ها 
ــت. بسياري از شهروندان  نيز تاثير گذاشته اس
ــدت  ــرايط به ش ــت كه از اين ش تركيه ماه هاس
ناراضي هستند. كارشناسان اقتصادي هم گاهي 
به كنايه از لير تركيه به عنوان تنها اپوزيسيون 
ــد كه هنوز پا بر جا  ــت اردوغان ياد مي كنن دول

مانده است. 

 وضعيت اضطراري دايمي؟ وضعيت اضطراري دايمي؟
ــت.  ــدان هم بي ربط نيس ــه چن ــن كناي اي
ــت اردوغان اگرچه بعد از هفت بار تمديد  دول
ــت  ــه، در نهاي ــراري در تركي ــت اضط وضعي
ــعي دارد  پايان آن را اعالم كرد، اما اكنون س

ــم قدرت  ــارزه با تروريس ــراي قانون مب با اج
اجرايي بيشتري به دست آورد. دولت اردوغان 
ــت كودتاي  ــس از شكس ــال پيش و پ دو س
ــته  ــده بيش از 200 كش نافرجام كه گفته ش
ــت، وضعيت اضطراري اعالم كرد  ــته اس داش
ــابقه معترضان و  ــركوب بي س ــت س و در جه
ــت. در  ــازي نهادهاي دولتي گام برداش پاكس
ــتگير و بيش از  ــد ده ها هزار نفر دس اين رون
ــران  ــزار كارمند و مامور از جمله افس 100 ه
ــگاهيان، وكال و  پليس، نيروهاي نظامي، دانش
قضات از كار بركنار شدند. دولت اردوغان پس 
ــت مرتبه از پارلمان تمديد وضعيت  از آن هف

ــه ماهه را  ــراي بازه هاي زماني س اضطراري ب
ــد و اين روند تا پس از انتخابات  ــتار ش خواس
ــت جمهوري ادامه  زودهنگام پارلماني و رياس

يافت. 
ــراري در  ــت اضط ــه وضعي ــون، اگرچ اكن
ــت اردوغان در حال  ــده، اما دول نهايت لغو ش
ــازي پيش نويس قانوني سخت گيرانه  آماده س
ــت كه در  ــم اس ــه مبارزه با تروريس در زمين
صورت تصويب، اختيارات اضطراري زيادي را 
ــي و حكومت مي دهد. اين  به نيروهاي امنيت
پيش نويس قانون كه قرار است هفته آينده به 
ــتاده شود، به دولت اردوغان اين  پارلمان فرس

ــات، نيروهاي نظامي  امكان را مي دهد تا قض
ــرايطي  و حتي كارمندان وزارتخانه ها را در ش
ــراري، از كار بركنار  ــت اضط ــابه با وضعي مش
ــنويس،  ــاس اين پيش ــد. همچنين بر اس كن
ــات در مكان هاي عمومي  اعتراضات و تجمع
بعد از غروب آفتاب ممنوع مي شود مگر اينكه 
ــرط خودداري از ايجاد  سازماندهندگان به ش
اختالل در نظم عمومي از اين قانون مستثني 
شوند. به عالوه، مقامات محلي خواهند توانست 
به مدت 15 روز مانع از ورود يا خروج افراد از 
منطقه يي خاص شوند و پليس مي تواند فردي 
ــا 12 روز در  ــون را بدون هيچ اتهامي ت مظن
حبس نگه دارد. مدت زمان اجراي اين قانون 

دست كم سه ساله خواهد بود. 
حزب جمهوري خواه خلق تركيه كه حزب 
ــيون محسوب مي شود، دولت را متهم  اپوزيس
ــت اضطراري تظاهر  كرده كه به پايان وضعي
ــو رهبر اين  ــت. كمال قليچدار اوغل كرده اس
حزب گفت: «سركوب هاي پس از كودتا هنوز 
ــنويس  ــت. آنها قصد ارائه پيش در جريان اس
قانوني را به پارلمان دارند كه مقررات شرايط 

اضطراري را دايمي مي سازد. »
ــا از اقدام تركيه در جهت  اما اتحاديه اروپ
ــتقبال كرد. فدريكا  لغو وضعيت فوق العاده اس
ــي اتحاديه  ــت خارج موگريني رييس سياس
ــت فوق العاده در  ــان وضعي ــا گفت: «پاي اروپ
ــت. در عين حال  ــك گام مثبت اس ــه ي تركي
ــون جديد مبني  ــا معتقديم كه تصويب قان م
ــارات غيرعادي به  ــدرت و اختي ــر اعطاي ق ب
ــل محدود كننده،  ــال عوام ــووالن و اعم مس
ــت را كمتر مي كند.  ــت اين وضعي تاثير مثب
ــارات اتحاديه  ــي تاكيد كرد: «انتظ » موگرين
اروپا اين است كه تركيه پيشنهادهاي كليدي 
شوراي اروپا و كميسيون و نيز ديگر موسسات 
مرتبط را اجرا كرده و به جدايي قدرت اجرايي 

و قضايي از يكديگر احترام بگذارد. »

قانون نژادپرستانه «كشور يهود» در پارلمان اسراييل تصويب شد 
نهادينه كردن 70 سال نابرابري و تبعيض

گروه جهان|
ــور يهودي» از  ــه برانگيز «كش  قانون مناقش
ــت وزير اسراييل،  طرف بنيامين نتانياهو نخس
ــه از ابتدا با  ــن اليح ــد. اي ــه پارلمان ارائه ش ب
مخالفت هاي شديد اپوزيسيون و رووين ريولين 
رييس جمهوري رژيم اسراييل، روبرو بود. قانون 
ــت ملي تنها براي  ــده حق تعيين سرنوش يادش
يهوديان اسراييل قائل شده است. سازمان عفو 
ــل اين قانون را به منزله نهادينه كردن  بين المل
70 سال تبعيض و نابرابري در حق غيريهوديان 

خوانده است. 
به گزارش دويچه وله، 62 نفر از 120 نماينده 
پارلمان اسراييل به اين طرح رأي مثبت دادند 
ــرزمين هاي  ــر مخالف آن بودند. در س و 55 نف
ــغالي از مجموع 9 ميليون نفر جمعيت، 1,8  اش
ــرب زندگي مي كنند و به اين ترتيب  ميليون ع
ــراييل را عرب ها تشكيل  20 درصد جمعيت اس
مي دهند. هماكنون 75 درصد جمعيت اسراييل 

يهودي هستند. 
بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي، 
تصويب اين قانون را نقطه تحولي مهم در تاريخ 
ــراييل توصيف كرده است. اين در حالي است  اس
كه قانون نژادپرستانه و تبعيض آميز كشور يهود 
سرتاسر سرزمين فلسطين را كشوري فقط براي 
ــطينيان را از تمام  صهيونيست ها دانسته و فلس
حقوق شهروندي و انساني خود محروم مي كند. 
ــمي  ــب اين قانون، زبان عبري زبان رس به موج
خواهد بود و ديگر عربي زبان رسمي نيست. زبان 
ــري از اين پس در ادارات و عالئم راهنمايي و  عب

ــتفاده خواهد شد. قانون مذكور  رانندگي نيز اس
توسعه شهرك سازي در اراضي اشغالي فلسطين 
ــاي اين  ــته و بر ارتق ــي دانس ــك ارزش مل را ي
ــده، استقرار  ــهرك ها تاكيد مي كند. گفته ش ش
ــراييل در اين  ــهرك هاي يهودي نشين در اس ش
ــده است: «دولت،  قانون اينگونه فرمول بندي ش
توسعه بخش هاي يهودي را به عنوان ارزش ملي 
ــتار آن  در نظر گرفته، آن را تقويت كرده و خواس
ــت.» اين در شرايطي است كه بيشتر اعضاي  اس
ــازمان ملل متحد شهرك سازي در زمين هاي  س

فلسطيني را محكوم كرده اند. 
ــه، اردن، اتحاديه  ــه اروپا، قطر، تركي اتحادي
عرب و گروه هاي فلسطيني اين مصوبه را شديدا 
ــازمان عفو بين الملل نيز اين  محكوم كرده و س
ــتاي تحكيم تبعيض و نابرابري  قانون را در راس
خوانده است. به گزارش الجزيره، ابراهيم كالين 
ــه، گفته: «به  ــه تركي ــخنگوي وزارت خارج س
ــدام تبعيض آميز كه  ــه نمي توان اين اق هيچ وج
شرايط را به سمت محو مردم فلسطين از وطن 
ــوق مي دهد، پذيرفت.» كالين  ــان س مادري ش
ــته در قبال اين  ــه بين الملل نيز خواس از جامع
ــدگان جهانيان صورت  ظلمي كه در مقابل دي
مي گيرد، موضعي نشان دهد. قطر هم به شدت 
ــرده چنين  ــوم و تاكيد ك ــون را محك ــن قان اي
ــتي دامن مي زند و اميدهاي  اقدامي به نژادپرس
ــكيل دو كشور  باقي مانده براي روند صلح و تش

فلسطين و اسراييل را از بين مي برد. 
ــه اردن، هم گفته:  ــر خارج ــن الصفدي وزي ايم
ــه منزله دامن  ــور يهود ب ــوم به كش «مصوبه موس

ــض قوانين و عرف هاي  ــتي ها و نق زدن به نژادپرس
بين المللي و حقوق بشر است. ما قانون كشور يهود 
ــاهدي ديگر بر  ــوم مي كنيم. اين مصوبه ش را محك
ــراييل  ــه اتخاذ گام هاي يك جانبه از طرف اس ادام
است كه نزاع ها را تشديد مي كند و جامعه بين الملل 
نيز بايد آن را محكوم كرده و براي حمايت از امنيت 

و ثبات منطقه يي با آن برخورد كند. »
ــه اين قانون ابراز  ــبت ب اتحاديه اروپا نيز نس
ــوول  ــكا موگريني  مس ــرده و فدري ــي ك نگران
ــه، در گفته: «ما  ــن اتحادي ــت خارجه اي سياس
ــي را ابراز كرده و به  ــتيم و اين نگران نگران هس
ــراييلي در اين خصوص  ــووالن اس تماس با مس
ــخنانمان  ــه خواهيم داد. ما درخصوص س ادام
ــكيل دو كشور كامال شفاف  پيرامون راهكار تش
ــه اين تنها راهكار براي  بوديم و ما معتقديم ك
ــبرد اوضاع است و هر گامي كه اين راه حل  پيش
ــاب كرد. »  ــد از آن اجتن ــده كند، باي را پيچي
ــل همچنان راه حل دو دولت را بهترين  بروكس
ــه مي داند و اين  ــكل خاورميان راه حل براي مش

موضع را بارها اعالم كرده است. 
ــور  اتحاديه عرب نيز در بيانيه يي قانون كش
ــالم كرده اين قانون باطل  يهود را محكوم و اع
ــروعيتي را براي رژيم  و مردود بوده و هيچ مش
ــد آورد. اتحاديه  ــان نخواه ــه ارمغ ــغالگر ب اش
ــه بين الملل به  ــرده، بايد جامع ــرب تاكيد ك ع
ــار بر  ــووليت هاي خود از طريق اعمال فش مس
ــن نماينده عرب در  ــراييل عمل كند. چندي اس
پارلمان اسراييل، هم در تصويب چنين قانوني 

را «مرگ دموكراسي» در اسراييل خوانده اند. 

ــازمان عفو بين الملل نيز  در همين حال، س
ــال  اين قانون را به منزله نهادينه كردن 70 س
ــض و نابرابري در حق غيريهوديان خوانده  تبعي
ــالم كرده:  ــو بين الملل اع ــازمان عف ــت. س اس
ــود فلسطيني هايي كه  «اين قانون باعث مي ش
ــاكنان را تشكيل مي دهند، رسما  يك پنجم س

شهروند درجه دو اعالم شوند. » 
محمود عباس رييس تشكيالت خودگردان 
ــطين، نيز تاكيد كرده قدس پايتخت ابدي  فلس
ــت و بدون قدس امنيت،  ــطين اس كشور فلس
ــي وجود نخواهد  ثبات و صلحي براي هيچ كس
ــن اجازه داده نخواهد  ــت و به هيچ كس اي داش
ــرده يا آن را  ــد كه در حق قدس كوتاهي ك ش

زير پا بگذارد. 
جنبش مقاومت اسالمي (حماس) هم اعالم 
ــود در پارلمان  ــور يه كرده تصويب قانون كش
ــي  مشروعيت بخش ــي  يعن ــتي  رژيم صهيونيس
ــراييل. فوزي برهوم  ــمي به نژادپرستي اس رس
سخنگوي حماس، گفته اين قانون نژادپرستانه 

ــطينيان و حق تاريخي آنان در  موجوديت فلس
ــدازد و موجب  ــرزمين خود را به خطر مي ان س
مصادره و غصب علني اراضي فلسطيني خواهد 
ــن به كلي  ــرده اين قواني ــد. برهوم تاكيد ك ش
ــي نخواهد برد و ملت  ــت و راه به جاي باطل اس
ــرزمين  ــطين همچنان مالك اصلي اين س فلس
ــخنگوي حماس در  ــود. س ــد ب ــوده و خواهن ب
ــطين براي  ــدت ملت فلس ــتار وح ادامه خواس
ــت هاي خطرناك رژيم  مقابله با قوانين و سياس
صهيونيستي شده و از كشورهاي عربي و جامعه 
ــف تجاوزات اين  ــته براي توق جهاني نيز خواس

رژيم دست به كار شوند. 
ــاينه از رهبران جنبش جهاد  ــف الحس يوس
ــالمي نيز تاكيد كرده قانون «كشور يهود»  اس
ــتانه دارد و موجوديت  ــت نژادپرس كامال ماهي
ــت. الحساينه  ــانه رفته اس ــطينيان را نش فلس
تصريح كرده: «تصويب اين قانون نشان مي دهد 
ــراييل به تالش هاي خود در راستاي از بين  اس

بردن موجوديت فلسطينيان مي دهد. »
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پرونده8
خروج امريكا از برجام مانع 
همكاري تهران- وين نيست

س��فير اتريش در تهران تاكيدكرد اتحاديه اروپا براي 
توس��عه همكاري ها با ايران آماده اس��ت و خروج امريكا 
از برج��ام مان��ع همكاري ه��اي تهران- وين نمي ش��ود.  
»اش��تفان شولتز« در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا 
درباره تبعات خروج غيرقانوني و يكجانبه امريكا از توافق 
برجام تصريح كرد: اتحادي��ه اروپا و اعضاي برجامي اين 
اتحادي��ه براي تحقق اهداف پي��ش رو تالش مي كنند و 
اعتقاد داريم مانعي براي توسعه همكاري ها وجود ندارد.  
»دونال��د ترام��پ« ك��ه از بهمن س��ال 1395 به عنوان 
رييس جمهوري امريكا بر س��ر كار آمده اس��ت، هجدهم 
ارديبهش��ت ماه خروج از توافق هسته يي برجام را اعالم 
و دس��تور بازگش��ت تحريم ه��ا در دوره 90 و 180 روزه 
را صادر كرد.  اين تصميم س��بب ش��د برخي شركت ها 
ب��راي ماندن در بازار ايران يا ترك كردن آن دچار ترديد 
ش��وند و اعالم كردند همكاري خود را كاهش مي دهند 
ت��ا از پيامدهاي تحريم امريكا در ام��ان بمانند؛ هرچند 
كميس��يون اروپا اعالم كرده است براي مقابله با تحريم 
امريكا قانون انسداد را براي حفاظت از شركت هاي اروپايي 
اجرا مي كند.  با اين وجود، يك روز بعد از خروج امريكا از 
توافق هسته يي ايران، اتحاديه اروپا به ايران اطمينان داد 
در صورت پايبندي تهران به برجام، تحريم هاي هسته يي 
خود را برنمي گرداند. كميسيون مشترك برجام در پايان 
نخس��تين نشس��ت وزيران امورخارجه كشورهاي طرف 
ق��رارداد )بجز امريكا( كه پانزده��م تيرماه در وين برگزار 
ش��د، با صدور بيانيه يي بر حفظ، ارتقا و گسترش بيشتر 

روابط اقتصادي با ايران تاكيد كرد. 
س��فير اتريش در تهران درباره بسته پيشنهادي 
اروپ��ا براي حف��ظ برجام گفت: طرف ه��اي اروپايي 
ت��الش مي كنند ب��ه به مفاد اين بس��ته جامه عمل 
بپوش��انند و مطمئنيم عناصر جديدي براي تقابل با 
تحريم ها در اين بسته وجود دارد. بسته پيشنهادي 
اروپا درباره برجام مشتمل بر مباحث بانكي، تجاري 
و نفتي اواس��ط تيرماه به جمهوري اس��المي ايران 
تحوي��ل داده ش��د كه بخش هاي مختل��ف در حال 
بررسي اين بسته پيشنهادي اند؛ اما رييس جمهوري 
اس��المي ايران آن را ناكافي اعالم كرد.  نايب رييس 
كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
شوراي اسالمي اعالم كرده كه بسته پيشنهادي اروپا 

يكشنبه آينده در اين كميسيون بررسي مي شود. 
سفير اتريش در تهران كه كشور متبوعش رياست 
دوره يي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، گفت: سياس��ت 
يكجانب��ه گرايانه امريكا در خروج از برجام فرصت ها را 
از اروپا مي گيرد.  اتريش از يكم جوالي تا س��ي و يكم 
دس��امبر 2018 مس��ووليت اداره نشست  هاي شوراي 
اتحادي��ه اروپ��ا را برعه��ده دارد.  ش��ولتز همچنين با 
يادآوري سفر دوازدهم تيرماه رييس جمهوري اسالمي 
ايران به وين و ديدار ب��ا رييس جمهوري و صدراعظم 
اتريش گفت: مقام هاي اتريش اعتماد خود نس��بت به 
ايران و عالقه مندي شركت هاي اتريشي با شركت هاي 
ايراني را اعالم كردند. يك روز پيش از س��فر »حس��ن 
روحان��ي« به وي��ن، دفتر صدراعظ��م اتريش با صدور 
بيانيه يي بر حفظ برجام و ايستادگي در مقابل تهديدها 
و تحريم هاي امريكا تاكيد كرده بود.  در اين سفر چهار 

تفاهمنامه همكاري ميان 2 كشور امضا شد. 
سفير اتريش در تهران همچنين بر ضرورت تطبيق 
طرف هاي برجام با ش��رايط موجود تاكيد كرد و گفت: 
مديريت و بازگشايي خطوط تجاري از مباحث مهمي 
اس��ت كه بايد مورد توجه طرف هاي برجام قرار گيرد.  
ش��ولتز اضافه كرد: بايد به دنبال راه حل هاي مناسبي 
براي رفع مش��كالت پيش رو به ويژه در زمينه بانكي 
باشيم كه رفع مسائل موجود در گشايش حساب هاي 
اعتباري ارزي از موارد مهم محس��وب مي ش��ود.  وي 
بهبود و تطبيق سيس��تم پرداخت ها را يكي از اجزاي 
مه��م در اقتصاد و مبادالت اقتصادي بين ايران و اروپا 
خوان��د و گفت: اين اقدام ب��ا توجه به فرصت هايي كه 
مي تواند به دنبال خود داش��ته باشد به تالش جدي و 
بيش از پيش طرف هاي مختلف برجام نيازمند اس��ت 
تا از موانع ديگر پيش��گيري ش��ود.  س��فير اتريش در 
تهران خروج امريكا از برجام را »فرصت س��وزي براي 
اروپا« دانست و تصريح كرد: ما به دنبال توسعه راه هاي 

همكاري و گسترش روابط با ايران هستيم. 

ضرورت افزايش تبديل نفت 
به كاالهاي سرمايه اي

س��يم ب��ر گف��ت: كااله��اي س��رمايه اي، صنايع و 
فرآورده ه��اي توليدي باي��د جايگزين نفت ش��وند تا 
درآمدهاي ارزي كافي عايد كش��ور شده و تحريم هاي 
نفتي پايان يابد.  فرش��يد س��يم بر، عضو هيات علمي 
دانش��كده اقتصاد دانش��گاه شهيد بهش��تي تهران در 
گفت وگ��و با باش��گاه خبرن��گاران جوان، اظه��ار كرد: 
اقتصاد نفتي، اقتصاد تك محصولي اس��ت. اين نوع از 
اقتص��اد به يك م��اده مانند نفت، گاز يا س��اير معادن 
متكي است. به عبارت ديگر قسمت اعظم دريافتي هاي 

ارزي كشور به يك ماده صادراتي وابسته است. 
وي اش��تغال زايي در اقتصاد هاي تك محصولي را با 
محدوديت چشم گيري مواجه دانست و بيان كرد: اين 
قبيل از اقتصادها توانايي اثرگذاري روي ساير بخش ها 
را ندارن��د مگر اينك��ه دولت درآمده��اي حاصل را با 
وس��واس هزينه كند و به انضمام اينكه براي توسعه و 
ترميم ساير بخش ها سرمايه گذاري طوالني مدت انجام 

دهد زمينه رشد آنان را نيز فراهم آورد. 
او ب��ا تاكي��د بر اينكه ب��راي برون رف��ت از اقتصاد 
نفت��ي در مرحل��ه اول ني��از ب��ه بازس��ازي در بخش 
سرمايه گذاري هاي بنيادي اس��ت افزود: بعد از تحقق 
اين امر صنايعي متولد خواهند شد كه امكان صادرات 
فرآورده هاي آنها فراهم خواهد شد؛ البته الزمه رسيدن 
به اين هدف دس��تيابي به تكنولوژي روز دنيا و حضور 
در بازار هاي بين المللي است و اين موارد ممكن نخواهد 
شد مگر اينكه شركت هاي غول آساي بين المللي اقدام 

به سرمايه گذاري در ايران كنند. 
سيم بر با اشاره بر تحريم نفت ايران در طول تاريخ 
و به ويژه در دوران حكومت رضاش��اه و نخست وزيري 
دكتر مصدق بيان كرد: اقتصاد كش��ور ما از زمان هاي 
دور دچار تشنج هاي ش��ديدي بوده است، براي پايان 
دادن به اين فشارها بايد صادرات ساير كاالها به سطح 

صادرات نفت رسانده شود. 

اخبار

در نشست مبارزه با پول شويي در ايران مطرح شد؛

سهم ۱۲ درصدي پول هاي كثيف از حجم نقدينگي

بررسي استفاده از ساختار مالي ارزهاي رمزپايه در شرايط وقوع تحريم ها
اميرحسين چيت ساززاده – حميدرضا پورسليمي| 
مدتي اس��ت ك��ه ايده اس��تفاده از رمزارزها 
 )Cryptocurrency( ي��ا ارزه��اي رمزپاي��ه
براي كش��ورهايي نظي��ر ايران ب��راي مقابله با 
تحريم هاي دولت امريكا )و به طور خاص حوزه 
پول��ي و مالي(، مطرح ش��ده اس��ت. در ظاهر 
ام��ر غيرمتمركز ب��ودن كريپتوكارنس��ي ها چه 
در ح��وزه خل��ق پول، و چه در ح��وزه انتقال و 
نظ��ارت بر مبادالت پول��ي و همچنين، ويژگي 
غيرقابل شناس��ايي بودن هويت دارندگان اين 
نوع حس��اب ها، زمينه مناس��بي براي توسل به 
آن در جهت تحت تاثي��ر قراردادن تحريم هاي 
حوزه پول��ي و بانكي ايجاد كرده اس��ت. با اين 
ح��ال برخ��ي چالش ه��ا در اين زمين��ه وجود 
دارد كه ضروريس��ت پي��ش از طراحي هرگونه 
برنامه اي براي اس��تفاده گس��ترده از آنها، مورد 
توجه قرار گيرند. در اين راس��تا براي آشنايي با 
ظرفيت هاي اين اب��زار در كاهش آثار تحريم ها 
و ترس��يم تصويري روش��ن براي سياست گذار، 
بازخواني تجربه كشورهاي كره شمالي، ونزوئال 
و روس��يه -كه به مانند ايران در سال هاي اخير 
در معرض تش��ديد تحريم ه��اي مالي و تجاري 
از س��وي امريكا قرار داش��ته اند- مفيد خواهد 
بود. پس از اين مرحله با اس��تفاده از داده هاي 
اي��ن بازخواني، س��عي مي ش��ود به ط��ور كلي 
نقاط ضع��ف و قوت و فرصت ه��ا و تهديدهاي 
اس��تفاده از رمزارزها براي مقابله با تحريم ها در 
قالب تحليل س��وات )SWOT( مورد بررسي 
قرار گيرد و در پايان پيش��نهادهاي سياس��تي 

نگارندگان ارائه خواهد شد. 

 ونزوئال
بحران سياسي س��ال هاي اخير كشور ونزوئال 
كه به نوعي ريش��ه در كاه��ش درآمدهاي نفتي 
و كس��ري بودجه اين كش��ور و همچنين ناتواني 
در جذب س��رمايه براي تقويت صنايع و خصوصا 
صنعت نف��ت آن دارد، موجب تضعيف پول ملي 
آن و فش��ار تورمي حدود 5 هزار درصدي ش��ده 
است. عالوه بر اين موارد، تحريم هاي امريكا براي 
جلوگيري از سرمايه گذاري شركت هاي امريكايي 
در صناي��ع نفت و گاز ونزوئال ش��رايط اقتصادي 
اين كش��ور را وخيم تر كرده است. با توجه به اين 
پيش زمينه ايده اس��تفاده از رمزارزها در كشور 
ونزوئال در حالي عملياتي ش��د كه اين كش��ور تا 
پي��ش از آن ممنوعيت هاي��ي را در مورد واردات 
و بهره برداري از تجهيزات اس��تخراج بيت كوين 
و س��اير كريپتوه��ا وض��ع كرده ب��ود. هدف اين 
كش��ور از اعالم ايج��اد ارز ديجيت��ال ملي با نام 
»پت��رو«، جذب س��رمايه خارجي ب��راي تقويت 
نقدينگ��ي مورد ني��از اقتصاد اين كش��ور بود و 
اصوال به عن��وان ابزاري براي تس��هيل مبادالت 
تج��اري نبوده اس��ت. اهميت اين مس��اله از آن 
جهت اس��ت كه از س��ال 2011، جذب سرمايه 

خارجي در اين كش��ور، تقريبا صفر بوده اس��ت. 
ب��ه همين منظور، ايده اس��تفاده از ارز ديجيتال 
پت��رو براي عبور از تحريم هاي امريكا، مش��خصا 
به آن بخشي از تحريم هاي امريكا مربوط مي شد 
كه سرمايه گذاري ش��ركت هاي امريكايي در اين 
كش��ور را ممنوع مي س��اخت. البت��ه از آنجا كه 
ن��وع تحريم هاي امريكا در م��ورد ونزوئال، از نوع 
تحريم هاي اوليه اس��ت )و ن��ه ثانويه(، خريداري 
پت��رو توس��ط ش��ركت ها و س��رمايه گذاران غير 
امريكايي ب��ا مانع زيادي روبه رو نبود و به همين 
دليل در پيش فروش اولي��ه آن، 5 ميليارد دالر 
س��رمايه خارجي جذب آن كشور شد. در ضمن 
باي��د توجه داش��ت تعري��ف پش��توانه ذخيره 5 
ميليارد بش��كه اي نفت ونزوئ��ال براي عرضه پول 
رمزينه آن كش��ور، موجب شده تا نوسان قيمتي 
اين ارز محدود به نوس��انات بازار نفت باش��د. از 
آنجايي كه در اف��ق پيش رو، پيش بيني ها حاكي 
از ت��داوم روند افزايش��ي قيمت نف��ت بوده، اين 
سياست باعث كاهش نوسان »پترو« در مقايسه 
ب��ا نوس��ان بعضا دورقم��ي روزانه ب��ازار ارزهاي 
ديجيتال شده و ريس��ك معامله با آن را كاهش 

داده است. 

 كره شمالي
طبق برآورد بانك جهاني، كره شمالي در سال 
2016 صادرات��ي در ح��دود 4.3 ميلي��ارد دالر و 
وارداتي معادل 4.8 ميليارد دالر داش��ته است كه 
نشان از حجم بسيار پايين تجاري اين كشور دارد. 
عمده تجارت اين كش��ور با كش��ورهاي همس��ايه 
آن در شرق آس��يا صورت مي گيرد. بر اين اساس 
ورود كره ش��مالي به حوزه ارزه��اي رمزينه طبق 
برآورده��اي اداره خزانه داري امري��كا، عمدتا نه با 
هدف تس��هيل مبادالت محدود تجاري اين كشور 
كه براي فراهم آوردن س��رمايه الزم جهت توسعه 
برنامه موشكي آن كشور بوده است. بر اين اساس 
كره ش��مالي از طريق ايجاد و استخراج بيت كوين 
و چند ارز رمزينه ديگر و فروش آن در كشورهاي 
شرق آس��يا از جمله چين، سرمايه تا سطح 200 
ميليون دالر در س��ال را فراهم آورده كه تا حدي 
كف��اف بودج��ه برنامه موش��كي آن را خواهد داد. 
در واق��ع كره ش��مالي عمدتا بر خل��ق اين قبيل 
دارايي هاي مال��ي جديد متمركز ب��وده و تجارت 
كااليي محدود خود را چندان درگير ريس��ك هاي 

مربوط به مبادالت اين ارزها نكرده است. 

 روسيه
روس��يه نيز با توجه به تحريم ه��اي امريكا و 
اتحاديه اروپا بر عليه خود در پي اس��تفاده از رمز 
ارزها ب��راي دور زدن اين تحريم هاس��ت. با اين 
حال هنوز مش��خص نيس��ت كه اين كشور قصد 
دارد ب��ه ص��ورت دقيق از چه مكانيس��مي براي 
اين منظور اس��تفاده كند. برخ��ي فرضيات اوليه 
در مورد احتمال مش��اركت روسيه در عرضه ارز 

ديجيت��ال پترو ونزوئال و خريد بخش��ي از پيش 
ف��روش آن دارد ك��ه مي تواند در م��واردي براي 
تامي��ن مالي يا مب��ادالت روس��يه در حوزه هاي 
ديگر مورد اس��تفاده قرار گيرد. با توجه به حجم 
صادرات روس��يه )كه ح��دود 350 ميليارد دالر 
اس��ت كه به تنهايي 1.4برابر حج��م ارزش بازار 
ارزهاي ديجيتال اس��ت(، مي توان حدس زد كه 
مساله اس��تفاده اين كش��ور از ارزهاي ديجيتال 
براي كاهش تحريم هاي امريكا تا به امروز چندان 
عملياتي نشده باش��د؛ چراكه ورود اين كشور به 
اي��ن بازارها حداق��ل بايد تاثي��ر قابل توجهي بر 
حجم مبادالت اين بازار مي گذاشت در حالي كه 
ش��واهد در 5 ماهه اخير، حداقل به گونه اي است 
كه عكس اين مساله را نشان مي دهد. شايد يكي 
از علت هاي تعلل روس��يه در اس��تفاده جدي از 
رمزارزها همين س��قوط قيمتي 5 ماهه اخير اين 
ب��ازار و از بي��ن رفت��ن ارزش آن در حدود 550 
ميليارد دالر بوده كه ريسك ورود به اين بازار را 

جديتر كرده است. 

 )SWOT( تحليل سوات
نقاط قوت 

1. غيرمتمركز بودن نسبي بازار رمزارزها
2. غيرقاب��ل شناس��ايي بودن نس��بي هويت 

دارندگان حساب هاي مبتني بر رمزارز
نقاط ضعف 

1. حباب�ي بودن قيمت رمزارزها )نوس�انات 
قيمتي شديد( و به دنبال آن نوسانات كل بازار: 
قيمت بيت كوين از حدود 970 دالر در ابتدا 
سال 2017 تا 19500 دالر تا انتهاي سال پيش 
رفت و در حالي كه پيش��بيني كارشناسان، عبور 
قيمت آن از س��طح 20 هزار دالر بود، قيمت آن 
حت��ي در روزهاي اخير به زير 6 ه��زار دالر نيز 
رس��يده اس��ت. نوس��انات باالي قيمتي، موجب 
مي ش��ود تا دو طرف معامله نسبت به ريسك باال 
و امكان زيان گسترده خود، نگراني داشته باشند. 
به تبع نوس��انات قيمت��ي، ارزش بازار ارزهاي 
ديجيتال از حدود 18 ميليارد دالر در ابتدا سال 
2017، ب��ه بي��ش از 810 ميلي��ارد دالر تا انتها 
سال 2017 رسيد كه البته در 6 ماهه ابتدا سال 
2018، اي��ن بازار ح��دود 550 ميليارد از ارزش 
خود را از دس��ت داده و به ح��دود 260 ميليارد 
دالر رس��يده است. س��قوط قيمتي 5 ماهه اخير 
اي��ن بازار، ريس��ك ورود ب��ه آن را افزايش داده 
اس��ت. حجم مبادالت روزانه بازار رمزارزها نيز از 
260 ميليون دالر در روز در ابتدا سال 2017، به 
60 ميليارد دالر در ابتدا س��ال 2018 رسيد ولي 
با س��قوط ارزش بازار، اين رقم در حال حاضر در 

حدود 15 ميليارد دالر است. 
2. حجم پايين مبادالت روزانه نس�بت به 

حجم صادرات ايران: 
حج��م ص��ادرات و واردات اي��ران از مب��ادي 
قانوني، حدود 200 ميليارد دالر است كه معادل 

77 درصد كل ارزش بازار ارزهاي رمزينه اس��ت. 
اين مساله موجب مي شود تا ورود گسترده ايران 
به اين بازار، به تح��والت قيمتي آن دامن زده و 
عالوه بر اين، موجب جلب توجه نهادهاي نظارتي 

امريكا و از جمله OFAC به آن شود. 
3. نياز به محاس��بات پيچيده براي انتخاب نوع 
تركيب اين ارزها جهت تعيين سبد مبادالتي كشور 
با توجه به وجود بيش از هزار ارز ديجيتال در بازار

فرصت ها 
امكان اس��تفاده از رم��ز ارزها ب��راي گريز از 
تحريم هاي بين المللي در ح��وزه پولي و مالي با 
س��ه هدف رويكرد توليد داراي��ي، رويكرد جذب 

سرمايه و رويكرد تسهيل مبادالت تجاري
تهديدها 

1. آينده قيمتي ناروش��ن به علت زيرساخت 
ضعي��ف ب��راي انج��ام تراكنش ه��اي مال��ي و 

نااطميناني باال در مورد قيمت آن
2. احتم��ال عدم پذيرش ي��ك متغير جديد 
تحت عنوان ريس��ك قيمت ارزه��اي رمزپايه از 

سوي طرف هاي تجاري كشور
3. مقابل��ه دولت ها با كارويژه رم��ز ارزها در 
فعاليت ه��اي غيرقانون��ي مانن��د قاچ��اق كاال و 

پولشويي و ماليات گريزي: 
3-1: بسياري از كشورهاي اروپايي و همچنين 
امريكا، ب��ا در نظر گرفتن قوانين��ي، صرافي ها و 
س��ايت هاي آناليني كه در ارائ��ه خدمات كيف 
پول مجازي فعاليت داش��ته اند يا با واسطه گري 
مالي، خريد و فروش ارزهاي رمزپايه را تس��هيل 
مي كردن��د، مل��زم به اخ��ذ اطالعات شناس��ايي 
كارب��ران )به ط��ور وي��ژه اطالع��ات پاس��پورت( 
كرده ان��د. بايد توج��ه كرد ك��ه محدوديت هاي 
احتمال��ي قانوني كش��ورها و خصوصا طرف هاي 
تجاري ايران ب��راي مقابله با زمينه هاي مجرمانه 

اين ارزها، غيرقابل پيش بيني است. 
3-2: كنت��رل تراكنش ه��ا توس��ط برنامه هاي 
هوش مصنوعي مبتني بر شناس��ايي حساب هايي  
اس��ت كه از سطح مشخصي به باال، مبادالت ارزي 
انجام مي دهند. با اين روش، در صورت شناس��ايي 
حس��ابي كه در راستاي نقض تحريم هاي امريكا در 
 SDN حال مبادله مالي است، شناسه آن حساب در
ليس��ت دفتر كنترل س��رمايه هاي خارجي امريكا 
)OFAC( منظور مي ش��ود. با شناس��ايي شناسه 
حس��اب مورد نظر، مي توان شناس��ه هاي بعدي را 
نيز كه با حساب قبلي مبادل هاي انجام داده اند، به 
SDNليست اضافه كرد و به اين ترتيب، تا حدودي 
ريسك تحريم ها در اين حوزه نيز تشديد مي شود. 

4. ورود به بازار ارزهاي رمزپايه توسط دولت 
مركزي حتي اگ��ر در جهت تعديل تحريم هاي 
بين الملل��ي ص��ورت گي��رد، به معنا رس��ميت 
بخش��ي نسبي اين بازار اس��ت. از اين جهت تا 
حدودي اين موضع گيري جديد با موضع گيري 
قبلي مقامات مسوول بانكي كشور در سال هاي 

اخير مغايرت دارد. 

 پيشنهادهاي سياستي
1. ب��ا توجه ب��ه احتمال تغيير رياس��ت بانك 
مرك��زي، اي��ن تغيي��ر مي توان��د فرصت��ي براي 
بازنگ��ري و تصحيح موضعگيري ه��اي قبلي در 

حوزه رمز ارزها با كمترين هزينه باشد. 
2. با توج��ه به كاهش احتمالي صادرات نفت 
اي��ران در زمان پيش رو از يك طرف و همچنين 
كمبود منابع سرمايه اي، مي توان از تجربه ونزوئال 
ب��راي ايجاد رمز ارز ملي با پش��توانه نفت، براي 
جذب س��رمايه خارجي اس��تفاده كرد. جذب 5 
ميليارد سرمايه خارجي در بازه زماني چند ماهه 
توسط ونزوئال، به لحاظ حجم سرمايه جذب شده 
نسبت به س��وابق اين كش��ور در جذب سرمايه 
خارجي )در سال 2010 ونزوئال 4.1 ميليارد دالر 
س��رمايه خارجي جذب كرده و در سال هاي بعد 
از آن در اين زمينه ناموفق بوده است(، رقم قابل 
توجهي اس��ت. در واقع جذب سرمايه خارجي با 
پشتوانه و ضمانت نفت يا محصوالت پتروشيمي 
و پااليش��گاهي، رويكرديس��ت كه پيشتر نيز به 
صورت مح��دود، در وزارت نفت و ش��ركت هاي 
تابع��ه آن انجام مي ش��د. بنابراين اي��ن رويكرد، 
به عنوان پيشنهاد با اولويت اول توصيه مي شود. 

3. در مورد استفاده از رمزارزها براي تسهيل 
مبادالت تجاري در ش��رايط تحريمي، كش��وري 
مانند روسيه اين امكان را دارد كه از اين رويكرد 
ب��ه عن��وان روش مكمل در كنار س��اير روش ها 
مانند ايجاد پيمان هاي ارزي دوجانبه و س��وآپ 
ارزي اس��تفاده كند. روس��يه با برخي از شركاي 
مهم تجاري خود و از جمله، كش��ور چين پيمان 
دوجانبه ارزي دارد و بديهي س��ت كه استفاده از 
يك روش مبادالتي ديگ��ر در كنار آن، مي تواند 
نق��ش تس��هيل كننده داش��ته باش��د. برخالف 
روس��يه، ايران هنوز در زمين��ه ايجاد پيمان هاي 
ارزي دوجانبه با كش��ورهاي همس��ايه خود مثل 
عراق و افغانستان يا ش��ركاي تجاري مثل چين 
و عم��ان، موفق نبوده اس��ت. ب��راي اين منظور 
توصيه مي شود استفاده از رمزارزها براي تسهيل 
مبادالت تجاري، به عنوان روش��ي مكمل در نظر 
گرفته ش��ود و براي ش��روع بازاريابي دقيق براي 
ف��روش آن در مقياس كم )مث��ال پارت هاي يك 

صدميليون دالري( صورت گيرد. 
4. با توجه به حجم كم باقي مانده بيت كوين 
قابل اس��تخراج و پايين آمدن بهره وري آن براي 
مقادير باقي مانده بيت كوين هاي قابل اس��تخراج 
و اينك��ه در حال حاضر عم��وم رمزارزهاي مهم، 
زمينه استخراج را ندارند، رويكرد سرمايه گذاري 
متمركز توس��ط دولت براي اس��تخراج رمزارزها 

توصيه نمي شود. 
5. نظارت ه��اي OFAC بر حجم تراكنش ها 
بايد جدي تلقي شود و در صورت لزوم، با برخي 
روش ها و جابه جايي مناسب موجودي حساب ها، 

اين ريسك را كاهش داد. 
منبع: شمس 

حج��م پول ه��اي كثي��ف در اي��ران براب��ر 
11/8درصد نقدينگي جامعه )ميانگين محاسبه 
ش��ده از سال 52 تا 80( اس��ت. اين مطلب در 
پنجاه و يكمين نشس��ت گفت وگوهاي راهبردي 
با موضوع مبارزه با پول ش��ويي در ايران كه روز 
چهارش��نبه 20 تير 1397 با س��خنراني دكتر 
س��يدجواد كاظمي تبار )دكتري برق و كامپيوتر 
از دانش��گاه كاليفرنيا ارواين امريكا و كارشناس 
داده كاوي براي كش��ف تقل��ب در تراكنش هاي 
بانك��ي امري��كا( در مح��ل ت��االر تدبي��ر مركز 
بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري برگزار 

شد عنوان شد. 
در ابتداي نشست دكتر كاظمي تبار در تعريف 
پولشويي گفت: پولشويي فرآيند پيچيده يي است 
ك��ه طي آن جنايت��كاران و صاحبان دارايي هاي 
غيرقانوني، عوايد حاص��ل از عمليات مجرمانه را 
با ه��دف پنهان كردن منش��أ مجرمانه آن تغيير 
چه��ره داده و اي��ن تصور را ايج��اد مي كنند كه 
پولي را كه خرج مي كنند در واقع متعلق به خود 
آنه��ا بوده و از راه قانوني به دس��ت آمده اس��ت. 
كاظمي تبار افزود: فرار از تعقيب، فرار از مجازات، 
فرار از مصادره ام��وال و فرار از ماليات از اهداف 

پولشويي است. 
دكتر كاظمي تبار درباره منابع پول هاي كثيف 
به »گروه هاي جنايي سازمان يافته«، »تروريسم 
از جمله تامين مالي تروريس��م«، »قاچاق انسان 
و قاچاق مهاجر«، »قاچاق مواد مخدر«، »قاچاق 
كاال«، »اس��تثمار جنس��ي«، »قاچاق اس��لحه«، 
»قاچاق اشياء مسروقه« و »فساد و رشوه« اشاره 
ك��رد و گفت: بي ثباتي نظ��ام اقتصادي، تضعيف 
دول��ت در نظارت بر اقتص��اد جامعه، تغيير روند 
س��رمايه گذاري از تولي��دي به دالل��ي، لطمه به 
فعاليت ه��اي بخ��ش خصوص��ي و جلوگيري از 
رقابت سالم، بروز نتايج ناخواسته در نظام بانكي، 
افزاي��ش خطرپذي��ري س��رمايه گذاري خارجي، 
افزايش نرخ ت��ورم و تضعيف بخش خصوصي از 

مهم ترين اثرات پول شويي بر اقتصاد است. 
پولش��ويي  براس��اس توضيحات كاظمي تبار، 
داراي 3 مرحل��ه مش��خص اس��ت. مرحل��ه اول 
ورود پول كثي��ف به بانك اس��ت. مرحله بعدي 
اليه گ��ذاري و ايجاد ش��بكه هاي پول��ي پيچيده 
است، به اين معني كه ش��خص خالفكار تمامي 

درآم��د خود را به ش��كل متمركز ب��ه بانك وارد 
نمي كن��د و در قال��ب حس��اب هاي مختل��ف با 
اش��خاص حقيقي گوناگ��ون وارد بانك مي كند. 
مرحل��ه س��وم و پاياني پولش��ويي، ادغام تمامي 
حس��اب ها و برگشت مجدد پول در دستان افراد 

خالفكار و پولشو است. 
كاظمي تب��ار در ادامه به ارائه آم��اري از پول هاي 
كثيف در دنيا پرداخت و گفت: بر اساس آمار موجود 
حدود 500 ميليارد تا 1.8 تريليون دالر )بين 2 تا 5 
درص��د درآمد ناخالص ملي دنيا( حجم كل پول هاي 
كثي��ف در دني��ا اس��ت. همچنين بر اس��اس برخي 
برآورده��ا 47 درصد پو ل هاي كثي��ف در امريكا، 30 
درصد در اروپا و بقيه در ساير نقاط جهان جريان دارد. 
99 درصد پول كثيف موفق به عبور از سيس��تم هاي 
نظارت��ي امريكا و اروپا ش��ده و ح��دود 80 درصد از 
اين پول ها مجدداً براي س��رمايه گذاري و ساماندهي 

جنايات ديگر به كار مي رون��د. كاظمي تبار افزود: بر 
اس��اس يك مدل بررسي شده و آمارهاي غير رسمي 
ارائه ش��ده در يك تحقيق حجم پول هاي كثيف در 
اي��ران براب��ر 11.8 درص��د حجم نقدينگ��ي جامعه 

)ميانگين محاسبه شده از سال 52 تا 80( است. 
كاظمي تب��ار درباره اندازه گيري ريس��ك هاي 
پولشويي گفت: ريسك كشور، ريسك مشتري و 
ريسك خدمات بايد اندازه گيري شود. عواملي كه 
سبب مي شود كشوري پر ريسك شود عبارتند از 
كشورهاي مش��مول تحريم يا اقدامات مشابه از 
 FATF سوي س��ازمان ملل و...؛ كشورهايي كه
آنها را ب��ه عنوان غير هم��كار معرفي مي نمايد؛ 
كش��ورهايي ك��ه مناب��ع معتب��ر آنه��ا را حامي 
تروريس��م معرفي مي كند؛ كشورهايي كه سطح 
بااليي از فس��اد يا فعاليت هاي خرابكارانه در آنها 

توسط منابع معتبر گزارش مي شود. 

توصيه ه��اي چهل گان��ه  كاظمي تب��ار خالص��ه 
اف اي ت��ي اف را اينگونه بيان كرد: كش��ورهاي عضو، 
كنوانس��يون هاي بين المللي مربوطه را بپذيرند و در 
كشورش��ان پياده كنند؛ پولش��ويي را به عنوان جرم 
بپذيرند تا مس��ووالن كش��ور بتوانند با تكيه برقانون 
درآمدهاي حاصل از پولشويي را ضبط كنند؛ سيستم 
ارزياب��ي و تحقيق در م��ورد مش��تريان )CDD( و 
گزارش تراكنش هاي مشكوك را براي موسسات مالي 
و برخي ديگر از بنگاه هاي خ��اص پياده كنند؛ واحد 
اطالعات مالي را جهت دريافت گزارش تراكنش هاي 
مشكوك تاسيس نمايند و با كشورهاي ديگر در موارد 
كشف جرم و بازرسي پولشويي همكاري داشته باشند. 
 blacklist كاظمي تبار افزود: ليس��ت سياه يا
گروه ويژه اقدام مالي براي نخس��تين بار در سال 
2000 پدي��د آمد. هر كش��وري كه ب��ا اين گروه 
مشاركت نكند، جزو اين ليست خواهد آمد. شرط 

خروج از ليس��ت س��ياه نيز هم��كاري الزم با اين 
گروه و پياده س��ازي توصيه ها اس��ت. در نخستين 
فهرست ليست س��ياه، نام رژيم اش��غالگر قدس، 
روس��يه و لبنان وجود داش��ت؛ درحالي كه نامي 
از ايران نبود. كاظمي تبار درباره اينكه اف اي تي اف 
رفتار معاندانه يي دارد گفت: نخس��تين فهرس��ت 
ليست س��ياه FATF مثال نقضي براي اين ادعا 
اس��ت كه گروه ويژه اقدام مالي به شكل معاندانه 
با ايران رفتار مي كند و انگيزه هاي سياس��ي بر آن 
چيره است. كاظمي تبار افزود: منظور از مشاركت 
و هم��كاري با FATF براي ف��رار از قرارگيري از 
ليست س��ياه، همانند كارهايي اس��ت كه ادارات 
پليس كش��ورها با يكديگ��ر انج��ام مي دهند. به 
عن��وان نمونه ي��ي از اين همكاري ه��ا مي توان به 
ضبط اموال عايد از پولش��ويي اشاره كرد. يا مثال 
FATF از كش��ورها انتظ��ار دارد كه اگر به دليل 
مليت ش��خص مجرم، امكان استرداد وجود ندارد، 

حداقل پرونده مجرم به اشتراك گذاشته شود. 
كاظمي تب��ار درب��اره وضعيت اي��ران نيز گفت: 
در ح��ال حاضر در س��ايت گروه ويژه اق��دام مالي، 
كش��ورهاي اي��ران و كره ش��مالي به عن��وان تنها 
كشورهاي پرريسك جهان شناسايي شده اند. هرچند 
اندكي پس از برجام، ايران از فهرس��ت اقدام متقابل 
 FATFخارج شد. اقدام متقابل در ادبيات FATF

به معني قطع ارتباطات مالي بطور كامل است. 
در س��ال 2016 وضعيت ايران از اقدام متقابل 
به ارزيابي دقيق تعديل پيدا كرد. وضعيت »ارزيابي 
دقيق« اين پيام را به جهان مي دهد كه در پذيرش 
مش��تري ايراني بايد عميق ت��ر تحقيق كند و مثال 
مش��خص كند كه مش��تري از اقوام تروريس��ت ها 
نيس��ت يا از نزديكان افراد سياس��ي نباشد. هدف 
اداره مبارزه با پولش��ويي در كش��ور اين اس��ت كه 
ريس��ك ايران به موقعيت ارزيابي معقول برسد. به 
نظر مي آيد در وهله اول تنها تصويب قوانين مورد 
تاكيد FATFبتواند ايران را بطور كامل از ليس��ت 
س��ياه و اقدام متقابل دور كند. تاكنون چندين بار 
به ايران مهلت داده ش��ده تا اين دغدغه ها برطرف 
ش��ود و پس از مهلت، دوباره تمديد ش��ده اس��ت. 
اما قابل تصور اس��ت كه در ص��ورت تحقق نيافتن 
خواس��ته هاي FATF ايران ب��ار ديگر به وضعيت 
اقدام متقابل و ليس��ت سياه بازگردد، بازگشتي كه 

خروج از آن بسيار سخت خواهد بود. 
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در  ميزگرد با حضور فعاالن اتاق بازرگاني مطرح شد

تصميم درست، در زمان غلط
در ماه هاي پاياني س��ال گذشته بود كه شيب 
افزايش قيمت دالر تندتر از پيش شد تا در ابتدا، 
فع��االن اقتصادي و به دنب��ال آن مردم، هر روز 
ب��ا ديده هايي نگران به تابلو هاي قيمت صرافي ها 
خيره شوند. روزهاي ابتدايي افزايش قيمت دالر 
در زمس��تان گذش��ته، همگان تص��ور مي كردند 
به مانند پنج س��ال اخير، اين نوس��انات به زودي 
فروكش كند اما زمان كوتاهي الزم بود تا قيمت 
دالر روي لجباز خود را به بازار نشان دهد. اگرچه 
گمان مي ش��د با پايان تعطيالت نوروز و فروكش 
كردن س��فرهاي خارجي،  قيمت ها آرام گيرد اما 
دالر س��ال 97 را پرقدرت ت��ر آغاز ك��رد. در اين 
زمان، دولت وارد عمل شد و در گام اول، دالر را 
تك نرخي كرد و به صادركنندگان دستور داد تا 
دالره��اي خود را با قيمت اعالم ش��ده و تنها در 
سامانه نيما به فروش برسانند. البته در اين بين، 
مقاومت ها و اعتراضاتي از س��وي صادركنندگان 

شكل گرفت. 
براي پاس��خ گويي به اين اعتراضات و همچنين 
ايجاد نظم بيش��تر در بازار ارز،  پيشنهاد ايجاد بازار 
ثانويه مطرح ش��د؛ بازاري كه چند روزي است آغاز 
به كار كرده و قرار اس��ت بس��تر ارتباط مس��تقيم 
صادركنندگان و واردكنندگان براي تبادل ارز باشد. 
با توج��ه به ذ ي نف��ع ب��ودن واردكنندگان و 
صادركنن��دگان در اين بازار و همچنين روش��ن 
شدن بيش��تر ابعاد اين بازار،  ميزگردي با حضور 
فرهاد احتش��ام زاد، رييس كنفدراسيون واردات 
و مظف��ر عليخان��ي، مع��اون فن��ي و بازرگان��ي 
ات��اق بازرگاني اي��ران در ايرنا برگزار ش��د؛ البته 
بحران ه��اي ج��دي و مس��ائل داغ اقتصادي روز 
نگذاش��ت بحث به اين موضوع مح��دود بماند و 
از بي��م و اميدهاي ش��فافيت در اقتص��اد گرفته 
ت��ا راه ه��اي مديري��ت اقتصادي دوران تش��ديد 

تحريم ها مورد بحث قرار گرفت. 

 فرصت ها و تهديدهاي شفافيت اقتصادي 
در دوران تحريم

در روزه�اي اخي�ر ش�فافيت در زمين�ه 
تخصيص ارز به شركت هاي مختلف وارداتي 
ب�ه يك مطالبه ج�دي و عموم�ي در جامعه 
تبديل ش�ده اس�ت. بااين ح�ال، ب�ا توجه به 
اينكه ايران در آس�تانه تحريم يك جانبه از 
س�وي امريكا قرار دارد. آيا انتش�ار اس�امي 
شركت ها مي تواند مسير دور زدن تحريم ها 
و دسترس�ي ايران به تجهي�زات موردنياز را 

مشكل كند؟
عليخاني: اكنون در آستانه شرايط تحريم قرار 
داريم. بنابراين، ش��ايد مصلحت نباشد دنيا بداند 
چه چيزهايي را از چه كش��ورهايي و توس��ط چه 
كس��اني وارد مي كنيم و ش��ركاي تجاري ما چه 
كساني هستند. ازاين رو، هرچقدر ما اين مسيرها 
را شفاف كنيم، به همين نسبت، آنها اين مسيرها 
را مي بندن��د. بُع��د ديگر ماجرا اين اس��ت كه در 
تجارت، بحث اس��رار تجاري وجود دارد و عبارت 
اسرار تجاري در كشورهاي مختلف مي تواند معاني 
مختلفي داشته باشد. به طور مثال، نمي توان گفت 
ازآنجاكه در يك كشور همه چيز در اتاق شيشه يي 
است، بايد در ايران نيز به همين شكل باشد. بلكه 
هر كش��وري متناسب با زيرس��اخت ها و فرهنگ 
خ��ود محرمانه بودن اطالعات تج��اري را تعريف 
مي كن��د بنابراين انتش��ار همه اين م��وارد خيلي 
منطقي به نظر نمي رس��د. تصور شخصي من اين 
اس��ت كه آنچه بايد منتشر شود، فهرست افرادي 
است كه از منابع ارزي كشور سوءاستفاده كرده و 
دچار فس��اد شده اند. البته سوءاستفاده يك بعدي 
نيست و تنها يك بُعد آن مربوط به فردي است كه 
سوءاستفاده كرده، در بُعد ديگر كساني قرار دارند 
كه زمينه هاي فساد را مهيا مي كنند و حتي از آن 
مهم تر اتخاذ سياست هايي است كه منجر به رانت 

و فساد مي شود. 

 چه كسي بابك زنجاني را بابك زنجاني 
كرد؟

درواق��ع بايد به اين نكت��ه توجه كنيم كه چه 
اتفاقي مي افتد كه اين فس��ادها ش��كل مي گيرد. 
معن��اي آن اين اس��ت كه وقتي كار قانوني ش��ما 
درجاي��ي انجام نمي ش��ود ش��ما ناچاري��د براي 
چرخيدن چ��رخ كارخانه خود، س��راغ رفتارهاي 
غيرقانوني برويد. از همين رو اگر قرار است ليست 
افرادي كه دچار رانت و فس��اد ش��ده اند منتش��ر 
شود از س��وي ديگر بايد افرادي كه سياست هايي 
را تدوي��ن كرده و زمينه فس��اد را فراهم كرده اند 
و رانت ه��ا را توزي��ع كرده اند، قبل از مفس��دين 
اقتص��ادي معرف��ي ش��وند. مثالي ك��ه در اينجا 
مي توان به آن اش��اره كرد، پرون��ده بابك زنجاني 
اس��ت. ماه ها راجع ب��ه بابك زنجان��ي در محافل 
تخصصي، عمومي و رس��انه ها صحب��ت كرده ايم 
و اين موضوع به گونه يي در جامعه طرح ش��د كه 
گويي خزانه بانك مركزي باز بوده و بابك زنجاني 
رفته و هر مقدار دالر و يورو كه مي خواسته جمع 
كرده و برده يا ش��يرهاي نفت باز بوده و او كشتي 
كش��تي بار زده و فروخته اس��ت. اما در اين مدت 
از كس��ي كه بابك زنجاني را بابك زنجاني كرده، 
زمينه هاي فس��اد را فراهم نمود و كس��ي كه اين 
رانت ها را تعريف و بس��تر گريز س��رمايه را فراهم 
كرد نامي برده نمي شود. اينجاست كه بي اعتمادي 
و عدم اعتماد به سياس��ت ها و تصميمات ش��كل 
مي گيرد. درواقع مي توان گفت در بيش��تر موارد، 

تصميم سازي از تصميم گيري مهم تر است. 

 هك شدن سايت ثبت سفارش 
نگران كننده تر است

احتش��ام زاد: در اطالعات منتشرشده طي اين 
روزها، در هيچ جا، منابع تامين اعالم نش��ده است. 
بنابراين، نمي تواند اطالعات مش��تريان و شركاي 
خارجي را افشا كند. اما در جاي ديگر اين نگراني 
وج��ود دارد. درواقع اگر بخواهيم نس��بت به اين 
موضوع نگران باش��يم، هك ش��دن س��ايت ثبت 

سفارش نگران كننده تر اس��ت. زيرا در اين سايت 
اطالعات بس��يار ارزش��مندتري از ثبت س��فارش 
وجود دارد كه شامل اطالعات خريدار، فروشنده، 
ش��رايط خريد، ش��رايط فروش و بانك هاي عامل 
مي ش��ود. از همين رو، اطالعاتي كه در آن سامانه 
وجود دارد ارزش بيشتري داشته و تحليل بهتري 

مي توان روي آن كرد. 

اما نكته يي كه در انتشار اسامي دريافت كنندگان 
ارز وجود دارد اين اس��ت كه از 12 ميليارد دالري 
كه تخصيص پيداكرده، آمار اعالم شده تنها مربوط 
به حدود 3 ميليارد دالر اس��ت و اطالعات مربوط 
به 9 ميليارد دالر هنوز افشا نشده. زيرا در مقطعي 
مطرح ش��د ك��ه بي��ان اطالعات و شفاف س��ازي 
اي��ن آمار به ض��رر بخش خصوصي ب��ود. آيا اين 
ليست نش��ان دهنده س��هم بري بيش��تر دولت و 
خصولتي ها و بخش تعاوني به نسبت شركت هاي 
خصوصي اس��ت؟ آيا نشان دهنده تخصيص ارز به 
شركت هايي است كه ظاهرا خصوصي اند و زماني 
كه اساسنامه آنها را مي بينيم متوجه ارتباط آنها با 

ساير شركت هاي دولتي مي شويم؟
بااين ح��ال، شفاف س��ازي اطالع��ات يك��ي از 
راه هايي است كه مي توانيم در سايه آن، مشكالت 
را ريشه يابي كرده و آنها را برطرف كنيم. البته اين 
موضوع شفاف سازي، فرآيندي هزينه بر، زمان بر و 
دردآور اس��ت. اما آغاز فرآيندي است كه مي تواند 
به ش��فافيت و س��المت اقتصادي كمك كند. در 
آن زمان مي توانيم از س��رمايه گذار خارجي انتظار 
داشته باشيم در بازار ايران حاضر شود. همچنين، 
سرمايه گذار داخلي جسارت اين را داشته باشد كه 
در يك فضاي شفاف و برابر وارد بازار رقابت شود. 
عليخان�ي: نكت��ه مه��م ديگر اين اس��ت كه 
در مواقعي توجه به انگيزه انتش��ار و افش��اي اين 
اطالع��ات و جهت گي��ري كه ب��راي رفتار خاصي 
انجام ش��ده، مهم تر از اتفاقي است كه مي افتد. آيا 
اين شفاف س��ازي را در راستاي شفاف سازي براي 
افكار عمومي و رقابتي ش��دن فضا انجام مي دهيم 
ي��ا اهداف خاصي را دنبال مي كنيم. موضوع ديگر 
اين اس��ت كه آيا زمان مناس��بي ب��راي اين كار 

انتخاب شده است؟
ثبت سفارش هايي كه در اين مدت انجام شده 
ممكن است ثبت س��فارش صوري بوده يا »بيش 
بود ارزش« داش��ته باش��ند. در برخي مواقع ثبت 
س��فارش هايي هس��ت كه متراكم شده و ناشي از 
نگراني و عدم اطمينان نسبت به آينده بازار است. 
اين بيانگر تقاضاي واقعي نيست، بلكه نشان دهنده 
سياست هاي نامناسب و خلق الساعه و ابهامي است 
كه نسبت به آينده ايران وجود دارد و طبيعتا يك 
سرمايه گذار و تاجر كه كار و حرفه اش اين است و 
زندگي خ��ود را از اين طريق اداره مي كند، زماني 
كه اطالعات درس��ت در جامعه نباش��د، بر اساس 
دريافت هاي��ش براي مديريت ماه هاي آينده بنگاه 
و زندگي حرفه يي و ش��خصي خود، پيش داوري و 

برنامه ريزي مي كند. 
اگر در هر كش��ور و جامعه يي اطالعات و منابع 
درست توزيع شود، هيچ كس حاضر نيست ريالي 
را در مسيرهاي غيرقانوني هزينه كرده يا شرافت  
انس��اني خود را زير پا بگ��ذارد. زماني زمينه رانت 
و فس��اد مهيا مي ش��ود كه كار از مس��ير قانوني 
جلو نم��ي رود و طبيعت��ا مس��يرهاي غيرقانوني 
تعريف مي شود و متاس��فانه درنهايت هزينه هاي 
س��وءمديريت از جي��ب مردم پرداخت مي ش��ود. 
ب��ر همين اس��اس فكر مي كن��م اگر قرار اس��ت 
شفاف سازي اتفاق بيفتد بايد كامل باشد و آنهايي 
كه اين رانت ها را ايجاد و توزيع كردند، در اولويت 

شفاف سازي باشند.
 

 تشكيل كميته ارزي در اتاق بازرگاني
بخ�ش خصوص�ي ب�راي مبارزه با فس�اد 
چه كاري انجام داده اس�ت؟ آيا اتاق ايران در 

اين زمينه ورودي داش�ته است؟ و مهم ترين 
راه ب�راي مب�ارزه با فس�اد اقتص�ادي را چه 

مي دانيد؟
عليخان�ي: مهم ترين نق��ش و وظيفه يي كه 
قانون گذار ب��راي اتاق ايران تعري��ف كرده، نقش 
مشورتي است كه در قوانين متعددي بر آن تاكيد 
شده است. از همين رو گله اصلي فعاالن اقتصادي 
نسبت به سياست هاي ارزي اين است كه در زمان 
تصميم گي��ري درباره بحران ارز، مش��ورتي اتفاق 
نيفت��اد. اگر اين مش��ورت قب��ل از تصميم گيري 
اتف��اق مي افتاد، قطع��ا تصميمات شايس��ته تري 
اتخاذ مي ش��د زيرا، در ارتباط ب��ا فرازهاي اصلي 
سياس��ت هاي ارزي جديد، در 60 س��ال گذشته، 
تجربه ه��اي ف��راوان داريم و اين سياس��ت ها در 
تمام دولت ها با شكست روبه رو شده و هزينه هاي 
س��نگيني را به اقتصاد و منافع ملي تحميل كرده 

است. 
البته بعد از اينكه اين سياس��ت ها اعالم ش��د، 
ات��اق اي��ران بالفاصل��ه كميته ارزي متش��كل از 
اتاق هاي استان ها، تشكل اقتصادي وابسته به اتاق 
ايران و كميس��يون هاي تخصصي تش��كيل داد و 
نظرات كارشناسي و تخصصي اصالحي را پيشنهاد 
كرد، اما مقاومت در برابر اصالح تصميمات بسيار 
باال بود. اتاق ايران در راس��تاي نقش و رس��التي 
كه قانون گذار بر دوش اتاق ايران گذاش��ته است، 
بحث پيشگيري از طريق دادن نظرات تخصصي و 

كارشناسي را در دستور كار داشته و دارد. 
اين نظرات به وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
بان��ك مركزي و نهاد رياس��ت جمهوري و مجلس 
داده ش��ده اس��ت. اينكه در جلس��اتي مانند ستاد 
اقتصاد مقاومتي، س��تاد اقتصادي دولت يا س��اير 
مجام��ع، تصميم گي��ري درع��دم حض��ور بخش 
خصوصي باعث چ��ه اتفاقي مي ش��ود در جريان 
نيس��تيم اما آنچه خروجي بحث هاست نشان داد 
مقاوم��ت در فرآيند اصالح خيلي س��اده صورت 

نگرفت. 
ما به دنبال بحث شفاف س��ازي هستيم زيرا در 
نگاه اول اين تصور پيش آمد كه بخش خصوصي 
از اين رانت و از اين فرصت اس��تفاده كرده است. 
دليل اينكه بخش خصوصي اصرار داش��ت كه اين 
اطالعات منتش��ر ش��ود اين بود كه مي خواس��ت 
بگويد به نام بخش خصوصي ديگران منتفع نشوند 
كه خوشبختانه اطالعاتي كه منتشر شد نيز بيانگر 

همين نكته است. 
البته بايد به اين موضوع توجه ش��ود كه ريشه 
اين اتفاقات در گذش��ته اس��ت. معتقدم تصميم 
غيرتخصص��ي و غيرحرفه يي و يك ش��به تبديل 
قيم��ت ارز از 1226 ب��ه 3 هزار توم��ان منجر به 
اتفاقات امروز ش��ده اس��ت. ماج��را ازاين قرار بود 
ك��ه كارگروه ماده 20 رف��ع موانع توليد كه منابع 
ارزي را تخصيص مي داد و از اين طريق ارز 1226 
تومان��ي را در اختيار بخش تولي��د و صنعت قرار 
مي گرفت، پس ازآنكه دولت احمدي نژاد يك ش��به 
تصمي��م گرف��ت ارز 1226 را تبديل ب��ه 3 هزار 
توم��ان كند، عمال پروژه ه��اي اقتصادي را از حيز 
انتفاع س��اقط كرد و عموما پروژه ها دچار مشكل 
ش��دند. اين مشكل عالوه بر آنكه در بحث احداث 
و راه ان��دازي و بهره ب��رداري ب��ه وج��ود آمد، در 
بازپرداخت تعهدات خود نس��بت به شبكه بانكي 
صندوق توسعه ملي كشور نيز اشكاالتي به وجود 
آورد. نكته اين بود كه دراين بين س��ه هزار پرونده 
وجود داش��ت و در ابتدا بيان مي ش��د كه فعالين 
اقتص��ادي و بخش خصوصي حاضر نيس��تند اين 
پول ه��ا را برگردانن��د. با اصرار اتاق اي��ران، بانك 
مرك��زي اطالعات اين ح��وزه را در اختيار برخي 
مراجع ازجمله كميسيون اقتصادي دولت قرارداد 
و خوش��بختانه آمار بيانگر اين اس��ت كه بيش از 
70 درصد از كساني كه از اين تسهيالت استفاده 
كرده اند، بخش دولتي و بخش خصولتي بوده اند و 
كمتر از 30 درصد بخش خصوصي است. بنابراين 
فرق��ي نمي كند وام گيرنده، بخش دولتي يا بخش 
خصوصي باش��د زيرا قيمت تمام ش��ده آنقدر باال 
رفت كه اقتصادي بودن طرح زيرس��وال رفت. اما 
اينكه اطالع��ات را به چه نحوي به جامعه بدهيم 
مهم اس��ت. در آن زمان تالش شد تا اين موضوع 
القا شود كه بخش خصوصي از اين منابع استفاده 
كرده و حاضر نيس��ت ارزهاي دريافتي را به خزانه 

و بيت المال بازگرداند. 

بنابراي��ن بحث شفاف س��ازي بحث درس��تي 
اس��ت تا گروهي از آن منابع اس��تفاده نكنند و به 
نام گروه ديگري تمام ش��ود، زي��را در تصميمات 
بعدي اثرگذار است. بنابراين شفافيت مي تواند به 
مديري��ت و تخصيص منابع به بخش هاي واقعي و 
رقابتي كه به دنبال بهره وري و اش��تغال در كشور 

است كمك كند. 
 وضعي�ت بازار ارز در س�ال جاري چگونه 
پيش رفته اس�ت و آيا ب�ازار ثانويه مي تواند 

شرايط را بهتر كند؟
احتشام زاده: اتفاقي كه ابتداي سال رخ داد، 
يك تصميم درس��ت بود كه در زمان غلط گرفته 
شد و منجر به نتيجه غلط نيز شد. در سال جاري 
بي��ش از 480 هزار ميليارد توم��ان ارز تخصيص 
داده ش��ده ك��ه بخش��ي از آن طبيعتا اس��تفاده 
صحي��ح خواهد ش��د و بخش ديگ��ر آن به دليل 
غيرقابل كنترل بودن، منجر به فس��ادهايي شده و 
ي��ك اژدهاي نقدينگي به وجود مي آورد كه به هر 
بازاري وارد شود مشكل ساز خواهد شد و آن بازار 
را دچار تالطم مي كند. منابع ارزي كش��ور متعلق 

به همه مردم است. 
قب��ل از عيد همين ش��رايط را داش��تيم. يك 
ارز دولتي و يك ارز آزاد وجود داش��ت هركس��ي 

مي خواست ارز متقاضي را خريداري مي كرد. 
بعد، در اين فضا با مش��كالتي روبه رو مي شويم 
كه دوباره س��ه ماه ديگر غصه بخوريم كه تصميم 
غلط گرفته ايم. اگر دولت بر اساس صالحديد خود 
و بدون اطالعات صحي��ح و كافي از بازار تصميم 
غل��ط بگيرد، خروجي آن منجر به دس��تاوردهاي 

غلط خواهد شد. 
اكنون در ش��رايط تحريم، در بازار ارز متقاضي 
صادركننده را محدود كرديم. اين در حالي اس��ت 
كه در ش��رايط تحريم صادركننده بايد تش��ويق 
ش��ود و به واردكننده بايد پروبال دهيم كه بتواند 
وارد تج��ارت بين المللي ش��ود. اما در عمل هر دو 
اينها را محدود كرديم و اين دومين تصميم غلط 
است. همچنين در شرايط فعلي، بخش خصوصي 
احس��اس مي كند در رقابت با دولت، توان رقابت 

ندارد.

زيرا ق��درت، ت��وان قانون گذاري، بخش��نامه، 
آيين نامه در دست دولت است و بخش خصوصي 
هيچ كدام از اينها را ندارد و مدام بايد با تصميمات، 
آيين نامه و بخش��نامه هاي دولت مواجه ش��ود. از 
زماني ك��ه بحث دالر 4200 تومان مطرح ش��د، 
با بخش��نامه هاي مختلف از س��وي س��ازمان هاي 
مختل��ف مانند بان��ك مركزي، گم��رك، ماليات، 
وزارت صنعت و... روبه رو ش��ديم كه هركدام  پاي 
بخش خصوصي را مي بندد و اجازه نداده است اين 

بخش فعاليت خود را درست انجام دهد. 
در اين شرايط از دولت انتظار داريم اجازه دهند 
نظام بازار مطابق شرايط، خودش را تنظيم كند. ما 
دورانهاي تحريمي مختلف داشتيم. شرايط تحريم 
دوره احمدي نژاد را چگونه پش��ت سر گذاشتيم؟ 
كس��ي به غيراز واردكننده بخ��ش خصوصي وارد 
عمل ش��د؟ به كدام واردكننده بخ��ش دولتي يا 
صادركنن��ده دولت��ي اجازه مي دادن��د كه تجارت 
جهاني كند. همگي در ليس��ت س��ياه بودند. اين 
بخش خصوصي ب��ود كه نج��ات داد و اجازه داد 
تحريم ها دور زده ش��ود. بخش خصوصي بود كه 
باع��ث افتخار دولت بود ك��ه به روزترين كاالهايي 
كه در تمام دنيا وجود داش��ت در كش��ور داشته 
باشيم. اكنون نه تنها بخش خصوصي را در واردات 
مح��دود كرده ايم، نه تنها تم��ام كانال هاي دولتي 
فس��ادپذيرمان مثل بابك زنجاني ه��ا و ضراب ها 
را از بي��ن برديم و ثابت كردي��م حتي كانال هاي 
زيرزميني دولتي پاس��خگو نيس��ت، اين بار سنگ 

جديدي جلوي پاي صادركنندگان قرار داده ايم. 
 از سوي ديگر، كشورهاي خارجي نمي خواهند 
با ما كار كنند. م��ا نمي توانيم خيال پردازي كنيم 
ك��ه آنها عاش��ق كار كردن با ما هس��تند. س��هم 
تج��ارت جهاني ما به ني��م درصد تجارت دنيا هم 
نمي رس��د. چطور مي خواهيم در برابر كس��ي كه 
سهم تجارت جهاني حدود 25 درصدي دارد اعالم 
كني��م كه همه مي خواهند با م��ا كار كنند؟ بازار 
خودش مي تواند خودش را كنترل كند. اگر دولت 
مي خواهد نقش كنترلي داش��ته باشد، همان گونه 
كه در بازار ثانوي��ه مي تواند كنترل را انجام دهد، 

فارغ از اين بازار نيز توانايي آن را دارد. 
درواقع، هرچقدر ما سياس��ت  هاي دس��توري 
را در نظام ه��اي اقتص��ادي اعم��ال مي كني��م، با 
شكس��ت بيشتري مواجه مي شويم. بهترين نمونه 
آن مساله قاچاق اس��ت. درحالي كه در كشور ما، 
بيش از بيس��ت نهاد روي مساله قاچاق كنترل و 
بررس��ي دارند، اما شاهد اين هس��تيم كه قاچاق 
روبه افزايش اس��ت. بااين ح��ال، بخش خصوصي 
مي تواند در اين مساله به عنوان مغز متفكر فارغ از 
محدوديت هاي نظام سياسي و نظام اجتماعي در 

تجارت جهاني حضور پيدا كند. 
 ش�ما اش�اره كرديد كه تصميم دولت در 
زمينه ارزي اش�تباه ب�وده و اگر اين تصميم 
گرفت�ه نمي ش�د بهتر بود. با توج�ه به اينكه 
در آن مقط�ع زماني، قيمت ارز رو به افزايش 
بود، اگر دولت چنين تصميمي نمي گرفت چه 
مي ش�د؟ همچنين زماني كه شرايط تحريم 
پيش مي آيد دولت ها سياست هاي انقباضي 
را براي مقابله با آن پيش مي گيرند، شما اين 

موضوع را چطور تحليل مي كنيد؟
احتشام زاده: ريشه افزايش نرخ ارز چه بود؟ 
آيا ريش��ه آن صرافي هاي امارات بودند؟ آيا ريشه 
آن مب��ادالت عراق بود؟ آيا با تك نرخي كردن ارز 
توانستيم جلو آن را بگيريم؟ نه! ما ريشه و راهكار 
را درست شناس��ايي نكرديم. ما در اتاق بازرگاني 
از تك نرخ��ي ب��ودن ارز دف��اع مي كني��م و با آن 
موافقيم. اما تصميم درست اگر در زمان اشتباهي 
گرفته ش��د، منجر به نتيجه غلط مي شود. موعد 
صحيح تك نرخي كردن ارز، آن مقطع زماني نبود، 
در مقطع��ي كه ما به تحريم نزديك مي ش��ويم و 
هنوز تحريمي اتفاق نيفتاده اس��ت، خودتحريمي 
كرديم و خودم��ان را در معرض خطر قرار داديم. 
وقتي محدوديت مناب��ع داريم، چرا منابع خود را 
ارزان مي فروش��يم؟ در حال حاضر نيز هيچ جا از 
ارزان فروشي نرخ ارز صحبت نمي شود بلكه آنهايي 
كه صف خريد ارز تشكيل دادند، مقصر جلوه داده  

مي شوند. 
س��پس مي بينيم كس��اني ك��ه اي��ن ارزها را 
خريده اند، خود به تصميم گيرندگان وابسته بودند. 
به طوري ك��ه مرحله به مرحل��ه كه جل��و مي رويم 
ش��دت و وس��عت آن تصميم غلط گسترش پيدا 
مي كن��د  . ب��راي برون رف��ت از اين ش��رايط الزم 
است دولت در تصميم گيري هاي خود نظر بخش 
خصوص��ي را گرفت��ه و موردتوجه ق��رار دهد. در 
مواردي مشاهده ش��ده كه نظرات مطرح مي شوند 
اما در عمل مورداس��تفاده قرار نمي گيرند. بخش 
خصوصي ك��ه در اين مملك��ت فعاليت مي كند، 
ماليات مي دهد، اش��تغال ايجاد كرده، كار مي كند 
و س��رمايه هاي آنها در اين مملكت اس��ت. اكنون 
ن��رخ بازار ثانويه مشخص ش��ده، ام��ا اينكه تا چه 
حد روي اين نرخ ثبات داش��ته باشد به دو عامل 
بس��تگي دارد كه ش��امل اطمينان صادركننده ها 
از س��هولت فعاليت در اين ب��ازار و حضور صحيح 
دولت براي كنترل آن اس��ت. يكي از راه هايي كه 
دولت مي تواند اين بازار را كنترل كند، اس��تفاده 
از دالرهاي نفتي ب��راي مديريت بازار خواهد بود. 
اكن��ون نيز به نحوه هاي گوناگون از آن اس��تفاده 

مي شود. 
عليخاني: دليلي كه س��امانه نيما موفق نبود 
اين بود كه ما يك نرخ غيرواقعي را در دستور كار 
قرار داديم. تصميم اش��تباه در قيمت گذاري دالر 
اتفاق افتاد و از بخش هاي عمومي غيردولتي مانند 
پتروشيمي ها، ميعانات گازي، فوالدي، آلومينيوم 
و مس خواس��تيم تا دالر خود را به قيمت 4200 
تومان عرضه كنند اما اين كار انجام نشد زيرا، اين 
بخش ها اعالم كردند كه فعال اقتصادي هس��تند 
بنابراي��ن، عرضه ب��ا اين قيم��ت، مقرون به صرفه 
نيست. زيرا اين پول بايد دوباره بازگردد و در مواد 
اوليه، حق��وق و نهاده توليد صرف ش��ود تا چرخ 
كارخانه بچرخد. از سوي ديگر اين شركت ها بايد 
در پايان س��ال مالي خود ب��ه مجامع صورت هاي 

مالي عرضه كنند و پاسخ گو باشند. 
همچني��ن، در كنار عدم عرض��ه كافي ارز در 
س��امانه نيما و با توجه به نگراني نسبت به آينده 
به دليل خ��روج امريكا از برج��ام، هجمه فعاالن 
اقتصادي واقعي براي ثبت س��فارش شكل گرفت 
و از سوي ديگر كس��اني كه به دنبال سودجويي، 
رانت و ثبت س��فارش صوري بودن��د وارد عرصه 
ش��دند. از همين رو، ثبت س��فارش بااليي شكل 
گرف��ت و به دنبال كمبود ارز به دليل عدم عرضه 
در نيما، صف طوالني شد و اين مساله به بي ثباتي 
بازار ارز، عدم اطمينان به سياس��ت ها و انتظارات 

رواني جامعه دامن زد. 
در اقدامي ديگر به بخش خصوصي واقعي اعالم 
ش��د كه اگر اين ارز به چرخه اقتص��اد بازنگردد، 
قاچاق تلقي خواهد ش��د، معافيت مالياتي از بين 
مي رود و برخوردهاي قانوني با متخلف و قاچاقچي 
خواهد ش��د. طبيعتا بخش خصوص��ي متدين و 
قانونمدار كه اعتبار خود را ذره ذره كس��ب كرده، 
حاضر نبود تا اعتبارش را به تاراج بگذارد. بنابراين، 
بخش خصوصي دس��ت روي دس��ت گذاش��ت و 
آنهاي��ي كه دنبال سوءاس��تفاده بودن��د به عرصه 

واردات-صادرات وارد شدند. 
نام��ه رس��مي س��تاد مب��ارزه ب��ا قاچ��اق به 
رييس جمهوري نش��ان داد كه پس از 10 سال در 
عرصه صادرات در زمينه دام زنده، مشتقات نفتي 

و طال و جواهر و... قاچاق شكل گرفت. 

رصد آنفلوآنزا در استان هاي 
پر ريسك و تاالب ها

رييس س��ازمان دامپزش��كي از رص��د و پايش 
بيم��اري آنفلوآن��زاي فوق ح��اد پرن��دگان در 12 
استان پر ريس��ك و 620 تاالب كشور تا شعاع 50 
كيلومتري براي آمادگي و مقابله با اين بيماري خبر 
داد. بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان از اواسط 
سال 1395 تاكنون در سويه ها و گونه هاي مختلف 
تلفات بسياري از جمعيت طيور كشور گرفته است، 
اما از س��ال گذش��ته س��تاد ملي آنفلوانزا فوق حاد 
پرندگان با رياست معاون اول رييس جمهور تشكيل 
ش��ده و مقرر شد تا با جديت با اين بيماري مقابله 
شود و هر دس��تگاه يا بخش خصوصي و دولتي در 
اين زمينه كوتاهي كرد نامش براي همه اعالم شود، 
عليرضا رفيعي پور - رييس س��ازمان دامپزشكي - 
در اين باره به ايس��نا، گفت: طي ماه هاي گذش��ته 
ب��ا اقدامات س��تاد اجراي��ي آنفلوآن��زاي فوق حاد 
پرن��دگان مي توان با صراحت گفت كه اين بيماري 
تحت كنترل كامل است. بر اساس برنامه ريزي ها و 
پيش بيني هاي صورت گرفته و شرايط ورود بيماري 
به كش��ور، نش��ان م��ي داد كه هن��وز چرخش اين 
ويروس در كشور وجود دارد و اين نگراني به وجود 
آمد كه آنفلوآنزا دوباره در كش��ور ش��يوع و حالت 
طغياني پيدا كند اما تاكنون اين اتفاق نيفتاده است. 
وي با اشاره به اينكه بروز بيماري در شرايط بسيار 
گرم نشان دهنده اين است كه اين ويروس مي تواند 
در سخت ترين شرايط يعني گرماي طاقت فرسا هم 
گردش داشته باش��د و در سرما اين مخاطره قطعاً 
بيشتر مي ش��ود، افزود: در اين راستا دو اقدام ديگر 
را در كن��ار ديگر برنامه ريزي هاي صورت گرفته در 
س��تاد اجرايي آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان مدنظر 
قرار داديم، كه يكي از آنها را رصد، پايش و تشخيص 
بيماري از مرغ بومي و روستايي در استان با ريسك 
باال در دستور كار قرار داديم تا اينكه بتوانيم رد پاي 
ويروس را شناسايي و رصد كرده و با آن مقابله الزم 
را انجام دهيم. رييس سازمان دامپزشكي ادامه داد: 
در مهرماه امس��ال رصد، پايش و تشخيص ويروس 
اين بيماري در ش��عاع پن��ج، 10 و 50 كيلومتري 
620 تاالب آبگير محل ورود پرندگان مهاجر را در 
دس��تور كار قرار داده اي��م و همه پرندگان مهاجر و 
طيور بومي و صنعتي حاش��يه اي��ن تاالب ها را در 
اين طرح مورد بررس��ي و آزماي��ش قرار مي دهيم، 
تا هوش��ياري و آماده باش خود را در سال جاري به 
صورت دايم حفظ كنيم و بتوانيم براي مقابله با اين 

بيماري در نيمه دوم امسال آماده باشيم.  

توضيحات وزارت جهاد درباره 
ممنوعيت طرح كشت برنج

وزارت جهاد كش��اورزي با اش��اره به ممنوعيت 
كش��ت برنج در 14 اس��تان كش��ور و مجوز كشت 
صرفا در دو اس��تان گيالن و مازن��دارن درباره اين 
ممنوعيت توضيح داد. به گزارش مهر، وزارت جهاد 
كشاورزي اعالم كرد: براساس مصوبه كارگروه ملي 
»س��ازگاري با كم آبي«، هيات وزيران در جلس��ه 
مورخ 96/12/6 پيش��نهاد تش��كيل كارگروه ملي 
س��ازگاري با كم آب��ي را تصويب و در اس��فند ماه 
س��ال 96 كنترل سطح زير كشت بهاره و زمستانه 
و اعم��ال محدودي��ت ي��ا ممنوعيت كش��ت برنج 
)خارج از اس��تان هاي گيالن و مازن��دران( با توجه 
به محدوديت هاي منبع آبي در حوضه هاي آبريز را 
به جهاد كش��اورزي، وزارت نيرو، و پنج عضو ديگر 
اين كارگروه ابالغ كرده، ضمن اينكه تش��كيل اين 
كارگروه با توجه به شرايط كاهش منابع آبي كشور 
انجام شده است. اين ممنوعيت در 14 استان اعالم 
ش��ده و صرفا در دو استان گيالن و مازندران اجازه 
كشت داده مي ش��ود. كشت جايگزين نيز همزمان 
پيشنهاد شده است و در استان پرآبي مثل گلستان، 
به جاي برنج، سويا و پنبه براي كشت پيشنهاد داده 
ش��د. همچنين، در راستاي مقابله با خشكسالي در 
استان هاي جنوبي كشور كه تبخير آب در آنها زياد 
است، به جاي برنج، كشت كينوا، ارزن و كنجد براي 
كش��ت پيشنهاد شد كه نسبت به برنج محصوالتي 
كم آب بر هس��تند و حتي در زمين هاي درجه س��ه 
هم كشت مي ش��وند. ارزن به دليل نياز كم به آب 
سطحي و زيرسطحي حتي به صورت ديم هم كشت 
مي شود. لذا معيشت كشاورزان با اين ممنوعيت به 
تمامي از بين نرفته است، چرا كه با كشت جايگزين 
ت��ا حدود 80 درصد درآمد قبلي جبران مي ش��ود. 
بنابر اين، ادعاي تعطيل كردن توليد غذا و معيشت 
كشاورزان حرفي غيرمنطقي است. بديهي است كه 
در شرايط كم آبي كشاورزان چگونه انتظار دارند كه 
همانند سال هاي پرآبي، به كشت محصوالت آب بر 
ادامه دهند در حالي كه كشت جايگزين با آب بري 
كمتر، امكان پذير است. ضمناً اين ممنوعيت براي 
موارد توس��عه يي انجام شده اس��ت و با كشت هاي 
جديد مقابله شده است. ليكن در مواردي كه امكان 
گس��ترش كش��ت وجود نداشته اس��ت يا از منابع 
آب��ي زيرزميني اس��تفاده نمي ش��ود، حتي االمكان 
جلوگيري نشده است تا معيشت كشاورزان منطقه 
حفظ گ��ردد. در زمين��ي كه به لحاظ ت��وان توليد 
محصول، حائز رتبه يك يا رتبه دو باش��د مي توان 
برن��ج كاش��ت. در زميني ك��ه مي ت��وان محصول 
پرآبي مثل برنج كش��ت كرد حتما محصولي مثل 
ارزن، كل��زا يا كين��وا هم به عمل مي آي��د. وزارت 
جهاد كش��اورزي س��طح زمين زير كش��ت برنج را 
كه درحدود 620 هزار هكت��ار بود را به 480 هزار 
هكتار كاهش داده اس��ت. ب��ه عبارتي، كمتر از 23 
درصد كل زمينهاي زير كش��ت برنج در كش��ور در 
اين ط��رح مورد ممنوعيت قرار گرفته اند. علت اين 
اقدام به خاطر استان هايي است كه مشكل كم آبي 
دارند تا درگير محصول آب بري مثل برنج نش��وند. 
اين وزارتخانه در انتهاي س��ال 96 بر اساس مصوبه 
كارگروه س��ازگاري با كم آبي به روساي سازمان ها 
اعالم كرده كه كشاورزان بايد ممنوعيت كشت برنج 
را رعايت كنند. و اين ممنوعيت قبل از ايجاد خزانه 
برنج در اين اس��تان ها ابالغ ش��ده است. اما آنها به 

اميد باران به كار كشت شان ادامه مي دهند. 

اخبار كشاورزي

احتشام زاده: ريشه افزايش نرخ ارز چه 
بود؟ آيا ريشه آن صرافي هاي امارات 

بودند؟ آيا ريشه آن مبادالت عراق بود؟ 
آيا با تك نرخي كردن ارز توانستيم جلو 

آن را بگيريم؟ نه! ما ريشه و راهكار را 
درست شناسايي نكرديم

                                                                                                      

عليخاني: دليلي كه سامانه نيما موفق 
نبود اين بود كه ما يك نرخ غيرواقعي 

را در دستور كار قرار داديم. تصميم 
اشتباه در قيمت گذاري دالر اتفاق افتاد 
و از بخش هاي عمومي غيردولتي مانند 
پتروشيمي ها، ميعانات گازي، فوالدي، 

آلومينيوم و مس خواستيم تا دالر خود را 
به قيمت 4200 تومان عرضه كنند اما اين 

كار انجام نشد
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دانشوفن10
 بالن ها براي »كنيا«

اينترنت فراهم مي كنند
آسوش�يتدپرس| قرار اس��ت در يك پروژه جديد 
سيس��تمي از بالن ها اينترنت را براي مناطق دورافتاده و 
حومه نش��ين كنيا فراهم كند. شركت Loon متعلق به 
آلفابت با اس��تفاده از سيستم بالن هاي خود دسترسي به 
اينترنت پرسرعت را براي تلكام كنيا فراهم مي كند. اين 
خدمت براي مناطق دورافتاده و حومه ش��هرها اينترنت 
فراهم مي كند و نخستين قرارداد تجاري اين شركت در 
آفريقا اس��ت. آلفابت ايكس )آزمايشگاه نوآوري آلفابت( 
فناوري Loon را ابداع كرده است. اپراتورهاي اينترنتي 
امريكا با اس��تفاده از اين فناوري براي بيش از ۲۵۰ هزار 
نفر در پورتوريكو دسترسي به اينترنت فراهم كردند. كنيا 
اميدوار اس��ت با كمك اين فناوري پوشش اينترنت را به 

مناطق دورافتاده برساند. 

نارضايتي كنگره امريكا از 
نظارت بر شبكه هاي اجتماعي 
ورج| كنگ��ره اي��االت متحده امريكا از ش��بكه هاي 
اجتماعي و غول هاي تكنولوژي خواس��ته كه مديريت و 
نظارت بيش��تري روي محتواي به اشتراك گذاشته شده 

در پلت فرم هاي خود داشته باشند. 
در يك س��ال گذش��ته ش��بكه هاي اجتماعي نظير 
في��س ب��وك، گ��وگل و توييتر باره��ا به دليل انتش��ار 
تبليغات نژادپرس��تانه، انتش��ار اخبار كذب و همچنين 
اقدام��ات مداخله جويان��ه روس��يه در جري��ان انتخابات 
رياس��ت جمهوري ۲۰۱۶ امري��كا مورد بازخواس��ت قرار 
گرفته بودند و نمايندگان اين غول هاي تكنولوژي توسط 
نمايندگان كنگره اياالت متحده امريكا استيضاح شده و 
موظف شده بودند كه درباره مسائل مذكور، به آنها توضيح 
بدهند. از آن پس اين شبكه هاي اجتماعي با وضع قوانين 
و مقررات بسيار سخت گيرانه در برابر انتشار اخبار دروغين 
و شايعه پراكني و همچنين اقدامات مداخله جويانه افراد و 
كشورهاي ديگر تصميم گرفتند كه حساب هاي كاربري 
مش��كوك را مسدود كرده يا به حالت تعليق درآورند. به 
عبارتي ديگر، كنگره امريكا از اين ش��ركت هاي فعال در 
زمينه شبكه هاي اجتماعي درخواست كرده است كه براي 
پاكسازي محيط فضاي مجازي از افراد و محتواي آلوده و 
مشكوك، حساب هاي كاربري بيشتري را مسدود كنند. 

جاسوسي هكرها از برخي 
گوشي هاي »آيفون«

افتا| مركز مديريت راهبردي افتاي رياست جمهوري 
نسبت به جاسوس��ي هكرها از برخي گوشي هاي آيفون 
 )MDM( با استفاده ازپروتكل مديريت دستگاه موبايل

هشدار داد. 
 پژوهش��گران امنيت��ي ي��ك بداف��زار هدفمن��د را 
شناس��ايي كردند كه از آگوست ۲۰۱۵ در حال فعاليت 
اس��ت و گوش��ي هاي آيف��ون را هدف حمله خ��ود قرار 
داده اس��ت. مركز مديريت راهبردي امنيت فضاي توليد 
وتبادل اطالعات رياس��ت جمهوري در اين باره هش��دار 
 داد: مهاجم��ان از پروت��كل مديريت دس��تگاه موبايل يا 
 mobile device management )MDM(
سوءاس��تفاده مي كنند تا برنامه هاي مخرب را از راه دور 
پياده س��ازي و كنترل كنند.  اين پروتكل نوعي نرم افزار 
امنيتي اس��ت كه توس��ط ش��ركت هاي بزرگ استفاده 
مي شود تا سياست هاي دس��تگاه هايي كه كارمندانشان 
اس��تفاده مي كنند را كنت��رل و اجرا كنن��د. براي ثبت 
ي��ك دس��تگاه iOS در MDM، كارب��ر بايد به صورت 
 دس��تي گواهي س��ازمان را نصب كند كه اين گواهي از 
 Apple Developer Enterprise Program
فاي��ل  مي توانن��د  ش��ركت ها  مي آي��د.  دس��ت  ب��ه 
پيكربن��دي MDM را از طري��ق ايمي��ل ي��ا ي��ك 
 صفح��ه وب، براي س��رويس ثبت آنالين با اس��تفاده از

 Apple Configurator، انتق��ال دهن��د. هنگامي كه 
كاربري گواهي را نصب كند، اين سرويس به مديران شركت 
اج��ازه مي دهد تا به ص��ورت كنت��رل از راه دور و ريموت 
دس��تگاه را كنترل كنند، برنامه ها را نصب يا حذف كنند، 
گواهي ها را نصب يا لغو كنند، دستگاه را قفل كنند، الزامات 
تغيي��ر رمزعبور را ويرايش كنند. از آنج��ا كه هر مرحله از 
فرايند ثبت گواهي نياز به تعامل كاربر دارد، هنوز مشخص 
نيس��ت كه مهاجمان چگونه موفق به ثبت ۱۳ هزار گوشي 
آيفون مورد هدف، به س��رويس MDM خود ش��ده اند. با 
اين حال، پژوهش��گران Cisco Talos ك��ه اين حمله را 
كشف كردند، بر اين باورند كه مهاجمان احتماال از رويكرد 
مهندسي اجتماعي مانند تماس جعلي از طرف پشتيباني 
يا دسترسي فيزيكي به دستگاه هدف، استفاده كرده اند. به 
گفته پژوهشگران، مهاجمين براي نصب نسخه هاي تغيير 
 MDM يافت��ه برنامه هاي مش��روع و قانوني، از س��رويس
روي گوش��ي هاي آيفون مورد هدف استفاده مي كنند. اين 
برنامه ها بط��ور مخفيانه از كاربران جاسوس��ي مي كنند و 
موقعيت مكاني لحظه يي آنها، مخاطبان، عكس ها و پيام هاي 

خصوصي آنها از برنامه هاي گفت وگو را به سرقت مي برند. 

شناسايي ۳۳۴ آسيب پذيري 
امنيتي از محصوالت »اوراكل«

ماه�ر| مرك��ز مديريت ام��داد و هماهنگي عمليات 
رخدادهاي رايانه يي اعالم كرد: طبق گزارش منتشر شده 
توسط شركت اوراكل )Oracle(، اين شركت تعداد ۳۳۴ 
آسيب پذيري امنيتي را شناسايي كرده است. در فهرست 
 اين آس��يب  پذيري  ه��ا، مواردي با درجه آس��يب پذيري

۹. ۸ از نظر cvss۳ نيز وجود دارد. اين آس��يب پذيري ها، 
براي حمله كننده امكان دسترس��ي و اج��راي كد از راه 
دور را فراهم مي كنند. مهم ترين محصوالت آسيب  پذير 
و   MySQL، JAVA SE، Siebel CRM ش��امل 
محصوالت مجازي سازي شركت اوراكل هستند. در اين 
زمينه شركت اوراكل اعالم كرد كه در تاريخ ۱۷ جوالي 
)۹۷/۰۴/۲۳( وصله امنيتي براي همه اين آسيب پذيري ها 
منتشر خواهد شد؛ اين وصله  ها براي ۱۰۰محصول شركت 
Oracle ارائه خواهد ش��د و الزم اس��ت افراد مسوول و 
ارائه دهندگان سرويس هايي كه از محصوالت اين شركت 
اس��تفاده مي  كنند، نسبت به بروزرساني محصوالت خود 
اقدام كنند. يكي از وصله  هاي امنيتي كه قرار اس��ت ارائه 
شود، مرتبط با محصول پايگاه داده  اين شركت است كه 

تعداد سه آسيب پذيري بحراني را برطرف مي  كند. 

اخبار

پيام رسان هاي داخلي با پذيرش عدم استقبال كاربران خواستار شدند

نسخه هاي غير رسمي تلگرام را فيلتر كنيد
گروه دانش و فن| مرجان محمدي|

 روزگذشته پيام رس��ان هاي ايراني در بيانيه يي 
اع��الم كردند، با انس��داد تلگرام روزان��ه ۵۰۰ هزار 
نف��ر در پيام رس��ان هاي داخلي نام نويس��ي كردند 
كه با ظهور دو نس��خه غير رس��مي تلگرام جريان 
مهاجرت آسيب ديد. مساله يي كه مورد تاييد وزير 
ارتباطات نيست و حتي در هفته گذشته مناقشه يي 
بين مس��ووالن ارتباطي كش��ور بر سر اين موضوع 
كه نس��خه هاي غيررسمي تلگرام از جمله هاتگرام 
و طالگرام كه درواقع نسخه هاي ايراني شده  تلگرام 
هستند، شكل گرفت، بطوري كه برخي از مسووالن 
به دفعات و بارها با روش هاي مختلف اعالم كردند 
كه كه س��رورهاي اين دو پيام رسان در ساختمان 
وزارت ICT واق��ع ش��ده و درنتيجه ب��ا امكانات 
اين وزارتخانه، دسترس��ي كاربران ايراني به شبكه 

اجتماعي فيلترشده تلگرام فراهم شده است. 
در اي��ن خصوص دبير كارگروه تعيين مصاديق 
محتواي مجرمانه مي گويد »برخي مسووالن فضاي 
مجازي كشور اجازه دادند هاتگرام و طالگرام فيلتر 
تلگرام را دور بزنن��د و مانع از مهاجرت ۷۰ درصد 
كاربران ايراني به پيام رس��ان هاي داخلي شوند و از 

اين طريق براي تلگرام زمان خريده اند.«
وي معتقد اس��ت: هاتگرام و طالگرام پيام رسان 
نيس��تند. آنه��ا در واقع دو فيلتر ش��كن داخلي با 
مديريت واحد هس��تند كه بط��ور غيرقانوني و بر 
خالف دس��تور قضايي با امكانات وزارت ارتباطات 
دسترسي كاربران ايراني را به شبكه اجتماعي فيلتر 

شده »تلگرام« فراهم مي كنند. 
خرم آبادي ادامه فعاليت اين نرم افزارها را عالوه 
بر تبعات س��وء و آس��يب هاي فرهنگي، امنيتي و 
اجتماعي ناش��ي از سلطه بيگانه بر فضاي مجازي 
كشور، موجب نابودي پيام رسان هاي داخلي و از بين 
رفتن اين صنعت دانس��ت و گفت: در ابتدا قرار بود 
كه فعاليت كنترل شده هاتگرام و طالگرام موجبات 
مهاجرت آرام كاربران به پيام رس��ان هاي داخلي را 
فراهم كند و به محض اينكه تعداد كاربران آنها به 
حدود ۱۰ ميليون نفر رس��يد، ارتباط آنها با تلگرام 
قطع و كاربران آنها به يك پيام رس��ان قوي داخلي 
منتقل شوند. ولي با وجود اينكه كه هم اكنون تعداد 
كاربران اين دو فيلترش��كن به بيش از ۲۶ ميليون 

نفر رسيده تاكنون به اين وعده عمل نشده است. 
همچنين رمضانعلي سبحاني فر - رييس كميته 
مخاب��رات و ارتباطات مجلس- كه علت اس��تقبال 
ب��االي كاربران ايراني از تلگرام طاليي را اس��تفاده 

از پلت فرم و س��رورهاي اصلي تلگرام مي دانست، با 
بيان اينكه تلگرام طاليي با دانش ايراني از پلت فرم 
و س��رورهاي اصلي و فرعي تلگ��رام بهره مي برد و 
ح��دود ۲۵ ميليون كاربر ايران��ي دارد، اظهار كرده 
بود: تلگرام طاليي با فونت فارسي در داخل كشور 
و روي سرورهاي ايراني قرار دارد. سرورهاي تلگرام 
طاليي در خارج از كشور نيز همان سرورهاي اصلي 
تلگرام اس��ت؛ بنابراين س��رورهاي خارج از كشور 
تلگرام طاليي در كش��ورهايي است كه سرورهاي 

اصلي تلگرام قرار دارد. 
ام��ا در حالي كه جنجال بر س��ر تلگرام طاليي 
و هاتگرام ادامه داش��ت اظهارنظري از سوي سردار 
جاللي -رييس سازمان پدافند غيرعامل- مبني بر 
انتقاد از عدم حمايت  كافي از پيام رسان هاي داخلي 
منتش��ر ش��د. به اعتقاد او نه تنها وزارت ارتباطات 
كمكي به پيام رسان هاي داخلي در بخش سي دي ان 
و سرورها نكرده است بلكه سرورهايي كه در طبقه 
نهم ساختمان ديتاس��نتر مركز امام خميني )ره( 
براي تلگ��رام بوده، در اختيار هاتگ��رام و طالگرام 
قرار گرفته اس��ت، در صورتي كه وزارت ارتباطات 

مي توانستند آنها را به سروش بدهند، اما ندادند. 

اين اظهارنظر رييس پدافند غير عامل با پاس��خ 
تند وزير ارتباطات همراه شد جهرمي با بيان اينكه 
ش��ايد نت��وان دزديدن ابرها را ثابت ي��ا رد كرد اما 
مي توان نبود س��رورهاي تلگ��رام را در وزارت خانه 
تاييد كرد از رسانه ها خواست با بررسي اين موضوع، 
صحت نداشتن آن را روشن كنند و در همين راستا 
تعدادي از خبرنگاران و عكاس��ان ب��راي بازديد در 
س��اختمان مذكور حضور يافتند و جلسه يي براي 
رفع اين ش��بهه كه در طبقه نهم سرورهاي تلگرام 
طالي��ي و هاتگ��رام وجود دارد يا خير، تش��كيل و 
نتيجه اين ش��د كه در طبقه ۹ س��اختمان ميدان 
امام خميني )ره( ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت، 
تجهيزات، س��الن بهره برداري و نگه داري و قسمت 
اداري از منته��ي اليه ش��رقي تا غربي طبقه وجود 
دارند كه امكان نگه داري س��رور نيست. در طبقات 
ديگر هم امور استان ها و آموزش است و اساسا كل 
ساختمان مربوط به تجهيزات زيرساختي ارتباطات 
كش��ور است و از نظر فني نمي توان در اين طبقات 

سرور نگه داري كرد. 
پيرام��ون  اظه��ارات  درخص��وص  جهرم��ي 
نس��خه هاي غيررسمي تلگرام نيز بيان كرد: برخي 

يك بار مي گويند س��رور در طبقه نهم اس��ت؛ يك 
بار مي گويند اينترنت��ش را وزارت ارتباطات تامين 
مي كن��د. خوب، همه اينترنت كش��ور را ما تامين 
مي كني��م. نمي ش��ود حرف هاي بي رب��ط بزنيم و 
صحبت هايي مطرح كنيم كه مبنايي نداشته باشد. 
در بحث نس��خه هاي غيررسمي هم كساني كه در 
اين مساله در مركز ملي ورود كردند، گفته اند اينها 
در دوران گذار باشند تا توانمندي الزم ايجاد شود. 
اين به ما برنمي گردد، ما نظرات خودمان را شفاف 
گفته اي��م. نمي دان��م چرا آقايان ه��ر از چندگاهي 
مي آي��د و صحبت هاي اينگونه مط��رح مي كنند؛ 
فضاسازي مي كنند و با اهداف سياسي اين حرف ها 

را مي زنند. 
بعد از اين واكنش وزير ارتباطات و در حالي كه 
به نظر مي رسيد مناقش��ه پيام رسان هاي داخلي و 
خارجي و حمايت يا عدم حمايت اين پيام رسان ها 
به پايان رسيده اس��ت،  روز گذشته پيام رسان هاي 
داخلي در بيانيه يي مش��ترك از مركز ملي فضاي 
مج��ازي خواس��تند، تكليف تداوم حض��ور يا عدم 
حضور دو نس��خه غير رس��مي تلگرام )هاتگرام و 

طالگرام( را روشن كند. 

در اين بيانيه آمده است با تصميم كشور مبني 
بر رفع انحصار از پيام رسان هاي خارجي و جلوگيري 
از خروج اطالعات كاربران فضاي مجازي از كشور، 
پيام رسان هاي داخلي در جهت تقويت زيرساخت ها 
و ارائ��ه خدم��ات هرچه بهت��ر به كارب��ران تالش 

مضاعفي را در دستور كار خود قرار دادند. 
جريان مهاجرت به پيام رسان هاي داخلي پس از 
خروج كانال هاي پرمخاطب از تلگرام سرعت گرفت 
و با انس��داد تلگرام، روزانه بي��ش از ۵۰۰ هزار نفر 
در پيام رس��ان هاي داخلي ثبت نام مي كردند و در 
اين مس��ير وزارت ارتباطات با انجام تكاليف قانوني 
خود )مندرج در س��ند مصوب شوراي عالي فضاي 
مجازي( در قبال پيام رسان ها، با ارائه وام و امكانات 
تخصص��ي، در فرآين��د ش��تاب گيري اين صنعت 
دانش بنيان، با پيام رس��ان هاي داخل��ي، همراهي 

مطلوب و صميمانه يي داشته است. 
متاس��فانه اين مهاجرت با ظهور دو پوسته غير 
رسمي تلگرام كه مجهز به فيلترشكن داخلي بودند، 
به ش��دت آسيب ديد. با وجود تاكيد وزير ارتباطات 
و فن��اوري اطالعات بر عدم اج��ازه فعاليت اين دو 
پوس��ته و همچنين دس��تور قضايي براي مسدود 
ش��دن كامل فعاليت تلگرام در كش��ور و مصوبات 
شوراي عالي فضاي مجازي، مشخص نيست با كدام 
مج��وز و از چه طريقي اين دو پوس��ته تلگرام )كه 
مانع رشد پيام رسان هاي داخلي شده اند( به فعاليت 

خود ادامه داده اند. 
البته اجرا نشدن تكاليف ساير دستگاه ها در مصوبه 
ش��وراي عالي فضاي مجازي در مورد پيام رسان هاي 
داخلي همچون ارائه خدمات پرداخت از طرف بانك 
مرك��زي، جوس��ازي برخي نماين��دگان مجلس در 
مورد پيام رس��ان هاي داخلي و عدم مهاجرت جدي 
دستگاه ها به پيام رسان هاي داخلي نيز از عوامل عدم 

رشد سريع پيام رسان هاي داخلي است. 
اكن��ون كه پيام رس��ان هاي داخل��ي توانمندي 
و ظرفيت براي پوش��ش نياز كش��ور و فراتر از آن 
را فراه��م كرده اند، از مركز مل��ي فضاي مجازي و 
دس��تگاه هاي ذي ربط مي خواهيم تا بسيار شفاف 
سياست كشور در مورد حضور يا عدم حضور تلگرام 
و پوسته هاي غيرسمي )هاتگرام و تلگرام طاليي( را 

مشخص كند. 
به نظر مي رسد، وجه المصالحه قراردادن موضوع 
پيام رس��ان هاي داخلي در مناقشات سياسي باعث 
صدمه به مس��ير رش��د اين صنع��ت دانش بنيان 

مي شود و بايد از آن به شدت پرهيز شود. 

ايسنا|
بس��ياري از كارشناس��ان توصيه مي كنند كه كاربران به هيچ عنوان از كابل ش��ارژهاي 

غيراستاندارد و نامناسب استفاده نكنند. 
 بس��ياري از كاربران در زماني كه در خارج از منزل به شارژ كردن گوشي هوشمندشان 
نياز دارند، در مواقع ضروري از كابل شارژ دوستان و همكارانشان كه با موبايل آنها نامناسب 
است، استفاده مي كنند كه اين كار مي تواند آسيب و صدمات جبران ناپذيري به موبايل آنها 
وارد كند. ممكن است بسياري از كاربران تصور كنند در صورتي كه ورودي / خروجي دستگاه 
الكترونيكي و موبايل آنها با ورودي / خروجي شارژر موردنظر يكسان باشد، آنها مي توانند به 
راحتي گوشي خود را با آن شارژ كنند، اين در حالي است كه چنين چيزي درست نيست 
و آنها بايد همواره از شارژرهاي استانداردي كه دقيقا مطابق مدل گوشي آنهاست، استفاده 
كنند تا عمر مفيد باتري و مدت زمان شارژدهي موبايلشان كاهش قابل توجهي پيدا نكند. 

در بسياري از موارد گزارش شده است كه ميزان ولتاژ ورودي موبايل و شارژر متصل به 
آن يكسان نبوده و درنهايت منجر به انفجار و حريق شده است. بنابراين كاربران بايد بدين 
منظور س��عي كنند همواره شارژر گوشي خود را به همراه داشته باشند تا در صورت نياز از 

آن استفاده كنند. 
نكته مهم ديگري كه در اينجا بايد متذكر ش��د آن است كه كاربران نبايد از شارژرهاي 

غيراستانداردي كه در فروشگاه هاي نامعتبر به فروش مي رسد، خريداري و استفاده كنند. 

مشبل|
 نسل آتي فناوري نمايشگر تلفن هاي هوشمند عالوه بر مقاومت دربرابر ضربه و آب طوري 
مهندسي شده كه شبيه شيشه واقعي به نظر مي رسد يا سطح آن داراي بافت متفاوتي است. 
ش��ركت Corning كه شيشه نمايشگرهاي آيفون را مي سازد، در يك كنفرانس خبري از 

طراحي جديد خود رونمايي كرد كه بافتي واقعي به شيشه مي افزايد. 
نسل جديد شيشه هاي اين شركت Vibrant Gorilla Glass نام دارد و نخستين بار 
در ۲۰۱۶ معرفي شد. »كرونينگ« وعده داده بود توليدكنندگان موبايل مي توانند تصاوير با 

كيفيت باال را مستقيم روي آن پرينت بگيرند. 
اما آخرين نمونه اين طرح اوليه يك گام فراتر رفته است. اين تكنيك تصاوير پرينت شده 
را با شيشه حكاكي شده يي تركيب مي كند. اين شيشه طوري طراحي شده تا بافتي متفاوت 
مانند چوب، سنگ يا مرمر صيقل يافته يا حتي پوست مار ايجاد كند. در نتيجه لمس آن 
شبيه شيشه هاي معمول نخواهد بود.  تصوير پشت شيشه و بافت متفاوت روي آن تركيبي 
خارق العاده ايجاد مي كند. البته كورنينگ عالوه بر بافت هاي مختلف، شيشه هاي شفاف را 
نيز آزمايش كرده است. در اين حالت مي توان داخل موبايل را بطور كامل ديد. عالوه برآن 
شيشه با رنگ هاي منعكس كننده نور نيز ساخته شده است. همچنين نمايشگرهاي جديد 
نسبت به نسل هاي قبلي مقاومت بيشتري در برابر افتادن دارند. به گفته شركت توليد كننده 

شيشه جديد مي تواند در برابر ۱۵ بار افتادن روي سطوح سخت مقاومت كند. 

ورج|
اينس��تاگرام قصد دارد ويژگي »حذف فالوئر« را ارائه كند. به اين وس��يله صاحب 
حس��اب كاربري مي تواند پروفايل موردنظر خود را از فهرس��ت فالوئرها حذف كند و 

اينستاگرام نيز به فرد مورد نظر اطالع نمي دهد. 
اينس��تاگرام س��عي دارد ويژگي جديدي را ارائه كند كه به كاربران اجازه مي دهد 

فالوئرهاي خود را حذف كنند. 
سخنگوي اين شركت تاييد كرده هم اكنون آزمايش هاي اين ويژگي در حال اجرا 
اس��ت. پيش از اين فقط اگ��ر پروفايل كاربران Private بود، كاربران مي توانس��تند 
فالوئره��اي خ��ود را حذف كنند. در غير اين صورت آنها تنها قادر به مس��دود كردن 

برخي حساب هاي كاربري خاص بودند. 
ويژگي »حذف فالوئر« كه چندماه است درباره آن شايعاتي منتشر مي شود، عالمت

x را كنار نام كاربري فرد نشان مي دهد. به اين ترتيب صاحب حساب كاربري مي تواند 
بطور دستي اجازه ندهد كاربران مورد نظر او را فالو كنند. با كليك روي x پنجره يي 
باز مي شود كه حاوي دو گزينه »حذف« و»لغو«است. همچنين اين پيام نيز مشاهده 
مي شود: اينستاگرام به كاربر اطالع نمي دهد كه از فهرست فالوئرهاي شما حذف شده 
اس��ت. به عقيده برخي از كارشناسان فناوري اين ويژگي براي افرادي مفيد است كه 

تمايلي ندارند دوستان قديمي يا كارفرمايانشان حساب كاربري آنها را ببينند. 

استفاده از شارژرهاي غيراستاندارد ممنوع »اينستاگرام« قابليت »حذف فالوئر« را ارائه مي كندساخت نسل جديد شيشه هاي موبايل

دريچه اپليكيشنرويداد

پي سي ورلد|
محقق��ان امنيتي در م��ورد يك وي��روس جديد ب��ه كاربران 
تلفن هاي هوشمند اندرويدي هشدار مي دهند، اين ويروس توسط 
مجرمان اينترنتي براي خواندن پيام ها و س��رقت اطالعات بانكي 

مورد استفاده قرار مي گيرد. 
 اين بدافزار كه MysteryBot ناميده مي ش��ود، ويژگي هاي 
مختلف برنامه هاي مخرب مانند باج افزار، تروجان بانكي و كي الگر 
را داشته و براي اينكه بتواند از چند جبهه به قرباني حمله كند، اين 
برنامه ها را با هم تركيب كرده اس��ت. گفته مي شود اين بدافزار كه 
توسط محققان امنيتي كشف شده مشابه تروجان بانكي اندرويدي 
LokiBot است. كارشناسان بر اين باورند كه در واقع ارتباطي بين 
توليد كننده  )ها( ي LokiBot و MysteryBot وجود دارد. اين 
به اين معني است كه MysteryBot به وضوح مبتني بر كد ربات 
LokiBot است. بدافزار MysteryBot را مي توان به عنوان يك 
نسخه به روز شده از LokiBot در نظر گرفت زيرا هر دوي آنها يك 
س��رور دستور و كنترل )C&C( مشترك دارند. از اين رو احتماال 

هر دو اين برنامه هاي مخرب توسط يك مهاجم ساخته شده است. 
بدافزار مذكور شامل ويژگي هاي عمومي تروجان هاي بانكي اندرويد 
مانند ذخيره مخاطبان و پيام ها روي يك دستگاه است. همچنين 
مي تواند به عنوان يك كي الگر عمل كند و تمام ضربه هاي كليد ها 
را ذخي��ره و نگه داري كند، به اين معن��ي كه نرم افزارهاي مخرب 
همه چيزهايي را كه در گوشي هاي هوشمند خود تايپ مي كنيد، از 

جمله رمزهاي عبور و پين  كدها را ضبط مي كنند.

فارس|
طبق بخش��نامه ۲۳ آبان ۹۶ گمرك، از ابتدا هر مسافر تنها مجاز 
به ثبت اطالعات يك دستگاه موبايل در سامانه مسافري بوده و از ۲۸ 
تيرماه نيز هر گوش��ي  كه بدون رعايت قانون در س��امانه ثبت شوند 
غيرقانوني محسوب شده و سرويس نمي گيرند.  موضوع ورود خارج از 
چارچوب محموله هاي چند هزار تايي گوشي از سامانه گمركي گوشي 
مس��افري كه در روزهاي اخير با قطع يك روزه گوشي هاي غيرمجاز 
و وصل مجدد آنها خبرس��از ش��ده بود، ب��ا تازه ترين اطالعيه كميته 
اجراي رجيس��تري خاتمه يافت. طبق بخشنامه گمرك ج. ا. ا. مورخ 
۲۳/۰۸/۹۶، شخص مسافر با رعايت مقررات مسافري و لحاظ شرايط 
غيرتجاري، تنها مجاز به اظهار اطالعات يك دس��تگاه تلفن همراه در 
سامانه مسافري اس��ت. كميته اطالع رساني رسمي طرح رجيستري 
امروز در اطالعيه يي خطاب به مسافرين، اصناف و بازرگانان اعالم كرد: 
سامانه همتا بطور مداوم در حال شناسايي تخلفات )از انواع مختلف( 
است. شناسايي گوشي هاي  تلفن همراه مسافري كه در سامانه گمرك 
اقدام به كم اظهاري كرده بودند و همچنين شناسايي تخلفات عامدانه 

برخي از افراد س��ودجو در هفته يي كه گذش��ت، نمونه يي از اقدامات 
سامانه همتا در برخورد با متخلفين بود كه رسانه يي نيز شد. بر همين 
اساس از اين پس، گوشي هاي مسافري كه بدون رعايت قوانين مندرج 
در بخش��نامه گمرك در سامانه اظهار كاالي مسافري ثبت شوند، به 
سرعت توسط سامانه همتا شناسايي و در ليست كاالهاي غيرقانوني 
قرار خواهند گرفت. مبلغي كه در اين سامانه به عنوان هزينه گمركي 

پرداخته شده است به فرد متخلف مسترد نخواهد شد. 

ثبت بيش از يك گوشي مسافري براي هر نفر ممنوع شدبدافزار اندرويدي كه پيام كاربران را مي خواند

كاربرسايبر
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چهره هاي استاني

 آنتونيو استوكس خريد جديد تراكتورسازان تبريزي

تبري�ز   بازيكن اس��بق تي��م فوتبال س��لتيك با عقد 
قراردادي به تيم تراكتورسازي تبريز پيوست. 

آنتوني��و اس��توكس بازيكن تيم ملي ايرلند و باش��گاه 
سلتيك به عنوان مهاجم هدف بامداد با عقد قراردادي 
دو س��اله رس��ما به تيم تراكتورس��ازي تبريز پيوست. 
آنتونيو ۲۹ س��اله متولد كشور ايرلند سابقه بازي براي 
تيم ملي زير ۲۱ سال ايرلند و تيم ملي بزرگساالن اين 
كش��ور را در كارنامه دارد.  حض��ور و بازي در تيم هاي 
سلتيك، س��اندرلند، ش��فيلد يونايتد، هيبر نين، بلك 
بورن راورس از مهم ترين س��وابق اين بازيكن در دوران 
حرفه يي اس��ت.  اين مهاجم ب��ازي را از تيم هاي پايه 
آرسنال شروع كرد و در ادامه به تيم ساندلند پيوست. 
استوكس با ۱۸۵ سانتي متر قد در پست مهاجم هدف 
بازي مي كند. اس��توكس با پيراهن تيم سلتيك سابقه 
آقاي گلي در ليگ اسكاتلند در فصل ۲۰۱۴-۲۰۱۳ را 

در كارنامه خود دارد. 
 انفجار مهيب در شهرك صنعتي خمين؛ اراك| 
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي از 
انفجار مهيب در ش��هرك صنعت��ي خمين؛ خبر داد  و 
گفت: نيروهاي امدادي خمين اراك و ش��ازند به محل 
حادثه اعزام شدند. فتح اله حقيقي با اشاره به انفجار در 
ش��هرك صنعتي خمين اظهار داشت: تا االن تنها يك 
مصدوم به بيمارستان منتقل شده و هشدار الزم درباره 
خالي كردن پيرامون محيط داده شده واعالم شده كه 
ت��ا جايي كه امكان دارد صحنه درون حادثه هم تخليه 
ش��ود و تالش براي خنك نگه داش��تن منبع ها هم در 

حال انجام است. 
در  گردش�گران  پرش�مارترين  فرانس�وي ها   
اصفهان؛ اصفهان| جذابيت بناهاي تاريخي اصفهان 
بي��ش از ۱۳۱ ه��زار گردش��گر خارجي را امس��ال به 
نصف جهان آورده اس��ت.  مدي��ركل ميراث فرهنگي 
اس��تان گفت: اين تعداد گردشگر خارجي در فروردين 
و ارديبهش��ت امس��ال از بناهاي تاريخي نصف جهان 
ديدن كردند كه به ترتيب مس��افران فرانسوي، آلماني 
و ايتاليايي در صدر آمار هستند.  فريدون الهياري افزود: 
مجموعه تاريخي ميدان امام )ره(، كاخ موزه چهلستون 
و باغ فين در كاشان بيشترين تعداد بازديد كننده را در 
فصل اول گردشگري خارجي استان به خود اختصاص 

داده اند. 
 دول�ت از كنار كوچك ترين مش�كالت صنعت 
نمي گذرد؛ي�زد| رييس س��ازمان صنع��ت، معدن و 
تجارت استان يزد گفت: مسووالن و نمايندگان استان 
يزد بطور جدي پيگير حل مشكالت صنعت هستند و 
به س��هم خودم اطمينان مي دهم از كنار كوچك ترين 
مش��كالت صنعتگران هم نگ��ذرم. محمدرضا علمدار 
يزدي در جش��ن روز صنعت و معدن استان يزد اظهار 
داشت: در ۵ سال گذشته شاهد تالش دولت براي ايجاد 
ثبات و مقاوم س��ازي اقتصاد كشور بوديم كه هدف آن 
ايجاد شرايط قابل پيش بيني براي فعاالن اقتصادي بود.  
او ادامه داد: در نتيجه اين تالش ها توافق برجام به دست 
آمد و جذب س��رمايه در دس��تور كار دولت قرار گرفت 
و رش��د ۵ درصدي بخش صنعت، ت��ورم تك رقمي و 

اشتغال ۷۰۰ هزار نفري حاصل شد. 
 آب مورد نياز توس�عه س�با از رودخانه زاينده 
رود تامين نمي شود؛ اصفهان| دكتر مهرعليزاده در 
صفحات خود در شبكه هاي اجتماعي در پاسخ به دغدغه 
شهروندان درباره مسائل كم آبي استان اصفهان و افتتاح 
پروژه توس����عه ف���والد سبا گف��ت: پساب خطوط 
توليد مجتمع سبا و ش��ركت ذوب آهن اصفهان، پس 
از تصفي��ه در تصفيه خانه هاي به روز، در خطوط توليد 
بازچرخاني مي ش��ود و در مجتمع فوالد سبا نيز از اين 
آب استفاده مي شود. به عبارت ديگر، آب موردنياز طرح 
توس��عه مجتمع فوالد سبا كه به تازگي به بهره برداري 
رس��يده، از محل تصفيه و بازچرخاني پس��اب صنعتي 
تامين ش��ده و از رودخانه زاينده رود تامين نمي ش��ود. 
محس��ن مهرعليزاده نوش��ت: آب تخصيصي به صنايع 
كاهش زيادي پيدا كرده و آنها موظف به صرفه جويي 
و تغيي��ر روش هاي مصرف و همچنين بازچرخاني آب 
و اس��تفاده از پساب شده اند و طي ماه هاي اخير، منبع 
آب جدي��دي به اين حوزه اضافه نش��ده و بهره برداري 
از همين طرح هاي توس��عه فوالد، خود گواه همكاري 
صناي��ع درخص��وص كاهش مصرف آب و اس��تفاده از 
روش هاي جايگزين است. استاندار اصفهان در پايان با 
ذكر آيه »ان مع العسر يسرا« اظهار اميدواري كرد روزي 
شاهد جاري شدن مجدد زندگي در زاينده رود باشيم. 
 مجتمع فوالد سبا با استفاده از پساب صنعتي 
در حال كار است؛ اصفهان|  در مراسم افتتاحيه طرح 
توسعه مجتمع فوالد سبا، محسن كوهكن نماينده مردم 
لنجان در مجلس شوراي اسالمي ضمن ابراز خرسندي 
از افزاي��ش توليد در مجتمع فوالد س��با گفت: خدا را 
ش��اكريم كه در نظام ارزش��ي جمهوري اسالمي و در 
مس��ير توسعه و پيشرفت كش��ور و خدمت مردم قدم 
برم��ي داريم. او ضمن قدرداني از اين دس��تاورد افزود: 
از مديرعامل فوالد مباركه و تمامي كس��اني كه دست 
به دس��ت هم دادند تا توسعه و افزايش توليد در گروه 
فوالد مباركه به سرانجام برسد صميمانه تشكر مي كنم. 
 تجهي�ز ۱۳ ه�زار هكت�ار اراض�ي ب�ه آبياري 
مكانيزه؛ اروميه| طرح تجهيز ۱۳ هزار هكتار اراضي 
كشاورزي پيرانشهر به سامانه آبياري نوين، از ۸۵ درصد 
پيش��رفت عملياتي برخوردار است.  امس��ال ۱۳ هزار 
هكتار اراضي كشاورزي پيرانشهر به سامانه آبياري نوين 

تجهيز مي شود. 
ب��ه گفته ترابي فرماندار پيرانش��هر، ب��راي اجراي اين 
طرح ه��ا ۴ ه��زار و ۲۰۰ ميليارد ري��ال اعتبار از محل 
صندوق توس��عه ملي اختصاص يافته و تاكنون ۳ هزار 

و ۵۰۰ ميليارد ريال از آن هزينه شده است. 
او پيش��رفت عملياتي اين طرح ها را ۸۵ درصد اعالم و 
اظهار اميدواري كرد اين طرح در نيمه نخس��ت امسال 

به بهره برداري برسد.  

اخبارشهرستانها

رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره(: 

ماموريت اصلي ما توانمندسازي مناطق محروم است

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در مراسم معرفي خودرو رهام:

طراحي رهام توسط متخصصان ايراني انجام شده است

دبيركل خانه صنعت:

توليدكنندگان براي مقابله با فساد با دولت همراهي مي كنند

گروه بنگاه ها|
»ساخت نزديك به دويست مركز بهداشتي را 
نيز از سوي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
هدف گ��ذاري كرديم كه ۱۵۴ م��ورد يا در حال 
اتمام اس��ت يا تمام شده و مابقي نيز تا آخر سال 
ج��اري به پايان مي رس��د.« مخبر رييس س��تاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره( با استفاده از اين 
عبارات با اشاره به اينكه در سال گذشته، هزينه 
۷۰۰۰۰ نس��خه بيم��اران س��رطاني را پرداخت 
كرديم، افزود: همچنين ۵۰۰ هزار بيمار مناطق 

محروم را با بيمه تكميلي درمان كرديم. 
بيمارس��تان ۹6 تختخواب��ي بني��اد بركت در 
قرچك ورامين، روز پنج شنبه ۲۸ تير ماه با حضور 
مخبر، رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
افتت��اح و به عنوان هديه مقام معظم رهبري آماده 

خدمت رساني به مردم شريف اين منطقه شد. 
محم��د مخبر رييس س��تاد اجراي��ي فرمان 
حضرت امام)ره( در مراس��م افتتاح و بهره برداري 
از بيمارستان ۹6 تختخوابي بركت شهيد ستاري 
قرچك با گراميداشت ياد و خاطره شهداي دشت 
ورامين گفت: مردم اين منطقه حق زيادي گردن 
ما و انقالب دارند. وي با گراميداشت ياد فرمانده 
شهيد نيروي هوايي ارتش افزود: از سپهبد شهيد 
س��تاري ياد مي كنيم كه از ش��هداي خاص نظام 

اسالمي است. 
مخبر ادامه داد: نمي ش��ود از كنار نام ش��هدا 
به راحتي گذش��ت. ما چرا خيلي وقت  ها دلمان 
براي دوران دفاع مقدس تنگ مي شود؟ آيا براي 
پاره پاره ش��دن رزمندگان دلمان تنگ مي شود؟ 
اينها كه همه اش غم و ناراحتي است. آنچه باعث 
دلتنگي ما مي شود، آن صميميت ها، يكرنگي ها، 

ازخودگذش��تي ها و خود نديدن هاست. او تصريح 
ك��رد: اكس��ير و درمان درد فعلي م��ا هم همين 
است. در حال حاضر در جنگي بدتر از آن دوران 
قرار داريم. اگر اين مش��خصات حاكم شود، درد 

مردم را فراموش نمي كنيم. 
رييس س��تاد اجرايي فرمان ام��ام)ره( افزود: 
دكت��ر هاش��مي بس��ياري از اي��ن ويژگي ه��ا را 
داراس��ت. قبل از آنكه وي وزير بهداش��ت بشود، 

ما به عنوان ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
در بخش درمان جز بخش كوچك دارويي، هيچ 

حضوري نداشتيم. 
مخب��ر تصري��ح ك��رد: ماموري��ت اصل��ي ما 
توانمندس��ازي مناط��ق محروم اس��ت. در چند 
س��ال گذشته، با ۴۵ هزار ميليارد تومان از منابع 
مختل��ف اعم از فاينانس ي��ا كمك هاي دولتي يا 
منابع داخلي ستاد، ۴۰۰ هزار شغل ايجاد كرديم. 

او با بيان اينكه هم پول مال مردم اس��ت هم 
مديريت به مردم تعلق دارد، گفت: روز گذش��ته 
ط��ي نامه يي ب��ه رييس جمهور اع��الم كردم كه 
حاضريم با هر جريان حقيقي و حقوقي همكاري 

داشته باشيم. 
رييس س��تاد اجرايي فرمان حض��رت امام)ره( 
يادآور ش��د: با همكاري دكتر هاش��مي بود كه به 
جايي رس��يديم كه از ده بيمارس��تاني كه قرار بود 

بنياد بركت بس��ازد، هفت دس��تگاه آن س��اخته و 
تحويل ش��د و تا آخر س��ال دو بيمارستان ديگر را 

مي سازيم و به وزارت بهداشت تحويل مي دهيم. 
مخبر تاكي��د كرد: س��اخت يك بيمارس��تان 
س��رطاني را در دست س��اخت داريم؛ ضمن اينكه 
احداث يك بيمارستان ديگر را هم امروز كلنگ زني 
كرديم و ساخت يك بيمارستان ديگر را در زاهدان 

كلنگ خواهيم زد. 
وي خاطرنش��ان ك��رد: س��اخت نزدي��ك به 
۲۰۰مركز بهداشتي را نيز از سوي ستاد اجرايي 
فرمان حضرت ام��ام)ره( هدف گذاري كرديم كه 
۱۵۴ مورد يا در حال اتمام اس��ت يا تمام ش��ده 
و مابقي نيز تا آخر سال جاري به پايان مي رسد. 
مخبر با اشاره به اينكه در سال گذشته هزينه 
۷۰ هزار نس��خه بيم��اران س��رطاني را پرداخت 
كرديم، افزود: همچنين ۵۰۰ هزار بيمار مناطق 

محروم را با بيمه تكميلي درمان كرديم. 
وي با اش��اره به فعاليت ساخت دارو در بنياد 
بركت گفت: با اين اقدامات هم جلوي بخش��ي از 
واردات داروهاي هاي تِك را مي گيريم هم قيمت 

تمام شده دارو را پايين مي آوريم. 
رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در 
پايان اظهار كرد: بيمارس��تان بركت شهيد ستاري 
قرچك ورامي��ن در زيربنايي به مس��احت ۸۳۰۰ 
مترمرب��ع و با تامي��ن اعتبار ۱۲۲ ميلي��ارد ريال 
تكميل ش��ده، هفتمين بيمارستاني است كه طي 
انعقاد تفاهمنامه س��ال ۱۳۹۴ ميان ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ره( و وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي مبني بر مشاركت ستاد در ساخت 
و تكميل ۱۰ پروژه بيمارستاني در مناطق محروم 

كشور ساخته و امروز افتتاح آن انجام شد. 

گروه بنگاه ها|
در روزهايي كه بازار افش��اي مفاسد اقتصادي 
حسابي داغ ش��ده، دبيركل خانه صنعت، معدن 
و تج��ارت )صمت( ايران با تاكي��د بر لزوم ايجاد 
واحدهاي ويژه مبارزه با فس��اد اقتصادي، گفت: 
صنعتگ��ران و توليدكنندگان كش��ور عاش��قانه 
براي پيش��رفت ايران تالش دارند و براي مقابله 
با انحراف  و فس��اد با دولت هم��دل و هم جهت 
هستند. به گزارش ايرنا، سيدمحمدرضا مرتضوي 
در هماي��ش روز صنعت و مع��دن در پارك علم 

و فن��اوري يزد با اش��اره به ش��رايط اقتصادي و 
س��ختي هايي كه بخش خصوص��ي و صنعتگران 
با آن مواجه هس��تند، اظهارداش��ت: درخواست 
بخش خصوص��ي از نهادهاي دولتي رعايت عدل 
و انصاف اس��ت. او با بيان اينكه اش��تغال  زايي و 
فعاليت در عرصه توليد امري پرهزينه و پردردسر 
اس��ت، افزود: در اين شرايط انصاف نيست بخش 
صنعت، اين تالش را انجام  دهد و مسووليت ساير 
بخش ها را در مس��ائلي همچ��ون ماليات برعهده 

داشته باشد. 

دبيركل خانه صنعت، مع��دن و تجارت ايران 
اضافه كرد: چرا بايد دولت اجازه دهد به نام ائمه 
اطهار موسسه يي ۱۲هزار ميليارد تومان از مردم 

كالهبرداري و از جايگاهش سوءاستفاده كند. 
مرتضوي با اش��اره به مش��كل اخذ يك فقره 
مجوز و صدور پروانه و پرداخت هاي غيرمتعارف 
در اي��ن ارتباط، تصريح كرد: روزي تخلف مخفي 
بود اما امروز فس��اد اداري و اقتصادي، معضالت 
را براي فعاالن بخ��ش خصوصي دوچندان كرده 
است. او با اش��اره به نوسان و مشكل بازار ارز در 

ماه هاي گذشته يادآور ش��د: برخي مفسدان كه 
قبال ثروت ملي و بيت المال را غارت كرده بودند، 
ب��ا كاهش ارزش پ��ول ملي در تالش هس��تند، 
ارزهايي كه از راه هاي نامش��روع كسب كردند از 

كشور خارج كنند. 

 وضعيت نامطلوب ماليات
اين توليدكننده با انتقاد از وضعيت نامطلوب 
ماليات و به ويژه مالي��ات بر ارزش افزوده اظهار 
داش��ت: صنعتگ��ران تصميم گرفته ان��د تا ديگر 

زيرب��ار كج خلقي برخي ها در بحث ماليات نروند 
و مقابل بي قانوني ها در چارچوب قانون و مقررات 

مقاومت كنند. 
دبي��ركل خان��ه صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
ايران افزود: بطور مثال ب��ار ماليات ارزش افزوده 
همچن��ان بر عه��ده صنعتگران اس��ت، در حالي 
مقرر ش��د با استفاده از صندوق هاي هوشمند، از 
تخلف و فرارهاي مالياتي صنوف جلوگيري شود 

كه اين طرح اجرا نشد. 
مرتضوي، رشد ظرفيت  توليد و اقتصاد كشور 
را نسبت به ۴۰ سال گذشته مطلوب عنوان كرد 
و افزود: كشور براي مبارزه با مشكالتي همچون 
رشد روزافزون فساد، نيازمند واحدهاي ويژه يي 
ك��ه وي آن را » يگان ه��ا و گردان ه��ا« ناميد، 

عنوان كرد. 

با حضور اس��تاندار فارس , نمايندگان مجلس 
ده��م , مديرعامل گروه خودروس��ازي س��ايپا و 
جمع��ي از مديران ارش��د گروه »ره��ام« خودرو 
جديد گروه سايپا كه نخستين محصول از سري 
SP۱۰۰ به شمار مي رود در شيراز معرفي شد. 

ب��ه گ��زارش تع��ادل همزمان ب��ا هفدهمين 
نمايش��گاه بين الملل��ي خودرو در اس��تان فارس 
خ��ودرو »ره��ام« ك��ه محص��ول جدي��د گروه 
خودروسازي سايپا است و پس از سرمايه گذاري 
اين گروه در زمينه طراحي و ساخت پلت فرم، به 
عنوان نخس��تين محصول اين پلت فرم به شمار 

مي رود، معرفي شد. 
 C رهام« ي��ك خودروي س��دان در كالس«
اس��ت كه پيشتر تس��ت هاي ايمني س��ه ستاره 
انكپ )NCAP( را با موفقيت پشت سر گذاشته 
و ب��ا برخورداري از امكانات��ي مانند فرمان برقي، 
گيربكس اتوماتيك، كروز كنترل، ش��ش كيس��ه 
ايمني هوا، سانروف برقي، سيستم ترمز پيشرفته، 
سيستم  هشداردهنده عابر پياده، مانيتور نمايش 
اطالعات خودرو، مالتي مديا و سيستم سنسور و 

دوربي��ن دنده عقب و پارك خودرو، تهويه هواي 
اتوماتيك و بسياري سيستم هاي ديگر، مي تواند 
به عنوان رقيب خودروهاي پيش��رفته موجود در 

بازار شناخته شود. 
حجم موت��ور اين خودرو ۱6۵۰ سي س��ي با 
توان توليد ۱۱۵ اس��ب بخار قدرت اس��ت و قرار 
است در سه مدل س��واري، كراس اوور و هاچ بك 

توليد و به بازار عرضه شود. 

 استفاده از ظرفيت هاي دروني كشور
همزمان ب��ا برگ��زاري هفدهمين نمايش��گاه 
بين المللي خودرو سايپا در شهر شيراز و با حضور 
مديرعامل گروه خودروس��ازي س��ايپا،  استاندار و 
جمعي از مس��ووالن دولتي اين استان، نخستين 
خودرو ايراني توليد ش��ده ب��ر روي پلت فرم ملي 

SP۱۰۰ با نام اوليه رهام، معرفي شد. 
به گزارش »تعادل« محس��ن جهرودي در اين 
مراس��م معرفي محصول جديد گروه سايپا گفت: 
نخستين خودرو بر روي پلت فرم ملي SP100 به 
توليد رسيده و هم اكنون مراحل تست آن در حال 

انجام اس��ت و خوشحاليم كه اين محصول ايراني 
در منطقه اصيل كشورمان ايران و در شهر شيراز 

معرفي مي شود. 
او ب��ا بي��ان اينكه پلتف��رم اين خ��ودرو ايراني 
بوده و تمام مراحل طراحي تا س��اخت آن توسط 
متخصصان ايراني انجام ش��ده اس��ت، اظهار كرد: 
تالش مي كني��م در كمترين زمان ممكن مراحل 
تس��ت و كاليبره ك��ردن اين خ��ودرو را به پايان 

رسانده و توليد انبوه آن را آغاز كنيم. 
مديرعامل گروه خودروس��ازي س��ايپا تاكيد 
كرد: ب��ا توجه به تحريم هاي ي��ك جانبه امريكا 
رويكرد ما تمركز روي توليد داخل است و توليد 
اين خودرو ايراني جديد نيز در اين راستا صورت 
مي گي��رد؛ ضمن آنكه امريكا تمام دنيا نيس��ت و 
ايران نيز يك كش��ور با تم��دن بزرگ و با تجربه 

است. 
او افزود: تحريم هاي امريكا مش��كالتي را ايجاد 
خواهد كرد اما با توس��عه داخلي س��ازي خودروها 
محصوالت توليدي از نظر كمي و كيفي در سطح 
قاب��ل قبولي خواهن��د ماند و ب��ه صراحت اعالم 

مي كنيم كه از اين مقطع هم با سالمت و به خوبي 
عبور خواهيم كرد. 

جه��رودي با بي��ان اينكه قطعات م��ورد نياز 
براي توليد محصوالت تا پايان سال، از هم اكنون 
تامين شده است، تصريح كرد: ما از ابتداي سال 
و حتي قبل از خروج دولت پيمان ش��كن امريكا 
از برجام، ش��رايط را پيش بيني كرده و با تشكيل 
ستاد تدابير ويژه در گروه سايپا قطعات مورد نياز 
را پيش��اپيش تامين كرده ايم. او درباره وضعيت 
همكاري سايپا با سيتروئن اظهار كرد: سيتروئن 
فعاليت��ش را تعليق ك��رده كه البت��ه متفاوت با 

خروج از ايران اس��ت. با اين حال فعاليت شركت 
س��ايپا س��يتروئن متوقف نخواهد ش��د و توليد 

محصوالت فعلي آن ادامه خواهد يافت. 
مديرعامل گروه خودروس��ازي س��ايپا تصريح 
ك��رد: رنو از ايران خارج نش��ده بلكه فعاليتش را 
كاهش داده اس��ت كه اين موضوع نش��ان دهنده 
خرد رنو و ش��ناخت اين ش��ركت از بازار داخلي 
ايران است كه پيام خوبي نيز دارد. اگرچه حجم 
ارس��ال قطعات محصوالت رنو كاهش پيدا كرده 
اما اين ش��ركت اع��الم كرده ك��ه از ايران خارج 

نمي شود. 

در  س��بحاني  اصفه�ان| به��رام 
جلسه كميته مديريت شركت، پس از 
استماع گزارش هاي معاونان و مديران 
بخش ه��ا و نواحي فوالد مباركه گفت: 
اكنون بيش ازهر زمان ديگر مسووالن 
محترم كش��ور بر حمايت از صنعت و 
توليد ص��ادرات محور تاكيد مي كنند؛ 
از اين رو با توجه به فش��ار تحريم ها و برنامه هايي كه دش��منان 
براي ضربه وارد كردن به اقتصاد كش��ور دارند، ضروري اس��ت تا 
براي پيش��گيري از توقف خطوط توليد اقدامات و تدابير الزم در 
نظر گرفته شود. به گزارش »تعادل« سبحاني اولويت بندي تامين 
نيازهاي شركت و حمايت بيش��تر از شركت هاي سازنده داخلي 
براي بومي سازي بخش بيش��تري از اقالم مورد نياز شركت را از 
بهترين راهكارهاي مقابله با تحريم ها دانس��ت و گفت: بازنگري 
درخواست ها يكي از اين اقدامات است؛ چراكه ممكن است تامين 
برخ��ي درخواس��ت هاي خريد در حال حاضر ض��رورت چنداني 
نداشته باش��د. به همين منظور كميته هاي ارزيابي بايد بهترين 
تصميمات را بگيرند تا خريد بهينه صورت گيرد.  مديرعامل فوالد 
مباركه در همين خصوص افزود: واحدهاي مهندسي معكوس و 

بومي سازي بايد فعاليتهاي خود را دو چندان كنند. 

بومي سازي و توليد اقتصادي بهترين راه 
برون رفت از فشار تحريم ها

اردبيل  مدي��ركل ورزش و جوانان 
اردبيل گفت: س��رمايه گذاري  اس��تان 
در ورزش باع��ث ايجاد ش��ور و نش��اط 
اجتماعي و غرور ملي مي شود. به گزارش 
ايلنا، بهرام آقاخاني در مجمع انتخاباتي 
هيات واليبال استان اردبيل با بيان اينكه 
موفقيت هاي ورزشي اس��تان در رشته 
واليبال نش��ان مي دهد كه برنامه ريزي و مديريت مناس��ب در اين 
رش��ته وجود داش��ته است، گفت: س��رمايه گذاري در ورزش باعث 
ايجاد ش��ور و نشاط اجتماعي و غرور ملي مي شود. او با بيان اينكه 
در واليبال استان موفقيت هاي چش��مگيري در ميزباني مسابقات 
بين المللي در س��ال گذشته داش��تيم، افزود: عالقه مندي مردم به 
ورزش واليبال بعد از برگزاري مسابقات بين المللي در اردبيل بيشتر 
ش��ده است. آقاخاني با بيان اينكه اداره كل ورزش و جوانان استان 
نگاه ويژه و حمايتي به واليب��ال دارد، گفت: در كنار هيات واليبال 
استان از ميزباني مسابقات ملي و بين المللي و بحث آموزش واليبال 
حمايت مي كنيم.  مديركل ورزش و جوانان اس��تان اردبيل تصريح 
كرد: از هيات واليبال استان انتظار داريم تالش و كوشش چهار سال 
گذشته را افزايش داده و به درجه احسنت برساند و اردبيل را به يكي 

از قطب هاي واليبال كشور تبديل كند. 

سرمايه گذاري در ورزش باعث ايجاد شور و 
نشاط اجتماعي مي شود

شركت  مديرعامل  خوزس�تان| 
آب و فاضالب خوزس��تان با اش��اره 
به اج��راي خط انتق��ال آب ۱۰۰۰ 
شهرس��تان آب��ادان گف��ت: پس از 
افتتاح اين ط��رح در صورتي كه در 
بحث تامين آب غدير مشكلي وجود 
نداش��ته باش��د، قطعا در ش��هرهاي 
آبادان، چوئبده و اروندكنار مشكل خاصي در بحث آب وجود 
نخواهد داش��ت.  صادق حقيقي پور در گفت وگو با ايس��نا، در 
خصوص خط انتقال آب ۱۰۰۰ شهرس��تان آبادان كه روز ۲۹ 
تيرماه در اين شهرس��تان افتتاح  ش��د، اظهار كرد: طرح خط 
انتقال آب ۱۰۰۰ بخش نهايي طرح آب رس��اني به شهرستان 
آب��ادان و مكمل طرح غدير اس��ت كه باعث مي ش��ود آب از 
نظ��ر كمي و كيفي با وضعيت مناس��بي در كل ش��هر آبادان، 

اروندكنار و چوئبده توزيع شود. 
او افزود: با وجود توزيع آب غدير در شهرستان آبادان، مردم 
آن رضايتمن��دي كه مد نظر ما بود را نداش��تند. در اين زمينه 
با بررس��ي هايي كه انجام داديم، متوجه شديم كه تلمبه خانه 
جمشيدآباد در شهر آبادان نقش بسيار كليدي در توزيع آب از 

نظر كمي و كيفي در اين شهرستان دارد. 

خط ۱000، مشكل آبادان، چوئبده و اروندكنار را 
حل خواهد كرد

سيستان و بلوچستان| مدير 
ش��ركت ملي پخ��ش فرآورده هاي 
نفتي منطقه بلوچستان، مستقر در 
 چابهار گفت: درس��ه ماهه نخست 
س��ال جاري بي��ش از چهارصد و 
هفتاد و س��ه ميليون ليتر فرآورده 
در منطقه بلوچس��تان توزيع شده 
اس��ت. به گزارش ايس��نامصطفي نخعي افزود: درسه ماهه 
نخست س��ال  جاري حدود چهارصد و هفتاد و سه ميليون 
ليت��ر انواع فرآورده نفتي اعم از بنزين، نفتگاز، نفت كوره و 
نفت سفيد در جنوب استان توزيع شده است كه اين ميزان 
مصرف نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته ۷/۱ )هفت و 

يك دهم درصد( درصد رشد داشته است. 
او در ادامه به افزايش مصرف بنزين اشاره نمود و گفت: 
مقدار مصرف بنزين نس��بت به دوره مش��ابه سال گذشته 
۱۹,۸ رش��د داشته است.  نخعي ميزان مصرف كلي نفتگاز 
در منطقه در س��ه ماهه نخست سال جاري را نيز چشمگير 
عنوان كرد و گفت: نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش 
۲۳/۴ )بيس��ت و سه و چهاردهم درصدي( را در اين بخش 

شاهد بوده ايم. 

 توزيع 47۳ ميليون ليتر فرآورده نفتي
در بلوچستان
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اقتصاد اجتماعي12
60 شركت شستا امسال 

واگذار مي شوند
وزي��ر تع��اون، كار و رف��اه اجتماع��ي از ادامه 
واگذاري شركت س��رمايه گذاري شس��تا تا پايان 
س��ال  جاري خب��ر داد و گفت: ٦٠ ش��ركت ديگر 

شستا تا پايان امسال واگذار مي شود. 
عل��ي ربيع��ي در نشس��ت مش��ترك س��تاد 
فرماندهي اقتصادي مقاومتي و كارگروه اش��تغال 
و س��رمايه گذاري هري��س، اظه��ار ك��رد: اينك��ه 
شهرس��تان ها و اس��تان ها انتظار داش��ته باش��ند 
تا شس��تا يا هر ش��ركت س��رمايه گذاري اقدام به 
س��رمايه گذاري كن��د، امكان پذير نيس��ت، چون 
دول��ت به هيچ  عنوان بر اس��اس قان��ون نمي تواند 

سرمايه گذاري يا بنگاه داري كند. 
ب��ه مطالب��ات م��ردم هري��س  پاس��خ  او در 
درخصوص ايجاد درمانگاه تامين اجتماعي، گفت: 
بودج��ه س��ال ١٣٩٧ وزارت تع��اون، كار و رف��اه 
اجتماعي و س��ازمان تامين اجتماعي نهايي شده 
ولي تعهد مي دهم س��ال آين��ده بودجه الزم براي 
ايجاد درمانگاه تامين اجتماعي در اين شهرستان 
تخصي��ص يابد. وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي 
همچنين چهارشنبه شب در آيين كلنگ زني خانه 
امي��د از ارتقاء خدمات درمان��گاه تامين اجتماعي 

اين شهرستان خبر داد. 
ربيعي با تاكيد بر لزوم ارتقاي امكانات درمانگاه 
تامي��ن اجتماعي اين شهرس��تان اظه��ار كرد: با 
عناي��ت به پيگيري هاي نماين��ده اهر و هريس در 
مجلس شوراي اسالمي و با توجه به اينكه ارتقاي 
درمان��گاه تامي��ن اجتماعي اهر از خواس��ته هاي 
به حق اهري ها اس��ت، بطور قط��ع وضع موجود از 

لحاظ تجهيزات و امكانات بهبود خواهد يافت. 
او م��ردم اهر را مردم��ي خونگرم و واليت مدار 
توصيف ك��رد و گفت: با توجه ب��ه محدوديت در 
ايجاد بيمارستان هاي تامين اجتماعي حتما وضع 

موجود درمانگاه اهر ارتقاء خواهد يافت. 

عبور ۳0 درصد ترياك افغانستان 
از راه ايران به اروپا

معاون مقابله با عرض��ه تقاضا و امور بين الملل 
ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: حدود ٣٠ درصد 
از ترياك توليد ش��ده در افغانس��تان براي ورود به 

اروپا از مسير ايران مي گذرد. 
اسداهلل هادي نژاد با اش��اره به همجواري ايران با 
بزرگ تري��ن توليدكننده ترياك دنيا، گفت: در زمان 
ورود نيروهاي ائتالف به افغانس��تان حدود ۲٠٠ تن 
ترياك در اين كشور توليد مي شد، در حالي كه پس 
خروج اين نيروها از مرزهاي افغانستان توليد ترياك 
در اين كش��ور به بيش از ٦ هزار تن مي رسد. كشور 
افغانستان در مدت ١٣ ساله توانسته حدود ٣۲ برابر 

توليد ترياك خود را افزايش دهد. 
معاون مقابله با عرضه تقاضا و امور بين الملل ستاد 
مبارزه با موادمخدر با اشاره به اينكه كشور افغانستان 
در حال حاضر حدود ٩ هزار تن ترياك توليد مي كند، 
افزود: بر اساس تحقيقات و آمارهاي نيروي انتظامي 
ايران ميزان ترياك توليد ش��ده در افغانستان بسيار 
بيش��تر از آمارهاي جهاني اعالم شده است و حدود 
٣٠ درصد از ترياك توليد ش��ده در افغانستان براي 

ورود به اروپا از مسير ايران گذر مي كند. 
او ب��ا بي��ان اينكه ه��دف اصل��ي ب��ازار ترياك، 
كشورهاي اروپايي هس��تند، اظهار كرد: قاچاقچيان 
مختلف با عبور دادن مواد توليد ش��ده در افغانستان 
و نفوذ به اروپ��ا مي توانند قيمت مصرف كننده مواد 
مخدر را تا ١٠٠ درصد افزايش دهند. وي با اشاره به 
اقدامات مقابله يي ايران با قاچاق مواد مخدر، تصريح 
كرد: به واسطه اقدامات گسترده ستاد مبارزه با موارد 
مخدر در مرزهاي مشترك ايران و افغانستان در حال 
حاضر هي��چ كاروان قاچاق مواد مخدر توان ورود به 
كش��ور را ندارند و مواد مخدر توليد ش��ده در كشور 
افغانس��تان در ش��رايط خاص از طريق كوله بار وارد 

كشور مي شود. 

محدوديت هاي مالي براي 
هزينه مدارس شبانه روزي 

معاون توس��عه مديري��ت و پش��تيباني وزارت 
آموزش و پرورش با اشاره به محدوديت هاي مالي 
در تامين منابع كالن و بودجه هزينه يي آموزش و 
پرورش، گفت: در حال حاضر بيش از ٩٦ درصد از 
اعتبارات آموزش و پرورش صرف حقوق و مزاياي 
اف��راد مي ش��ود.  عل��ي الهيارتركمن در ش��وراي 
آم��وزش و پرورش اس��تان، اظهار ك��رد: اگر وارد 
مس��ائل آموزش و پرورش كشور ش��ويم، يكي از 
مهم ترين راه هاي توس��عه كشور را هموار كرديم و 
هر جايي آموزش و پرورش دچار ضعف شود قطعا 
هر برنامه يي كه در مدل هاي اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي در توسعه ببينيم با چالش هاي بسياري 

روبرو خواهد شد. 
او با اش��اره به محدوديت ه��اي مالي در تامين 
مناب��ع كالن و بودجه هزينه يي آموزش و پرورش، 
اف��زود: در ح��ال حاض��ر بي��ش از ٩٦ درص��د از 
اعتبارات آموزش و پرورش صرف حقوق و مزاياي 
افراد مي ش��ود و تنها چهار درصد هزينه فعاليت ها 
را داريم كه مدارس ش��بانه روزي، س��رويس اياب 
و ذه��اب، پرداخت س��رانه هاي دانش آموزي دچار 
چال��ش هس��تند. الهيارتركم��ن در ادام��ه گفت: 
تخصي��ص منابع نيز به س��متي اس��ت كه عمدتا 
ام��ور كامل دي��ده ش��ود در چهاردرص��د هزينه 
فعاليت ها عدم تخصيص هم داش��تيم براي مثال 
در سال گذشته متوس��ط تمام رديف ها كه صرف 
فعاليت هاي هزينه يي مي شد، ۴٣ درصد در اختيار 
آم��وزش و پرورش قرار گرف��ت و ۵٧ درصد عدم 
تخصيص داشت كه حدود يك هزار و ٦٠٠ميليارد 

تومان بود. 
او اظه��ار ك��رد: مش��كالت و محدوديت ه��ا را 
مي داني��م و در ي��ك فاصله كوتاه م��دت نمي توان 
تمام مس��ائل را حل كرد اما تقاض��ا داريم با يك 
ن��گاه مش��ترك ميان دول��ت و مجلس بت��وان از 

ظرفيت هاي موجود حداكثر استفاده را ببريم. 

اخبار

با گذشت بيش از 15 روز از آتش گرفتن تاالب هورالعظيم، بالگردهاي اطفاي حريق راهي منطقه شدند

خوزستاني ها چشم انتظار آتش بس در هورالعظيم
ريحانه جاويدي|

دوازده��م تير بود ك��ه آتش به ج��ان تاالب 
هورالعظي��م افت��اد. بع��د از تم��ام بي آبي ه��ا و 
بي برقي ه��اي ماه اخير در خوزس��تان، حاال دود 
آتش ت��االب به چش��م مردم اين اس��تان رفت؛ 
دودي ك��ه هن��وز ه��م ادام��ه دارد. آتش��ي كه 
گاوميش هاي مردم را زنده زنده س��وزاند و تاالب 
هورالعظي��م را در نورديد، با گذش��ت بيش از ۲ 
هفته هنوز خام��وش نش��ده و نيزارها همچنان 
مي س��وزند. ١٦ هزار و پانصد هكتار از تاالب در 
بخش ايراني آن در آتش سوخت تا سرانجام روز 
گذش��ته دولت عراق ب��ا ورود بالگرد اطفا حريق 
از اي��ران براي خاموش ك��ردن آتش هورالعظيم 
ب��ه منطقه موافقت ك��رد و بالگرده��ا به ميدان 
آمدن��د، اما دم��اي ۵۲ درجه هوا كار را س��خت 
و طوالني مي كند؛ چرا كه وقتي هوا گرم ش��ود، 
بالگرده��ا از نظر ايمني اجازه پ��رواز ندارند. اين 
ش��رايط در حالي اس��ت كه به گفت��ه احمدرضا 
الهيج��ان زاده، مديركل محيط زيس��ت اس��تان 
خوزس��تان، از ماه هاي قبل وقوع آتش سوزي در 
تاالب هورالعظيم پيش بيني شده بود، ولي كشور 
عراق شرايط مقابله با آن را نداشت. حاال وسعت 
چهارمين آتش س��وزي كه از ش��روع تابستان تا 
امروز هورالعظيم را س��وزانده به قدري زياد شده 
كه ساكنان ش��هرهاي هويزه، رفيع، سوسنگرد، 
بس��تان و حت��ي اه��واز در مي��ان دود غليظ و 
س��ياهش نفس مي كش��ند و زندگي مي كنند، با 
ان��واع بيماريي هاي تنفس��ي دس��ت و پنجه نرم 
مي كنن��د، بيمارس��تان ها در حال��ت آماده باش 
هس��تند و همه خوزستان چشم انتظار آتش بس 
در ت��االب مانده اند. هورالعظي��م نيمه جان، يا از 
خشكس��الي زخ��م مي خورد و نام��ش به عنوان 
منش��أ اصلي گرد و غبار در خوزستان سر زبان ها 
مي افتد، يا آلودگي نفتي بالي جانش مي شود، يا 
مانند اتفاق اخير، در آتش مي سوزد و نيزارهايش 

خاكستر مي شوند. 

 مذاكرات طوالني براي ورود بالگرد
در حال��ي كه همچن��ان ت��االب هورالعظيم 
در بخ��ش عراق در آتش مي س��وزد، س��رانجام 
مذاكرات طوالني مدت دولت هاي ايران و عراق 
براي اعزام بالگرد اطفا حريق روز گذشته نتيجه 
داد و براي نخس��تين بار دو بالگرد راهي آسمان 

هورالعظي��م در كش��ور عراق ش��دند. از همان 
نخستين روزهاي ش��روع آتش سوزي در تاالب 
هورالعظيم، اداره كل مديريت بحران خوزستان 
هماهنگي الزم ب��راي اعزام ي��ك فروند بالگرد 
آبپاش براي خاموش كردن آتش و اس��تقرار در 
محل آتش س��وزي در كش��ور عراق را انجام داد 
و بعد از آن براي ارس��ال اين بالگرد، فرماندهي 
س��تاد كل نيروهاي مسلح و س��فارت ايران در 
ب��ه ميدان آمدن��د و هماهنگي هاي الزم صورت 
گرفت اما تا روز گذش��ته همچنان مجوز حضور 
بالگ��رد از طرف كش��ور عراق صادر نش��ده بود. 
احمدرضا الهيجان زاده، مديركل محيط زيست 
استان خوزستان درباره جزييات اين موضوع به 
»تعادل« گفت: »در همان روزهاي اول، نامه يي 
به س��فير عراق داده شد و همكاران بخش امور 
بين المل��ل اداره كل حفاظت از محيط زيس��ت 
خوزس��تان حضور مس��تمري در كنس��ولگري 
عراق داش��تند. در همين راس��تا جلس��ه يي با 
اس��تاندار ميس��ان ني��ز برگزار ش��د و وي قول 
همكاري بيش��تر داد. همه اين موارد همزمان با 

درگيري هاي جنوب عراق ش��ده بود و به همين 
دليل اجازه ورود به اين كش��ور را نداش��تيم اما 
خوش��بختانه در اين زمان اجازه ورود به خاك 

اين كشور را دريافت كرده ايم.«
او اف��زود: »س��رانجام بع��د از هماهنگ��ي با 
مس��ووالن اس��تان العم��اره در ع��راق و اخ��ذ 
مجوزهاي الزم، عملي��ات خاموش كردن آتش 
در اي��ن تاالب از ام��روز به وس��يله بالگردهاي 
آبپاش از س��اعت ده صبح روز جمعه آغاز ش��د 
ام��ا به دلي��ل گرماي هوا محدوديت��ي در پرواز 
هلي كوپتر وجود دارد زيرا بالگرد در دماي ۵٠ 
درجه سانتي گراد از نظر ايمني نمي تواند پرواز 
كن��د و محدوديت هاي فني وج��ود دارد. اينكه 
بتوانيم با بالگرد آتش را خاموش كنيم غير قابل 
پيش گيري اس��ت زيرا وضعيت تاالب با جنگل 

متفاوت است.«
الهيج��ان زاده ب��ا اش��اره به وس��عت محل 
آتش سوزي در هور، تصريح كرد: عرصه مستعد 
آتش س��وزي در بخش عراقي تاالب حدود ١۵٠ 
هزار هكتار اس��ت و در دو هفت��ه اخير بيش از 

١٦ هزار هكتار از آن دچار حريق ش��ده اس��ت، 
بنابراي��ن كار خام��وش كردن اين آتش بس��يار 
دش��وار اس��ت. با توجه به اينكه اين نخس��تين 
تجربه اطف��اي حريق به وس��يله بالگرد آبپاش 
در نيزارهاي تاالب و ش��رايط فعلي اس��ت، بايد 
منتظر نتايج آن باشيم و اميدواريم اين عمليات 

در خاموش كردن آتش موثر واقع شود.«
مديركل محيط زيس��ت اس��تان خوزس��تان 
درباره آخري��ن وضعيت ت��االب هورالعظيم كه 
به دليل سياس��ت هاي نادرس��ت آبي در آستانه 
خش��ك ش��دن كامل بود، گفت: »عمده منابع 
تامين كنن��ده آب تاالب رودهاي كرخه در ايران 
و دجله در عراق است و از طرف ديگر بارش هاي 
پاييز و زمس��تان. اگرچه در سال هاي اخير اين 
تاالب تا مرحله خش��كي كامل پيش رفت اما از 
س��ه سال گذشته و با ش��روع برنامه حفاظت از 
تاالب، حقابه مناسبي از كرخه وارد هورالعظيم 
مي ش��ود ام��ا امس��ال به دليل كمب��ود بارش و 
خشكس��الي در حوزه كرخه ٣۵ ت��ا ۴٠ درصد 
كاهش بارش وجود داش��ت سبب شد تا ورودي 

آب ب��ه هورالعظيم ناچيز باش��د. از طرف ديگر 
افزايش دماي هوا هم سبب شد تا ارتفاع آب در 
اين تاالب پايين رفته و پيش بيني مي ش��ود اين 

وضعيت تا مهرماه ادامه داشته باشد.«
با اين وجود آنطور كه كارشناسان مي گويند، 
اگر چه تامين حقابه تاالب بهترين راه خاموش 
كردن آتش اس��ت اما با توجه به كاهش شديد 
حج��م آب رودخانه هاي كرخه در ايران و دجله 
در ع��راق ك��ه منابع اصل��ي تغذيه كننده تاالب 
هس��تند، در حال حاضر امكان تامين آب مورد 
نياز هور وجود ندارد و اطفاي حريق به وس��يله 
بالگ��رد آبپ��اش در ش��رايط فعلي تنه��ا راهكار 

به شمار مي آيد. 

 چرا تاالب آتش گرفت؟
علت ه��اي  زيس��ت  محي��ط  كارشناس��ان 
مختلفي را براي آتش گرفتن تاالب هورالعظيم 
مط��رح مي كنند. برخي از آن��ان مردم محلي و 
شركت هاي نفت شاغل در هور،  از عامالن اصلي 
بروز آتش س��وزي هستند،  چرا كه مردم نيزارها 
را آتش مي زنند ت��ا بتوانند از ني براي خوراك 
دام هايش��ان اس��تفاده كنند. تاسيس��ات نفتي 
مستقر در هورالعظيم هم براي باز كردن مسير 
و اس��تخراج نفت مجبورند ني ها را آتش بزنند. 
اين آتش گاهي زبانه مي كشد و به ساير بخش ها 
منتش��ر مي ش��ود از طرف ديگر فعاالن محيط 
زيس��ت معتقدند با خشك شدن بخش هايي از 
هور به علت بي آبي، سدسازي و برداشت آب از 
سرش��اخه ها، همزمان با گرم شدن هوا نيزارها 
آتش مي گيرند و مي سوزند و علت آتش سوزي 
ت��االب هورالعظيم را در سياس��ت هاي پرتنش 
آبي بايد جست وجو كرد اما مسووالن معتقدند 
تاالب خودسوزي كرده اس��ت،  چنانچه محمد 
ساكي، رييس اداره حفاظت محيط زيست شهر 
هويزه درباره اين موضوع گفت: »يكي از داليل 
آتش س��وزي در هور، خودس��وزي طبيعي اين 
تاالب اس��ت كه به دليل خشكس��الي و كاهش 
شديد ورودي آب به تاالب رخ مي دهد. هر سال 
با ش��روع فصل گرما چنين مشكالتي در تاالب 
هورالعظيم رخ مي دهد كه در نتيجه بروز چنين 
رويدادهايي اكوسيس��تم تاالب از بين مي رود و 
گياهان و جان��وران هورالعظيم آس��يب جدي 

مي بينند.«

معاون بيمه يي سازمان تامين اجتماعي گفت: ۴۲ ميليون 
نفر تحت پوش��ش تامين اجتماعي هس��تند و هر ماه بيش از 

٦۲٠٠ ميليارد تومان پرداختي هاي اين سازمان است. 
محمدحسن زدا با بيان اينكه س��ه جانبه گرايي )كارفرما، 
كارگر و دولت(، قانون اس��ت و اي��ن موضوع در هيات امناي 
سازمان تامين اجتماعي رعايت مي شود و اين هيات تركيبي 
از نماين��دگان دولت، كارفرمايان و كارگران اس��ت اما تعداد 
آنها با هم تناس��ب ندارد گفت: در دوره قبلي، موسسه عالي 
پژوهش و معاونت فرهنگي س��ازمان تامين اجتماعي منحل 
ش��د، اين دو را احيا كرديم و در معاونت فرهنگي، دبيرخانه 
دايمي را براي گفت وگو با هر س��ه گروه ش��ركاي اجتماعي 
ايجاد كرديم و اكنون اداره كل هاي كارفرمايان، بيمه شدگان 
و اداره كل مس��تمري بگيران، فعال هس��تند. زدا با اشاره به 
وجود ي��ك ميليون و ۴٠٠ هزار كارفرم��ا اضافه كرد: بايد با 
آنها همفكري داش��ته باشيم و اين نياز به اصالح قانون تامين 

اجتماعي دارد. 

او ب��ا بيان اينكه ۴۲ ميليون نفر تحت پوش��ش س��ازمان 
تامي��ن اجتماعي هس��تند، گفت: هر ماه بي��ش از ٦ هزار و 

دويست ميليارد تومان پرداختي هاي اين سازمان است. 
زدا اف��زود: س��ازمان تامين اجتماع��ي در طول ١٠ تا ١۵ 
سال گذش��ته با بازنشس��تگي هاي پيش از موعد مواجه بود 
و همچني��ن مهمان��ان ناخوانده از نهادها به س��ازمان تامين 
اجتماعي ارجاع ش��دند و س��پس رها كردند و حق بيمه هاي 
آنه��ا را پرداخت نمي كنن��د. معاون بيمه يي س��ازمان تامين 
اجتماعي با اش��اره به اينكه تقاضا براي بازنشستگي پيش از 
موع��د در جامعه كارگري زياد اس��ت، اضاف��ه كرد: در بحث 

مستمري هم شرمنده آنها هستيم. 
او با بيان اينكه هر ماه ۴ هزار و ۵٠٠ ميليارد تومان بابت 
مستمري ها پرداخت مي كنيم، گفت: براي حل اين مشكالت 
به عزم ملي نياز داريم. زدا افزود: جلسات غيرعلني در مراكز 
ارش��د تصميم گيري نظام داش��تيم و اين مسائل مطرح و در 

حال پيگيري است. 

در حالي كه روز پنجش��نبه خبري مبني بر مختومه شدن 
پرون��ده اسيدپاش��ي هاي اصفه��ان به نقل از وكي��ل پرونده 
منتشر شد، يكي از قربانيان اين اسيد پاشي ها ضمن تشريح 
آخرين وضعيت درماني خود، به خبر مختومه ش��دن پرونده 
»اسيدپاش��ي اصفهان« واكنش نش��ان داد و گفت: فردي در 
مورد پرونده قربانيان اسيدپاشي صحبت كرده و گفته پرونده 
مختومه ش��ده، اما اين فرد وكيل را نمي شناسم و پرونده من 

هم مختومه نشده و طبق روال در حالي پيگيري است. 
س��هيال جوركش در مورد آخرين وضعي��ت درماني خود 
اظهار كرد: پس از عملي كه روي چش��م من انجام شد طبق 
گفته پزش��ك وضعيت به گونه يي اس��ت كه ممكن است هر 
روزي كه از خواب بيدار مي ش��وم بينايي ام را از دست بدهم. 
ه��ر روز خدا را ش��كر مي كنم ك��ه بيناي��ي ام را دارم و همه 
توان من اين اس��ت كه بتوانم اين بينايي را نگه دارم و همه 
دلخوش��ي من به اندك بينايي چشم چپ است چون چشم 
راست من كوچك شده و براي آن ديگر كاري نمي شود كرد. 
او اف��زود: ضمن اينكه من هنوز عمل ه��اي زيبايي را هم 
انج��ام نداده ام و طي چهار س��ال بعد از حادثه تنها به دنبال 
بينايي چش��م چپ خودم ب��ودم و در حال حاضر هم با تمام 
سختي ها و رنج ها توانسته ام مقدار كمي از بينايي چشم چپ 
را به دست بياورم. از طرفي حفظ اين بينايي هم سخت است 
و براي آن بايد از قطره هايي كه س��اختني هس��تند استفاده 
كن��م كه اي��ن قطره ها را با كمك دوس��تان از امريكا تهيه و 
براي من ارسال مي كنند. اين قرباني اسيد پاشي اصفهان در 
مورد اينكه آيا باز هم براي درمان بايد به امريكا برود يا خير 
به ايسنا گفت: من در حال حاضر پلكم باز است و يك عمل 
پلك دارم و بايد آن را انجام بدهم ولي به ايران برگش��تم تا 
مس��اله ديه ام را پيگي��ري و آن را دريافت كنم. ضمن اينكه 
پزشك من گفته بيش از دوماه نبايد بمانم و براي ادامه روند 

درمان بايد به امريكا برگردم. 
جورك��ش اضافه كرد: رييس جمه��وري قبال نامه يي زده 
بود كه به وضعيت ديه من به صورت صد در صد رس��يدگي 
شود. من هم هر روز با اين وضعيت چشمم پيش دكترهاي 

پزشكي قانوني، دادگاه و استانداري مراجعه كردم و مقامات 
اصفهان و خانم تاج الدين هم وضعيت من را پيگيري كردند 
ام��ا در نهايت وزارت دادگس��تري و صندوق خس��ارت هاي 
بدني ب��ه ديه من اعتراض كردند و پرون��ده به ديوان عالي 
و از آنجا به ش��عبه ٣، ش��عبه هم عرض ته��ران در اصفهان 
انتقال پيدا ك��رد. طبق قول ها و مس��اعدت هايي كه انجام 
ش��ده ايم��ان دارم كه به من كمك مي كنن��د و به ديه من 
رس��يدگي مي شود. چون تنها راه حلي كه بتوانم بينايي ام را 

نگه دارم همين است. 
او در م��ورد اينك��ه آيا تا به حال مبلغ��ي را به عنوان ديه 
دريافت كرده يا خير گفت: مبلغ اندكي به صورت علي الحساب 
به من پرداخت ش��ده بود. اما اين هفته دادگاه براي رسيدگي 

به ديه من و اعتراضي كه زده شده بود برگزار مي شود. 
جورك��ش در مورد نحوه پيگيري پرونده اش و در واكنش 
به خبر مختومه ش��دن پرونده اسيدپاش��ي اصفهان كه روز 
چهارشنبه اعالم ش��د، گفت: فردي در مورد پرونده قربانيان 
اسيدپاشي صحبت كرده و گفته پرونده مختومه شده است اما 
من وكيلي به نام »عباس علي زاده« ندارم و او را نمي شناسم 
و پرونده من هم مختومه نشده و طبق روال در حالي پيگيري 
است، همانطور كه گفتم هفته آينده دادگاه مربوط به ديه ام 
برگزار مي شود. همچنين ايمان دارم كه روزي فرد اسيدپاش 
كه چهار سال من را در اين رنج قرار داده رسوا خواهد شد. 

ماهانه ۶۲۰۰ ميليارد تومان، پرداختي تامين اجتماعي

سهيال جوركش: پرونده ام مختومه نشده است

مسووالن وزارت بهداشت معتقدند كه با وجود تحريم ها، در 
حوزه دارويي با مشكلي روبرو نيستيم، اما گزارش ها حاكي از اين 
است كه به ويژه در بخش داروي بيماران خاص، دولت با چالشي 
جدي مواجه اس��ت. مافياي دارو و ارز نيز در اين ميان وضعيت 

دارو را در آستانه وضعيت بحراني قرار داده اند. 
عضو كميسيون بهداشت مجلس از ورود كميسيون متبوعش 
به موضوع آشفتگي موجود در بازار دارو بعد از تعطيالت مجلس 
خبر داده است.  احمد حمزه در مورد هشدار رييس هيات مديره 
س��نديكاي صنايع دارويي در رابطه با آشفتگي موجود در بازار 
دارو تا جايي كه توليدكنندگان به دليل اعمال تحريم ها قادر به 
تامين مواد اوليه سرم نيستند گفت: تامين دارو شايد از تهيه غذا 
براي مردم هم واجب تر باش��د، بنابراين دولتمردان بايد با تامل 
بيش��تري براي رفع اين مشكل تدبيري بينديشند و ارزي را كه 
با اين س��ختي وارد كشور مي شود به تامين كاالهاي اساسي كه 
يك��ي از واجبات آن دارو اس��ت، تخصيص دهند. نماينده مردم 
كهنوج درمجلس ش��وراي اس��المي، ادامه داد: دولتمردان بايد 

نظ��ارت كنند ارزي كه در حوزه تامين دارو هزينه مي ش��ود در 
قالب كاالي مورد نظر به كش��ور برگردد و كنت��رل بازار دارو را 
به گونه يي در دس��ت بگيرند تا س��رمايه يي كه براي تامين دارو 

گذاشته شده بطور صحيح هزينه شود. 
او در بي��ان علل بروز مش��كل در زمينه تامي��ن داروي مورد 
نياز كش��ور در ش��رايطي كه هنوز تحريم ها تاثير خود را نشان 
نداده اند، به خانه ملت گفت: وقتي تجارت ضعيف شود هر راهي 
براي سوءاس��تفاده باز مي ش��ود، كما اينكه ممكن است برخي 
واردكنن��دگان، داروه��اي وارد ش��ده را در ب��ازار آزاد به فروش 
برسانند، ضمن اينكه مسووالن حوزه سالمت بايد از قبل به اين 
مهم مي انديشيدند كه ممكن است روزي با اين مشكالت مواجه 
شويم و براي مقابله با آن برنامه هاي الزم را پيش بيني مي كردند. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم، تاكيد كرد: متاس��فانه يكي 
از مش��كالت كنوني كش��ور عدم نظارت صحيح بر روند واردات 
كاالهاي اساسي و نحوه عرضه آنها است و آشفتگي هاي موجود 

در بازار دارو نيز ريشه در همين موضوع دارد. 

طرح هدايت تحصيلي دانش آموزان كه آنها را در مواقعي مجبور 
به انتخاب رش��ته هاي مد نظر آموزش و پرورش مي كرد، با اعتراض 
معلمان و دانش آموزان و خانواده هايش��ان، متوقف ش��ده است. در 
آن طرح مس��ووالن آموزش و پرورش در تالش براي افزايش تمايل 
دانش آم��وزان براي ورود به رش��ته هاي فني بودند و در مواقعي نيز 
تبعيض هاي��ي براي اتباع خارجي و دخت��ران ايجاد كرده بودند. اما 
حاال نظام آموزش��ي با چالش جديدي رو به رو ش��ده اس��ت. تعداد 
دانش آموزاني كه رش��ته رياضي را براي دامه تحصيل در متوسطه 

دوم انتخاب مي كنند، به طوري چشمگير كاهش يافته است. 
معاون آموزش متوس��طه وزير آموزش و پرورش گفت: كاهش 
جمعيت دانش آموزي در رشته رياضي نگران كننده است، به طوري 
كه س��ال به سال از تعداد دانش آموزان اين رشته كاسته مي شود. 
علي زرافش��ان اظهار ك��رد: گرايش دانش آموزان به رش��ته فني 
و حرفه اي در كش��ور در وضعيت مطلوبي ق��رار دارد هر چند كه 
انتخاب رش��ته به اختيار دانش آموزان انجام ش��ده ولي ١٧ درصد 
ظرفيت ش��اخه فني و حرفه  اي در خرداد ماه تكميل شده و براي 
رش��ته كار و دانش ني��ز ظرفيت ۲٣ درصد پيش بيني ش��ده كه 

١٧درصد آن نيز به انجام رسيده است. 
او مساله اصلي را مرتبط با رشته رياضي و گرايش كم دانش آموزان 
به اين رشته اعالم و اظهار كرد: با توجه به اينكه رشته رياضي رشته 
علوم پايه محسوب مي شود و علوم پايه نيز مساوي با توسعه كشور 
اس��ت كاهش كمي و كيفي دانش آموزان اين رش��ته آينده توسعه 
كشور را به مخاطره مي اندازد. معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و 
پرورش به ايسنا گفت: در نقطه مقابل ما در رشته علوم تجربي با روند 
افزايش دانش آموزان روبه رو هس��تيم به طوري كه امسال در كنكور 

٦٣٠ هزار داوطلب در اين رشته با هم رقابت كردند. 
زرافش��ان اين آش��فتگي و به هم ريختگي پذيرش دانشجو را در 
رشته هايي مختلف يادآور شد و افزود: بازار كار و اشتغال مهم ترين 
عنصر تعيين كننده در گرايش افراد به رشته علوم تجربي است كه 
البت��ه در كنار اين عوامل محيطي و اجتماعي نقش خود خانواده ها 
نيز در ترغيب فرزندانش��ان به رش��ته تجربي بي تاثير نيس��ت ولي 
همچنان نگراني ما در رش��ته رياضي اس��ت كه جمعيت آن رو به 
كاهش است.  معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش گفت: 

ما در حوزه هدايت تحصيلي با مشكل جدي روبرو نيستيم و فضاي 
دو سال قبل در اين زمينه تبديل به يك جو آرام تر و منطقي تر شده 
بطوري كه از هفته جاري ش��اهد توزيع فرم هاي هدايت تحصيلي 
در بي��ن دانش آموزان هس��تيم تا ب��ا همراه��ي خانواده ها انتخاب 
رش��ته و ثبت نام دانش آموزان پايه دهم شروع شود. معاون آموزش 
متوس��طه وزير آموزش و پرورش اظهار كرد: قرار اس��ت در كنكور 
سال آينده ٣٠درصد نمرات مربوط به سابقه تحصيلي دانش آموزان 
تعيين شود كه قطعا با توجه به داوطلبين سال هاي گذشته كنكور 
و فارغ التحصي��الن پايه دوازدهم دو آزمون مجزا در كش��ور برگزار 
خواهد ش��د. زرافشان در مورد برگزاري همزمان اين آزمون ها بيان 
كرد: قرار اس��ت سازمان سنجش در اين زمينه اعالم نظر كند تا با 
دو سوال متفاوت آزمون ها برگزار و نمرات دانش آموزان اعمال شود. 
او در م��ورد اهميت كيفيت بخش��ي به ح��وزه تعليم و تربيت 
گفت: نيروي انس��اني در آموزش و پ��رورش در راس اين تحوالت 
و حرك��ت كيفي بخش قرار دارد و در ٩ ماه گذش��ته ما در تامين 
نيروي انس��اني برنامه ريزي كرديم تا به اشكال مختلف با استقرار 
پايه دوازدهم تامين نيروي انساني به خوبي انجام شود. وي اظهار 
كرد: در اين راس��تا در كنار انصراف ١٠ هزار معلم بازنشسته براي 
ادامه خدمت در مدارس ورود معلمان از دانش��گاه شهيد رجايي و 
فرهنگيان، جذب نيرو در قالب خريد خدمت و همچنين س��رباز 
معلم و حق التدريسي ها در دستور كار است تا كمبود نيروي انساني 

را به نوعي برطرف كنيم. 

ورود مجلس به پرونده آشفتگي بازار دارو

نگراني از كاهش جمعيت دانش آموزي در رشته رياضي
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ورود موتورها و كاميون ها به تونل هاي شهري ممنوع شد

اجراي 2 طرح ترافيكي ويژه از امروز در پايتخت

معاون شهردار وضعيت سومين برنامه ۵ ساله تهران را تشريح كرد

8 سناريو براي آينده پايتخت

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|
س��ردار مهمان��دار، رييس پليس راه��ور تهران 
از ممنوعي��ت تردد موتورس��يكلت ها، كاميون ها و 
كاميونت ه��ا در تونل هاي ش��هري خب��ر داد. اين 

ممنوعيت از امروز اجرايي مي شود. 
مهمان��دار درب��اره دليل اي��ن ممنوعيت گفت: 
بررسي هاي ما نشان مي دهد كه با توجه به انباشت 
گازهاي ناش��ي از احتراق خودروه��ا در تونل هاي 
شهري در موارد متعددي موتورسيكلت سواران پس 
از ورود به تونل دچار مسموميت، سرگيجه و ناتواني 
در كنترل وسيله شده و به زمين خورده اند و پس از 
آن نيز خودروهاي ديگر با اين افراد برخورد كرده و 
تصادفات دردناكي پديد آمده است. به همين دليل 
ما براي حفظ ايمني موتورس��يكلت سواران و ساير 

رانندگان چنين طرحي را اجرا كرده ايم. 
همچنين به گفته سردار محمدرضا مهماندار از 
امروز با موتورسواراني كه پالك هاي خود را مخدوش 

مي كنند نيز برخورد قاطع صورت مي گيرد. 
وي در اين باره گفت: پالك هويت يك وس��يله 
نقليه اعم از خودرو و موتورسيكلت است و با توجه 
به اينكه يكي از اركان مهم ترافيكي و عاملي براي 
شناس��ايي مالك وس��يله نقليه محسوب مي شود 
هرگونه تغيير، دستكاري و نبود آن عواقب انتظامي 
و امنيت��ي در پ��ي دارد. به هيچ عنوان براي پليس 
قابل پذيرش نيس��ت ك��ه پالك موتورس��يكلتي 
مخدوش ش��ده يا روي آن ب��ا زنجير، پارچه،  طلق 
و نظاير آن پوش��انده شود. بطور كلي هر آنچه ديد 
پالك موتورسيكلت را كاهش داده يا مخدوش كند 

خالف است و پليس با آن برخورد خواهد كرد. 
مهماندار درباره مجازات ه��اي مخدوش  كردن 
پالك ني��ز گفت: هماهنگي خوب��ي در اين زمينه 
ميان پليس راهور و دادس��را وجود داش��ته و بطور 
كلي مخدوش كردن پالك از ش��ش ماه تا يكسال 
حبس را در پي دارد و عالوه بر آن موتورس��يكلت 
توقيف ش��ده و مشمول جريمه نيز خواهد شد. به 
وي��ژه آن دس��ته از افرادي كه ب��راي جلوگيري از 
اعمال قانون نسبت به پوشاندن يا مخدوش كردن 
پالك خود اقدام مي كنند حتما به دادس��را معرفي 
شده و با آنان برخورد خواهد شد. مهماندار بار ديگر 
از رانندگان و موتورس��يكلت س��واران خواست كه 
از نصب  طلق، قرار دادن زنجير و پوش��اندن پالك 

وسيله نقليه خود خودداري كنند. 
وي ب��ا اش��اره به ديگر تخلفات موتورس��يكلت 
س��واران نيز گفت: نداش��تن كاله ايمن��ي، عبور از 
پياده رو و مناطق ممنوعه، انجام حركات نمايشي 

و مارپيچ و حمل بار غيرمتعارف با موتورس��يكلت 
از مواردي اس��ت كه پليس ب��ا آن برخورد خواهد 
كرد. البته در برخورد با اين تخلفات مهم ترين اصل 
حفظ ايمني ترافيكي و سالمت خود موتورسيكلت 
س��واران است چراكه موتورس��يكلت سواران سهم 
زي��ادي در آمار تلفات تصادفات رانندگي در تهران 

را به خود اختصاص دادند. 

 سهم موتورها در آلودگي هوا؟
موتورسيكلت هاي كاربراتوري منبع ۱۹ درصد 
آلودگي ش��هر تهران هستند، موتورسيكلت هاي 
كاربرات��وري روزان��ه ۳۸۰ ت��ن آلودگ��ي توليد 
مي كنن��د، موتورس��يكلت هاي كاربراتوري ۳ تا 
5 براب��ر خودروه��ا آاليندگي ايج��اد مي كنند. 
اين آمار نش��ان دهنده تاثير و س��هم موتورهاي 
كاربراتوري در آلودگي هواي تهران بوده و نشان 
مي دهد يكي از راه هاي كاهش آلودگي ها كنترل 
موتورس��يكلت هاي كاربراتوري است. همچنين 
ميني بوس ها، كاميون ها و اتوبوس ها به ترتيب 
بيشترين س��هم را در توليد اكسيدهاي گوگرد 
دارند. بنابراين تصميم پليس راهور تهران مبني 
بر عدم ممنوعي��ت تردد اين خودروها به داخل 

تونل هاي ش��هري در نهايت به كاهش آلودگي 
هوا نيز كمك مي كند. 

زه��را صدر اعظم ن��وري، رييس كميس��يون 
سالمت، محيط زيس��ت وخدمات شهري شوراي 
ش��هر در گفت وگو ب��ا »تعادل« عن��وان كرد كه 
خودروهاي سنگين و ديزلي و موتورسيكلت ها از 
مهم ترين منابع آالينده متحرك هستند و آلودگي 
آنها چند برابر خودروهاي سواري است و معضالتي 

را براي شهر و شهروندان به وجود مي آورد. 
وي ب��ا بيان اينكه جهت جلوگيري و كاهش 
آلودگ��ي هوا بايد منابع انتش��ار را كنترل كرد، 
گفت: يك موتورس��يكلت كاربراتوري حدود ۱5 
گرم آلودگي دارد كه اين ميزان آلودگي بس��يار 
زياد اس��ت. همچنين موتورسيكلت 5 برابر يك 
خودروي سواري يورو 2 آلودگي ايجاد مي كند. 
مي��زان آلودگ��ي خودروه��اي ديزلي س��نگين 
نيز بس��يار باالس��ت. بنابراين بايد صاحبان اين 
خودروه��ا را مل��زم به استانداردس��ازي و نصب 
فيلت��ر ج��ذب دوده ك��رد. همچني��ن مي توان 
موتوره��اي كاربراتوري را ب��ه انژكتوري تبديل 
كنن��د كه اين موارد مي تواند در كاهش آلودگي 

هوا موثر باشد. 

 قطعي برق و جت فن تونل ها
نوري با اش��اره به اقدام اخير پليس راهور مبني 
بر ممنوعيت تردد كاميون ها و موتورسيكلت ها در 
تونل هاي درون ش��هري اظهار داش��ت: از آنجا كه 
تونل يك معبر محدود و سربس��ته اس��ت، تجمع 
آلودگي در آن مي تواند بسيار خطرناك باشد. البته 
جت فن هايي كه در تونل ها نصب است تا حدودي 
هواي داخل تونل را تهويه مي كند، اما در وضعيت 
كنوني كه مش��كل قطعي برق داري��م، چنانچه بر 
اثر قطعي برق، جت فن ها كار نكنند ش��رايط براي 
خودروها و به خصوص موتورسيكلت هايي كه داخل 
تونل تردد مي كنند بس��يار خطرناك مي ش��ود و 
اي��ن تصميم پليس راهور مبني بر ممنوعيت تردد 
موتورسيكلت ها در تونل هاي شهري تصميم درست 
و بجايي اس��ت و مي تواند ت��ردد را در داخل تونل 
مديريت كند. همچنين باعث كاهش آلودگي هواي 

داخل تونل ها خواهد شد. 
رييس كميسيون خدمات شهري شوراي شهر 
در پاس��خ به اينكه موضوع ورود موتورسيكلت هاي 
برق��ي به كجا انجاميد، توضيح داد: يكي از راه هاي 
مناس��ب كاهش آلودگي ه��وا، جايگزي��ن كردن 
موتورسيكلت هاي برقي به جاي موتورسيكلت هاي 

كاربراتوري اس��ت. چنانچه موتورسيكلت ها برقي 
ش��وند ميزان آلودگي از اين راه به صفر مي رس��د. 
تحقق اين امر نياز به سرمايه گذاري بخش خصوصي 
و نيز وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد و اين دو 
بخش بايد عزم جدي براي اين كار داش��ته باشند. 
در واقع بايد كارخانه ها را به توليد موتورهاي برقي 
تش��ويق كرد تس��هيالتي در اختيار آنها قرار دارد. 
هزينه خريد موتوره��اي برقي براي مصرف كننده 
بسيار سنگين اس��ت. اين موتورسيكلت ها قيمتي 
بي��ن ۸ تا ۱5 ميليون تومان دارند. اما در ش��رايط 
كنوني و با توجه به ش��ناور بودن نرخ ارز هر لحظه 
قيم��ت اين موتور ها تغيير مي كند و رقم دقيق آن 

نيازمند بررسي است. 
وي اف��زود: اي��ن رق��م ب��راي كس��ي ك��ه از 
موتورسيكلت اس��تفاده مي كند رقم بسيار بااليي 
اس��ت زيرا موتورس��واران معموال از اقشار متوسط 
و ضعيف جامعه هس��تند. عالوه بر اين باتري هاي 
ش��ارژ اين موتورها هزينه ه��اي بااليي دارند و بايد 

ايستگاه هاي شارژ اين باتري ها احداث شود. 
به گفته نوري، شهرداري تهران براي اين منظور 
آمادگ��ي دارد و قبال هم مصوبه ي��ي در اين زمينه 
داشته است تا به متقاضيان اين موتورها تسهيالت 
ارائه دهد كه مبلغ آن نيز قابل بازنگري اس��ت. در 
دوره مديريت قبلي قرار بود ش��هرداري وامي را در 
اختيار متقاضيان خريد اين موتورس��يكلت ها قرار 
دهد، بر اين اس��اس ش��هرداري ته��ران مبلغ 2.5 
ميليون تومان تسهيالت بالعوض به ازاي هر دستگاه 
موتورسيكلت برقي به شركت سايپا پرداخت مي كند 
تا هنگام خريد موتورسيكلت، توسط شهروندان، از 
مبلغ نهايي فاكتور كسر شود. همچنين خريداران 
مي توانن��د به ج��اي كمك بالع��وض 2.5ميليون 
توماني، وام ليزينگ 6.5ميليون توماني بدون بهره 
نيز دريافت كنند. نوري در پاسخ به اينكه آيا تاكنون 
اي��ن وام در اختيار متقاضيان قرار گرفته اس��ت يا 
خير، عنوان كرد: شهرداري مشكلي در پرداخت وام 
ندارد اما موضوع اين است كه با پرداخت اين ميزان 
وام مشكل متقاضيان حل نمي ش��ود و مردم قادر 

نخواهند بود موتور برقي بخرند. 
وي افزود: براي اين كار الزم است تا خط توليد 
آن در داخل كش��ور راه بيفتد و نيز تس��هيالتي از 
جانب دولت و بخش خصوصي فراهم ش��ود. وقتي 
مي خواهيم كار خوبي را انجام دهيم كه براي مردم 
از لحاظ هزينه محدوديت هايي وجود دارد، بايد ساز 
و كارهاي تشويقي به كار ببريم تا به استفاده از آن 

متمايل شوند. 

معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراهاي 
شهرداري تهران آخرين وضعيت برنامه 5 ساله سوم 

شهرداري را تشريح كرد. 
حجت اهلل ميرزايي در گفت وگو با مهر، با اش��اره 
به آخرين وضعيت برنامه 5 س��اله سوم شهر تهران 
و زم��ان اجرايي ش��دن آن، گفت: هر زم��ان برنامه 
سوم شهرداري آماده شود، زمان اجراي آن سال ۹۸ 
خواه��د بود؛ اما بايد ميان بودجه س��ال ۹۸ و برنامه 
سوم هماهنگي باشد و پايه بودجه سال آينده برنامه 

سوم باشد. 
 ميرزايي اظهار كرد: در پژوهش هاي انجام شده

۸ آينده نگاري شناس��ايي شده اند كه در آنها چند 
عام��ل متغي��ر و چند عامل قطعي هس��تند مانند 
خشكس��الي، افزاي��ش حضور زن��ان، افزايش تنوع 
زندگي و س��الخوردگي كه سالمندي، خشكسالي، 
افزايش س��هم زنان از اولويت ها و مسائلي است كه 

حتما در برنامه 5 س��اله به آن توجه شده است. به 
گفت��ه او، به طور مثال در بخش تداوم خشكس��الي 
باي��د الگوه��اي آبي��اري فضاي س��بز ب��ا توجه به 
محدوديت ه��اي آبي تعريف ش��ود و همچنين به 
س��مت اس��تفاده از گونه هاي گياهي برويم كه آب 
بري كمتري دارند، همچنين جلساتي با سازمان آب 
و فاضالب براي طراحي و دست يابي به اين سيستم 

كاهش مصرف آب برگزار كنيم. 
معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراهاي 
شهرداري تهران درخصوص راهكارهايي كه در برنامه 
سوم براي موضوعات و چالش هاي سنتي در تهران از 
جمله آلودگي هوا و ترافيك، نابرابري هاي اجتماعي 
و... پيش بيني ش��ده، گفت: از اين موضوعات تحليل 
روش��ني داريم اينكه در ش��هر نابرابري و بي عدالتي 
وجود دارد دليل مس��تقيم آن الگوي تامين مالي در 
گذشته بوده اس��ت. او اظهاركرد: اينكه سهم تامين 

مالي ش��هر از مناطق يك، دو، سه، بخشي از منطقه 
چهار، پنج و ش��ش ب��وده اس��ت، بنابراين مديريت 
شهري فرصت هاي بيشتري را هم براي اين مناطق 
تامين مي كرده است و اصوال پروژه ها براساس همين 
تامين مالي تعريف مي ش��ده پس بايد روش تامين 
مالي جدي��دي را تدوين كنيم و س��هم مناطق كم 
برخوردار را در تامين مالي و فرصت توسعه شهري و 

زيرساخت هاي شهري افزايش دهيم. 

 با پروژه عمراني نابرابري ها رفع نمي شود
ميرزاي��ي درب��اره رفع نابرابري ه��اي اجتماعي 
و كاهش ش��مال و جنوب پايتخ��ت، گفت: صرف 
اج��راي پروژه ه��اي عمراني يا اج��راي پروژه هاي 
ورزش��ي نمي تواند به رف��ع نابرابري هاي اجتماعي 
ختم ش��ود، به طور مثال محله هرن��دي يك برند 
اجتماعي دارد و دچار آسيب هاي اجتماعي زيادي 
اس��ت. اتفاق��ا در اين مح��ل پارك ه��اي بزرگ و 
ورزشگاه هاي مدرني ساخته شده اما در اين محله 
فلسفه زندگي وجود ندارد و تا وقتي اين مشكالت 
را ح��ل نكني��م، ايجاد اين پروژه ه��ا كمكي به آن 
نمي كند. او ادامه داد: اين نظام در شمال و جنوب 

تهران از يك رويه پيروي مي كند، نوع سوبسيدها 
و يارانه ه��ا كه داده مي ش��ود در جن��وب تهران با 
مناطق ش��مالي تفاوتي وجود ندارد، در حالي كه 
برخي شهروندان بايد ماليات بپردازند، برخي بايد 
ياران��ه و مورد حمايت مالي ق��رار بگيرند، بنابراين 
سياس��ت هاي قيمت گذاري در همه مناطق نبايد 

يكسان باشد. 

 حذف ترددهاي غير ضروري 
معاون شهردار تهران با اشاره به برنامه ريزي هايي 
ك��ه در ح��وزه ترافيك در برنامه س��وم ش��هرداري 
پيش بيني شده، گفت: در حوزه ترافيك در دو بخش 
تمركز كرده ايم، يكي توس��عه ش��بكه حمل و نقل 
همگاني و تكمي��ل خط 6 و ۷ مترو، ايجاد خط ۸ و 
۹ مترو، نوسازي اتوبوس ها و در صورت توجيه، ايجاد 
ُمدهاي حمل و نقل ديگر مانند ال آر تي و همچنين 
مديريت تقاضا و هوشمند سازي كه ابزار مهمي براي 

مديريت تقاضاي سفر است. 
ميرزاي��ي بيان ك��رد: در حال حاض��ر ترافيك 
امروز تهران به دليل تقاضاهايي است كه مي توان 
با ابزار هوشمندس��ازي آنها را برطرف كرد. به طور 

مثال خريدهاي مجازي، حذف بخشي از سفرهاي 
آموزشي بخش��ي از خدمات بيمه يي و پزشكي از 
اين جمله هستند كه شهرهاي ديگر چنين تجربه  
موفقي را داش��ته اند. س��اماندهي شبكه توزيع نيز 
يكي ديگر از راهكارهاي ساماندهي ترافيك است. 

 پيگيري اصالح ساختاري 
او در پاس��خ به پرسش��ي در خص��وص اينكه آيا 
اصالح ساختار و ساماندهي نيروي انساني در برنامه 
پنج ساله سوم پيش بيني شده است، گفت: ساماندهي 
نيروي انس��اني در برنامه دوم و بودجه ۹۷ شهرداري 
پيش بيني شده و شهرداري موظف است هر سال 6 

درصد نيروي انساني خود را كاهش دهد. 
ميرزايي ادامه داد: اي��ن موضوع در بودجه ۹۸ و 
برنامه س��وم هم ادامه پيدا مي كند همچنين اصالح 
ساختار آغاز شده و حتما خروجي آن در برنامه سوم 
آورده خواهد ش��د. او اظهاركرد: برخي ش��ركت ها و 
س��ازمان ها زماني به ايجادشان نياز بوده كه در حال 
حاضر غيرضروري هستند و مي توان آنها را منحل يا 
ادغام كرد و حتي شايد نياز باشد شركت يا سازماني 

به شهرداري اضافه شود. 

گزارش كانون صنفي رانندگان 
از اقدامات مثبت دولت

كانون انجمن هاي صنفي رانندگان حمل كاالي 
جاده يي سراسر كشور دراطالعيه يي از تعليق نصب 
س��پهتن روي خودروهاي س��نگين و رايگان شدن 
بيمه تكميلي رانندگان و همچنين س��اير اقدامات 
مثبت دولت در رابطه با درخواس��ت هاي رانندگان 

خبر داد. 
ب��ه گزارش تس��نيم، درمت��ن اطالعي��ه كانون 
انجمن ه��اي صنفي رانندگان حمل كاالي جاده يي 
سراسر كشور آمده است: »اعتراضات اول خرداد ماه 
امس��ال رانندگان بخش حمل و نقل كاالي كشور 
منجر به برگزاري جلس��ات متعدد ب��ا حضور وزير 
راه و شهرس��ازي، وزير تعاون و ايجاد كارگروه ويژه 
در كميس��يون هاي عمران، اجتماعي، امنيت ملي 
مجلس و... ش��د و اقداماتي هم درراستاي مصوبات 

اين جلسات انجام شد. 
 درراس��تاي اج��راي مصوب��ات ش��اهد افزايش
2۰ درص��دي نرخ كرايه حمل، اجراي فاز اول رصد 
 نرخ و هزينه هاي حمل بر اساس تن كيلومتر تا تاريخ

5 مرداد ۹۷ بوديم.«
دراين اطالعيه به ديگر گام هاي مثبت برداشته 
شده براي كاهش نارضايتي رانندگان كاميون اشاره 
شده است كه عبارتند از: نصب دستگاه پوز در محل 
شركت هاي حمل و نقل جهت پرداخت كميسيون، 
راه اندازي س��امانه پيامك��ي ۳۱4۱ جهت دريافت 
شكايات رانندگان و رسيدگي فوري توسط سازمان 
و تشكيل كارگروه ويژه كميسيون ماده ۱2 در محل 

تجمع مراكز بار
البته كارهاي مثبت ديگري كه انجام ش��ده كه 
عبارتن��د از: صدور بخش��نامه هاي كنترل و نظارت 
دقيق بر عملكرد شركت ها از قبيل ممنوعيت صدور 
بارنامه در دفاتر بازاريابي، عدم قطع خدمات پوشش 
بيم��ه تامي��ن اجتماع��ي در صورت ع��دم توانايي 

دريافت )كارت سالمت( و... 
در اين اطالعيه آماده اس��ت كه براس��اس نتايج 
جلس��ات برگزار شده، وحدت رويه يي در برخورد با 
تخلفات رانندگان در كميسيون ماده ۱۱ ايجاد شده 
و بدين ترتيب براي نخس��تين بار به رانندگان تذكر 

كتبي داده شده است. 
در راس��تاي مصوبات جلس��ات، نصب دستگاه 
سپهتن معلق شده است و محدوديت منطقه بندي 
سوخت، لغو محدوديت س��قف سهميه سوخت بر 
اساس پيمايش لغو شده است ضمن اينكه پرداخت 
5۰ درصد حق بيمه تامين اجتماعي توسط دولت 
طبق سنوات گذشته تداوم يافته است ضمن اينكه 
ش��اهد انعقاد ق��رارداد بيمه تكميل��ي از تاريخ اول 
مرداد ۹۷ براي شخص راننده و همسرش به صورت 

رايگان بوديم. 

 رانندگان هنوز موفق
به دريافت ارز نشده اند

مديركل دفتر حم��ل و نقل بين المللي و ترانزيت 
با اش��اره به اينكه رانندگان فع��ال در بخش حمل و 
نقل بين الملل��ي و ترانزيت هنوز موفق به دريافت ارز 
نش��ده اند، گفت: بانك هاي عامل هرچه س��ريع تر ارز 

مورد نياز رانندگان را پرداخت كنند. 
به گ��زارش روابط عموم��ي س��ازمان راهداري و 
حم��ل و نقل جاده اي، رضا نفيس��ي، اف��زود: پس از 
ابالغ بخش��نامه بانك مركزي ب��ه بانك هاي عامل و 
ارائه س��از و كار اجرايي تخصيص ارز به ش��ركت ها و 
رانندگان، تاكنون چندين جلس��ه ب��ا حضور مديران 
امور بين المللي پنج بانك عامل )ملت، تجارت، ملي، 

پارسيان و سامان( برگزار شده است. 
او ادامه داد: وب س��رويس هاي مورد درخواس��ت 
بانك ه��اي عامل كه در جلس��ات مش��ترك قبلي در 
خصوص آنها به تفاهم رس��يده ايم در اختيار بانك ها 
ق��رار گرفت��ه و تعدادي از بانك ه��ا در حال حاضر به 
صورت آزمايشي از آنها استفاده مي كنند اما تاكنون و 
باوجود س��پري شدن زمان سه ماهه، رانندگان موفق 

به دريافت ارز نشده اند. 
مدي��ركل دفتر ترانزيت و حم��ل ونقل بين المللي 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده يي تصريح كرد: 
باتوجه به اهميت موضوع و رس��يدگي به مش��كالت 
ارزي رانندگان، در اين نشست مقرر شد تا بانك هاي 
عامل هرچه سريع تر فاز عملياتي اجراي سامانه را آغاز 
و از طريق شعب فعال در استان ها و پايانه هاي مرزي، 

ارز مورد نياز رانندگان را پرداخت كنند. 
نفيسي يادآور ش��د: در حال حاضر نزديك به ۳۰ 
هزار راننده در بخش حمل و نقل بين المللي و ترانزيت 
فعاليت دارند كه ساالنه به طور متوسط 4۰۰ الي 5۰۰ 

هزار تردد در اين بخش به ثبت رسيده است. 

تغيير كاربري فرودگاه پيام 
به فرودگاه مسافري

مديرعامل ش��ركت فرودگاه ه��ا و ناوبري هوايي 
ايران گف��ت: تغيير كارب��ري فرودگاه پي��ام، همه 
استانداردهاي ناظر بر فرودگاه را تغيير خواهد داد. 
 به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، 
رحم��ت اهلل مه آبادي  بيان ك��رد: مجموعه فرودگاه 
پي��ام با پذيرش پروژه مس��افري كردن فرودگاه در 
واقع ب��ه نفع مردم ق��دم بر مي دارد زي��را اين امر 
مس��تلزم س��رمايه گذاري باال، پذيرش مش��كالت 
متعدد و مس��ووليت پذيري فراوان اس��ت. او درباره 
استانداردهاي مسافري ش��دن فرودگاه پيام گفت: 
قطعاً تغيي��ر كاربري فرودگاه همه اس��تانداردهاي 
ناظر بر فرودگاه را تغيير خواهد داد؛ همچنين با اين 
تغيير بايد در جهت ايمني پروازها، اس��تانداردهاي 

ايكائو مو به مو لحاظ شود. 
مديرعامل ش��ركت فرودگاه ه��ا و ناوبري هوايي 
ايران ب��ا ابراز رضاي��ت از اقدامات انجام ش��ده در 
فرودگاه بين المللي پيام افزود: سرعت انجام كارها، 
ايجاد زيرس��اخت ها و اصالح��ات صورت گرفته كه 
توس��ط س��ازمان هواپيمايي كش��وري ابالغ شده 
بود  تحس��ين برانگيز اس��ت و اميدواريم اين توان 

مديريتي بعد از مسافري شدن هم ادامه يابد. 

ايرانشهر

 زباله سوزي و تخليه ۳۰۰ تن زباله در منطقه مسكوني
رييس كميته محيط زيس��ت شوراي ش��هر به يكي از مشكالت 
اساسي منطقه ۱۸ يعني زباله سوزي اشاره كرد و گفت: يكي از مسائل 
اصلي منطقه وجود اراضي تقي آباد است. اراضي تقي آباد، وقف خاص 
بوده و كس��ي ك��ه توليت آن را برعهده دارد زمي��ن را به پيمانكاران 

غيررسمي جمع آوري و تفكيك زباله اجاره داده است. 
به گزارش ايلنا، سيدآرش حسيني ميالني افزود: اين پيمانكاراِن 
غيرمج��از روزانه حدود ۳۰۰ تن زباله به اين زمين منتقل مي كنند و 
پس از تفكيك پس��ماند خش��ك به كارخانه ها و كارگاه هاي خارج از 
تهران فرستاده مي شوند. حسيني ميالني وجود منطقه تقي آباد را از 
نظر زيست محيطي بسيار آسيب زننده دانست و اظهاركرد: شهرداري 
منطقه مدام درگير تقي آباد اس��ت. تقي آب��اد تبديل به كانون اصلي 
زباله سوزي شده و برخوردهاي كنترلي نتوانسته اند، اثربخش باشند، 
متاسفانه به اين علت كه تفكيك از مبدا فعال نيست، حتي اگر منطقه 
تقي آباد از اين بخش از ش��هر حذف ش��ود، بخش ديگري به كانون 
زباله س��وزي تبديل خواهد شد. ميالني تصريح كرد: دامداري بزرگي 
هم در اين منطقه وجود دارد كه شكايت هاي فراواني از اهالي به شورا 
منعكس شده است. با اين حال، بوي نامطبوعي كه در منطقه وجود 

دارد بيشتر به علت كانون زباله سوزي تقي آباد است. 
او با بيان اينكه منطقه ۱۸ داراي چندين مشكل زيست محيطي 
عمده است؛ گفت: يكي ديگر از مهم ترين مسائل منطقه به برداشت 
شن و ماسه از محدوده رودخانه كن مربوط مي شود كه خوشبختانه 
در شوراي چهارم پيگيري هايي در اين باره انجام شده و چهار كارگاه 
ش��ن و ماسه در اين حوزه تعطيل شده است، طرحي هم در راستاي 
پايدارسازي اين بخش و ايجاد كاربري فضاي سبز به تصويب رسيده 
اس��ت. رييس كميته محيط زيس��ت و خدمات شهري شوراي شهر، 
اضافه كرد: متاسفانه طرح مصوب شده به هيچ  جا نرسيده و شرايط 
نابسامان اين بخش همچنان تداوم دارد. لكه هاي اينچنيني خطرات 
بسيار مهمي محسوب شده و گاهي تا صد متر شن و ماسه برداشت 

مي شود كه موجب ناپايداري زمين شده است. 
حس��يني ميالني با اشاره به مش��كالتي كه برداشت شن و ماسه 

براي منطقه و س��اكنانش ايجاد مي كند، افزود: شهرداري بايد در اين 
خصوص اقدامات ويژه يي انجام دهد، چراكه اين لكه ها در زمان توفان 
به پديده گرد و غبار دامن زده و مردم منطقه را به شدت تحت تاثير 
قرار مي دهد. اما متاسفانه طرح مصوب شوراي قبلي به بن بست خورده 
اس��ت. اين درحالي اس��ت كه رحمت اهلل حافظي، رييس كميسيون 
س��المت، خدمات و محيط زيست شوراي چهارم، بهار دو سال پيش 
نس��بت به شرايط گودال هاي معادن شن و ماسه هشدار داده و گفته 
ب��ود: »گودال هاي اين معادن 4۰۰ هكتاري به جاي ۳5 متر به ۱۳۸ 
متر رسيده است« و به نظر مي رسد كه اين مساله كماكان پابرجا بوده 

و عمق اين لكه ها تا ۱۰۰ متر هم مي رسد. 
حافظي همچنين عنوان كرده بود كه تهديدي جدي براي منطقه 
باالدس��تي است به طوري كه در صورت طغيان رودخانه كن و از بين 
رفت��ن ديوار حائل بين رودخان��ه و گودال، دامن��ه تخريب عالوه بر 
واحدهاي مسكوني اطراف تا فرودگاه مهرآباد گسترش خواهد يافت. 

براس��اس تاريخچه منطقه ۱۸ كه در س��ايت رس��مي شهرداري 
منتشر ش��ده اس��ت، چند دهه پيش اكثر اراضي منطقه را باغات و 
مزارع كش��اورزي تشكيل مي داده است. اما با توسعه تهران به طرف 
غرب، بخشي از اراضي مذكور تحت پوشش توسعه شهري قرار گرفته 

است و امروز نزديك به بيست درصد آن باقي مانده است. 

 سازمان امالك؛ گلوگاه تحول در شهرداري
مجي��د فراهان��ي، رييس كميته بودجه و نظارت ش��وراي ش��هر 
تهران گفت: سازمان امالك امروز مي تواند نيمي از كل گردش مالي 
ش��هرداري تهران را داش��ته باش��د و امكان اين را دارد كه به يكي از 

گلوگاه هاي تحول در شهرداري تبديل شود. 
ب��ه گزارش مهر، فراهاني در مراس��م افتتاح س��امانه جامع منابع 
انساني با بيان اينكه يكي از اهداف اصلي ما بحث شهر هوشمند است 
و به دنبال هوشمندسازي هستيم،  گفت: همه ماموريت هاي شهرداري 
تهران بايد معطوف به هوشمندس��ازي ش��هري باشد اما معتقدم كه 
اين اتفاق رخ نمي دهد مگر اينكه در سازمان هاي شهرداري تهران به 
اين امر مبادرت ش��ود. وي ادامه داد: رفتن به سمت هوشمندسازي 

ضرورت است و اگر قبال امر واجبي نمي دانستيم و ما در كنار كارهاي 
ديگر به اين امر مي پرداختيم اما در حال حاضر اهميت زيادي دارد و 
در زمره اولويت هاي اصلي ما پرداختن به شهرداري الكترونيك است 

به نحوي كه شفافيت را از خود شروع كنيم. 
اين عضو ش��وراي شهر تهران خاطرنش��ان كرد: مهم ترين ثمره 
هوشمندس��ازي غير از كاهش هزينه ها، س��رعت دادن به امور مهم 
اس��ت. ما توقعات زيادي از سازمان امالك داريم زيرا سازمان امالك 

يك سازمان در كنار 4۳ شركت در شهرداري تهران نيست. 
فراهاني گفت: س��ازمان امالك امروز نيم��ي از كل گردش مالي 
شهرداري تهران را مي تواند داشته باشد و چنين توقعي از آن مي رود 

و بخش مهمي از بودجه ساالنه ما را تشكيل مي دهد. 
رييس كميته بودجه و نظارت شوراي شهر تهران افزود: به ميزاني 
كه بتوانيم در س��ازمان امالك تحول ايجاد كنيم و كارها را تس��ريع 
ببخش��يم به همان ميزان در كل ش��هرداري تهران مي توانيم تغيير 
ايجاد كنيم. در بازديد هاي مختلفي كه در ۱4 منطقه از تهران تاكنون 
رفته ام واقعا اعتقاد پيدا كردم اگر س��ازمان امالك، كارها را س��رعت 
ببخشد بسياري از پروژه ها در داخل مناطق تسريع و گلوگاه تحول در 

شهر وابسته به مديريت سازمان امالك است. 
فراهاني با تاكيد بر اينكه تحول در سازمان امالك اتفاق نمي افتد 
مگر آنكه در منابع انس��اني اين اتفاق وقوع پي��دا كند، تصريح كرد: 
شهرداري تهران يك سازمان خدماتي است و خدمت محور است و در 

چنين سازمان هايي منابع انساني نقش مهمي ايفا مي كنند. 

  واگذاري سرويس هاي مدارس به شركت هاي حمل و نقلي 
مدي��ركل دفتر حمل و نقل عمومي و ترافيك ش��هري س��ازمان 
ش��هرداري ها و دهياري هاي كش��ور اعالم كرد: سامانه پايش ناوگان 
حمل و نقل دانش آموزي )سپند( براي سال تحصيلي جديد از اواسط 

مرداد به صورت سراسري شروع به كار مي كند. 
به گزارش ايس��نا، مرضيه حصاري با بيان اينكه طي يكس��ال و 
نيم گذشته دستورالعمل س��رويس مدارس با كمك وزارت آموزش 
و پرورش بازنگري  شد، اظهار كرد: در اين دستورالعمل ناهماهنگي، 

كمبودها و نقاط گنگي وجود داش��ت ك��ه در بازنگري اخير ضمن 
برطرف سازي اين مشكالت، وظايف آموزش و پرورش، شهرداري ها 
و بخش��داري ها تفكيك ش��د. وي ادامه داد: در دستورالعمل جديد 
مركز صدور پروانه فعاليت سرويس هاي مدارس نيز مشخص و مقرر 
ش��د كه تمام فعاليت هاي مربوط به اين س��امانه اعم از مشخصات 
راننده، مسير دانش آموزان، اطالعات شركت هاي حمل و نقلي فعال 
در اين حوزه و... ثبت ش��ود و اين س��امانه به گونه يي طراحي شده 
اس��ت كه تنها مختص به يك اپليكيش��ن  خاصي نباش��د و همه با 
رعاي��ت چارچوب بتوانند در اين حيطه فعاليت كنند. مديركل دفتر 
حمل و نقل عمومي و ترافيك ش��هري سازمان شهرداري ها با اشاره 
به اينكه سامانه سپند سال گذشته به صورت پايلوت در استان قزوين 
مورد بهره برداري قرار گرفت، گفت: اين س��امانه به صورت سراسري 
از امس��ال آغ��از به كار خواهد ك��رد و به عبارت ديگ��ر از مرداد ماه 
سال جاري امكان استفاده از اين سامانه و اپليكيشن  مربوطه فراهم 
مي ش��ود. تا قبل از آغاز به كار اين سامانه دوره هاي آموزشي برگزار 
ش��ده تا نحوه استفاده از اين سامانه آموزش داده شود. به گفته وي، 
در دس��تورالعمل جديد سرويس حمل و نقل دانش آموزي اشخاص 
حقيقي به صورت منفرد امكان ورود به سامانه را ندارند و حتما بايد 
از طريق ش��ركت اقدام شود. يعني بايد ش��ركت هاي حمل و نقلي 
مس��ووليت س��رويس مدارس را برعهده گيرند كه مجوزش��ان را از 
ش��هرداري ها يا سازمان هاي راهداري دريافت كرده باشند زيرا براي 
شركت ها بار قانوني در نظر گرفته شده است و تمام مسووليت ها بر 
عهده شركت است و اگر راننده يي با مشكل مواجه شود، شركت بايد 
راننده ديگري را جايگزين كند. همچنين بايد براي سرويس مدارس 
مقطع دبس��تان كه ون يا اتوبوس اس��ت مراقب تعيين ش��ود و اين 

اقدامات بايد توسط خود شركت صورت گيرد. 
حصاري با بيان اينكه براي كارگروه ماده ۱۸ سرويس حمل و نقل 
دانش آموزان مدارس وظايف خوبي درنظر گرفته ش��ده است، گفت: 
اين كارگروه متشكل از شهرداري، آموزش و پرورش و انجمن اوليا و 
مربيان است كه بايد نظارت كاملي بر سامانه »سپند« داشته باشند و 
در صورت تخلف راننده، به مراجع صدور پروانه فعاليت گزارش دهند. 

در شهر
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صنعت، معدن و جتارت14
اخبار

سفير چين در ايران در گفت وگو با »تعادل« به صورت تلويحي از تهاتر نفت ايران با كاال خبر داد

بازي تجاري چين با كارت ايران
تعادل|

رواب�ط تج�اري مي�ان ايران و ش�ركاي 
تجاريش در پس�اخروج ي�ك جانبه امريكا 
از برجام به كدام س�و مي رود؟ پاسخ به اين 
پرس�ش در شرايطي كه حلقه تحريم ها روز 
ب�ه روز تنگ تر مي ش�ود، ب�ه امتيازاتي كه 
شركاي اروپايي و آسيايي به ايران خواهند 
داد، ب�ر مي گ�ردد. در اي�ن راس�تا، هفت�ه 
گذش�ته، پس از اعالم طرح سرمايه گذاري 
50 ميليارد دالري روس ها در صنايع نفت و 
گاز ايران و البته تكذيبيه ها و تاييديه هايي 
كه ب�ه دنب�ال اين خب�ر آمد، ح�ال ظاهرا 
چيني ها هم مي خواهند از موضوع تحريم ها 
علي�ه ايران ب�ه نفع خ�ود اس�تفاده كنند. 
به طوري كه در همين زمينه، » پانگ سن«، 
س�فير چين در ايران در حاشيه نشست هم 
انديشي بافعاالن بخش خصوصي ايران، در 
گفت وگ�و با »تعادل«، به ش�كل تلويحي از 
اجراي طرحي براي تبادل نفت در برابر كاال 
خبر داد. از اين رو، به نظر مي رسد، چيني ها 
ني�ز قصد دارن�د، همان مدل روس�يه را در 
تج�ارت با ايران در پي�ش گيرند. موضوعي 
ك�ه مي توان�د اث�ر منفي ب�ر رون�د تجارت 

خارجي و توليد ايران بر جاي گذارد. 
  
 50 ميليارد دالر ناقابل

علي اكب��ر واليتي، كه ب��ه نمايندگي از مقام 
معظم رهبري و رييس جمهوري ايران به مس��كو 
سفر كرده بود، يكي از خبرسازترين اظهارنظرهاي 
هفته هاي اخير را به صدر اخبار رسانه ها فرستاد: 
»روس��يه 50 ميليارد دالر در صنعت نفت و گاز 
ايران س��رمايه گذاري مي كند. « اين خبر خيلي 
زود از سوي س��خنگوي رياست جمهوري روسيه 
و وزير انرژي اين كش��ور، اگ��ر نه تكذيب، كه به 
گونه ي��ي ديگر بيان ش��د. به طوريكه »ديميتري 
پسكوف«، س��خنگوي رياس��ت جمهوري روسيه 
در پاس��خ ب��ه س��واالت خبرن��گاران در اين باره 
گف��ت: »نمي تواند چنين چي��زي را تاييد كند«. 
خبرگزاري »ايتارتاس« روس��يه هم از قول وزير 
ان��رژي روس��يه، ب��ه عالقه مندي روس ه��ا براي 
اجراي »برنامه نفت در برابر كاال« با ايران اش��اره 
كرد. الكساندر نواك به اين خبرگزاري گفته بود: 
ما عالقه مند هس��تيم ايران از فرصت خريد كاال، 
كار و خدمات روس��يه برخوردار ش��ود تا تبادل 
تجاري و روابط بين دو كشور گسترش يابد. اين 
مقام روسي اين را هم گفته بود كه مسكو سرگرم 
كار با تهران براي تمديد پنج س��اله قرارداد نفت 
در برابر كاال با ايران اس��ت. ق��راردادي كه پيش 
از اي��ن ارائه كاالي روس��ي در مقابل 100 هزار 

بش��كه نفت ايران در روز بود و حاال ممكن است 
وسعت بيش��تري نيز پيدا كند. پرسش حاال اين 
بود: روس ها به دنبال س��رمايه گذاري در صنايع 
نفت وگاز كش��وري هس��تند كه در هر دو مورد 
رقيبي بالقوه براي آنها محسوب مي شود، يا آنكه 
مي خواهن��د نفت را با تخفيف بگيرند و در مقابل 
صادرات كااليي خود را به ميزان 50 ميليارد دالر 

افزايش دهند؟ 

 روس ها چه در سر دارند؟
با همه اين ها، ادعاي واليتي كمي بعد توانست 
تاييد هايي به دس��ت بياورد و البت��ه ظاهراً ابعاد 
قرارداد ادعايي، بيش از رقمي است كه واليتي به 
آن اش��اره كرده است. چند روز پيش، يك رسانه 
خارجي مدعي ش��د روس��يه ۶۴ ميليارد دالر در 
صنع��ت نفت و اي��ران گاز ايران س��رمايه گذاري 
خواهد كرد. »نكس��ت بيگ فيوچر«، نوش��ت كه 
روس��يه ۶۴ ميلي��ارد دالر در نف��ت و گاز ايران 
سرمايه گذاري مي كند. عالوه بر اين، يك شركت 
نفتي روسيه يك قرارداد ۴ميليارد دالري با ايران 
امضا ك��رده و اين قرارداد »به زودي اجرا خواهد 
شد«. »نكس��ت بيگ فيوچر« افزود: مشاور ايراني 
گفت��ه غول ه��اي انرژي روس��يه، »روس نفت« و 
»گازپروم«، گفت وگو هايي را با وزارت نفت ايران 

آغ��از كرده اند تا احتم��االً توافقاتي به ارزش 10 
ميليارد دالر امضا كنند. در عين حال، يك مقام 
دولتي روسي، وجود طرح هاي سرمايه گذاري 50 
ميلياردي را براي »فايننشال تايمز« تاييد كرد. 

 اژدهاي زرد وارد مي شود؟
ام��ا اگر ق��رار ب��ر دور زدن تحريم هاي نفتي 
امري��كا و ماهي گي��ري از آب گل آل��ود باش��د، 
نمي ت��وان جايي براي چيني ها قائل نش��د. چين 
در دور پيش��ين تحريم ه��اي فراگي��ر اي��ران در 
سال 1391، به ش��يوه هاي مختلف جريان مالي 
با ايران را زنده نگه داش��ته ب��ود، به گونه يي كه 
پ��س از امض��اي برجام و لغ��و تحريم هاي مالي، 
ايران همچنان ميلياردها دالر دارايي بلوكه شده 
در بانك ه��اي چيني داش��ت. اكن��ون اما به نظر 
مي رسد اژدهاي زرد مي خواهد يك بار ديگر هم 
ب��ا كارت ايران بازي كند. س��فير چين در ايران، 
ب��ه ص��ورت تلويحي از طرحي خب��ر داده كه به 
اي��ران كمك مي كند در مقابل فروش نفت خود، 
از چي��ن كاال درياف��ت كند. به عبارت س��اده تر، 
چيني ها هم احتماال مي خواهند پا در مس��يري 
بگذارند كه روس��يه پيش ت��ر ثمربخش بودن آن 

را آزموده است. 
 س��فير چي��ن در اي��ران، در گفت وگ��و ب��ا 

»تعادل« در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا چين 
نيز مش��ابه روس��يه، براي فروش نف��ت در برابر 
كاال، برنامه ري��زي كرده اس��ت يا ن��ه، اين طور 
پاس��خ داد: من در مورد طرح مورد اش��اره شما 
در زمينه فروش كاال در مقابل نفت كه روس��يه 
مدعي آن ش��ده مطالبي ش��نيده ام، اما در مورد 
جزيي��ات آن اطالعات دقيقي ندارم. پانگ س��ن 
ادامه داد: در سفر حسن روحاني به چين و ديدار 
با »ش��ي جين پين��گ«، رييس جمهور چين در 
زمينه هاي مختلف تجاري، اقتصادي، سياس��ي و 
حت��ي فرهنگي گفت وگو كردند و به ديدگاه هاي 
مشترك رسيدند. از طرفي، بعد از امضاي برجام، 
پيش بيني مي ش��د كه س��طح ارتباطات تجاري 
ميان ايران و چين بيش از قبل افزايش پيدا كند 
كه اين موضوع، با خروج اياالت متحده از برجام، 
با موانعي رو به رو ش��ده اس��ت. ب��ا همه اين ها، 
دولت چين خود را متعهد مي بيند كه بر اس��اس 
وعده هايي كه در ديدار دو رييس جمهور در مورد 
آنها توافق شده، به ايران كمك كند كه از منافع 
برجام بهره مند ش��ود. يك��ي از اين وعده ها هم 
تداوم ورود كاال به ايران اس��ت. از سفير چين در 
ايران پرس��يديم كه آيا روابط بانكي ميان ايران و 
چين در شرايط آتي، مي تواند با ايجاد بانك هاي 
جديدي كه در اياالت متحده ش��عبه يي ندارند، 

تداوم پيدا كند؟ پانگ س��ن در پاسخ گفت: بله، 
اين موضوع هم در دست بررسي است، اما اينكه 
كدام بانك ها در اين زمينه حائز شرايط هستند، 

هنوز مشخص نيست. 

 وعده تازه: اعتبار 80 ميليارد دالري 
فارغ از اينكه ادعاي سفير چين در تهران تا چه 
اندازه به معني تكرار الگوي روس��ي خواهد بود، در 
چند روز گذش��ته خبرهاي ض��د و نقيض ديگري 
هم در زمينه حمايت ه��اي مالي طرف هاي برجام 
از اي��ران، نقل محافل ش��ده بود. چن��د روز قبل، 
روزنامه »وال اس��تريت ژورن��ال« در خبري اعالم 
كرده بود دولت هاي فرانسه، انگليس و آلمان براي 
زنده نگه داشتن برجام، در حال بررسي فعال سازي 
حساب هاي بانك مركزي ايران با بانك هاي مركزي 
كش��ورهاي خود هس��تند و اين اقدامي است كه 
مي ت��وان آن را به منزله عالمتي از تالش هاي اروپا 

براي جلوگيري از انزواي ايران در نظر گرفت. 
از آنس��و، در روزهاي پاياني هفته گذشته و در 
نشس��ت هيات نمايندگان ات��اق بازرگاني تهران، 
برخي رسانه ها از قول محمدحسين عادلي، دبيركل 
سابق اوپك گازي، در نظر گرفتن حدود 80 ميليارد 
دالر اعتبار براي ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط 
ايراني خبر دادند. بر اين اساس، عادلي مدعي شده 
بود در كنفرانسي كه اخيرا با موضوع همكاري اروپا 
و ايران در دوره تحريم هاي پيش رو در بروكس��ل 
برگزار ش��ده، نام ايران نيز در صندوق 80 ميليارد 
دالري شركت هاي كوچك و متوسط اتحاديه اروپا، 
اضافه شده و بنگاه هاي ايراني مي توانند در جريان 
همكاري با بنگاه هاي كوچك و متوسط اروپايي، از 

اين صندوق تسهيالت دريافت كنند. 
پ��درام س��لطاني، نايب رييس اتاق اي��ران نيز 
اي��ن خبر را تاييد كرده و گفته بود: اروپا عاش��ق 
چش��م و ابروي ايران نيس��ت، بلكه پس از شوكي 
كه اتفاقات عراق و س��وريه براي او به وجود آورده 
ديگر تاب ناامني و تش��نج و جنگ در خاورميانه 
را ن��دارد. از اي��ن رو مصمم ش��ده در اين منطقه 
اتفاقي نيفت��د. او در ادامه گفته بود: اتحاديه اروپا 
ب��راي همكاري ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط 
ايران و اروپا، ب��ا پارلمان بخش خصوصي روابطي 
برق��رار كرده و وعده س��رمايه گذاري براي تقويت 
روابط و همكاري ها را داده اس��ت. بر اين اس��اس، 
اين اتحاديه براي گس��ترش اين همكاري ها بين 
ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط ايراني و اروپايي 
80 ميلي��ارد دالر در نظر گرفته تا براين اس��اس 
يك تشكل اقتصادي در اروپا مسووليت را برعهده 
بگيرد و اتاق بازرگاني ايران زمينه س��از همكاري 
مشترك ميان بنگاه هاي كوچك و متوسط هر دو 

طرف خواهد شد. 

دستگيري يك عضو حلقه 
فساد خودرو

وزير صنعت، معدن و تجارت از دس��تگيري »م.آ« 
و اعترافات وي در خصوص فساد زنجيره يي خبرداد. 
محمد ش��ريعتمداري با انتش��ار اين خب��ر در توئيتر 
نوش��ت: پيرو دستور حس��ن روحاني درباره گزارش 
ارسال ش��ده اينجانب، ناجا از دس��تگيري »م. آ« در 
خوزستان و اعترافات موثر او از شبكه فساد خبر داده 
اس��ت. در ادامه اين توئيت او آمده اس��ت: او يكي از 
افرادي اس��ت كه اقداماتش در گزارش سال 9۶ ما به 
تعزيرات و گزارش ۲0 صفحه يي از فس��اد زنجيره اي، 
بالغ بر ۷18 دس��تگاه خودروي لوكس بود. از س��وي 
ديگ��ر، وزير صنعت براي بار س��وم، ط��ي نامه ايي از 
بانك مركزي خواست تا اسامي افراد و شركت هايي كه 
به آنها ارز دولتي تخصيص يافته انتشار يابد. به گزارش 
ايسنا، محمد شريعتمداري درباره زمان اعالم اسامي 
افراد و ش��ركت هايي ك��ه ارز دولتي به آنها تخصيص 
يافته است اظهار كرد: وزارت صنعت و معدن متولي 
تخصيص ارز نيس��ت و م��ا فقط بر اس��اس قانون و 
درخواس��ت در سيستم ثبت سفارش، در صورتي كه 
جزو اولويت هاي واردات به كشور باشد، درخواست را 
تاييد و به بانك مركزي مي فرستيم. او افزود: اين بانك 
مركزي است كه بر اساس منابع در اختيار، مقدار ارز 
تخصيصي را تعيين و به افراد و شركت ها ابالغ مي كند 
و طبيعتا هيچ مرجعي غير از بانك مركزي اين ليست 
را در اختيار ندارد تا منتشر كند؛ به همين دليل روز 
چهارشنبه براي بار سوم به صورت كتبي از رييس كل 
بانك مركزي خواسته ام تا پيرو درخواست هاي متعدد 
مردم، ليست مذكور منتشر گردد. وزير صنعت، معدن 
و تج��ارت درباره ماج��راي فس��اد در واردات خودرو 
نيز خاطرنش��ان كرد: اين موض��وع پس از گزارش به 
رييس جمهور در مس��ير خوبي در حال انجام است و 
من عالقه دارم زودتر به مردم گزارش بدهم و احتماال 

ظرف هفته آينده اين گزارش را ارائه خواهم داد. 

تمديد مهلت ثبت  سفارش 
بدون انتقال ارز 

مهر| بر اساس اعالم سامانه جامع تجارت، مهلت 
ثبت س��فارش بدون انتق��ال ارز از محل بارنامه هاي 
پي��ش از ۲3 فروردين 9۷ تمديد ش��د. بر اس��اس 
اعالم سامانه جامع تجارت، مهلت ثبت سفارش بدون 
انتق��ال ارز از محل بارنامه هاي پيش از ۲3 فروردين 
9۷ مجددا تمديد ش��د. بر اساس اعالم اين سامانه، 
مهلت انجام ثبت س��فارش  بدون انتقال ارز از محل 
بارنامه ه��اي پيش از ۲3 فروردي��ن 9۷ تا تاريخ 10 
مرداد 9۷ تمديد ش��ده اس��ت. تاريخ اعتبار اين نوع 
ثبت سفارش ها تا تاريخ 10 مرداد 9۷ است، از اين رو، 
واردكنندگان بايد تا تاريخ مذكور، كاالهاي مربوطه را 
از گمرك ترخيص كنند. بديهي است مسووليت عدم 
ترخيص به موقع, برعهده واردكنندگان خواهد بود. 

 سياست هاي اقتصادي
بايد تغيير كنند

مهر| ريي��س اتاق تهران مش��كل كنوني اقتصاد 
كشور را سياست هاي اقتصادي دانست و گفت: براي 
حل شدن مشكل اقتصاد، سياست ها بايد تغيير كنند. 
مس��عود خوانس��اري درباره اينكه آيا مشكل اقتصاد 
كش��ور با تغيير مدي��ران حل خواهد ش��د، يا اينكه 
سياست هاي اقتصادي بايد تغيير كنند، گفت: افراد و 
مديران نقشي در مشكالت ندارند و براي حل مسائل 
اقتصادي، سياست ها بايد تغيير كنند. او تصريح كرد: 
در حال حاضر يك مديريت واحد و سياست مشخص 
در حوزه اقتصادي كش��ور نداريم. رييس اتاق تهران 
ادامه داد: برخي از سياس��ت هايي كه اجرا مي شوند، 
عجوالنه بوده و بر اس��اس كار كارشناسي نيست؛ اين 
سياس��ت ها معموال در واكنش ب��ه اتفاق يا پديده يي 
تدوين مي ش��وند و به همين دليل در اجرا با مشكل 
مواجه مي ش��وند. خوانس��اري، خواس��تار بهره گيري 
دولت از نظرات مش��ورتي بخ��ش خصوصي در روند 
تصميم گيري ها ش��د و افزود: بهتر است قبل از آنكه 
دولت سياستي را تدوين و براي اجرا ابالغ كند، نظرات 
كارشناس��ي و بخش خصوصي را نيز در نظر بگيرد و 

بعد از آن اقدام به اجراي سياست هاي خود بكند. 

وعده نوسازي ۱۱0 هزار واحد 
توليدي وصنعتي

مهر| قائ��م مقام وزير صنعت، مع��دن و تجارت 
گف��ت: يك��ي ديگر از اه��داف و برنامه ه��اي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در سال جاري نوسازي 110 
هزار واحد صنعتي و توليدي در كش��ور اس��ت. رضا 
رحماني با اش��اره به اينك��ه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت متناسب با شرايط اقتصادي كشور برنامه هاي 
اولويت دار در دس��تور كار قرار داده است، اظهار كرد: 
زماني كه قانون بهبود فضاي كس��ب و كار تصويب 
مي شد، متخصصان بر اين عقيده بودند كه اين قانون 
از زمان جلوتر اس��ت، اما غافل از اينكه قانون بهبود 
فضاي كسب و كار مي تواند بسياري از مشكالت را رفع 
كند. قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در مراسم 
گرامي داش��ت روز صنعت و معدن در تبريز، ارتباط 
نزديك صنعتگران با سياست گذاران و تصميم گيران 
را راهكاري براي عبور از گردنه مش��كالت اقتصادي 
كش��ور عنوان كرد و افزود: هر جايي كه با هم بوديم 
و اتحاد و انجس��ام خودمان را حفظ كرده ايم موفق 
شده ايم و اكنون نيز با حفظ اتحاد و انسجام مي توانيم 
بر تمامي مشكالت غلبه كنيم. او تاكيد كرد: وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت در نظ��ر دارد تا با نظرات 
كارشناسي تشكل ها تصميم گيري و برنامه ريزي كند 
و از س��وي ديگر براي رونق توليد سياست گذاري و 
ريل گ��ذاري نماي��د. رحماني بابيان اينكه در س��ال 
جاري 18۴ اقدام راهبردي در ارتباط با تغيير شيوه 
تصميم گيري ها و سياس��ت گذاري تدوين كرده ايم 
گفت: همچنين پروژه هاي ويژه مختلفي نيز تعريف 
ش��ده كه با دس��تور وزير صنعت، معدن و تجارت از 
طريق مديري اجرايي اين پروژه ها عملياتي مي شوند.

وزير صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به اينكه بايد ش��يب رويش واحدهاي 
توليدي رو به افزايش باشد و از ريزش حتي يك واحد هم جلوگيري كنيم، گفت: 
58۶0 واحد توليدي در سال 139۶ در كشور پروانه بهره برداري دريافت كردند. 
محمد شريعتمداري در حاشيه برگزاري كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان 
كردستان در جمع خبرگاران اظهار كرد: طرح رونق توليد را از دو سال قبل كليد 
زده ايم و براي واحدهاي مشكل دار حوزه صنايع كوچك و متوسط كشور منابعي 
را براي بحث س��رمايه در گردش و فعاليت هاي توس��عه يي اختصاص داده ايم كه 
اين طرح در سال 139۷ هم ادامه خواهد داشت. او با اشاره به اينكه حل اساسي 
مش��كالت از طريق س��رمايه هاي بانكي امكانپذير است، افزود: تالش مي كنيم از 
مح��ل منابع موجود در صندوق توس��عه ملي، منابع��ي را در اختيار بانك ها قرار 
دهيم تا قدرت وام دهي بانك ها با ايجاد كفايت سرمايه در سيستم بانكي بيشتر 
از امروز ش��ود. وزير صنعت ومعدن بيان كرد: تعدادي از واحدها هم ممكن است 
به دليل نرس��يدن مواد اوليه، مش��كالت مالي، اختالفات بين سهامداران و... بايد 
از خروج صنايع از گردونه توليد جلوگيري ش��ود. شريعتمداري ادامه داد: در اين 
راس��تا در كردستان كلينيك بررسي وضعيت واحدهاي صنعتي را افتتاح كرديم. 
از س��وي ديگر، وزير صنعت، معدن و تج��ارت اعالم كرد: هيچ واحدتوليدي حق 
ندارد كه ارز ۴۲00 توماني دريافت كند و محصول نهايي خود را با احتساب ارز 
۷ هزارتوماني به فروش برساند. او افزود: با صاحبان كاالهايي هم كه كاالي خود 
را در انبار به واس��طه افزايش قيمت آن در روزه��اي آينده نگهداري كنند، بايد 
برخورد شود؛ چراكه هيچ كسي حق چنين كاري را ندارد. او با اشاره به اينكه از 
تاسيس كارخانه كنسانتره يك ميليون و 130 هزار تني در كردستان چند ماهي 
مي گذرد، عنوان كرد: تا قبل از احداث اين كارخانه تمام مواد معدني استان بطور 
خام خارج مي ش��د. شريعتمداري همچنين با بيان اينكه مسائل زيست محيطي 
بسيار حائز اهميت هستند، افزود: بعد از اعالم نظر مثبت وزير نيرو در ارتباط با 
تامين آب زنجيره فوالد دركردس��تان اقدام به كلنگ زني اين سه واحد دراستان 
كرديم. او اضافه كرد: ما مس��وول صنعت و توليد در كش��ور هستيم و بايد آن را 
تقويت كنيم و در جايي كه خشكس��الي باشد به هيچ وجه واحدهاي صنعتي كه 

به آب نياز دارند را ايجاد نخواهيم كرد.

رييس سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينكه هر ميزان كه آزادي براي فعاالن 
اقتصادي در كش��ور ايجاد ش��ود، ميزان مش��اركت آنها براي توسعه اقتصادي بيشتر 
مي ش��ود، گفت: امسال رشد 30 درصدي در حوزه صادرات مواد غيرنفتي پيش بيني 
مي شود. به گزارش ايسنا، مجتبي خسروتاج در همايش بزرگداشت روز ملي صنعت، 
مع��دن و تج��ارت كه در پارك علم و فناوري يزد برگزار ش��د، ب��ا بيان اينكه برخي 
از سياس��ت هاي دولت در حوزه اقتصادي اش��تباه اس��ت، اظهار كرد: امروز صداهاي 
متعددي در مورد بايدهاي رويكردهاي مختلف اقتصادي كش��ور به گوش مي رس��د. 
او اف��زود: صنعتگ��ران بايد نظرات كارشناس��ي خود را براي ايج��اد تغييرات بهتر و 
بيش��تر رويكردهاي كالن اقتصادي اعالم كنند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
با بيان اينكه از تاريخ ۲۲ فروردين ماه امس��ال برخورد جدي و با تحوالت ارزي در 
دس��تور كار مسووالن ارشد نظام گرفته اس��ت، گفت: مبلغ ارز رسمي كشور ۴۲00 
تومان تعيين ش��ده است. خس��روتاج كنترل قيمت و قيمت گذاري با نرخ رسمي ارز 
را ضروري دانست و تصريح كرد: نزديك به ۲0 ميليارد دالر صادارت غيرنفتي براي 
حمايت در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته اس��ت. اين مقام مسوول شفاف سازي 
ب��راي واحدهاي تولي��د را از ديگر موارد حائز اهميت براي توس��عه اقتصادي عنوان 
كردو ادامه داد: به هر ميزان كه آزادي براي فعالين اقتصادي در كش��ور ايجاد شود، 
ميزان مشاركت آنها براي توسعه اقتصادي كشور بيشتر مي شود. او در بخش ديگري 
از س��خنان خود با اش��اره به آمار گمركات كش��ور، تصريح كرد: در س��ه ماه نخست 
س��ال گذش��ته هفت ميليارد دالر مواد اوليه و واس��طه يي كاال وارد كشور شده و در 
س��ه ماه امسال اين ميزان به شش ميليارد و ۶00 ميليون دالر رسيده است. معاون 
وزير صنايع در ادامه با بيان اينكه در مجموع در س��ه ماه نخست سال گذشته 11,۶ 
ميليارد دالر واردات داشته ايم، گفت: اما در سه ماه نخست امسال آمار واردات ايران 
11,۲ ميليارد دالر بوده اس��ت. خسروتاج رش��د 15,۶ درصدي صادرات را از جمله 
دس��تاوردهاي ايران در حوزه اقتصادي دانست و بيان كرد: امسال رشد 30 درصدي 
در حوزه صادرات مواد غيرنفتي پيش بيني مي ش��ود. اين مقام مسوول با بيان اينكه 
امس��ال براي صادرات غيرنفتي شرايط مطلوب اس��ت، خطاب به صنعتگران، گفت: 
مطمئن باش��يد خواست عمومي هر چه باش��د، دولت در راستاي رضايت و خواست 

مردم به ويژه صنعتگران تالش خواهد كرد. 

رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: بايد از اقدامات كوتاه مدت و وصله كردن مشكالت 
اقتصادي كه به صورت مسكن وار است پرهيز و به سمت تحقق بخشيدن به كارهاي 
اساسي گام برداريم. غالمحسين شافعي در پنجاه و سومين جلسه شوراي گفت وگوي 
دول��ت و بخش خصوصي در اتاق بازرگاني اس��تان خراس��ان جنوب��ي، اظهار كرد: با 
مذاكراتي كه با نهاد رياست جمهوري صورت گرفت، موافقت شد كه معاونت اقتصادي 
رياس��ت جمهوري ماهانه دو جلسه در دو استان در شوراي گفت وگوي برگزار كند. به 
گزارش ايسنا، او با اشاره به جلسه مقام معظم رهبري با هيات دولت اظهار كرد: چند 
نكته مهم در سخنان مقام معظم رهبري مشهود بود؛ ايشان اعالم كردند كه در كشور 
ما اقتصاد و توليد نقشه راه ندارد. نخستين باري كه مقام رهبري اين نكته را به صورت 
تحليلي بيان كردند س��ال 13۷8 بود، اما گويا از اين سال به بعد تاكيدي كه داشتند 
محقق نش��ده كه مجددا بر آن تاكيد كردند. شافعي عنوان كرد: اين امر يكي از موارد 
كليدي در اقتصاد كشور بوده كه بايد مورد توجه قرار گيرد و از وصله كردن مشكالت 
اقتصادي پرهيز كنيم و از تصميم گيري هاي ساده به سمت تصميم گيري هاي سخت 
گام برداري��م. رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه بايد از كارهاي كوتاه مدت كه به 
صورت مس��كن وار است پرهيز كنيم، خاطرنشان كرد: بايد به سمت تحقق بخشيدن 
به كارهاي اساسي اقتصاد كشور گام برداريم. شافعي تاكيد كرد: اميد داريم كه اين بار 
س��خنان مهم و سرنوشت س��از رهبر انقالب مد نظر همگان قرار گيرد. موضوع مهم 
ديگري كه ايشان بر آن تاكيد كردند تقويت بخش خصوصي بود. او تصريح كرد: تكيه 
رهبر معظم انقالب در اين شرايط خاص به اين موضوعات، بايد توجه متفاوتي از سوي 
هم��گان را مورد نظر قرار دهد. رييس اتاق بازرگاني ايران اضافه كرد: برخورد قاطع با 
متخلفان، جدي گرفتن بيش از گذشته اقتصاد مقاومتي و مبارزه واقعي با فساد از ديگر 
نكات مورد تاكيد رهبري بوده است، ايشان فرمودند كه اگر اين موارد اجرا شود، توفيق 
دولت براي رفع مشكالت حتمي خواهد بود. او با اشاره به مشكالت ارزي و تمهيدات 
مورد نياز اين بخش، تاكيد كرد: مش��كالتي كه امروز در جامعه در اين زمينه مطرح 
است، درصد باالي آن مربوط به توليدكنندگان است. رييس اتاق بازرگاني ايران با اشاره 
به سامانه نيما، اظهار كرد: نگاه بسياري از افراد به اين سامانه مثبت است، اما اگر شرايط 
به اين شكل صورت گيرد نگراني ما اين است كه انبارهاي مواد اوليه مرتب كاهش پيدا 

كند و جايگزيني براي مواد جديد مقدور نباشد.

وزير صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد

جلوگيري از ريزش واحدهاي توليدي
رييس سازمان توسعه تجارت ايران مطرح كرد

پيش بيني رشد صادرات غيرنفتي
رييس اتاق بازرگاني ايران عنوان كرد

پرهيز از وصله كردن مشكالت اقتصادي

تسنيم|
ب��ر اس��اس تصميم س��تاد تنظيم ب��ازار، س��ازمان حمايت 
هزينه هاي واقعي توليد روغن را محاس��به مي كند تا بخشي از 
هزينه ها براي عدم افزايش قيمت از س��وي دولت تامين ش��ود. 
با توجه به افزايش هزينه هاي توليد دولت اجازه افزايش قيمت 
كاالهاي اساس��ي و مصرفي مردم را نمي دهند كه در اين ميان 
برخي از صنايع مانند صنايع روغن و لبني يا قيمت محصوالت 
خود را به صورت غيرقانوني باال برده اند يا اعالم كرده اند در اين 
شرايط برخي از محصوالت را توليد نمي كند. بنابراين در نشست 
اخير كارگروه تنظيم بازار كه به رياس��ت حسن يونس سينكي 
و با حضور نمايندگان بخش خصوصي، نمايندگان دستگاه هاي 
مرتبط برگزار شد، فهرس��ت اوليه اقالمي كه نظارت بر آنها در 
قالب طرح تش��ديد مبارزه با احتكار و اختفاي آنها قرار دارد، به 

اعضاي كارگروه ارائه و مقرر شد ظرف ۴8 ساعت بررسي الزم در 
خصوص اين فهرست توسط اعضا صورت گيرد. 

با تصويب اعضاي س��تاد تنظيم بازار فهرست اقالمي كه در 
قالب اين طرح، مشمول تشديد مبارزه با احتكار و اختفا خواهند 
ش��د، مشخص مي ش��ود. پيش بيني شده اس��ت پس از تدوين 
اين گزارش، ساير پيش��نهادات در خصوص وضعيت روغن نيز 
در صورت لزوم مورد بررس��ي قرار گيرد. بر اساس تصميم اتخاذ 
شده، اعضاي كارگروه با تاكيد بر اعتقاد دولت مبني بر اقتصادي 
كردن مبني بر اقتصادي كردن فرآيند توليد از يك سو و حمايت 
از س��فره مردم از سوي ديگر مقرر كردند با هدف پيشگيري از 
ايجاد كمبود در بازار، س��ازمان حمايت هزينه هاي واقعي توليد 
روغن را محاسبه كند تا بخش��ي از هزينه ها براي عدم افزايش 

قيمت از سوي دولت تامين شود. 

ايسنا|
رييس كانون صنايع غذايي ايران با تاكيد بر اينكه بايد صنايع 
غذايي از سياست قطعي برق مستثني شوند، نسبت به سالمت 
مواد اوليه صنعت غذا بر اثر قطعي برق در مرحله ساخت هشدار 
داد. محمدرضا مرتضوي در ارتباط با تاثير قطعي برق بر فعاليت 
واحدهاي صنعتي و توليدي، اظهار كرد: تنها موضوعي كه اين 
روزها مي تواند بيش از هر مس��اله ديگري به فعاليت واحدهاي 
توليدي و صنعتي لطمه بزند قطعي برق است. بايد ببينيم اگر 
مشكالتي در تامين برق كشور وجود دارد و ناچار به قطعي برق 
هستيم در كدام يك از بخش ها آسيب كمتري به اقتصاد كشور 
زده مي شود. او ادامه داد: مشكل واحدهاي توليدي و صنعتي به 
اندازه كافي زياد است و اگر سياست قطعي برق براي واحدهاي 
توليدي و صنعتي ادامه داشته باشد بطور حتم آسيب بيشتري 

به صنعت كش��ور زده مي ش��ود. رييس كان��ون صنايع غذايي 
ايران با بيان اينكه بايد ش��بكه هايي كه برق واحدهاي توليدي 
و صنعتي را تامين مي كنند شناس��ايي و مستثني كرد، گفت: 
صنايع غذايي بايد از سياست قطعي برق مستثني شوند چرا كه 
امكان خراب شدن مواد اوليه صنعت غذا در اثر اين اتفاق وجود 
دارد كه لطمه بس��يار سنگيني به اقتصاد واحدهاي توليدي در 
اين حوزه مي زند. مرتضوي با اشاره به اينكه در استان تهران با 
صرفه جويي دو تا س��ه درصدي مي توان به سمتي پيش رفت 
ك��ه برق هيچ يك از واحدهاي صنعتي و توليدي قطع نش��ود، 
گفت: بيش از هر جاي ديگري بايد ادارات و سازمان هاي دولتي 
و منطقه يي در مص��رف برق صرفه جويي كنند و حتي اگر در 
تامين برق مشكل داريم نبايد برق واحدهاي توليدي و صنعتي 

قطع شود. 

آسيب پذيري صنايع غذايي از سياست جديد دولت راهكار دولت براي جلوگيري از گراني روغن
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15 نفت و انرژي
افتتاح طرح هاي آبي و برقي 

سيستان و بلوچستان 
پاون| وزير نيرو در سفر روز پنجشنبه خود به استان 
سيستان و بلوچس��تان، در مراسم بهره برداري همزمان 
از طرح هاي صنعت آب و برق سيس��تان و بلوچس��تان 
كه در محل فرمانداري زابل برگزار ش��د طي س��خناني 
عنوان كرد: امروز با ه��دف بازديد از طرح هاي مختلف 
آب و برق و شركت در مراسم آغاز عمليات اجرايي چند 
طرح به سيس��تان و بلوچستان سفر كردم. اردكانيان با 
اش��اره به اجراي طرح جامع آبرساني پايدار از چابهار به 
زابل، طرح نصب پنل خورشيدي روي چاه نيمه ها براي 
كاه��ش تبخير آب و طرح فاضالب زابل بيان كرد: روند 
اجراي اين پروژه در كارگروه سازگاري با كم آبي استان 
در حال بررس��ي اس��ت.  وي همچنين از طرح احداث 
ايستگاه حجم مرده چاه نيمه چهارم كه در زمان كم آبي 
قابليت انتقال 140 ميليون مترمكعب از منابع اين محل 
براي استفاده در بخش كشاورزي را داراست بازديد كرد.  
عمليات اجراي��ي فاز چهارم كارخانه آب ش��يرين كن 
بزرگ زاهدان با ظرفي��ت توليد 15000 مترمكعب در 
  BOOشبانه روز با اعتبار 170 ميليارد ريال به صورت
با مشاركت بخش خصوصي آغاز شد. اردكانيان با اشاره 
به پروژه هاي تامين برق استان بيان كرد: در بحث برق تا 
نيمه مرداد با توجه به مجموعه فعاليت هايي كه صورت 
گرفت��ه، عمليات اجرايي نيروگاه بزرگ 540 مگاواتي را 

در سيستان و بلوچستان آغاز خواهيم كرد. 

 صادرات گاز به عمان
در آينده نزديك

ايسنا| مدير شركت ملي صادرات گاز ايران از امضاي 
توافق نامه صادرات گاز از ايران به عمان تا ماه آينده خبر 
داد. مهران اميرمعيني با بيان اينكه پروژه صادرات گاز 
از ايران به عمان در حال پيگيري است، گفت: در حال 
انجام مذاكرات هس��تيم كه اگر اين مذاكرات به نتيجه 
برسد، چارچوب هاي همكاري بين شركت ملي نفت و 
وزارت نفت و گاز عمان امضا مي شود و بعد از آن پروژه 
وارد مرحله برگزاري مناقصه شده و پيمانكار مشخص 
مي ش��ود.  وي با تاكيد بر اينكه پ��روژه صادرات گاز به 
عمان متوقف نش��ده اس��ت، در مورد تاخير اجراي اين 
پ��روژه توضيح داد: اين پروژه ق��رار بود در تيرماه كليد 
بخورد. اما از آنجايي كه بحث ها حقوقي است، به زمان 
زيادي نياز دارد. زيرا ايران يكس��ري قوانين و مقررات و 
عمان يكسري قوانين و مقررات ديگر دارد كه متفاوت از 

هم هستند و نهايي شدن مذاكرات زمان بر است. 

 ياران شمالي
در مسير افزايش توليد 

ايرن�ا| مجري طرح توس��عه مي��دان نفتي ياران 
شمالي گفت: برنامه نگهداشت و افزايش توليد نفت 
ميدان ياران ش��مالي با نصب نخس��تين پمپ درون 
چاهي )ESP( در چاه ش��ماره 14 اين ميدان نفتي 
مش��ترك كليد خورد. آرش باقر زاده روز جمعه بيان 
كرد: در مسير نگهداشت و افزايش توليد ميدان نفتي 
ياران ش��مالي كه با افت توليد روبرو شده، نخستين 
 ESPدر چاه ش��ماره 14 اين ميدان نصب ش��ده و 
پيش بيني مي ش��ود طي 10 روز آين��ده چاه، احيا و 
افزايش برداش��ت از آن امكان پذير ش��ود. وي گفت: 
اين براي نخس��تين بار است كه پمپ درون چاهي در 
يك��ي از چاه هاي مناطق عملياتي غرب كارون نصب 
مي ش��ود.  مجري طرح توس��عه مي��دان نفتي ياران 
ش��مالي افزود: براي افزايش برداش��ت از اين ميدان، 
ب��راي نصب پمپ هاي درون چاهي در 10 حلقه چاه 
ياران شمالي تا پايان امسال برنامه ريزي شده است تا 
در مس��ير جبران افت توليد اين ميدان گام برداشته 
شود.  باقر زاده اظهار داشت: طرح توسعه ميدان نفتي 
ياران ش��مالي با ظرفيت توليد روزانه 30 هزار بشكه 
نفت 27 آبان ماه س��ال 95 افتتاح و پس از مدتي با 

افت توليد مواجه شد. 

كوتاه از دنياي انرژي

»جان كمپ« تحليلگر برجسته بازار نفت در مقاله اي بررسي كرد

شمشير دولبه ذخاير استراتژيك نفت براي امريكا
اياالت متحده براي كوتاه مدت خواهد توانست كمبود عرضه نفت خام ايران را حل كند اما بازار را به هم مي ريزد

ترجمه: عليرضا كياني| 
بازگشت تحريم هاي نفتي ايران به افزايش 
قيمت ها منجر شده است. همين مساله باعث 
شده برخي سياس��ت گذاران در امريكا به فكر 
اس��تفاده از ذخاير نفت استراتژيك اين كشور 
يا SPR بيفتند. اما اين سياس��ت اشتباه است 

و در نهايت به ضرر امريكا تمام خواهد شد. 
ذخاير اس��تراتژيك اياالت متح��ده، آنقدر 
نف��ت دارد كه كمبود نفت ايران را براي ماه ها 
جبران كند، به خصوص اگر استفاده از ذخاير با 
افزايش توليد عربستان سعودي و ديگر اعضاي 
س��ازمان كش��ورهاي صادركننده نفت، اوپك، 

همراه شود. 
مقررات حاكم بر ذخاير اس��تراتژيك دست 
رييس جمه��ور اياالت متحده براي اس��تفاده از 
انباره بزرگ نفتي اين كش��ور را باز گذاش��ته 
اس��ت و بعيد است كه دس��تورات اين مقام از 

سوي كنگره يا دادگاه ها محدود شود. 
ام��ا ذخاي��ر اس��تراتژيك ب��راي مقابل��ه با 
اختالالت كوتاه مدت در عرضه نفت خام ايجاد 
ش��د و از همين رو، اين منب��ع براي مديريت 
تغييرات بلندمدت در وضعيت عرضه مناس��ب 

نيست. 
به خص��وص در صورتي كه ه��دف اصلي از 
اس��تفاده از اين ذخاير جلوگي��ري از افزايش 
قيم��ت نفت باش��د، SPR مي تواند ب��ا ايجاد 
اختالل در نظام بازار، س��ازگار ش��دن بازار با 

تحريم ها و اثرات آن را عقب بيندازد. 
اگر توس��ل به ذخاير استراتژيك به كاهش 
قيمت ها منجر ش��ود آن گاه از يك سو افزايش 
الزم در عرض��ه براي جايگزيني نفت ايران رخ 
نخواهد داد و از س��وي ديگر، رشد مصرف نيز 

بدون هيچ حد و حصري ادامه خواهد يافت. 
استفاده طوالني مدت از ذخاير استراتژيك 
ب��راي مديريت بازار در نبود عرضه نفت ايران، 
ذخاير را به ميزان چش��م گيري كاهش خواهد 
داد و در نهاي��ت اين سياس��ت به ضرر اياالت 

متحده تمام خواهد شد. 
ذخاير اس��تراتژيك مانند قلك��ي براي روز 
مبادا، مي تواند م��دت تغييرات عرضه و تقاضا 
را در كوتاه م��دت كنترل كن��د اما در مديريت 
ش��وك هاي بلندم��دت طرف عرض��ه و تقاضا 
ناتوان است. از همين روست كه بهترين زمان 
اس��تفاده از ذخاير اس��تراتژيك هن��گام وقوع 

اختالالت كوتاه مدت در عرضه است. 

 قدرت رييس جمهور
اي��االت متح��ده در حال ارزيابي اس��تفاده 
از ذخاير اس��تراتژيك خود اس��ت. بر اس��اس 
گزارش��ات احتم��اال اي��ن اقدام امري��كا براي 
جلوگي��ري از افزايش قيمت ه��ا، با هماهنگي 
شركاي اين كشور در آژانس بين المللي انرژي، 

IEA، انجام خواهد شد. 
روزنامه وال استريت ژورنال يك هفته پيش 
در اين باره نوشت: »دولت ترامپ بطور جدي 
در حال ارزيابي گزينه توسل ذخاير اضطراري 
خود و البته فش��ار همزمان به ديگر كش��ورها 

براي افزايش توليد است«. 
البت��ه اياالت متحده در نظ��ر ندارد كه در 
آينده نزديك اي��ن ذخاير را وارد بازار كند اما 

به گ��زارش ژورنال به نقل از منابع مطلع، اين 
كشور مي خواهد در صورتي كه افزايش عرضه 
عربستان سعودي و ديگر اعضاي اوپك نتواند 
جلوي افزايش قيمت نفت را بگيرند، گزينه يي 

روي ميز داشته باشد. 
اياالت  رييس جمه��وري  اختي��ارات  حوزه 
متحده در اس��تفاده از ذخاير اس��تراتژيك در 
پاس��خ به »اختالالت جدي در عرضه انرژي« 
تح��ت قان��ون سياس��ت انرژي مصوب س��ال 
1957، بس��يار گسترده است. نص اين قانون، 
رييس جمه��ور را قادر مي س��ارد تا در پاس��خ 
ب��ه »اخت��الالت در كميت عرضه« ي��ا زماني 
ك��ه »افزايش بيش از ح��د قيمت ها به پيكره 
اقتصاد آس��يب رس��اند« به ذخاير استراتژيك 

متوسل شود. 
تصميم گيري درباره اس��تفاده از اين ذخاير 
طبق مقررات ناظر بر SPR صورت مي پذيرد 
اما بندهاي اين مقررات آنقدر مبهم هس��تند 
كه عم��ال ابتكار عمل را به ش��خص اول كاخ 

سفيد اعطا مي كنند. 
كنگره  و دادگاه ه��اي امريكا نيز به صورت 
س��نتي در م��واردي ك��ه پاي امنيت كش��ور 
در مي��ان باش��د، پي��رو كاخ س��فيد خواهند 
ب��ود و از همي��ن منظر بعيد اس��ت كه قدرت 
رييس جمهور در اين م��ورد به نحوي محدود 

شود. 
از زم��ان ايج��اد اين ذخاي��ر تاكنون، در 2 
دوره روساي جمهوري امريكا دستور استفاده 
از ذخاير اس��تراتژيك را صادر كرده بودند كه 
يك مورد به دستور بوش پدر در سال 1991 
و در زم��ان جنگ اول خليج فارس عليه عراق 
انجام ش��د و ديگري نيز به دستور بوش پسر 

در سال 2005 و در پاسخ به توفان كاترينا. 
البت��ه ي��ك بار ه��م در س��ال 2011 و در 

قالب اقدامي هماهنگ با س��اير اعضاي آژانس 
بين المللي انرژي در پاسخ به اختالالت عرضه 
در ليبي و ديگر كش��ورها، كاخ سفيد دستور 
فروش غير ضروري بخش��ي از ذخاير را صادر 

كرد. 
ذخاي��ر  از  اس��تفاده  »تاريخچ��ه  طب��ق 
استراتژيك« كه توس��ط وزارت انرژي اياالت 
متحده منتشر مي ش��ود، از ذخاير استراتژيك 
ب��راي امتحان ك��ردن فرايند برداش��ت يا به 
داليل مربوط ب��ه بودجه و با اجازه كنگره نيز 

استفاده مي شود. 
همچنين در برخي موارد و براي رسيدگي 
ب��ه كمبود كوتاه مدت نفت در مناطقي خاص، 
نف��ت خام موج��ود در ذخاير اس��تراتژيك به 
صورت قرضي يا سواپ به پااليشگاه ها تحويل 

داده شده است. 
اگر دولت به اين نتيجه برسد كه استفاده از 
نفت خام موجود در ذخاير استراتژيك، منافع 
سياس��ي را در پ��ي دارد، آن گاه هيچ نيرويي 
نمي تواند در برابر خواس��ت رييس جمهور در 
توسل به اين ذخاير در ماه هاي آتي ايستادگي 

كند. 

 بشكه هاي فراوان
»حجم عظيم ذخاير اس��تراتژيك آن را به 
س��د بزرگي در برابر اختالالت در واردات نفت 
و اب��زاري كلي��دي در سياس��ت  خارجي بدل 

كرده است«. 
اين جمله در وبس��ايت وزارت انرژي اياالت 
متح��ده در توصيف SPR آمده اس��ت. حجم 
ذخاير اس��تراتژيك امريكا در حال حاضر 660 

ميليون بشكه نفت خام است. 
ژانوي��ه س��ال 2010 حج��م ذخاي��ر  در 
اس��تراتژيك 727 ميليون بشكه بود كه مقدار 

كاهش يافت��ه به دليل اس��تفاده از ذخاير در 
موارد مربوط به بودجه بوده است. 

با اي��ن همه، ذخاي��ر اس��تراتژيك برابر با 
بي��ش از 102 روز واردات خال��ص نف��ت در 
پااليش��گاه هاي امري��كا اس��ت و از اين منظر 
امنيت عرضه را در بازار مصرف نفت در اياالت 
متح��ده تضمين مي كن��د. با وج��ود كاهش 
شمار بش��كه هاي نفت در ذخاير استراتژيك، 
در  واردات��ي  نف��ت  توس��ط  آن  جايگزين��ي 

سال هاي اخير رشد داشته است. 
از طرف��ي، انق��الب ش��يل باع��ث افزايش 
تولي��د نفت در اياالت متحده ش��ده و واردات 
روزانه طالي س��ياه به تبع آن از 10 ميليون و 
100هزار بشكه به 6 ميليون 800 هزار بشكه 

در سال 2017 رسيده است. 
از همين رو، س��طح پوشش پااليشگا ه هاي 
نفتي توسط نفت موجود در ذخاير استراتژيك 
از تنها 59 روز در انتهاي س��ال 2000 به 72 
روز در انتهاي س��ال 2006 و نهايتا 106 روز 

در انتهاي سال 2017 رسيد. 
برخ��ي تحليل گ��ران معتقدن��د كه حجم 
كنوني ذخاير اس��تراتژيك فراتر از ميزان الزم 
براي تامين امنيت ملي و اقتصادي رفته است 
)مثال ديوان محاسبات اياالت متحده در ژوئن 
2018 اعالم كرد كه الزم اس��ت وزارت انرژي 
امريكا رويكرد خود در برنامه ريزي براي آينده 

ذخاير اضطراري را تغيير بدهد(. 
رييس جمه��وري  ش��رايطي،  چني��ن  در 
امريكا مي تواند به س��ادگي دستور استفاده از 
30ميليون، 50 ميليون يا حتي 100 ميليون 
بشكه نفت خام را صادر كند، بدون اينكه توان 
ذخاير استراتژيك براي رسيدگي به اختالالت 
كوتاه مدت آتي به مخاطره بيفتد. اس��تفاده از 
100 ميليون بش��كه براي جب��ران يك ماهه 

ح��ذف كامل صادرات نفت ايران از بازار كافي 
خواهد بود. اگر س��طح صادرات كشورها ثابت 
بماند، عربستان سعودي توليد خود را افزايش 
دهد و س��اير اعضاي آژانس بين المللي انرژي 
ني��ز هم پا و برابر با امري��كا، ذخاير نفتي خود 
را در ب��ازار عرضه كنن��د، آن گاه بازار مي تواند 

ماه ها بدون نفت ايران سر كند. 

 هدف گذاري قيمتي
ب��ا توضيحات ف��وق مي ت��وان نتيجه گرفت 
كه ذخاير اس��تراتژيك نفت اياالت متحده نفت 
كافي براي تحريم كامل يا ناقص نفتي ايران در 
مدت 6 تا 12 ماه، و ش��ايد بيشتر، را دارد. اين 
ميزان نفت براي محدود ساختن افزايش قيمت 

نيز كافي خواهد بود
در اين فرضيه، اياالت متحده مي تواند بطور 
كامل يا جزئي اي��ران را تحريم نفتي كند و در 
عين حال به دنيا اطمينان دهد كه تغييري در 

ذخاير جهاني نفت اتفاق نخواهد افتاد. 
اگر به حرف ه��ا و تحليل هاي روزنامه نگاران 
بش��ود اعتماد كرد، مي توان اين طور برداش��ت 
كرد ك��ه سياس��ت گذاران امريكاي��ي در حال 

بررسي اين گزينه هستند. 
اي��ن مس��اله ب��ا رفت��ار رييس جمه��وري و 
پيام ه��اي علن��ي او در توئيت��ر و تلويزي��ون به 
س��ازمان كش��ورهاي توليدكننده نف��ت براي 

افزايش عرضه نيز تطابق دارد. 
همين طور اين سياست، هدف دولت ترامپ 
در اعمال »بيش��ترين فشار« به ايران در عين 
محدود س��اختن تبعات اقتصادي و سياس��ي 
افزاي��ش قيمت ه��اي نفت را تامي��ن مي كند. 
به خصوص اينك��ه دولت ترامپ به ش��دت در 
م��ورد تبع��ات سياس��ي افزاي��ش قيمت در 
انتخابات كنگره كه قرار است 6 نوامبر برگزار 

شود نگران است. 

 چالش اصلي 
اما مشكل استفاده از ذخاير استراتژيك براي 
دس��ت كاري قيمت ها اين است كه اين سياست 
به ايجاد اختالل جدي در بازار جهاني مي انجامد. 
توس��ل ب��ه ذخاي��ر اس��تراتژيك ب��راي كاهش 
قيمت ها، آن همزماني ك��ه قيمت ها بايد افزايش 
يابند تا به تبع توليد نيز افزايش و مصرف كاهش 
يابد، خود مي تواند عاملي براي افزايش نوسانات 

در بازار باشد. 
عرض��ه ذخاير اس��تراتژيك، به خص��وص اگر 
تعداد بشكه هاي عرضه شده زياد باشد، مي تواند 
با دادن »ش��وك سرخوش��ي« به بازار، اطمينان 
اقتصادي ايجاد كن��د. اما مانند هر اقدام ديگري 
در جهت دخالت در بازار، بعيد است كه استفاده 
از ذخاي��ر اس��تراتژيك ب��راي مديريت ب��ازار در 

ميان مدت موفق عمل كند. 
اين سياست مي تواند در كوتاه مدت تاثيري 
آرام بخش روي بازار داش��ته باش��د و دس��ت 
دولت اي��االت متحده را ب��راي محاصره چند 
ماه��ه اقتصادي اي��ران باز بگ��ذارد. اما عرضه 
ذخاير اس��تراتژيك هر چه بيش��تر ادامه پيدا 
كند، اختالالت بيش��تري در بازار نفت تزريق 

خواهد شد. 
منبع: رويترز

ايرنا| 
تارنماي بلومبرگ نوش��ت: عربستان تحت فشار 
دونالد ترامپ رييس جمه��وري امريكا براي افزايش 
توليد نفت شتاب كرد، اما رياض حاال فهميده است 
كه ش��ايد بازاره��اي جهاني نيازي ب��ه نفت اضافي 

سعودي ها نداشته باشد. 
نفت عربس��تان در ماه گذش��ته ميالدي )ژوئن( 
بيش��ترين ميزان توليد در سه س��ال اخير را تجريه 
كرد. ترامپ از عربستان خواسته بود تا براي جبران 
كاه��ش احتمالي عرضه نفت اي��ران، توليد خود را 
افزايش دهد. اما سعودي ها قادر نيستند توليد اضافي 
خود را به فروش برسانند. به گفته منابع آگاه، برخي 
مقام هاي سعودي در محافل خصوصي گفته اند كه 

در افزايش توليد خود تعجيل كرده اند. 
بان��ك  اجراي��ي  مدي��ر  رت��س«  »مارتي��ن 
س��رمايه گذاري »موگان اس��تنلي« در لندن گفت: 
عربس��تان و ديگ��ر اعض��اي اوپ��ك قب��ل از آغاز 
تحريم هاي ايران توليد خود را به س��رعت افزايش 
دادن��د. از همي��ن رو، اين اقدام ب��ه دليل همزمان 
نش��دن با تاثي��رات تحريم ها باعث ايجاد فش��ار بر 
قيمت نفت ش��ده اس��ت.  وزارت نفت عربس��تان 
سعودي روز پنجشنبه بيانيه يي غيرعادي صادر كرد 
كه نش��ان از نگراني و ناخرسندي رياض دارد. اين 

بيانيه هرگونه نگراني »بي اس��اس« در مورد عرضه 
بيش از اندازه توس��ط عربس��تان را رد كرد. رياض 
مدعي است كه صادرات نفت در ماه جاري به ثبات 
رسيده و ماه آينده )آگوست( كاهش پيدا مي كند.  
سعودي ها، برخي كشورهاي عضو شوراي همكاري 
خليج فارس و روسيه ماه گذشته در جلسه يي وعده 
دادن��د كه ب��راي كاهش تاثيرات ناش��ي از كاهش 
احتمال��ي صادرات نفت ونزوئال، ليبي و ايران توليد 
خود را تا يك ميليون بشكه در روز افزايش دهند. 
اين تصميم به دليل فش��ار ترامپ اتخاذ ش��د. از 
آن هن��گام بهاي نفت تا 73 دالر در بش��كه كاهش 
يافته است. اين امر به دليل بازگشت بخشي از نفت 
ليب��ي به بازار و جنگ تج��اري ميان امريكا و چين 
بوده اس��ت. »مارك ويتنر« رييس مركز تحقيقات 
نفت »سوس��يته جنرال« در نيويورك اظهار داشت: 
س��عودي ها نگران فش��ار بر بهاي نفت و كاهش آن 
هستند. آنها سعي دارند قيمت نفت را حدفاصل 70 

تا 80 دالر در بشكه نگه دارند. 
عربس��تان ابتدا قصد داش��ت توليد خ��ود را به 
10.8 ميليون بش��كه در روز برساند. اما افراد مطلع 
مي گوين��د كه اين ميزان توليد ب��ه قدرت تقاضاي 
داخلي و خارجي بس��تگي دارد و ممكن بين 10.6 
ميليون تا 11 ميليون بش��كه در نوس��ان باشد و در 
همان حد بماند.  منابع آگاه خبر دادند كه عربستان 
روز چهارشنبه به س��اير توليدكنندگان نفت اطالع 
داده است كه ميزان توليد اين كشور در ماه جوالي 
مشابه ماه ژوئن خواهد بود و زير 10.5 ميليون بشكه 

در روز باقي مي ماند. 
به نوشته بلومبرگ، هنوز تاثير تحريم هاي امريكا 
بر نفت ايران مش��خص نيس��ت. اين موضوع نقش 

مهمي در تعيين نتيجه نهايي خواهد داشت. 
دولت ترامپ از 18 ارديبهشت كه از برجام خارج 
شده، سيگنال هاي متناقضي فرستاده است. امريكا 

ماه گذش��ته مدعي بود كه قصد دارد صادرات نفت 
ايران را بطور كامل قطع كند اما »مايك پمپئو« وزير 
خارجه و »استيو منوچين« وزير خزانه داري امريكا 
اخيرا گفته اند كه رويكرد منعطفي در اين باره اتخاذ 

خواهند كرد.
به گفته منابع آگاهي كه با س��عودي ها صحبت 
كرده اند و خواسته اند كه نامشان فاش نشود، تا زماني 
كه تحريم هاي ماه نوامب��ر امريكا عليه ايران اعمال 
نش��ود نمي توان در مورد عرضه نفت بيشتر به بازار 
اظهارنظر كرد. به همين دليل، به نظر مي رس��د كه 
سعودي ها درحال حاضر براي فروش همه نفت خود 
دچار مشكل شده اند. يكي از علل ديگر آن است كه 
خريد نفت خام در آسيا كاهش پيدا كرده است زيرا 
كش��ورهاي اين قاره درباره ق��درت خريد و تقاضاي 

خود نگراني هايي دارند. 
»آمريتا س��ن« تحليلگر ارش��د ح��وزه نفت در 
شركت »انرژي اسپكتس« مي گويد: افزايش عرضه 
نفت شوراي همكاري خليج فارس و روسيه درحالي 

است كه بازارها امكان پااليش بيشتر ندارند. 
آم��ار و بررس��ي هاي بلومبرگ نش��ان مي دهد كه 
ص��ادرات نفت خام عربس��تان در نيمه اول ماه جوالي 
با پانصد هزار بش��كه كاهش تا 6.7 ميليون بش��كه در 
روز پايين آمده اس��ت. در بيانيه يي كه عربس��تان روز 
پنجش��نبه منتش��ر كرد، از » اديب األعلمي« نماينده 
سعودي در اوپك نقل شده است كه ميزان توليد نفت 
اين كش��ور در ماه جاري مش��ابه ماه ژوئن خواهد بود 
و در ماه آگوس��ت تا يكصد هزار بش��كه در روز كاهش 

پيدا مي كند. 
بلومبرگ نوش��ته، حتي اگر تولي��د نفت برخي 
كشورها كاهش پيدا كند نگراني هايي در مورد توان 
عربس��تان براي افزايش ظرفيت خود و جلوگيري از 

كمبود عرضه در بازارهاي جهاني وجود دارد. 
ويتنر اظهار داشت: به سختي مي توان گفت كه 
شاهد كاهش جريان انتقال نفت ايران بوده ايم. اين 
درحالي اس��ت كه توليد نفت خام عربستان افزايش 
پيدا كرده و اين ظرفيت اضافي در ماه هاي آتي يك 

مساله اساسي خواهد بود. 

شركت ملي پااليش و پخش فرآورده اهي نفتي اريان

شركت پااليش نفت آبادان ) سهامي عام (

ش�ركت پااليش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجديد مناقصه هاي ش�ماره 96/32 و 97/1 را با مش�خصات و ش�رايط كلي مشروحه ذيل از طريق مناقصه عمومي به 
شركت هاي واجد شرايط واگذار نمايد.

مبلغ ضمانتنامه شركت در مبلغ برآورد پايه به ريالمدتمحل اجراءموضوعشماره مناقصهرديف
برنامه زمان بندي مراحل مناقصهمناقصه به ريال

1
96/32

تجديد مناقصه يك
مرحله اي

نگهداري و تعميرات 
دستگاه هاي مكانيك و 
ماشينري بندر صادراتي 

ماهشهر 

بندر صادراتي 
ماهشهر

يك سال و 
7 روز

در سقف 
18/500/000/000

به عالوه

1/096/178/020كمك هزينه 
بهره وري

925/000/000

الف- آخرين مهلت دريافت اسناد 
مناقصه:

15روز پس از تاريخ انتشارآگهي 
نوبت دوم

ب- آخرين مهلت ارائه پيشنهاد مالي
15 روز پس از آخرين مهلت دريافت 

اسناد مناقصه 
ج –تاريخ گشايش پيشنهاد مالي 

شركت هاي تاييد شده در ارزيابي كيفي:
ساعت: 17             مورخ: 97/6/18

2
97/1

تجديد مناقصه
 يك مرحله اي

تعميرات حوضچه هاي
آتش نشاني و اويلي 

بالست در بندر صادراتي 
ماهشهر

بندر صادراتي
ماهشهر 

3 ماه و
72/617/835/100131/000/000 روز

الف- آخرين مهلت دريافت اسناد 
مناقصه:

15روز پس از تاريخ انتشارآگهي 
نوبت دوم

ب-آخرين مهلت ارائه پيشنهاد مالي
15 روز پس از آخرين مهلت دريافت 

اسناد مناقصه 
ج- تاريخ گشايش پيشنهاد مالي 

شركت هاي تاييد شده در ارزيابي كيفي:
ساعت: 16:30           مورخ: 97/7/18

- از كليه ش��ركت هاي واجد ش��رايط كه آمادگي و توانايي انجام موضوع مناقصه مذكور را دارند، دعوت مي ش��ود اسناد اس��تعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران )دفترچه شماره 1 و معيارهاي 
ارزيابي كيفي( موجود در ش��بكه اطالع رس��اني اين شركت به نش��اني http://www.abadan-ref.ir را دريافت و پس از مطالعه و تكميل به همراه كليه مدارك مورد نياز، اسناد مناقصه 
مربوط به پيشنهادات نرخ آن شركت )منضم به نامه اعالم آمادگي شركت در مناقصه(، وفق برنامه زمان بندي فوق به امور پيمان هاي شركت پااليش نفت آبادان تحويل نمايند. - تضمين 

شركت در مناقصه به صورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي موضوع بندهاي )الف(، )ب(، )پ(،)ج(، )چ(و )ح( ماده 4 آئين نامه تضمين معامالت دولتي اخذ خواهد شد.
- محل دريافت اسناد مناقصه: آبادان – جنب درب اصلي پااليشگاه آبادان، امور پيمان هاي شركت پااليش نفت آبادان

- تكميل كليه اطالعات خواس��ته ش��ده در فرم هاي ارزيابي كيفي مناقصه گران به صورت دقيق و خوانا و ارس��ال تمامي مدارك و مستندات سوابق كاري و مالي و ... مربوطه به صورت كپي 
برابر اصل )مصدق ش��ده( كه به امضاي صاحبان امضاء مجاز رس��يده و ممهور به مهر ش��ركت متقاضي باشد در پاكت سر بسته الزامي است. در صورت عدم تكميل و ارسال اسناد استعالم 

ارزيابي كيفي و ساير مدارك فوق االشاره، صالحيت شركت كنندگان قابل بررسي نخواهد بود.
- نحوه ارزيابي كيفي و معيارهاي مورد نظر به شرح مندرج در فرم هاي مربوطه و پيوست اسناد استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران فوق الذكر مي باشد.

- ارائه مدارك و سوابق مزبور هيچ گونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد و اسناد و مدارك واصله نيز مسترد نمي گردد.
- شماره تلفن امور پيمان هاي شركت پااليش نفت آبادان 53302107-061 و شماره فكس جهت ارسال نامه هاي اعالم آمادگي 53264476-061 مي باشد.

 - ضمناً آگهي اين ش��ركت در ش��بكه اطالع رساني ش��انا به نش��اني WWW.Shana.ir و همچنين پايگاه اطالع رساني اين شركت به نش��اني http://WWW.abadan-ref.ir و نيز پايگاه 
اطالع رساني مناقصات به نشاني IETS.MPORG.IR و سامانه كشوري نظارت بر مناقصات دستگاه هاي اجرايي WWW.TENDER.BAZRESI.IR درج و قابل مشاهده مي باشد.

روابط عمومي شركت پااليش نفت آبادان

فراخوان مناقصه عمومي 
نوبت دومبه شماره مجوز : 1397.1741

»بلومبرگ« گزارش داد 

ترديد بر سر نياز بازار به مازاد عرضه نفت سعودي 
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بازارهنر

فيلماصغرفرهاديدرايراناكرانعموميميشود؟
در حال��ي تاريخ اك��ران جديدترين 
فیل��م اصغ��ر فره��ادي در كش��ورها و 
فس��تیوال هاي خارجي به تازگي اعالم 
ش��ده اس��ت كه همچنان اظهارنظري 
رسمي درباره وضعیت اكران اين فیلم در 
ايران مطرح نش��ده است. اصغر فرهادي 
خرداد ماه و در نخستین نمايش فیلمش 
در جشنواره »كن« گفته بود: »همچنان 
اولويت من س��اخت فیلم در ايران است 

و فیلم هايم را نیز تا جايي كه بش��ود سعي مي كنم 
در اي��ران نمايش دهم. درباره اين فیلم هم نمي دانم 
چه اتفاقي مي افتد و فیلم دوباره تدوين مي ش��ود يا 
خیر. من كار خ��ودم را مي كنم و اگر امكان نمايش 
آن فراهم شود بسیار خوشحال مي شوم. میل قلبي 
من نمايش فیلم در ايران است.« اين در حالي است 
كه تاكنون از سوي مسووالن سینمايي وزارت ارشاد، 
اظهارنظر رس��مي درباره وضعیت اك��ران اين فیلم 
منتشر نش��ده است و خبرنگار ايسنا پیگیر وضعیت 
اك��ران فیل��م »همه مي دانن��د« در ايران از س��وي 
مسووالن است. فیلم »همه مي دانند« به تازگي اعالم 

شده است كه در ادامه اكران عمومي اش 
در كشورهاي فرانس��ه، بلژيك، سويس 
)بخ��ش فرانس��ه زبان( در كش��ورهاي 
آرژانتین، اس��پانیا، آلم��ان و ايتالیا نیز 
تاريخ اكرانش قطعي ش��د. طبق اعالم 
پخش كننده بین الملل اين فیلم، »همه 
مي دانند« از تاريخ ششم سپتامبر )۱۵ 
ش��هريور ماه( در آرژانتین، از چهاردهم 
سپتامبر )۲۳ ش��هريور ماه( در اسپانیا، 
از بیس��ت و هفتم س��پتامبر )۵ مهر ماه( در آلمان 
و از هش��تم نوامبر )۱۷ آبان م��اه( در ايتالیا نمايش 
عموم��ي اش را آغاز خواهد كرد. »هم��ه مي دانند« 
پیش تر در فس��تیوال هاي كن، مونیخ، ارمنس��تان، 
كارلووي واري، نیو هوريزن )لهستان( روي پرده رفته 
است. در خالصه داستان فیلم »همه مي دانند« آمده 
اس��ت: كارولینا براي ديدار با خانواده اش از آرژانتین 
به زادگاهش اس��پانیا بازمي گردد. در اين س��فر كه 
پیش بیني مي ش��د به تجديد ديدار اعضاي خانواده 
خالصه ش��ود، رويداده��اي غیرمنتظره يي به وقوع 
مي پیوندد كه بر روند زندگي كارولینا تاثیر مي گذارد.

مستندايران17سالهشد
حمی��د مجتهدي كه ۱۷ س��ال از 
عم��ر خود را براي س��اخت »مس��تند 
ايران« گذاشته اس��ت از ادامه ساخت 
اي��ن مجموعه در اس��تان كهگیلويه و 
بويراحمد و همچنین ساخت مشاهیر 

۲ براي نوروز خبر داد. 
كارگردان و تهیه كننده مستند ايران 
در گفت وگويي با ايسنا درباره جزيیات 
س��اخت بخش هاي جديد »مس��تند 

ايران« توضیح داد: س��ال گذش��ته مستند اربعین 
و نجف را س��اختیم و در حال حاضر مشغول ثبت 
صحنه ه��اي زمیني مربوط به اس��تان كهگیلويه و 
بويراحمد هستیم. او كه از سال ۸۰ ساخت »مستند 
ايران« را آغاز كرده اس��ت، ادام��ه داد: فیلم برداري 
مربوط به اين بخش ۱۰ روز اس��ت كه آغاز ش��ده 
اس��ت و تا يك ماه ديگر ادامه خواهد داشت. بخش 
هوايي اين استان سال ۹۳ ثبت شده و به سرانجام 
رس��یده اس��ت. كه نوروز ۹۸ از شبكه هاي مختلف 

سیما به روي آنتن خواهد رفت. 
سازنده مستند ايران استان چهامحال و بختیاري 
را اس��تان بعدي مس��تند ايران عنوان كرد كه قرار 

است صحنه هاي زمیني آن فیلم برداري شوند. 
مجتهدي كه از آغاز ثب��ت صحنه هاي زمیني 
»مس��تند اي��ران« در اس��تان هاي كهگیلوي��ه و 
بويراحمد و چهارمحال و بختیاري خبر داده است، 
يادآور ش��د كه زنده ياد به��رام زند قرار بود در اين 
بخش همكاري كند كه اجل مهلت نداد. او افزود: 

بهرام زند و به��روز رضوي گويندگان 
اصلي »مس��تند اي��ران« بودند كه در 
حال حاضر بهروز رضوي تنها گوينده 
در بخش مربوط به اس��تان كهگیلويه 
و بويراحم��د و چهارمحال و بختیاري 
خواه��د ب��ود. مجته��دي در پايان از 
ايران۲  س��اخت مس��تند »مش��اهیر 
« ك��ه بخش اول آن ب��راي نوروز ۹۵ 
س��اخته و روي آنت��ن رفت خبر داد و 
گفت: مستند مشاهیر ۲ نیز قرار است براي نوروز 
۹۸ ساخته ش��ود. عوامل »مستند ايران« عبارتند 
از: كارگ��ردان و تهیه كنن��ده: حمی��د مجتهدي، 
فیلمبردار: امیرحسین مجتهدي، نويسنده نريشن: 
رضا دبیرنژاد و ذوالفقاري، آهنگساز: صادق چراغي 
و گويندگ��ي: به��روز رضوي. مجموعه »مس��تند 
ايران« س��اخته حمید مجتهدي ب��ه معرفي آثار 
تاريخ��ي، ملي و مذهب��ي كش��ورمان مي پردازد 
و تصويرب��رداري هواي��ي اي��ن مجموع��ه آن را از 

مستندهاي مشابه متمايز كرده است. 
حمید مجتهدي در اين ۱۷ س��ال نارنجس��تان 
قوام، مس��جد نصیرالملك، مسجد وكیل، حرم امام 
رض��ا )ع(، موزه پ��ارس  و... را در دوربین خود ثبت 
كرده اس��ت. او كه س��ومین فیلمبردار هوايي دنیا 
شناخته شده است در ساخت مستند »ايران«، ذره 
ذره امكانات فني را به وجود آورده و با عشق و نیت 
قلبي آن را س��اخته و به گفته خودش تا زماني كه 
عمر از خداوند دارد، كل ايران را تصوير خواهد كرد. 

»همچنانكهميمردم«پاييزاكرانميشود
مصطفي س��یاري كارگ��ردان فیلم 
س��ینمايي »همچنان كه مي ُمردم« از 

اكران اين اثر در فصل پايیز خبر داد. 
س��یاري درباره زمان اكران اين اثر 
به مهر گف��ت: با توجه ب��ه اينكه ما با 
پخش كننده بین المللي اين اثر قرارداد 
نبس��ته بوديم تا اندازه ي��ي اكران اين 
فیلم به تعويق افت��اد اما چندي پیش 
اق��دام به اين كار كردي��م از همین رو 

قرار اس��ت »همچنان كه مي مردم« در فصل پايیز 
اكران ش��ود البته موفقیت اين فیل��م در آن زمان 
بس��تگي به اين دارد كه چه فیلم هايي اكران شود 
با اي��ن وجود به نظرم فصل پايیز زمان خوبي براي 
اكران »همچنان كه مي مردم« اس��ت. س��یاري با 
اش��اره به ديگر فعالیت هايش اظهار كرد: به تازگي 

نگارش فیلم س��ینمايي »تانزانیا« را به 
پايان رس��انده ايم و با توج��ه به اينكه 
مي خواهی��م اين فیل��م را براي حضور 
در س��ي و هفتمی��ن جش��نواره ملي 
فیلم فج��ر آماده كنی��م در نظر داريم 
آن را اواخر ش��هريور م��اه كلید بزنیم 
به همین دلیل ي��ك پیش تولید براي 
»تانزانیا« انج��ام داده ايم اما اين پیش 
تولید به صورت رس��مي نبوده اس��ت. 
اين كارگردان با بیان اين مطلب كه براي اين فیلم 
هنوز پروانه ساخت دريافت نكرده اند، اظهار كرد: با 
برخي از عوامل پشت و جلوي دوربین براي حضور 
در »تانزانی��ا« صحب��ت كرده ايم اما هن��وز قرارداد 
نبسته ايم. به گفته سیاري، هشتاد درصد از اين اثر 

در تهران و بقیه در كرمان فیلمبرداري مي شود. 

امريكاعليهتجارتجهاني
اكونوميست:

جلد  آخري��ن  ط��رح 
اي��ن هفته نامه،  ش��ماره 
به جنگ تج��اري امريكا 
ب��ا اتحادي��ه اروپا و چین 
پرداخته است. طبق اين 
گزارش نیز، دو روز پیش، 
كاخ  اقتص��ادي  مش��اور 
سفید اعالم كرد سازمان 
تجارت جهاني شكس��ت 

خورده است. همچنین، در هفته هاي گذشته گفته 
شد كه نقش س��ازمان تجارت جهاني براي حل و 
فصل اختالفات تجاري، در خطر جدي قرار دارد و 
اقدام فوري اعضا براي حفظ آن را ايجاب مي كند. 
امريكا كه از قدرت تايید، تغییر يا معكوس كردن 
مقررات سازمان تجارت جهاني برخوردار است و از 
اين طريق اغلب بر بزرگ ترين شركت هاي جهان و 
میلیاردها دالر تجارت تاثیر مي گذارد، مانع انتصاب 
نامزدهاي پیشنهادي در هیات استیناف شده است. 
روبرت��و آزودو، مديركل س��ازمان تجارت جهاني 
هش��دار داده اس��ت كه اقدام امريكا ممكن است 
نقش اين نهاد به عنوان مجمع حل اختالفات را از 
بین برده و به انتقام جويي هاي تجاري منجر شود. 

والاستريتژورنال:
در صفح��ه اول اي��ن 
روزنامه، گزارشي از خروج 
س��اكنان ش��هرك فوعه 
و كفري��ا در س��وريه خبر 
داد. طب��ق اي��ن گزارش، 
فرايند تخلیه شهرك هاي 
»فوعه و كفريا« در استان 
ادلب س��وريه آغاز ش��د. 
ب��ه گزارش وال اس��تريت 

ژورن��ال، اتوبوس ها به طور كام��ل از فوعه و كفريا 
واقع در ش��مال ادلب خارج ش��ده و بر اين اساس 
همه س��اكنان اين دو شهرك خارج شدند و ديگر 
كسي از ساكنان در آن باقي نمانده است. اين توافق 
خروج، پس از تهديد گروه تروريستي »هیئة تحرير 
الشام« مبني بر آغاز عملیات نظامي علیه ساكنان 
فوعه و كفريا حاصل شده است. بر اساس اين توافق 
همه افراد حاضر در فوعه و كفريا خارج مي شوند و 
در مقابل هزار و ۵۰۰ نفر از تروريس��ت هايي كه در 
زندان هاي سوريه حضور دارند، نیز آزاد خواهند شد. 

نيويوركتايمز:
نماين��دگان پارلم��ان 
رژيم صهیونیس��تي پس 
قانون كش��ور  از تصويب 
يه��ود با يكديگ��ر درگیر 
ش��دند. طب��ق گ��زارش 
صفحه اول اي��ن روزنامه، 
تحركات صهیونیس��ت ها 
براي تحكیم اش��غالگري 
خود ب��ا تصوي��ب قانون 

جدي��د ادامه يافت و طبق قانون جديد در پارلمان 
رژيم اش��غالگر قدس، فلسطین اش��غالي به عنوان 
كشور قوم يهود معرفي مي شود يعني كشوري كه 
مختص يهوديان است. طبق اين گزارش، تصويب 
)به اصطالح( قانون كشور يهوديان، زبان عربي را به 
عنوان زبان رسمي عرب زبان هاي ساكن فلسطین 
اشغالي ابطال مي كند، مانع اقامت غیر يهوديان در 
شهرك هاي اسرايیلي مي شود و اين قانون، تبعیض 
و نژاد پرس��تي بر ضد فلسطیني ها را كه صاحبان 
اصلي سرزمین فلسطین هستند، تثبیت مي كند. 
اي��ن قانون جنجالي كه با 6۲ راي مثبت و ۵۷ راي 
منفي تصويب شد منجر به بحث و جدل نمايندگان 
عرب كنس��ت با س��اير نمايندگان شد. نمايندگان 
ع��رب پس از پايان راي گیري برگه هاي راي را پاره 
كردند. عرب هاي اسرايیلي مي گويند تصويب قانون 

كشور يهود حق اقلیت ها را ناديده مي گیرد.

كيوسك

فيلمنامهنويس»كوروساوا«درگذشت
ش��ینوبو هاش��یموتو نويس��نده فیلمنامه هاي آكیرا كوروساوا روز گذش��ته در ۱۰۰ سالگي درگذش��ت. شینوبو هاشیموتو 
فیلمنامه نويس نامدار، كارگردان و تهیه كننده ژاپني كه بیش از همه براي همكاري اش با آكیرا كوروساوا كارگردان مشهور ژاپني 
ش��ناخته مي ش��د، ديروز در توكیو درگذشت. او در طول سال هاي جنگ به تحصیل در رشته فیلمنامه نويسي زيرنظر مانساكو 
ايتامي نويسنده و كارگرداني كه پدر كارگردان جونو ايتامي بود، پرداخت. يكي از فیلمنامه هاي وي كه بر مبناي داستاني كوتاه از 
آوتاگوا نويسنده مشهور ژاپني شكل گرفته بود توجه كوروساوا را جلب كرد و از آن فیلمي با عنوان »راشومون« در سال ۱۹۵۰ 
ساخته شد. پس از آنكه آن فیلم موفق به كسب جايزه شیر طالي جشنواره فیلم ونیز در سال ۱۹۵۱ شد، هاشیموتو به صورت 
تمام وقت به نويسندگي روي آورد. »راشومون« يك داستان قديمي را با فرم روايتي پیچیده و چنداليه روايت مي كند، بدون آنكه 
لحظه يي به پراكندگي دچار شود. چفت و بست فیلم محكم، صحنه هاي آن همبسته و تركیب نهايي آن بي نهايت منسجم است. 

چهرهروز

نگاهيبهحجمسرمايهگذاريهايمستقيمخارجيچيندرامريكاواروپا

اروپا،ميزبانجديد»يوآن«
گروهگوناگون

در هفته گذشته، صندوق بین المللي 
پول هش��دار داد، جنگ تجاري امريكا با 
شركاي تجاري  خود، پیامدهاي بسیار سنگین جهاني 
به همراه خواهد داشت. اين در حالي گفته شده كه از 
مدت ها قبل، ترامپ ب��ا افزايش تعرفه ها بر كاالهاي 
وارداتي از چین، آغازگر تنش  میان كشورش و چین 
ش��ده بود. چین نیز، در اقدامي تالفي جويانه، تعرفه 
خود را بر بسیاري از كاالهاي وارداتي از امريكا افزايش 
داد. دونالد ترامپ نیز هش��دارها را جدي نگرفت و به 
افزايش تعرفه ها بر كاالهاي چیني ادامه داد؛ چرا كه 
ريیس جمهوري امريكا بر اين باور اس��ت كه افزايش 
تعرفه ها بر كاالهاي وارداتي، منجر به حمايت از تولید 
مل��ي ش��ده و دوباره امريكا را به اقتص��اد برتر جهان 
تبديل خواهد كرد. بر اين اساس، روابط تجاري میان 
امريكا و چین بس��یار متشنج شد و مذاكرات صورت 

گرفته نیز، به اين بازار نابسامان كمكي نكرد. 
طب��ق گ��زارش موسس��ه س��رمايه گذاري بیكر 
مكنزي، از آغاز سال ۲۰۱۸، چین بطور قابل توجهي، 
امري��كاي  در  را  خ��ود  مس��تقیم  س��رمايه گذاري 
ش��مالي كاهش داده و بر بازارهاي اروپا تمركز كرد. 
كارشناسان اقتصادي معتقدند يكي از داليل كاهش 
س��رمايه گذاري چین در امريكا تش��ديد تنش ها در 
روابط دوجانبه اين دو كشور بوده است. بر اين اساس، 
چین تصمیم گرفت رواب��ط تجاري و اقتصادي خود 
را با كش��ورهاي اروپايي افزايش دهد تا از اين طريق 
عالوه بر جبران كاهش روابط با امريكا، جايگاه و نفوذ 

خود در سطح جهاني بهبود بخشد. 
آنطور كه آمارها نش��ان مي دهد، در اواس��ط سال 
میالدي ج��اري، ارزش مالكیت ه��اي جديد و ادغام 
ش��ركت ها توس��ط چین در اروپا، حدود ۱۲ میلیارد 
دالر اعالم شده است. طبق بررسي هاي صورت گرفته، 
در میان كش��ورهاي اروپايي، س��وئد، بهترين مقصد 
س��رمايه گذاري چیني ها بوده و در نیمه اول ۲۰۱۸، 
بیش از ۳.6 میلیارد دالر، س��رمايه از چین، به سوئد 
س��رازير شده اس��ت. همچنین گفته شده كه پس از 
سوئد، بريتانیا با ۱.6 میلیارد دالر، آلمان با ۱.۵ میلیارد 

دالر و فرانس��ه با ۱.4 میلیارد دالر ديگر میزبان هاي 
مهم سرمايه هاي چیني هس��تند. نكته جالب توجه 
اينكه بخش قابل توجهي از س��رمايه گذاري خارجي 
چین در اروپا در س��ه كشور بزرگ و مهم تر اين قاره 
يعني بريتانیا، آلمان و فرانس��ه انجام گرفته است. در 
واقع چین قصد دارد در كش��ورهايي سرمايه گذاري 
كند كه نه تنها از نظر اقتصادي چش��م انداز مناسبي 
پیش روي آنهاس��ت، بلكه از نظر سیاس��ي نیز جزو 
كشورهاي پیشرو محسوب مي شوند. همچنین گفته 
شده كه س��رمايه گذاري چین در كشورهاي اروپايي 
اغل��ب در بخش هاي صنعت��ي و حوزه هايي همچون 
تاسیس��ات، حمل و نقل، زيرس��اخت، ماشین آالت 
صنعتي، انرژي و محصوالت مصرفي بوده اس��ت. در 
سال ۲۰۱6 میالدي رشد سرمايه گذاري چین در اين 
بخش ه��ا از اقتصاد كش��ورهاي اروپايي هركدام بین 
۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد در مقايسه با سال هاي قبل از آن 
رشد داشته است. همانطور كه گفته شد، نیمه نخست 
سال ۲۰۱۸، با افزايش 4 درصدي سرمايه گذاري هاي 
خارجي چین در اروپا همراه بود. اين در حالي اس��ت 
كه طبق گزارش ش��ركت حقوق��ي چندملیتي بیكر 
مكنزي، سرمايه گذاري مس��تقیم چین در امريكاي 

ش��مالي در نیمه اول سال جاري میالدي ۹۲ درصد 
كاهش يافته است. در واقع مي توان گفت كه در نیمه 
اول سال ۲۰۱۸، چین ۹ برابر بیشتر از سرمايه گذاري 
خود در امريكاي شمالي، در اروپا سرمايه گذاري كرده 
اس��ت. آنطور كه گفته ش��ده، س��رمايه گذاري از ۲4 
میلیارد دالر به ۲ میلیارد دالر رس��یده اس��ت. آنطور 
كه گفته شده، سیاست گذاري هاي تجاري اخیر امريكا 
و چی��ن، باعث اين تغییر رويه بوده اس��ت. طبق اين 
گزارش چیني ها به س��رعت س��رمايه هاي خود را از 
شركت هايشان در امريكاي شمالي بیرون مي كشند. 
در نیمه اول ۲۰۱۸ بیش از ۹. 6 میلیارد دالر سرمايه 
چیني از امريكاي شمالي خارج شد و ۵ میلیارد دالر 

ديگر هم در انتظار خروج است. 
به گفت��ه تحلیل گران، از مهم تري��ن داليل رونق 
سرمايه گذاري هاي خارجي چین، كاهش نرخ برابري 
يوآن، در مقايس��ه با ديگر ارزهاي خارجي اس��ت. از 
طرف ديگر بسیاري از شركت هاي چیني در مرحله يي 
هستند كه قصد دارند با ورود به عرصه جهاني سطح 
فعالیت هاي خود را ارتقا دهند. در چنین ش��رايطي 
يكي از اقدامات مناسب براي اين شركت ها همكاري 

يا حتي خريد شركت هاي معتبر اروپايي است. 

آمارنامه

تاريخنگاري

قيام 30 تير 
قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ در تهران با حمايت نیروهاي 
ملي و روحانیون، شاه را وادار به بركناري كابینه چهار 
روزه احمد قوام كرد تا خش��م مردم را فرو نش��اند. 
انتخابات دوره  هفدهم مجلس شوراي ملي به دلیل 
دخالت هاي ارتش��یان و دربار به درگیري كش��ید و 
كار به جايي رس��ید كه پس از انتخاب ۸۰ نماينده، 
مصدق دستور توقف انتخابات حوزه هاي باقي مانده را 
صادر كرد. مصدق براي جلوگیري از كارشكني هاي 
ارتش و دربار، درخواس��ت انتق��ال وزارت جنگ به 
دولت را از شاه نمود. مصدق استدالل نمود كه طبق 
قانون اساس��ي وزيران در برابر مجلس شوراي ملي 
مسوولیت مش��ترك دارند و تعیین وزير جنگ هم 
بايد برعهده نخست وزير باشد نه شاه، تا نخست وزير 
بتواند مس��تقیماً بر اعمال وزير نظارت كند. پس از 
سه روز مذاكره، شاه درخواست مصدق را نپذيرفت و 
دكتر مصدق در ۲۵ تیرماه ۱۳۳۱ از نخس��ت وزيري 

استعفا داد.
مجل��س، احم��د ق��وام )قوام الس��لطنه( را ب��ه 
نخس��ت وزيري انتخ��اب و محمدرضاش��اه فرم��ان 
نخس��ت وزيري را به نام قوام صادر كرد و او با صدور 
بیانیه تهديدآمیزي با عنوان »كشتي بان را سیاستي 
ديگر آم��د« نخس��ت وزيري خود را اع��الم كرد. با 
انتش��ار اين خبر مردم با فراخ��وان نیروهاي ملي و 

همچنی��ن آيت اهلل كاش��اني در خیابان ق��وام، دفتر 
قوام )س��ي تیر كنوني( و همچنین نزديك مجلس 
ش��وراي ملي تجمع كرده و خواهان بركناري قوام و 
ادامه نخست وزيري مصدق شدند. درگیري نیروهاي 
نظامي با مردم چند كشته و زخمي بر جاي گذاشت. 
در روز ۳۰ تیر نیروهاي ارتش كه به دس��تور ش��اه 
به خیابان هاي تهران و اط��راف مجلس آمده بودند 
براي سركوبي تظاهرات مردم به آنان شلیك كردند. 
با ادامه تظاهرات و كوشش ها و اعتراضات نمايندگان 

طرفدار دكتر مص��دق در مجلس و ديدار عده يي از 
آنها با ش��اه، تیراندازي قطع شد. شاه ناچار دوباره به 
نخست وزيري دكتر مصدق رضايت داد. شهرباني كل 
كش��ور شمار كشته شدگان درگیري هاي ۳۰ تیر در 
ته��ران را ۲۱ تن اعالم كرد حال آنكه در اس��نادي 
ديگر ش��مار كشته ها تا 6۳ تن هم اعالم شده است. 
با اين همه، از كشته ش��دگان ۳۰ تیر آمار دقیقي در 
دس��ت نیست. بیشتر آنان در گورس��تان ابن بابويه 

تهران به خاك سپرده شدند. 

ميراثنامهايستگاه

اكرانفيلمجديد»تارانتينو«جلوافتاد
اكران فیلم جديد تارانتینو كه با بازي 
برد پی��ت و لئوناردو دي كاپريو س��اخته 
مي ش��ود، اندكي جلوتر شروع مي شود تا 
از تعطیالت تابستاني بیش��ترين بهره را 
بب��رد. به گزارش هالی��وود ريپورتر، فیلم 
»روزي روزگاري در هالیوود« جديدترين 
فیل��م كوئنتین تارانتینو در عین حال كه 

در پنجاهمین سال كشته شدن ش��ارون تیت اكران مي شود، اندكي جلوتر از 
تاريخ اعالم ش��ده قبلي به نمايش درمي آيد تا از تعطیالت تابستاني بیشترين 
استفاده را ببرد. اين فیلم كه درباره ماجراي چارلز مانسون و گروه پیروان وي 
ساخته مي شود ۲ هفته جلوتر از زماني كه پیش تر اعالم شده بود راهي سینماها 
مي شود. در حالي كه سوني پیش تر اعالم كرده بود اين فیلم كه با بازي لئوناردو 
دي كاپريو و برد پیت اكنون در دس��ت فیلمبرداري اس��ت ۹ آگوست ۲۰۱۹ 
اكران مي ش��ود كه دقیقا روز كشته شدن ش��ارون تیت و دوستانش به دست 
فرقه مانسون است، اكنون اعالم شده فیلم دو هفته جلوتر و از ۲6 جوالي روي 
پرده هاي نقره يي مي رود. اين كمپاني اعالم كرده در عین حال كه بزرگداشت 
پنجاهمین سال به قتل رس��یدن شارون تیت مد نظر آنها بوده، اما تعطیالت 
تابستاني نیز به اين ترتیب بیشتر پوشش داده مي شود. تارانتینو فیلمنامه اين 
فیلم را نوشته و خودش كارگرداني آن را انجام مي دهد. او اين فیلم را پروژه يي 
متعل��ق به لس آنجلس ۱۹6۹ و زمان��ي مي داند كه هیپي هاي هالیوود در اوج 
بودند. دو نقش اصلي فیلم شامل ريك دالتون كه ستاره  سابق فیلم هاي وسترن 
تلويزيوني بود توسط دي كاپريو و كلیف بوت همراه طوالني مدت وي توسط 

برد پیت اجرا مي شوند كه همسايه ريك شارون تیت بود.

وعدهجديدبرايثبتجهانيقلعه»فلكاالفالك«
ريیس سازمان میراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردش��گري گفت: اگر آزادسازي 
قلع��ه فلك االفالك امس��ال انجام ش��ود 
در لیس��ت ثبت جهاني س��ال آينده قرار 
مي گیرد. عل��ي اصغر مونس��ان در بازديد 
از قلع��ه فلك االف��الك اظهار ك��رد: اين 
بناي تاريخي يك موزه باستان شناس��ي و 

مردمي بي نظیر اس��ت كه توصیه مي ش��ود همگي از آن بازدي��د كنند. او ادامه 
داد: دو میلی��ارد تومان اعتباري كه در س��ال ۹6 براي اين بناي تاريخي در نظر 
گرفته ش��ده بود هم اكنون به ۳۵ میلیارد تومان افزاي��ش پیدا كرده كه در اين 
رابطه مدير ارش��د استان پیگیري هاي زيادي داش��ته است. مونسان افزود: عدد 
خوبي براي مرمت هايي كه در اينجا مورد نیاز هست ديده شده كه امیدواريم با 
س��رعت اين كار انجام شود. ريیس سازمان میراث فرهنگي كشور با بیان اينكه 
س��اختمان هاي جنبي نیز در حال ترمیم و مرمت هستند، اظهار كرد: در رابطه 
با تغییر كاربري هاي اين بناها با استاندار همفكري خواهیم كرد تا استفاده هاي 
الزم را از آنها ببريم چراكه اين بناها ساختمان هاي زيبايي هستند كه مي توانند 
به هتل هاي بي نظیر يا موزه تبديل شوند؛ البته بايد بررسي كرد كه كدام كاربري 
مورد نیاز اس��ت. مونسان تاكید كرد: آزادس��ازي اگر به صورت كامل انجام شود 
طرح هاي توسعه در اين بخش پیش خواهند رفت و بطور قطع در آينده نزديك 
اين جا تبديل به مجموعه بي نظیري براي میراث مي شود. او در رابطه با آزادسازي 
قلعه گفت: هم اكنون طبق توافقات خوبي كه با ارتش انجام شده به صورت كامل 
تخلیه كرده اند و بخش هايي از سپاه باقي مانده كه همراهي خوبي داشتند و قرار 

است تا پايان نیمه اول سال ۹۸ اين محل را ترك كنند.
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