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اولين جلس��ه رس��يدگي به اتهامات ۵ مدي��ر صرافي در 
شعبه س��وم دادگاه ويژه رس��يدگي به جرايم مفسدان و 
اخاللگران اقتصادي صبح ديروز )چهارشنبه( به رياست 
قاضي مس��عودي مقام به صورت علني برگزار ش��د.  به 
گزارش ايسنا، اين پنج نفر مدير صرافي هستند كه به اتهام 
مش��اركت در اخالل در نظام ارزي كشور به صورت عمده 
از طريق خريد و فروش غيرقانوني ارز محاكمه مي شوند. 
قاضي مسعودي مقام در نخس��تين جلسه رسيدگي به 
اتهامات ۵ متهم ارزي در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي 
به جرايم مفس��دان و اخاللگران اقتصادي با اشاره به مواد 
١٩٣ و ١٩۴ قانون آيين دادرس��ي كيف��ري اظهار كرد: 
متهمان حقيقي شامل پيمان ارغواني، سيدمازن قايني، 
به��داد بهرامي، حميد انصاري، احس��ان صف��وي امير و 
ش��ركت هاي تعاوني ايران زمين، بهرامي، صفوي، قايني 
و ارغوان به عنوان اش��خاص حقوقي به اتهام مشاركت در 
اخالل در نظام ارزي كشور به صورت عمده از طريق خريد 
و فروش غيرقانوني ارز محاكمه مي شوند.. قاضي مسعودي 
مقام در ادامه جلس��ه از س��يد عباس حس��يني نماينده 
دادستان و سرپرست دادسراي ناحيه ٢٨ تهران درخواست 
كرد ت��ا در جايگاه قرار بگيرد و كيفرخواس��ت متهمان را 
قرائت كند. حس��يني با بيان اينكه كيفرخواست در پنج 
بخش تنظيم شده است، گفت: : عوامل مخرب اقتصادي 
و افراد سودجو در حالي كه هنوز تحريم هاي كشور امريكا 
آغاز نشده است به بهانه تحريم با اخالل در نظام اقتصادي 
كشور باعث به هم ريختگي بازار و گران شدن قيمت ارز و 
كاهش بي س��ابقه ارزش پول ملي و افزايش تورم و گراني 
كاالهاي مصرفي مردم شده است. نماينده دادستان بيان 
كرد: به دنبال كاره��اي عوامل ضد انق��الب، دولت براي 
كاهش قيمت ارز اقدام به توزيع ارز مداخل��ه اي به بازار از 
طريق صرافي هاي مجاز كرد و جدا از درس��ت يا نادرست 
بودن اين اقدام، تعدادي از صرافي ها به عنوان پياده نظام 
دشمن و در مسير حركت دشمن قرار گرفتند. وي افزود: 
فعاليت مجرمانه اف��راد حقيقي و حقوقي موجب ش��ده 
است كه امكان اس��تفاده از ارز مداخله اي كه دولت براي 

واردات دارو و س��فرهاي ضروري در اختيار صرافي ها قرار 
داده بود به دست افراد نيازمند نرسد و در گاوصندوق هاي 
برخي اف��راد جمع ش��ود و ارزش پول مل��ي كاهش پيدا 
كند. نماينده دادس��تان افزود: متهم احس��ان صفوي در 
تاريخ 97/۵/20بازداش��ت ش��ده اس��ت. احسان صفوي 
متهم به مش��اركت در خريد و فروش ارز به صورت عمده 
از طريق استفاده از كارت ملي افراد به مبلغ ۴1 ميليون و 
63۴ هزار و 390 دالر است. نماينده دادستان اضافه كرد: 
بهداد بهرامي فرزند احمد مالك صرافي بهرامي متهم به 
مشاركت در خريد و فروش ارز به صورت عمده با استفاده 
از كارت ملي افراد مختلف به مبلغ 39ميليون و 190هزار 
و 8۵0 دالر است. حسيني گفت: سيد مازن قايني متهم 
به خريد و فروش ارز به مبلغ 30ميلي��ون دالر به صورت 
صوري و با استفاده از كارت ملي افراد مختلف است. مجيد 
انصاري مالك صرافي ايران زمين متهم به خريد و فروش 
ارز به صورت ص��وري به مبلغ 2۴ميلي��ون و ۵90هزار و 
۴۵0دالر است. پيمان ارغواني متهم به خريد و فروش ارز 
به صورت صوري و با استفاده از كارت ملي افراد مختلف به 
مبلغ 1۵ ميليون و 780هزار و 98۴ دالر اس��ت. وي ادامه 
داد: متهم��ان حاضر به عنوان برخ��ي از صرافان متخلف 
محسوب مي ش��وند كه با گرفتن كارت هاي ملي متعدد 
و با كمك دالالن موارد اشاره ش��ده را دريافت كرده و در 
نهايت ارز را از طريق صرافي ها به فروش رساندند. حسيني 
خاطرنشان كرد: بر اساس گزارش معاونت مبارزه با جرايم 
اقتصادي اعالم ش��ده كه 1028 نفر ب��ا كارت هاي ملي 
استيجاري ارز دريافت كرده اند. وي اضافه كرد: بر اساس 
گزارش 23 تير 97 و تحقيقات انجام ش��ده از تعدادي از 
دالالن كه با برخ��ي از اين صرافان هم��كاري مي كردند 
همچنين گزارش شهريور 97 مبني بر تحقيقات صورت 
گرفته از دالالن و مواجه حضوري آنان با صرافان كه برخي 
از اظهارات دالالن م��ورد تأييد صرافان ه��م قرار گرفت. 
نماينده دادس��تان تصريح كرد: اين متهمان با همكاري 
دالالن با توجه به ميزان ارزي كه مورد معامله قرار دادند، 

زمينه سازي اخالل در نظام ارزي كشور را فراهم كرده اند. 

»دول��ت از تهدي��دات امريكا ترس��ي ن��دارد.« اين 
عباراتي اس��ت كه رييس جمهوري با استفاده از آنها 
تالش مي كند راهبرد دولت در مواجهه با تهديدات 
خارجي را تشريح كند. تهديداتي كه ترامپ و هيات 
حاكمه امريكا با اس��تفاده از آنها ت��الش مي كند تا 
اقتصاد اي��ران را در برابر نوع خاص��ي از جنگ رواني 
قرار دهد . اظهاراتي كه ب��ه اعتقاد رييس جمهوري 
و اعضاي كابينه دوازدهم بيش��تر از آنكه در صحنه 
عملي قابليت اجرايي داشته باشند عاملي در مسير 
جنگ هاي رواني اس��ت كه امريكا براي تاثيرگذاري 
بر اقتصاد ايران تدارك ديده اس��ت.  روحاني با اشاره 
به اين تالش ها گفت: مطمئن��ا امريكا در اين توطئه 
جديد عليه ايران پيروز نخواهد ش��د كما اينكه قدم 
به ق��دم دارند عقب نش��يني مي كنن��د؛ اول گفتند 
نفت را به صفر مي رس��انيم؛ بعد گفتند كه در نوامبر 
نمي شود كه به صفر برس��انيم، چند ماه بعد ممكن 
است و بعد كم كم گفتند نمي شود به صفر برسانيم و 

مي خواهيم صادرات نفت را كم كنيم.«

   مردم نگران نباشند
روحاني در بخشي از سخنان خود با اشاره به نزديك 
شدن به 13 آبان روز جهاني مبارزه با استكبار جهاني 
و با بيان اينكه در س��ال ۵8 هم امريكايي ها به خاطر 
توطئه ه��ا و مداخالتش��ان دانش��جويان را عصباني 
كردند و باعث ش��د كه آن حوادث پيش بيايد، گفت: 
همواره 13 آبان روز مقصر بودن و جاني بودن امريكا 
در تاريخ بوده اس��ت و امس��ال هم 13 آبان به معناي 
يك ظلم جديد از طرف امريكايي هاس��ت، ولي ملت 
ايران در همه مواقع ايستادگي كرده و در اين 13 آبان 
نيز ايس��تادگي خواهد كرد. روحاني با تاكيد بر اينكه 
مردم با قاطعي��ت بدانند كه دول��ت از اين تهديدات 
امريكا هراس��ي ندارد، گفت: ممكن اس��ت، در چند 
ماه گذش��ته مقداري بر مردم ما سخت گذشته باشد 
و در چند م��اه آينده هم س��خت بگ��ذرد،  اما دولت 
همه ت��وان خ��ود را ب��راي كاهش مش��كالت به كار 
خواهد بس��ت و به حول و قوه اله��ي و با كمك مردم، 
توليدكننده ها و صادركننده ها و به كمك همه فعاالن 
اقتصادي، نخواهيم گذاشت اين روند ادامه پيدا كند. 
رييس جمهور با اش��اره به اينكه يكي از داليل ترميم 
كابينه در اي��ن ايام تالش بيش��تر در راس��تاي حل 
مش��كالت مردم بوده اس��ت،  اظهار داشت: هميشه 
وقتي نيروي جديد به تيمي كه در ميدان است، وارد 
مي شود، تازه نفس بوده و از آن توقع بيشتري است كه 
بيشتر بدود و فعال تر باشد؛ مردم چنين توقعي از تيم 
جديد دارند. مخصوصًا وزرايي كه در زمينه اقتصادي 
بار اصلي اقتصاد ب��ر دوش آنهاس��ت از جمله وزراي 
اقتصاد، صنع��ت، معدن، تجارت، راه و شهرس��ازي و 
كار، تعاون و رفاه اجتماعي، مس��ووليت هاي بس��يار 

سنگيني بر دوش دارند و ان ش��اء اهلل آثار حضور اين 
نيروهاي تازه نفس را مردم در هفته ها و ماه هاي آينده 
به خوبي مش��اهده كنند. روحاني ادامه داد: مطمئنا 
امريكا در اين توطئه جديد عليه ايران پيروز نخواهد 
شد كما اينكه قدم به قدم دارند عقب نشيني مي كنند؛ 
اول گفتند نفت را به صفر مي رسانيم؛ بعد گفتند كه 
در نوامبر نمي شود كه به صفر برسانيم، چند ماه بعد 
ممكن اس��ت و بعد كم كم گفتند نمي ش��ود به صفر 
برس��انيم و مي خواهيم صادرات نف��ت را كم كنيم. 
رييس جمهور ب��ا بيان اينك��ه امريكايي ها هيچ كدام 
از اي��ن اقدام��ات را نمي توانند انج��ام دهند، خطاب 
به آنان اظهار داش��ت: ش��ما نه مي توانيد نفت ايران 
را قط��ع كنيد و ن��ه مي توانيد به آن ح��دي كه مورد 
نظرتان است، برسانيد؛ شما مي خواهيد مردم ايران را 
عصباني كنيد؛ البته ملت ايران از امريكا و جنايت هاي 
امريكا عصباني هس��تند نه از دولت و نظام خودشان. 
رييس جمهور خاطرنشان كرد: به طرف هاي تجاري 
ايران هم مي گوييم كه اين فشار امريكا، موقت است 
و روابط ما با شما، يك روابط دايمي است. امريكايي ها 
چن��د روزي فري��ادي مي كش��ند و داد و فري��ادي 
مي كنند و خواهند رفت. آنها نمي توانند براي منطقه 

و ملت هاي بزرگ در اين زمينه تصميم گيري كنند.

  تكذيب ورود روسيه به بازار فروش نفت 
ايران

خبرنگار تعادل از وزير نفت درباره برخي گمانه زني ها 
در رسانه هاي خارجي درباره احتمال واگذاري فروش 
نفت ايران به روس��يه پرس��يد كه وزي��ر نفت گفت: 
حرف هايي كه رويترز و بعضي خبرگزاري ها در مورد 
ورود روسيه به بحث فروش نفت ايران مطرح كردند 
را تكذيب مي كنم. بيژن نامدار زنگنه در پاسخ به اين 
س��وال كه آيا تاييد مي كنيد كه پتروشيمي ها براي 
آوردن ارزش��ان همكاري نمي كنند، گفت: همكاري 
مي كنند و هيچ مش��كلي در اين زمينه وجود ندارد. 
همان قراري كه داش��تند كه مق��داري ارز در هفته 
بدهند همان را دارند مي دهن��د اما عدد نمي گويم. او 
درباره فروش نفت در ب��ورس اظهار كرد: همانطوري 
كه گفته شد 280 هزار بشكه فروش رفت. مابقي هم 
دوباره براي فروش عرضه مي شود. زنگنه درباره بحث 
ورود روس��يه به موضوع فروش نفت ايران گفت: من 
اينها را تكذيب مي كنم، حرف هايي كه رويترز و بعضي 
خبرگزاري ها زدند كذب اس��ت. در م��ورد تحريم ها 
يك كلمه هم حرف نمي زن��م. همچنين رييس دفتر 
رييس جمهور با اش��اره به ادعاهاي مطرح شده عليه 
جمهوري اسالمي ايران در دانمارك، اينكه در آستانه 
13 آبان و اج��راي تحريم هاي جدي��د ادعايي عليه 
ايران، برخي به دنبال اين هس��تند ك��ه فضا را تغيير 
ادامه در صفحه 2 دهند را مشكوك بر شمرد. 

روحاني در جلسه هيات دولت خطاب به امريكا در جلسه محاكمه ۵ صراف به اتهام اخالل در نظام ارزي كشور مطرح شد
نمي توانيد نفت ما را قطع كنيد و به حد موردنظرتان برسانيد نماينده دادستان: برخي صرافي ها پياده نظام دشمن شدند

گزارشدادگاه

 صفحه 7  

تحليل

پكن تحت فشار مضاعف 
اقتصادي

منبع:   فايننشال تايمز| مترجم:  طال تسليمي|
طبق آمارهاي جديد منتش��ر ش��ده در چين، 
ش��اخص تعيين كننده س��المت اقتصادي در 
بخش تولي��دات كارخانه اي اين كش��ور در ماه 
اكتبر به پايين ترين س��طح در بيش از دو س��ال 
اخير رسيده كه نشان دهنده اين است كه اقتصاد 
تحت فش��ار قرار دارد. اين اتف��اق همچنين به 
مثابه زنگ هشداري درباره چشم انداز نه چندان 
خوش��ايند اقتصادي و احتمال كاهش بيش��تر 
سرعت رشد دومين اقتصاد بزرگ جهان قلمداد 
مي شود. بسياري بر اين باورند كه تاثيرات جنگ 
تعرفه اي چين و اياالت متحده هنوز در آمارها و 
ارقام  اقتص��ادي بازتاب نيافته اس��ت و از اين رو، 
كارشناسان اقتصادي پيش بيني مي كنند دولت 
چين براي ممانعت از تاثيرگذاري بيشتري جنگ 
تجاري بر چشم انداز اقتصادي، محرك هاي مالي 

و پولي بيشتري به اجرا بگذارد.

 صفحه5  

بازار سرمايه

 كوچ سرمايه از سهام
 به » درآمد ثابت ها«

سميرا  ابراهيمي | 
فعاليت در بورس، ب��ه معناي آن اس��ت كه بايد 
حواس بازيگران به هر اتفاق سياسي،  اجتماعي، 
اقتصادي و ديپلماس��ي ك��ه تاثير مس��تقيم يا 
غيرمس��تقيم بر مدارهاي اقتصادي چه در سطح 
كالن و در چه در سطح جزئي بنگاه ها دارد، باشد. 
اين روزها صحبت از دور جدي��د تحريم هاي 13 
آبان، بيشترين ميزان اضطراب را در ميان فعاالن 
بازار س��رمايه آورده است و كوچ س��رمايه از بازار 

همين صفحهسهام به صندوق هاي درآمد ثابت...

صنعت،معدن و تجارت

مسير يك طرفه ارزي
 محمد مهدي حاتمي|

بازگش��ت ارزهاي حاصل از ص��ادرات هنوز براي 
دولت مشكل س��از اس��ت. همين چند روز پيش 
بود كه خب��ري به نقل از رييس جمهور، منتش��ر 
شد كه بر اساس  آن، صادركنندگاني كه در مدت 
زماني بيش از س��ه م��اه ارز صادراتي خ��ود را به 
كش��ور بازگردانند، قاچاقچي محسوب مي شوند. 
اين خبر البته به س��رعت تكذيب شد، اما در جاي 
خود، نش��اني بود از معضل عدم بازگشت ارزهاي 
صادراتي به كشور. حاال اما رييس سازمان توسعه 
تجارت، از دس��تورالعمل هاي جديدي در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت خبر مي دهد كه بر اساس 
آنها، س��خت گيري ها براي جلوگي��ري از خالي 
ش��دن ذخاير ارزي دولت، تش��ديد مي شوند. در 
نخستين مورد، مش��وق هاي صادراتي آن دسته 
از صادركنندگاني كه ارزه��اي صادراتي خود را به 
كش��ور بر نمي گردانند، قطع خواهد شد. عالوه بر 
اين، صادرات آن دسته از كاالهايي كه با دريافت ارز 

14رسمي ۴200 توماني توليد شده اند...

روحاني در جلسه هيات دولت خطاب به امريكا:

»تعادل« سه مولفه قيمت، متراژ و عمر بنا را طي يك سال گذشته بررسي مي كند

نمي توانيد نفت ما را قطع كنيد

تاثير تورم مسكن برالگوي مصرف

تنظيم بازار

وزير جهادكشاورزي كابينه دوازدهم گفت: قيمت 
تمام ش��ده محصوالت لبني با توجه ب��ه نرخ پايه 
ش��يرخام بطور مجدد توس��ط س��تاد تنظيم بازار 
بررس��ي و نتيجه آن به زودي اعالم مي ش��ود تا به 
توليدكنندگان و مصرف كنندگان اجحاف نشود. 
»محمود حجتي« روز گذش��ته در حاشيه هيات 
دول��ت درباره وضعي��ت افزايش قيم��ت لبنيات و 
اقدام هاي اين وزارتخان��ه و دولت براي جلوگيري از 
افزايش قيمت ها افزود: وزارت جهادكشاورزي متولي 
توليد و تامين مواد اوليه فرآورده هاي لبني است و 
قيمت گذاري در حوزه وظايف آن نيست. وي با بيان 
اينكه به تازگي در صنعت دامداري و عرضه شيرخام 
افزايش قيمت مجددي رخ نداده است، اظهار داشت: 
از زمان قيمت گذاري شيرخام توسط ستاد تنظيم 
بازار تاكنون )م��رداد 97(، به دليل هزينه هاي تمام 
شده توليد در صنعت دامداري هر كيلوگرم شيرخام 
بطور متوس��ط با قيمت 2 هزار توم��ان به صنايع و 
كارخانجات لبني به فروش مي رسد. وي تصريح كرد: 
آنچه در بازار سبب افزايش قيمت فرآورده هاي لبني 
شده، هزينه هاي بسته بندي و مواد اوليه كارخانجات 
است و از اين رو كارشناسان وزارت جهادكشاورزي، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظيم بازار 
قيمت تمام ش��ده لبنيات را با توجه به قيمت پايه 
ش��يرخام در دست بررس��ي دارند. س��تاد تنظيم 
بازار مردادماه امس��ال قيمت مصوب هر كيلوگرم 
ش��يرخام را 1۵70 تومان تعيين كرد اما اين نرخ از 
سوي دامداران و صنايع لبني رعايت نمي شود. وزير 
جهاد كش��اورزي درباره تاخير در اعالم نرخ خريد 
تضميني محصوالت كش��اورزي گف��ت: تاخير در 
اعالم نرخ خريد تضميني محصوالت كشاورزي به 
دليل مشكالت شوراي اقتصاد و دبيرخانه آن است؛ 
با مكاتباتي كه با اس��حاق جهانگيري مع��اون اول 
رياست جمهوري داشته ام، وي دستور تعيين تكليف 
سريع اين موضوع را به سازمان برنامه و بودجه داده 
است تا اين مهم هرچه س��ريع تر در شوراي اقتصاد 
تصويب ش��ود. حجتي براين باور اس��ت كه نه تنها 
اعالم نرخ خريد تضميني محصوالت كش��اورزي 
دير شده بلكه بايد اين مهم قبل از فصل كشت اعالم 
مي شد. وزير جهادكشاورزي در پاسخ به اين سوال 
كه پيام 13 آبان س��ال ۵7 براي سال 97 چيست، 
گفت: دشمني و خصومتي كه رژيم امريكا با ملت 
ايران داشته ديرينه اس��ت و هنوز بر اين خصومت 
پافشاري مي كند بطوري كه در 13 آبان ماه جاري 
مرحله دوم تحريم هاي ظالمانه خود عليه ملت ايران 
را اعمال خواهد كرد. وي اظهار داشت: البته در طول 
چهار دهه گذشته امريكا هر جبهه اي كه عليه ملت 
ايران تش��كيل داد، با شكست مواجه ش��د و امروز 
هم اميدواريم اين نيز يك شكس��ت ديگر به دنبال 

شكست هاي قبلي رژيم امريكا باشد.

حجتي: ستاد تنظيم بازار قيمت 
لبنيات را مجدد بررسي مي كند

ديپلماسي

ظريف روز چهارشنبه در پايان سفر به پاکستان 
در جمع خبرنگاران در خصوص ادعای يک رسانه 
عربی مبنی بر تماس ع��ادل الجبير وزير خارجه 
عربس��تان س��عودی با مقامات ايرانی، گفت: تا 
جايی که اطالع دارم اين تماس صورت نگرفته و 
ارتباطی برقرار نشده است. به گزارش ايرنا، وزير 
امور خارجه كشورمان  اضافه کرد: فکر می کنيم 
نياز است عربس��تان در مورد سياست منطقه ای 
خود بازنگری کند هر زمان اي��ن اتفاق بيفتد ما 
هم عالقه داريم با همسايگان رابطه خوبی داشته 
باشيم چرا که هيچ کدام از همسايگان ما از ايجاد 
تنش با ايران منفعتی نبرده ان��د و اميدواريم اين 
سياس��ت را زودتر کنار بگذارند. روز گذشته يک 
رسانه مصری مدعی شده بود مقامات عربستانی 
در هفته های اخير ب��ا ايرانی ها تم��اس گرفته و 
خواهان توافق بر سر اختالفات منطقه ای شده اند؛ 
آن هم در روزهايی که اين کش��ور درگير بحران 
سياسی ناش��ی از قتل خاش��قجی روزنامه نگار 
منتقد است. وب سايت »خليج آنالين« مسوول 
برقراری اين تماس های محرمانه را عادل الجبير، 
وزير امور خارجه عربستان عنوان کرده که هدف 
آن تفاهم ايرانی-س��عودی درباره مسائل منطقه 
به ويژه پرونده يمن اس��ت. ظري��ف در خصوص 
دس��تاوردهای س��فر يکروزه خود به پاکس��تان 
گفت:هدف سفر پيگيری موضوع مرزبانان ايرانی 
بود که توسط تروريست ها گروگان گرفته شدند. 
وزير امور خارجه جمهوری اسالمی ايران تاکيد 
کرد:در اين راس��تا با وزير خارجه، فرمانده ارتش 
و نخست وزير پاکس��تان گفت وگوهايی داشتيم 
و آنها وعده جدی برای حل اي��ن موضوع دادند. 
وی افزود: وعده طرف های پاکستانی برای انجام 
اقدامات مش��ترک جهت جلوگيری از تکرار اين 
فجايع نش��ان می دهد در دولت پاکستان اجماع 
سياسی برای اينکه آرامش در مرزهای دو کشور 
به هم نخورد، اتخاذ می ش��ود اين وعده ها به نظر 
من جای اميدواری دارد. همينطور در اين ديدارها 
در مورد موضوعات دو جانبه و منطقه ای گفت وگو 
کردي��م. وزير خارجه کش��ورمان يادآور ش��د: با 
توجه به اينکه نخس��ت وزير پاکستان پيشنهاد 
خوبی برای پاي��ان دادن به رنج م��ردم يمن ارائه 
داده است، در اين زمينه با وزير خارجه و فرمانده 
ارتش و نخست وزير عمران خان صحبت کرديم 
و اميدواريم بتوانند اين پيش��نهاد را که در حال 
تبديل شدن به اجماع بين المللی است، پيگيری 
کنند. ظري��ف تاکيد کرد: در مورد افغانس��تان و 
رسيدن به راه های صلح آميز و گفت و گوهای ملی 
در اين کش��ور، صحبت کرديم و در اين زمينه بر 
همکاری ايران با پاکس��تان برای رس��اندن همه 

طرف ها در افغانستان پای ميز مذاکره تاکيد شد.

ظريف تماس تلفنی عادل الجبير 
با مقامات ايران را تاييد نکرد

انرژي

 پازل كاهش قيمت 
نفت خام
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با دس��تور رييس جمهوري مبني بر تش��كيل چهار 
كارگ��روه تخصص��ي در ح��وزه اقتص��اد ب��ا حضور 
اس��اتيد و نخبگان اين حوزه، دور تازه اي از مشاركت 
اقتصاددانان در سياست گذاري هاي اقتصادي دولت 
محقق مي ش��ود. ب��ه گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني 
رياست جمهوري، در پي برگزاري جلسه روز چهارشنبه 
رييس جمه��وري ب��ا اقتصاددانان، حس��ن روحاني 
دس��تور داد تا چهار كارگروه تخصصي در حوزه هاي 
اقتصاد كالن، بانكي � پول��ي، برنامه ريزي اقتصادي و 
حمايتي تشكيل شود. رياست كارگروه هاي چهارگانه 

را به ترتيب دژپس��ند وزير اقتصاد، همتي رييس كل 
بانك مركزي، نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه 
و ش��ريعتمداري وزير تعاون، كار و رف��اه اجتماعي بر 
عهده خواهند داشت. مسووالن هر كارگروه موظف به 
تشكيل كميته هاي تخصصي در حوزه سياست گذاري 
و تصميم س��ازي مبتني ب��ر دي��دگاه اقتصاددانان و 
پژوهشگران دانشگاهي خواهند بود. هدف از تشكيل 
اين كارگروه ها بهره گيري بيش��تر از نظرات اس��اتيد 
دانشگاه و نخبگان اقتصادي و مشاركت دادن آنها در 

حوزه سياست گذاري هاي اقتصادي دولت است.

مشاركت اقتصاددانان درسياست هاي اقتصادي دولت 
خبر
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»تعادل«چندوچوناجرايسازوكارويژهماليرابررسيميكند

روزشمار اجراي وعده اروپا
گروه ايران|

ايران در انتظ��ار اجراي وعده هاي اروپا براي جبران 
خس��ارت ناش��ي از خروج امريكا از برجام اس��ت. 
وعده هايي كه قرار اس��ت در قالب بسته اي به دست 
ايران برس��د، ام��ا تا به امروز چنين نش��ده اس��ت. 
با اي��ن حال، اروپايي ه��ا در ميانه تابس��تان، قانون 
مس��دود كننده را براي مقابله ب��ا تحريم هاي ثانويه 
امريكا به اجرا درآوردند، آن طور كه شنيده مي شود، 
طي چند روز آينده س��ازوكار ويژه مال��ي را كه در 
بيانيه نشست دوم وزراي خارجه ايران با 1+4 وعده 
داده بودن��د را ه��م اجرايي مي كنند. ه��ر چند هم 
مقامات اروپايي و ه��م مقامات ايراني مي گويند كه 
احتماال چندماهي اجراي كامل اين سازوكار زمان 
مي برد. چنانكه محمد جواد ظريف وزير امور خارجه 
ايران، چند روز پي��ش در گفت وگويي با بيان اينكه 
سازوكارهايي كه اتحاديه اروپا در نظر گرفته در چند 
روز آينده عملياتي مي شود، اذعان كرد كه »ممكن 
اس��ت مقداري ديگر طول بكش��د تا بت��وان از اين 
سازوكارها اس��تفاده كرد.« ظريف تاخير در اجراي 
كامل س��ازوكار اروپايي را به دليل فشارهاي امريكا 
و كارشكني هايي مي داند كه به گفته او امريكايي ها 
در تمام مراحل با كارشكني هايي كه داشتند باعث 

ايجاد تاخير در اجراي اقدامات اروپايي ها شدند. 

  كمبود زمان؛ دليل تاخير اروپا
اما يك سخنگوي اتحاديه اروپا در بخش سياست هاي 
اي��ران در گفت وگوي��ي كه ب��ا خبرگ��زاري آلمان 
)دويچه وله( داش��ته، درباره علت تأخير در اجراي 
س��ازوكار ويژه مالي پيش از آغاز تحريم هاي امريكا 
عليه ايران گفته اس��ت كه »تصميم ب��ه راه اندازي 
چنين سازكاري دوم مهرماه )۲4 سپتامبر( در ديدار 
وزراي خارجه اتحاديه اروپا در حاشيه اجالس ساالنه 
س��ازمان ملل در نيويورك اتخاذ ش��د. اين تصميم 
سپس براي اجرا به كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا 
واگذار شد. از اين رو، روش��ن شدن جزييات كامل 
و ش��يوه اجراي اين تصميم نياز به زمان دارد.« در 

همي��ن رابطه، دليل تاخير را ن��ه زمان كم كه ترس 
كش��ورهاي اروپايي از امريكا و عدم همراهي براي 
تاسيس دفتر اين سازوكار در كشورهايشان عنوان 
كرد. روزنامه امريكايي فايننشال تايمز مدعي شده 
بود كه هيچ يك از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مايل 
نيست كه ميزبان دفتر اين ساز و كار ويژه باشد. اين 
روزنامه منبع گزارش ادعايي خود را ديپلمات هاي 
اروپا عنوان كرده بود. به نوش��ته فايننش��ال تايمز 
»گش��ايش چنين دفت��ري در يك كش��ور خاص 
مي تواند مجازات هاي امريكا را در پي داشته باشد.«

در اين بين، رييس كميس��يون امنيت ملي مجلس 
شوراي اسالمي هم از ثبت بسته اروپا تا هفته آينده، 
پي��ش از آغاز تحريم ه��ا خبر داده اس��ت. آنطور كه 
فالحت پيشه گفته، بسته پيشنهادي اروپايي ها براي 
افزايش همكاري با اي��ران در زمان تحريم ها تنظيم 
شده و تا يك هفته آينده به عنوان سند همكاري ثبت 
مي شود. با اين حال، فالحت پيش��ه تاكيد كرده كه 
»اجرايي شدن اين س��ند به چند مورد ديگر موكول 
شده اس��ت.« مواردي كه به گفته رييس كميسيون 
امني��ت ملي مجل��س، »مذاك��رات اي��ران و اروپا و 
تنش زداي��ي احتمالي كه ممكن اس��ت بين ايران و 
امريكا شكل بگيرد« از جمله مواردي است كه اجرايي 
شدن بسته پيشنهادي اروپايي ها به آن موكول شده. 
هر چند اين نماين��ده مجلس معتقد است»بس��ته 
اروپايي ب��ا وجود اينكه اميدواري هايي را ايجاد كرده 
ولي در عمل تا اين حد جدي و عملياتي نيست كه در 

محاسبات ضد تحريمي ايران به حساب  آيد.«

  سنگ اندازي امريكا
ام��ا امريكا تمام تالش خود را مي كند تا اروپا را از دور 
زدن تحريم ه��اي امري��كا بر ح��ذر دارد. تالش هاي 
اياالت متح��ده را مي توان از موضع گي��ري دو تن از 
ديپلمات هاي اين كش��ور فهمي��د. چنانكه گوردون 
سوندلند، سفير امريكا در اتحاديه اروپا چهارشنبه ۲۵ 
مهر در گفت وگو با يورونيوز خاطرنشان كرد كه »ساز 
و كار ويژه« اتحاديه اروپ��ا در عمل كار نخواهد كرد. 

سوندلند گفته است: »ساز و كار ويژه اي كه قرار است 
براي دور زدن تحريم ها به اجرا گذاش��ته شود به يك 
دليل ساده كار نخواهد كرد و آن هم اين است كه اكثر 
شركت ها از اين مكانيسم استفاده نخواهند كرد. آنها با 
يك انتخاب رو به رو هستند. آنها مي توانند يا با امريكا 
تجارت كنند يا از طريق اين ساز و كار با ايران. اما آنها 
نمي توانند همزمان با دو كشور تجارت داشته باشند.«

برايان ه��وك، رييس گروه اقدام اي��ران هم در اين 
ميان به بروكسل س��فر كرد. هوك اعالم كرد كه در 
گفت وگو با سران اتحاديه اروپا از آنها خواهد خواست 
ك��ه »تاثير گذاري هاي منطقه اي اي��ران« را نديده 

نگيرند. هوك در گفت وگو با يورونيوز مدعي ش��د: 
»اتحاديه اروپا از زمان امض��اي برجام هيچ تحريم 
تازه اي عليه ايران وضع نكرده است و در طول همين 
س��ال ها ايران تجاوزهاي خود را در تمامي زمينه ها 
گسترش داده. بنابراين اگر اروپا مي خواهد اين توافق 
را حفظ كند مش��كلي نيست اما نمي تواند به قيمت 

ثبات منطقه اين كار را بكند.« 
با اين حال، مقامات اروپايي تاكيد دارند كه به حفظ 
برجام و مقابله با تحريم هاي امريكا عليه ايران مصر 
هس��تند. در همين ارتب��اط، اواخر مهرم��اه، مدير 
سياسي وزارت خارجه آلمان كه به ايران سفر كرده 

بود، در ديدار و گفت وگو با عباس عراقچي در تهران 
اطمينان داد كه كشورهاي اروپايي از اهميت »ساز 
و كار ويژه« ب��راي دور زدن تحريم ه��اي امريكا به 
خوبي آگاه اند. آنتيه ليندرتسه وعده داد كه به زودي 
طرح معامله پاياپاي نف��ت در برابر خدمات به اجرا 
درمي آيد. به گفته اين ديپلمات آلماني، اروپايي ها 
در هفته هاي اخير به صورت بسيار فشرده مشغول 
كار روي جنبه هاي مختلف »ساز و كار ويژه« بوده اند 
و ت��الش مي كنند در روزهاي آينده در مش��ورت با 
طرف ايراني »ساز و كار« را نهايي كرده و با توجه به 

اولويت ها، بخش هايي از آن را به اجرا بگذارند.

 ائتالف با رژيم صهيونيستي اشتباه است
نماينده جنبش جهاد اس��المي فلسطين در تهران 
تاكيد كرد: س��فر نتانياه��و به عمان ب��ه نفع رژيم 
صهيونيس��تي بوده و به نظر مي رس��د عمان راه را 
گم كرده در حالي كه مي توانس��ت راه بهتري را در 

پيش بگيرد.
ناصر ابوش��ريف در گفت وگو با ايس��نا درباره س��فر 
نتانياهو به عمان اظهار كرد: به نظر مي رسد متاسفانه 
اين اقدام بخش��ي از عادي س��ازي رواب��ط با رژيم 
صهيونيستي است كه نه به نفع عمان، نه كشورهاي 

عربي و اسالمي و نه به نفع مساله فلسطين است.
او تصريح كرد: نمي دانم چرا عماني ها اين كار را انجام 
دادند، اين ديداري كه صورت گرفت غافلگيركننده 
بود، البته ممكن اس��ت به خاطر فش��ارهاي امريكا 

باشد اما در هر صورت به نفع رژيم صهيونيستي بود 
و عمان راه را گم كرده است.

نماينده جنبش جهاد اس��المي فلسطين در تهران 
همچنين بيان كرد: رژيم صهيونيس��تي يك رژيم 
غاصب اس��ت، در گذشته كش��ورهاي عربي مساله 
تحري��م  و »نه به صل��ح« و »نه به س��ازش« با رژيم 
صهيونيستي را مطرح كرده بودند، اما امروز متاسفانه 
تمام اين »نه ها« به »آري« تبديل شده و همه اينها 

به نفع رژيم صهيونيستي است.
ابوش��ريف خاطرنش��ان كرد: در واقع اين رژيم هاي 
عرب��ي آمده ان��د ت��ا كمربن��د امنيتي ب��راي رژيم 
صهيونيستي باشند و ميان رژيم صهيونيستي و ملت 
عرب روابط عادي برقرار كنند، اما از نظر ما اين نتيجه 

برعكس ب��وده و ملت هاي منطق��ه از حكومت هاي 
خودشان بيش از پيش دور خواهند شد.

او در ادامه ابراز كرد: عمان مي توانست راه هاي بهتري 
را در پيش بگي��رد و ائتالف هايي را با ايران، تركيه و 
ديگر كشورها داشته باشد، اما با رژيم صهيونيستي 
اشتباه است؛ چرا كه رژيم صهيونيستي هيچ وقت با 
كشورهاي عربي نبوده و به نفع كشورهاي عربي هم 

كار نخواهد كرد.

  فسادستيزي بايد در دستور كار وزرا باشد
رييس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي، گفت : 
وزرا بايد بدانن��د امروز در همه وزارتخانه ها فس��اد 
وجود دارد و بايد با آگاهي مبارزه با فساد از باالترين 

جايعني وزارتخانه ها آغاز شود.
 امير خجسته در گفت وگو با ايسنا درباره اينكه وزرا 
بايد چه مسائلي را در اولويت كاري خود قرار دهند، 
عنوان كرد: امروز مس��اله اقتصاد بحث اول كش��ور 
است، لذا داشتن برنامه و عملياتي كردن آن در حوزه 

اقتصادي بايد در اولويت كار وزرا باشد.
او در ادامه ، بيان  كرد: با توجه به اينكه دولت در جنگ 
اقتصادي و نبرد با امريكا قرار دارد، اما تا به امروز برنامه 
مدوني كه بتواند اوضاع آش��فته اقتصادي و بي ثباتي 
بازار را س��امان دهد، ارايه نشده است بايد تهيه برنامه 
كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت براي س��اماندهي 

اوضاع اقتصادي كشور در دستور كار وزرا باشد.
نماينده مردم هم��دان در مجلس دهم گفت : امروز 

شاهد بي ثباتي در قيمت ارز و قيمت كاالها هستيم 
و هر كسي در بازار هر طور كه مي خواهد براي خود 
قيمت گذاري انجام مي دهد. بايد از اتفاقاتي كه در 
گذشته رخ داده است عبور كنيم و با برنامه ريزي با 
مردم صحبت كني��م. وزراي اقتصادي بايد موضوع 

قيمت دالر و محتكران را با جديت پيگيري كنند.
خجس��ته تصريح كرد: موضوع مهم تر مساله فساد 
ستيزي است. وزرا بايد بدانند كه در وزارتخانه آنها 
به هر طريقي فس��اد وجود دارد، چرا كه در كشور با 
آنها و رانت هاي قوي از گمرك گرفته تا بانك ها حاكم 
است. بايد فس��اد ستيزي از وزارتخانه ها آغاز شود و 
در مقابل باندها و ش��بكه هاي مخوف اقتصادي كه 

بيت المال را غارت مي كنند تمام قد ايستاد.

نمي توانيد نفت ما را قطع كنيد و به حد موردنظرتان برسانيد
رييس دفت��ر رييس جمهور در رابطه با بس��ته هاي 
حمايتي دولت، از اقشار كم درآمد نيز گفت : وزارت 
كار، تعاون و رفاه و همچنين سازمان برنامه و بودجه 
كش��ور مسوول ش��دند تا در اين حوزه گزارشاتي را 
آماده كنن��د تا در قالب بس��ته هاي كمك و جبران 
نيازمندي ها و مواد غذايي به كساني كه فكر مي كنيم 
نيازمند هستند داده ش��ود. فكر مي كنم بتوانيم به 

نيمي از مردم كشورمان اين بسته ها را ارايه كنيم.
واعظي اعالم كرد كه احتماال از هفته  آينده اقدامات 

الزم براي ارايه اين بسته ها انجام مي شود.

  ساز و كار تامين مسكن به زودي ابالغ مي شود
يكي ديگر از موضوعات��ي كه بعد از تغييرات در تيم 
اقتصادي كابينه، پرس��ش هاي فراواني را در فضاي 
رس��انه اي و كارشناسي كش��ور ايجاد كرده، نحوه 
اجراي طرح هايي است كه به نوعي با مسكن عمومي 
ش��هروندان در ارتباط اس��ت؛ وزير راه و شهرسازي 
در پاس��خ به اين دغدغه ها گفت: س��از و كار تامين 
مسكن اقش��ار كم درآمد و متوسط را در هفته هاي 

آينده ابالغ مي كنيم.
محمد اسالمي با اشاره به اينكه طبق قانون اساسي 
ما وظيفه داريم زمينه تامين مسكن مردم را فراهم 
كني��م اظهار كرد: م��ن در برنامه خ��ود در مجلس 
ساز و كار توليد مسكن توس��ط بخش خصوصي را 
اعالم كردم تا تامين مسكن براي اقشار كم درآمد و 

متوسط به يك جريان دايمي تبديل شود.
او با اشاره به اينكه ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي 
بازار مس��كن وظيفه ماست خاطرنش��ان كرد: بايد 
توليد مسكن توسط تشكل هاي واجد شرايط و داراي 
صالحيت انجام ش��ود و مردم از اي��ن بابت مطمئن 
باش��ند كه مس��كن آنها توسط تش��كل هاي داراي 
صالحيت تامين ش��ود. ساز و كار تامين اين مسكن 
را هفته هاي آينده ابالغ مي كنيم. موانع پروژه هاي 
نيمه تمام با هر عنواني كه هس��تند از جمله مسكن 

مهر يا مسكن اجتماعي را برطرف مي كنيم.
وزير راه و شهرس��ازي در پاس��خ به اين پرسش كه 
چه رويكردي در تكميل مس��كن مه��ر داريد، بيان 
كرد: مس��كن مهر يك پروژه است و عده اي از مردم 
ثبت نام كرده و قرارداد بس��تند. البته در جانمايي، 

شرايط قرارداد و ش��رايط حقوقي و فني دقت الزم 
انجام نشده اس��ت و بايد اين مشكالت را حل كنيم. 
اهتمام ما اين اس��ت كه زيرساخت هاي مسكن مهر 
را با كمك دس��تگاه هاحل كنيم كه البته مردم هم 

بايد به ما كمك كنند.
اس��المي درب��اره برنامه ه��اي خود ب��راي احياي 
بافت فرس��وده تصريح كرد: بافت فرس��وده شامل 
حاشيه نش��يني و بافت تاريخي مي شود و بايد بافت 
تاريخي احيا شده و در آن ارزش افزوده ايجاد شود. 
بافت فرس��وده نيز بايد جايگزين شود. طبق برنامه 
ششم 100 هزار وارد مسكوني در سال در بافت هاي 
فرس��وده جايگزين ش��ود و برنامه م��ا احياي بافت 
فرسوده به صورت شهرستاني و محله به محله است.

وي در پاس��خ به اين پرس��ش كه امسال چند واحد 
مسكوني در بافت فرس��وده احيا مي شود بيان كرد: 

اكنون نمي دانم و بايد اين طرح را بررسي كنم.
وزير راه و شهرس��ازي درباره رويك��رد همكاري اين 
وزارتخانه با قرارگاه س��ازندگي خات��م االنبياء گفت: 
تعامل با بخ��ش خصوص��ي در اولوي��ت پروژه هاي 
اجرايي اس��ت. اگر قرارگاه س��ازندگي هم پروژه اي را 
اجرا مي كند طبق قانون اساسي و تصميم دولت است. 
در همه دوره ها، دولت ها از ظرفيت قرارگاه سازندگي 
اس��تفاده كردند. اگر كس��ي هم از اين قرارگاه دعوت 
نكند، قرارگاه براي اجراي پروژه ها جلو نمي آيد. بايد در 
اجراي پروژه ها ظرفيت ها و ويژگي هاي آن را بررسي 

كرد ولي به هر حال اولويت با بخش خصوصي است.

  با تسهيالت دهی همه مشکالت حل نمی شود
اولين مواجهه وزير صنعت با خبرنگاران در شرايطي 
ديروز در حياط دولت انجام ش��د كه دامنه وسيعي 
از موضوعات بر زمين مانده بر س��ر راه فعاليت هاي 
اي��ن وزارتخانه كليدي ق��رار دارد كه باي��د به آنها 

پرداخته شود.
 رحمان��ي اما در پاس��خ به پرس��ش »تع��ادل« در 
خصوص اين واقعيت كه سرانجام طرح رونق توليد 
در دوره جدي��د فعاليت هاي وزارتخانه به كجا ختم 
خواهد ش��د اعالم ك��رد كه هرچند دول��ت معتقد 
اس��ت كه تسهيالت به تنهايي پاس��خگو نيست اما 
با ب��ه كارگيري تمام ظرفيت ها ب��ه اهداف از پيش 
تعيين ش��ده در اين طرح براي رونق توليد دس��ت 

خواهيم يافت. 
وزير صنعت در خصوص تامين كاالهاي اساسي نيز 
تاکيد ک��رد: بنده يک کارگروه کارشناس��ی تعيين 
کردم ک��ه در فرايند توليد بررس��ی های الزم انجام 
شود. از تامين کاال تا زمانی که کاال به دست مصرف 
کننده می رس��د همه موارد بررسی می شود و موانع 

را برطرف خواهيم کرد. 
به گزارش »تعادل« رضا رحمانی در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به اين سوال که »برخی معتقدند نظارت ها 
تاثيری بر کنترل قيمت ها ن��دارد، حال برای اينکه 
نظر مردم جلب شود چه برنامه هايی داريد؟«، گفت: 
يکی از اولويت های ما تثبيت قيمت ها و جلوگيری از 

نوسانات قيمت است.
رحمانی با اش��اره ب��ه وضعيت بازار خ��ودرو اظهار 
کرد: خودروس��ازی يکی از صنايع عمده ما اس��ت، 
يک کارگروه تخصص��ی تعيين کردم و تاکيد داريم 
و سعی می کنيم با حل مش��کالت اين حوزه در امر 
ثبت ن��ام و توليد و... ب��ا تالش هم��کاران ما و خود 
 خودروس��ازان و با پيگيری های بن��ده حقوق مردم

 پرداخت شود.
وی با اش��اره به بحث اس��قاط خودرو گفت:  بخش 
عمده اسقاط در برابر واردات بوده است و ما به دنبال 
طرح ه��ای جايگزين بايد باش��يم، م��ا خودروهای 
فرس��وده داري��م که باي��د اس��قاط ش��وند. حتی 
خودروهای سنگين هم همينطور و حتی تراکتور هم 
هست. يعنی ظرفيت های جديدی ايجاد خواهد شد.

  زياندهي خودروسازان بررسي مي شود
رحمانی در پاس��خ به اين س��وال که آيا اين درست 
اس��ت که خودروس��ازان االن ضرر می دهند و اين 
درست است که برخی از آنها با بيان اينکه فروششان 
را تا س��ال ۹۸ پيش فروش کرده اند ب��از هم زيانده 
ش��ده اند؟، گفت: قاعدتا خودروها متفاوت اس��ت. 
بله ممک��ن اس��ت برخی مدل ه��ا ض��رر بدهند و 
برخ��ی مدل ها ضرر ندهند. اگ��ر ضرر هم می دهند 
وظيفه شان اس��ت کار خود را انجام دهند و من هم 
پيگيری می کنم که بايد شيوه های مديريتی و نحوه 
هزينه و مقياس های توليد و آيتم های ديگر را اصالح 
کنند و همچنين تمام مولفه هايی که به قيمت ختم 
می ش��ود بايد بررس��ی ش��ود. يقينا به طور اصولی 

نمی توان گفت که خودرو صنعتی زيانده است.
وی ادامه داد:  امسال که هنوز تمام نشده اما اگر هم 
زيان دادند می توانند جلوگيری کنند تا کاهش يابد.

رحمانی در پاسخ به اين س��وال که مهم ترين طرح 
دولت تدبير و اميد برای بهبود فضای کس��ب و کار 
در طرح رونق توليد متبلور می شد،  شما اين برنامه 
را چط��ور طرح ري��زی می کنيد؟ با توج��ه به اينکه 
برخی ها معتقدند که دولت با تسهيالت دهی صرف 
نمی تواند اين رونق الزم را برای فضای کس��ب و کار 
ايجاد کند، گف��ت: البته ما و دول��ت اعتقاد نداريم 
که با تس��هيالت دهی همه مشکالت حل می شود. 
تس��هيالت در جای خودش اس��ت يعنی آن  جايی 
که واحد ه��ای توليد ما امکانات الزم از جمله کارگر 
آموزش��ی و حتی بازار  را داشتند اما مشکلشان اين 
بوده که به خاطر شرايط جديد و يک چک برگشتی 

نمی توانستند تسهيالت بگيرند. 
وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: دولت 
اين را به عنوان مس��تثنی قرار داد و گفت موانعی از 
اين دس��ت که اگر چک برگش��تی دارد و نتوانسته 
يکی يا دو قس��ط را بدهد اين ه��ا را ناديده بگيريم و 
گفت اين واحد توليدی برود برای رونق توليد تالش 
کند و اين هم حل می ش��ود اما دولت هم هيچ وقت 
ادعايش اين نبوده که با اين امر همه مشکالت توليد 
حل می شود درنتيجه ما برنامه های ديگری از جمله 
نوسازی صنايع ، بهبود فضای کسب و کار را هم داريم 

که اين ها همه بايد در کنار هم ديده شود.
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ب�ا توج�ه ب�ه محدوديت ه�اي منابع آب�ي در 
حوضه ه�اي آبريز كش�ت برن�ج در خ�ارج از 
اس�تان هاي گي�ان و مازندران ب�ا محدوديت 

روبرو مي شود.
به گ�زارش پ�اد هيات وزي�ران در جلس�ه خود 
به رياس�ت روحاني رييس جمهوري، ب�ا اجراي 

محدوديت ها و ممنوعيت هاي كشت برنج در خارج 
از استان هاي گيان و مازندران موافقت كردند.

دولت اين تصميم را در راس�تاي سياست هاي 
كنترل سطح زير كشت بهاره و زمستانه و با توجه 
به محدوديت هاي منابع آبي در حوضه هاي آبريز 

و استان اتخاذ كرد.

برش
اجراي ممنوعيت هاي كشت برنج خارج از استان هاي گيالن و مازندران

   دستورالعمل اطاع رساني و ارتباطات 
رسانه اي قوه قضاييه اباغ شد؛ميزان|

دس��تورالعمل اطالع رس��اني و ارتباط��ات 
رس��انه اي قوه قضاييه ازس��وي رييس قوه 

قضاييه ابالغ شد.
ب��ه گزارش ق��وه قضايي��ه، بخش��ي از متن 
دس��تورالعمل اطالع رس��اني و ارتباط��ات 
رس��انه  اي قوه قضاييه به ش��رح زير اس��ت: 
ماده1� به منظ��ور هماهنگ��ي و تمركز در 
سياس��ت ها، انس��جام در برنامه هاي كالن 
اطالع رس��اني قوه قضاييه و با ه��دف ارتقاء 
فرهنگ حقوقي قضايي، گسترش دسترسي 
جامعه به عدالت قضايي، اطالع رساني شفاف 
سياس��ت ها، برنامه ها و عملكرد قوه قضاييه 
و در اجراي برنامه هاي توسعه قضايي است.

   احضار سفير دانمارك در وزارت خارجه 
و اعام اعتراض ايران به وي؛ ايسنا|

 صبح ديروز س��فير دانم��ارك در تهران با 
احض��ار در وزارت ام��ور خارج��ه با رييس 
اداره اول امور ش��مال اروپ��ا مالقات كرد. 
در اين مالقات مراتب اعتراض كش��ورمان 
نس��بت به واكنش هاي شتابزده سياسي و 
رسانه اي برخي مقامات دانماركي نسبت به 
دستگيري يك شهروند نروژي - ايراني تبار 
به اتهام داش��تن برنامه براي ترور فردي در 
دانمارك به سفير اين كشور در تهران اعالم 
ش��د. رييس اداره اول امور ش��مال اروپاي 
وزارت ام��ور خارجه در اين مالقات مجددا 
تاكيد كرد كه اخبار مغرضانه منتش��ره در 
خصوص طرح عمليات نافرجام عليه يكي 
از مخالف��ان ايراني در دانم��ارك و ادعاي 
انتساب آن به جمهوري اس��المي ايران را 

قويا تكذيب مي كنيم.

   نماين�دگان ته�ران و برلي�ن درباره 
بهره من�دي اي�ران ازمزاي�اي برج�ام 

گفت وگو كردند؛ برنا|
 كاظم غريب آبادي، س��فير و نماينده دايم 
كشورمان نزد س��ازمان هاي بين المللي در 
وين در ديدار با همت��اي آلماني خود درباره 
ضرورت يافتن راه حل ها و سازوكارهاي موثر 
ب��راي بهره مندي اي��ران از منافع اقتصادي 
ناش��ي از برجام تأكيد ك��رد. طرفين در اين 
ديدار بر ضرورت افزايش تالش هاي مشترك 
براي مقابله با تحريم هاي غيرقانوني يكجانبه 
امريكا تأكيد كردند. گرهارد كنتزلو س��فير 
آلمان تصريح كرد كه حفظ و ارتقا چندجانبه 
گراي��ي در براب��ر سياس��ت يكجانبه گرايي 
و همچني��ن حاكميت حق��وق بين الملل، 
بخشي از اصول خدشه ناپذير دولت آلمان در 

سياست خارجي است.

   استيضاح وزيركشور دوشنبه آتي در 
كميسيون شوراها بررسي مي شود؛ ايرنا| 
تقاضاي استيضاح وزير كشور دوشنبه آينده 
در جلسه كميسيون ش��وراها و امور داخلي 
كش��ور در مجلس شوراي اس��المي بررسي 
مي شود. بنابر دستور هفتگي كميسيون هاي 
تخصص��ي مجل��س تقاض��اي اس��تيضاح 
عبدالرضا رحماني فضلي بعدازظهر دوشنبه 
- 14 آبان ماه در اين كميس��يون بررس��ي 
مي ش��ود. تقاضاي اس��تيضاح وزير كش��ور 
چهارش��نبه 11 مهرم��اه با ۲۵ امض��ا و در 
13 محور تقديم هيات رييس��ه مجلس شد. 
سهل انگاري در مباحث امنيتي به ويژه حمله 
تروريستي اهواز با توجه به اينكه وزير كشور، 
رييس شوراي امنيت كشور است، اجرا نشدن 
قانون تقسيمات كشوري در دولت يازدهم و 
دوازدهم از مهم ترين محورهاي 13گانه اين 

تقاضاي استيضاح است. 

   دعوت ايران از نماينده ويژه پادش�اه 
عمان براي سفر به تهران؛ سخنگو| 

حجت االسالم و المسلمين نوري شاهرودي 
س��فير جمه��وري اس��المي در عمان صبح 
ديروز با اسعد بن طارق، معاون نخست وزير 
و نماينده ويژه سلطان قابوس در محل دفتر 
وي ديدار و رايزني ك��رد. در اين مالقات دو 
طرف درخصوص روابط دوجانبه و مس��ائل 
منطقه اي و گسترش همكاري هاي دو كشور 
گفت وگو و تبادل نظ��ر كردند. در اين ديدار 
س��فير ايران، دعوت جهانگيري معاون اول 
رييس جمهور از وي براي سفر به تهران را به 

اين مقام عماني تسليم كرد .

   چرايي فرصت ايران به اروپا ؛ ايسنا|
قاسمي با اشاره به فرصت ايران به گروه 4+1 
براي تهيه س��از وكارهايي جهت بهره مندي 
ايران از مزاياي برجام گفت: ايران نه الزاما به 
اين دليل بلكه ب��ه داليل منطقي و تعهدات 
بين الملل��ي اش و همچني��ن آموزه ه��اي 
فرهنگي و نوع نگرش خود، تاكنون به انتظار 
تهيه و تدوين س��ازو كارهاي اروپا به تماشا 
نشس��ته است. وي با اش��اره به اينكه امريكا 
بعد از خروج از برجام با س��رزنش بس��ياري 
از كش��ورها حتي متحدينش روبرو شد و در 
اين زمينه مورد انزوا قرار گرفت، اظهار كرد: 
امريكا همه ترفندهايش را عليه ايران به كار 
گرفته است، شركاي منطقه اي او نيز با تمام 
توان طي ماه هاي اخير خزانه خود را در جهت 
تخريب وجهه و اقتصاد اي��ران به كار گرفته 
و ح��ركات ايذايي خود را تش��ديد كرده اند 
اما اي��ران، ايران اس��ت و ايراني بر اس��اس 
تجربه هاي تاريخي خود مي داند دش��من را 
چگونه به دام آورد و آن را در برابر ايستادگي 

خود وادار به تسليم كند.

ادامه از صفحه اول



اخبار كالن 3 كالن

آمارهايبانكمركزيازتورمتوليدكنندهنشانميدهد

رييسسازماناداريواستخدامياعالمكرد

شيب تند » پيش نگر تورم«

كمك خرج دولت به كار كنان زير درآمد 3 ميليون تومان

گروه اقتصاد كالن|هادي سلگي|
آمارهاي بانك مركزي از تورم توليدكننده نشان مي دهد كه 
بخش صنعت به عنوان اصلي ترين بخش توليدي كشور، 
در مهرماه امسال نسبت به مهر سال گذشته )تورم نقطه به 
نقطه( به ميزان 82.1 درصد رشد قيمتي داشته است. اين 
آمارها همچنين حاكي از تداوم روند افزايشي تورم ماهانه اي 
است كه از تير ماه امس��ال بخش هاي توليدي كشور را با 
نوسان روبرو كرد. رشد شتابنده تورم توليد كننده در ماه تير 
امسال آغاز شد، زماني كه شاخص ماهانه در اين ماه يك باره 
دو رقمي ش��د و به 10.3 درصد رسيد و در ماه هاي بعدي 
تداوم يافت. نرخ تورم ماهانه توليدكننده در سه ماه مرداد و 
شهريور و مهر به ترتيب 6.3 و 9.4، 11.5 درصد بوده است. 
اگر اين روند ادامه يابد در آينده نزديك شاهد نرخ هاي تند 

تورم توليدكننده و به تبع آن مصرف كننده خواهيم بود. 
به گزارش »تع��ادل« بانك مركزي نرخ تورم توليدكننده 
مهرماه را منتشر كرد. نتايج اين محاسبات حاكي از افزايش 
22.4 درصدي شاخص كل در دوازده ماهه منتهي به مهر 
ماه امسال و  59 درصدي اين شاخص نسبت به مهر ماه سال 
96 است. اين آمارها همچنين نشان مي دهد كه تنها در 
30 روز مهر ماه توليدات كشور در ابتداي زنجيره توليد )در 
كارخانه( به ميزان 11.5 درصد افزايش قيمتي داشته اند. 
در اقتصادسنجي براي محاسبه رشد قيمت ها )شاخص 
قيمت( از س��ه روش استفاده مي ش��ود كه تفاوت آنها بر 
پايه نسبت هاي زماني مختلف است و به صورت محاسبه 
قيمت هفتگي، ماهانه و ساالنه يك سبد كاالي پايه حاصل 
مي شود. اين س��بد كه به عنوان سبد پايه و شاخص كاال 
شناخته مي شود، هر چند سال يك بار مورد بازنگري قرار 
مي گيرد.  بنابراين ارقام به دست آمده از حاصل اين سبد 
كااليي در 3 شيوه كه هر كدام يك مقطع زماني خاص را 
نشان مي دهند، مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند و بعضا 
اختالفات ارقامي و گزارش��گري رقم تورم از همين نقطه 
است؛ بعضا برخي يك روش از اين روش هاي محاسباتي 
را كه واجد و بيانگر كمترين نرخ تورم اس��ت، انتخاب و به 
مخاطبان اعالم مي كنن��د. در روش اول، تغيير يك نقطه 
زماني )روز، هفته، ماه يا سال( را نسبت به يك نقطه مشابه 
پيشين مقايسه مي كند، يعني مثال گفته مي شود نرخ تورم 
در مهر ماه در مقايسه با مهر ماه 96 چه تغييري كرده است.

در روش دوم محاسبه تغيير ماه به ماه است يعني نرخ تورم 
مهر ماه 97 در مقايسه با شهريور 97 چگونه بوده است.

اما روش س��وم متوسط 12 ماه سال اس��ت. در اين روش 
ميانگيني از رشدهاي 12 ماه را نسبت به ميانگين 12 ماه 
مشابه سال قبل تر مقايسه مي كند. به اين صورت كه گفته 
شود نرخ تورم در 12 ماهه منتهي به مهر ماه 97 در مقايسه 

ب��ا 12 ماهه منتهي به مهر 96 چقدر بوده اس��ت. در واقع 
روش هاي قبلي مقطع هاي زماني را درنظر مي گيرد اما در 

روش سوم يك جريان قيمتي را مي سنجد. 
الزم است گفته شود كه بسياري از اقتصاددانان نرخ تورم 
12 ماهه را به دليل ميانگين گيري ساالنه شاخصي گوياتر 
از وضعيت رشد قيمت ها مي دانند اما با اين حال برخي ديگر 
پژوهش��گران معتقدند اينكه كدام يك از اين شاخص ها 
نشانگر بهتري از وضعيت است به شرايط اقتصاد كالن در 
مكان و زمان هاي مختلف مرتبط است. اينها مي گويند در 
زماني كه اقتصاد در شرايط با ثباتي قرار دارد نرخ تورم 12 
ماهه توضيح دهنده خوبي از وضعيت اس��ت اما زماني كه 
نوسان قيمت ها شديد است بايد نرخ هاي ماهانه و نقطه به 

نقطه را معيار اوضاع پولي كشور قلمداد كرد. 

  تورم ماهانه 11.5 درصدي
حال با اين توضيحات به آمارهاي بانك مركزي برمي گرديم. 
بر اس��اس محاس��بات اين نهاد رسمي ش��اخص بهاي 
توليدكنن��ده در  ايران در مهر م��اه 1397 به عدد 176.0 
رسيده كه نسبت به ماه قبل 11.5 درصد افزايش داشته 
است. اين رشد ماهانه يكي از بي سابقه ترين نرخ هاي تورم 
در اقتصاد كشور محسوب مي شود. در ماه هاي اخير نرخ 
توليدات كشور با سطوح بس��يار بااليي از قيمتي مواجه 
شده اند بطوري كه نرخ تورم ماهانه توليدكننده در مرداد 
و ش��هريور به ترتيب 6.3 و 9.4 درصد بوده اس��ت. رشد 
ش��تابنده تورم توليد كننده در ماه تير امس��ال آغاز شد، 
زماني كه شاخص ماهانه در اين ماه يك باره دو رقمي شد 
و به 10.3 درصد رسيد. اين در حالي است كه در ماه هاي 
قبل آن تورم هاي ماهانه توليدكننده از كانال 2 درصد هم 
باالتر نمي رفت. از سال 93 الي 97 كه ثبات پولي بيشتري 
بر اقتصاد كشور حاكم بود تورم توليدكننده سطوح بسيار 

پايين زير 1 درصد را تجربه مي كرد.

  صنعت در باالترين سطح قيمتي 
بر اس��اس گزارش بانك مركزي نرخ ت��ورم ماهانه بخش 
س��اخت )صنعت( باالترين افزايش را داش��ته است. اين 
بخش توليدي كشور در طول 30 روز مهر ماه 14.3 درصد 
رشد كرده است. به نظر مي رسد افزايش قيمت ارز به اين 
توليدات كه از نظر مواد اوليه و واسطه اي وابستگي بيشتري 
به واردات دارند، تاثير فراواني گذاشته است. تورم نقطه به 
نقطه اين گروه يكي از باالترين سطوح رشد را داشته و به 
82.1 درصد رسيده است.  در مراحل بعدي دو گروه حمل 
و نقل و انبارداري و كشاورزي، جنگل داري و ماهي گيري 
با تورم هاي ماهانه 11.3 و 10.6 درصد باالترين رش��دها 

را تجربه كرده اند. تورم نقطه به نقطه اين دو گروه در مهر 
ماه به ترتيب 50.4 و 48.5 درصد ش��ده است. يكي ديگر 
از گروه هاي توليدكننده كه جزو خدمات عمومي دولتي 
محسوب مي شود، بخش آموزش اس��ت كه تورم ماهانه 
و نقطه به نقطه آن به ترتيب 9 و 18.9 درصد بوده اس��ت. 
گروه هاي ديگر شامل »هتل و رس��توران«، »اطالعات و 
ارتباطات«، »بهداش��ت و مددكاري اجتماعي« و »ساير 
فعايت هاي خدمات عمومي، اجتماعي و شخصي« مي شود 
كه در ماه مهر به ترتي��ب 11.3، 4.5، 0، 1.7 و 2.2 درصد 
رشد قيمتي داشته اند.  بطور كل برآيند رشد قيمتي اين 
گروه ها ك��ه هر كدام وزن و اهميت متفاوتي دارند، به نرخ 
تورم ماهانه 11.5 درصد و شاخص نقطه به نقطه 59 درصد 
منتج شده است. انتظار مي رود در صورتي كه دولت بالهاي 
حمايتي يا از منظر رويكردي ديگر سركوبگر خود را بر بازار 
نگستراند، رش��د قيمت در مبدا توليد به زودي به خرده 
فروشي ها منتقل و مصرف كننده ها هم اين سطوح از تورم 
را تجربه كنند. در ماه هاي گذشته نرخ تورم ماهانه در سطح 
خرده فروشي ها )ش��اخص قيمت مصرف كننده( بسيار 

شديد بود بطوري كه در ماه شهريور ركورد تورم ماهانه 23 
سال اخير شكسته شد. آمارهاي بانك مركزي حكايت از 
رشد 6.1 درصدي تورم ماهانه در شهريور امسال دارد. اين 
ميزان تورم در فاصله تنها يك ماه در 23 سال گذشته بي 
نظير بوده است. بدين معني كه تنها در ماه هاي فروردين 
و ارديبهشت سال 74 بوده كه اقتصاد كشور دچار چنين 
رشد قيمتي شده است؛ اتفاقي كه باعث شد سال 74 كشور 
گرفتار يك تورم ساالنه 49.4 درصدي شود. نرخ رشد تورم 
ماهانه مصرف كننده در ماه هاي تير و مرداد امسال هم در 
سطوح بااليي قرار داشت بطوري كه اين دو ماه به ترتيب 

3.4 و 5.5 افزايش يافتند.

  سنجش قيمت در مبدا توليد
تورم توليدكننده در ادبيات اقتصادي به عنوان يك شاخص 
پيش بيني كننده درنظر گرفته مي شود، بدين معني كه 
مي تواند با يك وقفه زماني كوتاه ي��ا ميان مدت به خرده 
فروش��ي ها )تورم مصرف كننده( منتقل ش��ود. شاخص 
بهاي توليدكننده قيمت كاالها در كارخانه و مبداء توليد را 

در نظر مي گيرد. اين شاخص به صورت يك شاخص وزني 
از قيمت عمده فروشي كاالها يا قيمت هاي توليدكننده 
محاسبه مي ش��ود؛ به همين دليل برخي شاخص بهاي 
توليدكننده را ش��اخصي مي دانند كه روندهاي قيمتي 
در بازارهاي عمده فروشي، صنايع توليدي و بازار كاالها را 
منعكس مي كند. بنابراين در تورم توليدكننده هزينه هاي 
مربوط به حمل و نقل، انبارداري و سود فروشنده محاسبه 
نمي ش��ود و نكته مهم ديگر، اين موضوع است كه كاال و 
خدمات وارداتي، در محاس��به شاخص توليدكننده قرار 
نمي گيرد، حال آنكه در شاخص بهاي مصرف كننده كاال و 
خدمات وارداتي تاثير گذار است. بنابراين مي توان اثرگذاري 
شاخص بهاي توليدكننده بر شاخص بهاي مصرف كننده 
را بر اساس ميزان واردات هر كشور، متغير دانست. به بيان 
ديگر، در بازاري كه مصرف كننده از كاالهاي توليد شده در 
همان كشور استفاده مي كند و سهم واردات كمتر است، 
رابطه بين ش��اخص مصرف كننده و توليدكننده نسبت 
به كش��وري كه س��هم عمده اي از كاالي وارداتي در بازار 

مصرف كننده دارد، بيشتر است.

با وجود اينكه رييس سازمان اداري و استخدامي اظهاركرده 
بازنشستگان و كارمندان دولت نيز از بسته حمايتي كه براي 
افرادي كه كمتر از سه ميليون تومان درآمد ماهانه دارند، 
استفاده خواهند كرد كه اولين نوبت اجراي آن در آبان ماه 
اس��ت، يكي از كارشناسان حوزه كار معتقداست هر چند 
اجراي اين طرح مي تواند به وضعيت معيشتي خانواده هاي 
ايراني به ويژه نيروي كار آن ياري رساند اما شدت كاهش 
قدرت خريد نيروي كار در سال جاري به اندازه اي بوده كه با 
اين مصوبه وضعيت معيشتي به گذشته باز نخواهد گشت. 
دولت از آغاز بحران ارزي در كش��ور به ويژه از ابتداي سال 
جاري طرح هاي گوناگوني را براي حمايت از معيشت اقشار 
مياني و فرودست جامعه در دست بررسي داشته كه البته 
هيچ كدام از آنها تاكنون عملي نشده است اما گمان مي رود 
در يكي دو هفته آينده، با توجه به تاكيد مكرر حسن روحاني 
و همچنين سرپرست سابق وزارت كار، حداقل يكي از اين 
طرح ها اجرايي ش��ود.  از جمله طرح هايي كه در ماه هاي 
گذشته در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مورد بررسي 
قرار گرفت، طرح پرداخت سبد معيشتي 600 هزار توماني 
به خانوارها است تا به اين ترتيب بخشي از بار مشكالت آنها 
كاسته شود. هر چند پيش از كنار رفتن محسن بند پي از 
سرپرستي وزارت كار، محمد شريعتمداري،   وزير كار فعلي 
هنوز در رابطه با آن اظهارنظري نكرده اما حسن روحاني چند 
بار از اجراي هر چه زودتر اين طرح سخن به ميان آورده است.

 با توجه به اينكه در آخرين بررس��ي هايي كه در شهريور 
ماه سال جاري انجام شده، حداقل هزينه هاي زندگي يك 
خانواده در كشور به رقم سه ميليون و 450 هزار تومان رسيده 
و با ادامه روند تورمي فعلي، اين رقم تا پايان سال بيشتر هم 

خواهد شد، به نظر مي رسد طرح دولت همچنان در زمينه 
تامين معيشت كاركنان و بازنشستگان نياز به طرح هاي 
جبراني و موازي ديگر هم دارد.  به گزارش تعادل جمشيد 
انصاري در گفت وگويي كه روز گذشته با ايسنا داشت، درباره 
جزئيات بسته  حمايتي دولت به اقشار نيازمند اظهاركرد: 
براساس مصوبه اي كه دولت در زمينه ارايه بسته حمايتي 
تصويب كرد، كس��اني كه درآمدشان كمتر از سه ميليون 
تومان اس��ت مورد حمايت و كمك دولت قرار مي گيرند. 
وي با تاكيد بر اينكه اين مصوبه شامل حال بازنشستگان 
و كاركنان دولت نيز مي شود، خاطرنشان كرد: اجراي اين 
مصوبه به سازمان برنامه و بودجه ابالغ شده و قرار است يك 
نوبت آن در آبان اجرا  و زمان اجراي نوبت هاي بعدي متعاقبا 
اعالم شود. رييس سازمان اداري و استخدامي خاطرنشان 
كرد: جزئيات بيشتر درباره اين مصوبه و اجراي آن از سوي 
سازمان برنامه و بودجه اعالم خواهد شد. اين در حالي است  
با توجه به مش��كالتي كه صندوق هاي بازنشستگي به آن 
دچار شده اند در يك سال گذشته بارها بازنشستگان به نشانه 
اعتراض تجمعاتي را در مقابل مجلس و ديگر نهادهاي مرتبط 
و تصميم گير برگزار كرده اند و چنانچه اين حمايت صورت 
بگيرد، احتماال تا حدي فشار اين اقشار كمتر خواهد شد. البته 
باتوجه به اينكه منابع مختلف از كاهش حدود 50 درصدي 
قدرت خريد خانوار از ابتداي سال جاري خبر مي دهند، به 
نظر نمي رسد اجراي اين طرح هم بتواند قدرت خريد را به 

شرايط سال گذشته باز گرداند.
هيات وزيران به پيشنهاد مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور »پرداخت كمك 
جبراني به كاركنان دولت و مستمري بگيران صندوق هاي 

بازنشستگي كشوري، لشكري« را به تصويب رساند. بر اساس 
اين مصوبه، سازمان برنامه و بودجه مجاز است، براي كاركنان 
رسمي، پيماني كشوري و لش��كري، كاركنان قرار دادي 
و شركتي و مس��تمري بگيران صندوق هاي بازنشستگي 
كشوري، لشكري و حمايت و بازنشستگان شركت فوالد و 
ساير صندوق ها كه مجموع پرداختي آنها كمتر از 30 ميليون 
ريال در ماه اس��ت، كمك جبراني از طريق حساب بانكي 

مرتبط با حقوق و دستمزد آنها واريز شود.
برابر مصوب��ه هي��ات وزيران و به پيش��نهاد مش��ترك 
وزارتخانه هاي كار، تعاون و سازمان برنامه و بودجه، سازمان 
برنامه مجاز است، براي كاركنان رسمي، پيماني كشوري و 
لشكري، كاركنان قراردادي و شركتي و مستمري بگيران 
صندوق هاي بازنشستگي كش��وري، لشكري، حمايت و 
بازنشستگان شركت فوالد و ساير صندوق ها كه مجموع 
پرداختي آنها كمت��ر از 30 ميليون ريال در ماه اس��ت، از 
طريق حساب بانكي مرتبط با حقوق و دستمزد آنها كمك 
جبراني واريز كند. منابع مالي مورد نياز اين مصوبه از محل 
مصوبه دولت در خصوص طرح حمايت غذايي از گروه هاي 
كم درآمد تامين خواهد شد. اين ميان شوراي عالي كار به 
عنوان نهاد متولي تعيين حداقل دستمزد در حالي كه در 
اسفند سال گذشته حداقل هزينه هاي معيشتي خانوار ايراني 
را حدود دو ميليون و 669 هزار تومان اعالم كرده بود، پس از 
نوسانات اخير تورمي در كشور كه با اعتراض بخش كارگري 
شوراي عالي كار جهت ترميم مزد مواجه شد، دوباره اقدام به 
تعيين حداقل سبد معيشتي خانوار در شهريور ماه كرد. در 
اين بررسي ها كه نهايتا با تصويب طرف كارفرمايي و دولت 
نيز همراه شد، حداقل هزينه هاي زندگي براي يك خانواده 

به رقم سه ميليون و 450 هزار تومان افزايش يافت. اين در 
حالي است كه بسياري از كارشناسان باور دارند با تداوم روند 
تورمي فعلي اين رقم تا پايان سال مي تواند به چهار ميليون 
و بيش��تر نيز افزايش يابد. درنتيجه با اج��راي اين طرح از 
سوي دولت نيز همچنان دريافتي بخش مهمي از كاركنان 
لشگري، كشوري و بازنشستگان كمتر از حداقل هزينه هاي 

يك خانوار خواهد بود. 

  طرحي خوب كه تمام دردها را دوا  نمي كند
در همين رابطه يك كارش��ناس حوزه كار معتقد است 
پرداخت كمك جبراني دولت به حقوق بگيران زير س��ه 
ميليون تومان تنها بخشي از فشار افزايش هزينه ها و تورم 
را از دوش انها بر مي دارد و امكان اينكه همه مشكالت ناشي 

از نوسانات اخير را جبران  كند وجود ندارد.
عليرضا حيدري، عضو كانون پيشكسوتان كارگري خانه 
كارگر، درباره مصوبه پرداخت كمك جبراني به كاركنان 
داراي حقوق زير سه ميليون تومان، اظهار كرد: اين طرح 
در زمان آقاي ربيعي وزير س��ابق كار استارت خورد و به 
شكل هاي مختلفي دهك هاي 1 و 2 جامعه كه عموما از 
كميته امداد و بهزيستي بودند را تحت پوشش قرار داد ولي 
در حال حاضر شكل و جامعه هدف طرح متفاوت شده و 

همه گروه ها را در برگرفته است.
وي ادامه داد: تا قبل از اينكه قدرت خريد مردم به ش��دت 
كاهش يابد و ارزش پول ملي پايين بيايد مي توانس��تيم 
بگوييم كه تنها دهك ه��اي 1 و 2 از كمك هاي جبراني 
بهره مند شوند ولي با ش��رايط امروز اقتصاد و افت شديد 

قدرت خريد ناگزير به حمايت از آحاد جامعه هستيم.

اين كارشناس حوزه كار متذكر شد: در اين مصوبه همه 
صاحبان درآمدها اعم از كشوري و لشگري، حقوق بگيران 
تامين اجتماعي و ش��اغالن تحت پوش��ش قانون كار و 
كاركنان قراردادي و پيماني ديده شده اند و دولت مصمم 
است تا با كمك هاي جبراني فشار را از روي اقشاري كه به 
سمت دهك هاي 1 و 2 متمايل شده  و جمعيتشان فراگير 

شده كم كند. 
به گفته حيدري، وقتي جامعه هدف يك طرح بزرگ تر 
مي شود بايد طرح جامع تر و فراگيرتري هم ارايه شود تا به 
لحاظ كميتي جمعيت بيشتري را تحت پوشش قرار بدهد.

وي درباره پرداخ��ت كمكهاي جبراني به اف��راد داراي 
دريافتي زير سه ميليون تومان گفت: صرف نظر از اينكه 
درآمد سه ميليون تومان با شرايط تورمي امروز همخواني 
ندارد و به نظر مي رسد دولت پذيرفته است كه دريافتي سه 
ميليون تومان كفاف هزينه هاي معيشتي اقشار جامعه را 
نمي دهد، لذا حقوق هاي زير سه ميليون تومان را مرجع 
تلقي كرده است. اين كارشناس حوزه كار متذكر شد: از 
س��وي ديگر با توجه به اينكه منابع اجراي طرح محدود 
است و عددي كه دولت مي خواهد در اين ارتباط توزيع 
كند بر اس��اس توانايي دولت اس��ت، لذا جامعه هدف را 
به نحوي انتخاب كرده ك��ه با رقمي كه توزيع مي كند، 
همخواني داشته باشد. به گفته حيدري، كمك جبراني 
دولت تنها بخشي از فش��ار افزايش هزينه ها و تورم را بر 
دهك هاي جامعه كاهش مي دهد و همه را جبران نمي كند 
و جمعيتي كه مخاطب اين طرح قرار مي گيرند با درنظر 
گرفتن منابع محدود دولت بوده و به همين دليل دريافتي 

زير سه ميليون تومان انتخاب شده است.
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سقف اعتبارات هزينه اي 
اليحه بودجه 98 مشخص شد 

فارس|س��قف اعتبارات هزينه اي س��ال 98 
بدون در نظر گرفتن رديف متفرقه و اس��تاني 
285 هزار و 692 ميليارد تومان پيش بيني شد. 
براساس بخش��نامه بودجه سال 98 كل كشور 
رقم تعيين شده برحسب فصول مختلف بودجه 
از جمله اموو خدمات عموم��ي، امور دفاعي و 
امنيتي، امور قضايي، اقتصادي، محيط زيست، 
مسكن، عمران ش��هري و روستايي، سالمت، 
فرهن��گ، تربيت بدني و گردش��گري، آموزش 
و پژوهش، رف��اه اجتماعي اس��ت.  همچنين 
اعتبارات تملك دارايي هاي س��رمايه اي ملي 
سال  آينده 33 هزار و 87 ميليارد تومان در نظر 
گرفته شد.  البته آنچه براي اعتبارات هزينه اي 
و تملك در نظر گرفته ش��ده فق��ط مربوط به 
دس��تگاه هاي اجرايي ملي ب��وده و پيش بيني 

رديف  هاي متفرقه و استاني در آن نيست.

1۴۷  تن كود شيميايي قاچاق 
توقيف شد

مام��وران گمرك پرويزخان بي��ش از 147 تن كود 
شيميايي قاچاق در محوطه اين گمرك كشف كردند.

قاچاقچيان قصدداشتند با اظهار گچ سفيد اين مقدار 
كود ش��يميايي را به كش��ور عراق صادر كنند كه با 
رصد اطالعات محموله و هوشياري ماموران گمرك 
پرويزخان اين محموله پس از بازرسي فيزيكي كشف و 
توقيف شد.  برهمين اساس، ماموران گمرك به استناد 
بند د ماده 113 قانون امور گمركي مصوب سال90 اين 
كاال را از مصاديق محرز قاچاق تلقي و پس از تنظيم 
صورت جلسه كش��ف و تشكيل پرونده، جهت سير 

مراحل قانوني به مراجع قضاي ارجاع دادند.

صدورمجوزبراي
5۰كاريابي مجازي

مهر|محمد اكبرنيا، درباره آمار فعاليت كاريابي هاي 
الكترونيكي مجاز و غيرمجاز پس از تدوين دستورالعمل 
فعاليت اين نوع از كاريابي ها گفت: براي شناس��ايي 
كاريابي هاي الكترونيكي مجاز و غيرمجاز، از ادارات 
كل كار اس��تاني خواسته ش��د تا در استان مربوطه 
وضعيت فعاليت كاريابي هاي الكترونيكي را بررسي و 
به اداره كل هدايت نيروي كار و كاريابي هاي وزارت كار 
اعالم كنند. مديركل هدايت نيروي كار و كاريابي هاي 
وزارت كار با بيان اينكه در سال جاري دستورالعمل 
اجرايي صدور مجوز كاريابي هاي الكترونيكي )مجازي( 
صادر و به ادارات كل استاني ابالغ شد، افزود: تا پيش 
از اين، دارندگان مجوز كاريابي فيزيكي مي توانستند 
با همان مجوز، نسبت به راه اندازي كاريابي مجازي نيز 
اقدام كنند؛ اما با تدوين دستورالعمل جداگانه براي 
فعاليت كاريابي هاي مجازي، ديگر نيازي به اخذ مجوز 
كاريابي فيزيكي نيست و متقاضيان مي توانند مستقيما 
مجوز كاريابي الكترونيكي را دريافت كنند. مدير كل 
هدايت نيروي كار و كاريابي هاي وزارت كار ادامه داد: 
بر اساس آخرين گزارشگري از استان ها در خصوص 
ميزان ثبت تقاضاي مج��وز كاريابي الكترونيكي، تا 
كنون حدود 50 كارياب��ي الكترونيكي داراي مجوز 
استخراج شده است. اكبرنيا گفت: كاريابي هايي كه 
به صورت الكترونيكي و بدون مجوز به فعاليت خود 
ادامه مي دهند، در حال شناس��ايي هستند و پس از 
شناسايي، اقدامات قانوني عليه آنها صورت مي گيرد. 
وي با تاكيد بر اينكه هر ش��خص حقيقي يا حقوقي 
كه با ه��دف كاريابي، تقاضاي تهيه بانك اطالعات از 
كارجويان و كارفرمايان داشته باشد، بايد از وزارت كار 
مجوز فعاليت دريافت كند، افزود: در صورت شناسايي 
كاريابي هاي الكترونيكي بدون مجوز، قطعا اقدام قانوني 
الزم عليه آنها صورت خواهد گرفت و به مراجع قضايي 
معرفي خواهند شد. اين مقام مسوول در وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي درباره جريمه مالي براي مالكان 
كاريابي هاي الكترونيكي غيرمجاز نيز گفت: بر اساس 
قانون سه مرحله جريمه مالي در نظر گرفته شده است؛ 
به اين ترتيب كه مالكان اين كاريابي ها در مرحله اول 
50 ميليون ريال، در مرحله دوم 100 ميليون ريال و 
در مرحله سوم نيز 400 ميليون ريال مشمول جريمه 

نقدي مي شوند.

افزايش ۲۰ درصدي حقوق ها 
عادالنه نيست

غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي، در واكنش به افزايش 
متوس��ط 20 درصدي حقوق ها در س��ال 98 اظهار 
داشت: در چند سال گذش��ته نتوانستيم با افزايش 
حقوق ها به افزايش رضايتمندي ها دست پيدا كنيم، تا 
زماني كه بي عدالتي در پرداخت باشد افزايش حقوق ها 
نتيجه بخش نيست. عضو كميسيون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس با اشاره به برخي بي عدالتي در 
پرداخت حقوق بيان داشت: دو فرد با مدرك تحصيلي 
يكسان حقوق هاي مساوي دريافت نمي كنند حتي 
فردي كه تخصص بيش��تر دارد و بيشتر كار مي كند 
حقوق كمتري دريافت مي كند، در اين شرايط افزايش 
حقوق 20درص��د يا حتي 40 درصد باعث كس��ب 
رضايتمندي نمي شود. نماينده مردم رشت در مجلس 
دهم شوراي اسالمي با بيان اينكه افزايش حقوق ها 
در راستاي كسب رضايتمندي انجام مي شود، تاكيد 
كرد: براي كسب رضايت مردم بايد عدالت را پياده كرد 
نه افزايش غير منطقي و بعضا منطقي حقوق ها، از اين 
رو  از دولت، سازمان امور استخدامي، سازمان برنامه و 
بودجه مي خواهم قبل از همه كارهايي كه معلوم نيست 
چه ميزان درست باشد و تجربه هم نشان داده است 
كه عامل كس��ب رضايت نمي شود، به سمت عدالت 
پرداخت حقوق ها بروند. وي عن��وان كرد: در قانون 
برنامه ششم توسعه به عدالت و شفافيت تاكيد شده 
اما تاكنون در زمينه راه اندازي سامانه حقوق ها اتفاقي 
نيافتاده است اين در حالي است كه اگر مردم از حقوق ها 
آگاه ش��وند هم رضايت تامين مي شود و هم حرف و 
حديثي در خصوص حقوق هاي نجومي پيش نمي آيد.

چندي پيش، وزارت خزانه داري اياالت متحده امريكا طي 
اطالعيه اي فهرستي از20 شركت، بانك و موسسه مالي 
ايراني را منتشر كرد كه ش��امل حال تحريم مي شوند. از 
جمله مهم ترين شركت ها، فوالد مباركه و تراكتورسازي 
تبريز بوده و ازجمله مهم ترين موسسات مالي، بانك سينا، 
مهر اقتصاد، پارسيان، ملت و... بوده اند. براي ارزيابي ميزان 
تاثيرات اين تحريم ها بر روند كل��ي فعاليت كارخانه ها، 
شركت ها و موسسات مالي و فرآيندهاي انسدادي كه چنين 
تحريم هايي مي تواند در پي داشته باشد، با احسان سلطاني 
)پژوهشگر اقتصاد.(  ضمن نمايشي خواندن اين شكل از 
تحريم ها، گفت: تحريم ها را موضوع اصلي اقتصاد كشور 
نمي دانم. اقتصاد ايران روند رو به انسداد ساختاري را طي 
مي كند. در طول پنج سال اخير، بحران بخش بانكي تشديد 
شده و بدهي هاي دولت بسيار افزايش يافته است. ما اكنون 
با بحران بدهي ها مواجه هس��تيم. دولت در حدود 900 
هزار ميليارد تومان بدهي دارد. بانك ها 550 هزار ميليارد 
تومان به بخش خصوصي و مردم )براساس تفاوت سپرده 
با مطالبات آنها( بدهي دارند. در واقع، در سطح منطقه، ما 

به اندازه توليد ناخالص داخلي مان )GDP( باالترين ميزان 
بدهي ها را انباش��ت كرد ه ايم. وي اشاره كرد: البته برخي 
مدعي هستند كه كش��ور امريكا نيز به اندازه 1.2 توليد 
ناخالص داخلي اش بدهي دارد. اما نكته اين اس��ت كه ما 
نمي توانيم خودمان را با امريكا مقايسه كنيم. اگر در سطح 
منطقه نگاه كنيم كشورهايي همچون عربستان سعودي، 
روس��يه، امارات متحده عربي و كويت كمتر از 20 درصد 
توليد ناخالصشان بدهي دارند. اين نسبت در تركيه كمتر 
از 30 درصد است. همانطور كه گفتم در سطح منطقه ما 
باالترين بدهي را انباش��ت كرده ايم. بنابراين، يك بحران 
بزرگ در كشور ما، بحران بدهي ها است. وي درگفت وگو 
با ايلنا افزود: ديگر بحران كشور ما، قفل شدگي نظام بانكي 
كش��ور اس��ت. اين امر به بدهي هاي زياد بانكي در كشور 
بازمي گردد. بانك هاي خصوصي با مشكل مواجه هستند. 
بخش مهمي از سپرده هايي را كه دريافت كرده اند ديگر 
موجود نيستند و منابعشان پاسخگوي بهره هايي كه در حال 
بازپرداخت آنها هستند، نيستند. بنابراين ناگزير از استقراض 
از بانك مركزي هستند. سلطاني به مشكل كسري بودجه در 

كشور اشاره كرد و گفت: به خاطر اين مشكل، دولت مرتبا 
در حال استقراض است. سهم منابع نفتي از بودجه به شدت 
باال رفته كه نش��ان دهنده اين است كه دولت اين اقدام را 
به خاطر افزايش نرخ ارز انجام مي دهد چراكه نتوانسته نفت 
به اندازه كافي بفروشد. در پنج ماه اول سال 92 سهم منابع 
حاصل از نفت و استقراض 40 درصد از درآمدهاي دولت 
را دربرمي گرفت. در 5 ماهه ابتداي سال جاري، اين سهم 
به 64 درصد از درآمدهاي دولت رسيده است. وي تصريح 
كرد: اين مسائل نمايانگر اين است كه اين اقتصاد بد كار كرده 
است. حال، تحريم ها اوضاع را كمي آشفته تر مي كند اما بايد 
در نظر داشت قبل از اينكه تحريم ها شروع بشود اقتصاد 
كشور وارد فاز بحراني شده و اتفاقات اخير به شكلي كم و 
بيش متفاوت يا مشابه رخ مي داد. وقتي سيستم بانكي دچار 
مشكل جدي است بودن يا نبودن تحريم چه تفاوتي ايجاد 
مي كند. در حقيقت، ما دچار انسداد ساختاري شده ايم. 
اين پژوهش��گر اقتصادي اشاره كرد: مي بينيم كه نرخ ارز 
پيش از تحريم ها آغاز به افزايش كرد اما تحريم ها به كمك 
سياستمداران ما آمده تا با استفاده از آنها، سرپوشي روي 

مشكالت اقتصادي كشور بگذارند. الزم به يادآوري است از 
بعد از انقالب، كشور تحت تحريم هاي آشكار و پنهان بوده 
است. بنابراين، تحريم مساله جديدي نيست اما مقامات، 
مشكالت ساختاري كشورمان را به تحريم ها وصل مي كنند 

و از اين طريق آن را توجيه مي كنند. 
وي خاطرنش��ان س��اخت: اگر اقتصادي سالم و مولد 
مي داش��تيم ك��ه در آن نه بخش خصولت��ي يا همان 
دولتي هاي سابق، بلكه بخش خصوصي واقعي داشتيم 
و مردم در صحن��ه اقتصاد حضور  داش��تند وضعيت 
به اينگون��ه نمي بود و دول��ت اياالت متح��ده امريكا 
نمي توانست به اين راحتي تحريم هايش را عملي كند. 
سلطاني در توضيح وضعيت بانك هايي كه مورد تحريم 
قرار گرفته اند، اظهار داشت: بانك ها بطور كلي در تحريم 
بوده اند. بنابراين، با وضع تحريم هاي اخير بر روي آنها، 
اتفاق جديدي به وقوع نپيوسته است. جالب است بدانيد 
كه براي مثال وقتي در حدود س��ال 1384 بانك سپه 
تحريم شد، اتفاق چنداني در اقتصاد كشور رخ نداد. وي 
در خصوص شركت هايي كه شامل حال تحريم شده اند، 

اظهار داشت: بازار شركت تراكتورسازي تبريز داخلي 
است. بعيد هم مي دانم مواد اوليه وارداتي آن ارتباطي 
با امريكا داشته باشد و در حال حاضر، بخش مهمي از 
وارداتش بايد از چين باشد. در خصوص فوالد مباركه 
هم؛ گفتني است بازار داخلي خودش را دارد. همچنين 
س��ال گذش��ته، فوالد مباركه به خاطر ارزان فروشي 
)پايين تر از قيمت هاي متعارف( به اتحاديه اروپا، جريمه 
آنتي دامپينگ بر صادراتش اعمال، و صادراتش به آن 
حوزه اقتصادي قطع شد و بازار اتحاديه اروپا را از دست 
داد بازار امريكا را هم كه نداشته است. كشورهاي اروپاي 
شرقي و آسياي شرقي هم كه خودشان صادركننده ورق 
فوالد هستند. در واقع، در ماه هاي اخير صادرات فوالد 
مباركه عمدتا به كشورهاي همجوار مثل افغانستان، 
عراق و امارات متحده عربي محدود شده است. بنابراين 
وضع تحريم ها چندان تاثير معناداري در بازار صادراتي 
فوالد مباركه نخواهد داشت شايد تا حدي بر صادرات 
فوالد به ام��ارات تاثير بگذارد كه آن هم از حجم بااليي 

نسبت به توليد اين شركت برخوردار نيست.

اقتصادسالمومولدقابلتحريمنيست



بانك و بيمه4يادداشت

گزارش »تعادل« از وضعيت همكاري هاي بين المللي صنعت بيمه 

»تعادل« از تازه ترين تحوالت بازار ارز و سكه گزارش مي دهد 

آلمان و اتحاديه اروپا به دنبال حمايت از ايران و تالش براي حفظ شركت هاي اروپايي هستند

چالش هاي پوشش ريسك با بيمه اتكايي داخلي و حمايت اروپا

با تقويت دالر، ارزش يورو به 1.13 دالر رسيد

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري|
در شرايطي كه صنعت بيمه به دليل مشكالت ناشي 
از تحري��م ب��راي توزيع ريس��ك هاي ب��زرگ خود با 
محدوديت هايي مواجه مي شود، مسووالن بيمه مركزي 
معتقدند كه براي اين مساله تمهيداتي انديشيده  شده و 
بيمه هاي اتكايي داخلي، بخش عمده اي از ريسك هاي 

باال را تحت پوشش قرار خواهند داد. 
به گزارش تعادل، به تازگي شركت بيمه اتكايي مونيخ 
ري اعالم كرده است در صورتي كه تحريم ها سبب شود 
تا عمليات هاي اين ش��ركت در اياالت متحده متوقف 
شود، از ايران خارج مي شود. همچنين چندين شركت 
آلماني از جمله فولكس واگن و شركت هاي پتروشيمي 
نيز به دنبال كاهش همكاري شركت هاي رنوي فرانسه 
و تعدادي ديگر از شركت ها، ممكن است سطح عمليات 
تجاري خود را در ايران پس از تحريم هاي امريكا عليه 

ايران، كاهش دهند.
در همين رابطه، سفير واشنگتن در برلين، شركت هاي 
آلماني را به صورت مس��تمر تحت فشار قرار مي دهد 
تا مطابق تحريم هاي امري��كا عليه ايران عمل كنند و 
همكاري خود با ايران را كاهش دهند. سخنگوي رسمي 
دولت آلمان اعالم كرده هم اكنون، دولت هاي اروپايي در 
پي محافظت از شركت هاي خود در برابر خشم اياالت 

متحده هستند.
 اذعان ديپلمات ها درباره فشار بر شركت هاي آلماني از 
آنجايي خبرساز شد كه ريچارد گرنل، سفير امريكا در 
آلمان، ادعا كرده بود كه وي با ش��ركت بزرگ فولكس 
واگ��ن در رابطه با اجراي اقدام��ات تحريم عليه ايران 
به گفت وگو نشس��ته است اما اين ش��ركت در تماس 
خبرگزاري فرانسه، از پاسخگويي اجتناب كرده است .

كريستينا هيگنزه سخنگوي س��فارت امريكا، نيز به 
خبرگزاري فرانسه گفته اس��ت: چند صباحي است، 
سفير اياالت متحده، با مديران عامل و رهبران صنعت 
بيمه در اروپا از جمله مونيخ ري به گفت وگو نشس��ته 
و به آنان نس��بت به اجراي تحريم هاي امريكا هشدار 

داده است.
رويترز در گزارشي خبر داد ديوار برلين اين بار نه بين 
غرب و شرق آلمان بلكه بين غرب و شرق جهان كشيده 
شده اس��ت. پيتر آلتماير وزير اقتصاد آلمان، با انتقاد 
شديد از سياست هاي تعرفه اي و تحريمي ترامپ عليه 
ساير كشورها گفت: اقدامات اينچنيني موجب از بين 
رفتن فرصت هاي شغلي و رشد اقتصادي مي شود و اروپا 
در ارتباط با ايران تسليم فشارهاي امريكا نخواهد شد. 
بر اس��اس گزارش ها، دولت امريكا با وضع تعرفه هاي 
وارداتي، ادعا مي كند هدف آن حمايت از اشتغال زايي 
در امريكا در برابر رويه هاي تجاري غيرعادالنه چين، 
اروپا و ساير كشورهاست و يك تنش تجاري بين المللي 
را رقم زده اس��ت. همچنين عزم ترام��پ براي اجراي 
تحريم هاي جديد عليه ايران كه شركت هاي اروپايي 
طرف معامله با اي��ران را نيز هدف قرار مي دهد، جبهه 

نبرد ديگري را بين امريكا و متحدانش گشوده است. 
آلماير در مصاحبه با روزنامه بيلد ام سونتاگ گفت: اين 
جنگ تجاري در حال كند كردن و نابود ساختن رشد 
اقتصادي اس��ت و عدم قطعيت هاي جديدي را ايجاد 
مي كند و مصرف كنندگان بيش��ترين آسيب را از اين 
اقدامات مي بينند زيرا افزايش تعرفه ها موجب باال رفتن 

قيمت ها مي شود.

 آلمان و اتحاديه اروپا از ايران حمايت مي كنند 
 وزير اقتصاد آلمان همچنين در خصوص تحريم هاي 
امريكا عليه ايران گفت: آلمان و متحدان اروپايي اش با 

وجود فشار امريكا حمايت از شركت هاي طرف معامله 
با اي��ران را ادامه خواهند داد. و ما به واش��نگتن اجازه 
نخواهيم داد به ما ديكته كند كه با چه كس��ي معامله 
كنيم و شركت هاي آلماني بايد اجازه داشته باشند به 
هر ميزان كه مي خواهند در ايران سرمايه گذاري كنند 
و دولت آلمان با همراهي متحدان اروپايي اش به دنبال 
راه هايي اس��ت تا اطمينان يابد كه  اين  معامالت  مالي 

 همچنان مي تواند  صورت  پذيرد.

   عوارض نگهداشت ريسك ها در داخل كشور 
اين در حالي است كه يكي از مقامات ارشد اقتصادي در 
يك گردهمايي اعالم كرد كه صنعت بيمه چرا نبايد به 
اندازه اي قوي باشد كه تحت تاثير تحريم ها قرار نگيرد 

و بتواند ريسك ها را پوشش دهد؟
از زمان ملي ش��دن صنعت بيمه در س��ال هاي پس از 
انقالب، هميش��ه اين س��وال مطرح بوده كه آيا انجام 
عمليات اتكايي با خارج از كشور عقالني است و صرفه 
اقتصادي براي اي��ران دارد؟ تا چه حد باعث خروج ارز 
مي شود و آيا نبايد ريسك را در بين شركت هاي بيمه 

داخلي توزيع كرده و از خروج ارز جلوگيري كنيم؟
عده اي پاس��خ شان به اين سوال هميشه مثبت بوده و 
اعتقاد داشته اند كه انجام اتكايي در داخل باعث تقويت 
صنعت بيمه داخلي مي شود و از وابستگي جلوگيري 
كرده و به نوعي خودكفايي صنعت بيمه را در پي خواهد 
داش��ت. اما براي پوشش ريسك هاي بزرگ، اين اقدام 
يعني اتكا به شركت هاي داخلي بايد براي حداقل چند 
دهه ادامه يابد، تا سرمايه قابل توجهي را جمع آوري كند 
و در صورتي كه خسارت بزرگي مانند كشتي سانچي، 
ساختمان پالسكو يا سقوط هواپيما رخ داد، بتواند به 

سادگي آن را پوشش دهد.
 اما وقتي چند س��ال به صورت محدود به شركت هاي 
داخلي متكي مي ش��وند و بعد از چند س��ال آن را رها 
مي كنند، س��طح دسترسي به س��رمايه كافي جهت 
پوش��ش ريس��ك هاي بزرگ كاهش مي يابد و توان 
شركت ها را كاهش مي دهد. لذا در هر شرايطي حتي اگر 
تمام شركت هاي جهان قادر به همكاري ايران باشند، 
باي��د چند درصد از اتكاي��ي را در داخل انجام دهيم تا 
هميشه امكان حفظ اس��تقالل و پوشش ريسك ها را 
داشته باشيم و اين تداوم بيمه اتكايي داخلي است كه 
مي تواند ريسك ها را كاهش دهد و اطمينان كافي به 

مشتريان داخلي بيمه بدهد. 
برخي صاحب نظران معتقدند كه اگر براي چند سال 
اتكايي داخلي داشته باشيم و چند سال به خارج وابسته 
باشيم و چند سال ديگر به داخل برگرديم، باعث نخواهد 
شد كه سرمايه كافي و بزرگي در بيمه اتكايي داخلي 
جمع آوري شود و همين موضوع باعث تضعيف و توان 

پايين و توانگري كم شركت ها خواهد شد. 
ليكن عده ديگري معتقدند كه بيمه بر مبناي اصل توزيع 
جهاني ريسك استوار است و نگهداري تمام ريسك ها 
در داخل كش��ور منطقي نيست. زيرا ممكن است كه 
موضوعات مختلف، براي يك دوره يك كشور را با سطح 
بيشتري از ريسك ها مواجه كند و همين موضوع امكان 
پوش��ش بيمه اي همه خس��ارت ها و حوادث را فراهم 

نخواهد كرد. لذا صنعت بيمه بايد جهاني باشد. 
اما آنچه كه مسلم است مجموع سرمايه كل شركت هاي 
بيمه داخل در مقابل مجموع دارايي هاي تحت پوشش 
شركت هاي بيمه بسيار ناچيز است و درصورت وقوع 
خس��ارت هاي فاجعه بار به هيچ عن��وان توان جبران 
خس��ارت توسط ش��ركت هاي داخلي وجود نخواهد 
داشت. در نتيجه هم خود شركت هاي بيمه داخلي بايد 

س��رمايه خود را افزايش دهند و توان پوشش بيمه اي 
ايجاد كنند و هم بايداتكايي داخلي را تقويت كنند تا در 
شرايط تحريم و مشكالت ديگر، امكان پوشش بخشي 
از حساس ترين و اساسي ترين خسارت ها و حوادث را 

داشته باشند. 
فقط تصور وقوع يك زلزله با ش��دت ب��اال در تهران يا 
هر كدام از كالن ش��هرها مي تواند ذهن م��ا را در اين 
زمينه كامال روش��ن نمايد كه تمام توان شركت هاي 
بيمه اي ايران نيز براي پوش��ش آن محدود اس��ت. آيا 
مجموع سرمايه شركت هاي بيمه داخلي توان جبران 
خسارت ها حتي در يك خيابان يا يك محله از تهران را 

به تنهايي دارند؟
كارشناس��ان معتقدند در رابطه با اتكايي همكاري با 
خارج از كش��ور كاري عقالني و الزم اس��ت و به خاطر 
س��ال ها عقب ماندگي و عدم اصالح زير س��اخت ها و 
سرمايه گذاري هاي اندك بيمه اي، بايد با خارج كشور 
همكاري داشته باشيم تا حداقل بخشي از خسارت ها 
را پوشش دهيم. زيرا در زمان خسارت وارده به صنايع 
اغلب قطعات ساخت خارج است و ارز بري دارد و از آنجا 
كه حق بيمه هاي داخلي در مقايسه با خسارات وارده 
ناچيز است. صنايع نفت، گاز، پترو شيمي و پااليشگاه ها 
مجبورند قطعات معيوب و خسارت ديده را از سازندگان 
خارجي تامين نمايند لذا ب��راي اين گروه و با توجه به 

كمبود ارز نياز اتكايي بخارج وجود دارد. 

 4 شركت مجاز به اتكايي هستند
 براس��اس بررس��ي هاي بيمه مركزي ظرفيت مجاز 
نگهداري ريس��ك و قبولي اتكايي شركت هاي بيمه 
نشان مي دهد كه تنها ۴ شركت مجاز به قبولي اتكايي 
هستند. بين شركت هاي بيمه و بيمه گران اتكايي غير 
از بيمه مركزي بيشترين ميزان حق بيمه قبولي متعلق 
به بيمه ايران بوده است. در صورتي كه اطالعات مربوط 
به بيمه مركزي را نيز لحاظ كنيم از نظر ميزان حق بيمه 
قبولي، بيمه مركزي در رتبه نخست و شركت بيمه ايران 

در رتبه دوم قرار مي گيرد.

 درصد تغيي��ر در حق بيمه طي س��ال هاي 1388 تا 
1393 نش��ان مي دهد كه حق بيمه صادره بازار بيمه 
مس��تقيم از رقم 8 هزار و 768 ميليارد و 86۴ميليون 
تومان در سال 1388 با رش��د متوسط ساالنه بالغ بر 
31درصد به رقم 17 هزار و 667 ميليارد و 20 ميليون 
تومان در سال 1393 رسيده است. شركت هاي بيمه 
ميهن و اميد و دي به ترتيب با رشد متوسط 18 و 95 
و 81 درصدي طي سال هاي مذكور بيشترين رشد و 
شركت هاي ملت و حافظ و پارسيان با رشد 16 و 19 و 
29 درصد كمترين رشد را داشته اند. نرخ تورم اعالمي 
توسط بانك مركزي طي س��ال هاي 1388 تا 1393 
نشان مي دهد كه متوسط رشد حق بيمه صادره بازار 
از متوسط نرخ تورم در طول 6سال گذشته حدود 11 

واحد بيشتر بوده است.

  انحصار در بيمه اتكايي داخلي 
تعداد شركت هاي بيمه اتكايي در ايران عالوه بر شركت 
بيمه اتكايي ايرانيان شامل بيمه مركزي و شركت بيمه 
اتكايي امين اس��ت. بين اين سه بيمه گر اتكايي، بيمه 
مركزي بيشترين س��هم قبولي را دارد به دليل وجود 
اتكايي اجباري لذا س��اختار بازار بيمه اتكايي ايران در 

انحصار چندجانبه سخت و متمركز است.

  ظرفيت مالي و دانش كم در مقايسه با جهان
لذا در زمان تحريم با دو مشكل مواجه خواهيم بود يكي 
مشكالت مربوط به ظرفيت مالي است و ديگري مربوط 
به ايجاد شكاف دانش و فناوري بيمه يي با دنياي خارج 
است. معموال ظرفيت مشكلي است كه در كوتاه مدت 
خود را نش��ان مي دهد و دانش، مش��كلي است كه در 
بلندمدت خود را نش��ان مي دهد و هر دو به يك اندازه 

داراي اهميت هستند.

 ظرفيت نگهداري ريسك
اساسا ظرفيت نگهداري در شركت هاي بيمه بايد به 
صورت درصدي از س��رمايه و ذخاير آزاد ش��ركت ها 

تعيين ش��ود. اين درصد در كش��ورهاي مختلف و بر 
اساس نوع رش��ته متغير اس��ت. بطور مثال ظرفيت 
نگهداري شركت هاي بيمه در اياالت متحده 10درصد 
حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته مي شود. در صنعت 
بيمه ايران، حداكثر ظرفيت نگهداري مجاز موسسه 
بيمه از هر بيمه نامه يا هر ريس��ك معادل 20درصد 
سرمايه پرداخت شده، اندوخته ها و ذخاير فني سهم 
نگهداري به استثناي ذخيره خسارت معوق و ذخيره 

رياضي است.
اما ايراداتي نيز درخصوص نحوه محاس��به آن وجود 
دارد. در محاسبه ظرفيت نگهداري شركت هاي بيمه 
بايد س��رمايه و ذخاير آزاد ش��ركت هاي بيمه مبناي 
تعيين ظرفيت نگهداري باش��د. اين در صورتي است 
كه نحوه محاس��به ظرفيت نگهداري در شركت هاي 
بيمه براس��اس آيين نامه 20درصد مجموع سرمايه 
پرداخت شده، اندوخته ها و ذخاير فني سهم نگهداري 
به استثناي ذخيره خسارت معوق و ذخيره رياضي در 
نظر گرفته مي شود. ايراد اين نحوه محاسبه اين است 
كه ذخيره خسارت س��هم نگهداري كه براي جبران 
خسارت ريسك هاي پذيرفته ش��ده نگهداري شده 
است نيز به عنوان ذخاير آزاد در نظر گرفته شده و در 
محاسبه ظرفيت نگهداري دخيل مي شود. با توجه به 
توضيحات ارايه شده در اين گزارش ابتدا ظرفيت مجاز 
نگهداري ريسك براساس آيين نامه و سپس بر اساس 
20درصد از حقوق صاحبان سهام محاسبه شده است.

 بررسي ها نشان مي دهد كه ظرفيت نگهداري ريسك 
محاسبه شده بر اساس آيين نامه طي سال هاي مورد 
مطالعه از رشد متوس��طي معادل 53 درصد حاصل 
از افزايش س��رمايه پرداخت شده شركت هاي بيمه و 
افزايش اندوخته هاي قانوني و ذخاير فني شركت هاي 
بيمه بوده است. محاس��به ظرفيت نگهداري ريسك 
بر مبناي 20درصد حقوق صاحبان س��هام از رش��د 
متوسطي معادل 7.26درصد برخوردار بوده كه حدود 
يك درصد از رشد متوسط ظرفيت نگهداري بر مبناي 

آيين نامه بيشتر بوده است.

گروه بانك وبيمه|محسن شمشيري|
قيمت طال و سكه پس از پش��ت سرگذاشتن افزايش 
قيمت هاي چشمگير طي ماه هاي اخير، با آرامش نسبي 
در بازار مواجه شده است بطوري كه به دنبال كاهش نرخ 
 اونس جهاني به 1216 دالر، نرخ س��كه طرح جديد به

۴ ميليون و 900 هزار تومان، طرح قديم ۴ ميليون و 500 
هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و ۴00 هزار تومان، ربع 
سكه 1 ميليون و 300 هزار تومان، سكه گرمي700 هزار 
 توماني، مثقال 17 عي��ار  1ميليون و 960 هزار تومان، 
18 عيار ۴50 هزار تومان، معامله ش��د كه نس��بت به 

روزهاي قبل با افزايش نسبي مواجه شده است. 
به گ��زارش تعادل، روز چهارش��نبه 9 آبان ماه صرافي 
بانك ها هر دالر را 13 هزار و 300 تومان مي خريدند و 
13 هزار و ۴00 تومان مي فروختند، ضمن اينكه براي 
يورو نيز نرخ خريد 15 هزار و 200 تومان و نرخ فروش 
15 هزار و 300 تومان بود اما در صرافي هاي غيربانكي 
دالر نرخ هاي متفاوتي داش��ت كه دامنه آن از 1۴ هزار 
تومان تا 1۴ هزار و ۴60 تومان براي خريد و از 1۴ هزار 
و 100 توم��ان تا 1۴ هزار و 600 تومان براي فروش هر 
دالر نرخ خورده بود اما در م��ورد يورو كف قيمتي 16 
هزار و 200 براي خريد و 16 ه��زار و 350 تومان براي 
فروش رقم خورده است كه در مورد سقف قيمت خريد 
16 هزار و 550 و در سقف قيمت فروش 16 هزار و 800 
تومان اعالم شد. بر اين اساس، برخي صرافي ها دالر را 
1۴ ه��زار و 250 تومان مي خريدن��د و 1۴ هزار و 350 
تومان مي فروختند و برخي ديگر 1۴ هزار و 350 تومان 
مي خريدند و 1۴ هزار و 500 تومان مي فروختند اما آن 
دسته از صرافي هايي كه دالر را 1۴ هزار و 500 تومان 
از مردم مي خريدند براي فروش آن نرخ 1۴ هزار و 600 
توماني را عنوان مي كردند.همچنين سايت سنا براي روز 

سه شنبه نيز ميانگين نرخ فروش ارزها را به ترتيب دالر 
1۴13۴، لير 2663، پوند 18322، درهم 3777، يورو 

16336و  يوآن 2169 تومان اعالم كرده است. 
به دنبال اين تحوالت، برخي كارشناسان معتقدند كه 
كاهش نرخ اونس جهاني، نشان دهنده كاهش تقاضاي 
جهاني براي طال اس��ت كه متاثر از فض��اي انتخابات 
امريكا، گزارش هاي مثبت از رش��د اقتصاد، اشتغال و 
س��رمايه گذاري در امريكا، و همچنين بهبود وضعيت 
سهام و سرمايه گذاري است كه تقاضا براي دارايي سنتي 
طال را كاهش داده اس��ت. از سوي ديگر، ارزش دالر در 
مقابل ارزهاي ديگر نيز تقويت شده است. هر يورو كه قبل 
معادل 1.16 دالر بوده اكنون به 1.13 دالر كاهش يافته 
و نشانه تقويت ارزش دالر است. آيت محمدولي رييس 
اتحاديه طال و جواهر تهران درباره افزايش قيمت هاي 

سكه و طال طي روزهاي اخير، اظهار داشت: از آنجايي 
كه هرگونه رخداد اقتصادي در قيمت طال و ارز تاثير دارد، 
افزايش قيمت ها طي روزهاي اخير تنها به دو دليل عمده 
است.وي افزود: دليل اول كاهش و كمرنگ شدن عرضه 
و تقاضا در بازار ارز است كه هم قيمت ارز افزايشي شده و 
به دنبال آن قيمت طال رشد داشته است. رييس اتحاديه 
طال و جواهر تهران، دليل دوم را افزايش تقاضا به دنبال 
جو رواني ايجاد ش��ده اعالم كرد و گفت: در صورتي كه 
تقاضا براي كااليي افزايش يابد اما امكان عرضه و تامين 
آن به ميزان تقاضا نباشد، قيمت ها افزايشي خواهد شد و 
به دليل جو وراني ايجاد شده در روزهاي اخير تقاضا رشد 

يافته كه به طور حتم در قيمت ها تاثيرگذار خواهد بود.
بعد از نظارت ه��اي نيروي انتظامي بر ب��ازار ارز، رفت 
و آمده��اي دالالن در كوچه پ��س كوچه هاي ميدان 

فردوسي محافظه كارانه تر ش��ده و البته ولع خريد هم 
فروكش كرده است.

چند روزي هست كه نيروي انتظامي با تذكرات مكرر 
به واس��طه ها و دالالن ارز در چهارراه استانبول هشدار 
مي دهد كه فعاليت هاي غيرقانوني و خريد و فروش هاي 
ارز خارج از صرافي ها ممنوع است، بر همين اساس طي 
روزهاي گذشته تعداد زيادي از دالالن دستگير شده و 
همين امر فضايي ناامن را براي برهم زنندگان نظم بازار 

ارز فراهم كرده است.
البته هنوز هم هستند افرادي كه در اين بازار فعال بوده 
و همچنان تالش دارند تا از آن هر چند اندك سودي به 
دست آورند اما همچنان سايه سنگين نظارت نيروي 

انتظامي را باالي سر خود احساس مي كنند.
در مقابل، ولع خريد نيز فروكش كرده و بسياري از افرادي 
كه براي خريد و فروش ارز وارد بازار مي شوند، كساني 
هس��تند كه براي تأمين نيازهاي واقعي خود مراجعه 
كرده يا ارزهاي در اختيار خود را بنا به ضرورت به فروش 
مي رسانند.به نظر مي رسد كه بازار ارز روند منطقي به 
خود گرفته و از هيجان هايي كه طي روزهاي تالطم بازار 
ارز بر آن حاكم بود تا حدود زيادي فاصله گرفته است. 
اگر چه همچنان نوس��انات در بازار به چشم مي خورد 
اما به دليل اينكه عرضه ارز از كانال رس��مي و منطقي 
خ��ود با مصوبات بانك مركزي در حال جريان اس��ت، 
تقريبا بازارهاي حاشيه اي اگر برچيده نشده باشند اما 

فعاليتشان بسيار كمرنگ شده است.
بر اس��اس اعالم دولت، هر فرد براي س��فر مي تواند از 
بانك ها براي مقاصد نزديك 500 يورو و براي فاصله هاي 
دورتر هزار يورو به نرخ اعالمي بانك مركزي كه عموما 
فاصله قيمتي مناسبي با صرافي ها دارد، دريافت نمايد 
كه البته يك بار در سال با ارايه مدارك و مستندات سفر 

از جمله بليت، پاسپورت و ويزا قابل پرداخت خواهد بود.
در كنار اين، هر فرد كه متقاضي باشد مي تواند تا سقف 5 
هزار يورو به صورت ساالنه به نرخي اندكي باالتر از بانك ها 

در صرافي هاي بانكي اقدام به خريد نمايد.

 كاهش قيمت طال همزمان با گراني دالر
قيمت طالي جهاني روز چهارشنبه كه رشد ارزش دالر 
امريكا، تقاضا براي خريد اين فلز ارزش��مند را محدود 
كرد، كاهش يافت. هر اونس ط��ال براي تحويل فوري 
در معام��الت روز جاري 0.5 درص��د كاهش يافت و به 
1216.50 دالر رس��يد. در بازار نيوي��ورك، هر اونس 
طال براي تحويل در دس��امبر ب��ا 0.55 درصد كاهش، 
 ب��ه 1218.6 دالر رس��يد. اي��ن فلز ارزش��مند حدود

2.۴ درصد در اكتبر رشد كرده كه بزرگ ترين رشد ماهانه 
از ژانويه تاكنون است. بر اساس گزارش اينوستينگ، آمار 
اقتصادي مثبت امري��كا در هفته جاري روي بازارهاي 
سهام جهاني و ارزش دالر تاثير مثبتي گذاشت و رشد 
 آنها را هدايت كرد. دالر در برابر س��بدي از 6  ارز بزرگ

0.5 درصد باالتر معامله شد.در اين بين، بر اساس گزارش 
رويترز، شركت كنندگان در كنفرانس ساالنه انجمن 
بازار طالي لندن پيش بين��ي كردند قيمت هر اونس 
طال تا اكتبر س��ال آينده به 1532 دالر افزايش خواهد 
يافت. نمايندگان حاضر در اين نشست همچنين قيمت 
باالتري را براي نقره، پالتين و پاالديوم پيش بيني كردند.

هر اونس طال ماه هاي دش��واري را پشت سر گذاشته و 
تحت تاثير رشد ارزش دالر و ادامه افزايش نرخ هاي بهره 
از سوي بانك مركزي امريكا، از ركورد 1366.07 دالر 
در ژانويه به 1159.96 دالر در اوت سقوط كرد. اما از آن 
زمان بهبود يافت و تحت تاثير نوسانات بازارهاي سهام 

جهاني، به حدود 1222 دالر رسيد.
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ابعاد و داليل اقتصادی تحريم 
در جهان

ولی پ�ور پاشا|س��اختار اقتص��اد ايران طی 
سال های اخير به دليل وابستگی قابل مالحظه 
به صنعت نفت دچار نقصان ها و پيچيدگی هايی 
ش��ده اس��ت ک��ه پياده س��ازی چارچوب های 

تحريمی را ميسر می سازد.
استقالل رأی در سياست گذاری های اقتصادی 
با تکيه بر توانمندی های داخلی و عدم وابستگی 
نس��بی به عوامل توليد و تکنول��وژی در دنيای 
خارج، عام��ل تعيين کنن��ده ای در تقابل ميان 
کش��ورها جهت اعمال فش��ارهای اقتصادی و 
ممانع��ت از ايج��اد پيش��رفت ها در اين زمينه 
محسوب می شود. به عبارت ديگر، هرجا که تصور 
شود مؤلفه های اقتصادی در جهت حداکثرکردن 
تابع هدف مناف��ع اقتصادی حرکت نمی کنند،   
اقدامات��ی در پيش گرفته می ش��وند ت��ا به هر 
وسيله ای که امکان پذير است کشورها را وادار به 
تحقق اهداف و پيگيری سياست های اقتصادی 
تجويز ش��ده کرده و هرگونه عدم انطباق با اين 
سياست ها مجموعه اقدامات متقابلی را فراهم 
می س��ازد که در ادبيات حقوق بين الملل از آن 
به تحريم ياد می شود. در واقع،   تحريم به عنوان 
ابزاری در اختيار اقتصادهای رقيب قرار داشته 
اس��ت و در قالب يک س��ری اقدامات متحدانه 
کشورهای در حال توس��عه را وادار می کنند تا 
با انواع تحريم ها، روند ش��کوفايی و دستيابی به 
توسعه اقتصادی در اين کشورها را مختل نمايند. 
در حالی که از ابتدای سال 1397 شاهد شوک 
ارزی و بی ثباتی در اقتص��اد کالن، افزايش نرخ 
بيکاری و عدم کنترل پايه پولی و تورم در اقتصاد 
داخلی به دلي��ل بدهی بانک ها به بانک مرکزی 
هس��تيم و تحريم ه��ای پيش رو علي��ه اقتصاد 
ايران در حوزه نفت، گاز و پتروش��يمی، بررسی 
ابعاد تحريم ها و لزوم آمادگ��ی آحاد اقتصادی 
جهت ارزياب��ی آثار و تبع��ات آن و اتخاذ تدابير 
الزم به منظور برون رفت از مش��کالت احتمالی 

ضروری است.
اقتصاد اي��ران تا کنون هدف ان��واع تحريم های 
بين الملل��ی ق��رار گرفت��ه اس��ت و تحريم ها از 
وقتی ش��دت يافت که پرونده برنامه هس��ته ای 
ايران که تا پيش از اي��ن در چارچوب مقررات و 
دستورالعمل های آژانس بين المللی انرژی اتمی 
تش��کيل و پيگيری می شد،   به ش��ورای امنيت 
سازمان ملل ارجاع داده شد تا سرآغازی بر اعمال 
تحريم های بيش��تر باش��د. تاکنون روند اعمال 
تحريم ها به گونه ای برنامه ريزی ش��ده که ابعاد 
آن چندجانبه بوده و برای ايجاد پيچيدگی های 
مضاع��ف در فعاليت های معم��ول اقتصادی و 
تج��اری طراحی و به طور خاص ب��ر حوزه نفت 
و انرژی متمرکز ش��ده اند. از تحريم های شورای 
امنيت س��ازمان ملل و اتحاديه اروپ��ا گرفته تا 
تحريم های يک جانبه توس��ط اي��االت متحده 
آمريکا و کنگره اين کش��ور، اقتصاد کشور را در 
حوزه های مختلف دچار مش��کل کرده اس��ت. 
قدرت های اقتص��ادی از يک ط��رف به صورت 
ائتالف چندجانبه و تصميم��ات يک جانبه مرز 
تحريم ه��ا را به بخش های اقتصادی گس��ترش 
دادند و کار به جايی رس��يد که تحريم صادرات 
نفت ايران و سيستم بانکی در طی سال های اخير 
بويژه به دنبال خروج اي��االت متحده از برجام را 
هدف قرار دادند و از طرف ديگر، ساختار اقتصاد 
ايران در طی س��ال های اخير به دليل وابستگی 
قاب��ل مالحظه به صنعت نفت دچ��ار نقصان ها 
و پيچيدگی هايی ش��ده اس��ت که پياده سازی 
چارچوب های تحريمی را ميس��ر می سازد. اين 
در حالی اس��ت که انتظار می رود تصميم سازان 
و سياس��ت گذران اقتص��ادی کش��ور به وضوح 
اهميت تحريم های نفتی و بانکی را درک کرده و 
از مدت ها پيش در پی بررسی و ارزيابی ابعاد،  آثار 
و تبعات احتمالی و راهکارهای مقابله و برون رفت 
از مش��کالت آتی حاصل از اعمال اين تحريم ها 
باش��ند.تأثير تحريم ها بر انواع کاالها و خدمات 
در اکث��ر زيربخش های اقتصادی ش��امل دارو، 
 مواد غذايی و محصوالت کش��اورزی و صنعتی

غيرقابل انکار بوده اس��ت اما س��ابقه و ساز و کار 
اعمال تحريم ها عليه ايران سبب شده است که 
همواره انعطاف پذيری و انس��جام الزم در داخل 
بوج��ود آيد و آحاد اقتصادی تاکن��ون خود را به 
س��ختی برای روزهايی با شرايط بسيار پيچيده 
اقتصادی مهيا سازند. با اين وجود پرواضح است 
که دهک های پايين درآمدی به شدت تحت فشار 
هستند و با توجه به افزايش قابل مالحظه سطح 
عمومی قيمت ها و نرخ ارز،   قدرت خريد س��ال 
جاری در مقايسه با پنج سال گذشته به قيمت های 
 ثابت طی سال های بحران ارزی 92-91 بيش از

12 درصد کاهش يافته است. تحريم ها موجب 
شدند که ثبات اقتصاد کالن در اثر افزايش شديد 
نرخ ارز به هم خ��ورده و اگرچه با توجه به ايجاد 
ثبات نسبی در حوزه اقتصاد کالن طی سال های 
9۴ و 95 انتظار می رفت که ش��اهد رشد ماليم 
نرخ ارز و نرخ تورم در س��ال های 96 و 97 باشيم 
اما رفته رفته و به دليل اعمال تحريم ها و انتظارات 
تورمی در ميان آحاد اقتصادی، نوسانات اقتصادی 
افزايش يافت و رشد نقدينگی در کنار چالش های 
اصلی دولت در تعيين نرخ س��ود بانکی و قيمت 
حامل های انرژی تا پايان س��ال جاری بر شدت 

آن خواهد افزود.
از اي��ن رو بايد تأکي��د کرد که تاري��خ تحوالت 
اقتصادی نشان می دهد وقت آن رسيده است که 
امکانات و اس��تعدادهای بالقوه در کشور در يک 
فضای رقابتی و دلسوزانه در چارچوب مديريت 
کارآمد و مسئوالنه برای دستيابی به استقالل در 
حوزه های اقتصادی و سياسی به کار گرفته شوند 
تا مسير توسعه اقتصادی ايران در ابعاد مختلف با 

وجود اعمال تحريم ها هموار گردد.



آمار

رويخطشركتها

5 بازار سرمايه

»تعادل« از مختصات جديد بازار سرمايه گزارش مي دهد 

كوچسرمايهازسهامبه»درآمدثابتها«
گروهبورس |سميراابراهيمي| 

فعاليت در بورس، به معناي آن است كه بايد حواس 
بازيگران به هر اتفاق سياسي،  اجتماعي، اقتصادي 
و ديپلماسي كه تاثير مس��تقيم يا غيرمستقيم بر 
مدارهاي اقتصادي چه در سطح كالن و در چه در 
سطح جزئي بنگاه ها دارد، باشد. اين روزها صحبت 
از دور جديد تحريم هاي 13 آبان، بيشترين ميزان 
اضطراب را در ميان فعاالن بازار سرمايه آورده است 
و كوچ سرمايه از بازار سهام به صندوق هاي درآمد 
ثابت، يك��ي از نمودهاي اين ترس بازار اس��ت. اما 
بسياري از فعاالن اين بازار نيز معتقدند بازار سهام 

هنوز پتانسيل رشد و جهش را دارد. 

 چرا درآمد ثابت ها رونق گرفتند؟ 
نگاه��ي به وضعيت حركت نقدينگ��ي در روزهاي 
اخير نش��ان مي دهد كه اقبال خريداران به خريد 
واحدهاي ه��اي صندوق هاي درآمد ثابت بيش��تر 
شده و در همين مدت، بازار سهام نوسان متعادل و 
االكلنگي ميان منفي و مثبت شدن، دارد. گذشته 
نه چندان دور همين بازار، در 3 تا 2 ماه قبل، شاهد 
آن بوديم كه واحدهاي سرمايه گذاري صندوق هاي 
درآمدثابت فروخته مي ش��وند و به س��رمايه ها به 

سمت بازار سهامي مي روند. 
داري��وش روزبهانه، كارش��ناس بازار س��رمايه در 
گفت وگو ب��ا »تعادل« در خص��وص انتقال دارايي 
و س��رمايه ها از سمت بازار س��هام به صندوق هاي 
درآمدثابت گفت: ظرفيت ريس��ك بازار كم شده و 
اين وضعيت طبيعي است. نمي توان انتظار داشت 
كه پول ها هميشه به س��مت سهام بيايند و در اين 
بخش بازار بمانند،  اما بايد خوش��حال باش��يم كه 
پول هميش��ه در بازار اس��ت و با حركت به س��وي 
صندوق ه��اي درآمدثابت، در همين بازار رس��وب 
مي كند. زيرا اگر در هفته هاي آينده اشتهاي ريسك 
افزايش پيدا كن��د،  اين امكان ني��ز وجود دارد كه 
پول ها به سرعت از صندوق ها به سمت سهام بيايد. 
وي افزود: از سوي ديگر بازار به اين نتيجه رسيده كه 
فاجعه اي در روز 13 آبان رخ نخواهد داد، اما باز هم 
احتياط مي كند و به سمت درآمد ثابت ها مي رود. با 
اين حال صندوق هاي درآمد ثابت هم سرمايه نقد 
هستند و جابه جايي آنها با مشكلي مواجه نيست. 

مجتبي شهبازي، ديگر كارشناس بازار سرمايه در 

گفت وگو با »تعادل« مي گويد: بازار س��رمايه، بازار 
هوشمندي اس��ت. اينكه اكنون سرمايه ها به دليل 
پاره اي از نوسانات از س��هام خارج شده و به سمت 
صندوق هاي درآمد ثابت مي رود، عادي اس��ت. به 
همين سرعت هم از درآمدثابت ها خارج مي شود و 

به سهام بر مي گردد. 
به گفته روزبهانه، ديروز برخي از تحليلگران مطرح 
مي كردند ك��ه در نظر گرفتن ارز 5500 توماني در 
بودجه، باعث ش��د كه قيمت س��هام پااليشي ها و 
پتروش��يمي ها كم ش��ود،  در حالي كه بازار اشتباه 
مي كند. اين نرخ با نرخ نيمايي ارتباطي ندارد. بازار 
اول اش��تباه مي كند و س��پس تحليل مي كند و به 

اشتباه خود پي مي برد. 
وي افزود: اكنون مثل س��ال 92 نيس��ت كه بازار 
ناگهان رشد كند و ناگهاني هم به كف برسد. در بازار 
تنوع ابزار داريم و مقررات كامل ش��ده بنابراين اگر 
بازار اصالح كند هم اصالح وحشتناكي نيست و افت 
شاخص ش��ارپ نخواهد بود. همچنين پول از بازار 
خارج نشده و بين ابزارهاي مختلف پخش مي شود. 
شهبازي نيز در اين مورد گفت: به نظر مي رسد كه 
اگر نوسانات كوتاه مدت را از روند بلندمدت بازار در 
آوريم، روند رو به رشد است زيرا سود شركت ها رو 
به رشد اس��ت. بنابراين اگر مشكلي پيش نيايد كه 
سودآوري شركت ها رو به افول برود، ماهيت مثبت 

بلندمدت بازار تداوم خواهد داشت. 
به گفته اين كارش��ناس بازار سرمايه، در سال 92، 
 افق سودآوري شركت ها رو به پايين بود. تحريم ها 
ني��ز مزيد بر علت ش��د كه توليدات ش��ركت ها در 
انبارها بماند و صورت هاي مالي مناس��ب نباش��د. 
  P/E اما اكنون افق سودآوري مثبت است و نسبت
شركت ها نيز مورد قبول است. بنابراين مشكلي از 
لحاظ سودآوري و تكرار سال 92 نخواهيم داشت. 

 افق پيش روي بازار
به گفت��ه روزبهانه، اكنون فاصل��ه بين دالر، ارزش 
جايگزيني ش��ركت ها و در آمدهاي تس��عيري در 
 بنگاه هاي حاضر در بازار كم شده است. زيرا ماه هاي 
پر رش��د را در بازار داشتيم كه بخش زيادي از آثار 
افزايش نرخ را منعكس كرده، اما از اين به بعد رشد 
خواهيم داشت. هر چند، رشد شارپي نخواهد بود. 
اما نه در جهت رشد و نه در جهت افت بازار سقوط و 

صعود ناگهاني رخ نمي دهد. به عنوان مثال نگاهي 
به بانكي ها نشان مي دهد كه با آمدن وزير اقتصاد، 
چاره اي جز اصالحات عميق و گسترده پيش روي 
آنها نخواهد بود. همه اين موارد بطور مجموع دست 
به دس��ت داده كه بازار چندان هم فضاي منفي را 

تجربه نكند. 
ش��هبازي نيز مي گوي��د كه اخبار مثب��ت و منفي 
سياسي و غيرسياسي، همواره باعث ايجاد نوسان 
مي ش��ود كه البته نوس��ان در ذات بازار س��رمايه، 

محفوظ اس��ت. از س��وي ديگر تحريم ها و ميزان 
آنها هنوز ابهام دارد و مشخص نيست تا چه مقدار 
صنايع بازار س��رمايه را درگير مي كند. عمده بحث 
تحريم هاي اين زمان، مربوط به فروش نفت است 
كه بعيد اس��ت بيش از اين بتوانن��د از فروش نفت 

جلوگيري كنند. 
وي اف��زود: صنايعي ك��ه اكنون در بازار س��رمايه 
پتانس��يل خوبي دارند، ش��امل س��هام گروه هاي 
پتروشيمي،  پااليشگاهي، فلزاتي و معادن هستند 

كه به دليل اصالح قيمت فروش داخلي، صادرات و 
افزايش قيمت هاي جهاني است كه با رشد نرخ ارز، 

 به جذابيت هاي آنها اضافه مي كند. 
به گفته اين فعال بازار سرمايه، تحريم هاي 13 آبان 
تنها نوس��اناتي زودگذر به همراه خواهد داشت اما 

در ماهيت بلندمدت بازار تاثير ندارد. 
روزبهان��ه نيز درخص��وص وضعيت ب��ازار پس از 
تحريم هاي 13 آب��ان مي گويد: هرچقدر كه از 13 
آبان دورتر ش��ويم، بازار اطمينان پيدا خواهد كرد 
كه اين تاريخ، آخر زمان نيس��ت. اين ترسي كه از 
13 آب��ان داريم،  در هفته هاي پ��س از آن كمرنگ 
خواهد شد. حتي در جنگ يمن نيز امريكا توصيه 
كرده است كه عربستان دست از حمله بردارد. اين 
خبر مثبت اس��ت و احتماال روي خ��وش به ايران 
هم نش��ان داده مي ش��ود و عبور آرامي از 13 آبان 

خواهيم داشت. 
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 پرداخت سود انواع اوراق
به سرمايه گذاران

سرپرست امور تسويه وجوه معامالت اوراق بهادار 
و ب��ورس كاال ش��ركت س��پرده گذاري مركزي از 
پرداخت بيش از 3 هزار ميليارد ريال سود انواع اوراق 
دراواسط آبان ماه جاري خبر داد.  به گزارش سمات، 
ه��ادي علي پور با بيان مطلب فوق افزود: بيش از 3 
هزار و 470ميليارد ريال سود انواع اوراق در اواسط 
ماه جاري به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. وي 
تصريح كرد: زمان سررسيد اوراق اجاره شركت هاي 
ريل سير كوثر، قطارهاي مس��افري و باري جوپار، 
تجهيزات ن��اوگان ريلي البرز، خدم��ات ارتباطي 
رايتل، گل گهر، مخابرات و س��اختماني صبا نفت 
در آبان ماه است كه شركت سپرده گذاري مركزي 
سود اين اوراق را به سرمايه گذاران پرداخت مي كند. 
علي پور ادامه داد: سود اوراق مشاركت شركت هاي 
حكمت ايرانيان، ليزينگ رايان س��ايپا، س��يمان 
كردس��تان، ليزينگ ايران و شرق و شهرداري هاي 
شيراز، تهران، سبزوار، مشهد، كرج در ماه جاري به 
حساب سرمايه گذاران واريز خواهد شد. سرپرست 
امور تسويه وجوه معامالت اوراق بهادار و بورس كاال 
س��مات خاطرنشان كرد: سررس��يد سود صكوك 
مرابحه گندم، توليد اتومبيل سايپا و صندوق هاي 
كمند، پارند پايدار سپهر و گنجينه آينده روشن در 
ماه جاري است كه شركت سپرده گذاري مركزي 
س��ود اين اوراق را نيز به س��رمايه گذاران پرداخت 
مي كند. وي با بيان اينكه هم اكنون در حدود 80 نوع 
انواع اوراق )اجاره، مرابحه، مشاركت، گواهي سپرده، 
اوراق رهني، اسناد خزانه و استصناع( در بازار سرمايه 
منتشر شده است، اظهار داشت: سود اين اوراق به 
صورت ماهانه يا سه ماهه يك بار به سرمايه گذاران 

پرداخت مي شود.

بررسيداليلرشدصنعتفلزاتاساسي:
اگرچه گروه فلزات اساسي در نيمه نخست سال رتبه 
اول بيشترين رشد قيمتي را ميان صنايع بورسي به 
خود اختصاص نداد اما قطعا نمادهاي اين صنعت 
به عنوان ليدرهاي اصلي رش��د بازار مطرح بودند. 
به گزارش سنا، ش��اخص صنعت فلزات اساسي در 
س��ال گذشته رش��د بيش از 72 درصدي را تجربه 
كرد. نمادهاي ش��اخص اين صنعت از دسته هاي 
مختلف فلزي مانند فوالد، مس و روي بازدهي هاي 
فراتر از انتظاري را در سال گذشته به ثبت رساندند. 
صعود قيمت فلزات در بازار جهاني در س��ال 9۶ در 
كنار رشد نرخ دالر به كمك رشد قيمتي اين نمادها 
آمد. بسياري از شركت هاي اين گروه در پايان سال 
گذشته طرح هاي توسعه اي براي افزايش توليدات 
را به پايان رساندند. صنعت فلزات اساسي در ۶ ماهه 
نخست س��ال بازدهي 89 درصدي به ثبت رساند، 
اين در حالي است كه در پايان شهريور 97، بازدهي 
يكس��اله اين صنعت نيز از 150 درصد فراتر رفت. 
همچنين، بررسي ش��ركت هاي فعال در اين گروه 
نشان مي دهد 4 محرك رشد قيمت دالر، افزايش 
مقدار توليد، حذف س��قف رقابتي محصوالت اين 
گروه در بورس كاال و ثبات نسبي در روند قيمت ها 
جهاني، باعث عملكرد مناسب اين صنعت طي ۶ ماه 
ابتدايي سال بوده است. بعد از اعالم تك نرخي شدن 
ارز در اواسط فروردين ماه، اين چشم انداز به وجود 
آمد كه اين شركت هاي صادرات محور تحت تاثير 
مابه التفاوت نرخ ارز آزاد و دولتي بتوانند سود دهي 

قابل قبولي داشته باشند.
 از سوي ديگر عمده سودآوري اين شركت ها مربوط 
به افزايش درآمدهاي عملياتي و غير عملياتي در اين 
مدت است، موضوعي كه حكايت از رشد فروش اين 
شركت ها دارد. در ميان ش��ركت هاي گروه فلزات 
اساسي 2 شركت “فايرا “ و “هرمز “ با اختالف زياد 
بيشترين درصد تعديل مثبت را داشته اند. افزون بر 
اين، شركت آلومينيوم ايران بيشترين تعديل مثبت 
را به ثبت رساند. سود خالص اين شركت در ۶ ماهه 
منتهي به ش��هريور 97 به 394ريال رسيد، اين در 
حالي است كه در مدت مشابه سال قبل اين شركت 
تنها 15 ريال سودآوري داشته است. آلومينيوم ايران 
در شهريور سال جاري 29۶ ميليارد تومان فروش 
داشته است كه باالترين مبلغ فروش در سال هاي 
اخير است. اين در حالي اس��ت كه، فروش ۶ ماهه 
شركت در سال جاري 111۶ ميليارد تومان است 
كه 73 درصد بيشتر از مدت مشابه سال قبل است. 
از سويي ديگر، مقدار فروش شركت در اين ۶ ماهه 
87 هزار تن بوده است كه تقريبا برابر مدت مشابه 
)84 هزارتن( سال قبل است كه نشان مي دهد تنها 
عامل رشد در مبلغ فروش افزايش نرخ بوده است. 
بر اساس اطالعات اين شركت 40 درصد از فروش 
شركت كه به صورت شمش خالص است به خارج 
از كشور صادر مي شود. 37درصد فروش به صورت 
شمش خالص به داخل كش��ور فروخته مي شود. 
شمش آلياژي 13 درصد و شمش بيلت 10 درصد از 
فروش را تشكيل مي دهند. فوالد هرمزگان جنوب از 
ديگر شركت هاي فلزي است كه عملكرد درخشاني 

در ۶ ماهه نخست سال داشت. 
همچنين، فوالد هرمزگان در ۶ ماه نخست 1۶هزار 
و 500 ميليارد ريال فروش و 5هزار و 300 ميليارد 
ريال سود ناخالص داشته است. به اين ترتيب فروش 
اين شركت نسبت به مدت مشابه 200درصد رشد 
داشته است. بر اساس اين گزارش، “هرمز “ به مدد 
شناسايي س��ود تس��عير ارز 9 هزار ميليارد ريالي 
توانست س��ود خوبي كس��ب كند و مجموع سود 
خالص در ۶ م��اه به 12ه��زار و 500 ميليارد ريال 
رس��يد كه معادل 835 ريال براي هر س��هم است. 
افزون ب��ر اين، علت اصلي جه��ش ٩5٧ درصدي 
س��ود در ۶ ماهه نخست ٩٧ نسبت به مدت مشابه 
قب��ل را مي توان ناش��ي از رش��د 4، ٩١٢ درصدي 
س��اير درآمدهاي عملياتي و ١٠5 درصدي درآمد 

سرمايه گذاري ها دانست.

گروهبورس|
 در معامالت روز گذشته بورس اوراق بهادار تهران 
ش��اخص كل بازار س��هام با افزايش 147 واحدي 
همراه شد و توانست رقم 183 هزارو 3۶7 واحدي 
را به خود اختصاص دهد. عالوه بر اين، شاخص كل 
هم  وزن با افزايش 209 واح��دي عدد 28 هزار و 
30۶ واحد را به نمايش گذاشت. اين در حالي است 
كه، شاخص س��هام آزاد شناور نيز با افزايش ۶90 
واحدي به رقم 193 هزار و 51۶ واحد دست يافت. 
همچنين، شاخص بازار اول اما در حالي با افزايش 
58۶ واحدي به رقم 13۶ هزار و 3۶۶ واحد دست 
يافت كه شاخص بازار دوم با كاهش 2021 واحدي 
عدد 359 هزار و 90 واحد را به نمايش گذاش��ت. 
همچنين، ديروز معامالت سهام در نماد معامالتي 
ش��ركت هاي پااليش نفت اصفهان با 190 واحد، 
پتروش��يمي پارس با 185 واح��د و پااليش نفت 
تهران با 159 واحد كاهش بيش��ترين تأثيرمنفي 
را بر برآورد ش��اخص كل بورس ب��ه نام خود ثبت 
كردند. در مقابل، معامالت سهام در نماد معامالتي 
شركت هاي گروه مديريت سرمايه گذاري اميد با 
1۶8 واحد، بانك ملت ب��ا 1۶5واحد و گروه مپنا 
با 84 واح��د كاهش، بيش��ترين تاثيرمنفي را در 
محاس��به اين نماگر به دوش كشيدند. ارزش كل 

معامالت ديروز ب��ورس تهران در حالي به بيش از 
589 ميليارد تومان نمايش داده ش��د كه ناشي از 
دست به دست ش��دن بيش از دو ميليارد و 288 
ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 157 

هزار و 400 نوبت داد و ستد بود. 

 افزايش حجم معامالت فرابورس 
از س��ويي ديگ��ر، معام��الت فرابورس اي��ران در 
آخرين روز كاري هفته جاري با نقل و انتقال يك 
ميلي��ارد و 129 ميليون ورقه ب��ه ارزش 4 هزار و 
474 ميليارد ريال پاي��ان پذيرفت كه همزمان با 
اين معامالت ش��اخص كل نيز با افت 22 واحدي 
بار ديگر در س��طح 2018 واحدي ايستاد. بر اين 
اساس، معامالت روز چهارشنبه فرابورس با ثبت 
آمار متفاوتي از دادوستد سهام و اوراق در بازارهاي 
فرابورس پيگيري ش��د. همچنين، سهامداران در 
بازار اول 447 ميليون س��هم را به ارزش يك هزار 
و ۶7۶ ميليارد ريال دس��ت به دست كردند كه در 
بازار دوم شاهد تغيير مالكيت 228 ميليون سهم 
ب��ه ارزش 902 ميليارد ري��ال بوديم. همزمان در 
مجموع سه تابلو معامالتي بازار پايه نيز دادوستد 
س��هام به جابه جايي 434 ميليون سهم به ارزش 
931 ميليارد ريال انجاميد. در جريان بازار ديروز 

فرابورس نماد سهامي ذوب آهن شاخص ترين نماد 
شناخته ش��د؛ چراكه با نقل و انتقال 84 ميليون 
س��هم ب��ه ارزش 209 ميليارد ري��ال ضمن آنكه 
باالترين حجم و ارزش معامالت را در بازار س��هام 
 به خ��ود اختصاص داد با رش��د قيمتي نزديك به
 5 درصد، نخس��تين نمادي بود ك��ه تاثير مثبت

5.۶ واحدي بر آيفكس داشت و پربيننده ترين نماد 
نيز لقب گرفت. در پايان معامالت روز چهارشنبه 
شاخص كل فرابورس نيز با 22 واحد افت در ارتفاع 
2018 واحدي ايس��تاد كه عمده بار منفي بر اين 
نماگر از جان��ب نمادهاي ميدكو، زاگرس، مارون، 
 هرمز و ش��اوان تا س��طح 10.۶ واحد رقم خورد. 
بر اساس اين گزارش، در پايان معامالت ديروز در 
بازار ابزارهاي نوين مالي مجموع دادوس��تد اوراق 
تسهيالت مس��كن، صندوق هاي سرمايه گذاري 
قابل معامله و اوراق با درآمد ثابت به تغيير مالكيت 
20 ميلي��ون ورقه ب��ه ارزش 9۶۶ ميلي��ارد ريال 
انجاميد. معاون عملي��ات و نظارت بازار فرابورس 
ديروز طي اطالعيه اي اعالم كرد روز يكشنبه 13 
آبان ماه اسناد خزانه اسالمي با تاريخ سررسيد 27 
شهريور 98 براي نخستين بار عرضه مي شود. تعداد 
كل اين اوراق 3 ميليون ورقه و تاريخ انتشار آن 27 

خردادماه امسال است. 

گام مثبت شاخص
مروري بر آمار معامالت ديروز نشان مي دهد

اعالم عزم چين براي حمايت از بازارهاي داخلي 
موجب شد در معامالت ديروز، سهام آسيايي در 
پايان م��اه از پايين ترين مقادي��ر 20 ماهه كه در 
گذشته ثبت كرده بود، بازگردد. به گزارش رويترز، 
روز چهارشنبه با اعالم عزم چين براي حمايت از 
بازارهاي داخلي، سهام آس��يايي در پايان ماه، از 
پايين ترين مقادير 20 ماه��ه كه قبال ثبت كرده 
بود، بازگشت؛ اما پس از دست رفتن چند تريليون 
دالر در ماه اكتبر تلخ، حال  و هواي بازارهاي مالي 
ش��كننده باقي ماند. با تالقي عوامل گوناگوني از 
جنگ تج��اري چين-امريكا گرفت��ه تا نگراني ها 
در مورد اعالم درآمدهاي ربع ساالنه شركت هاي 
امريكاي��ي و نيز پايان ش��رايط مالي س��اده تر در 
اقتصادهاي توسعه يافته )افزايش نرخ هاي بهره(، 
در چند هفته اخير بازارهاي مالي دچار نوسانات 

شديدي شدند. 
در پاي��ان معامالت آس��يايي روز چهارش��نبه، 
گسترده ترين ش��اخص سهام آس��يا اقيانوسيه 
ام اس س��ي آي در خارج از ژاپن، 1 درصد جهش 
كرد. اين ش��اخص روند صعودي خود را از رش��د 
سهام وال اس��تريت در معامالت روز سه شنبه به 
دس��ت آورد؛ اما با اين همه، م��اه اكتبر خود را با 
سقوط 11 درصدي به پايان رساند كه اين بدترين 

عملكرد ماهيانه اين ش��اخص از سپتامبر 2011 
تا كنون است. اين ش��اخص روز دوشنبه، پس از 
اينك��ه نگراني ها در مورد درآمدهاي ش��ركت ها 
فش��ار س��نگيني به س��هام امريكا وارد كرد، به 
پايين ترين س��طح خود از فوريه 2017 تا كنون 
س��قوط كرد. اما در معامالت روز گذش��ته، هر 3 
شاخص وال اس��تريت در حالي بيش از 1 درصد 
جهش كردند كه س��رمايه گذاران به دنبال افت 
شديد قيمت ها، موقعيت خوبي براي خريد سهام 

ارزان پيدا كرده بودند.
 بر اساس اين گزارش، س��هام هنگ كنگ 0.84 
درصد و سهام كامپوزيت شانگهاي 1 درصد جهش 
كردند. اين ميزان جهش سهام نشان مي دهد كه 
سرمايه گذاران نسبت به عزم مقامات چين براي 
حمايت از بازارها خوشبين هستند؛ ضمن اينكه 
اين روند بازار، با وجود اين بود كه داده ها نش��ان 
مي داد فعاليت ش��ركت هاي چيني در ماهي كه 
گذش��ت، افت كرده است. سهام اس��تراليا 0.43 
درصد رش��د كرد، در حالي  كه سهام كره جنوبي 
0.۶9 درصد باال رف��ت. همچنين، نيكي ژاپن در 
حالي 2 درصد جهش كرد كه بانك مركزي ژاپن 
تضمين داد، فعال سياست پولي بسيار تسهيل شده 

خود را براي مدتي حفظ خواهد كرد. 

شاخص سهام آسيايي ها رشد كرد
نگاهي به بازارهاي جهاني

عضو كميسيون كشاورزي مجلس عنوان كرد

عرضه خرما در بورس كاال به سود كشاورزان
عضو كميسيون كشاورزي مجلس معتقد اس��ت كه با عرضه خرما در 
بورس كاال، دست دالالن كوتاه و وضعيت كشاورزان بهتر مي شود زيرا 
قيمت اين محصول واقعي ش��ده و تمامي كشورهاي دنيا امكان خريد 
خرماي ايراني را پيدا مي كنند. به گزارش خانه ملت؛ حبيب اهلل نيكزادي 
پناه در خصوص وضعيت برداشت خرما و صادرات اين محصول، اظهار 
داشت: برداش��ت خرما در اواخر شهريورماه به پايان مي رسد، وضعيت 
برداشت خرما بهتر از سال هاي گذشته بوده اما با چشم   انداز قيمت خرما 

فاصله داريم و براي رسيدن به آن نيازمند تالش بيشتر هستيم. 
عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه در حال تالش هستيم تا وضعيت بسته بندي و درجه بندي 
بهتر از گذش��ته ش��ود، گفت: باغداران و تجار در ح��ال ارتقاء وضعيت 
بس��ته بندي محصول خرما هستند، بايد سردخانه هاي غير استاندارد 
را استانداردسازي كنيم. نماينده مردم بم، ريگان، فهرج و نرماشير در 
مجلس شوراي اسالمي با اش��اره به اينكه بايد به سمت و سوي عرضه 
خرما در بورس كاالي محصوالت كشاورزي حركت كنيم، ادامه داد: با 
عرضه خرما در بورس كاال دست دالالن كوتاه و وضعيت كشاورزان بهتر 
مي شود زيرا به قيمت واقعي خرما دست مي يابيم و تمامي كشورهاي 

دنيا امكان خريد خرماي ايراني را پيدا مي كنند.
وي ب��ا تاكيد بر اينكه عرضه خرما در بورس كاالي كش��اورزي به نفع 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان اس��ت و از سوي ديگر تجار داخلي 
مي توانند كاالي خريداري ش��ده خود را در بورس عرضه كنند، عنوان 
كرد: خرما بعد از 20 سال در اين فصل در حال خريد و فروش است، در 

حالي كه در گذش��ته كشاورزان به دنبال اين بودند تا دالالن محصول 
آنها را خريداري كند اما در حال حاضر خريداران واسطه پيدا مي كنند 
تا خرما را از باغداران خريداري كند كه اين موضوع چش��م انداز خوبي 
را پيش روي توليدكنندگان خرما قرار مي دهد. اين نماينده مردم در 
مجلس ش��وراي اسالمي با بيان اينكه خرماي درجه دو ايراني در حال 
صادر شدن به كشورهاي مانند افغانس��تان و هند است، تصريح كرد: 
وضعيت صادرات خرماي كش��ور روند صعودي را طي مي كند، س��ال 
گذشته حدود 40 هزار تن خرما صادر شد پيش بيني مي كنيم كه ميزان 
صادرات در سال جاري افزايش پيدا كند. عضو كميسيون كشاورزي، 
آب و منابع طبيعي مجلس ش��وراي اسالمي با اشاره به اينكه خرماي 
درجه يك ايراني كم نظير است و صادرات آن منفعتي ندارد، ادامه داد: 
فرهنگ استفاده از خرما با وجود اينكه غذاي كاملي محسوب مي شود 
در جامعه ايراني به خوبي شكل نگرفته است، بايد اين محصول ارزشمند 
و كم نظير را در سبد غذايي مردم قرار دهيم.نيكزادي پناه در خصوص 
اينكه افزايش نرخ ارز بر روي قيمت خرما اثرگذار اس��ت يا خير، اظهار 
داشت: افزايش نرخ ارز در قيمت خرما بي تاثير نبود زيرا صادرات براي 
صادركنندگان صرفه اقتصادي فراواني دارد، صادركنندگان با افزايش 
حجم صادرات خرما ارز بيش��تري را وارد كشور مي كنند. نماينده بم، 
ريگان، فهرج و نرماش��ير در مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان كرد: 
م��ردم و دولت بايد در بخ��ش توليد و صادرات خرما س��رمايه گذاري 
بيشتري داشته و حساسيت بيشتري در زمينه بسته بندي اين محصول 

به خرج دهند.

يك كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد

پيش خوري تحريم در بازار سرمايه
يك كارشناس بازار سرمايه معتقد است كه بازار سرمايه تحريم ها 
را پيش خور كرده است و بعيد به نظر مي رسد كه تحريم ها از اين به 
بعد اثربخشي چنداني داشته باشند. به گزارش سنا، تيمور ابوحمزه 
عنوان كرد: به نظر مي رسد تحريم ها اثرات خود را از قبل در اقتصاد 
كشور گذاشته و اتفاق تازه اي رخ نخواهد داد. كما اينكه معاون اول 
رييس جمهور و مقامات اقتصادي كشور هم اين نكته را بيان و اعالم 
كرده اند كه ديگر اتفاق خاصي نخواهد افتاد. وي با بيان اينكه بروز 
تحريم ها و كيفيت آن به نحوي براي همه فعاالن بازار قابل انتظار 
و پيش بيني بوده و عكس العمل ها در بيش��تر بازارها از جمله بازار 
سرمايه تا حدودي نشان داده شده است، افزود: سهامداران بيشتر 
بايد روي سهامي سرمايه گذاري كنند كه به لحاظ بنيادي قابليت 
دارند؛ چرا كه حركت كلي بازار هم همين را نشان مي دهد. ابوحمزه 
همچنين توصيه كرد افراد با آگاهي كامل وارد بازار سرمايه شوند، 
تنها روي يك ش��ركت يا صنعت خاص س��رمايه گذاري نكنند و با 
تنوع بخشي و تشكيل سبد س��هام، ريسك هاي سرمايه گذاري را 
كاهش دهند. مديرعامل كارگزاري ايمن بورس سپس با اشاره به 
گزارش هاي ۶ ماهه شركت ها اظهار داشت: شركت هايي كه به كلي 
وابستگي ارزي ندارند يا وابستگي كمتري دارند، در گزارش هايي 
كه ظرف همين 10 روز اخير افشا كرده اند، حامل خبرهاي خوبي 

بوده اند.
به گفته ابوحمزه، در صنايعي مانند پتروش��يمي برخي شركت ها 
ظرف شش ماه اخير به اندازه كل سال گذشته سود ساخته و بعضي 

تا دو برابر و حتي 2 و نيم برابر سود شناسايي كرده اند؛ اينها بيشتر 
هم مورد اقبال سرمايه گذاران و سهامداران قرار گرفته و مي گيرند. 
اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: در بخش هايي مانند خودرو 
كه وابستگي ارزي بااليي داشته اند، افزايش قيمت ارز، قيمت تمام 
شده محصوالت آنها را باال برده و بيش��تر از بقيه از تحريم ها متاثر 
شده اند؛ اينها طبيعتا گزارش هاي خوبي هم نداشته اند و نسبت به 
س��هام كاني ها، معدني ها، فوالدي ها پتروشيمي ها و پااليشي ها از 

اقبال چنداني برخوردار نبوده اند. 
ابوحمزه توضيح داد: بطور كلي، قيمت س��هام در اين دوره مطابق 
افزايش قيمت دالر و در پي آن كاه��ش ارزش پول حركت نكرده 
است.  وي با بيان اينكه تمام بازارها و بخش ها و حوزه ها به مرور، خود 
را با قيمت ارز هماهنگ مي كنند، گفت: اگر نرخ تسعير را محاسبه و 
در تحليل نهايي خود دخالت دهيم، قاعدتا قيمت بسياري از سهم ها 

بايد باالتر از آنچه امروز هست، باشد. 
 اين كارشناس بازار سرمايه، افق بلندمدت بازار را مثبت ارزيابي كرد 
و اظهار داشت: شاخص ها مجددا يك افزايش معقول و قابل توجه را 
تجربه مي كنند و بازار از 13 آبان به بعد همچنان حركت به سمت 

مثبت را ادامه خواهد داد.  
وي با بيان اينكه بازدهي بازار سرمايه در بلندمدت مناسب خواهد 
بود، ادامه داد: افراد بايد با آگاهي وارد بازار سرمايه شوند و كساني 
 كه به دنبال س��ود هس��تند حتم��ا بايد ديد بلندم��دت يا حداقل 

ميان مدت داشته باشند.
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بخشخصوصيازوزيرجديد»صنعت،معدنوتجارت«چهميخواهد

عضوهياتنمايندگاناتاقتهرانمطرحكرد

نشستآشناييفعاالناقتصاديبااكوسيستم»استارتآپي«برگزارشد

خواست فعاالن اقتصادي از وزير جديد

تغييرسياستهايارزيبرايكسبدرآمد

پيوندكسبوكارهايسنتيومدرن

تعادل|
تغيير در تيم اقتصادي دولت به عنوان مهم ترين راهكار 
مقابله با تحريم ها كه از ماه گذشته در دستور كار دولت 
قرارگرفته بود، سرانجام عملياتي شد و »رضا رحماني« به 
عنوان جايگزين محمد شريعتمداري در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، از مجلس شوراي اسالمي راي اعتماد 
گرف��ت. رحماني كه دو روز پس از معرفي اش توس��ط 
رييس جمهور به عنوان وزير پيشنهادي صنعت، معدن 
و تجارت در جمع اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كش��اورزي ايران حاضرش��ده بود، به ارايه مهم ترين 
برنامه  هاي خودپرداخت و توانست راي اعتماد پارلمان 
بخش خصوصي را بگيرد. او در اين نشست تأكيد كرده 
ب��ود: »تيم كاري من همين بخش خصوصي اس��ت و 
راهي جز ظرفيت هاي بخش خصوصي براي برون رفت 
از مش��كالت وجود ندارد و اين مبناي باور من است.« 
با وجود تأكيد وزي��ر جديد صنعت، معدن و تجارت بر 
مش��ورت و نظرخواهي با بخش خصوصي، اما فعاالن 
اقتصادي معتقدند، ص��رف تعامل با بخش خصوصي 
كارساز نيست و نه تنها وزير صنعت، بلكه وزراي اقتصادي 
دولت بايد ضمن مشورت و همفكري با بخش خصوصي، 
نظر آنها را در عمل هم به كار بگيرند. »بازنگري در روند 
صدور بخش��نامه ها«، »كوتاه ك��ردن فرآيند تجارت 
خارجي«،  «تامين امنيت اقتص��ادي«، » بازنگري در 
انتخاب معاون��ان«، »س��اماندهي واردات« و »تدوين 
نقش��ه راه صنعت« از جمله مهم ترين خواس��ته هاي 
فعاالن اقتصادي از رضا رحماني در سمت جديد خود 

در وزارتخانه صنعت معدن و تجارت است.

  كوتاه شدن فرآيند تجارت خارجي 
فعاالن بخ��ش خصوصي ك��ه از ابتداي س��ال جاري 
چالش هاي بي سابقه يي را تجربه كرده بودند، هم اكنون 
تغيير در تيم اقتصادي دولت را نقطه عطفي براي گذر 
از ش��رايط س��خت اقتصادي و حل مشكالت موجود 
مي دانن��د. اين در حالي اس��ت كه فع��االن اقتصادي 
اميدوارند با انتخاب رحماني تعامل سازنده  ميان بخش 
خصوصي و اين وزارتخانه ش��كل بگي��رد. البته بخش 
خصوصي كش��ور انتظاراتي هم از وزير جديد دارند. به 
اعتقاد اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران، وزير جديد 
صنعت بايد با تهيه نقش��ه راه صنعت، فرآيند تجارت 

داخلي و خارجي را در كشور تسهيل كند.
عضو هيات رييس��ه اتاق ايران با اشاره به اينكه با روي 
كارآمدن رضا رحماني، دو اقدام ضروري بايد در دستور 

كار وزارت صنع��ت قرار بگيرد، به پاي��گاه خبري اتاق 
ايران گفت: قدم نخس��ت كه ش��ايد بتوان آن را اقدام 
فوري تلقي كرد، بازنگري در روند صدور بخش��نامه ها 
و دستورالعمل هايي است كه منجر به عدم انسجام در 
فضاي اقتصادي كش��ور و همچنين چرخه صادرات و 
واردات در كشور شده اس��ت. به گفته كيوان كاشفي، 
وزير جديد صنعت بايد با ايجاد آرامش در صدور قوانين 
و مقررات كشور، فرآيند كسب و كار اقتصادي كشور را 

به روال عادي قبل بازگرداند.
او همچنين با بيان اين نكته كه رتبه ايران در شاخص هاي 
بين المللي تجارت خارجي مطلوب نيست، تاكيد كرد: 
بخش��ي از اين موضوع به طوالني ب��ودن زمان تجارت 
خارجي در مقايسه با ديگر كشورها برمي گردد كه باعث 
شده ايران حتي در مقايسه با كشورهاي همسايه نيز رتبه 
پايين تري داشته باشد. اين در حالي است كه در كشوري 
مانند امارات، فرايند تجارت خارجي ظرف 24 ساعت 
انجام مي شود. به اعتقاد كاشفي، وزير جديد صنعت بايد 
در ميان مدت اقدام به كوتاه كردن فرايند تجارت خارجي 
كند. در همين زمينه او تاكيد كرد: اصالح اين فرآيند 
در حوزه قوانين نيست كه بخواهيم منتظر مصوبه اي 
از مجلس باش��يم. بلكه وظيفه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اس��ت تا طي 2 الي 3 سال با برنامه ريزي بتواند 
كشور را به لحاظ تجارت خارجي به استانداردهايي كه 

در منطقه وجود دارد، نزديك كند.

  مش�ورت با بخش خصوصي اولويت كاري 
وزير باشد

اما از سويي ديگر رييس كنفدراسيون صادرات ايران 
معتقد اس��ت كه هيچ بخش��نامه اي بدون همفكري 
با بخ��ش خصوصي نبايد صادر ش��ود و اي��ن بايد در 
اولويت كاري وزير جديد صنعت، معدن و تجارت قرار 
بگيرد. محمد الهوتي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: 
تصميم گيري در ش��رايط كنون��ي در وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت با توجه به تغيير و تح��والت ارزي و 
برخي مش��كالت داخل��ي و خارج��ي، نيازمند دقت 
بيشتري است تا سياس��ت هاي كلي در يك تصميم 
رعايت شود و همچنين ش��رايط محيط كسب و كار 
نيز در نظر گرفته شود. او با اشاره به اينكه طي ماه هاي 
گذشته شاهد ممنوعيت هاي متعدد در حوزه صادرات 
و واردات بوده ايم، اظهار كرد: دستورالعمل هاي بسيار 
متعدد و شتابزده و تغيير و تحوالت بسيار كوتاه مدت 
كه گاه ظرف 4۸ ساعت اصالح شده، به فضاي تجارت 

لطمه زده است. او با بيان اينكه قانون محيط كسب وكار 
و رفع موانع توليد ناديده گرفته شده است، تصريح كرد: 
براساس قوانين، محدوديت و ممنوعيت در صادرات و 
واردات بايد از س��ه ماه قبل اطالع رساني شود، چرا كه 
قطع صادرات به صورت ناگهاني حتي به بهانه تنظيم 
بازار، آسيب  جدي به بازارهاي خارجي ايران مي زند. به 
گفته عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، وزير 
صنعت، معدن و تجارت به تنهايي قادر به حل همه اين 
مشكالت نيست اما مي تواند با پافشاري بر قانون مداري، 
سياس��ت گذاري هاي كالن را متناس��ب با قوانين باال 

دستي پيش  ببرد.

  تامين امنيت اقتصادي 
از طرفي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، »روش��ن 
شدن وضعيت اقتصادي« و »تأمين امنيت اقتصادي« 
را مهم ترين نكاتي دانست كه ضروري است مورد توجه 
وزير جديد صنعت، معدن و تجارت قرار بگيرد. به گفته 
فريال مستوفي، شرايط فعلي به گونه اي است كه همه 
فعاالن اقتص��ادي از واردكنندگان و صادركنندگان تا 
توليدكنندگان، با نوعي س��ردرگمي مواجه هس��تند 
و مهم تري��ن دلي��ل آن هم ب��ه نبود ثب��ات در اقتصاد 
بازمي گ��ردد. به اعتقاد او تهديدي ك��ه در حال حاضر 
كش��ور و فضاي كسب وكار را در داخل تهديد مي كند، 
عالوه بر تحريم هاي خارجي، خودتحريمي هايي است 
كه در نتيجه سياست هاي ضدونقيض ايجادشده است. 
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران افزود: اميدوار هستيم 
كه با حضور تيم جديد اقتصادي دولت شاهد شفافيت 
بيشتري باشيم. هم فعاالن اقتصادي و هم مردم انتظار 
دارند كه حقيقت گفته شود تا بتوان بر اساس وضعيت 

مشخص تصميم گيري كرد.

  بازنگري در انتخاب معاونان 
رييس خانه معدن ايران و عضو هيات نمايندگان اتاق 
ايران، انتخاب »رضا رحماني« را به عنوان وزير جديد 
صنعت، معدن و تجارت را از اين جهت با اهميت تلقي 
كرد كه با توجه به س��وابق اجراي��ي رحماني، فعاالن 

اقتصادي مي توانند انتظار مطالبه گري از شخص وزير 
داشته باش��ند. محمدرضا بهرامن تأكيد كرد: وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در شرايط فعلي نيازمند اتخاذ 
يك برنامه راهبردي اس��ت تا اهدافي كه چش��م انداز 
اين وزارتخانه اس��ت، محقق شود. در اين مسير به نظر 
مي رس��د رحماني بايد بازنگري اساس��ي در انتخاب 
معاونان و همكاران خود در وزارتخانه صنعت داش��ته 
باش��د. به گفته او اجراش��دن برنامه هاي استراتژيك 
وزير صنعت، در گروي داشتن تيمي است كه اعضاي 
آن به درس��تي انتخاب  شده باش��ند و امروز با توجه به 
اينكه بيش��تر معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در مرحله بازنشستگي قرار دارند، بنابراين وزير جديد 
صنعت بايد تالش كند تا اعضايي را دور هم جمع كند 
كه خروجي آنها اهداف اقتصاد مدنظر را تحقق بخشد. 
در اين ميان نقش وزير به عنوان ناظر در اين در اين تيم 

بايد تعريف شود.

  تدوين نقشه راه صنعت 
عضوي ديگر از هيات نمايندگان اتاق ايران نيز »تدوين 
نقشه راه صنعت« و »بسته حمايتي توليد« را مهم ترين 
اولويت وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرايط فعلي 
دانست. به گفته ويدا س��ينا، ضروري است تيم جديد 
اقتصادي به خصوص وزارت صنعت، هرچه س��ريع تر 
در اين زمينه اقدامات اساس��ي را انج��ام دهد؛ چون تا 
زماني كه اولويت ها بر اساس اين نقشه راه تدوين نشود، 
نمي توانيم انتظار داشته باشيم وضعيت به شرايط ثبات 
برگردد. ويدا س��ينا، همچنين با اش��اره به نوسان نرخ 
ارز طي ماه هاي گذش��ته پيشنهاد داد تا دولت باهدف 
تقويت زيرساخت هاي توليد و همچنين كاهش قيمت 
تمام شده محصوالت از ارز 4200 توماني استفاده كند 
جز تخصي��ص ارز دولتي براي اين م��ورد، براي مابقي 

محصوالت و خدمات ارز 4200 توماني حذف شود.
سينا با تأكيد بر اين نكته كه انتخاب رحماني به عنوان 
وزير جديد صنعت كه تا پيش ازاين هم در اين وزارتخانه 
فعاليت داشته، نقطه عطفي براي فعاالن اقتصادي به 
ش��مار مي رود، گفت: اميدوار هستيم خواسته فعاالن 

اقتصادي مبني بر تدوين بس��ته حمايتي كه در چند 
سال گذشته در حضور وزراي مختلف به كرات گفته شده 
است، اين بار عملي ش��ود. به اعتقاد او، ارايه تسهيالت 
دولت به توليدكنندگان نه بر اساس پروانه بهره برداري، 
بلكه بايد منطبق با نح��وه توليد و كيفيت محصوالت 

توليدي باشد.

  واردات ساماندهي شود
رييس كميس��يون مديريت واردات ات��اق ايران نيز 
با تأكيد بر ضرورت س��ازنده مي��ان وزارت صنعت و 
بخش خصوصي باهدف تس��هيل قوانين و مقررات، 
گفت: متأس��فانه طي ماه هاي گذشته آن چيزي كه 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد بوديم؛ صدور 
دستورالعمل هاي متعدد بود. بطوريكه اين بخشنامه ها 
در تضاد با منافع برخي فعاالن اقتصادي است. سيد 
محمد جعفري افزود: ضروري است كه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت پي��ش از اجراي هر تصميم يا صدور 
دستورالعملي آن را به اطالع بخش خصوصي برساند. 
همانطور كه قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار 
هم مس��ووالن را مكلف كرده كه پي��ش از اجراي هر 
آيين نامه آن را به اطالع فعاالن اقتصادي برس��انند. 
جعفري همچنين در انتق��اد از رويكردي كه در حال 
حاضر نسبت به واردات در كشور وجود دارد، تصريح 
كرد: بدون شك واردات حذف شدني نيست. با توجه 
به ش��رايط فعلي حاكم بر فضاي كس��ب وكار، توليد 
برخي محصوالت در كشور يا شدني نيست يا به صالح 
كشور نيست. بر همين اساس ضروري است تا واردات 

ساماندهي شود.
رييس كميسيون مديريت واردات اتاق ايران با تأكيد 
بر هدايت تجار به عنوان يكي از وظايف وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: اين وزارتخانه بايد با مطالعه دقيق 
و در نظر گرفتن مشوق ها، واردكنندگان را هدايت كند. 
چراكه سياست اجباري در حوزه واردات كارساز نخواهد 
بود. به اعتقاد جعفري، هرگونه واردات توسط دولت يا 
سازمان هاي دولتي، نتيجه اي جز رانت نخواهد داشت 

و منطق بازار را به هم خواهد زد.

از 20 فروردين ماه دولت دالر را روي 4200 تومان تك 
نرخي اعالم كرد. بعد از آن مدام بخش نامه هاي مختلف 
ابالغ شد تا مشكالت اين ارز 4200 توماني مرتفع شود. 
بخش��نامه هايي كه هرروز به سردگمي بيشتر فعاالن 
اقتصادي و بخش خصوصي منجر شد. به اين ترتيب، 
دولت در ماه هاي اخير سه بازار ارز راه انداخت؛ بازار اول 
كه همان ارز 4200 توماني براي كاالهاي اساسي است. 
بازار دوم س��امانه نيما و بازار سوم هم ارزي است كه در 
بازار غيررسمي خريد و فروش مي شود كه دولت براي 
كنترل آن فعاليتي نمي كند. اين در حالي است كه عضو 
هيات نمايندگان اتاق تهران معتقد است: سياست هاي 
ارزي دولت به هيچ عنوان موفق نبوده است. البته بايد 
ديد هدف دولت چه بوده؟ اگر قصد كسب درآمد براي 
خودش را داش��ته، بس��يار موفق بوده است. مثال االن 
مي گويند كسري بودجه نداريم، بسته هاي حمايتي به 

مردم مي دهيم، نگران نباشيد و ... .

فرهاد فزون��ي، در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق تهران 
افزود: اما سوي ديگر ماجرا فعاالن اقتصادي قرار دارند. 
آنها ضرر كرده اند. دولت در ماه هاي اخير سه بازار ارز راه 
انداخت؛ يكي كه همان ارز 4200 توماني براي كاالهاي 
اساسي است. دوم سامانه نيما اس��ت و سوم هم ارزي 
اس��ت كه در بازار غيررس��مي خريد و فروش مي شود 
كه دولت براي كنترل آن فعاليتي نمي كند و ش��خصا 
فكر مي كنم از مابه التفاوت به وجود آمده براي كسب 
درآمد خودش بهره مي برد. عضو هيات نمايندگان اتاق 
تهران اظهار كرد: »نكته اي ك��ه دولت فراموش كرده، 
تاثير قيمت دالر غيررسمي روي نرخ ساير بازارهاست 
به نحوي كه باعث افزايش هزينه هاي زندگي و قيمت 
كاالهاي ديگر مي ش��ود؛ همان چيزي كه در ماه هاي 
اخير با آن روب��رو بوده ايم. در اين مدت توليد س��كته 
كرده است، آن ش��ركت هايي هم كه توليد دارند، قادر 
به فروش محصوالت شان نيستند چون قدرت خريد 

مصرف كننده نهايي هم پايين آمده است. به گفته فرهاد 
فزوني، فعال اقتصادي بايد بداند ش��ش ماه ديگر چه 
اتفاقي رخ خواهد داد تا براساس آن برنامه ريزي كند. اين 
در حالي است كه ما هر روز با بخشنامه هاي متفاوت روبرو 
هستيم، جلوي صادرات برخي كاالها به يك باره گرفته 
و تصميمات پشت درهاي بسته اتخاذ مي شود. او تاكيد 
كرد: اي��ن رويه، عدم اطمينان از آينده را در ذهن فعال 
اقتصادي مي اندازد؛ دليل آن هم نبود ثبات است. شخصا 
هيچ دليلي ندارم كه بتوانم برمبناي آن بگويم دالر در 
آينده 25 هزار تومان مي ش��ود يا 7 هزار تومان. اتفاقي 
كه در هفته هاي گذشته براي كاهش نرخ دالر افتاد اين 
بود كه مقداري دالر وارد بازار شد. در واقع رييس جديد 
بانك مركزي مجاز به انجام اين كار بود اما رييس گذشته 
خير. بنابراين تغيير رويه اي اتفاق نيفتاده است. ما بايد 
ثبات فكري بلندمدت داشته باشيم و با بخش خصوصي 

همفكري كنيم؛ تصميمات آني دردي دوا نمي كند.

فعاالن استارت آپي در نشستي كه در اتاق تهران برگزار 
ش��د، با يكديگر به گفت وگو نشسته و به انتقال تجربه 
پرداختند. در اين نشست كه صاحبان چند استارت آپ 
و همچنين برخي فعاالن اقتص��ادي و دبيران برخي 
از تش��كل هاي عضو اتاق تهران حضور داشتند، ابتدا 
سخناني از سوي مدير كسب و كارهاي نوين اتاق تهران 
پيرامون فلسفه وجودي استارت آپ ها در جهان امروز و 
ظهور كسب و كارهاي دانش بنيان در اقتصاد كشورها، 
بيان شد و اين پرسش به ميان آمد كه در شرايط كنوني 
اقتصاد كش��ور، بنگاه ه��اي بخش خصوصي چگونه 

مي توانند كس��ب و كار خود را رونق دهند و آيا احياي 
كسب و كارها در اكوسيستم رو به توسعه استارت آپي، 
امكان پذير است؟ به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران، 
در همين رابطه، برخي از مديران تش��كلي و صاحبان 
صنعت، اين پرس��ش را در نشست فوق مطرح كردند 
كه اص��وال بنگاه هاي اقتصادي كه بط��ور معمول، در 
ايران سنتي عمل كرده و جلو مي روند، چگونه از ابزار 
استارت آپي مي توانند براي فروش مناسب تر استفاده 
كنند؟ همچنين در اين نشس��ت، مصطفي اميري از 
بنيان گ��ذاران درگاه »زرين پال«، تج��ارب خود را از 

راه اندازي اين اس��تارت آپ و ف��راز و فرودهايي كه در 
طول نزديك به يك دهه گذشته داشته است، با فعاالن 
اقتصادي به اشتراك گذاشت. آن طور كه او بيان كرد، 
كس��ب و كارهاي نو و دانش بنيان و بطور مش��خص، 
استارت آپ ها، در هنگامه اي به اوج موفقيت مي رسند 
كه وضعيت اقتصاد و كسب و كار در يك كشور مناسب 
نباشد و بنگاه ها در شرايط بحراني باشند. او در عين حال، 
تصريح كرد كه راه ورود مشاوران و مديران خارجي را 
بايد به كسب و كارهاي كشور باز كرد تا از دانش و تجارب 

آنان براي بهبود و ارتقاي اقتصادي بنگاه ها بهره برد.
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نقش دولت در ايجاد ثبات 
نسبي در بازار

خبرگزاري صدا و سيما| قائم مقام خانه صنعت 
ايران با اش��اره به ايجاد ثبات نس��بي در بازار، گفت: 
مداخله دولت در اين شرايط وابسته به دو عامل تغيير 
تخصيصي ارز و تعيين تكليف ارزي بودكه براي فعاالن 
ارزي فضاي با ثباتي را ترسيم كرد. آرمان خالقي بر لزوم 
توجه به بخش خصوصي براي حفظ اين ثبات تاكيد 
كرد و افزود: در واقع آرامش نسبي در شرايط فعلي بازار 
در وهله اول حاصل اتفاقاتي است كه الزم بود در بازار 
رخ دهد و در اين بين دولت و مداخالت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نيز بسيارتاثيرگذار بوده است. او افزود: 
تغيير تخصيص و شيوه تامين ارز كه به تعيين تكليف 
نهايي براي فعاالن اقتصادي منجر شد، توانست اين 
شرايط را در كشور به ثبات رسانده و تا حدود زيادي 
حفظ كند. او تصريح كرد: به عبارت ديگر زماني كه 
فعال اقتصادي به صورت روشن دريافت كرد كه به جز 
كاالهاي ضروري براي تامين ارز مواد اوليه يا واردات 
ساير كاالها الزم است ارز آزاد تهيه كنند و ارز دولتي 
اختصاص داده نمي شود از بالتكليفي درآمد و همين 
مساله باعث شد التهابات بازار تا حدودي فروكش كند.

خالقي در ادامه با اش��اره به برنامه هاي وزير صنعت، 
معدن و تجارت براي تعامل با بخش خصوصي گفت: با 
توجه به سابقه ارتباط رحماني با بخش خصوصي، بايد 
انتخاب ايشان را به فال نيك گرفته و منتظر تعامالت 
مثبتي در اين زمينه باشيم. او اين ارتباط موثر با بخش 
خصوصي را داراي دو مزيت عمده دانست و گفت: بطور 
يقين اين ارتباط موثر دو مزيت دارد؛  در قدم اول آگاهي 
از ديدگاه هاي بخش خصوصي براي تصميم گيري 
درس��ت مدنظر اس��ت و عالوه بر اين در قدم بعدي 
تصميم هايي كه در اين زمينه گرفته مي شود با توجه 
به اينكه اشخاص ذي نفع در آنها مداخله داشته اند در 
اجراي آن مشاركت خواهند داشت و در واقع توفيق 
بيشتر وهزينه كمتري به دنبال خواهد داشت. خالقي 
در ادامه با اش��اره به نزديك ش��دن به زمان تشديد 
تحريم ها، بر لزوم پيگيري تيم اقتصادي و ديپلماسي 
دولت در اين مورد تاكيد كرد و گفت: در روزهاي آينده 
كه ممكن است شاهد تشديد تحريم ها باشيم، مواردي 
از تحريم مانند تحريم هاي حوزه حمل و نقل ممكن 
است شروع شوند. كشور ما از پتانسيل هاي مختلفي 
برخوردار است و با شروع اين تحريم ها راهكارهايي در 
نظر گرفته شده است. قائم مقام خانه صنعت، معدن 
و تجارت ايران در توضيح اين نكته افزود: در صورت 
اعمال تحريم هاي حمل و نقل و كشتيراني راه هايي 
براي حمل و نقل كاال به صورت غيرمس��تقيم براي 
كشور وجود دارد و مي توان از ساير خطوط كشتيراني 
و بنادر استفاده كرد. او تاكيد كرد: الزم است با توجه به 
رويكرد تحريم ها از يك ديپلماسي فعال استفاده كرد 
كه رابطه با كشورهاي ديگر را به نحوي كه منافع شان 

تامين شود حفظ كنيم.



7 جهان

شاخص سالمت توليدات كارخانه اي چين كاهش يافت

پكن تحت فشار مضاعف اقتصادي
گروه جهان| طال تسليمي|

طبق آمارهاي جديد منتش��ر ش��ده در چين، شاخص 
تعيين كنن��ده س��امت اقتصادي در بخ��ش توليدات 
كارخانه اي اين كشور در ماه اكتبر به پايين ترين سطح در 
بيش از دو سال اخير رسيده كه نشان دهنده اين است كه 
اقتصاد تحت فشار قرار دارد. اين اتفاق همچنين به مثابه 
زنگ هش��داري درباره چش��م انداز نه چندان خوشايند 
اقتصادي و احتمال كاهش بيشتر سرعت رشد دومين 
اقتصاد بزرگ جهان قلمداد مي شود. بسياري بر اين باورند 
كه تاثيرات جن��گ تعرفه اي چين و اياالت متحده هنوز 
در آمارها و ارقام  اقتصادي بازتاب نيافته است و از اين رو، 
كارشناسان اقتصادي پيش بيني مي كنند دولت چين براي 
ممانعت از تاثيرگذاري بيشتري جنگ تجاري بر چشم انداز 
اقتصادي، محرك هاي مالي و پولي بيشتري به اجرا بگذارد.

به نوشته »فايننشال تايمز«، چين از چندي پيش يك 
سري تدابير محرك اقتصادي را از جمله تسريع هزينه در 
زيرساخت ها و چندين مرتبه كاهش سطح ذخاير ارزي 
مورد نياز در بانك ها، به اجرا گذاش��ته است. اما كاهش 
سرعت رش��د اقتصادي مي تواند سياس��ت گذاران را به 
اتخاذ تدابير شديداللحن تر وا دارد كه اين مساله مي تواند 
تاش هاي موازي براي كاهش حجم گسترده بدهي ها و 

ممانعت از مخاطرات مالي را به چالش بكشد.
سران حزب كمونيس��ت ديروز چهارشنبه در نشست 
»پالتبيرو«- نشس��ت كميته اصلي سياس��ت گذاري 
حزب كمونيست- وعده دادند كه »اشتغال زايي، شرايط 
مالي، تج��ارت خارجي، س��رمايه گذاري و انتظارات« را 
تثبيت خواهند كرد كه اين مساله خود از احتمال اجراي 

محرك هاي بيشتر مالي حكايت دارد.
اقتصاد چين در سه ماه سوم سال جاري ميادي رشدي 
6.5 درص��دي را تجربه كرد ك��ه اگرچه همچنان با نرخ 
هدف رس��مي دولت براي سال 2018 هماهنگ بود، اما 
ضعيف ترين رشد سه ماه از سال 2009 تاكنون به شمار 
مي رود. طبق آمارهاي منتش��ر شده در روز چهارشنبه، 
ش��اخص مديران خريد توليدات كارخانه اي از 50.8 در 
ماه سپتامبر، در ماه اكتبر به 50.2 كاهش يافت. شاخص 

مديران خريد توليدات كارخانه اي شاخصي اقتصادي است 
كه از نظرسنجي ماهانه از شركت هاي بخش خصوصي به 
دست مي آيد. براي خوانش اين شاخص بايد به اين مساله 
اشاره كرد كه افزايش آن به باالي 50 نشانه بهبود، باقي 
ماندن آن در سطح 50 نشانه ثابت ماندن شرايط و كاهش 
آن به زير 50 نشان دهنده افت وضعيت است. اكنون هم 
اگرچه شاخص مديران خريد توليدات كارخانه اي چين 
همچنان باالتر از حد معيار 50 است، اما پايين ترين رقم از 
جوالي 2016 تاكنون به شمار مي رود. يك شاخص ديگر 
اقتصادي چين هم كه به بخش خدماتي مربوط مي شود از 

54.9 به 53.9 كاهش يافته كه بازهم كمترين ميزان از ماه 
اوت 2017 تاكنون است. ميزان اعتماد شركت كنندگان 
در نظرسنجي ها به ارتقاء اين شاخص و تجربه نگراني آنها 
به كاهش شاخص مي انجامد. هدف از اين شاخص ارايه 
اطاعاتي درباره شرايط اقتصادي براي تصميم گيرندگان 

در شركت ها، تحليل گران و مديران خريد است.
كاهش سرعت رشد اقتصادي چين همچنين بر ارز اين 
كشور فش��ار وارد آورده است. ارزش رنمينبي )يوآن( در 
معامات روز چهارشنبه به كم ترين ميزان در بازه زماني 
10 ساله رسيد و اين در حالي بود كه ارزش دالر در برابر 

سبد ارزهاي جهاني به بيشترين نرخ در 16 ماه اخير رسيد.
»ريموند يوئنگ«، كارش��ناس ارشد اقتصادي در بانك 
»اي ان زد« چين گفت: »ش��رايط اقتصادي پيش روي 
بخش خصوصي چين خيلي وخيم تر از آن چيزي است 
كه آمارها و ارقام نشان مي دهند.« او افزود: »انتظار داريم 
عاوه بر يك دوره ديگر كاهش س��طح مورد نياز ذخاير 
ارزي در بانك ها در ماه ژانويه، اقدامات ديگري هم در آينده 
نه چندان دور در جهت سياس��ت گذاري هاي حمايتي 
صورت بگيرد. اوليوت دولت اين اس��ت كه از تورم شديد 

ممانعت كند.«

اين در حالي است كه هنوز تاثيرات تعرفه هاي اعمال شده 
از س��وي اياالت متحده بر واردات از چين، در داده هاي 
تجاري و اقتصادي بازتاب نداش��ته اند و صادرات چين 
از سه ماه اول امسال تاكنون افزايش��ي 12.2 درصدي 
داشته است كه از سامت اقتصاد در اين بخش حكايت 
دارد. اما كارشناس��ان پيش بيني كرده اند كه مناقشات 
تعرفه اي و تجاري واشنگتن و پكن در آمارهاي هفته هاي 
آتي منعكس ش��وند. يك ش��اخص انش��عابي مديران 
خريد توليدات كارخانه اي كه ترتيب شاخص جديد را 
دنبال مي كند، در ماه اكتبر ب��ه 46.9 كاهش يافت كه 
كمترين سطح از ژانويه 2016 تاكنون به شمار مي رود. 
نتايج نظرسنجي تحقيقات محرمانه فايننشال  تايمز از 
صادركنندگان چيني نيز از كاهش سرعت رشد اقتصادي 

در ماه اكتبر حكايت داشت.
»سرنا ژو« كارشناس اقتصادي آسيا در شركت ميزوهو 
در هنگ كنگ گفت: »شاخص مديران خريد توليدات 
كارخانه اي ماه اكتبر چين خيلي ضعيف تر از حد انتظار 
بازار بود. اين تضعيف هم در روند سفارشات جديد )به ويژه 
در ارتباط با صادرات( و هم در روند توليدات كارخانه اي قابل 
مشاهده بود كه اين مساله از تضعيف بيشتر فعاليت هاي 
كارخانه اي در س��ه ماه چهارم س��ال جاري ميادي در 
ميانه كساد داخلي و افزايش تنش هاي تجاري خارجي 

حكايت دارد.«
»ژائو كينگه« تحليل گر ارش��د اداره مل��ي آمار چين در 
اظهاراتي كه همراه با آمارهاي روز چهارشنبه منتشر شد، 
به تعطيات »روز ملي« در اوايل ماه اكتبر و همچنين عدم 
اطمينان خارجي به عنوان داليل كاهش شاخص مديران 

خريد توليدات كارخانه اي اشاره كرد.
با وجود داده هاي ضعيف اقتصادي، بازار س��هام چين در 
معامات روز چهارشنبه شاهد رشد بود و ارزش شاخص 
سهام »سي اس آي 300 « در معامات بعد از ظهر ديروز 
1.3 درصد افزاي��ش يافت. اظه��ارات حمايتي ناظران 
بازارهاي سهام و اوراق قرضه در جبران خسارت هاي هفته 
گذشته كه ارزش اين شاخص به كمترين ميزان در 31 ماه 

اخير رسيد، كمك شاياني كرد.

دريچه

كوتاه از منطقه

بركناري مقام ارشد ازبكستاني 
به دليل تحقير كشاورزان

گروه جهان|يك مسوول دولتي در ازبكستان به دليل 
بدرفتاري با كشاورزان و اقدام عجيب تنبيهي عليه آنها 
از كار بركنار شد. ظهير ميرضايف، معاون نخست وزير 
ازبكستان در حالي از سمت خود كنار گذاشته شده كه 
متهم است كشاورزان را مجبور كرده به دليل آبياري 
ناكافي مزارع س��اعت ها در كانالي پر از آب بمانند. به 
گزارش خبرگزاري فرانسه، اين رسوايي در حالي مطرح 
مي شود كه ازبكستان، كشوري واقع در آسياي ميانه 
در گذشته نيز به بهره برداري از كار اجباري متهم شده 
بود. شوكت ميرضيايف، رييس جمهوري ازبكستان 
نيز در واكنش به اين اقدام ب��ه صدور حكمي معاون 
نخس��ت وزير كش��ورش را از كار بركنار كرده است. 
يك مس��وول دولتي كه نخواس��ت نامش فاش شود 
گفته رييس جمهوري به محض مطلع شدن از نحوه 
برخورد معاون نخست وزير و ديگر مسووالن دولتي با 
كشاورزان محلي و خطاب قرار دادن آنها در حالي كه در 
كانالي پر آب ايستاده بودند، اعضاي دولت را به حضور 
در يك نشست فوري فراخواند. اين ماجرا همچنين 
سبب شده تا عاوه بر معاون نخست وزير، چند مسوول 
دولتي ازبكستان از جمله معاون فرماندار تاشكند كه 
حادثه در آنجا اتفاق افتاده بود، بركنار شوند. ازبكستان؛ 
كش��وري در آس��ياي مركزي با 447.400 كيلومتر 
مربع وسعت و 32 ميليون جمعيت يكي از بزرگ ترين 
توليد كنندگان پنبه در جهان است. نهادهاي حقوق 
بش��ري از ديرباز ازبكستان را به ناديده گرفتن حقوق 
كارگران و بهره ب��رداري از كار اجباري در مزارع پنبه 

متهم مي كنند. 

 دعوت به كار دولت برزيل
از نظاميان سابق

گروه جهان|ژاير بولس��ونارو كه ب��ه عنوان يك 
نظامي باس��ابقه در راس دولت برزي��ل قرار گرفته 
تصميم دارد تا با دعوت از نظاميان با س��ابقه حتي 
برخي از كرسي هاي وزارت را نيز به آنها واگذار كند. 
به گزارش يورونيوز، گوس��تاو بِبيانو از حزب حاكم 
»سوسيال ليبرال« پيش بيني كرده كه در تركيب 
كابينه آتي برزيل، 4 تا 5 كرسي وزارت به ژنرال هاي 
بازنشسته ارتش خواهد رسيد. يكي از ژنرال هايي كه 
رييس جمهوري جديد برزيل پيش تر از او تمجيد 
كرده، ژنرال »اوگوس��تو ِهلنو ريِبريو ِپري يرا« 70 
ساله است. بولس��ونارو پيش تر گفته بود چنان به 
توانمندي ِپري يرا اعتقاد دارد كه حاضر است اداره 
هر وزارتخانه اي را ب��ه او واگذار كند. بدين ترتيب، 
گمانه زني ها حاكي از احتمال ب��االي انتخاب او به 
عنوان وزير دفاع آتي برزيل حكايت دارد. در همين 
حال يك نظامي جوان تر به نام »اوسوالدو ِفري يرا« 
كه 64 س��ال س��ن دارد، نامزد وزارت حمل و نقل 
اس��ت. او پيش تر رييس اداره س��اخت و مهندسي 
ارتش برزيل بوده است. او اخيرا گفته زماني كه در 
دهه70 مسوول ساخت تعدادي از جاده هاي برزيل 
بوده، خوشبختانه نه دادس��تاني وجود داشت و نه 
نهاد حامي محيط زيست كه بتوانند جهاني را عليه 
اقدام هاي او تهييج كند. بولسونارو وعده داده فساد را 
در برزيل ريشه كن كند و با افزايش امنيت در كشور، 
سطح باالي جرم و جنايت در برزيل را كاهش دهد. 
او پيش تر از نوستالژي بازگشت به دوران ديكتاتوري 

نظامي در برزيل سخن گفته بود.

 دولت امريكا خواستار
پايان جنگ در يمن شد

گ�روه جهان|مايك پومپئو وزي��ر خارجه امريكا در 
بياني��ه اي اعام كرد، هر دو ط��رف درگير در يمن بايد 
س��اح  خود را بر زمين گذارن��د و گفت وگوهاي صلح 
هر چه س��ريع تر تحت نظارت سازمان ملل متحد آغاز 
ش��ود. به گزارش دويچه وله، وزير خارجه امريكا اعام 
كرده بايد حمات هوايي ائتاف تحت رهبري عربستان 
سعودي به همه مناطق پرجمعيت در يمن خاتمه يابد. 
پومپئو خواستار حمايت از اقدام هاي مارتين گريفيتس، 
فرستاده ويژه سازمان ملل متحد در مسير رسيدن به 
راه حلي مس��المت آميز براي پايان دادن به جنگ يمن 
شده اس��ت. وزير خارجه امريكا خواس��تار آن شده كه 
مشاوره هاي اساس��ي تحت سرپرستي گريفيتس در 
ماه نوامبر در كشوري ثالث برگزار شود تا راه حلي براي 
مشكات مناطق درگير پيدا شده، مرزها غيرنظامي شود. 
به عاوه، تمام تسليحات سنگين بايد تحت نظارت ناظران 
بين المللي گردآوري شود. در همين حال جيمز متيس، 
وزير دفاع امريكا نيز در نشس��تي در واش��نگتن گفته، 
در30روز آينده همه طرف هاي درگير در يمن بايد در 
جهت برقراري آتش بس و گفت وگوهاي صلح گام بردارند. 
او تاكيد كرده، اين آتش بس بايد بر اساس عقب نشيني 
از همه مرزها و توقف همه حمات و بمباران ها صورت 
گيرد. متيس مدعي شده، عربستان سعودي و امارات 
متحده عربي حاضر به شركت در مذاكرات صلح  هستند. 
حدود چهار س��ال است كه يمن درگير جنگي داخلي 
است. اين در حالي است كه سازمان ملل در مورد قحطي 
و گرسنگي شديد در يمن هشدار داده و مي گويد، در اين 
كشور وخيم ترين فاجعه انساني در جهان رخ داده است. 

فرانسه از احتمال تحريم 
عربستان خبر داد

گروه جهان|وزير خارجه فرانس��ه اع��ام كرد اگر 
تحقيقات دست داش��تن مقامات عربستان در قتل 
خاشقجي را اثبات كنند، فرانسه اعمال تحريم  عليه 
عربس��تان را منتفي نمي داند. ژان ايو لودريان، وزير 
خارجه فرانسه در گفت وگو با راديو »آر تي ال« گفت: 
»تا زماني كه مسووالن قتل خاشقجي و شرايط قتل او 
اعام يا ارزيابي نشود، ما به درخواستمان براي روشن 
شدن حقيقت ادامه خواهيم داد.« او افزود: »اقدامات 
ضروري در قبال مس��ووالن اين رخداد انجام خواهد 
شد.« پاريس يكي از صادر كنندگان ساح، كاالهاي 
لوكس و ديگ��ر موارد به رياض اس��ت. در عين حال، 
لودريان اهميت تاثير فروش س��اح به عربس��تان بر 
اقتصاد فرانس��ه را كم دانست و گفت فروش ساح به 
عربستان تنها 7 درصد از كل صادرات ساح فرانسه 
را تشكيل مي دهد و دولت اين كشور در اين زمينه به 
رياض وابستگي ندارد. لودريان افزود: »آلمان خيلي 
زود درباره عربستان اقدام كرده، اما ما بايد منتظر نتايج 
تحقيقات شناسايي مجرمان قتل خاشقجي باشيم.« 
آلمان در پي قتل روزنامه نگار منتقد عربستاني فروش 
ساح به عربستان را به حالت تعليق در آورده است. اين 
در حالي است كه كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل 
متحد از كارشناسان بين المللي خواسته در تحقيقات 
مستقل درباره خاشقجي ش��ركت كنند. به گزارش 
رويترز، ميشل باشله خواستار آن شده كه دسترسي اين 
كارشناسان مستقل به شواهد و شاهدان اين قتل فراهم 
شود. باشله همچنين از مقامات عربستان خواسته تا 

محل اختفاي جسد جمال خاشقجي را اعام كنند.

اتريش از توافق مهاجرتي 
سازمان ملل خارج مي شود

گروه جهان| دولت جناح راستي اتريش اعام كرد 
از توافق مهاجرتي س��ازمان ملل خارج خواهد ش��د. 
اين توافق در ماه جوالي امسال به تاييد رسمي همه 
اعضاي سازمان ملل قرار گرفت و فقط اياالت متحده 
و مجارستان از امضاي آن خودداري كردند. به گزارش 
رويترز، سباس��تين كورتز صدراعظم اتريش ديروز 
چهارشنبه گفت كه ائتاف جناح راستي او با مفاد اين 
توافق مخالف است. كورتز با تاكيد بر اينكه كابينه دولت 
او اين تصميم را تاييد خواهند كرد، افزود: »بنابراين، 
در س��ال 2019 از ش��ركت در اين توافق خودداري 
مي كنيم.« پيمان مهاجرتي س��ازمان ملل قرار است 
كمتر از دو ماه ديگر در اجاس اين سازمان در مراكش 
نهايي شود. كورتز پيش تر و  در اوايل ماه جاري ميادي 
گفته بود كه برخي نكات اين توافق را قبول ندارد و آن 
را نخواهد پذيرفت. در همين حال، نمايندگان احزاب 
سوسيال دموكرات، سبزها و نيوز اتريش در پارلمان 
اتحاديه اروپ��ا تصميم دولت اتريش ب��راي خروج از 
توافقنامه بين المللي مهاجرت را محكوم كردند. يوزف 
ويدن هولتزر نماينده حزب سوسيال دموكرات اتريش 
صدراعظم اين كشور را متهم كرد كه با آبروي اتريش 
به عنوان ي��ك ميانجي در مس��ائل بين المللي بازي 
مي كند. او افزود: »دولت كنوني اتريش لياقت رياست 
دوره اي اتحاديه اروپا را ندارد. اين توافقنامه يك تعهد 
بشردوستانه است كه اتريش بايد آن را بپذيرد.« ميشل 
رايمون نماينده حزب سبز اتريش هم گفت كه دولت 
كشورش با خروج از اين پيمان سياست هاي كشورهاي 

بلوك شرق اروپا را اعمال مي كند. 
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 رشد اقتصادي اروپا
از نفس افتاد

 گ�روه جهان| رش��د اقتصادي منطقه يورو در 
س��ه ماه سوم س��ال 2018 ميادي و در پي تيره 
شدن چش��م انداز مالي دولت ايتاليا به پايين تر از 
پيش بيني ها رسيد. به گزارش يورو نيوز، در حالي 
كه نرخ رشد اقتصادي منطقه يورو در سه ماه دوم 
سال جاري ميادي 0.4 درصد گزارش شده بود، 
اما آمارهاي اوليه يورواستات )آژانس آمار اتحاديه 
اروپا( نش��ان مي دهد كه اين نرخ در پايان سه ماه 
س��وم امس��ال به 0.2 درصد كاهش يافته است. 
اين پايين ترين نرخ رشد اقتصادي منطقه يورو در 
بيش از 4 سال گذشته است. پيشتر اقتصاددانان 
پيش بيني ك��رده بودند كه نرخ رش��د اقتصادي 
منطقه يورو در سه ماه سوم سال 2018 همچنان 
0.4 درصد باقي خواهد ماند. بر اين اساس، احتمال 
مي رود بانك مركزي اروپا در پايان ماه دس��امبر 
برنامه خريد اوراق قرضه را كه از س��ال 2015 و با 
هدف مديريت تورم و رش��د اقتصادي اجرا شده، 
تغيير دهد. حتي برخي اقتصاددانان پيش بيني 
مي كنند كه بانك مركزي اروپا در جهت اصاح نرخ 
بهره اقدام كند و آن را اندكي افزايش دهد. كاهش 
سرعت رشد اقتصاد منطقه يورو در شرايطي است 
كه ايتاليا و اتحاديه اروپا هنوز بر س��ر بودجه سال 
آينده س��ومين اقتصاد برتر اين منطقه به توافق 
نرس��يده اند و روند تصويب بودجه ايتاليا به بروز 
تنش هايي بين رم و بروكسل انجاميده است. نرخ 
رشد فصلي اقتصاد فرانسه، دومين قدرت اقتصادي 
اتحاديه اروپا هم در س��طح 0.4 درصد باقي مانده 
و نرخ ت��ورم بزرگ ترين اقتصاد اين منطقه يعني 
آلمان نيز پس از سال ها به باالي 2 درصد رسيده 
است. اين نرخ تخطي از اهداف بانك مركزي اروپا 
به شمار مي رود ولي روند صعودي قيمت جهاني 
نفت تحمل اين سطح تورم را براي اقتصاد آلمان 
گريزناپذير كرده است. البته با وجود ركورد شكني 
جمعيت شاغل در ماه سپتامبر و سير نزولي بيكاري 
در بازار كار آلمان هنوز اين اميد وجود دارد كه اين 
موارد نشانه رشد معنادار اقتصادي آلمان باشد و 
گزارش هاي آتي اقتصاد اين كشور شواهد مثبتي 
براي افزايش رشد اقتصادي منطقه يورو به همراه 
داشته باشد. در غير اين  صورت، اين نگراني وجود 
دارد كه نرخ رش��د اتحاديه اروپا در سه ماه چهارم 

سال 2018 شرايط بدتري را تجربه كند. 

 25 كشته در سقوط
هلي كوپتر ارتش افغانستان 

يك فرون��د هلي كوپت��ر ارتش افغانس��تان بامداد 
چهارش��نبه در والي��ت ف��راه در غرب افغانس��تان 
س��قوط كرد كه 25 سرنش��ين آن كشته شدند. به 
گزارش رويت��رز، چند مقام دولتي و نظامي از جمله 
جان باختگان اين حادثه هستند. سخنگوي والي فراه 
گفته اين هلي كوپتر در اثر بدي وضعيت هوا به كوه 
برخورد و سقوط كرده است با اين حال طالبان ادعا 

كرده اين هلي كوپتر را ساقط كرد ه است. 

 دستور اردوغان
براي حمله به كردهاي سوريه 

رجب طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه، گفته 
ارتش اين كشور به زودي به يگان هاي مدافع خلق 
سوريه »ي پ گ« كه در شرق رود فرات در سوريه 
هس��تند حمله خواهد كرد. به گزارش يورونيوز، 
نيروهاي ي پ گ مهم ترين متحد امريكا در جنگ 
عليه داعش در سوريه بودند. واشنگتن هم چنان 
مهم ترين حامي اين گروه اس��ت. بيس��تم ژانويه 
گذشته ارتش تركيه به منطقه كردنشين عفرين در 
شمال غربي سوريه حمله كرد تا نيروهاي يگان هاي 
مدافع خلق س��وريه را از اين منطقه عقب برانند. 
تاكنون نظاميان ترك هيچگاه به شرق كرانه رود 
فرات در سوريه و نيروهاي كرد كه در آنجا حضور 

دارند حمله نكرده اند. 

 تماس تلفني ماكرون
با وليعهد امارات 

رييس جمهوري فرانسه در تماسي تلفني با وليعهد 
ابوظب��ي درباره تقوي��ت همكاري ه��اي دوجانبه 
گفت وگوكرده اس��ت. به گزارش يوم السابع، امانوئل 
ماكرون و محمد بن زايد وليعهد ابوظبي درخصوص 
تقوي��ت روابط دوجانب��ه و ش��ماري از پرونده هاي 
منطقه اي و بين المللي مهم و مشترك و نيز مسائل 
اقتصادي گفت وگو كرده است. امارات اخيرا قانوني را 
درخصوص سرمايه گذاري مستقيم خارجي تصويب 
كرده كه هدف از آن تقويت و رشد سرمايه گذاري و 
جذب سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي است. 
بحث مشاركت فرانسه در پروژه هاي اقتصادي امارات 
يكي از موضوعات گفت وگوهاي ماكرون و بن زايد بود.

 پيش بيني نرخ تورم
 23.5 درصدي براي تركيه

مراد چتين كايا رييس بانك مركزي تركيه نرخ تورم 
پيش بيني ش��ده براي كش��ورش را در سال جاري 
مي��ادي )2018( برابر با 23.5 درص��د اعام كرد. 
نابساماني اخير در بازار تركيه و رشد قيمت ها در دو 
ماه گذشته باعث شد تا اين مقام بانكي تركيه با اصاح 
نرخ تورم پيش بيني شده 13.4 درصدي در ماه اوت، 
امروز پيش بيني اين شاخص اقتصادي را در پايان سال 
جاري مي��ادي 23.5 درصد اعام كند. رييس كل 
بانك مركزي تركيه همچنين رشد قيمت محصوالت 
خوراكي در سال 2018 را 29.5 درصد اعام كرد كه 
بسيار بيشتر از رشد 13 درصدي پيش بيني شده در 

گزارش تابستاني اين نهاد بود.

نگاهي به فضاي مسموم سياسي امريكا در آستانه انتخابات كنگره

حمايت بنگاه هاي تجاري از جمهوري خواهان
گروه جهان| 

شركت هاي بزرگ امريكايي با وجود نگراني از سياست هاي 
حمايت گرايان��ه دونالد ترامپ رييس جمه��وري اياالت 
متحده، همچنان از او حمايت مي كنن��د و در انتخابات 
ميان دوره كنگره نيز به نمايندگان حزب جمهوري خواه 
راي مي دهند. اين در حالي است كه تنها يك هفته مانده به 
انتخابات، بسياري از ناظران سياسي از مسموميت بي سابقه 

فضاي سياسي در اين كشور صحبت مي كنند. 
به گزارش فايننشال تايمز، در ش��رايطي كه بسياري از 
شركت هاي بزرگ و كس��ب و كارهاي امريكايي نگران 
جن��گ تعرفه اي دول��ت ترامپ و چين هس��تند، اما در 
انتخاب��ات ميان دوره از نمايندگان ح��زب ترامپ، يعني 
جمهوري خواهان حمايت مي كنند. به عنوان مثال، اتاق 
بازرگاني اياالت متحده كه يكي از منتقدان سرس��خت 
سياس��ت هاي تعرفه اي ترامپ به ش��مار مي رود و بارها 
نسبت به تبعات چنين سياستي هش��دار داده است در 
انتخابات ميان دوره از »لين وكمير« نامزد جمهوري خواه 
ايالت ويسكانسين در برابر تامي بالدوين دموكرات حمايت 

كرده است.
راب اينگستورم معاون رييس اتاق بازرگاني در امور سياسي 
با انتش��ار بيانيه اي اعام كرده كه: »وكمير قرار است هر 
كاري كه براي حمايت از مشاغل الزم است انجام دهد. او 
همچنين قرار است به رشد و توسعه صنايع براي نسل هاي 

آينده نيز كمك كند.«
حمايت اتاق بازرگاني امريكا از نمايندگان جمهوري خواه 

بار ديگر مس��اله ارتب��اط نزدي��ك جمهوري خواهان با 
شركت هاي امريكايي در طول چند دهه گذشته را برجسته 
كرده است، روندي كه حتي حضور دونالد ترامپ در كاخ 
سفيد نتوانسته اختالي در آن ايجاد كند. فايننشال تايمز 
نوشته، آنچه اتاق بازرگاني امريكا و شركت هاي تجاري را به 
حمايت از جمهوري خواهان با وجود ناخرسندي از دونالد 
ترامپ وامي دارد، ادامه سياست هاي فعلي دولت در زمينه 
مقررات زدايي و سياس��ت هاي مالياتي است كه پيروزي 

احتمالي دموكرات ها مي تواند آنها را متوقف كند. 
حمايت ش��ركت هاي ب��زرگ از جمهوري خواهان تنها 
مساله اي نيس��ت كه اين روزها در فضاي سياسي امريكا 
مورد توجه قرار گرفته است. كارزارهاي انتخاباتي از يك 
سو و كشتار اخير يهوديان در كنيسه اي در پنسيلوانيا به 
مناقشه هاي سياسي شديدا دامن زده است، بطوري كه 
برخي ناظران مسموميت فضاي سياسي امروز امريكا را 

بي سابقه توصيف مي كنند. 
به گزارش دويچه وله، بيش از 30 هزار نفر از اعضاي جامعه 
يهوديان پيتزبورگ با انتشار نامه سرگشاده  اعام كرده اند كه 
رييس جمهوري امريكا به تقويت ملي گرايي و ملي گرايان 
سفيدپوست خدمت كرده است. به اين ترتيب دونالد ترامپ 
يك هفته مانده به انتخابات كنگره باي��د از خود در برابر 
موج انتقادها دفاع كند. اين تنها سياستمداران دموكرات 
نيستند كه ترامپ را به خاطر اظهارات مناقشه برانگيزش 
در جري��ان كارزار انتخاباتي مورد حمله قرار داده و او را 
متهم مي كنند كه با چنين اظهاراتي در بدترين جنايت 

يهودستيزانه در خاك امريكا نقش آفريني كرده است.
حتي برخي جمهوري خواهان ميانه رو نيز مانند چارلي 
دنت، نماينده پيشين ايالت پنسيلوانيا در كنگره، همين 
انتقاد را متوجه ترامپ مي كند: »رييس جمهوري بايستي 
سرمش��ق بهتري باشد. او بايد س��خنان تحريك آميز را 
متوقف كرده و به جاي ايجاد ش��كاف در بين ما، اقدامات 
بيشتري براي وحدت مان انجام دهد.« بر اساس اطاعات 
پليس امريكا، عامل 46 ساله حمله به كنيسه پيتزبورگ 
مي خواسته تا مي تواند يهوديان بيشتري را به قتل برساند، 
زيرا او به اين توهم توطئه دچار بوده كه سازمان هاي يهودي 
در آوردن دس��ته جمعي مهاج��ران غيرقانوني به اياالت 

متحده دست داشته اند.
ترامپ پس از حادثه كش��تار يهوديان شنبه گذشته در 
پيتزبورگ، اين اقدام يهودس��تيزانه را آش��كارا محكوم 
كرد. او ام��ا پيش تر در جريان س��خنراني هاي مرتبط با 
كارزار انتخاباتي خود آگاهانه به هراس از هجوم مهاجران 
غيرقانوني دامن زده بود. رييس جمهوري امريكا گفته بود، 
در حالي كه او با بيش از پنج هزار س��رباز از مرز حفاظت 
مي كند، دموكرات ها گروه گروه خارجي هاي غيرقانوني را 

به كشور دعوت مي كنند.
ترامپ باره��ا اهداكنندگان يهودي كمك مالي به حزب 
دموكرات، همچون جرج سوروس يا لويد بلنكفين، رييس 
هيأت مديره ش��ركت خدمات مالي و بانكداري گلدمن 
س��اكس را به عنوان جهاني گرايان مورد حمله قرار داده 
است. هواداران جهاني ش��دن يا جهاني گرايان دشنامي 

رايج نزد ملي گرايان سفيدپوست عليه آن چيزي است كه 
سرمايه بزرگ يهودي خوانده مي شود. ترامپ بارها اعام 
كرده كه مفتخر است به جاي هواداري از جهاني شدن يك 

ملي گرا باشد.
ناظران سياسي با اشاره به مسموم بودن فضاي سياسي 
به وجود آمده در امريكا مي گويند، تنها اين ترامپ نيست 
كه فضاي متشنج كنوني را پرتنش تر مي كند، بلكه برخي 
دموكرات هاي متمايل به چپ نيز در اين امر سهم دارند. 
مكس��ين واترز نماينده دموكرات مجل��س نمايندگان 
امريكا از كاليفرنيا نيز كه بارها از س��وي ترامپ به عنوان 
سياستمداري با ضريب هوشي اندك ناميده شده است، 
تابس��تان گذش��ته از هواداران خود خواس��ته بود كه به 
مقابله با رييس جمهوري اياالت متحده و اعضاي دولت او 
بپردازند. واترز گفته بود: »اگر يكي از اعضاي كابينه را در 
رستوران يا فروشگاهي ديديد، سر و صدا به راه بيندازيد و 

به آنها بگوييد كه مهمان ناخوانده اند!« پس از اين سخنان، 
بسياري از مقام هاي بلندپايه جمهوري خواه از رستوران ها 
بيرون انداخته شده يا با مزاحمت و اهانت مواجه شدند. 
به اين جنجال ها بايد ارس��ال بس��ته هاي انفجاري براي 
مخالفان ترامپ از جمله باراك اوباما و هياري كلينتون 

را نيز اضافه كرد. 
انتخابات ميان دوره اي در امريكا بين يك دوره چهارساله 
رياست جمهوري در اين كشور برگزار مي شود. اين انتخابات 
اغلب به عنوان يك همه پرس��ي ب��راي رييس جمهوري 
يا عملكرد ح��زب حاكم قلمداد مي ش��ود. در همان روز 
برگزاري انتخابات ميان دوره اي امريكا انتخابات فرمانداران، 
شهرداران محلي و انتخابات مجالس قانوني ايالتي برگزار 
مي شود. در امريكا نقش اوليه كنگره تصويب قوانين است و 
متشكل از مجلس نمايندگان امريكا به عنوان مجلس سفلي 

و سنا به عنوان مجلس عليا است.



كدام عوامل تاريخي، س��اختاري و سياس��ي منجر 
به تعميق توس��عه نيافتگي در ايران ش��ده و در هر 
دوره زماني كدام دس��ته از عوام��ل نقش مهم تري 
ايفا كرده اند؟ احمد س��يف، در تازه ترين كتاب خود 
با عنوان »نگاهي با دوربين به اقتصاد ايران« تالش 
كرده به اين پرس��ش ها پاسخ دهد. در نوشته حاضر 
تالش شده كه با مرور مباحث اين كتاب ويژگي هاي 
تعيين كننده نظام هاي اقتصادي معاصر در ايران را 
كه به بازتوليد فس��اد و خودكامگي در ايران معاصر 
منتهي شده اند برشماريم. در ميان دو طيف نظري، 
آنان كه صرفًا عوامل برون زا را مسبب توسعه نيافتگي 
كش��ورها مي دانند و آنان��ي كه با تأكي��د بر عوامل 
درون زا بر طي كردن مس��ير كش��ورهاي پيشرفته 
براي دس��ت يابي به توس��عه تأكيد دارند، كس��اني 
هس��تند كه ضمن انتقاد از هر دو ديدگاه، با تحليل 
مستقل از وضعيت يك كشور به بررسي ريشه هاي 
عقب ماندگي و توسعه نيافتگي آن مي پردازند. احمد 
سيف نيز ريشه توسعه نيافتگي ايران را صرفًا حضور 
مداوم كشورهاي اس��تعماري و دخالت هاي آنها در 
امور داخلي نمي دان��د و همانند فرهنگ گرايان نيز 
همه مش��كالت را به گردن فرهنگ مردم و ساختار 
سياسي داخل كشور نمي اندازد بلكه با نگاهي جامع و 
ژرف هر دو دسته از نظريات مذكور را به كار مي گيرد 
و در هر دوره تاريخ��ي به نقش موثر آنها مي پردازد. 
سيف در تازه ترين اثر خود با عنوان »نگاهي با دوربين 
به اقتصاد ايران« )از مش��روطه تاكن��ون( بار ديگر 
نشان داده كه به هيچ يك از نظريات ياد شده تعصب 
ندارد و ضمن اينكه مي پذيرد »سياس��ت پردازان و 
دولتمردان ايران معاصر در پيدايش و تداوم وضعيت 
نامساعدي كه در آن هس��تيم بي تقصير نيستند« 
ام��ا همزمان معتقد اس��ت »در ايران، ما مش��كلي 

ساختاري و تاريخي هم داريم«.

  ديالكتيك عقب ماندگي در ايران
به گزارش »نق��د اقتصاد سياس��ي ايران«“انقالب 
مش��روطه از منظر اقتصاد سياس��ي” طوالني ترين 
مطلب كتاب اس��ت كه در آن نگارنده در قالب يك 
مصاحبه، نظ��ر خ��ود را در مورد س��اختار اقتصاد 
سياس��ي دوران قاجار بيان مي كند. »اقتصاد ايران 
در ق��رن نوزدهم« عنوان كتابي اس��ت كه س��يف 
پيش از اين در مورد وضعيت اقتصادي و سياس��ي 
ايران در دوران قاجار نگاشته بود و در اين مصاحبه 
نيز ارجاع هايي ب��ه آن داده مي ش��ود. وي ازجمله 
پژوهشگراني است كه معتقد است »تطبيق ساختار 
طبقاتي يك جامعه نمونه وار فئ��ودال با ايران قرن 
نوزدهم كاربرد ندارد، چون اگرچه ساختار اقتصادي 
ايران ماقبل س��رمايه داري اس��ت ولي اين ساختار 

فئودالي نبوده است.
يعني ما در قرن نوزده��م، در ايران »فئودال« بنا به 

تعريف دقيق كلمه نداريم« .
در آن دوران مهم تري��ن طبقات دهقانان هس��تند 
و تي��ول داراني كه »فئودال ارزيابي مي ش��وند ولي 
فئودال نبوده اند«، اين طبق��ه گرچه از مازاد توليد 
زمين ام��رار معاش مي كند اما تنه��ا رابطه با زمين 
به عن��وان عامل اصل��ي توليد مبي��ن ماهيت آنها 
نيست بلكه وابستگي شان به “بروكراسي خودكامه 
حاكم” اس��ت كه به آنها »حق تصرف« مي دهد. در 
اين دوره، فس��اد، ظلم و خودكامگي شاهان قاجار 
امنيت س��رمايه گذاري را با مانع جدي روبرو كرد و 
همين ساختار معيوب سياس��ي از داليل »قطحي 

سرمايه گذاري« بود.
»در نظامي كه قانون اش قانون گريزي باش��د، جان 
و مال هميشه در معرض تهاجم است و »معقوالنه« 
است كه مال عمدتًا »منقول« باشد تا در صورت نياز 
بتوان آن را مخفي كرد و از دسترس عامالن استبداد 
مصون داشت.«  براي ترس��يم اين شرايط مي توان 
به س��خن كنسول بريتانيا در رش��ت اشاره كرد كه 
در سال 1861 در گزارش��ي به مافوق خود نوشت: 
“حكومت در ايران چيزي غير از يك نظام گسترده 
راهزني و ستمگري نيست”. در موردي مشابه حاكم 
سابق كالت كه در نزديكي همدان صاحب يك معدن 
زغال س��نگ ازكارافتاده بود، علت تعمير نكردن آن 
را اينگونه ش��رح مي دهد: »آي��ا چنين كاري عملي 
است؟ وقتي من دردس��رهاي الزم را كشيده و پول 
و س��رمايه ام را صرف بازسازي كردم، تازه دولت سر 
مي رس��د و همه منافع را براي خودش مي خواهد«. 
بنابراي��ن همچنان كه در مقاطع ديگ��ر تاريخ ايران 
شاهد هس��تيم، دولت خودكامه سررشته همه امور 
زندگي اقتصادي را در دس��ت گرفته بود و به دليل 
فساد گسترده و ناكارآمدي شديد امنيت الزم براي 
سرمايه گذاري و رونق توليد وجود نداشت و درنتيجه 
داللي و دالل مسلكي مسير فعاليت هاي اقتصادي را 

از يك اقتصاد توليدي دور كرد.
در پاسخ به بحران اقتصادي كه دامنگير كشور شده 
بود، ناصرالدين شاه نوعي برنامه »تعديل اقتصادي« 
ش��امل »خصوصي س��ازي بدوي« و »اس��تقراض 
خارج��ي« را اج��را ك��رد و »براي نخس��تين بار در 
تاري��خ معاصر ايران طبقه زمينداري ش��كل گرفت 
كه برخالف گذش��ته زمين را مثل ه��ر متاع ديگر 
در بازار خري��ده بود و مالكيت يا تصرف اش بر زمين 
ديگر مديون »عطاياي ملوكانه« نبود« و از س��وي 
ديگر »قدرت هاي استعماري هم در همه طول قرن 
كوش��يدند »سياس��ت هاي دروازه باز« را بر اقتصاد 

ايران تحميل كنند«.
 نتيجه اجراي اين دو سياست ظهور يك »بورژوازي 
تج��اري« بود كه عمدتًا به داللي اش��تغال داش��ت 
و همي��ن امر از جمل��ه زمينه هاي تضعي��ف توليد 
اقتصادي در اي��ران را فراهم كرد. همانند آن چه در 
دوران قاجار شاهد هس��تيم يعني اجراي همزمان 
»خصوصي س��ازي« و »سياس��ت دروازه ب��از« در 
دوره هاي بعدي تاريخ ايران نيز تكرار شد كه نشان 
مي دهد علت هاي توس��عه نيافتگي در ايران داراي 
ريش��ه هاي »تاريخي« و »س��اختاري« است. »به 
بيان ديگر آنچه ش��اهد آن هس��تيم مجموعه اي به  
هم پيوس��ته از اجزاي يك اس��تبداد آسيايي است 

كه به صورت مانعي جدي بر س��ر انباش��ت سرمايه 
عم��ل مي كند. عملك��رد اين عوام��ل در طول قرن 
ب��ا پيامدهاي به س��لطه درآمدن اقتص��ادي ايران 
تكميل مي ش��ود و آنچه مي توان آن را “ديالكتيك 
عقب ماندگي” ناميد ش��كل مي گي��رد«.  نگارنده 
كتاب با بيان هر دو دس��ته دالي��ل داخلي و خارج 
توس��عه نيافتگي يك كش��ور چني��ن نتيجه گيري 
مي كند ك��ه »آنچه در اي��ران ب��ود و در طول قرن 
نوزدهم هم ريشه دار و گس��ترده تر شد، ديالكتيك 
عقب ماندگ��ي بود. يعن��ي در نتيج��ه مجموعه اي 
عوامل، دروني و برون ساختاري، از دنياي پيشرفته 
آن روز عقب مانديم و همين عقب ماندگي شرايطي 
را فراهم آورد كه در نتيجه عمل كردن اين دو دسته 
عوام��ل بر يكديگر با گذش��ت زمان، بيش��تر عقب 
بمانيم. براي نمونه، در س��ال 1900 ميالدي فاصله 
تكاملي جامعه ما از دنياي پيش��رفته آن روز بيشتر 
بود تا در س��ال 1700 مي��الدي؛ چرا كه آنها در اين 
200 سال گام هاي بلندي به جلو برداشتند و ما اگر 
عقب گرد نكرده باش��يم، در جاي خويش ايس��تاده 
بوديم. درست اس��ت كه مسووليت بيشتر به گردن 
خودمان و نظام حكومتي و فرهنگ خودمان است، 
ولي واقعيت اين است كه در نتيجه نفوذ قدرت هاي 
اس��تعماري، براي مث��ال حتي اگر مي خواس��تيم 
راه آهن بس��ازيم نمي توانس��تيم. ديگ��ر از تحميل 
سياس��ت اقتصادي درهاي باز ب��ر اقتصاد بي رمق 
ايران چيزي نمي گويم كه آن تتمه رمق را نيز از آن 
مجموعه در راه حال موت گرفت«. دولت هاي ايران 
در قرن نوزدهم گرچه داراي عملكرد يكساني نبودند 
اما آنها را مي توان در س��ه شاخه عمده دسته بندي 
كرد. »اگر در زمان شاه عباس، شاخه توليد و بازتوليد 
نس��بتا فعال بود و اگر به عصر نادرش��اه شاخه هاي 
غ��ارت در داخل و خارج دس��ت باال را داش��ت، در 
زمان قاجار تنها شاخه فعال حكومتي شاخه غارت 
در داخ��ل بود« و »وقتي از س��ه ش��اخه حكومتي 
تنها ش��اخه غارت در داخل فعال باش��د، نتيجه آن 
ملي ش��دن فقر و تعميق و گس��ترش عقب ماندگي 

اقتصادي است« . 
در نتيج��ه در دوران قاجار دولت نه تنها همانند يك 
دولت آس��يايي به هنجار براي تولي��د و بازتوليد در 
كارهاي عمومي سرمايه گذاري نمي كند، بلكه نوعي 
دولت آسيايي معكوس است كه مانع اصلي توليد و 

بازتوليد به شمار مي رود.
در اين زمينه مي توان به خاطرات حاج سياح اشاره 
كرد. او با بيان مثالي نشان مي دهد يكي از زمينداران 
خوزستان در پاسخ پيشنهاد خود به دولت مركزي 
براي تعمير مش��اركتي يك سد جواب مي شنود كه 
»اول پيشكش دولت را معين كند« . سياح با تحليل 
اين نوع حكومتداري مي نويسد: »دولت ابداً اين فكر 
را نكرده كه ماليات و آن چه از رعيت گرفته مي شود 
براي اين است كه براي منافع آنان صرف شود، بلكه 
مردم را بنده خود مي داند و آنچه مي گيرد مال خود 
مي شمارد. بنابراين مي گويد ما چرا مال خود را كه 
براي كامراني و عيش و نوش از دست مردم گرفته ايم 

خرج كنيم تا مردم نفع ببرند؟
دولتي��ان اي��ران، ايراني��ان را بيگانه و بن��ده خود 
مي دانن��د و نمي دانند كه اگر چنين باش��د باز نفع 
ايش��ان در آبادي اس��ت يا مي دانن��د، لكن خرج به 
عيش و نوش نقد را مقدم به نفع نس��يه مي دانند«. 
توج��ه به اي��ن خاطرات و نق��ل قول ها و مقايس��ه 
عملك��رد و گفتار حاكمان وقت ب��ا عملكرد و گفتار 
مسووالن در دوره هاي تاريخي ديگر نشان مي دهد 
همچنان كه پيش تر گفته ش��د، مشكالت فرهنگي 
و س��اختاري در جامعه ايران طي چن��د قرن اخير 
از خصلت تكرارپذي��ري برخ��وردار بوده اند، با اين 
تفاوت كه بيان يك شاه و كسي كه خود را سايه خدا 
مي دانست و تحت هيچ قانوني مشروط نشده بود، از 
بيان يك دولت مدرن و مش��روط به قانون و مجلس 
صريح تر و ش��فاف تر اس��ت. بنابراين مجموعه اين 
ش��رايط در دوران قاجار بود كه زمينه هاي تاريخي 
»مصرف زدگ��ي، توليدگري��زي و دالل مس��لكي و 
انگل ساالري زندگي و انديش��ه ورزي اقتصادي« را 

فراهم كرد.
انقالب مش��روطه تالش جدي بود براي پايان دادن 
به اس��تبداد مطلقه ش��اهان قاجار و تغيير ماهيت 
حكومت از ملك طلق پادش��اه به نظامي پاس��خ گو 
مقاب��ل قان��ون و نماين��دگان مردم، گرچ��ه بعد از 
مشروطه اين امور در ظاهر عملي شد، اما با روي كار 
آمدن پهلوي اول، »آن چه در زمان رضاشاه داريم در 
واقع كاريكاتوري از دولت مدرن است، نه يك دولت 
مدرن واقعي« و »كودتاي سوم اسفند تحولي است 

كه به مشروطه نيم بند پايان بخشيد«. 

  واقعيت يك »نوستالژي«؟
طي س��ال هاي اخير به وي��ژه با گس��ترش فعاليت 
ش��بكه هاي ماهواره اي ايراني برون مرزي، تبليغات 
اين رسانه ها همواره در جهت ارايه تصويري مثبت 
از سلسله پهلوي اس��ت. به ويژه تمركز اين تبليغات 
بر اقدم��ات زيرس��اختي صورت گرفت��ه در دوران 
پهلوي اول اس��ت و چنين گفته مي شود كه در اين 
دوران ب��راي اولين ب��ار زيرس��اخت هاي الزم براي 
ورود ايران به عصر جديدي از مدرنيسم فراهم شد. 
توس��عه زيرس��اخت هايي مانند راه آهن سراسري، 
جاده س��ازي، مدارس عال��ي، بانك��داري، افزايش 
كارخانجات، ارت��ش نوين، نظام قضايي جديد و… 
نمونه هايي از اين اقدامات برشمرده مي شود. تصاوير 
ارايه شده س��عي دارد دوران خوشي را نمايش دهد 
كه زمينه هاي پيش��رفت جامعه ايران در آن فراهم 
ش��د؛ دوران خوشي كه مخاطب را متقاعد سازد كه 
نگاهي نوستالژيك و حسرت آميز به آن داشته باشد. 
به پهلوي دوم كه مي رس��يم اين تصاوي��ر از ايجاد 
زيرس��اخت هاي يك ايران مدرن جلوتر مي رود و با 
نمايشي كارت پستالي از خيابان هاي مركزي تهران 
تالش دارند كش��وري در حد و اندازه پيشرفته ترين 
كشورهاي آن روز جهان را به نام ايران معرفي كنند؛ 
تصويري كه اگر واقعيت داشت نمي توانست دليلي 

براي انقالب مردم ايران در سال 57 باشد.
اما به راس��تي جامع��ه اي��ران در دوران پهلوي چه 
روزهايي پشت س��ر گذاش��ت و وضعيت اقتصاد و 
سياس��ت ايران چه گونه بود؟ در مورد قدرت گيري 
رضاش��اه، مناس��بات موج��ود در جامع��ه ايران و 
فشارهاي دروني )جنبش انقالبي و اجتماعي مردم( 
و خارجي )وقوع انقالب اكتبر در روس��يه( كه منجر 
به اقدامات صورت گرفته در دوره پهلوي اول ش��د، 
كتاب هاي جامعي نگاش��ته شده است. احمد سيف 

ني��ز در دو مطلب »درب��اره اقتصاد اي��ران به زمان 
رضاشاه« و »روشنفكران و ملي شدن صنعت نفت« 
تالش دارد چه��ره واقعي از تحوالت اي��ران در آن 
سال ها نشان دهد. مجال اندك مطلب حاضر اجازه 
ورود مفصل به جزييات بحث را نمي دهد، اما بررسي 
اجمالي تحوالت آن سال ها مي تواند به يك ارزيابي 
درس��ت تاريخي منجر شود. در سال هاي منتهي به 
انقالب مش��روطه، جنبش عموم��ي حق طلبانه اي 
توسط گروه هاي مردمي و روشنفكران ايراني ايجاد 
ش��ده بود كه مطالبه اصلي آن »مش��روط« كردن 
قدرت به قانون، آزادي بيان و انتقاد، حق برخورداري 

از عدالتخانه و ايجاد امنيت در كشور بود.
براي نمونه در بند دوم و چه��ارم مرامنامه جنبش 
جن��گل ب��ر »آزادي فك��ر، عقي��ده، اجتماع��ات، 
مطبوع��ات، كار، كالم« و »تس��اوي زن و م��رد در 
حق��وق مدني و اجتماعي« تأكيد ش��ده بود . حزب 
دموكرات ايران كه با گرايش سوسيال دموكراتيك 
در انتخاب��ات س��ال 1289، يعن��ي يك دهه قبل از 
قدرت گيري رضاشاه، ش��ركت كرد در برنامه خود 
خواس��ت هايي در مورد دموكراس��ي، برابري همه 

مقابل قانون، آزادي مطبوعات و بيان، حق كارگران 
براي ايجاد تشكل و اعتصاب، آموزش رايگان اجباري 
به ويژه براي زنان و اصالحات ارضي مطرح كرده بود. 
اما اس��تبداد خودكامه حاكم مقابل اين خواست ها 
ايس��تاد. از جمله فوج قزاق كه رضاخان ميرپنج در 
آن حضور جدي داش��ت، با قدرت تمام در سركوب 

جنبش جنگل نقش داشت.
وجود اين مطالب��ات و جنبش هاي اجتماعي پيگير 
براي تحقق آنها در سال هاي پيش از سلطنت پهلوي 
نش��ان مي دهد آنچه به صورت آمران��ه و معوج در 
دوران پهلوي اول انجام شد، تنها بخش كوچكي از 

مطالبات به حق و از پايين جامعه ايران بود. طبيعي 
اس��ت وقتي يك نيروي »ضدانقالب« بر جاي يك 
جنبش عظيم »انقالبي« قرار مي گيرد، براي ايجاد 
رضايت در جامعه چاره اي ندارد جز آنكه بخش��ي از 
خواس��ت هاي انقالبيون را، گرچه ش��ايد در اشكال 
و ماهيت هاي ديگ��ر، به اج��را درآورد. از اين زاويه 
اقدامات رضاش��اه در دوران پهلوي اول را بايد نوعي 
واكنش دروني به مطالب��ات يك جنبش اجتماعي 
و انقالب��ي ارزيابي كرد. همچنان ك��ه وقوع انقالب 
اكتبر در همسايه ش��مالي ايران و دلبستگي برخي 
از جنبش ه��اي داخلي به اقدامات ص��ورت گرفته 
در روس��يه را نيز مي توان به عن��وان يكي از عوامل 
خارجي اين تغييرات به ش��مار آورد. از سوي ديگر، 
انگلستان به عنوان يك كش��ور استعماري كه نفوذ 
قابل توجهي در ايران داش��ت به خوبي آگاه بود كه 
ورود به مناسبات س��رمايه دارانه نيازمند اصالحات 
زيرساختي در حوزه هاي حمل و نقل، قوانين داخلي 
و ايجاد امنيت س��رمايه گذاري اس��ت. اقداماتي كه 
در دوره پهلوي اول به رضاشاه نسبت داده مي شود 
با وجود انتق��ادي كه به هر يك از آنها وارد اس��ت، 
بيش از آنكه زاييده ذهن و توان كارشناسي شخص 
شاه باشد، ناش��ي از به كارگيري مجموعه اي زبده از 

كارشناسان در اطراف شاه بود.
كارشناس��اني كه با وجود آنكه وجود آنها در ابتداي 
پهلوي اول موجب اصالحات اساسي در كشور شد، 
به خاطر استقالل رأي و ظرفيتي كه براي محبوبيت 
داشتند مورد بدگماني رضاشاه بودند و به دستور او 
از گردونه قدرت به خارج پرتاب ش��دند و به همان 

نسبت نيز مديريت كشور با موانع جدي روبرو شد.
از ميان اي��ن چهره ها چهار تن از همه ش��اخص تر 

بودند.
»علي اكب��ر داور«، معمار دادگس��تري نوين ايران 
كه بعدها وزير دارايي ش��د و ب��ه دنبال اختالفاتش 
با شاه بر سر سياس��ت گذاري اقتصادي، خودكشي 
كرد، »فيروز ميرزا« كه وزي��ر دارايي بود و به اتهام 
رشوه خواري محاكمه و اعدام ش��د، »تيمورتاش« 
در مقام وزارت دربار كه او نيز به اتهام رشوه خواري 
زندان��ي ش��د و در نهايت ب��ه دليل عارض��ه قلبي 
درگذشت و “سردار اسعد بختياري” وزير جنگ كه 
بازداشت شد و يك س��ال بعد در زندان درگذشت. 
بنابراين خودكامگي و استبداد رضاشاه نه فقط تالش 
داشت منتقدان و مخالفان را از صحنه سياست ايران 
حذف كند، بلكه حلقه »خودي«ها را نيز در برگرفت 
و همان كساني كه پايه گذاران اصالحات رضاشاهي 

بودند، قرباني استبداد رضاشاهي نيز شدند. 
يكي ديگ��ر از موضوع��ات مورد تأكي��د طرفداران 
حكوم��ت پهل��وي اول، بحث »امني��ت« در دوران 
رضاشاه است. اينكه در اواخر دوران قاجار و پيش از 
شروع سلس��له پهلوي، ناامني گسترده اي در كشور 
وجود داش��ت و رضاش��اه با ايجاد نهادهاي مدرني 
مانن��د ارتش و دادگس��تري و همچني��ن مقابله با 
شورش��يان ايالت و عش��اير زمينه ايجاد يك دولت 

واحد و مقتدر مركزي را فراهم كرد.
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گزارش

تبعات عدم اعالم نرخ خريد 
تضميني گندم 

حدود 40 روز از آغاز فصل زراعي جديد مي گذرد اما 
همچنان كشاورزان در انتظار اعالم نرخ خريد تضميني 
از س��وي دولت هستند. اعالم نكردن قيمت ها پس 
از 40 روز نقض قان��ون خريد تضميني محصوالت 
كشاورزي است كه دولت را موظف كرده قيمت خريد 
محصوالتي كه مشمول خريد تضميني هستند را قبل 

از آغاز فصل زراعي سال جديد اعالم كند. 
سيداسماعيل اسفندياري مجري طرح گندم وزارت 
جهاد كشاورزي در گفت وگو با خبرنگار فارس، اعالم 
كرد: واقعاً  تعجب آور اس��ت كه چرا دولت نرخ خريد 
تضميني را پس از 40 روز از سپري شدن فصل زراعي 
اعالم نمي كند. پاس��خ اين را بايد آقايان در شوراي 

اقتصاد و ديگر مسووالن پاسخ بدهند. 
وي با بيان اينك��ه دولت قانون خري��د تضميني را 
نقض كرده اس��ت. اعالم كرد: بنده به عنوان مجري 
طرح گندم و كش��اورزان طلبكار هستيم و از دولت 
مي خواهي��م كه هر چ��ه زودتر قيمت ن��رخ خريد 

تضميني را اعالم و علت اين تأخير را پاسخ دهند. 
وي تاكي��د كرد: بر اس��اس قان��ون خريد تضميني 
محصوالت كشاورزي نرخ خريد محصوالت كشاورزي 
كه مشمول خريد تضميني هستند حداقل بايد معادل 

تورم باشد.
مجري طرح گندم وزارت جهاد كشاورزي گفت: دولت 
سه سال است كه قيمت خريد تضميني را افزايش 
بسيار اندكي داده است. در حالي كه افزايش قيمت 

بايد متناسب با تورم باشد. 
به گفته اسفندياري، قيمت نرخ خريد تضميني در 
سال 95، 1270 تومان، س��ال 96، 1300، سال 97 
هم 1300 تومان بود و امسال اين قيمت حداقل بايد 

30 درصد افزايش يابد.
وي تأكيد كرد: در صورتي كه دولت بخواهد به همين 
روند خود يعني عدم نرخ گذاري مناسب و ابالغ هاي 
خارج از زمان تعيين شده در قانون ادامه دهد تجربه 
تلخ سال هاي 90، 91 و 92 كه كشور به شدت وابسته 

به واردات شد تكرار مي شود.
مجري طرح گندم وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه 
قيمت هر تن گندم در بازاره��اي جهاني 240 دالر 
است، گفت:  اگر با اين قيمت واردات انجام دهيم نياز 
به 3 ميليارد دالر ارز است آيا دولت قادر است چنين 
هزينه اي را پرداخت كند. چرا دولت كاري نمي كند كه 

مجبور نشود بعداً چنين وارداتي را انجام دهد.
اس��فندياري گفت: در ديداري كه با كش��اورزان 
داريم آنها به ش��دت درمانده هستند و نمي دانند 

چه تصميمي بگيرند.
اعالم نكردن به موقع نرخ خريد تضميني دو اشكال 
اساسي دارد نخست اينكه كشاورز نمي داند چه بكارد 
و چه نكارد، بنابراين سال آينده احتمال دارد توليد 
محصوالت اساسي مانند گندم به شدت كاهش يابد و 
در مقابل محصوالت غيرضروري توليد بيشتري داشته 
باشد كه اين به ضرر منافع ملي است كه مجبور خواهد 
شد واردات گسترده اي را انجام دهند و ارز فراواني را به 

جيب كشاورزان خارجي بريزند.
اش��كال دوم اين اس��ت كه دولت از نرخ خريد هاي 
تضميني نمي تواند به عنوان ابزاري براي تعيين الگوي 

كشت استفاده كند.
دولت مي تواند با باال و پايين كردن نرخ خريد تضميني 
سطح زير كشت محصوالت را در كشور كنترل كند كه 
اين همان الگوي كشت است كه دولت سال هاست از 

انجام آن عاجز مانده است.
سقف توليد محصوالت كشاورزي تا حدود زيادي با 
تغيير نرخ خريد تضميني قابل كنترل است كه نوسان 
قيمت آن نيز كنترل خواهد ش��د. بنابراين دولت با 
اعالم هاي خارج از موقع و با قيمت هاي نامناسب ابزار 

مديريتي خود را از دست مي دهد.

  بي برنامگي دولت دليل ع�دم اعالم قيمت 
خريد گندم

همچنين عضو كميسيون كش��اورزي، آب و منابع 
طبيعي مجلس، گفت: اع��الم نكردن قيمت خريد 
تضميني گندم جز ب��ي برنامگي و كوتاهي از ناحيه 

دولت دليل ديگري ندارد.
علي ابراهيمي در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، 
در خصوص عدم اعالم قيمت خريد تضميني گندم 
از سوي دولت، اظهار داشت: عدم اعالم قيمت خريد 
تضميني گندم اجحاف در حق كشاورزان است زيرا 
در حال حاضر بر اس��اس نرخ ارز قيم��ت گندم در 
كش��ورها اطراف از 2 هزار و 500تومان باالتر است. 
عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس 
شوراي اسالمي با بيان اينكه قيمت تضميني1هزار و 
400توماني گندم كه آن را ابالغ نمي كنند بالتكليفي 
جدي را به حوزه كشاورزي تحميل مي كند، گفت: 
كشاورزان براي تصميم گيري در كشت بايد ضريب 
نسبي اطميناني را داش��ته و ميزان تقريبي درآمد 

حاصل از كشت محصول را بدانند.
نماينده مردم شازند در مجلس شوراي اسالمي با اشاره 
به اينكه افزايش قيمت نهاده ها، دستمزد كارگران 
و تمام��ي ابزارهاي مرتبط با توليد صورت گرفته اما 
كشاورز كماكان بالتكليف است، ادامه داد: عدم اعالم 
قيمت خريد تضميني محصول گندم در راس��تاي 
حمايت از توليد كاالي ايراني، اقتصادي مقاومتي و 

هدف بلند خودكفايي نيست.
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه اعالم نكردن قيمت خريد تضميني گندم جز بي 
برنامگي و كوتاهي از ناحيه دولت دليل ديگري ندارد، 
تصريح كرد: كشاورزان همواره درگير موارد اينچنيني 
در زمينه خريد تضميني هستند، توليد ملي بايد مورد 
حمايت قرار بگيرد، در تمام دنيا كشاورزان به صورت 
ويژه حمايت مي شوند اما در كشور ما در ابالغ قيمت 

خريد تضميني گندم تعلل مي كنند.
وي در پايان با تاكيد بر اينكه عدم اعالم قيمت خريد 
تضميني گندم خودكفايي و الگوي كشت را تحت 
تاثير منفي قرار مي دهد، خاطرنشان كرد: در صورتي 
كه قيمت خريد تضميني منطقي نباشد به روش هاي 

غيرمتعارف گندم از كشور خارج مي شود.

  در دوران قاجار دولت نه تنها همانند يك دولت آسيايي به هنجار براي توليد و بازتوليد در 
كارهاي عمومي س�رمايه گذاري نمي كند، بلكه نوعي دولت آسيايي معكوس است كه مانع 
اصلي توليد و بازتوليد به ش�مار مي رود. در اين زمينه مي توان به خاطرات حاج سياح اشاره 
كرد. او با بيان مثالي نش�ان مي دهد يكي از زمينداران خوزستان در پاسخ پيشنهاد خود به 
دولت مركزي براي تعمير مشاركتي يك سد جواب مي شنود كه »اول پيشكش دولت را معين 
كند« . سياح با تحليل اين نوع حكومتداري مي نويسد: »دولت ابداً اين فكر را نكرده كه ماليات 
و آن چه از رعيت گرفته مي شود براي اين است كه براي منافع آنان صرف شود، بلكه مردم را 
بنده خود مي داند و آنچه مي گيرد مال خود مي شمارد. بنابراين مي گويد ما چرا مال خود را كه 
براي كامراني و عيش و نوش از دست مردم گرفته ايم خرج كنيم تا مردم نفع ببرند؟ دولتيان 
ايران، ايرانيان را بيگانه و بنده خود مي دانند و نمي دانند كه اگر چنين باش�د باز نفع ايشان 

در آبادي است يا مي دانند، لكن خرج به عيش و نوش نقد را مقدم به نفع نسيه مي دانند«.

برش
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اخبار 

اجراي پروژه امنيت غذايي 
در اراضي ديم 

رييس سازمان جهاد كش��اورزي خراسان شمالي 
گفت: اج��راي پروژه امنيت غذاي��ي در اراضي ديم 
استان با همكاري ايكاردا )مركز بين المللي تحقيقات 

كشاورزي در مناطق خشك( آغاز شد.
به گزارش روابط عمومي س��ازمان جهاد كشاورزي 
خراسان ش��مالي، »عبداهلل يوس��في« در اين باره 
گفت: ساالنه حدود 120 هزار هكتار از اراضي استان 
به صورت ديم پاييزه كشت و كار مي شود كه با توجه به 
تغييرات اقليمي متأسفانه شاهد شكنندگي در توليد 

در اين اراضي ديم هستيم.
وي ادامه داد: توجه به توليد در ديمزارها به عنوان يكي 
از سياست هاي مهم معاونت زراعت در دستور كار قرار 
گرفته است و در اين راستا با همكاري ايكاردا، ارتقاي 
امنيت غذايي از طريق افزايش توليد سيستم هاي 
زراعي ديم به مي��زان 25 درصد در مدت 5 س��ال 

هدف گذاري شده است.
رييس سازمان جهاد كش��اورزي خراسان شمالي 
گفت: ايكاردا، يكي از 15 مركز تحقيقاتي استراتژيكي 
كش��اورزي جهان بوده و هدف آن به���بود رف��اه 
م����ردم با استفاده از تحقيقات و آموزش در مناطق 
خش��ك در جهت افزايش توليد در واحد س��طح و 
افزايش كيفيت محص��والت زراعي با حفظ منابع 
طبيعي و اس��تفاده پايدار از منابع محيطي است و 
دومين مركز تحقيقاتي در دنياست كه روي گندم 
فعاليت مي كند و از طريق يك ش��بكه گسترده با 
مناطق، موسسات ملي، دانش��گاه ها، سازمان هاي 
غيردولتي و وزارتخانه ها در كشورهاي توسعه يافته 
در ارتباط است. يوسفي مهم ترين مولفه اين پروژه 
را ترويج و به كارگيري فناوري هاي آزمون ش��ده و 
موفق در پايگاه هاي نوآوري برشمرد و افزود: ايجاد 
تغيير در تفكر و رفتار بهره برداران ديم در موضوعاتي 
مانند تناوب علوفه و گياه روغني با گندم و جو از ساير 
اهداف طرح است. رييس سازمان جهاد كشاورزي 
خراسان شمالي خاطرنشان كرد: در اين طرح از ارقام 
و ژنوتيپ هاي داخلي و برخي ژنوتيپ هاي بين المللي 
نيز اس��تفاده مي ش��ود همچنين توليد علوفه در 
ديم زارها نيز در اين طرح هدف گذاري شده است. وي 
ادامه داد: در اجراي اين پروژه، تغيير روش هاي كشت 
مرسوم به روش هاي كش��ت پيشرفته و كشاورزي 

حفاظتي نيز مورد نظر بوده و بر آن تأكيد مي شود

گوجه فرنگي ارزان شده 
همچنان گران تر از پارسال

اگرچه با ممنوعيت صادرات گوجه فرنگي و ديگر 
اقدامات انجام ش��ده، قيمت فعلي گوجه فرنگي 
1000 توم��ان ارزان تر از ماه گذش��ته اس��ت اما 
اين محصول همچن��ان حدود 87 درصد گران تر 
از همين بازه زماني در س��ال گذش��ته به فروش 
مي رس��د. به گزارش ايس��نا، در ماه هاي گذشته 
قيمت گوجه فرنگي و به دنبال آن رب گوجه فرنگي 
در بازار رو به افزايش بود و كار به جايي رس��يد كه 
قيمت هر كيلوگرم از اين محصول كش��اورزي به 
بيش از 5000 تومان هم رس��يد و نهايتا محمد 
شريعتمداري وزير وقت صنعت، معدن، تجارت 
ماه گذشته طي نامه اي به گمرك، صادرات گوجه 
فرنگي را در راس��تاي تنظيم بازار داخلي ممنوع 
اعالم كرد. البته اين ممنوعيت شامل گوجه فرنگي 
گلخانه اي نبوده و واژه تا اطالع ثانوي در اين ابالغيه 
نشان مي دهد كه ممنوعيت صادرات گوجه فرنگي 

ممكن است به زودي برداشته شود.
در اين ميان اظه��ارات مس��ووالن وزارت جهاد 
كش��اورزي و اتحاديه هاي صنفي مرتبط نش��ان 
مي دهد كه افزايش صادرات اين محصول به دليل 
نوسان نرخ ارز، عامل گراني آن بوده است به عنوان 
مثال غالمرضا تقوي - مديركل دفتر امور گلخانه، 
گياه��ان داروي��ي و قارچ خوراك��ي وزارت جهاد 
كشاورزي - در اين باره به ايسنا گفته بود كه طي 
شش ماهه نخست امسال صادرات گوجه فرنگي 
افزايش سه برابري نسبت به نيمه نخست پارسال 
داشته و همين موضوع باعث افزايش قيمت گوجه 

فرنگي در بازار داخلي شده است.
بر اساس آمار منتشر ش��ده از سوي وزارت جهاد 
كش��اورزي طي شش ماه نخس��ت امسال بيش 
از 414 هزار و 850 تن گوجه فرنگي به ارزش��ي 
بالغ بر 158 ميليون دالر به كش��ورهاي مختلف 
صادر ش��ده اس��ت كه از نظر وزني 96.5 درصد 
و از نظر ارزش��ي 191.16 درصد رش��د نسبت به 
نيمه نخست سال گذش��ته داشته است. بررسي 
آمار صادرات گوجه فرنگي و قيمت بازار آن نشان 
مي دهد كه رابطه مستقيمي بين اين دو وجود دارد 
چرا كه جديدترين آمار منتشر شده از سوي بانك 
مركزي نشان مي دهد كه با وجود كاهش حدودا 
1000 تومان��ي قيمت اين محص��ول، همچنان 
گوجه فرنگي حدود 87 درصد نسبت به پارسال 
گران تر اس��ت چرا كه جديدترين بررس��ي بانك 
مركزي از متوسط قيمت خرده فروشي برخي از 
مواد خوراكي در تهران در هفته منتهي به چهارم 
آبان ماه امسال نشان مي دهد هر كيلوگرم گوجه 
فرنگي به طور متوسط در سطح شهر تهران 4440 
تومان عرضه ش��ده است كه نسبت به هفته قبل 
4.7 و نس��بت به هفته مشابه ماه قبل 18.2 رشد 
داشته است اما با وجود ارزان شدن در اين دو بازه 
زماني همچنان قيمت اين محصول كشاورزي پر 
مصرف، 87.4 درصد نسبت به هفته مشابه سال 
قبل از اين بررس��ي گران تر اس��ت. البته پيش از 
اين اس��داهلل کارگر - رئيس اتحاديه فروشندگان 
ميوه - نيز در اين باره به افزايش صادرات ناشی از 
نوسان نرخ ارز به عنوان يکی از عوامل اصلی گرانی 
گوجه فرنگی اشاره کرده بود. اما تقوی - مديرکل 
دفتر امور گلخانه، گياهان دارويی و قارچ خوراکی 
وزارت جهاد کش��اورزی - درباره آينده بازار اين 
محصول اعالم کرد که با ايجاد ممنوعيت صادرات 
گوجه فرنگی، عرضه آن در بازار داخلی بيشتر شده 
و قيمت آن در آينده نزديک کاهش پيدا می کند.

آنچ��ه در دوران رضاش��اه وج��ود داش��ت، ن��ه به 
معن��اي امنيت در پناه قانون بلك��ه »ترس و ناامني 
سراسري ش��ده اس��ت كه ذهنيت س��اده انديش ما 
اين ت��رس را »امنيت« مي خواند«. ب��ه بيان ديگر، 
كودتاي سوم اسفند 1299 توسط سيدضياء الدين 
طباطباي��ي و رضاخ��ان و تأييد انگلي��س »به واقع 
بازگشتي بود به نظام حكومتي ناصرالدين شاهي« . 
متأسفانه در اين دوره روشنفكران ايراني نيز با دركي 
نادرست از مفهوم »مدرنيته«، »ساختمان سازي و 
راه س��ازي را عوضي گرفته و اگر مرتكب اين خبط 
اساسي نمي ش��دند دليلي نداش��ت كه براي مثال 
ملك الشعراي بهار خواستار »ديكتاتور مصلح« باشد 
كه مي تواند »ضامن خير و صالح جامعه باشد« و بعد 
در مقاله »اس��تبداد يا روح قانون« حتي فراتر برود 
و معتقد باشد علت ناامني و شورش ها در ايران اين 

است كه “كسي از دولت نمي ترسد.
ترس فراگير در دوران رضاش��اه كه به اشتباه از آن 
به عن��وان »امنيت« تعبير مي ش��ود، موجب ثبات 
حكومت ش��د و رمز ثبات با وجود انواع مشكالت را 
در همين ترس سراسري در جامعه بايد جست وجو 
كرد. ثبات حكومت رضاشاه تا اندازه اي بود كه »پير 
هانري دوالبالنشته« كاردار سفارت فرانسه در ايران، 
ضمن گزارش خود به وزارتخانه متبوع اش در سال 
1317 نوشت: “ترس و وحش��تي را كه رضاشاه در 
ايران به وجود آورده است، آن چنان وسيع و عميق 
اس��ت كه با وجود شكس��ت هاي متع��دد در تمام 
زمينه ه��ا و با وجود فقر حاكم ب��ر جامعه، حكومت 
رضاشاه براي مدت بس��يار طوالني بر جامعه ايران 

ادامه خواهد داشت«. 
اقدامات رضاش��اه در ايج��اد يك نظ��ام متمركز و 
مس��تبد داخلي كه تالش داش��ت با ايج��اد ترس 
امنيت را براي مردم خ��ود به ارمغان بياورد، ممكن 
است به ش��رايط تاريخي آن دوره از جمله وجود از 
هم گس��يختگي جامعه، ناامني، قيام ايالت و عشاير 
و وج��ود ملوك الطوايفي در مناط��ق مختلف ربط 

داده شود.
اما عملكرد سلس��له پهلوي در سال هاي بعد كه در 
دوران پهلوي دوم نيز تداوم داش��ت، نشان داد اين 
اقدامات، نه واكنش ه��اي موضعي، موقت و ضربتي 
براي ايجاد امنيت بلكه منطق دروني و كلي آن نظام 
براي ايجاد يك ديكتاتوري پليسي و مستبد بود. از 
س��وي ديگر، اگر سه نهاد مدرن مهم يعني مجلس، 
مطبوعات و احزاب را در تاريخ صد سال اخير ايران 
بررس��ي كنيم، با وج��ود تبليغ��ات فريبنده اي كه 
اين دوران را س��رآغار دوران »ايران مدرن« قلمداد 
مي كنن��د، در دوران پهل��وي اول هيچ ي��ك از اين 
نهادهاي مدرن سياس��ي تقويت نشد بلكه ساختار 
سياسي كشور ماهيتًا بازگش��ت به دوران سلطنت 
مطلقه پيش از مشروطه و »عصر فتحعلي شاه قاجار 

اما با ظاهري متفاوت«.
البته يك تفاوت عمده و اساسي ميان دوران رضاشاه 
و دوران شاهان قاجار وجود داش��ت. »اگر به زمانه 
آن مس��تبد ريش بلند كوتاه عقل قانون نداش��تيم، 

حكومت خودكامه رضاشاه بنايش را بر قانون شكني 
گذاشت« . 

»در دوره رضاشاه هم نهاد دولت، بي خاصيت و هم 
با تقلب هاي گس��ترده و اعمال نف��وذ در انتخابات، 
نهاد مجلس به همان سرنوش��ت دچار ش��د«و هم 
مطبوع��ات نتوانس��تند وظيف��ه اصلي خ��ود را در 
گ��ردش آزاد اطالعات و بيان نظ��رات انجام دهند. 
نبود اين نهادهاي مدرن كه بتوانند وظيفه مناسب 
خ��ود را انجام دهند، وضعيتي را ب��ه وجود آورد كه 

در س��ايه يك “تجددطلبي بي ريشه و قالبي”، »به 
جاي رس��يدگي به آم��وزش و بهداش��ت و اقتصاد 
مملكت، بخش اعظم بودجه دولتي صرف قش��ون 
مي ش��ود كه اگرچه براي »امنيت« الزم است، ولي 
به واق��ع كاربرد اصلي آن سراس��ري ك��ردن ترس 
اس��ت«. تحوالت دوران رضاش��اه »تضمين كننده 
منافع دولتمردان و امرا و افس��ران عاليرتبه ارتش و 
ش��هرباني و ژاندارمري و مالكان روستايي و شهري 
و خوانين و تجار واردكننده و برخي صادركنندگان 

مواد خام سنتي بود.
به همين دليل دستوركار جامعه ايران با تفاوت هاي 

اندكي، همچنان مش��تمل بر رئ��وس و اصولي بود 
كه ده ها س��ال پيش از انقالب مش��روطيت ش��كل 
گرفت��ه بودند« . فقط براي نمون��ه از ميان آمارهاي 
زي��ادي كه مربوط به آن سال هاس��ت، »كل درآمد 
دول��ت در س��ال 1308 نزدي��ك ب��ه 35 ميليون 
 تومان ب��ود. درآمد نفت 12 ميلي��ون تومان بود كه
 6 ميليون توم��ان به عنوان ذخيره ب��راي مصارف 
نظامي كنار گذاشته ش��د. كل بودجه وزارت جنگ 
در س��ال 1308 مع��ادل 14 ميلي��ون و 600 هزار 
تومان بود. به س��خن ديگر، در مملكت��ي كه نه راه 
داش��ت، نه مدرسه و نه بيمارس��تان، نزديك به 20 
ميلي��ون تومان از درآمد 35 ميلي��ون توماني بطور 
مس��تقيم صرف ارتش شد«. رضاش��اه كه در زمان 
به قدرت رس��يدن يك نظامي فوج قزاق بود و اموال 
چنداني نداش��ت، در پايان دوران س��لطنت اش، به 
»زمين خواري« شهره بود، مالكيت 3 ميليون جريب 
زمين را در اختيار داشت، موجودي اش در بانك ملي 
به 68 ميليون تومان )7 ميليون پوند اس��ترلينگ( 
مي رس��يد و در كارخانه ها، شركت ها و انحصارهاي 
متعدد داخلي سهام داش��ت. . به گفته وكيل مالير 
در مجلس شوراي ملي اندكي پس از خلع رضاشاه: 
»ش��اه س��ابق را مي دانم 17 س��ال در اين مملكت 
سلطنت كرد و اين را تقسيم به روز كه كنيم تقريبًا 
6 هزار روز مي ش��ود و ايشان 44 هزار سند مالكيت 
صادر كرده اند. تقسيم كه كنيم روزي 7 سند ايشان 
گرفته ان��د«. بنابراين زمين خ��واري و بهره برداري 
خصوصي از اموال عمومي در ايران محصول اقتصاد 
سياس��ي نظام خودكامه اي اس��ت كه ريش��ه هاي 
تاريخي آن به ادوار گذش��ته بازمي گردد. در زمينه 
مقايسه س��هم بودجه در بخش هاي مختلف كشور 
و اينكه جهت گيري سياس��ت ها به كدام سمت وسو 
اس��ت، ديگر مقاطع تاريخي اي��ران نيز تجربه كم و 
بيش مش��ابهي را با اكنون نش��ان مي دهد. به بيان 
ديگر، آنچه بايد صرف ايجاد زيرساخت براي توسعه 
بنيادي كشور شود به تعبير »لوئي آلتوسر«، صرف 
هزينه دس��تگاه هاي س��ركوبگر براي تحميل اراده 
حاكمان و تداوم س��لطه سياس��ي دولت مي شود. 
اين نوع تخصيص مناب��ع به جاي آنكه به ايجاد يك 
جامعه داراي تفاهم و اش��تراك نظر با سطح بااليي 
از مشاركت و همبس��تگي منجر شود، گستره اي از 
منافع طبقاتي در حال نزاع و جدال دايمي را به وجود 
مي آورد كه حفظ اين س��اختار كنوني نيز همچنان 
نيازمند صرف هزينه هاي امنيتي و نظامي بيش��تر 
اس��ت. تجربه مديريتي كشورهاي رفاه محور نشان 
مي دهد هرچه هزينه هاي نظامي يك كشور در حال 
صلح كمتر و بودجه اجتماعي افزايش يابد، هم درجه 
رفاه اجتماعي باالتر و هم رابطه دولت- ملت رابطه 
قوي تري اس��ت. در اين زمينه توجه به تجربه كوبا 

مثال زدني است.
كوبا به عنوان كش��ور كوچكي در همسايگي اياالت 
متحده بيش از 50 س��ال اس��ت تحت شديدترين 
تحريم ه��اي اقتصادي ق��رار دارد. با وج��ود اين به 
گزارش بانك جهاني در سال 2015 بودجه آموزشي 
كوبا بيش��ترين مي��زان در كل جهان از نظر س��هم 
بودج��ه از توليد ناخالص داخلي ب��ود )13درصد( ، 
در حاليكه اين س��هم براي بودج��ه نظامي كوبا در 
همين س��ال فقط 3 درص��د بود كه در مقايس��ه با 
موقعيت جغرافيايي و نزديكي اين كش��ور به امريكا 
حايز اهميت است. گرچه كشورهاي اسكانديناوي 
از نظر توجه به سياست هاي رفاهي بهترين وضعيت 
را در ميان كشورهاي جهان دارند اما اين كشورهاي 

توس��عه يافته ه��م از لح��اظ تاريخي و ه��م از نظر 
محدوديت منابع و تحريم اقتصادي قابل مقايس��ه 
با كوبا نيستند و اين كش��ور كم توسعه تحت فشار 
اقتصادي خارجي و محدوديت هاي داخلي توانسته 
پوش��ش وس��يع و كارآمدي از خدمات اجتماعي را 

براي شهروندانش ايجاد كند. 

  نفت يا ناكارآمدي؟
سيف در مطلب »روش��نفكران و ملي شدن صنعت 
نفت« با بيان اينكه »نقدپذيري يكي از مشخصه هاي 
اوليه ي��ك جامعه م��درن و مدني اس��ت«، معتقد 

اس��ت نبايد اقدامات مصدق را به ملي شدن صنعت 
نفت تقلي��ل داد بلكه او پيش تر از دوران سه س��اله 
نخست وزيري خود بيش از 60 سال در سياست ايران 
نقش فعال و اصالحگرانه داشت. نگارنده كتاب باور 
انكارناپذير مصدق به آزادي و دموكراس��ي و حق و 
حقوق فردي و همچني��ن عمل كردن به قانون را از 
ويژگي هاي برجسته مصدق مي داند و با رويكردي 
اصالحي معتقد اس��ت »قانون »بد« را مي ش��ود به 
قانون خوب تبديل كرد، ولي در سرزمين و فرهنگي 
كه قانونمداري نباشد و كسي براي قوانين مملكت، 
در هر پوششي، تره هم خرد نكند، در آن مملكت آجر 
روي آجر بند نمي ش��ود. نمونه مي خواهيد به ايران 

بعد از مصدق بنگريد!«. 

با اين همه، يكي از عمده ترين انتقادهايي كه به ويژه 
طي س��ال هاي اخير از س��وي برخي نويس��ندگان 
راست گرا به مصدق ش��ده بحث ملي شدن صنعت 
نفت اس��ت. ب��ا اين اس��تدالل كه نفت در اس��اس 
»دولتي« ش��د و از آنجايي كه اقتص��اد دولتي يك 
اقتصاد دستوري و رانتي است پس ريشه مشكالت 
كش��ور را بايد در دولتي شدن مهم ترين منبع توليد 
ثروت در كش��ور يعني نفت دانس��ت. به باور سيف 
»در دانم��ارك و ديگر كش��ورهاي اس��كانديناوي 
هم وضعيتي مش��ابه وجود دارد، ولي در رده بندي 
توسعه انساني س��ازمان ملل اين كشورها در رديف 
10 تاي اول قرار دارند« و مش��كل در ايران ناشي از 
دولت��ي يا ملي بودن نفت نيس��ت بلكه »نهاد دولت 
در ايران به داليل عديده تاريخي و سياسي كارآمد 
نيس��ت« و »مشكل تاريخي ما نه پول نفت، بلكه در 
وجه عمده شيوه هزينه كردن آن است. نبود كنترل 
دموكراتيك نه فقط بر بخ��ش نفت كه بر زندگي ما 
بطور كلي بليه اي اس��ت كه هنوز ب��راي درمان اش 
كاري نكرده ايم«.  همچنان كه اش��اره شد، بررسي 
اقتصاد سياس��ي دوران پهل��وي دوم در كتاب اخير 
احمد سيف، محدود به دوران نخست وزيري مصدق 
اس��ت، اما او در كتاب ديگري با ن��ام »مقدمه اي بر 
اقتصاد سياس��ي « در قالب بحثي در مورد مقايسه 
مسير توسعه اقتصادي ايران و كره جنوبي، در مورد 
اقتصاد ايران در دوران پهل��وي دوم بحث كرده و با 
بيان آم��ار و ارقام اقتصادي نش��ان مي دهد در اين 
دوران نيز در »ساختار معيوب و بيمار اقتصاد ايران« 
تغيير چش��مگيري رخ نداد. وابس��تگي اقتصاد به 
فروش نفت و گاز، واردات بي رويه كاالهاي مصرفي، 
وابس��تگي صنايع به خارج و رش��د فزاينده بودجه 
نظامي و تسليحاتي همچون گذش��ته ادامه يافت. 
اگرچه »س��ازمان عري��ض و طوي��ل برنامه« وجود 
داش��ت اما »اقتصاد ايران برنامه نداشت« و صنايع 

ايران 90 درصد به خارج وابسته بود.
»51 درص��د مردم در روس��تاها زندگي مي كردند، 
ول��ي تنها 10 درصد از توليد ناخالص ملي در بخش 
كشاورزي مي ش��د«. با وجود باور عمومي مبني بر 
رفاه دوران گذشته، از روزنامه حكومتي»رستاخيز« 
مورخ 11 خرداد س��ال 1357 نقل است كه »هنوز 
اكثريت قرا كشور از برق، راه، بهداشت و درمان، آب 

و ديگر وسائل رفاهي برخوردار نيستند«.
همين روزنامه در 5 دي ماه سال 1356 گزارش داده 
بود »با مقدار ش��يري كه اين روزها توزيع مي شود، 
به هر نفر از مردم تهران فقط يك قاش��ق چايخوري 
شير مي رسد«. اين وضعيت رفاهي در حالي وجود 
داشت كه بخش بزرگي از درآمدهاي نفتي كشور به 
جاي بازسازي زيرساخت هاي اقتصاد صرف گسترش 
و تحكيم يك نظام پليس��ي براي سركوب مخالفان 
در داخل )ساواك( و ارضاي تمايالت جاه طلبانه اي 
مانند ژاندارمي منطقه )ارت��ش و نيروهاي نظامي( 
مي ش��د. براي نمونه در طول س��ال هاي 1351 تا 
1356 بيش از 16ميليارد دالر صرف هزينه اسلحه 
از امريكا ش��د و در دولت »آموزگار«، بودجه وزارت 
جنگ )70 ميليارد تومان( به  تنهايي دوبرابر مجموع 
بودجه وزارت آموزش و پ��رورش، وزارت فرهنگ و 
هنر، وزارت به��داري، وزارت كش��اورزي و عمران 

روستايي، دانشگاه هاي ايران و تربيت بدني بود.

  دالري شدن سرمايه داري كوپني
»نگاهي به اقتصاد سياس��ي ايران« عنوان مقاله اي 
از اين كتاب اس��ت كه به اقتصاد سياسي ايران پس 
از انق��الب مي پردازد. در س��ال منته��ي به انقالب، 
برخي از س��رمايه داران بزرگ با اندك دورانديشي 
كه داشتند با گرو گذاشتن سرمايه غيرمنقول خود 
وام هاي كالني را از سيستم بانكي دريافت و با خود 

از ايران خارج كردند.
بنابراين پس از انقالب آن چه باقي ماند كارخانه هايي 
بود كه مديران بدهكارشان از كشور گريخته بودند. 
از س��وي ديگر، تجربه و دانش كافي براي اداره امور 
وجود نداش��ت و به ناگزير دولت متول��ي اداره اين 
كارخانجات و صنايع ش��د و »بخ��ش دولتي متورم 
به يك تعبير بر دولتمردان تازه تحميل ش��ده بود، 
نه اينكه از پي��ش تصميم گرفته باش��ند اين كار را 

بكنند«.  بسياري از كشورهاي جهان كه امروز از آنها 
به عنوان كش��ورهاي با بازار آزاد و خصوصي سازي 
گسترده ياد مي شود، در دوراني كه با جنگ و بحران 
اقتصادي روبرو بوده اند، دولت، حضور قوي و جدي 
در مديريت اقتصادي شان داشته و بخش خصوصي 
با منطق س��ودورز خود در حاش��يه ب��وده تا منافع 
عمومي جامعه قرباني منافع خصوصي نشود. از اين 
رو، در اي��ران نيز مديريت دولت��ي اقتصاد در دوران 

جنگ حفظ شد.
»اقتصاد كوپني«  در اي��ران محصول همين دوران 
است كه منجر به ايجاد و گسترش بورژوازي رانتخوار 
كوپني شد. پيش از توضيح در مورد تغيير سياست 
اقتصادي كشور از يك سرمايه داري نفتي- كوپني 
به يك س��رمايه داري دالري، الزم اس��ت به هزينه 
اقتصادي جنگ اشاره شود. »بر اساس برآوردهايي 
كه در دست داريم، خسارت اقتصادي و غيرمستقيم 
جنگ در فاصله سال هاي 1359 تا 1367 بيش از 3 
برابر كل درآمدهاي ايران از نفت در سال هاي 1338 
تا 1367 بوده اس��ت. ميزان ريالي اين خسارت ها را 
65 هزار ميليارد ريال برآورد كرده اند كه با توجه به 
دالر 7 توماني در آن س��ال ها، معادل 933 ميليارد 

دالر مي شود. « .
پس از جنگ مديران اقتصادي كش��ور با مش��ورت 
كارشناس��ان صن��دوق بين المللي پول، سياس��ت 
تعديل س��اختاري را در كش��ور اج��را كردند و در 
اين دوره اس��ت كه همزمان با دالري شدن اقتصاد 
كوپني، در س��ايه خصوصي س��ازي اموال عمومي، 
سياست »اختصاصي سازي« يعني انتقال مالكيت 
عمومي به خواص بهره مند از ثروت كالن و ش��بكه 
ارتباطي خاص گرفته شد. »در نتيجه اين تحوالت، 
رابط��ه بيان درآمده��ا و هزينه ها به ه��م مي ريزد. 
براي نمون��ه، اگرچه هزينه يك خانوار ش��هري در 
س��ال 1370 نزديك به 2.3 ميليون تومان در سال 
بود ولي متوس��ط درآمد فقط 2 ميليون تومان بود. 
در روس��تاها وضع از اين هم نامساعدتر بود. هزينه 
متوسط يك خانوار در س��ال، 1.63 ميليون تومان 
و متوس��ط درآم��د 1.25 ميليون توم��ان، يعني با 
نزديك به 25 درصد كسري، برآورد مي شود. ديگر 
متغيرهاي خرد و كالن نيز تغييرات مشابهي نشان 
مي دهند”.. در ادامه اين مس��ير نرخ تورم در س��ال 
1374 ب��ه باالترين ميزان خود پس از انقالب يعني 
49 درصد رس��يد و »باال رفتن بدهي خارجي، تورم 
افسارگس��يخته و ناآرامي هايي تعديل س��اختاري 
باعث شد كه دولت برنامه تعديل را در ميانه راه رها 
كند«. گرچه همين سياست در دولت اصالحات، به 

صورت تعديل يافته تر و با سرعت كمتري اجرا شد.
 آنچ��ه در دوران دولت هاي نهم و دهم اجرا ش��د، 
افزايش ش��ديد بي نظم��ي مالي و اقتص��اد بود. در 
اي��ن دوره گرچه قرار ب��ود 80 درصد اموال عمومي 
به »بخش خصوصي« واگذار ش��ود، اما در بهترين 
حالت، فق��ط 13 درصد از آنچه در اين س��ال ها به 
بخش خصوصي واگذار شده است و مابقي يعني 87 
درصد را به بخش��ي واگذار كرده اند كه احمد سيف 
تعبير »اقتصاد شترمرغي« را براي آن به كار مي برد.

يعني بخش��ي كه نه خصوصي اس��ت و ن��ه دولتي، 
از بودجه س��هم دارد، ام��ا در اغلب م��وارد ماليات 
نمي پ��ردازد. نوعي »بيم��اري ايراني« ك��ه در آن 
اموال عمومي هرچه بيشتر خصوصي شود، »بخش 
خصوص��ي« در مقاب��ل »بخ��ش خصولت��ي« )نه 

خصوصي، نه دولتي( بيشتر تضعيف مي شود.
در ادام��ه و در مطلب »نگاهي ب��ا دوربين به اقتصاد 
سياس��ي اي��ران« نگارنده كتاب با بررس��ي اقتصاد 
سياس��ي ايران در دوران دولت يازدهم اعتقاد دارد 
بس��ته پيش��نهادي اين دولت براي حل مشكالت 
اقتصادي »نه فقط ناكافي اس��ت« بلكه »سرش��ار 
از تناق��ض« اس��ت؛ چرا كه در ابتدا گفته مي ش��ود 
بايد با »پذيرش ت��داوم تحريم هاي ظالمانه غرب« 
سياست پردازي شود و در ادامه بر »تشويق صادرات 
و جذب مناب��ع مالي خارجي« تاكيد مي ش��ود، اما 
روشن نيست در سايه تحريم هاي اقتصادي چه گونه 

مي توان به اين هدف رسيد.
س��يف ب��ه عن��وان يك��ي از منتقدان سرس��خت 
سياست هاي تعديل ساختاري اعتقاد دارد به تعبير 
ضرب المثل انگليسي »وقتي به روم مي رويد همان 
كاري را بكني��د ك��ه رومي ها مي كنن��د«، حتي در 
اجراي اين سياس��ت نيز دولت ه��اي پس از انقالب 
موفق نبوده و سياست هاي تاچريستي را نه به شيوه 
تاچر بلكه به شيوه هاي »من دربياري« اجرا كرده اند. 
اين اقتص��اددان عامل اصلي ت��ورم در ايران را نه از 
جانب تقاضا كه عمدتًا از س��مت عرضه مي داند. به 
اين معنا كه در ايران اين تقاضاي زياد نيس��ت كه بر 
طبق قانون عرضه و تقاضا، منجر به افزايش قيمت ها 
شده بلكه كم بودن عرضه در بازار موجب فشارهاي 
تورمي است. در مقاطعي دولت تالش كرد با افزايش 
واردات كم بودن عرضه را جبران كند اما اين اقدام، 
خود موجب تضعيف توليد داخلي و تعطيلي بسياري 
از واحدهاي توليدي و افزايش بيكاري )ركود( شد و 

شرايط ركود تورمي را تشديد كرد.
س��رانجام آن كه، از جمله نقدهاي��ي كه مي توان به 
اين كتاب وارد دانس��ت، بررس��ي ناكافي به دوران 
پهلوي دوم و يكدس��ت نبودن شكل مطالب است. 
پس از مقاله نس��بتًا مفصلي در م��ورد دوران قاجار 
و قدرت گي��ري پهلوي اول، س��يف در مصاحبه اي 
به دوران ملي شدن صنعت نفت و اصالحات دوران 

مصدق مي پردازد.
در اين بي��ن، تحوالت دوران پهل��وي دوم صرفًا در 
چارچوب دوران كوتاه نخس��ت وزيري مصدق مورد 
بحث ق��رار مي گيرد و پ��س از آن مطالبي در مورد 
اقتصاد سياسي دولت هاي ايران پس انقالب وجود 
دارد. از س��وي ديگر، ش��كل مطالب كت��اب به دو 
صورت مقاله و مصاحبه است. اگر مطالب ذكر شده 
در مصاحبه ها با قالب مقاله در كتاب آورده مي شد، 
ساختار مطالب كتاب يكدست تر بود و مي توانست به 
شكل مناسب تري مورد استفاده پژوهشگران اقتصاد 

سياسي ايران قرار مي گرفت.

  اقدامات رضاش�اه در ايجاد يك نظام متمركز و مس�تبد داخلي كه تالش داش�ت با ايجاد ترس 
امنيت را براي مردم خود به ارمغان بياورد، ممكن است به شرايط تاريخي آن دوره از جمله وجود از 
هم گسيختگي جامعه، ناامني، قيام ايالت و عشاير و وجود ملوك الطوايفي در مناطق مختلف ربط داده 
شود. اما عملكرد سلسله پهلوي در سال هاي بعد كه در دوران پهلوي دوم نيز تداوم داشت، نشان داد 
اين اقدامات، نه واكنش هاي موضعي، موقت و ضربتي براي ايجاد امنيت بلكه منطق دروني و كلي آن 
نظام براي ايجاد يك ديكتاتوري پليسي و مستبد بود. از سوي ديگر، اگر سه نهاد مدرن مهم يعني 
مجلس، مطبوعات و احزاب را در تاريخ صد سال اخير ايران بررسي كنيم، با وجود تبليغات فريبنده اي 
كه اين دوران را سرآغار دوران »ايران مدرن« قلمداد مي كنند، در دوران پهلوي اول هيچ يك از اين 
نهادهاي مدرن سياسي تقويت نشد.بلكه ساختار سياسي كشور ماهيتًا بازگشت به دوران سلطنت 
مطلقه پيش از مشروطه و »عصر فتحعلي شاه قاجار اما با ظاهري متفاوت«. البته يك تفاوت عمده و 
اساسي ميان دوران رضاشاه و دوران شاهان قاجار وجود داشت. »اگر به زمانه آن مستبد ريش بلند 

كوتاه عقل قانون نداشتيم، حكومت خودكامه رضاشاه بنايش را بر قانون شكني گذاشت« .

برش
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  يك�ي از عمده تري�ن انتقادهاي�ي كه 
به ويژه طي س�ال هاي اخير از سوي برخي 
نويس�ندگان راس�ت گرا به مصدق شده 
بحث ملي ش�دن صنعت نفت است. با اين 
اس�تدالل كه نف�ت در اس�اس »دولتي« 
ش�د و از آنجاي�ي كه اقتص�اد دولتي يك 
اقتصاد دستوري و رانتي است پس ريشه 
مش�كالت كش�ور را بايد در دولتي شدن 
مهم تري�ن منب�ع توليد ثروت در كش�ور 
يعن�ي نفت دانس�ت. ب�ه باور س�يف »در 
دانمارك و ديگر كشورهاي اسكانديناوي 
هم وضعيتي مش�ابه وج�ود دارد، ولي در 
رده بندي توسعه انساني سازمان ملل اين 
كشورها در رديف 10 تاي اول قرار دارند« و 
مشكل در ايران ناشي از دولتي يا ملي بودن 

نفت نيست.
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دانش و فن10اخبار

نگاهيبهمولفههايدواميكپيامرسان

جلب اعتماد عمومي؛ ضرورت پيام رسان هاي داخلي
گروه دانش و فن   

توانايي ارايه خدمات بين المللي، جلب اعتماد مردمي 
و رعايت كيفيت در چارچوب اس��تاندارد هاي جهاني 
مهم ترين مولفه هاي هستند كه به گفته كارشناسان 

براي دوام يك پيام رسان ضروري است.
 انتش��ار نتايج يك نظرس��نجي درباره ميزان مراجعه 
مردم به پيام رس��ان ها و مشخص شدن كاهش اقبال 
مردم نسبت به پيام رس��ان هاي داخلي، بار ديگر اين 
پرسش ها را تداعي كرد كه آيا راه اندازي يك باره چندين 
پيام رسان - در حالي كه در فرايند جهاني راه اندازي آن 
به سال ها مطالعه و بررسي دقيق نياز دارد - تالش براي 
كوچ اجباري مردم به اين پيام رس��ان ها صحيح بوده 

است يا خير.
بر اساس نتايج آخرين نظرسنجي مركز افكارسنجي 
دانشجويان ايران )ايسپا( كه در خرداد امسال انجام 
ش��د، 66 درصد مردم حداقل از يكي از شبكه هاي 
اجتماعي اس��تفاده مي كنند كه در اين ميان 46.7 
درصد فقط شبكه هاي اجتماعي خارجي، 3.9 درصد 
فقط شبكه هاي اجتماعي داخلي و 14.1 درصد هم 
شبكه هاي اجتماعي داخلي و هم خارجي استفاده 

مي كنند.
طبق اين نظرسنجي 62 درصد از پاسخگويان از تلگرام، 
32.2 درصد از اينستاگرام، 25 درصد از واتس آپ، 3.6 
درصد از فيس بوك، 2.7 درصد از توئيتر و 13.5 درصد 

از سروش استفاده مي كنند.
از بين كساني كه از تلگرام استفاده مي كنند، 33 درصد 
از واتس آپ، 52.9 درصد از اينستاگرام، 6.7 درصد از 
فيسبوك، 5 درصد از توئيتر و 16.9 درصد از سروش 

نيز استفاده مي كنند.
همچنين از ميان كس��اني كه از واتس آپ اس��تفاده 
مي كنن��د، 66 درص��د از تلگ��رام، 59.2 درص��د از 
اينس��تاگرام، 8.6 درصد از فيس��بوك، 5.8 درصد از 

توئيتر و 18.4 درصد از سروش نيز بهره مي گيرند.
نتايج اين بررسي نش��ان مي دهد از بين كساني كه از 
اينستاگرام استفاده مي كنند، 81 درصد از تلگرام، 45.7 
درصد از واتس آپ، 9.2 درصد از فيسبوك، 7.1 درصد 
از توئيتر و 15.8 درصد از سروش نيز براي تبادل پيام 
بهره برداري مي كنند و از بين كساني كه از فيسبوك 
اس��تفاده مي كنند، 91.3 درصد از تلگرام، 59 درصد 
از واتس آپ، 82 درصد از اينس��تاگرام، 28.6 درصد از 

توئيتر و 10.9 درصد از سروش نيز استفاده مي كنند. 
از بين كساني كه از توئيتر اس��تفاده مي كنند، 92.4 
درص��د از تلگ��رام، 53.8 درصد از وات��س آپ، 84.9 
درصد از اينستاگرام، 38.7 درصد از فيسبوك و 10.9 
درصد از سروش استفاده مي كنند و از بين كساني كه 
از پيام رسان سروش اس��تفاده مي كنند 60.4 درصد 
از تلگ��رام، 33.1 درصد از وات��س آپ، 36.9 درصد از 
اينس��تاگرام، 5.1 درصد از فيس��بوك و 2.1 درصد از 

توئيتر استفاده مي كنند.
در همي��ن ارتباط كارشناس��ان ارتباطاتي معتقدند: 
اگر قرار بود كه پيام رس��اني كار سهل و ساده اي باشد، 
اكنون با تعداد محدودي از پيام رسان ها نسبت به ديگر 
برنامه ه��اي نرم افزاري تلفن هم��راه در جهان مواجه 
نبوديم. آنها معتقدند كاربر پيام رسان مهم ترين مولفه 
را امنيت آن پيام رسان مي داند و اينكه بتواند با خيال 
راحت پيام ها و تصاوير خود را به اشتراك بگذارد بدون 
آنكه نگران انتش��ار بدون اجازه آنها باش��د و اينكه آيا 
مي توان اين حس امنيت را به كاربر بدهيم. داش��تن 
سيستم هاي قوي كه مانع از دسترسي خارجي و هك 
اطالعات در يك پيام رسان از جمله ديگر موارد ضروري 
براي اقبال كاربران به يك پيام رسان است اينكه فقط 
فكر كنيم صرف وجود يك پيام رسان در داخل كافي 
است، كفايت نمي كند.آنها تدوين قوانين متناسب و 
رعايت آنها را از ديگر نيازهاي ضروري براي پيام رسان ها 
برشمرد كه مسائل حقوقي و قانوني در پيام رسان داخلي 
بايد وجود داش��ته باش��د تا كاربر بداند اگر با مشكل و 
چالشي در اين پيام رسان ها مواجه شد يا اطالعات وي 
بدون اجازه منتشر ش��د با كدام قانون و مرجع قانوني 

مي تواند براي استيفاي حق و حقوق خود اقدام كند.
در اين خصوص مشاور پروژه هاي ملي فناوري اطالعات 
وجود ابهام در اين مسائل حقوقي و قانوني را از عواملي 
دانست كه هنوز نتوانس��ته به كاربر داخلي اين حس 
را بدهد كه پيام رس��ان هاي داخلي خود را موظف به 
رعايت موارد قانوني مي كنند و مرجع مطمئني نيز براي 

رسيدگي وجود دارد.
كيوان نقره كار، به ايرنا، گفت: از طرف ديگر آيا زماني كه 
خود پيام رسان ها از نظر فني و زيرساختي با مشكالتي 
مواجه ش��دند كه در نهايت خسارت هم متوجه كاربر 
شد كجا و چه مرجعي مي تواند اين مسائل را رسيدگي 
و احقاق حق كند.وي، روشن و شفاف بودن وابستگي 

پيام رس��ان هاي داخلي و اينكه متعل��ق به چه نهاد يا 
اشخاصي هس��تند را نيز از عوامل مهم اقبال مردم به 
پيام رس��ان داخلي برشمردو تصريح كرد: مردم وقتي 
خدمات خوب��ي از پيام رس��ان هاي خارجي دريافت 
مي كنند ديگر دنبال وابس��تگي آنها نيس��تند اما اين 

حساسيت براي داخلي ها چندين برابر است.
اين كارش��ناس فناوري اطالعات معتقد است: هدف 
م��ردم در آگاهي از وابس��تگي پيام رس��ان ها، ايجاد 
اطمينان براي آينده اين پيام رسان ها است تا درباره آنها 

تصميم گيري كنند.
به گفت��ه وي، تزلزل مديريت در پيام رس��ان هايي كه 
وابس��تگي به نهاد ها يا بخش هاي داراي ثروت دارند 

سبب بي اعتمادي كاربر به آنها مي شود.
وي ش��فاف نبودن آين��ده پيام رس��ان هاي داخلي و 
اينكه كارب��ران نمي دانند آنها در آين��ده چه امكانات 

 جديدي ارايه خواهند داد هم از عواملي است كه سبب 
روي گرداني مردم مي شود.وي گفت: كوچ اجباري به 
استفاده از يك فناوري نيز هيچ زماني نتوانسته به ادامه 
استفاده دايمي آن» منجر شود و شواهد نشان داده هر 
زمان مردم آرام، آرام به سمت استفاده از يك فناوري 

رفته اند اين اقبال پايدارتر بوده است.
نقره كار توانايي ارايه خدمات بين المللي را يكي ديگر 
از وجوه مورد نياز پيام رسان هاي داخلي برشمرد زيرا 
بسياري از ايرانياني كه از يك پيام رسان خارجي استفاده 
مي كنند خارج از كشورند و اين پيام رسان توانسته نظر 

آنها را جلب كرده و خدمت مورد نياز آنها را ارايه دهد.
وي با طرح اين س��ئوال كه آيا پيام رسان هاي داخلي 
امكان ارايه چنين خدمات و حت��ي فراتر امكان ارايه 
درس��طح بين المللي را دارا هس��تند، گفت: ضعف در 
اين بخش هم مي تواند مانع جدي در سرراه موفقيت 

يك پيام رسان باشد.حميد فتاحي رييس هيات مديره 
شركت ارتباطات زيرساخت ايران نيز به تازگي گفته 
اس��ت: مباحث فني، اعتماد كاربران و ميزان قابليت 
ابزارهاي ارايه شده از عوامل ميزان استقبال از شبكه هاي 
اجتماعي داخلي هس��تند و مهم ترين عامل نيز اقناع 

كاربر براي استفاده از اين شبكه ها است.
وي صريح كرد: در صورتي كه كاربران براي استفاده از 
شبكه هاي داخلي اقناع شوند نياز به انسداد و فيلترينگ 

وجود ندارد چرا كه اقدام هاي سلبي نتيجه اي ندارد.
اكنون به نظر مي رس��د پيام رس��ان هاي داخلي براي 
اينكه مورد اقبال مردم قرارگيرند ضروري است به دور 
از فضاي التهابي به بازخواني اهداف و روش هاي خود 
پرداخت��ه و با برطرف كردن نواق��ص و تالش مجدانه 
براي جلب اعتماد عمومي زمينه حضور موثر خود در 

بازارداخلي را رقم بزنند.

 ايرن�ا| ريي��س اتحاديه دس��تگاه هاي مخابراتي، 
ارتباطي و لوازم جانبي تهران گفت: گوش��ي هايي 
كه اكنون در بازار به صورت محدود توزيع مي شوند، 
ارتباطي با گوش��ي هاي ثبت سفارش شده قبلي كه 
توقيف شده، ندارند و هنوز سرنوشت آنها مشخص 

نشده است.
برخي پايگاه ه��اي اطالع رس��اني در روزهاي اخير 
از توزيع گسترده گوش��ي هاي تلفن همراه در بين 
متقاضيان همراه با اخذ كارت ملي از مش��تري خبر 
دادن��د در حالي ك��ه پيگيري خبرنگار ايرنا نش��ان 
مي دهد گوشي هاي توزيع ش��ده ارتباطي با موارد 

توقيف شده ندارد.
مهدي محبي رييس اتحاديه دستگاه هاي مخابراتي، 
ارتباطي و لوازم جانبي تهران ضمن نادرست خواندن 
چني��ن خبري افزود: يك ش��ركت ك��ه نمايندگي 
گوش��ي هاي اپل را دارد، به صورت مح��دود اقدام 
به توزيع تعداد كمي گوش��ي بين متقاضيان كرده 
است و اين گوش��ي ها هيچ ارتباطي با گوشي هايي 
كه قبال ثبت سفارش شده و در انتظار تعيين تكليف 

هستند، ندارد.
وي ادامه داد: تعداد گوشي هاي اين شركت محدود 

است و با قيمتي حدود 20 ميليون ريال پايين تر از 
قيمت هاي بازار و با شرايطي كه خود شركت اعالم 

كرده است، به فروش مي رسند.
رييس اتحاديه دس��تگاه هاي مخابراتي، ارتباطي و 
لوازم جانبي گفت: توزيع اين گوش��ي ها كه قيمتي 
بين 130 تا 140 ميليون ريال دارند، اثري در كاهش 
قيمت ها نداشته زيرا هم عرضه آنها محدود است و 
هم مدل اين گوش��ي ها از نوعي است كه خريداران 

زيادي را در بر نمي گيرد.
محب��ي ادامه داد: گوش��ي هاي مذك��ور تنها در دو 
فروش��گاه عرضه مي شوند و ش��ركت عرضه كننده 
نيز ش��رايطي را براي فروش آنها مدنظر قرار داده و 

براساس آن عمل مي كند.

بيت كوين نيوز| مديرعامل شركت ويزاكارت به تازگي 
از احتمال پشتيباني از ارزهاي ديجيتال رمزنگاري شده 

سخن گفته است.
 با توجه به استقبال بي نظير كاربران و شركت هاي تجاري 
مختل��ف از ارزهاي ديجيتال رمزنگاري ش��ده همچون 
بيت كوي��ن و اتريوم، حاال مديرعام��ل ويزاكارت كه يك 
شركت چندمليتي امريكايي مستقر در كاليفرنياي اياالت 
متحده امريكاست، به تازگي در يك مصاحبه تلويزيوني 
سخنان جنجال برانگيزي را مطرح كرده كه واكنش هاي 

مثبت و منفي بسياري از كاربران را برانگيخته است.
آل كلي، مديرعامل ويزاكارت، در اين مصاحبه تلويزيوني 
اظهار كرده است در صورتي كه محبوبيت و ميزان استقبال 
از ارزهاي ديجيتالي رمزپايه همچنان رو به رش��د باشد، 
وضعيت مبادالت تجاري و مالي در جهان بدون شك تغيير 
خواهد كرد و ما در آينده اي نزديك احتماال مجبور خواهيم 

بود از اين ارزها نيز پشتيباني كنيم.
طي چند س��ال اخير ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري شده 
بس��ياري هم چون بيت كوي��ن، مونرو، ريپ��ل و اتريوم از 
محبوبيت و استقبال بي نظيري برخوردار شده و كاربران 
بسياري در جهان به دنبال استخراج و تبديل پول هاي خود 
به ارزهاي ديجيتالي هستند؛ چراكه اين روزها بسياري از 
افراد با خريد و استخراج اين ارز توانسته اند به پول زيادي 
دست پيدا كنند.چندي پيش بود كه برايان آرمسترانگ، 
مديرعام��ل صرافي كوين بي��س كه در زمين��ه ارزهاي 
ديجيتالي رمزنگاري شده فعاليت مي كند، پيش بيني و 
اعالم كرد كه تا پنج سال آينده تعداد افراد و مشتريان حاضر 
در اكوسيستم ارزهاي ديجيتال رمزپايه از 40 ميليون نفر 
كنوني به يك ميليارد نفر خواهد رسيد. اين آمار و ارقام به 

وضوح نشان دهنده وسعت استقبال بي نظير از اين ارزهاي 
مجازي بوده و به شركت هاي فعال در حوزه پرداخت هاي 
الكترونيكي و مالي اين هشدار را مي دهد كه هرچه زودتر 
اين ارزها را نيز به امكانات تبادالت مالي خود اضافه كنند تا 
خيل عظيمي از مشتريان و كاربران خود را از دست ندهند 
و بجاي آن بتوانند توجه شان را به قابليت هاي جديد خود 
جلب كنند.بيت كوين از سال 2009 ميالدي معرفي شد 
و به تدريج به مشهورترين ارز ديجيتالي در سراسر جهان 
كه ارزش بسيار بااليي پيدا كرد، تبديل شد. گفته مي شود 
ارزهاي ديجيتالي رمزپايه غيرقابل هك هس��تند و بايد 
به صورت ناشناس و با استفاده از سخت افزارهاي قدرتمندي 
از پلت فرم هاي مخصوص استخراج اين نوع ارزهاي مجازي، 
استخراج يا به اصطالح ماينينگ شوند.در ابتدا بسياري از 
كشورهاي جهان سعي كردند تا اين پول بي افسار را كنترل 
كرده و معامالت با آن را تا حد امكان محدود كنند؛ چراكه 
آنها بر اين باورند بي��ت كوين به تجارت هاي غيرقانوني و 
غيرمجاز هم چون تجارت اسلحه، تجهيزات تروريستي، 
قاچ��اق دارو و مواد مخدر دامن زده و به علت آنكه مقامات 
قضايي و پليس نمي توانند طرفين معامله را شناسايي و 

ردگيري كنند، باعث سهولت استفاده از آن مي شود. 

ورج| وزارت دادگس��تري اياالت متح��ده امريكا به 
تازگي اعالم كرده اس��ت كه هكرهاي چيني ساليان 
سال سرورهاي شركت هاي فعال در حوزه هوا و فضا را 
هك كرده و به اطالعات آنها دسترسي پيدا مي كرده اند.

با توجه به گسترش حمالت سايبري و هك وب سايت و 
سرورهاي شركت هاي مختلف و نهادهاي امنيتي، دولتي 
و حوزه هاي علمي حس��اس در جهان، حاال به تازگي 
پژوهشگران و محققان فعال در زمينه امنيت سايبري 
با همكاري وزارت دادگس��تري اياالت متحده امريكا 
دريافته و اعالم كرده اند كه در سال هاي پيش هكرها و 
مجرمان سايبري تحت حمايت دولت چين به سرورهاي 
شركت هاي هوانوردي و فضانوردي حمله و نفوذ كرده 
و به حجم زيادي از اطالعات محرمانه و فوق سري آنها 
دسترس��ي پيدا كرده اند. در اين گزارش كه امروز، 31 
اكتبر 2018 ميالدي تحويل وزارت دادگستري اياالت 
متحده داده شده است، نام 10 نفر از عامالن اين حمالت 
سايبري و هكرهاي چيني به چشم مي خورد كه در صدر 
فهرست مظنونان اين واقعه قرار گرفته اند.  گفته مي شود 
ماموران و افس��ران نهادهاي امنيتي و وزارت اطالعات 
چين به منظور دسترسي به اطالعات محرمانه مربوط به 
طراحي موتورهاي توربو فن به كار رفته در هواپيماها و 
جت هاي تجاري، به سرورهاي شركت هاي سازنده اين 
محصوالت هوان��وردي حمله كرده و حجم عظيمي از 

اطالعات موجود در آن را به سرقت برده اند. 
به گفته كارشناسان، هكرهاي چيني به منظور ساخت 
و طراحي محصوالت مش��ابه با موتورهاي مذكور اين 

اطالعات خطير و حساس را به سرقت برده اند. 

ورج| اپل مدعي ش��ده است كه تراشه امنيتي كه در 
نس��ل جديد رايانه هاي مك ب��وك 2018 به كار برده 
است، ش��نود مكالمات را از طريق ميكروفن لپ تاپ 

ناممكن مي سازد.
اين تراش��ه هاي امنيتي از حافظه داخل��ي، داده هاي 
 مربوط به اثر انگشت كاربران و قسمت هاي ديگر اين 
لپ تاپ ها به خوب��ي حفاظت مي كند و ب��ه هكرها و 
مجرمان س��ايبري كه قصد دارند بدون اجازه كاربران 
به اطالعات آنها دسترس��ي و نف��وذ پيدا كنند، امكان 

جاسوسي و شنود مكالمات را نخواهد داد.
اين تراشه امنيتي به قابليتي مجهز است كه ميكروفن 
دس��تگاه را در مواقع لزوم از لحاظ سخت افزاري قطع 
مي كند و اين بدان معناس��ت پس از بستن و خاموش 
كردن دستگاه، ارتباط ميكروفن با ساير قسمت هاي 

لپ تاپ از لحاظ فيزيكي نيز قطع مي شود.
اپل در اين خصوص اينچنين مي گويد: وقتي ارتباط 
ميان ميكروفن با س��اير بخش ها به صورت س��خت 
افزاري قطع مي شود، ديگر هيچ يك از نرم افزارها قادر 
نخواهند بود با ميكروفن لپ تاپ ارتباط برقرار كنند و 
اين امر امكان شنود مكالمات و جاسوسي از كاربران را 

به صفر مي رساند.
البته الزم به ذكر است كه همواره يكي از جنجالي ترين 
موضوعاتي كه كاربران و كارشناس��ان را نگران كرده 
است، دوربين لپ تاپ است كه ممكن است اين امكان 
را به هكرها بدهد كه بدون اجازه آنها از زندگي روزمره 
و مكالمات شان فيلم و عكس برداري كرده و به عبارتي 

ديگر جاسوسي كند.

افتا| مركز »افتا« نسبت به شيوع يك VPN بدافزاري 
آل��وده كننده گوش��ي موبايل به كارب��ران اندرويدي 
هشدار داد. اين اپليكيشن مخرب روي دستگاه آلوده، 

آگهي هاي مزاحم نمايش مي دهد.
اخيرا ي��ك دانلودكنن��ده بداف��زار اندروي��دي با نام 
origin.819.Android.DownLoader در 
گوگل پلي شناسايي شده كه بيش از 51 هزار و 100 
كارب��ر آن  را دانلود كرده اند. اي��ن دانلودكننده داراي 
قابلي��ت نصب و اجرا س��اير برنامه ه��اي مخرب روي 

دستگاه هاي آسيب ديده است.
 پژوهش��گران Doctor Web security تع��داد

 Quoac 14 كپي از اي��ن برنامه مخرب كه توس��ط
توزيع شده اند را پيدا كردند. اين برنامه ها در قالب بازي 
.Android.DownLoader توزيع شده اند. برنامه 
Android. يك نسخه ويرايش شده origin.819

origin.818.DownLoader است كه به عنوان 
برنامه VPN توزيع ش��ده اس��ت. زماني ك��ه برنامه 
 SD درخواست دسترسي نوشتن و خواندن در كارت
را نمايش مي دهد، كارب��ر را وادار مي كند تا به برنامه، 

دسترسي مديريت گوشي را اعطا كند.
پس از به دست آوردن دسترسي، برنامه آيكون خود را 
حذف مي كند و تنها در ليست برنامه هاي نصب شده 
قابل مشاهده است. سپس برنامه به سرور راه دور متصل 
مي شود و فايل هاي APK مختلف دانلود مي كند و كاربر 

را وارد مي كند تا آنها را نصب كند.
اين برنامه هر 20 ثانيه يك بار صفحه نصب برنامه هاي 
دانلود شده را نمايش مي دهد تا كاربر آنها را نصب كند.

ديلي ميل| اپل از سه محصول جديد خود يعني مك 
بوك اير،  اي پد پرو و مك ميني رونمايي كرد.

اين لپ تاپ بسيار نازك از يك دهه قبل تاكنون آپديت 
 Touch ،نشده بود. اين دستگاه مجهز به نمايشگر رتينا

ID و اجزاي سريع تر است.
قيمت پاي��ه اي��ن محص��ول از 1199 دالر اس��ت و 
س��فارش گيري آن از هفته آتي آغاز مي شود. در اين 
رويداد تيم كوك اعالم كرد اپ��ل اكنون بيش از 100 

ميليون دستگاه در سراسر جهان دارد.
به هرحال مك بوك اير با نمايشگر 13.3 اينچي عرضه 
مي ش��ود. لبه هاي آلومينيومي دس��تگاه نيز حذف 
شده اند.در نتيجه لبه هاي آن 50 درصد باريكتر شده اند.

همراه با نمايشگر رتينا، اپل تعداد پيكسل هاي نمايشگر 
را 4 برابر كرده است. اكنون تعداد پيكسل هاي نمايشگر 
بيش از 4 ميليون پيكس��ل اس��ت. همچنين قابليت 
Touch ID در قسمت راست گوشه كيبورد قرار دارد و 
با كمك آن كاربران مي توانند با اثر انگشت قفل دستگاه 
را باز كنند. همچنن مك بوك اير مجهز به نسل هشتم 
CPU هاي دو هس��ته اي اينتل است كه 1.5 ترابايت 

حافظه ذخيره و 16 گيگابايت RAM دارند. 
در كنار اين موارد پورت هاي يو اس بي سي نيز در مك 

ب��وك اير قرار دارند. بلندگوهاي اين دس��تگاه نيز 25 
درصد قدرت بيشتري نسبت به مدل هاي قبلي دارند.

عمر باتري دستگاه 12 ساعت است. وزن مك بوك اير 
2.75 پوند است.عالوه بر اين دستگاه، اپل از اي پد پرو 
تمام صفحه بس��يار نازك با قيمت 799 دالر رونمايي 
كرده است. لبه هاي اين دس��تگاه از نمونه هاي قبلي 
نازك تر اس��ت. همچنين دكمه خانه نيز حذف شده 
و بنابراين نمايش��گر بزرگ تر شده است. اين دستگاه 
مجهز به فناوري شناسايي صورت است و به كاربر اجازه 

مي دهد قفل دستگاه را با اين فناوري باز كند. 
قيمت مدل 11 اينچي آن 799 دالر و نس��خه 12.9 
اينچي اي پد پرو 999 دالر اعالم ش��ده اس��ت. اين اي 
پد مجهز به نمايشگر »ليكوييد رتينا«، تراشه بيونيك 

A12X، يك ترابايت حافظه ذخيره، CPU هش��ت 
هسته اي وGPU هفت هسته اي اس��ت. عالوه بر آن 
ضخامت دستگاه 5.9 ميليمتر است. همچنين نسبت 

به مدل هاي قبل 25 درصد سبك تر است.
در اين برنامه اپل اعالم كرد بيش از 400 ميليون اي پد 
فروخته و يكي از محصوالت محبوب اين شركت است.

در كنار اين موارد در رويداد اپل از پي سي دسك تاپ 
»مك مين��ي« جديد رونمايي ك��رد. قيمت پايه اين 
دس��تگاه 799 دالر اس��ت كه ش��امل يك پردازشگر 
4 هسته اي مي شود. در نس��خه اي ديگر از دستگاه از 
پردازشگر 6 هسته اي نيز اس��تفاده مي شود.دستگاه 
مذكور مجهز به تراشه امنيتي T2 اپل و حافظه آن 64 
 Thunderboly گيگابايت است. دستگاه سه پورت
دارد. اين نخستين آپديت مك ميني از زمان رونمايي 

آن از 2014 تاكنون به حساب مي آيد.
جالب آنكه مك ميني از آلومينيوم 100 درصد بازيافتي 
ساخته شده است. نسخه اصلي دستگاه مجهز به نسل 
هشتم پردازشگرهاي اينتل است اما كاربران مي توانند 
در صورت تمايل از دستگاهي كه با پردازشگر 6 هسته اي 
ارايه مي شود، استفاده كنند. باتوجه به آنچه گفته شد 

مك ميني 5 برابر سريع تر از نسخه هاي قبلي است.
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رويداد

بازار فراسو

ضرورت گسترش 
زيرساخت اتصالي به جهان

مهر| معاون وزير ارتباطات با اشاره به 5 سناريو 
احتمالي درباره تحري��م اينترنت گفت: تهديد 
تحريم اينترنت خطر جدي براي ايران نيست اما 
بايد گسترش زيرساخت هاي اتصالي به جهان را 

در دستور كار قرار دهيم.
امير ناظمي در صفحه توئيتر خود نوشت: امروز 
تهديد تحريم اينترنت خطر ج��دي براي ايران 
نيس��ت اما براي بي اثركردن كامل هر تحريم يا 
تهديد، الزم است تا گس��ترش زيرساخت هاي 

اتصالي به جهان را در دستور كار قرار دهيم.
وي با بيان اينكه اگ��ر امروز اندكي هزينه در اين 
زمينه كنيم، فردا س��خن گفتن از تحريم ايران، 
در عمل تهديد ساير كشورها خواهد بود، افزود: 
تحليل اشتباه دقيقا از جايي شروع مي شود كه 
فكر كنيم اگر ما اينترانت ملي داشته باشيم، آنگاه 
در برابر تحريم ها پايدارتر مي شويم. اين استدالل 

يك اشتباه خطرناك است.
رييس سازمان فناوري اطالعات ايران با اشاره به 
5 سناريو از تحريم اينترنت، گفت: تحريم مالي 
شركت هاي س��رويس دهنده اينترنت، تحريم 
دامنه هاي اي آر، تحريم دامنه هاي مالك ايراني، 
دس��تكاري در جري��ان آدرس ده��ي، DNS و 
روتينگ و تحريم وب سرويس ها مي تواند از جمله 
سناريوهاي تحريم باشد.وي ادامه داد: پايداري 
در برابر تحريم ها زماني خواهد بود كه ميزان داده 
ورودي و خروجي همزمان افزايش يابد؛ يعني ما 

جهاني تر شده باشيم. 

 توقف رشد سيم كارت
در كشور

رگوالت�وري| آمارهاي ارايه ش��ده از وضعيت 
نفوذ موبايل در كشور نشان مي دهد كه ضريب 
نفوذ اين ابزار ارتباطي تغييري نداش��ته و تعداد 
مشتركان هم نسبت به س��ال گذشته افزايش 

خاصي نيافته است.
 براس��اس آمار و اطالعات منتشر شده از بخش 
فن��اوري اطالع��ات و ارتباطات ك��ه در پورتال 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي قرار 
داده شده است، وضعيت رشد دسترسي موبايل 
در كشور تقريبا به اشباع رسيده و ضريب نفوذ اين 
فناوري ارتباطي نس��بت به سال گذشته، بدون 
تغيير باقي مانده است.آمارها نشان مي دهد كه 
هم اكنون تع��داد 90 ميليون و 556 هزار و 793 
مشترك موبايل در كشور به ثبت رسيده و ضريب 
نفوذ اين فناوري در كش��ور 110 درصد اس��ت. 
در همين حال 82.64 درصد جاده هاي كش��ور 
از جمل��ه جاده هاي اصلي، فرع��ي و ريلي تحت 
پوشش موبايل قرار دارند. اين درحالي است كه 
تعداد مشتركان موبايل در سال 96 حدود 88.5 
ميليون نفر بود و ضريب نفوذ موبايل در اين سال 

نيز 110 درصد گزارش شده است.

رفع فيلتر سايت كوتاه سازي 
لينك bitly طبق نظر كاربران

فارس| رفع فيلتر سايت bitly به عنوان يكي 
از رايج ترين وب سايت هاي كوتاه سازي لينك با 
درخواست مردمي و طبق اطالع رساني انجام شد.

گويا كاربرد سايت هاي اينچنيني در تغيير آدرس 
به صورت س��ريالي در بسياري از جرايم يا فريب 
مالباخت��گان، از جمله داليل فيلتر اين س��ايت 
بوده است.رفع فيلتر اين سايت جز مواردي بوده 
كه به صورت درخواس��ت مردمي ب��ه كارگروه 
فيلترينگ رس��يده اس��ت.كارگروه فيلترينگ 
بخش��ي براي دريافت درخواس��ت هاي مردمي 
دارد كه اگر سايتي فيلتر است اما مردم معتقدند 
مطالب مفيدي براي اس��تفاده دارد مي توانند با 
 بيان دليل استفاده براي رفع فيلتر آن در آدرس

 internet.ir درخواست دهند.

ترامپ توييتر را هم به عدم 
بي طرفي متهم كرد

بيزينس اليو| بعد از حمالت متعدد به فيس 
بوك، گوگل، اپل، آمازون و ديگر ش��ركت هاي 
بزرگ فناوري در امريكا، ترامپ رييس جمهوري 
اياالت متحده اين بار توئيتر را هدف حمالت تند 

خود قرار داده است.
ترامپ از اينكه توئيتر تع��دادي از طرفداران وي 
را در اين ش��بكه اجتماعي حذف كرده عصباني 
بوده و معتقد است كه اين كار عمدا انجام شده و 
نشان دهنده سوگيري و عدم بي طرفي سياسي 

اين سايت است.
ترامپ بطور كلي معتقد است شبكه هاي اجتماعي 
امريكاي��ي و مديران آنها با جمه��وري خواهان 
دشمني دارند. وي در توئيت خود نوشته كه توئيتر 
بسياري از تعقيب كنندگان وي را حذف كرده و 

با اين كار بر ضد رييس جمهور عمل كرده است.
اما به نظر مي رسد اين موضوع ربطي به ضديت با 
ترامپ ندارد. زيرا توئيتر در ماه هاي اخير بسياري 
از حس��اب هاي كاربري جعلي را كه براي انتشار 
اخبار دروغين در توئيتر به كار مي رفتند حذف 
كرده و به نظر مي رسد برخي از اين حساب ها در 

ميان تعقيب كنندگان ترامپ در توئيتر بوده اند.
از همي��ن رو ترامپ از ماه جوالي ت��ا به حال در 
حدود 204 هزار نفر از 53.4 ميليون نفر تعقيب 
كننده خود را از دس��ت داده است. اين افراد 0.4 
درصد از كل تعقيب كنن��دگان وي بوده اند كه 

حساب هاي كاربري قالبي داشته اند.
براندون برومن سخنگوي توئيتر هم گفته است: 
به دنبال حذف حساب هاي جعلي تعداد تعقيب 
كنندگان بسياري از حساب هاي كاربري مشهور 
كاهش يافته و در نهايت افرادي باقي مانده اند كه 

واقعي و قابل اعتماد هستند.



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها

با امضاي تفاهم نامه همكاري بين خراسان رضوي و بنياد علويون تركيه انجام شد؛ 

با افتتاح چهاردهمين نمايشگاه بين المللي عمران و صنعت ساختمان كيش؛ 

ورود گردشگران زيارت از تركيه به مشهد

گردهماييبزرگفعاالنصنعتساختمانروزجمعهدركيشرقمميخورد

گروه بنگاه ها|
يك��ي از مهم ترين راهكارهاي اجرايي براي رس��يدن 
به توس��عه پايدار؛ ظرفيت هايي است كه كشورها در 
خصوص توس��عه گردش��گري از آن بهره مي برند؛ در 
مسير اين اهميت س��اختاري است كه ايران از طريق 
توسعه مناسبات ارتباطي با همسايگان تالش مي كند تا 
ظرفيت هاي تازه اي را در بخش گردشگري ايجاد كند.

پيش از اين حس��ين يامان معاون وزير گردش��گري 
تركيه با اشاره به ظرفيت هاي توسعه گردشگري اعالم 
كرده بود: »خواهان توسعه همكاري هاي گردشگري 
با ايران هس��تيم و اين همكاري فرهنگي مي تواند به 
پايداري روابط دو كش��ور كمك كند. روابط فرهنگي، 
هنري و گردشگري بين ايران و تركيه از جايگاه خاصي 

برخوردار است.«
حس��ين يامان ادامه داد: خواهان هم��كاري در تمام 
حوزه ها با ايران هس��تيم حتي عالوه بر گردش��گري 
مايل هستيم ايراني ها در تركيه كنسرت، تئاتر و ديگر 
رويدادهاي فرهنگي برگزار كنند و معتقديم اگر ايران 
گردشگري خود را تقويت كند مي تواند يكي از مقاصد 
مهم گردشگري باش��د. وي گفت: تركيه اكنون رتبه 
ششم گردش��گري جهان را دارد و يكي از مقاصد مهم 
گردشگري جهان اس��ت و حاضريم به ايران در زمينه 

ارتقاي گردشگري كمك كنيم.
در مس��ير همين تبادالت فرهنگ��ي مديركل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي از 
آغاز گام هاي عملياتي ورود گردشگران زيارت از تركيه 

به مشهد خبر داد.
به گزارش تع��ادل از روابط عموم��ي اداره كل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي، 
ابوالفض��ل مكرمي فر با اعالم اي��ن خبر گفت: هيئت 
جذب س��رمايه گذاري و گردشگري از ايران به دعوت 
بنياد علويون تركيه به اين كشور رفته و پس از مذاكره 
تفاهم نامه اي را امضا كرده اند كه زمينه حضور علويون 
براي زيارت از بارگاه ملكوتي امام رضا )ع( در مشهد و 
بازديد از فوشنجان و آرامگاه عطار و خيام در نيشابور 

فراهم شود.
او ادامه داد: در اين هيئت، غالمعلي ارباب خالص مشاور 

وزير و رييس نمايندگي وزارت امور خارجه در شمال 
ش��رق، س��عيد ولي زاده رييس انجمن دفاتر خدمات 
مسافرتي و نمايندگاني ديگر از دفاتر خدمات مسافرتي 

و هتلداران استان حضور داشتند.
مكرمي فر تصريح كرد: اين هيئت با ش��هردار منطقه 
يني محله آنكارا اس��تاندار آنكارا دي��دار و از چندين 
پروژه گردش��گري ني��ز بازديد كرد. هيئ��ت ايراني با 
س��رمايه گذاران بخش خصوصي و اقتص��ادي فعال 
درح��وزه گردش��گري در مقر بنياد علوي��ون ديدار و 

گفت وگو كرد.
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
خراس��ان رضوي به نقش اين ديدارها در ارتقا سطح 
همكاري گردش��گري زيارت بين خراس��ان رضوي و 
تركيه اشاره كرد و گفت: تفاهم نامه اي نيز بين بخش 
خصوصي خراسان رضوي و بنياد علويون تركيه امضا 

شده است.

استفادهازاشتراكاتبرايتوسعهگردشگري
مكرمي فر با اشاره به متن اين تفاهم نامه اظهار كرد: با 
توجه به وجود مشتركات متعدد فرهنگي، تاريخي و 
حس��ن روابط موجود ميان دو كشور و با هدف تبادل 
گردش��گري ميان دو كش��ور به ويژه فراهم ساختن 
تس��هيالت الزم جهت س��فر اتباع تركيه و علويون به 
مشهد مقدس، نيشابور و بجنورد، زيارت امام رضا )ع( 
و بازديد از زادگاه بكتاش ولي در روس��تاي فوشنجان 
نيشابور و ديگر مكان هاي تاريخي و فرهنگي خراسان 
رضوي از جمله خيام، عطار نيش��ابوري و فردوس��ي 

تفاهم شد.
او افزود: در گام اول به منظور عملياتي و اجرايي كردن 
توافق هاي انجام شده در اين سفر، مكان الزم براي ايجاد 
دفتر اطالع رساني گردشگري بطور متقابل واگذار شد.

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
خراسان رضوي ادامه داد: همچنين در تفاهم نامه اي 
كه به امضاي بخش خصوصي خراسان رضوي و آنكارا 
رسيد مقرر شد، »فاروق علي يلديريم« و هيئت همراه 
به مشهد دعوت شوند و طي يك تا 2 ماه آينده به مشهد 
آمده و در اين س��فر قرارداد واگذاري مكان هاي مورد 

نظر، متضمن جزئيات و چگونگي شيوه مديريت اجرايي 
و نحوه فعاليت آن به امضا برس��د تا پس از آن فعاليت 

رسمي و علمي دفاتر مورد نظر آغاز شود.

ترغيبگردشگرانتركيهبرايسفربهايران
از سوي ديگر سركنسول سفارت تركيه در مشهد نيز 
معتقد است: كنسولگري تركيه تالش مي  كند با ايجاد 
بستر مناسب براي جذب گردش��گران به ايران نوعي 
تعادل در اين بخش برقرار كند تا گردشگران بيشتري 

براي سفر به ايران ترغيب شوند.
محمت دوغان سركنسول تركيه در مشهد بيان كرد: 
ساالنه دو ميليون نفر از مردم ايران از مناطق مختلف 

فرهنگي، تاريخي و گردشگري تركيه بازديد مي كنند 
و سهم گردشگران تركيه اي در بازديد از اماكن مشابه 

در ايران تا 2۵۰ هزار نفر است.
او اف��زود: از اين رو كنس��ولگري تركيه تالش مي كند 
با معرفي و ايجاد بس��تر مناس��ب براي جذب بيشتر 
گردش��گران به ايران نوعي تعادل در اين بخش برقرار 
كند تا گردشگران بيشتري از تركيه براي سفر به ايران 

ترغيب شوند.
سركنس��ول تركيه در مشهد همچنين قنات جهاني 
قصبه گناباد را ظرفيتي مهم براي توسعه گردشگري 
منطقه اي و بين المللي توصيف كرد و افزود: شناخت 
گردش��گران تركي��ه اي نس��بت به هوي��ت و اصالت 

اين قنات باي��د افزايش يابد. او گفت: توس��عه روابط 
سياس��ي، فرهنگ��ي و اقتصادي بين اي��ران و تركيه 
مورد توجه خاص كنس��ولگري تركيه در مشهد قرار 
دارد و با اين هدف چندي پي��ش هيئت اقتصادي از 
مشهد به استانبول و از استانبول به مشهد سفر كرده 
و س��رمايه گذاران با ظرفيت هاي اقتصادي دو كشور 

آشنا شدند.
 دوغان هدف از س��فر و بازديدهاي خ��ود را از مناطق 
مختلف گستره منطقه اي كنسولگري تركيه در مشهد 
بررسي و آشنايي با ظرفيت هاي فرهنگي، اقتصادي و 
گردش��گري اين نقاط و انتقال آن به سرمايه گذاران و 

گردشگران ترك اعالم كرد.

 توليدكنندگان و س��رمايه گذاران بخ��ش عمران و 
مسكن كشور در چهاردهمين نمايشگاه بين المللي 
عمران و صنعت ساختمان كيش روز جمعه گردهم 

مي آيند.
توليدكنندگان، سرمايه گذاران و فعاالن بخش عمران 
و مسكن كشور در چهاردهمين نمايشگاه بين المللي 
عمران و صنعت ساختمان كيش از روز جمعه ۱۱ تا 

۱۴ آبان ماه گردهم مي آيند.
 به گزارش تعادل از پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون 
ايران، چهاردهمين نمايش��گاه بين المللي عمران و 
صنعت س��اختمان كيش از جمع��ه ۱۱ آبان تا ۱۴ 
آبان ماه جاري ب��ه عنوان يك رخداد منحصر به فرد 
در اقتصاد كشور براي سرمايه گذاري و توسعه فضاي 
كسب و كار با توجه به ويژگي هاي خاص جغرافيايي 
و توس��عه يافته بودن بازارهاي مالي و پولي كيش و 
وجود مراكز دانش��گاهي متعدد مال��ي، مديريتي و 
اقتصادي و مهندس��ي در جزيره فرصتي اس��ت كه 
توليد كنن��دگان و س��رمايه گذاران بخش عمران و 
مسكن كشور از آن استفاده كنند.  صنعت ساختمان 
و عم��ران از صنايع پيش��ران بوده ك��ه بيش از ۸۰ 

صنعت وابستگي كامل به آن دارند. اتاق تعاون ايران 
برگزاركننده ۱3 دوره نمايشگاه بين المللي صنعت 
س��اختمان تهران و پنج دوره نمايشگاه بين المللي 
عمران و ساختمان كيش اين فرصت را براي فعاالن 

بخش صنعت س��اختمان در جهت تعامل و توسعه 
همكاري ها فراهم كرده است.

 الزم به اش��اره است، تعداد ۱2۰ ش��ركت كننده در 
نمايشگاه امسال حضور خواهند داشت و اين نمايشگاه 

در فضايي بالغ بر ۴هزار و 2۰۰ متر از ۱۱ تا ۱۴ آبان ماه 
جاري برگزار خواهد شد.

 مشاركت كنندگان در ۹ گروه كااليي مرتبط با صنعت 
ساختمان حضور دارند كه اين گروه ها شامل، مصالح 
پايه اي و سيستم هاي سازه اي، معماري و دكوراسيون 
دخلي، تاسيسات مكانيكي ساختمان، تاسيسات برقي 
و الكترونيكي، آسانس��ور و باالبر، ابزار و ماشين آالت 
ساختمان، خدمات مهندسي و حرفه اي و بازار سرمايه، 
تشكل ها، دانشگاه ها، مراكز علمي عمران و خدمات 

شهري هستند.

حض�ورمقام�اتبلندپاي�هدرافتت�اح
چهاردهميننمايش�گاهبينالملليساختمان

وعمرانكيش
 چهاردهمين نمايشگاه بين المللي ساختمان و عمران 

كيش با حضور مقامات بلند پايه افتتاح مي شود.
چهاردهمين نمايشگاه بين المللي ساختمان و عمران 

كيش با حضور مقامات بلند پايه افتتاح مي شود.
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني اتاق تع��اون ايران، 
چهاردهمين نمايشگاه بين المللي ساختمان و عمران 

كيش با حضور مديرعامل منطقه آزاد كيش، رييس 
فراكسيون تعاون مجلس شوراي اسالمي، امام جمعه 
منطقه آزاد كيش، مقامات س��ازمان توسعه تجارت، 
نايب رييس اتاق تعاون ايران، دبيركل اتاق تعاون ايران، 
مقامات و مديران ارشد استان هرمزگان، ۱۱ آبان ماه 

جاري افتتاح مي شود.
گفتني اس��ت اين نمايش��گاه تا ۱۴ آبان ماه در مركز 
نمايشگاه هاي بين المللي جزيره كيش برگزار مي شود.

 الزم به اش��اره است، تعداد ۱2۰ ش��ركت كننده در 
نمايشگاه امسال حضور خواهند داشت و اين نمايشگاه 
در فضايي بالغ بر ۴هزار و 2۰۰ متر از ۱۱ تا ۱۴ آبان ماه 

جاري برگزار خواهد شد.
 مش��اركت كنندگان در ۹ گ��روه كاالي��ي مرتبط با 
صنعت ساختمان حضور دارند كه اين گروه ها شامل، 
مصالح پايه اي و سيس��تم هاي س��ازه اي، معماري و 
دكوراسيون داخلي، تاسيسات مكانيكي ساختمان، 
تاسيسات برقي و الكترونيكي، آسانسور و باالبر، ابزار و 
ماشين آالت ساختمان، خدمات مهندسي و حرفه اي و 
بازار سرمايه، تشكل ها، دانشگاه ها، مراكز علمي عمران 

و خدمات شهري هستند.

پاسداشت روز » شهرهاي 
جهان« در اصفهان

اكتب��ر  اصفه�ان|3۱ 
مصادف ب��ا ۹ آبان ماه بنا بر 
تصوي��ب مجم��ع عمومي 
س��ازمان مل��ل ب��ه عنوان 
روز »ش��هرهاي جه��ان« 
نامگذاري ش��ده اس��ت تا 
ل��زوم تحقق »ش��هر بهتر، 
زندگي بهتر« كه شعار اين مناسبت جهاني است را به 

شهرنشينان و متوليان اداره شهر، يادآوري كند. 
به گزارش تعادل، شعار سال 2۰۱۸ اين رويداد » ساختن 
شهرهاي تاب آور و پايدار« تعيين شده است تا شهرهاي 
جهان، برنامه ها و ديدگاه هاي خود را بر اساس اين رويكرد 

اعالم و ارايه كنند. 
مديركل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان 
در اين خصوص گفت: شهرها براي تاب آور بودن و توان 
مقابله با موقعيت هاي مختلف بايد ظرفيت هاي خود را 
براي دفع اثر مخاطرات توسعه داده و بتوانند از زندگي 
شهروندان محافظت كنند. در اين راستا رفع مخاطرات 
زندگي شهري و افزايش زيست پذيري شهر، نگاه ويژه 

مديريت شهري در اصفهان است.
ايمان حجتي افزود: با توجه به اهميت موضوع تاب آوري 
و حفاظت از زندگي شهروندان، شهرداري اصفهان به 
مناس��بت اين روز جهاني، نشست تخصصي مديريت 
رخداد شهري در حوادث بشرساز را در محورهايي چون 
ش��ناخت و آگاهي از اصول پدافند غيرعامل، شناخت 
استانداردهاي پدافند غيرعامل مرتبط با مباحث شهري 
و اراي��ه راهبردها و راهكارهاي رعاي��ت الزمات پدافند 
غيرعامل با حضور مديران و كارشناس��ان ش��هرداري 
اصفهان ۱۰ آبان ماه در محل كتابخانه مركزي شهرداري 

اصفهان برگزار خواهد كرد. 

افزايش سرعت و توان 
بارگيري در انبار نفت ساري

مازندران| مدير شركت 
ملي پخ��ش فرآورده هاي 
نفتي منطقه ساري گفت: 
ب��ا افزايش س��رعت و توان 
بارگيري و افزودن سكوهاي 
بنزي��ن و نفت��گاز، زم��ان 
صرف ش��ده براي بارگيري 

نفتكش ها بيش از 3۵ درصد كاهش يافت .
حسينعلي طالبي، انبار نفت منطقه ساري را از مدرنترين 
و ايمن ترين تاسيس��ات نفتي در شمال كشور دانست 
و بيان كرد: با توجه به موقعيت اس��تراتژيك انبار نفت 
ساري و برنامه تداركاتي كه از سوي شركت ملي پخش 
فرآورده ه��اي نفتي ايران اعالم ش��د، به منظور تامين 
سوخت مورد نياز مناطق همجوار در استان هاي شمالي 
با افزايش توان و س��رعت بارگيري در انبار نفت ساري 
اين مهم محقق ش��د و در حال حاضر با سرعت بيشتر 
بارگيري ها به مقصد داخل اس��تان و مناطق همجوار 
انجام مي گيرد . طالبي از ايمني باالي تاسيس��ات انبار 
نفت س��اري گفت و تاكيد كرد: پروژه افزايش سرعت و 
توان بارگيري فرآورده هاي بنزين و نفتگاز از زمس��تان 
س��ال ۹۶ شروع و بدون ايجاد وقفه در سوخت رساني و 
تعطيلي انبار، اين پروژه به همت كليه پرسنل واحد هاي 
خدمات فني مهندسي، عملياتي و اچ اس اي در مهرماه 
۹۷ به بهره برداري رسيد و از ايمني بااليي برخوردار است .

مديرمنطقه ساري اظهار كرد: در اين پروژه به منظور باال 
بردن توان بارگيري سه سكو به سكوهاي بارگيري بنزين 
و چهار س��كو به سكوهاي بارگيري نفت گاز اضافه و به 
منظور افزايش سرعت بارگيري يك پمپ به مجموعه 
پمپ هاي بنزين و دو پمپ به مجموعه پمپ هاي نفت گاز 

افزوده شد .

شوراي شهر در انتخاب 
شهردار مختار است

مركزي| سيد علي آقازاده 
گفت: نه بنده و نه هيچ يك 
از مس��ووالن و مقام ها حق 
ندارن��د در رون��د انتخاب 
شهردار جديد اراك و در كار 

شوراي شهر دخالت كنند.
استاندار مركزي در گفت وگو 
با ايلنا در خصوص روند انتخاب شهردار جديد اراك، اظهار 
كرد: بنده به عنوان استاندار مركزي بارها اعالم كرده ام كه 
به نظر و راي ۱۱ عضو شوراي شهر اراك اعتقاد دارم، لذا 
باور من اين است كه شورا بهترين تصميم را در انتخاب 

شهردار جديد اراك اتخاذ خواهد كرد.
آق��ازاده ادامه داد: نه بنده و نه هيچ يك از مس��ووالن و 
مقام ها حق ندارند در روند انتخاب شهردار جديد اراك 
و در كار شوراي شهر دخالت كنند؛ چرا كه بايد فضا به 
نحوي مديريت شود كه پارلمان شهري در آزادي عمل 
كامل، دست به انتخاب بهترين گزينه بزند. آقازاده درباره 
گزينه هاي مطرح شده براي تصدي سمت شهرداري 
اراك، اف��زود: اس��تانداري مركزي هنوز هي��چ يك از 
گزينه هاي مطرح شده در شوراي شهر را مورد بررسي 
قرار نداده است. اس��تاندار مركزي اظهار كرد: بايد ديد 
كه شوراي شهر كدام يك از گزينه هاي بررسي كرده را 
انتخاب مي كند. علي آقازاده، انتخاب شهرداري آشنا با 
نيازهاي امروز شهر اراك را داراي اولويت دانست و گفت: 
گزينه هايي كه توسط ش��وراي شهر مورد بررسي قرار 
گرفته، هر يك داراي فاكتورها و ويژگي هاي مد نظر اين 
شورا بودند چرا كه پارلمان شهري، گزينه ها را منطبق با 
نيازهاي اراك مورد بررسي قرار داده است كه به دنبال 
همين امر نيز مجددا تاكيد مي كنم كه شوراي شهر در 

انتخاب شهردار كامال مختار خواهد بود.

انصراف از شكايت عليه سازنده 
رستوران بر بام بازار وكيل

فارس| مدي��ركل ميراث 
فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردشگري اس��تان فارس 
ضمن تاييد خبر انصراف اين 
اداره از پيگيري شكايت طرح 
شده عليه فردي كه اقدام به 
ساخت و ساز روي پشت بام 
بازار وكيل كرده بود، اين اقدام را به دليل اصالحات انجام 
شده در روند كار اعالم كرد. مصيب اميري گفت: دخل 
و تصرف هايي خارج از طرح مصوب حادث شده بود كه 
به همين دليل اقدام به شكايت عليه مالك كرديم، اما از 
آنجايي كه مالك با رايزني هاي انجام شده قصد اصالح 
س��اخت و س��از غيرقانوني در بناي مذكور را دارد، لذا 
شكايت خود را پس گرفتيم. همچنين نصيري معاون 
ميراث اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دستي فارس نيز در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب 
كه روند ساخت يك رستوان در پشت بام بازار وكيل در 
يك مقطع زماني به دليل دخل و تصرف هاي غيرقانوني 
منجر به شكايت از سوي ميراث فرهنگي شد، توضيح داد: 
مداخالتي غيرفني در ساخت طبقه دوم اين رستوران 
)همجوار با خيابان زند( به وج��ود آمده بود. وي با بيان 
اينكه دو مشكل يكي در بخش الحاقي و ديگري در بخش 
اصلي بنا ايجاد شده است، افزود: بخش الحاقي در پشت بام 
ضراب خانه بازار وكيل از حدود ۷۰ سال پيش ايجاد شده و 
داراي سند است و شهرداري با ورود به اين موضوع طبق 

ضوابط قانوني فعلي سعي در تخريب آن داشت.
او  ادامه داد: پس از تشكيل پرونده قضايي در اين باره، حكم 
به نفع مالك صادر شد.البته كار رويه صحيح در برخورد با 
تخلفات غيرقانوني اين بنا، تملك است كه ميراث فرهنگي 
توان مالي آن را ندارد و مالك هم سند كاربري تجاري دارد.

آب، راه و بهداشت نيازهاي 
حياتي سيستان و بلوچستان

سيستان وبلوچستان| 
و  سيس��تان  اس��تاندار 
بلوچس��تان گفت: آب، راه 
و بهداش��ت مهم تري��ن و 
حياتي تري��ن نيازهاي اين 
اس��تان اس��ت كه بايد در 
برنامه ريزي ها و تخصيص 

اعتبارات در اولويت قرار گيرد.
به گزارش ايرنا س��يد دانيال محبي ديروز در هفتمين 
نشس��ت ش��وراي برنامه ريزي و توس��عه سيستان و 
بلوچستان اظهار داشت: اولويت بندي نيازها در مديريت 

و برنامه ريزي نقشي مهم و اساسي دارد.
وي افزود: در توزيع اعتبارات اس��تاني نيز بايد نيازهاي 
اساسي سيستان و بلوچستان در اولويت قرار گيرد تا با ديد 

توسعه محور براي رفع اين نيازها اقدام شود.
اس��تاندار سيستان و بلوچس��تان ادامه داد: جاده هاي 
نامناسب يكي از مشكالتي است كه در اين استان حيات 
انسان ها را تحت تاثير قرار داده است به همين دليل به اين 

نياز بايد توجه ويژه اي داشته باشيم.
دبير شوراي برنامه ريزي و توسعه سيستان و بلوچستان 
نيز در اين نشست گفت: ۷۷ ميليارد تومان از محل رديف 
اعتبارات توازن منطقه اي و ۹۰ ميليارد تومان از رديف 
استفاده متوازن از امكانات كشور به استان ابالغ شده است. 
غالمرضا مالكي ادامه داد: اولويت اول ما براي استفاده از 
اين اعتبارات پروژه هايي است كه سال گذشته بودجه 

آنها تخصيص پيدا نكرد.
او خاطرنشان كرد: نيازسنجي انجام شده در بازديدهاي 
استاندار از سطح اس��تان، مصوبات شوراي فرمانداران 
و توافقات برخي دس��تگاه هاي اجرايي با وزارتخانه ها 

اولويت هاي بعدي براي توزيع اين ميزان اعتبار است.
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حضور3برابريگردشگران
خارجيدريزد

يزد| مديركل ميراث فرهنگي يزد: ۱۷۹ گردشگر 
خارجي از ۱2 كشور همزمان با اربعين حسيني در 
اين استان حضور يافتند.  مديركل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري يزد گفت: ۱۷۹ گردشگر 
خارجي از ۱2 كش��ور همزمان با اربعين حس��يني 
در اين استان حضور يافتند كه اين تعداد نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته سه برابر افزايش دارد. سيد 
مصطفي فاطمي بابيان اينكه اين تعداد گردشگر در 
تورهاي كميته گردشگري معنوي سازمان ميراث 
فرهنگي به آيين ها و مناطق مختلف يزد اعزام شدند، 
افزود: آنها شهروندان فرانسه، اسپانيا، آلمان، اتريش، 
جمهوري چك، ليتواني، چين، كره جنوبي، هلند، 
ايتاليا، نيوزيلند و سنگاپور بودند. وي افزود: گردشگران 
از مراسم عزاداري مردم شهرها و روستاهاي استان در 
مناطق مختلف فيلم و عكس تهيه كردند. وي ادامه 
داد: سال گذشته ۵3 گردشگر خارجي همزمان با روز 
اربعين با حضور در مناطق مختلف استان از نزديك 

شاهد عزاداري مردم اين منطقه بودند.

آغازبرداشتانارازدوهزار
هكتارباغهاياردستان

اصفهان| برداش��ت انار از دو ه��زار هكتار باغ هاي 
شهرستان اردستان آغاز شد.

كارشناس باغباني جهاد كشاورزي اردستان گفت: 
شهرس��تان اردس��تان مقام اول توليد انار در استان 
اصفهان را دارد و پيش بيني مي ش��ود امسال ميزان 
توليد انار در شهرستان اردستان به ۱2هزار تن برسد.

حبيب اهلل مومن زاده ارقام انار توليد شده در شهرستان 
را شامل ارقام محلي انار سبزه، پوست قرمز اردستان، 
دانه سياه اردس��تان و گلوباريكه اعالم كرد و افزود: 
همچنين ارقام نادري، رباب ش��يراز و ملس ساوه در 
اين شهرستان توليد مي شود. برداشت انار نسبت به 
سال قبل كه به سبب سرمازدگي 2تن در هر هكتار 

بود امسال به ۶تن در هر هكتار افزايش داشته است.
كارشناس باغباني جهاد كشاورزي اردستان با بيان 
اينكه بيشترين توليد انار شهرستان به صورت تازه 
خوردي به بازارهاي تهران و اصفهان عرضه مي شود 
افزود: مقداري از انار توليدي شهرستان نيز به صورت 
رب سنتي فرآوري مي شود. برداشت انار در اردستان 

از اواخر مهر آغاز مي شود و تا اوايل آذر ادامه دارد.

پيامشهردارساريبهمناسبت
هفتهپدافندغيرعامل

ساري| مهدي عبوري شهردار ساري به مناسبت 
هفته پدافند غيرعامل در پيامي با اشاره به اهميت 
پدافند عامل در ايمن سازي كش��ور در بخش هاي 
گوناگ��ون از برنامه هاي ش��هرداري س��اري در اين 
زمينه س��خن گفت.  عبوري در اين پي��ام آورده: » 
هفته پدافندغيرعامل با مروري بر جايگاه و اهميت 
پدافندغيرعامل در حوزه پشتيباني و خدمات شهري 
مي تواند در راستاي تحقق سياست هاي ابالغي رهبر 
معظم انقالب، به منظور كاهش آسيب پذيري شهرها، 
تسهيل مديريت امور شهري در زمان بحران، بسيار 
تاثيرگذار باشد.«  او در ادامه تاكيد كرد: »بنابراين هفته 
پدافندغيرعامل فرصِت گرانبهايي است كه شهرداران 
استان مازندران بتوانند نسبت به اجراي برنامه هاي 
شاخص در حوزه هاي پدافندغيرعامل اقدام و زمينه 
فرهنگ سازي و آموزش هاي شهروندي در اين زمينه 
و توجه به مبحث 2۱ قانون ملي مقررات ساختمان را 

در شهرها و شهردارهاي ها فراهم كنند.«

حكممتهمانپروندهمديريت
شهريمرودشتصادرشد

شيراز| حكم متهمان پرونده شهرداري و اعضاي 
شوراي شهر مرودشت در شعبه ۱۰۱ دادگاه كيفري 
2 شيراز صادر شد. در اين پرونده كه تعداد ٢٩ نفر با 
عناوين اتهامي راشي، مرتشي، تدليس در معامالت 
دولتي و اختالس طي ٦ جلسه دادرسي علني ٧ ساعته 
مورد تحقيق و دفاع قرار گرفت در نهايت دادگاه با احراز 
بزهكاري متهمان به محكوميت ٢٨ نفر اعالم رأي 
كرد و به لحاظ تعدد جرايم ارتكابي مشمول تشديد 
كيفر شناخته است. اين در حالي است كه متهم اصلي 
پرونده جمعًا به 3۰۴ و نيم سال حبس، ٢٨ ميليارد 
ريال جزاي نقدي، ٨١ سال انفصال از خدمات دولتي 
و جبران خسارت ۱2۰ ميليون ريالي در حق دولت به 
خاطر مشاركت در رشاء و ارتشاء و همچنين تدليس 

در معامالت دولتي محكوم شد.

عللافزايشقيمتگوشت
درچهارمحالوبختياري

ش�هركرد| رييس اتحاديه قصابان چهارمحال و 
بختياري از افزايش قيمت گوشت نسبت به هفته 
گذشته در چهارمحال و بختياري خبر داد. »اصغر 
اس��ماعيليان« درخصوص افزايش قيمت گوشت 
در استان، اظهار كرد: ورود بخش خصوصي از اوايل 
مهرم��اه و افزايش هزينه ها، موجب رش��د قيمت 
گوشت در استان شده است. وي در ادامه خاطرنشان 
كرد: بخش خصوصي تصميم داشت كه هزينه هاي 
كش��تارگاه را بين ۱۰ تا ۱2 براب��ر افزايش دهد، كه 
اتحاديه اين موضوع را نپذيرفت و همين امر موجب 
شد به مدت يك هفته، كشتار دام در استان اصفهان 
انجام شود، اما به علت هزينه هاي زياد حمل و نقل، 
از كشتار در اين استان صرف نظر شد. اسماعيليان 
افزايش هزينه هاي كشتارگاه چون افزايش عوارض 
كش��تارگاه و افزايش هزينه هاي حمل و نقل الشه 
دام و دام زنده را از علل اصلي افزايش قيمت گوشت 
برشمرد. او با اشاره به اينكه از لحاظ دام، كمبودي در 
استان وجود ندارد، تصريح كرد: كوچ عشاير نيز در 
افزايش قيمت گوشت بي تأثير نبوده و درصد كمي 
از روند افزايشي فعلي قيمت گوشت، مربوط به كوچ 

عشاير است.



اقتصاد اجتماعي12اخبار

وزير جديد كار از بررسي مجدد واريز منابع درمان تامين اجتماعي به حساب خزانه دولت خبر داد

بررسي دوباره يك مصوبه

ماجراي ساخت ويال در قلب توچال در روز روشن

بعد از گذشت نزديك به هفت ماه از تصويب بند ز تبصره 7 
قانون بودجه 97 مبني بر واريز منابع درمان تامين اجتماعي 
به حساب خزانه دولت، محمد شريعتمداري، وزير جديد 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي از قابل بررسي بودن مجدد اين 

واگذاري خبر داد.

     بند »ز« قابل بررسي است
29 بهمن ماه س��ال گذش��ته و در جريان بررسي اليحه 
بودجه 97 كل كش��ور، با تصويب بند )ز( تبصره 7 اليحه 
بودجه، سازمان تامين اجتماعي مكلف شد تا تمام سهم 
درمان موضوع مواد 28 و 29 قانون تامين اجتماعي را به 
حساب خزانه واريز كند و به اين ترتيب تالش هاي وزارت 
بهداشت بعد از سال ها درباره اين موضوع به نتيجه رسيد 
تا دود اختالف نظر دو وزاتخانه به چشم كارگران رود. هر 
چند در اين بند ذكر شده، »سازمان تامين اجتماعي اين 
منابع را طبق قانون تامين اجتماعي هزينه خواهد كرد.« 
اما جامعه كارگري نسبت به اين قانون اعتراض بسياري 
داشت. خردادماه امسال هم جمعي از فعاالن كارگري با 
حضور در ديوان عدالت اداري، بار ديگر پس از اعتراض هاي 
سال گذشته خود خواستار لغو دستور رييس جمهور به 
استناد بند ز تبصره 7 قانون بودجه 97 كل كشور مبني 
بر واريز منابع درمان تامين اجتماعي به حس��اب خزانه 
شدند. بعد از آن 30 مردادماه اكبر تركي عضو كميسيون 
بهداشت مجلس ش��وراي اسالمي، از تعيين مهلت يك 
هفته اي توسط رييس مجلس شوراي اسالمي براي وزارت 
كار به منظور شفاف س��ازي روند واريز 9.27 سهم درمان 
كارگران به خزانه دولت خبر داد. اين در حالي است كه در 
زمان تصويب اين قانون علي ربيعي، وزير وقت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي از تضمين بازگشت اين منابع از خزانه به 
تامين اجتماعي خبرداد و گفته بود: »قرار نيست منابعي 
كه از س��هم درمان جامعه كارگري و كارفرمايي به خزانه 
واريز مي شود توس��ط دولت هزينه شود بلكه اين منابع 
حتما بايد توسط سازمان تامين اجتماعي مصرف شود.« با 
اين وجود يك روز بعد از اظهارنظر تركي، مرتضي خاتمي، 
نايب رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي 
اسالمي در خصوص جلسه كميسيون بهداشت با حضور 
رييس مجلس، وزير بهداشت و سرپرست وزارت رفاه، اعالم 
كرد: »روند واريز 9.27 س��هم درمان كارگران در حساب 

مجزا به قانون تبديل شده است و بايد اجرا و مشخص شود 
اين مبالغ چه مقدارش واريز شده و چه ميزان عمل نشده 
است. مسووالن وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف 
شدند نهايتا تا يك هفته همه موارد را بررسي، پيگيري و 
به حساب مورد نظر كه قانون مشخص كرده است واريز 
كنند.« با اين حال گزارش وزارت تع��اون از اين موضوع 
تاكنون منتشر نشده است و با اين حال اگرچه اين قانون 
در مجلس تصويب شده و شوراي نگهبان هم واريز سهم 
درمان تامين اجتماعي به حس��اب خزانه را مغاير شرع و 
قانون اساسي ندانست، روز گذشته محمد شريعتمداري، 
وزير جديد تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعالم كرد موضوع 
واگذاري حق بيمه سهم درمان سازمان به حساب خزانه بايد 
دوباره بررسي شود. او روزگذشته بيان كرد: »دستگاه هاي 

متعددي در كشور ما نسبت به حمايت هاي اجتماعي و 
بيمه هاي اجتماعي مسووليت دارند در اين زمينه خدمات 
ارايه مي كنند و سياست گذاري آنها هم در يك جاي واحد 
انجام نمي شود و كنترل و نظارت كارامدي هم وجود ندارد. 
زيان اين وضعيت را مردم مي بينند. در مقطعي 18 قانون 
خلق الساعه تصويب شده كه تعهداتي براي سازمان ايجاد 
كرده است حاصل آن هم برهم خوردن تعادل و توازن منابع 
و مصارف سازمان است. حاصل آن تصميم گيري هاي بدون 
پشتوانه، مشكالت فعلي سازمان تامين اجتماعي است تا 
جايي كه مربوط به ماست، نبايد بگذاريم اين اتفاق دوباره 
بيفتد. اصالحات پارامتريك يكي از مهم ترين كارهايي است 
كه در سازمان تامين اجتماعي بايد انجام شود و از طرف 
ديگر موضوع واگذاري حق بيمه سهم درمان سازمان به 

حساب خزانه هم كه سال گذشته مطرح شد تصميمي 
است كه حتي اگر مستند به برخي مشكالت مثل تاخير در 
پرداخت به مراكز درماني بوده باشد، به نظر من، قابل بررسي 

و رسيدگي مجدد است.«

     واگذاري حق درمان به خزانه دولت خالف 
قانون اساسي است

اظهارات شريعتمداري و پيش از آن اظهارات علي ربيعي، 
درباره بند »ز« تبصره 7 اليحه بودجه در حالي است كه اكبر 
شوكت، يكي از نماينده هاي كارگران در هيات امناي تأمين 
اجتماعي درباره اين موضوع مي گويد: »درآمدهايي بايد 
به خزانه واريز شود كه براي خود دولت است اما حق بيمه 
درمان كارگران متعلق به خودشان و تأمين اجتماعي است 

و دليلي ندارد كه به حساب دولت واريز شود. دولت مدت ها 
است كه سهم سه درصدي اش از درمان كارگران عضو تأمين 
اجتماعي را پرداخت نمي كند آن وقت مي خواهد هزينه 

درمان كارگران عضو تأمين اجتماعي را مديريت كند؟«
 اوافزود: »حق درمان كارگران حق الناس و متعلق به صندوق 
بين النسلي تأمين اجتماعي است و واريز آن به خزانه دولت 
نه تنها با اصل 53 قانون اساسي در تضاد است بلكه با رويكرد 
شفاف برنامه ششم توسعه نسبت به صندوق هاي بيمه اي 
هم مناف��ات دارد. ضمن اينكه طبق قوانين داخلي تأمين 
اجتماعي هم اين اتف��اق نبايد بيفتد. اگر مجلس بخواهد 
قوانين تأمين اجتماع��ي را تغيير دهد حداقل دو س��وم 
نماينده هاي مجلس بايد به آن رأي بدهند در حالي كه اين 

مصوبه با 110 رأي به تصويب رسيده است.«
او دليل اين تصميم را جبران كمبود اعتبار وزارت بهداشت 
دانس��ته و بيان كرد: »متأس��فانه دولت مي خواهد از اين 
طريق كمبودهاي اعتب��اري كه در پي اجراي طرح تحول 
سالمت متحمل شده را جبران كند. در حالي كه بسياري از 
كارشناسان دلسوز شكست اين طرح را پيش بيني مي كنند 
و اجراي آن را با ش��رايط فعلي به ضرر كل نظام س��المت 
مي دانند. طرح تحول س��المت بايد اول با اجراي پزشك 
خانواده و نظام ارجاع كليد بخورد اما اين اتفاق نيفتاد اما آن 
بخشي كه به سود پزشكان تمام مي شد به سرعت اجرايي 
شد. وزير بهداشت گفت پزشكان زيرميزي مي گيرند و بايد 
با افزايش دستمزد آنها جلوي زيرميزي گرفته شود. ايشان 
زيرميزي را تبديل به روميزي كرد اما نه تنها موفق نش��د 
زيرميزي را از بين ببرد بلكه باعث بروز شكافي بزرگ بين 
حقوق پزشكان و ساير اعضاي جامعه پزشكي شد و هزينه 

اين كار هم به عهده كارگران گذاشته شد.«
 او افزود: »در سال 92 اعتبار درمان تأمين اجتماعي 4 هزار 
ميليارد تومان بود اما با اجراي طرح تحول سالمت اين رقم 
به 24 هزار ميليارد تومان رسيد. اين پول در حالي به حساب 
پزشكان واريز مي شود كه مي توانست در خدمت توسعه 
خدمات درماني به كارگران به كارگرفته شود. اصاًل چه معني 
دارد كه يك وزير خواسته هاي صنف خودش را دنبال كند و 
به بقيه اقشار جامعه بي توجه باشد؟ حاال كه اين اتفاق افتاده 
ما از نماينده هاي مجلس مي خواهيم كه وكيل مردم باشند و 
نه وكيل دولت. آنها بايد از حقوق مردم كه كارگران و اعضاي 

تأمين اجتماعي بخش بزرگي از آنها هستند دفاع كنند.«

ويالس��ازي در ارتفاعات تهران در حالي رخ داده است كه 
دستگاه هاي مختلفي پيش از ساخت ويال مي توانستند مانع 

از اين اقدام و تخريب محيط زيست شوند.
اخيرا تصوير وياليي مجلل در ارتفاعات تهران در شبكه هاي 
اجتماعي دست به دست مي شود. وياليي كه به رنگ هاي 
سرخ و سفيد وسط كوه و روي شيبي بسيار تند ساخته شده 
است. در نگاه اول باور كردني نيست كه چنين وياليي در اين 
مكان ساخته شده باشد ولي متاسفانه پيگيري هاي ايسنا 
نشان مي دهد كه ساخت اين ويال در ارتفاعات تهران واقعيت 
دارد. اكبر شيخ زاده، رييس اداره محيط زيست شميرانات، با 
تاييد اين موضوع اظهار مي كند كه اين ويال خارج از منطقه 
حفاظت شده البرز مركزي و مناطق تحت مديريت محيط 
زيست ساخته شده است. او ادامه مي دهد كه ساخت اين ويال 
داخل اراضي ملي بوده و از آنجايي كه متولي اراضي ملي منابع 

طبيعي است، آنها بايد در اين باره پاسخگو باشند.
اما در ادامه حس��ن ش��كري -رييس اداره منابع طبيعي 
شميرانات- نيز در اين باره به ايسنا توضيح مي دهد: وياليي 
كه در دامنه هاي توچال ساخته شده است در منطقه  و اراضي 

ملي است كه توسط شخصي تصرف شده است. ما در مراجع 
قضايي طرح شكايت كيفري كرديم ولي باتوجه به اينكه فرد 
س��ازنده در محدوده مذكور سند مالكيت دارد اعتراض ما 

كار به جايي نبرد.
به گفته رييس اداره منابع طبيعي شميرانات سند مالكيت 
فرد سازنده يك سند بسيار قديمي است كه در حال حاضر 
اعتباري ندارد و از نظر منابع طبيعي آن محدوده جزو اراضي 
ملي است. او در ادامه با اشاره به اينكه بر اساس همين سند 
مالكيت سازنده توانسته از دادگاه بدوي راي برائت بگيرد، 
اظهار مي كند: منابع طبيعي به راي دادگاه شكايت كرده و در 
حال حاضر اين پرونده در دادگاه تجديدنظر در حال بررسي 
است. شكري در پاسخ به اين سوال كه چه طور منابع طبيعي 
پيش از ساخته شدن ويال و در همان مراحل ابتدايي جلوي 
پيشرفت كار را نگرفته است، اظهار مي كند كه منابع طبيعي 
در سال 93 براي اين موضوع در دادگاه پرونده تشكيل داد 
و چندين بار جلوي كار را گرفت ولي متاسفانه پس از مدتي 

سازنده دوباره شروع به كار كرد.
وي تاكيد مي كند كه منابع طبيعي براي برخورد قانوني بايد 

دستور قضايي داشته باشد ولي متاسفانه به دليل نداشتن 
دستور قضايي نمي توانستيم كار را بطور كامل و با جديت 
متوقف كنيم. رييس اداره منابع طبيعي شميرانات ادامه 
مي دهد: در حال حاضر با توجه به س��ند مالكيت سازنده، 
مرجع قضايي راي را به نفع او صادر كرده است و ما نمي توانيم 
اقدامي انجام دهيم و بايد منتظ��ر راي دادگاه تجديدنظر 
باش��يم. ش��كري در ادامه با انتقاد از اداره ثبت نيز به ايسنا 
مي گويد: ما به اداره ثب��ت اعالم كرديم كه اين زمين جزو 
اراضي ملي است و خواستيم كه براي ما سند صادر كنند. ولي 
متاسفانه ثبت اسناد نيز با ما همكاري نمي كند و مي گويد كه 
براي اين زمين در گذشته سند صادر شده است. اين در حالي 
است كه بر اساس ماده يك قانون جنگل ها اگر زميني سند 
مالكيت شخصي داشته باشد و منابع طبيعي اعالم كند كه 
آن زمين جزو اراضي ملي است بايد سند شخصي باطل شود.
همچنين اخباري مبني بر اينكه اين ويال متعلق به يكي از 
فوتباليست هاي معروف كشور است منتشر شده بود، اما 
رييس اداره منابع طبيعي شميرانات مي گويد تا جايي كه 

ما اطالع داريم اين زمين به نام شخص مشهوري نيست.

وزارت بهداشت بر برنج وارداتي نظارت دارد

پاسخ آموزش و پرورش به اعتراض ها درباره حجم باالي دروس

حقوق فرهنگيان افزايش مي يابد؟
مديركل فرآورده هاي غذايي و آشاميدني سازمان غذا و 
دارو درباره وضعيت سالمت برنج هاي وارداتي توضيح داد. 
وحيد مفيد درباره وضعيت سالمت برنج هاي وارداتي، 
گفت: بايد توجه كرد كه برنج هاي وارداتي كه به صورت 
رسمي و با مجوز وارد كشور مي شوند، پروانه بهداشتي 

ورود سازمان غذا و دارو را دارند.
البته قرار است يك شناس��ه و كد رهگيري هم بر روي 
بسته بندي آنها درج شود تا اصالت شان براي مصرف كننده 
احراز ش��ود. البته هنوز همه واردكنندگان اين اقدام را 
انجام نداده اند و درخواست كردند تا زمان اجراي تعريف 
كد را تمديد كنيم. به هر حال پيگير ايجاد كد و شناسه 
رهگيري بر روي بسته بندي برنج هاي وارداتي هستيم تا 
مردم بتوانند از طريق شناسه درج شده بر روي بسته بندي 

برنج، اصالت آن را به صورت آنالين دنبال كنند.
او ب��ا بيان اينكه تمام پارامترهاي كيفي برنج هايي كه از 
كانال وزارت بهداش��ت وارد مي شوند و وزارت بهداشت 
به آنها مجوز مي دهد، بررسي و كنترل مي شوند، افزود: 
بر اين اس��اس اگر اس��تانداردهاي كيفي ش��ان مطابق 
با اس��تانداردهاي وزارت بهداشت باش��د، به آنها مجوز 
مي دهيم و مش��كلي از نظر كيفيت ندارند. مفيد تاكيد 

كرد: اين درحالي است كه بس��ياري از برنج هايي كه از 
كانال هاي غيررس��مي و به صورت قاچاق وارد كش��ور 
مي شوند، ممكن است مشكل داش��ته باشند و نبايد از 
آنها استفاده كرد. البته بايد توجه كرد كه واردكنندگان 
برنج هاي قاچاق، وقتي نمي توانند از وزارت بهداشت مجوز 
واردات رسمي دريافت كنند، محصول شان را به صورت 
قاچاق وارد مي كنند كه اين محصول قطعا داراي مشكل 
است. مديركل فرآورده هاي غذايي و آشاميدني سازمان 
غذا و دارو با اشاره به كشورهاي صادركننده برنج به ايران، 
به ايسنا گفت: كشورهايي كه تا به حال به صورت رسمي 
برنج از آنها به كشور وارد شده، عمدتا شامل هند، پاكستان، 

تايلند و بخشي هم از كشور اروگوئه بوده است. البته گاهي 
از ساير كشورها هم درخواست واردات برنج وجود داشته، 
اما بنابه داليلي كه گفتم به آنها مجوز نداده ايم. بنابراين 
برنج هايي كه در حال حاضر در بازار موجود بوده و داراي 
پروانه بهداشتي ورود هس��تند، آزمايش شدند و از نظر 
بهداشت و سالمت مشكلي ندارند و مطابق استانداردهاي 

وزارت بهداشت هستند. 
مفيد با بيان اينكه روي كيسه هاي برنج هاي وارداتي مجاز، 
پروانه بهداشتي ورود قرار دارد، افزود: برچسب اصالت آنها 
نيز باركدي است كه ما اصرار داشتيم همه آنها باركد را 
روي كيسه نصب كنند تا از اين طريق بتوان اصالت شان 
را اس��تعالم كرد. در اين زمينه درخواست تمديد وقت 
كردند. زيرا امكانات آن را در مبداء نداشتند و قرار است 
اين امكانات را ايجاد كنند. البته همه برنج هاي وارداتي 
پروانه بهداشتي ورود را دارند و از طريق اين پروانه مي توان 
به اصالت شان پي برد. س��ازمان غذا و دارو هم اگر موارد 
غيرمجازي را در سطح عرضه ببيند، حتما اطالع رساني 
مي كند. بنابراين مردم در هنگام خريد برنج وارداتي، به 
شماره پروانه بهداشتي آن دقت كنند كه نشانه سالمت 

برنج است.

دبيركل شوراي آموزش و پرورش به اعتراض  دانش آموزان 
پايه دوازدهم مبني بر حجم باالي دروس واكنش نشان داد.

مهدي نويد ادهم در واكنش به اعتراض دانش آموزان پايه 
دوازدهم نس��بت به حجم باالي دروس و كاربردي نبودن 
برخي كتب درسي گفت: برنامه پايه دوازدهم مشابه پايه هاي 
دهم و يازدهم است كه براي 35 ساعت در هفته تنظيم شده 
و دانش آموزان با حضور در مدرسه بايد اين ساعات درس را 

بگذرانند و كتب درسي را فرا بگيرند.
او ادامه داد: اين كتاب ها و منابع درسي مبناي ما در سوابق 
تحصيلي و آزمون كنكور هستند. ضمن اينكه اين مباحث 
متناسب با شرايط كالس و نياز دانش آموزان تنظيم شده، 

اما اگر قرار باشد؛ تغييري هم اتفاق بيفتد، قطعا امسال ممكن 
نخواهد بود.اينكه حجم كتاب هاي درسي تغيير پيدا كند، 
يا از محتوا كاسته شود قطعا به امسال نمي رسد. دبيركل 
شوراي آموزش و پرورش بيان كرد: بنابراين دانش آموزان 
بايد همه كتاب هاي درسي پايه دوازدهم را بخوانند و براي 
امتحانات درون مدرس��ه اي و آزمون كنكور آمادگي الزم 
را داشته باش��ند. او در واكنش به گاليه دانش آموزان پايه 
دوازدهم مبني بر اينكه با وجود حجم باالي دروس زماني 
براي مطالعه منابع كنكور نداريم، به ايسنا گفت: بارها اعالم 
كرده ايم كه برگزاري كنكور به روش كنوني را قبول نداريم. 
نويد ادهم افزود: آموزش جهت يادگيري دقيق كاري است 

كه معلمان بايد انجام دهند و اگر اين كار به خوبي انجام شود، 
قطعا پاسخگويي به نياز كنكور هم رخ مي دهد، مثل كاري كه 
همين امسال در مدرسه ايرانشهر اتفاق افتاد. دانش آموزان 
اين مدرسه به آن معنا در كالس كنكور شركت نكردند، اما 
موفق شدند در بهترين رشته هاي پزشكي قبول شوند. به 
تعبير ديگر اگر دانش آموزان كتاب هاي درسي را عميق و 

دقيق بخوانند، مشكالتشان برطرف خواهد شد.
دبير كل شواري آموزش و پرورش خاطرنشان كرد: به عنوان 
شوراي عالي آموزش و پرورش موافق تاثير قطعي سوابق 
تحصيلي بر فرآيند پذيرش دانش��جو هستيم و احساس 
مي كنيم؛ روح قانون هم همين را اقتضا مي كند. قانوني كه 

در سال 8۶ تصويب شد، مبني بر اين بود كه سازمان سنجش 
ظرف پنج سال به گونه اي عمل كند كه كنكور حذف شود، 
اما متاسفانه عملياتي نش��د. در سال 92 هم قانون مجدد 
تصويب شد كه در آنجا به صراحت بيان شد كه در سال اول 
25 درصد تاثير سوابق اعمال شود و با حركت تدريجي به 

85 درصد تاثير برسيم.
نويد ادهم با اشاره به اينكه از ابتدا به هيچ عنوان بحث تاثير 
مثبت در ميان نبود، گفت: اصال واژه تاثير مثبت در فرآيند 
بررسي و تصويب اين دو قانون مطرح نبوده و واژه اي است 
كه بعدها اضافه شده است. زماني كه قانونگذار در سال 8۶ و 
92 اين قانون را تصويب كرد به صراحت نظرش بر روي تاثير 

قطعي بود، اما بعدها چون به داليلي نخواستند، اين قانون 
اجرا شود؛ واژه تاثير مثبت را مطرح كردند.

دبير شوراي آموزش و پرورش در پايان اظهار داشت: وزارت 
آموزش و پرورش خواهان اعمال تاثير قطعي سوابق تحصيلي 
است و معتقديم كه تاثير قطعي در طول زمان به نفع نظام 
آموزشي كشور است، چرا كه باعث مي شود، دانش آموزان 
براي درس و مدرسه اهميت قائل شوند و سابقه تحصيلي و 
نمره برايشان اهميت ويژه اي پيدا خواهد كرد. وزير آموزش 
و پرورش طي نامه اي به رييس مجلس و رييس كميسيون 
آموزش و تحقيقات درخواست كرده است، تاثير قطعي را 

مدنظر قرار دهند.

معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش 
با بيان اينكه حقوق و مزايا و دريافتي هاي فرهنگيان بايد 
كامال منطبق با قانون باش��د گفت: درباره افزايش دوباره 
حقوق معلمان در سال جاري به علت مشكالت اقتصادي، 
طبق قوانين و تصميمات دولت و مجلس تصميم گيري 

مي شود.
علي الهيار تركمن درباره ميزان رشد بودجه وزارت آموزش و 
پرورش در سال 98 و احتمال افزايش حقوق دوباره در سال 
جاري با توجه به تشديد مشكالت اقتصادي در ماه هاي اخير 
گفت: چاره اي نداريم جز آنكه در چارچوب ظرفيت هاي 

قانوني حركت كنيم.
او افزود: حقوق و مزايا و دريافتي هاي فرهنگيان نيز بايد كامال 
منطبق با قانون باشد. معاون توسعه مديريت و پشتيباني 
وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه چند برنامه را در قالب 
همين ظرفيت هاي قانوني شروع كرده ايم اظهار كرد: در 
ماده ۶3 قانون برنامه ششم توسعه تاكيد شده است كه اليحه 
رتبه بندي معلمان به منظور ايجاد يك نظام طبقه بندي از 
صالحيت هاي حرفه اي معلمان تدوين شود و مهندسي 
نيروي انساني بر اساس اين سند كه بايد به مجلس برود و به 
تصويب برسد صورت پذيرد. الهيار ادامه داد: تا كنون بخش 

قابل توجه��ي از كار انجام و اليحه رتبه بندي در دولت در 
دست بررسي است كه بايد منتظر بمانيم با چه محتوايي 
در مجلس به تصويب مي رس��د. او با درخواست از دولت و 
نمايندگان مجلس براي رساندن رتبه بندي به بودجه 98 
به ايسنا گفت: عالوه بر رتبه بندي، استفاده از ظرفيت هاي 
موجود را نيز مدنظر داريم. معلماني را داريم كه 24 ساعت 
موظفي رس��مي خود را انجام مي دهند و س��اعاتي را به 
حق التدريس غيرموظف اختصاص مي دهند كه نه مستمر 
است و نه كسورات بازنشستگي به آن تعلق مي گيرد كه در 
نهايت نه در حقوق بازنشستگي و پاداش پايان خدمت لحاظ 
مي شود و نه بهره برداري ديگري از آن صورت مي گيرد و 
دريافتي آنها به همان 9 ماه كاري منتهي مي شود. معاون 
توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش با بيان 
اينكه يكي از برنامه هاي ما اين بود كه ميزان حق التدريس 
غيرموظف را محاسبه كنيم گفت: متوسط حق التدريس 
غيرموظف، شش ساعت است كه آن را به ساعت موظف 
اضافه و مابه ازاي ريالي اش را وارد فيش حقوقي مي كنيم. 
به اين ترتيب هم جزو مستمر 12 ماهه فيش حقوقي قرار 
مي گيرد و هم كسورات به آن تعلق مي گيرد كه در حقوق 

بازنشستگي لحاظ مي شود. اين طرح اختياري است.
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برخورد قاطع با فروشندگان 
اسلحه در فضاي مجازي

رييس پليس تهران ب��زرگ از برخ��ورد قاطعانه با 
عام��الن خريد و ف��روش چاقو و اس��لحه در فضاي 

مجازي خبر داد.
حسين رحيمي درباره خريد و فروش بليت مسابقات 
ورزش��ي از جمله فوتبال با قيمت گ��زاف در فضاي 
مجازي گف��ت: در صورتي كه پليس در بحث خريد 
و فروش بليت هاي مسابقات به تخلفي برسد، قطعا 
با آن برخورد مي كند. رييس پلي��س تهران بزرگ 
همچنين درباره خريد و فروش اس��لحه در فضاي 
مجازي گفت: هرگونه خريد و فروش اقالم و ادواتي 
مانند چاقو يا اسلحه در فضاي مجازي خالف قانون 
است و در صورتي كه پليس آن را مشاهده كند، قطعا 
با آن برخورد خواهد كرد. با گرداننده سايت و افرادي 
هم كه در اين رابطه فعاليت يا اقدام به خريد مي كنند، 

قطعا برخورد خواهد شد، چراكه خالف قانون است.
او ادامه داد: در پلي��س اطالعات امنيت يك بخش 
پليس فتا داري��م و با موضوع��ات اينچنيني قطعا 
برخورد خواهيم كرد. رحيمي همچنين درباره تاثير 
اجراي ط��رح LEZ در كاهش آلودگي هواي تهران 
خاطرنشان كرد: بطور حتم اجراي اين طرح در كاهش 
آلودگي هوا موثر خواهد بود. وقتي از تردد خودروهاي 
دودزا جلوگيري كنيم، قطعا تاثير مثبتي در كاهش 

آالينده ها خواهد داشت.
او با بيان اينكه همه خودروها بايد معاينه فني دريافت 
كنند، ادام��ه داد: مهم ترين موضوع در بحث معاينه 
فني اين است كه براي مردم دردسر ايجاد نشود بطور 
مثال نبايد به گونه اي باشد كه مردم تا پاسي از شب در 
صف هاي طوالني براي گرفتن معاينه فني در انتظار 
باشند. رييس پليس تهران بزرگ خاطرنشان كرد: بايد 
مقدمات آماده باشد تا مردم بتوانند به راحتي معاينه 

فني دريافت كنند. 

طلب سنگين شركت هاي 
داروسازي از بيمه ها 

عضوكميس��يون اجتماعي مجلس بابي��ان اينكه 
ش��ركت هاي داروس��ازي مبالغ باالي��ي از بيمه ها 
طلبكارند، گفت: دولت اگر اراده اي براي خدمات رساني 
بهينه در حوزه درمان دارد الزامي است كه منابع مالي 

بيمه ها را به ميزان صد در صد پرداخت كند.
رسول خضري درباره وضعيت بدهكاري بيمه ها به 
شركت هاي داروسازي، گفت: عدم تزريق اعتبارات 
كافي به بيمه ها توسط دولت مانع خدمات رساني بهينه 

بيمه ها در حوزه بهداشت و درمان است.
نماينده مردم سردشت و پيرانشهر در مجلس شوراي 
اسالمي تصريح كرد: شركت هاي داروسازي مبالغ 
بااليي از بيمه ها طلبكارند و اين درحالي اس��ت كه 
با توجه به افزايش ن��رخ ارز قيمت دارو نيز به مراتب 
افزايش يافته اس��ت. خضري افزود: افزايش نرخ ارز 
با توجه به اينكه 99درصد مواد اوليه دارو به كش��ور 
وارداتي اس��ت، موجب شده اس��ت كه قيمت تمام 
شده دارو براي توليد كننده در كشورگران تمام شود 
بنابراين توليدكنن��دگان داخلي نيز در توليد دارو با 
مشكالت اقتصادي روبرو ش��ده اند. او به خانه ملت 
گفت: قسمت عمده اي از صنايع بسته بندي نيز با ارز 
آزاد از خارج كشور وارد مي شود بنابراين قيمت تمام 
شده دارو در شركت هاي داروس��ازي با اين شرايط 
با افزايش روبرو ميش��ود و اين درحالي است كه در 
بحث تخصيص ارز 4200 توماني دولت مي تواند به 
نحوي عمل كند كه حوزه بهداشت ودرمان آسيب 
نبيند. عضو كميس��يون اجتماع��ي مجلس بابيان 
اينكه شركت هاي داروسازي مبالغ بااليي از بيمه ها 
طلبكارند يادآورشد: دولت اگر اراده اي براي خدمات 
رس��اني بهينه در حوزه درمان دارد، الزامي است كه 
منابع مالي بيمه ها را به ميزان صددرصد پرداخت كند. 

سمن هاي جوانان رتبه بندي 
مي شوند

مديركل مش��اركت هاي اجتماعي وزارت ورزش و 
جوانان از اجراي طرح پايلوت رتبه بندي سازمان هاي 

مردم نهاد در استان هاي قزوين و سمنان خبر داد.
سجاد س��الك در مورد روند اجرا و آماده سازي طرح 
رتبه بندي س��ازمان هاي مردم نهاد به ايسنا گفت: 
بنا داريم تا با اس��تفاده از ارزياب��ي و پايش اطالعات 
جمع آوري شده از دو اس��تان قزوين و سمنان الگو 
و مدل رتبه بندي س��ازمان هاي مردم نهاد جوانان را 
تدوين كنيم. براي اين منظور ممكن است حتي از 
برخي سازمان هاي فعال مردم نهاد هر استان نيز بهره 
بگيريم اما روش اجراي كار به نتايج بررسي پايلوت 

بستگي دارد.
او ب��ا تاكيد بر اينك��ه يكي از اولويت ه��اي معاونت 
س��اماندهي امور جوانان در حال حاضر شناس��ايي 
سازمان هاي مردم نهاد فعال و غير فعال است، اظهار 
كرد: در بررس��ي هاي مقدماتي به اين جمع بندي 
رسيديم كه س��من هاي فعال در دو سطح »عالي« 
و »خوب« رتبه بندي  ش��وند. همچنين سمن هاي 
غيرفعال ني��ز در دو دس��ته »متوس��ط« و »كامال 
غيرفعال« قرار خواهند گرف��ت. با اين حال ممكن 
است الگوي رتبه بندي پس از طرح پايلوت با تغييراتي 
مواجه شود. مديركل مشاركت هاي اجتماعي وزارت 
ورزش و جوانان در پاسخ به سوالي درباره احتمال لغو 
پروانه سمن هاي غير فعال نيز تصريح كرد: در حال 
حاضر قصد داريم تا در مرحله ارزيابي اوليه از جنبه هاي 
تشويقي استفاده كرده و به سمتي حركت كنيم كه 
بين سازمان هاي مردم نهاد جوانان رقابت مثبت ايجاد 
شود. به همين دليل فعال به دنبال حركت هاي چكشي 

و تند مثل ابطال اعتبارنامه آنها نيستيم.
س��الك با بيان اينكه طرح رتبه بندي سازمان هاي 
مردم نهاد جوانان مي تواند تصوير روشني از سمن هاي 
كارآم��د و غيرفع��ال ارايه كند گفت: پ��س از پايان 
رتبه بندي و اعتبارس��نجي نتايج نهاي��ي در قالب 
جشنواره »اتفاق« و با حضور مسووالن بلندپايه كشور 
ارايه خواهد ش��د و از اين پس معيار معاونت جوانان 

در مواجهه با سمن ها، همين رتبه بندي خواهد بود.

محيط زيست كشور شكننده تر و آسيب پذيرتر از آن است 
كه فقط يك يا دو نهاد محيط زيستي بتوانند از آن حفاظت 
و حراست كنند، از اين رو در روزهايي كه مشكالت محيط 
زيستي اعم از آلودگي هوا، از بين رفتن جنگل ها، سيالب ها 
و... دامن همه افراد جامعه را گرفته است انتظار مي رود كه 
تمام دستگاه هاي كشور در برابر حفظ محيط زيست خود را 

مسوول بدانند و بيش از آن زخم به تن رنجور محيط زيست 
كشور وارد نكنيم، همچنين براساس اصل 50 قانون اساسي 
حفظ محيط زيست وظيفه اي همگاني است و مقام معظم 
رهبري نيز بارها در سخنان خود بر حفظ محيط زيست تاكيد 
كرده و فرموده ان��د كه مراقبت كنيد كه اين دايره غصب و 
تصرف نابه جا و غلط توسعه پيدا نكند و جلويش گرفته شود.
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بازتاب آثار تورم مسكن بر الگوي مصرف
گروه راه و شهرسازي|زهره عالمي|

جهش قيمت مسكن از ارديبهش��ت ماه سالجاري 
آغاز ش��د و با افزايش 60 تا 70 درصدي نس��بت به 
دوره مش��ابه سال قبل، ركورد ش��ش سال گذشته 
را شكست؛ البته رش��د قيمت ها به ارديبهشت ماه 
محدود نش��د و نگاهي به تحوالت بازار مس��كن در 
6ماهه اخير حكايت از تداوم رش��د قيمت مس��كن 
دارد، در اين ميان و با توجه به رشد قيمت ها شاهد 
كاهش حجم معامالت و افت توان خانوارها در خريد 
مس��كن بوديم و هرماه تع��داد قراردادهاي خريد و 
فروش كاس��ته شد به گونه اي كه در ارديبهشت ماه 
ش��اهد ثبت بيش از 19 هزار قرارداد بوديم اما اين 

آمار در مهر ماه به كمتر از 10 هزار قرارداد رسيد.
در اين ميان، بررس��ي و مقايس��ه مولفه هاي مختلف 
از جمله متراژ، عمر بنا و ... طي دو س��ال گذش��ته به 
خوبي مي تواند در تحليل بازار مسكن و تاثير افزايش 
قيمت ها در ارتقاي مولفه هاي متراژ و عمر بنا راهگشا 
باشد، برهمين اساس، روزنامه تعادل سه مولفه قيمت 
كل واحد مسكوني، متراژ، عمر بنا را مورد بررسي قرار 
مي دهد و واحدهاي مسكوني باالي 600 ميليون تومان 
را به عنوان معيار در نظ��ر مي گيرد و دليل آن هم اين 
است كه در حال حاضر، براي خريد يك واحد مسكوني 
متوسط متراژ )75 متر مربع( در تهران با توجه به قيمت 
هر مترمربع 8 ميليون و 610 هزار تومان بايد حداقل 

600 ميليون تومان در چنته داشته باشيد.
ناگفته نماند كه متوسط قيمت هر متر مربع مسكن در 
مهرماه سال 95، 4 ميليون و 440 هزار تومان؛ در مهر 
ماه سال 96، 4 ميليون و 790 هزار تومان و در مهر ماه 
سال 97، متوسط قيمت هر متر مربع 8 ميليون و 610 
هزار تومان بوده است، يعني در بررسي قيمت كل يك 
واحد مس��كوني بايد به اين موضوع توجه شود كه اگر 
يك واحد 100 متري در سال 96 به طور متوسط 479 
ميليون تومان بوده اس��ت اين واحد در سال 97، 896 

ميليون تومان به فروش مي رسد.
اما بررس��ي آمار بان��ك مركزي درباره تح��والت بازار 
مسكن در مهر 95 و 96 از آن حكايت دارد كه واحدهاي 
مس��كوني گران تر از 600 ميليون تومان حجم بسيار 
كمتري از معامالت انجام ش��ده در اي��ن ماه را به خود 
اختصاص داده بودند، در مهرماه سال 95، 21.1 درصد 

از معامالت به خانه هاي ب��ا ارزش باالي 600 ميليون 
تومان اختصاص داش��ت و در مهرماه س��ال 96، فقط 
25 درص��د از معامالت به واحدهاي مس��كوني باالي 
600 ميليون تومان مربوط بود؛ درواقع طي دو س��ال 
گذشته كمتر از يك چهارم از حجم معامالت مربوط 
به واحدهاي مسكوني گرانقيمت بود، اما در سالجاري 
اين رقم به باالي 50 درصدي يعني نيمي از معامالت 

رسيده است.
اما س��وال اين اس��ت كه افزايش معامالت واحدهاي 
مسكوني گرانتر از 600 ميليون تومان به معناي افزايش 
استقبال خريداران به واحدهاي بزرگ متراژ بوده است؟ 
در اين گزارش واحدهاي باالي 200 متر مربع به عنوان 

واحد بزرگ متراژ در نظر گرفته شده اند.
براي پاسخگويي به اين سوال در گام نخست بايد آمار 
معامالت واحدهاي مسكوني با متراژ باالي 200 متر 
در مهر س��ال 97 با 95 و 96 مقايسه مي كنيم. نگاهي 
به گزارش هاي منتشرشده از سوي بانك مركزي نشان 
مي دهد كه در مهر ماه سال 95، واحدهاي با متراژ باالي 
200 متر مربع 2.4 درصد از حجم قراردادها را به خود 

اختصاص داده اند.
در مهر س��ال 96، تعداد قرارداده��اي خريد و فروش 
واحدهاي مسكوني با متراژ باالي 200 متر مربع تنها 
2.9 درصد از معامالت انجام ش��ده را شامل مي شوند، 
اما در مهر ماه سال 97، 2.8 درصد از معامالت مربوط 
به واحدهاي مس��كوني با متراژ باالي 200 مترمربع 

بوده است.
بررسي آمار حكايت از آن دارد كه در مهر 97 و با وجود 
افزايش دو برابري حجم واحدهاي مس��كوني گرانتر 
از 600 ميلي��ون تومان اما همچنان كوچك متراژها و 
واحدهاي كوچكتر از 80 متر مربع در صدر معامالت 
واحدهاي مسكوني قرار دارند و واحدهاي 60 تا 70 متر 
با اختصاص 14.8 درصد از معامالت بيشترين حجم 

از قراردادهاي امضا شده را به خود اختصاص داده اند.
پس براساس آمار معامالت سال هاي 95، 96 و 97 به 
اين نتيجه مي رسيم كه افزايش حدود 100 در صدي 
قيمت ها در مهر 97 نسبت به مهر 96 و 97 تاثيري در 
افزايش متراژ واحدهاي مسكون معامله شده، نداشته 
است يعني رشد قيمت در جهت رشد متراژ واحدهاي 

مسكوني خريد و فروش نبوده است.

اما سوال ديگري كه مطرح مي ش��ود اين است كه آيا 
اين افزايش قيمت در مهر ماه س��ال 97 در راس��تاي 
بهبود كيفيت يا كاهش سن بناي واحدهاي مسكوني 

خريداري شده بوده است؟
براي پاسخ به اين سوال بايد سن بناي واحدهاي معامله 
شده و س��ن بناي واحدهايي كه بيشترين متقاضي را 
داشته اند در مهر ماه س��ال 95، 96 و 97 مورد بررسي 

قرار گيرد.
نگاهي به گزارش منتشر شده از سوي بانك مركزي 
نشان مي دهد كه در مهر ماه سال 95، واحدهاي تا 
5 سال س��اخت يعني واحدهاي نوساز 51.7 درصد 
از حجم معامالت را به خود اختصاص داده اند، يعني 
بيش از نيم��ي از قراردادهاي خريد و فروش مربوط 

به واحدهاي نوساز بوده است. 

براس��اس آمار مرب��وط به مهر ماه س��ال 96، حجم 
واحدهاي تا 5 س��ال س��اخت، 46.2 درصد از تمام 
معامالت انجام شده بوده است، يعني اين حجم طي 
يك سال از مهر 95 تا مهر 96 كاهش يافته و به كمتر 

از نيمي از معامالت افت كرده است.
اما در مهر ماه س��ال 97، واحدهاي نوس��از فروخته 
ش��ده 44.5 درصد از معامالت را به خود اختصاص 
داده اند يعني حجم واحدهاي نوساز معامله شده از 
مهر ماه سال 95 تا مهر 97، سيرنزولي داشته است 
و افزايش 83 درصدي قيمت ها در مهرماه سالجاري 
نس��بت به مهرماه سال گذش��ته به معناي افزايش 
معامالت واحدهاي مس��كوني نوساز )قيمت واحد 
نوساز نسبت به واحد مس��كوني مشابه با عمر بناي 

بيشتر، گران تر است( نبوده است.

حال بررس��ي س��ه مولفه قيمت، متراژ و عم��ر بنا در 
معامالت انجام شده در مهر 95، 96 و 97 نشان داد كه 
افزايش قيمت در مهر ماه سال جاري نسبت به ماه مشابه 
سال 95 و 96 همراه با رشد خريد واحدهايي با ارزش 
باالي 600 ميليون تومان ش��ده است كه اين رشد در 
حجم معامالت واحدهاي مسكوني گران قيمت همراه 
با افزايش متراژ و كاهش سن بنا يا استقبال از نوسازها 
نبوده است و دليل آن هم اين است كه تغيير محسوسي 
در خريد واحدهاي با متراژ باالي 200 متر مربع در مهر 
97 نسبت به مهر 96 و 95 مشاهده نمي شود و از سوي 
ديگر شاهد كاهش حجم معامالت واحدهاي مسكوني 
نوساز طي سه سال گذشته از مهر 95 تا مهر ماه 97 و 
افزايش حجم معامالت واحدهاي با عمر بناي 15 سال 

ساخت بوده ايم.

تهاتربدهيايرالينهابهفرودگاهنجفباطلببرقيايرانازعراق
دبير انجمن صنفي ش��ركت هاي هواپيمايي گفت: در 
نشستي كه با بانك مركزي داشتيم، قرار شد مطالبات 
وزارت ني��رو از عراق بابت فروش برق به اين كش��ور، با 

بدهي ايرالين ها به فرودگاه نجف تهاتر شود.
مقصود اسعدي س��اماني در گفت وگو با مهر، با اشاره 
به سفر روز دوشنبه هيات ايراني متشكل از مسووالن 
س��ازمان هواپيمايي كشوري، ش��ركت فرودگاه ها و 
نمايندگان برخي ش��ركت هاي هواپيمايي به عراق و 
ديدار آنها با مسووالن س��ازمان هواپيمايي اين كشور 
و فرودگاه نج��ف، در خصوص رس��يدگي به وضعيت 
پروازهاي اربعين زوار ايراني اظهار كرد: در اين س��فر 
نمايندگان ش��ركت هاي هواپيمايي ايراني مس��ائل و 
مش��كالت خود را با مس��ووالن فرودگاه نجف مطرح 

كردند.
وي گف��ت: به رغم ضع��ف مديريتي ف��رودگاه نجف و 
مشكالتي كه در سطح مديريت اين فرودگاه وجود دارد، 
اما به خاطر ارادتي كه به حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( 
دارند، براي زائران ايراني اربعين مشكلي نداريم و پروازها 
به خوبي انجام مي شود؛ در اين سفر هماهنگي هاي الزم 
انجام شد؛ با اين حال عمده ترين دغدغه اي كه مسووالن 
فرودگاه نجف داشتند، بحث بدهي ايرالين هاي ايراني به 
اين فرودگاه بود كه قرار است با راهكارهايي، بدهي هاي 

شركت هاي هواپيمايي به فرودگاه هاي نجف و بغداد را 
پرداخت كنيم.

دبير انجمن صنفي شركت هاي هواپيمايي يادآور شد: 
اميدوار بوديم تسهيالت الزم براي زائران اربعين فراهم 
شده باشد كه بررسي هاي ما نشان مي داد اين تسهيالت 
فراهم ش��ده اس��ت؛ اميدواريم همان گونه كه زائران 
در پروازهاي رفت، با كمتري��ن تأخير به نجف و بغداد 
اعزام شدند، پروازهاي برگشت را هم با همين روال به 
پايان برسانند. به گفته اسعدي ساماني، ميزان تاخير  
پروازهاي اربعين شركت هاي هواپيمايي ايراني امسال 

در مقايسه با سال گذشته كمتر بوده است.
وي با اش��اره به حضور هيات ايراني به رياست مرتضي 
دهقان، معاون عمليات پرواز و امور بين الملل سازمان 
هواپيمايي كش��وري و تعدادي از مدي��ران ديگر اين 
سازمان و ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در 
نشستي با رييس س��ازمان هواپيمايي كشوري عراق، 
گفت: تفاهمنامه جديدي امضا شد و تعداد پروازهاي 
هفتگ��ي ايران به عراق را كه 90 پرواز در هفته اس��ت، 
به 120 پرواز در هفته افزايش داديم. البته درخواست 
ما انجام پرواز به عراق به صورت نامحدود بود كه مورد 
موافقت عراقي ها قرار نگرفت و فع��ال با 120 پرواز در 

هفته موافقت كردند.

اين فعال صنفي صنعت هوانوردي افزود: موافقتنامه اي 
هم در زمينه ترافي��ك هوايي ايران و عراق و همچنين 
توافقنامه هاي دو جانبه ديگري ميان دو كشور از جمله 
تجسس و نجات هوايي به امضا رسيد. اميدواريم دو ماه 
ديگر نشست جديدي داشته باشيم و برخي موارد كه 

نياز به بازنگري دارد را بررسي كنيم.
وي درب��اره نح��وه رفع مش��كل بدهي ش��ركت هاي 
هواپيمايي ايراني به فرودگاه نجف تصريح كرد: در اين 
زمينه نشس��تي با بانك مركزي داش��تيم و قرار شد از 
محل طلب هايي ك��ه وزارت نيروي ايران از عراق بابت 
فروش برق به اين كش��ور دارد، بتوانيم بدهي هايمان 

را تهاتر كنيم.
دبير انجمن صنفي ش��ركت هاي هواپيمايي در پاسخ 
به اين پرس��ش كه با توجه به اينك��ه مطالبات وزارت 
نيرو از عراقي ها بابت فروش برق، از اموال دولتي است 
اما بدهي هاي ايرالين ها به فرودگاه نجف، بدهي هاي 
بخش خصوصي اس��ت، آيا اين توافق، مشكل قانوني 
ندارد، تاكيد كرد: در اين زمينه قرار اس��ت مطالبات ما 
از محل فروش برق به عراق به صورت دينار و از س��وي 
وزارت نيرو به فرودگاه نجف تعلق گيرد و از سوي ديگر 
شركت هاي هواپيمايي نيز بدهي خود را به وزارت نيرو 

به صورت ريالي پرداخت كنند.

مهلت3هفتهایبرایبازآرايیبرنامهسومتوسعهتهران
اليحه پيشنهادی برنامه سوم توسعه شهر تهران در 
حالی در جلسه کميسيون عمران و حمل و نقل شورای 
ش��هر تهران بررسی ش��د که رئيس اين کميسيون 
از مهلت س��ه هفته ای ش��ورا به معاونت برنامه ريزی 
ش��هرداری تهران برای بازآرايی و استانداردس��ازی 

احکام برنامه خبر داد.
به گزارش تسنيم، جلسه کميسيون عمران و حمل 
و نقل شورای ش��هر تهران با حضور محسن هاشمی 
رئيس شورای ش��هر تهران،سکينه اش��رفی معاون 
شهردار تهران ،محسن پورسيدآقايی معاون حمل و 
نقل و ترافيک ش��هردار و کارشناسان حوزه عمران و 

حمل و نقل برگزار شد.
سکينه اش��رفی معاون برنامه ريزی، توسعه شهری و 
امور شورای ش��هرداری تهران در اين جلسه با اشاره 
به برخی اصالحات کميس��يون های تخصصی شورا 
در احکام برنامه س��وم توسعه شهر تهران، گفت: هم 
در بحث تعداد اح��کام و هم در بحث محتوای احکام 
بايد يک تلخيص و استانداردس��ازی صورت بگيرد و 
بخش��ی از آنچه که در احکام آمده، به پيوس��ت های 

اجرايی منتقل شود.
اش��رفی اضافه کرد: البته دغدغه اعضا و کارشناسان 
شورا در خصوص نحوه اجرای احکام قابل درک است 

ولی بايد به اين نکته نيز توج��ه کرد که احکام نبايد 
حاوی مسائل ريز اجرايی باشد و روند استانداردسازی 
و تلخيص احکام در فرآيند بازآرايی برنامه س��وم، در 
معاونت برنامه ريزی شهرداری در حال پيگيری است.

رئيس شورای ش��هر تهران هم در اين جلسه گفت: 
احکام پيشنهادی که در کميسيون ها به برنامه اضافه 
می ش��ود، بايد ناظر به کليات ب��وده و معنای واقعی 
حکم را داشته باش��د؛ جزئيات بايد در برنامه ها و در 
قالب پروژه ها بيايد و اعضای شورا به اين مسائل توجه 
داشته باشند. همچنين احکامی که پيشنهاد می شود 
بايد بررسی ش��ود که در برنامه اول و دوم توسعه آيا 
ردپايی از آن وجود داشته يا نه و اگر حکم مشابهی در 
آن برنامه ها بوده، بايد بررسی شود که چقدر اجرايی 

شده است.
محمد عليخانی، رئيس کميس��يون عمران و حمل 
و نقل ش��ورای شهر هم در اين جلس��ه، از مهلت سه 
هفته ای شورا به معاونت برنامه ريزی شهرداری برای 
بازآرايی برنامه س��وم خبر داد وگفت: برای پرهيز از 
موازی کاری، الزم اس��ت که جلس��ات مشترک بين 
کارشناسان شورا و معاونت ش��هرداری برگزار شود 
تا کار تلخيص و استانداردس��ازی برنامه، به صورت 

همزمان انجام شود.

حمايت از دستفروشي در چارچوب قانون
گروه راه و شهرسازي|

 حميدرضا تحصيلي، مديرعامل شركت ساماندهي صنايع 
و مشاغل ش��هر تهران گفت: براي رفاه حال شهروندان و 
حمايت از دستفروش��ي در چارچوب قانون با س��از و كار 
استاندارد محل هايي تعيين شده كه در اختيار دستفروشان 

قرار خواهد داد.
به گزارش تسنيم، تحصيلي با بيان اينكه سدمعبر ايجاد 
شده توسط اين دستفروش ها تخلف محسوب مي شود، 
عنوان كرد: اين افراد براي كسب سود موجب بر هم زدن 
نظم شهري وآسايش شهروندان مي شوند.به همين دليل 
شركت ساماندهي براي رفاه حال شهروندان و نيز حمايت 
از دستفروش��ي در چارچوب قانون با ساز و كار استاندارد 
محل هايي را مش��خص كرده كه در اختيار دستفروشان 

قرار خواهد داد.
مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران 
اظهاركرد: شركت ساماندهي به تمامي دستفروشاني كه با 
اين شركت همكاري دارند و در محل هاي مشخص و مورد 
نظر فعاليت كنند خدمات ارايه مي دهد. البته دستفروشاني 
كه خود را پايبند به قانون نمي بينند نبايد انتظار حمايتي از 

شهرداري داشته باشند.
تحصيلي با اش��اره به اينكه بايد مانع افزايش گس��ترده 
دستفروشان در ش��هر تهران و حضور روز افزون مراجعه 
آنها از حاشيه هاي شهر به داخل تهران شويم، اظهار كرد: 
در صورت ممانعت نكردن ازحضور دستفروشاني كه باعث 
سدمعبر در سطح شهر مي شوند شاهد افزايش اين پديده 
به عنوان يك معضل بزرگ در سطح شهر خواهيم بود كه 
عالوه بر برهم زدن ظاهر شهر، سبب آسيب هاي اجتماعي 

نيز در سطح شهر خواهد شد.
وي با بيان اينكه راه اندازي روز و شب بازارها جهت استقرار 
دستفروشان در دس��تور كار شركت ساماندهي صنايع و 

مشاغل شهر تهران قرار دارد، افزود: در اين راستا مكان ها 
وس��اعات مش��خصي را براي فعاليت دستفروش��ان در 
محل هاي مشخص در هر منطقه در نظر گرفته ايم كه به 
دستفروشان مستقر در اين مكان ها خدمات ارايه خواهيم 
داد. زهرا نژادبهرام، رييس كميته شهرسازي شوراي شهر 
تهران نيز در اين نشست با اشاره به اينكه مشاغل قديمي 
درتهران جمع آوري و مشاغل جديد در قالب دستفروشي 
در شهر تهران فعال شده اند، گفت: در حال حاضر عالوه بر 
پوشاك مواد غذايي و حتي شاهد فروش بنزين در خيابان ها 
هس��تيم به همين منظور شركت س��اماندهي صنايع و 
مش��اغل ش��هر تهران بايد با توجه به مصوبات قانوني در 
راستاي ساماندهي اين گونه فعاليت ها اقداماتي انجام دهد. 
عضو شوراي شهر تهران با تاكيد بر اينكه رفتار سلبي براي 
ساماندهي دستفروشان مناسب نيست، افزود: به منظور 

ساماندهي دستفروشان بايد راه حل هاي متعددي همچون 
راه اندازي شب بازارها در نظر گرفته شود اگرچه اين تنها 
راه حل موجود نيست.در راستاي ساماندهي دستفروشان 
مي توانيم براي هر محله ماهانه يك بازار در نظر بگيريم. در 
مكان هايي كه امكان حضور دستفروشان در برخي از ساعات 
روز وجود ندارد مي توان با تعيين زمان هاي مشخص امكان 
كسب درآمد را براي دستفروشان فراهم كرد. رييس كميته 
شهرسازي شوراي شهر تهران اضافه كرد: خواستار اجراي 
طرح شب بازارها به صورت پايلوت در يك منطقه از شهر 
تهران هستيم، با شناسايي دستفروشان و استقرار آنها در 
قالب روز و شب بازار مي توان كنترل و نظارت آنها در شهر 
تهران را افزايش داد.حضور دستفروشان در شب عالوه بر 
اشتغال زايي مي تواند باعث ايجاد امنيت در محالت شهر 
تهران شود عالوه بر اينكه دستفروشي در هيچ كجاي دنيا 

جرم و تخلف نيست به همين منظور ما نيز بايد با برنامه ريزي 
مناسب وبه كارگيري راه حل هاي مختلف زمينه فعاليت 

آنها را فراهم سازيم.

   توصيه مديرعامل مترو  به  دستفروشان 
همچنين مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران از 
شهروندان و مسافران مترو خواست كه براي جلوگيري از 

زياد شدن تعداد دستفروشان از آنها خريد نكنند.
فرنوش نوبخت درباره سرانجام ساماندهي دستفروشان 
مترو گفت: به دليل شرايط اقتصادي تعداد دستفروشان 
روز به روز بيشتر مي ش��ود، ما هم در حال تقابل هستيم 
اما مس��افران بايد خودش��ان كمك كنند. وي ادامه داد: 
ش��هروندان نبايد از دستفروش��ان خريد كنن��د، ما كه 
نمي توانيم با آنها برخورد انتظام��ي كنيم يا در هر واگن 
يك مامور بگذاري��م. اگر مردم خريد نكنند، خود به خود 
تعدادش��ان كم مي ش��ود. ما اجازه ورود كي��ف بزرگ را 
نمي دهيم اما از كيف شان چراغ قوه و چسب درمي آورند 
و مي فروشند. مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران 
معتقد اس��ت كه اگر مردم در حل اين معضل مشاركت 
نداشته باشند، شرايط به همين شكل باقي خواهند ماند. 
مردم براي آرامش خودش��ان هم كه شده با ما همكاري 
كنند. ما به تنهايي نمي توانيم دستفروش��ان را از سطح 
مترو جمع كنيم. او در عين حال به دستفروش��ان مترو 
توصي��ه كرد كه به اي��ن فعاليت ادامه ندهن��د زيرا وقت 
خودشان را تلف مي كنند و هيچ درآمد پايداري براي آنها 

به بار نخواهد آورد.

   بي برنامگي براي مقابله با متكديان پايتخت
الهام فخاري، رييس كميته اجتماعي ش��وراي ش��هر 
نيز درباره سرانجام جمع آوري و ساماندهي متكديان 

از س��طح خيابان هاي پايتخت توضيحاتي ارايه كرد و 
گفت: وظيفه جمع آوري دستفروش��ان ومتكديان با 
شهرداري هاست اما وظيفه نگهداري يا بازداشت آنها 
بر عهده ش��هرداري ها نيس��ت، در نتيجه هيچ فكري 
براي بعد از جمع آوري نش��ده است وشهرداري ها هم 

مسووليتي ندارد.
وي ادامه داد: متكديان در س��طح ش��هر چند دسته 
هس��تند، برخي از آنه��ا گدايان حرفه اي و كس��اني 
هس��تند كه ب��ه صورت بان��دي فعالي��ت مي كنند، 
تعدادي هم تهيدست و فقير واقعي اند. بايد براي نحوه 
برخورد با هركدام از آنها فكري ش��ود و در عين حال 
دستگاه هاي مس��وول با هماهنگي يكديگر تقسيم 
وظايف كنند. نمي شود شهرداري متكديان را جمع 
كند و بعد از جم��ع آوري، بدون برنامه ب��ار ديگر در 
خيابان ها رها شوند. با اين اقدام، كساني كه به صورت 
باندي و غيرقانون��ي فعاليت مي كنند و كودكان را به 
استثمار مي گيرند بدون ترس و مهابا به اقداماتشان 
ادامه مي دهن��د چون به بي نتيجه بودن فعاليت هاي 

شهرداري و ساير مراكز پي برده اند.
اين عضو ش��وراي ش��هر تهران با انتقاد از بي برنامگي 
سازمان ها براي مقابله با تكدي گري گفت: شهرداري 
به تنهايي نمي تواند براي برطرف كردن آس��يب هاي 
اجتماعي اقدام كن��د و نبايد اين اقدام��ات به صورت 
سطحي و مقطعي انجام شود چرا كه اين افراد مجددا به 

سطح شهر و جامعه بازمي گردند.
عضو شوراي شهر تهران اظهار كرد: سازمان بهزيستي در 
رابطه با آسيب هاي اجتماعي نقش اصلي را ايفا مي كند و 
دستگاه هاي انتظامي و قضايي نيز بايد در كنار شهرداري 
تهران و سازمان بهزيستي نسبت به جمع آوري و تسهيل 

در ساماندهي اين افراد اقدام كنند.
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اليحه »ماليات بر ارزش افزوده 
در شهرها« مسکوت ماند

رئيس کميته بودجه شورای شهر تهران از مسکوت 
ماندن بندهايی از اليحه ماليات بر ارزش افزوده که 
تاثير منفی بر عملکرد شهرداری ها داشت، خبرداد. به 
گزارش ايسنا، مجيد فراهانی درمورد آخرين وضعيت 
اليحه ماليات ب��ر ارزش افزوده که در کميس��يون 
اقتصادی مجلس در حال مطالعه و بررس��ی است، 
گفت: در گذشته شهرداری ها عوارض مختلفی را از 
مردم دريافت می کردند و با آنها امور جاری ش��هر را 
انجام می دادند اما بعد از مدتی تمامی عوارض  تجميع 

و تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده تعريف شد.
وی با بيان اينکه در سنوات گذشته 30 درصد ماليات 
بر ارزش افزوده به شهرداری ها تخصيص داده می شد،  
ادامه داد: از اين مبلغ 88 درصد به تهران و 12 درصد 
به روستاهای اطراف واگذار می شد. فراهانی با بيان 
اينکه طبق اليحه ای که دولت به مجلس ارسال کرده 
تا ماليات بر ارزش افزوده ساماندهی شود، عمال سهم 
ماليات بر ارزش افزوده شهرداری ها به شدت کاهش 
يافته اس��ت و اين می تواند ش��هرداری ها را در اداره 
اموراتشان با مشکالت جدی مواجه کند، اظهار کرد: در 
حال حاضر سهم شهرداری از ماليات بر ارزش افزوده 3 
هزار ميليارد تومان است که مبلغ خوبی برای اداره شهر 
محسوب مي شود. وی با بيان اينکه در صورت تصويب 
اليحه جديد قطعا شهرداری ها به خصوص کالنشهرها 
با مشکالت جدی در اداره شهرشان مواجه می شوند،  
گفت: براساس اليحه دولت، تمامی ماليات ها بايد به 
خزانه دولت  ريخته شود و از آنجا سهم هر سازمانی 
تخصيص داده شود که واريز ماليات به خزانه دولت و 
همچنين روند تخصيص و چگونگی بازگرداندن سهم 
شهرداری ها به آنها نيز جای سوال دارد و يک مسير 
پر فراز و نشيب است که می تواند مشکالت زيادی را 
ايجاد کند. وي با بيان اين که اليحه ماليات بر ارزش 
افزوده که از س��وی دولت به مجلس ارسال شده، به 
گونه ای اس��ت که امکان وضع عوارض از شوراهای 
شهر سلب می شود،  خاطرنش��ان کرد: اين در حالی 
اس��ت که وضع عوارض يکی از مهمترين اظهارات 
شوراهای شهر است که براساس وضعيت شهرها، زمان 
و مکان، عوارض مختلفی را وضع می کند و تصويب 
اليحه جديد به اين معناس��ت كه يکی از مهمترين 

کارکردهای شورا از آنها گرفته می شود.

 استفاده از صندلی کودک 
در خودروها اجباری می شود

دبير شورای عالی هماهنگی ترافيک کشور گفت: طرح 
»الزام اس��تفاده از صندلی کودک در خودرو« که به 
صورت اليحه به دولت فرستاده شده، در حال بررسی 
در مجلس اس��ت. به گزارش ايسنا پوريا محمديان 
يزدی با بيان اينکه طرح الزام استفاده از صندلی کودک 
خودرو ابتدا به ساکن در جلسات کميسيون ايمنی راه 
مطرح  و در کميته های تخصصی آنها بررس��ی شد، 
اظهارکرد: با وجود اين  بررسی ها اما متوجه شديم در 
دنيا به موضوع استفاده از صندلی کودک در خودرو 
پرداخته شده است و اين موضوع را به عنوان يکی از 
الزامات قانونی کنترل می کنند. در حقيقت مانند الزام 
بستن کمربند، استفاده از صندلی کودک نيز در دنيا 
اجباری است. وی ادامه داد:پس از آن از دستگاه های 
مختلف پيشنهاداتی مطرح شد و در کميته های آنان 
نيز اين موضوع نهاي��ی و در نهايت به عنوان مصوبه 
کميس��يون ايمنی راه ها به دولت ارجاع ش��د؛ زيرا 
بايد در قالب يک اليحه ارسال می شد. دبير شورای 
عالی هماهنگی ترافيک کشور گفت: اين موضوع در 
کميسيون اجتماعی مجلس مطرح و در آنجا نيز از 
دستگاه های مختلف دعوت و نقطه نظرها گرفته شد. 
در حقيقت نظر مثبت اين بود که صندلی کودک در 
خودرو بايد اجباری شود و باتوجه به وزن و سن کودک 
انواع مختلفی نيز بايد  داشته باشد.  محمديان در ادامه 
تصريح کرد: تصميم برآن شد به دليل وجود جزييات 
بسيار ابتدا کليات اين طرح در مجلس مصوب شود و 
پس از آن جزييات اين طرح در آيين نامه اجرايی که 

بعدا مصوب هيأت وزيران می شود، مشخص شود. 

 ۵۰۰  هزار خودرو
معاينه فنی ندارند

مقايسه کيفيت هوای تهران در دوسال گذشته نشان 
می دهد که وضعيت هوای تهران رو به بهبود که نرفته 
هيچ وخيم تر هم شده است. به گونه ای که سال 96 
نسبت به سال 95 هفت درصد روزهای آلوده تر داشته 
يعنی بالغ بر 20 روز.  به گزارش مهر، در همين زمينه 
سيد آرش حس��ينی ميالنی به آلودگی هوای شهر 
تهران اش��اره کرد و گفت:  اخذ معاينه فنی سهم هر 
شهروند در کاهش ميزان آلودگی هوا است. با ظرفيت 
فعلی ناوگان حمل و نقل عموم��ی ما نمی توانيم از 
همه شهروندان انتظار داشته باشيم در شهر فقط با 
استفاده از مترو تردد کنند اما اين را می توانيم از آنها 
بخواهيم که معاينه فنی را جدی بگيرند چراکه معاينه 
فنی مس��ووليت مدنی، اخالقی و قانونی اس��ت که 
برعهده شهروندان است. حسينی ميالنی اضافه کرد: 
هم اکنون سيستم نوبت دهی اينترنتی هم در مراکز 
معاينه فنی شروع به کار کرده و شهروندان می توانند 
از اين طريق زمان خود را مديريت کنند. با اين وجود، 
همچنان مراجعه و دريافت نوبت به صورت حضوری 
زياد است و با توجه به اينکه از ابتدای آبان ماه، مقرر 
شده بود خودروهای فاقد معاينه فنی جريمه شوند و 
از آنجا که ما عادت داريم کارهايمان را به دقايق انتهايی 
موکول کنيم، شاهد صف های طوالنی در مراکز معاينه 
فنی بوده ايم. حسينی ميالنی با بيان اينکه در پنج روز 
نخست آبان ماه، بيش از 27 هزار مراجعه حضوری 
صورت گرفته و تنها 1392 مراجعه به شکل اينترنتی 
بوده است، عنوان کرد: اين در حالی است که افرادی 
که مراجعه اينترنتی داشتند، وقت بسيار کمتری از 
آنان گرفته می شد در حالی که در مراجعه حضوری 
ش��هروندان دو تا سه س��اعت معطل می مانند. وی  
تصريح کرد: در حال حاضر 500 هزار خودرو معاينه 
فنی ندارند که بايد در اين دو هفته، معاينه فنی بگيرند.
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رييس سازمان توسعه تجارت از ممنوعيت صدور كاال هاي وارداتي با ارز ۴۲۰۰ توماني خبر داد

در نخستين نشست كميته مشترك ايران و سوريه مطرح شد

مسير  يك طرفه  ارزي

فرصت حضور ايران در سوريه با مشاركت بخش خصوصي

تعادل | محمد مهدي حاتمي|
بازگش��ت ارزهاي حاصل از صادرات هنوز براي دولت 
مشكل ساز است. همين چند روز پيش بود كه خبري 
به نقل از رييس جمهور، منتش��ر شد كه بر اساس  آن، 
صادركنندگان��ي كه در مدت زماني بيش از س��ه ماه 
ارز صادرات��ي خود را به كش��ور بازگردانند، قاچاقچي 
محسوب مي ش��وند. اين خبر البته به سرعت تكذيب 
شد، اما در جاي خود، نشاني بود از معضل عدم بازگشت 
ارزهاي صادراتي به كش��ور. حاال اما رييس س��ازمان 
توسعه تجارت، از دستورالعمل هاي جديدي در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت خبر مي دهد كه بر اساس آنها، 
سخت گيري ها براي جلوگيري از خالي شدن ذخاير 
ارزي دولت، تش��ديد مي شوند. در نخس��تين مورد، 
مشوق هاي صادراتي آن دسته از صادركنندگاني كه 
ارزهاي صادراتي خود را به كشور بر نمي گردانند، قطع 
خواهد شد. عالوه بر اين، صادرات آن دسته از كاالهايي 
كه با دريافت ارز رسمي 4200 توماني توليد شده اند، 
 ممنوع اعالم ش��ده اس��ت. اين اما در حالي اس��ت كه 
بر اساس جديدترين برآوردهاي سازمان توسعه تجارت، 
ميزان پايبندي پتروشيمي ها، معدني ها و فوالدي ها، به 
عنوان اصلي ترين صادركنندگان بخش غير نفتي كشور 
به شيوه نامه پيمان سپاري ارزي، در نيمه نخست سال 
جاري تنها 75 درصد بوده اس��ت. به عبارت ديگر، در 
حالي كه صادركنندگان اين بخش در نيمه اول سال 
97 بين 8.4 تا 9 ميليارد دالر درآمد ارزي داش��ته اند، 
تنها حدود 6.5 تا 7 ميلي��ارد دالر از ارزهاي حاصل از 
صادرات خود را به كش��ور بازگردانده ان��د. اين رخداد 
هر چند به داليلي از قبيل »واردات مس��تقيم توسط 
صادركنندگان« و نيز »ف��روش اظهارنامه صادراتي« 
قابل توجيه اس��ت اما ب��ه نظر مي رس��د اكنون براي 
آسيب شناسي خروج يك طرفه دست كم 25 درصد از 

ارزهاي صادراتي كشور، زمان مناسبي باشد.

  ارزي كه از دست رفت
بر اس��اس آخرين گزارش عملكرد س��امانه »نيما«، 
از نيمه مرداد ماه س��ال جاري و زم��ان راه اندازي اين 
س��امانه، تاكنون حدود 4.6 ميليارد يورو ارز توس��ط 
صادركنندگان به صرافان فروخته ش��ده و 4 ميليارد 
يورو نيز از س��وي واردكنندگان از صرافان خريداري 
شده اس��ت. از ديگر س��و، در آخرين روز كاري هفته 
جاري 63 ميليون يورو ارز توسط واردكنندگان از طريق 
اين سامانه خريداري شده و ميانگين قيمت خريد ارز 
صادراتي توس��ط واردكنندگان حدود 9700 تومان 
بوده است. اين آمار اما در حالي اعالم مي شود كه ميزان 
بازگشت ارزهاي صادراتي به كشور، در مواردي بسيار 

كمتر از برآوردهاي سازمان توسعه تجارت بوده است.
از ابتداي اجراي سياس��ت هاي جديد ارزي قرار بر اين 
بود كه مناب��ع ارزي حاصل از ص��ادرات غيرنفتي در 
سامانه »نيما« عرضه ش��ود، اين اما در حالي است كه 

صادركنندگاني كه بيش��ترين ميزان ارز را در اختيار 
داشتند، تاكنون به شكل كامل به تعهدات ارزي خود 
عمل نكرده ان��د. در اين ميان، مع��اون وزير صنعت از 
ممنوعيت صدور كاالهاي وارداتي با ارز 4200 توماني 
خبر مي هد. بنابه اظهارات اخير مجتبي خس��روتاج، 
صادركنندگاني كه به تعهدات ارزي خود عمل نكنند، 
از مشوق ها محروم مي شوند. او همچنين گفته است از 
زماني كه تعهد ارزي ابالغ شد همه صادركنندگان در 
گمركات كشور در كنار اظهارنامه صادرات، فرم تعهد 
ارزي را بايد پر و امضا كنند تا به روش هايي كه مشخص 
شده است، ارز حاصل از صادرات را در چرخه اقتصادي 
كش��ور وارد كنند. عالوه بر اين، بان��ك مركزي از اين 
اطالعات آگاه است و بر آن نظارت مي كند. او همچنين 
گفت: بر اساس دستور العمل بانك مركزي در صورتي 
كه صادركنندگان به تعهدات ارزي خود عمل نكنند از 

مشوق ها محروم مي شوند.
محروم كردن صادركنندگان از مشوق هاي صادراتي 
اما بيان روش��ن سياس��تي اس��ت كه رييس سازمان 
توس��عه تجارت، چند هفته پيش از آن رونمايي كرده 
بود. به گفته خسروتاج، روي صادرات دو گروه كااليي 
حساسيت وجود دارد: گروه نخست، كاالهايي هستند 
كه بخش��ي از مواد اوليه آنها با ارز يارانه اي تامين شده 
است. سازمان توسعه تجارت البته قصد دارد به جاي 
ممنوعيت صادرات اين دسته از كاالها، براي خروج آنها 
از كشور عوارض تعيين كند تا صادرات آنها خود به خود 
غيرمنطقي ش��ود. گروه دوم هم كاالهايي هستند كه 
ارزبري يارانه اي ندارند ولي در كارگروه هاي تنظيم بازار، 
به عنوان اقالم ضروري و پرمصرف شناسايي شده اند و 
بنابراين صادرات آنها ممنوع شده است. از ديگر سو اما 
همين چندي پيش، كاالهايي كه به صورت موقت به 
كشور وارد شده و مجددا صادر مي شدند نيز از شمول 
پيمان سپاري ارزي خارج شدند. بر اين اساس، چنانچه 
بي��ش از 80 درصد از كاالهاي صادراتي با تش��خيص 
گمرك و وزارت صنعت، از مح��ل كاالي ورود موقت 
توليد شده باشد، مش��مول تعهد صادراتي نمي شود. 
بنابراين، به نظر مي رسد سازمان توسعه تجارت در مورد 
دسته بندي كاالهايي كه مشمول پيمان سپاري ارزي 

هستند، دقيق تر و روشن تر از گذشته عمل مي كند. 

  25 درصدي كه گم شد
اين اما در حالي است كه بخش عمده صادركنندگاني 
كه گفته مي شود چندان به پيمان سپاري ارزي پايبند 
نبوده اند، ش��ركت هاي دولتي يا نيمه دولتي فعال در 
زمينه هاي پتروشيمي، فوالد و معدن هستند و ميزان 
عدم پايبندي آنها به تعهدات ارزي ش��ان ارقام دالري 
بزرگي را شامل مي شود. بر اساس آخرين برآوردهاي 
س��ازمان توس��عه تجارت از مبادي ورودي س��امانه 
»نيما«، شركت هاي »پتروشيمي، معدني و فوالدي«، 
 ماهانه ح��دود 1.4 تا 1.5 ميلي��ارد دالر ارز صادراتي 

در اختيار دارند. بنابراين، در نيمه نخست سال جاري، 
اين شركت ها بايد رقمي در حدود 8.4 تا 9 ميليارد دالر 
به سامانه »نيما« واريز مي كردند، در حالي كه مجموع 
ارز تحويلي آنها به اين س��امانه، تنها ح��دود 6.5 تا 7 
ميليارد دالر بوده است. به اين ترتيب، ميزان پايبندي 
اين شركت ها به تعهدات ارزي خود در خوش بينانه ترين 
حالت حدود 75 درصد بوده است. اما صادركنندگان 
شركت هاي دولتي و نيمه دولتي فعال در زمينه هاي 
پتروش��يمي، معدن و فوالد، ب��ا 25 درصد باقي مانده 
چه كرده اند؟ براساس شيوه نامه پيمان سپاري ارزي، 
صادركنندگان به سه شيوه مي توانند ارزهاي حاصل از 
صادرات را به چرخه تجاري كشور برگردانند. در حالت 
نخس��ت، صادركننده مي تواند ارز خ��ود را به صرافي 
يا بانك عاملي كه از س��وي بانك مركزي به رسميت 
شناخته شده، بفروشد. در اين حالت، ارز از طريق سامانه 
»نيما« بين صادركننده و واردكننده جابه جا مي شود. 
در حالت دوم، صادركننده مي تواند با استفاده از ارزي 
كه در اختيار دارد، رأسا كاال وارد كند و در حالت سوم، 
صادركننده مي تواند اظهارنامه صادراتي خود را به فرد 
حقيقي يا حقوقي ديگري بفروشد و به اين ترتيب، اين 
فرد ثالث خواهد بود كه فرآيند پيمان سپاري ارزي را 

تكميل خواهد كرد. 
رييس سازمان توسعه تجارت اما بر اساس همين ساز 
و كار سه گانه، در آخرين نشست خبري خود كه چند 

هفته پيش برگزار ش��د، دليل عدم بازگشت بخشي از 
ارزهاي صادراتي به چرخه تجاري كشور را تبيين كرد. 
خسروتاج گفت: ايفاي تمام و كمال تعهدات صادراتي 
صادركنندگان پتروش��يمي، مع��دن و فوالد به دليل 
واگذاري بخش��ي از اظهارنامه هاي صادراتي آنها و نيز 
وارداتي كه به صورت مستقيم انجام مي دهند، كمتر از 
برآوردها بوده اس��ت. او اين را هم عنوان كرد كه به اين 
ترتيب، نگراني چنداني نسبت به عملكرد اين دسته از 
صادركنندگان وجود ندارد. اما اگر واقعا اينطور باشد، ارز 
مورد اشاره بايد از طريقي ديگر )از طرف صادركنندگان 
ديگر يا در قالب كاالهاي وارداتي( به كشور وارد شود و در 

جايي از نظام ارزي كشور قابل ردگيري باشد.

  برآورد نادرست از ارزآوري فوالدي ها
اما از آن سو، بهادر احراميان، عضو هيات مديره انجمن 
فوالد ايران در گفت وگو با »تعادل«، با اشاره به داليل 
عدم ايفاي كامل تعهدات ارزي صادركنندگان فوالد، 
گفت: ميزان بازگشت ارزهاي صادراتي صادركنندگان 
فوالد به سه دليل عمده، كمتر از چيزي است كه سازمان 
توسعه تجارت برآورد كرده است. عضو هيات نمايندگان 
اتاق اي��ران مي گويد: مهم ترين دليل عدم بازگش��ت 
كامل ارزهاي صادراتي، »قيمت گذاري نادرست فوالد 
در گمركات« اس��ت. فوالد صادراتي ايران در گمرك 
كش��ور حدود 550 دالر به ازاي هرتن قيمت خورده و 

اين در حالي است كه در بهترين حالت، قيمت واقعي 
آن حدود 450 دالر اس��ت. اين قيمت حداكثري را در 
ميزان وزني صادراتي كشور ضرب مي كنند و به ميزان 
ارزي مي رسند كه بايد به سامانه »نيما« واريز شود، در 
حالي كه بدون اصالح اين قيمت، تمامي محاسبات در 

اين زمينه نادرست خواهند بود.
دليل دوم از ديد او اين است كه در صنعت فوالد، به ازاي 
توليد هر تن محصول، چي��زي در حدود 100 تا 120 
دالر واردات مورد نياز است و به اين ترتيب، چيزي در 
حدود 25 درصد از ميزان صادرات نهايي صادركنندگان 
ف��والدي، بايد در قالب واردات به كش��ور برگردد. اين 
در حالي اس��ت كه اين مبلغ هم در محاسبات در نظر 
گرفته نمي شود. اما دليل سومي كه احراميان در مورد 
آن توضيح مي دهد اين اس��ت كه س��ود كارخانجات 
مجتمعي فوالدي ح��دود 10 درصد اس��ت و به اين 
ترتيب، خواسته يا ناخواسته، حدود 90 درصد از ميزان 
صادرات فوالد به چرخه كارخانه اي كشور بر مي گردد. 
به اين ترتيب، تعهدس��پاري ارزي موجب مي شود كه 
صادركنندگان در اين بخش انگيزه اي براي بازگشت 
ارزهاي صادراتي نداشته باشند. البته اكنون كه براساس 
قانون موظف به بازگرداندن ارزهاي صادراتي هستند، 
اين روند را ادامه مي دهند، اما ممكن اس��ت تداوم اين 
شرايط موجب ش��ود بخش خصوصي فعال در زمينه 

فوالد، صادرات خود را قطع كند.

گروه تجارت|
نخستين نشس��ت كميته مش��ترك ايران و سوريه با 
حضور اعضاي هيات رييس��ه اتاق ايران و نمايندگان 
وزارت صنعت، معدن و تج��ارت و وزارت امور خارجه 
برگزار ش��د. مح��ور اصلي اين نشس��ت، هماهنگي و 
تعيين چارچوب هاي فعاليت كميته و برنامه ريزي براي 
گس��ترش و تبديل كميته به اتاق مش��ترك بر اساس 
توافق نامه اي كه چندي پيش بين دبيركل اتاق ايران و 
دبيركل اتحاديه اتاق هاي بازرگاني سوريه به امضا رسيد، 
بود. عالوه بر اين، در اين نشست ضمن تأكيد بر اهميت 
تعيين اولويت ها و چارچوب هاي همكاري بين دو كشور، 
به مشاركت بخش خصوصي به عنوان بخشي كه مي تواند 

به حضور ايران در اين بازار قوام ببخشد، تاكيد شد.
معاون بين الملل اتاق ايران با اش��اره به سه تشكلي كه 
به عنوان اعض��اي اوليه اين كميته ب��ا نظر و تصويب 
هيات رييسه اتاق ايران انتخاب شده اند، گفت: كانون 

انجمن هاي صنايع غذايي ايران، انجمن لوازم خانگي 
و انجمن خدمات فني و مهندس��ي س��ه تشكل عضو 
كميته هستند كه قرار اس��ت با حضور نمايندگاني از 
وزارت صنعت، معدن و تج��ارت و وزارت امور خارجه 
به رياست »كيوان كاش��في«، عضو هيات رييسه اتاق 
ايران، فعاليت هاي الزم براي گسترش سطح روابط دو 
كشور را گسترش دهند. محمدرضا كرباسي ادامه داد: 
بر اساس توافق سال 2012 قرار بود اتاق مشترك بين 
ايران و سوريه تشكيل شود كه متأسفانه عملياتي نشد و 
در پي درخواست سوريه  مجدد اين توافق نامه به امضاي 
دبيركل اتاق ايران و دبير اتحادي��ه اتاق هاي بازرگاني 
سوريه رسيد. در اين راس��تا كميته اي را شكل داديم 
كه فعاليت هاي اوليه و مقدمات��ي را انجام دهد و اقدام 
به عضوگيري كند. پس از اين زمينه براي تشكيل اتاق 
مشترك فراهم خواهد شد. به گزارش پايگاه خبري اتاق 
ايران، كرباسي خاطرنشان كرد: ظرفيت هاي همكاري 

بين دو كشور بسيار گسترده اس��ت و الزم است براي 
حضور در بازار سوريه به صورت هماهنگ عمل كنيم. 
او افزود: كميته مشترك ايران و سوريه بايد نقشه راهي 

براي حضور مستمر در بازار سوريه پيدا كند.
در همين رابطه رييس كميته مشترك ايران و سوريه با 
تأكيد بر تسريع در روند فعاليت هاي كميته، گفت: بايد 
هر چه سريع تر اولويت هاي مورد نظر كميته مشخص 
و فرآيند عضوگيري آغاز شود. در اين حوزه بايد از تمام 
ظرفيت هاي موجود اس��تفاده كنيم، از جمله سفارت 
ايران در دمشق و سفارت سوريه در تهران. كيوان كاشفي 
تأكيد كرد: از طرفي نبايد تنها خود را به اعزام و پذيرش 
هيات محدود كنيم. طراحي الگوهاي متنوع براي ارتباط 

با كشورهاي مختلف از جمله سوريه الزم است. 
از آنسو، حسين پيرموذن، عضو هيات رييسه اتاق ايران 
نيز خواستار ارايه تمهيدات ويژه براي تجار و بازرگاناني كه 
با سوريه همكاري مشترك دارند شد و گفت: اين كميته 

بايد با سرعت و در عين حال با مطالعه دقيق ظرفيت ها و 
زمينه هاي همكاري را تعيين و كار خود را آغاز كند. ارايه 
نقشه راه مشخص براي ورود به بازار سوريه كمك مي كند 

تا حضوري مستمر و پايدار داشته باشيم.

 حمل ونقل ؛ مهم ترين چالش تجارت با سوريه
در ادامه اين نشست، مشاور معاون اول رييس جمهور و 
دبير ستاد توسعه همكاري هاي اقتصادي ايران با عراق 
و س��وريه از اهميت فعاليت هاي هماهنگ و منظم با 
مديريتي واحد از سوي بخش خصوصي در بازار سوريه 
سخن گفت و تصريح كرد: در اين حوزه بايد مطالعات 
كارشناسي و دقيقي انجام شود و راهكارهاي مناسبي 
براي مساله حمل ونقل و امور بانكي اتخاذ شود. از طرفي 
مشاركت بخش خصوصي در اين كار، موجب مي شود 
حضور ايران در بازار س��وريه پايدار بوده و قوام داشته 
باشد. بر اساس اظهارات حسن دانايي فر، اراده خوبي 
از سوي دو طرف براي برقراري روابط گسترده وجود 
دارد. او گفت: آنچه بايد لحاظ شود توجه به حوزه هايي 
اس��ت كه تاكنون در محور فعاليت هاي ايران در بازار 
سوريه نبوده اس��ت. براي مثال صنايع غذايي ايران تا 
به امروز در اين بازار حضور نداشته و براي همين الزم 

است با استفاده از تجربه خوبي كه در بازار عراق كسب 
كرديم، س��وريه را نيز هدف قرار داده و وارد ش��ويم. 
دانايي فر ادامه داد: البته شرايط سوريه با عراق متفاوت 
است. مهم ترين مس��اله اي كه بايد مورد توجه باشد، 
حمل ونقل است كه به دليل نبود شركت هاي بزرگ و 
قدرتمند در اين بخش، تجارت با سوريه دچار مشكل 
شده است. از سوي ديگر در اين كشور بخش خصوصي 
منس��جم و قوي وجود ندارد و كليه امور توسط دولت 

انجام مي شود.
دانايي فر همچنين به روزرس��اني اطالعات در مورد 
چگونگي حضور در بازار سوريه را مورد تأكيد قرار داد و 
گفت: به دليل وقفه چندساله اي كه بين همكاري هاي 
اقتصادي ايران و سوريه افتاده است، اطالعات بخش 
خصوصي و فع��االن اقتصادي دو كش��ور از يكديگر 
قديمي اس��ت. كميته مشترك ايران و سوريه بايد در 
قدم اول اين اطالعات را به روز كند. او همچنين با توجه 
به توافق نامه تجارت آزاد كه بين كشورهاي اتحاديه 
عرب امضا ش��ده گفت: اين توافق نامه ظرفيتي است 
كه ايران با حضور در بازار كش��ورهاي عراق، سوريه و 
لبنان مي تواند از آن استفاده و توليدات خود را به ساير 

كشورهاي اين منطقه صادر كند.
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مخالفت با اجراي 
پيمان سپاري ارزي 

تسنيم| رييس اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و 
چين با بيان اينكه در حال حاضر هيچ بانك چيني با 
تجار ايراني فعاليت نمي كند، گفت: من به عنوان يك 
صادركننده با اجراي پيمان سپاري ارزي مخالفم زيرا 
اين كار كاًل غلط است. اسداهلل عسگراوالدي با اشاره 
به اينكه در حال حاضر هيچ بانك چيني با تجار ايراني 
فعاليت نمي كند، اظهارداشت: همين موضوع عاملي 
ش��ده تا صادرات به اين كشور متوقف شود. رييس 
اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و چين با بيان اينكه 
بانك مركزي در ح��ال رايزني براي ادامه همكاري 
بانكي با طرف چيني است، افزود: هنوز اين رايزني ها 
نتيجه نداده است. او تصريح كرد: من به عنوان يك 
صادركننده با اجراي پيمان سپاري ارزي مخالفم زيرا 
اين كار كاًل غلط است. من اصال نمي توانم پول خود را 
وارد كشور كنم در نهايت هم اگر پول خود را به كشور 

نياوريم متهم به قاچاق مي شويم.

بخش خصوصي تقويت شود
تسنيم| رييس مجمع واردات با بيان اينكه تجربه 
تحريم هاي دوره پيشين نشان داد بخش خصوصي، 
موفقيت بيش��تري در مس��ير دور زدن تحريم ها 
داش��ت گفت: توقع فعاالن اقتصادي از وزير جديد 
صمت آن است كه بخش خصوصي را تقويت كند. 
عليرضا مناقبي با اشاره به راي اعتماد مجلس شوراي 
اسالمي به وزير جديد صمت اظهار داشت: صنعت و 
تجارت، دو محور اصلي و سرنوشت ساز اقتصاد كشور 
هستند و توقع اين اس��ت كه وزير جديد بر اساس 
آسيب شناسي هايي كه در اين حوزه صورت گرفته، 
هر چه زودتر از مسير فعاليت بخش خصوصي و به 

ويژه بنگاه هاي كوچك گره گشايي كند.
او ادامه داد: دنيا به اين نتيجه رسيده كه براي تقويت 
و بالندگي صنعت و تجارت، راهي جز تكيه كردن 
به توانمندي ه��ا و ظرفيت بخش خصوصي وجود 
ندارد و به همين جهت بح��ث حمايت دولت ها از 
بنگاه هاي كوچك و متوس��ط، به يكي از مهم ترين 
موضوعات دولت ها تبديل شده است. مناقبي افزود: 
اين موضوع در رابطه با كش��ور ما كه با تحريم هاي 
مختلف مواجه اس��ت، از اهميت بسزايي برخوردار 
است و توقع فعاالن اقتصادي از وزير جديد صمت 
اين است كه گشايش هاي آينده نگرانه اي در كسب و 
كار بنگاه هاي كوچك و متوسط فراهم كند و الزامات 
اقتصادي براي حيات اين بنگاه ها را بهبود ببخشد. 
به گفته رييس مجمع واردات، متاس��فانه دغدغه 
اصلي بسياري از دولتمردان، متمركز بر بنگاه هاي 
دولتي و شبهه دولتي است و اين درحالي است كه 
تجربه تحريم هاي دوره پيشين به وضوح نشان داد 
كه بخش خصوصي، موفقيت بيشتري در مسير دور 
زدن تحريم ها داشتند. او تصريح كرد: بخشنامه هاي 
غافلگيركننده و شوك آور، فعاالن اقتصادي را خسته 
و افسرده ساخته و اين موضوع براي اقتصاد كشور، 
سم مهلك و كشنده است كه وزير جديد بايد نسبت 
به رفع آن، دقت نظر بيش��تري داشته باشد. وي با 
اشاره به ضرورت كاهش تصدي گري دولت و تفويض 
امور به تشكل ها تصريح كرد: خود تحريمي ها فضاي 
توليد و تجارت را تيره و تار ساخته و ناهماهنگي ها 
ميان دستگاه هاي مختلف، فعاالن اقتصادي را در 

چرخه هاي فرسايشي و غير مولد انداخته است.

 خودروسازان در انتظار 
اخذ مجوز افزايش قيمت ها

فارس|رييس اتحاديه دارندگان نمايش��گاه ها و 
فروشندگان خودرو با بيان اينكه خودروسازان در 
انتظار دريافت مجوز افزايش قيمت ها هستند، گفت: 
اختالف قيمت خودرو از كارخانه تا بازار به علت عدم 
عرضه به موقع خودرو به بازار است. سعيد موتمني 
در مورد آخرين وضعيت بازار خودرو، گفت: در بازار 
خودرو، تقريبا تعادل قيمت ها احس��اس مي شود 
و معموال قيم��ت  خودروها يك تا 5 ميليون تومان 
نوسان دارد. رييس اتحاديه دارندگان نمايشگاه ها و 
فروشندگان خودرو تهران با بيان اينكه بازار خودرو 
تقريبا راكد است، افزود: ثبات قيمت ارز منجر به رونق 
خريد و فروش مي شود اما هر زمان كه قيمت ارز در 
نوسان باشد خريداران و فروشندگان واقعي تقريبا از 
معامله خودرو خودداري مي كنند. موتمني با اشاره 
به اينكه مطرح شدن مطالبي راجع به نرخ واقعي ارز 
كه بين 7 تا 9 هزار تومان اس��ت منجر به عدم اقدام 
خريداران براي خريد خودرو مي شود، گفت: در اين 
شرايط خريداران واقعي به دليل نگراني از متضرر 

شدن اقدام به خريد نمي كنند.
او با اشاره به اينكه خودروس��ازهاي بزرگ داخلي 
به دليل تقاضا ب��راي افزايش قيمت، عرضه خودرو 
به بازار را كم كرده اند، بيان كرد: كاهش عرضه هم 
عامل��ي براي افزايش قيمت خودرو اس��ت. رييس 
اتحاديه دارندگان نمايشگاه ها و فروشندگان خودرو 
بيان كرد: در صورت عرضه به اندازه كافي، ش��اهد 
كاهش قيمت ه��ا خواهيم بود. او در پاس��خ به اين 
سوال كه افزايش 60 درصدي قيمت ها توسط يكي 
از خودروسازان براساس دريافت مجوز صورت گرفته 
است، گفت: افزايش قيمت ارز منجر به سوءاستفاده 
برخي خودروس��ازان از جمله خودروسازان چيني 
در كشور ش��ده است. موتمني با بيان اينكه تا سال 
گذشته اين خودروسازان با اخذ مبالغ بسيار اندك 
اقدام به پيش فروش خ��ودرو مي كردند، گفت: در 
شرايط فعلي برخي خودروسازان كه تقريبا مونتاژ 
خودروهاي چيني در داخل كشور را انجام مي دهند 
با افزايش 55 تا 60 درصدي قيمت ها و بدون اينكه 
مراجع ذي ربط و مربوطه از قبيل ستاد تنظيم بازار 
از اينها س��وال كه براساس چه فرمولي اين افزايش 
قيمت ها اعمال شده به كار خود ادامه مي دهند. او 
بيان كرد: اختالف قيمت خودرو از كارخانه تا بازار به 
علت عدم عرضه به موقع خودرو به بازار است و اين 
در حالي است كه خودروسازان هنوز مجوز افزايش 

قيمت را نگرفته اند و منتظر اخذ اين مجوز هستند.

معاون نظارت سازمان حمايت مصرف كنندگان با تشريح فرآيند قيمت گذاري خودرو عنوان كرد عضو هيات نمايندگان اتاق تهران مطرح كرد

كارگروه تنظيم بازار حرف آخر را مي زندپيش بيني ناپذيري؛ رنج اين روزهاي اقتصاد 
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران معتقد است: فعال اقتصادي هيچ 
قدرتي براي برنامه ريزي آينده ندارد چراكه نمي داند بايد چندسناريو 
براي انجام كارش پيش بيني كند. عباس آرگون در گفت وگو با پايگاه 
خبري اتاق تهران، بيان كرد: ترخيص كاال ناشي از اختالف نرخ ارز 
و طرح نرخ ارز نيمايي بود. براساس اعالم دستگاه ها واردكنندگاني 
 كه فرآين��د ترخيص كاال و خ��روج آن از گمرك را پي��ش از تاريخ

16 مرداد انجام نداده بودند بايد مابه التفاوت نرخ ارز را با توجه به نرخ 
نيما پرداخت مي كردند و اين مساله حتي كساني كه همه فرآيند را 
طي كرده و فقط كاال را ترخيص نكرده بودند را هم ش��امل شد. اين 
باعث شد ترخيص كاالها با وقفه انجام شود و اين وقفه واردكنندگان 
كاالهاي فاسدش��دني كه دوره مصرف داشتند را نيز متضرر كرد. او 
 در ادامه اظهار ك��رد: دولت در حالي در اي��ن دوره از لزوم پرداخت 
مابه التفاوت ارزي مي گفت كه تامين مالي براي بنگاه هاي اقتصادي 
كار ساده اي نيست و اين مساله وراي سود و زيان فعال اقتصادي است. 
با توجه به مشكالت مربوط به تامين نقدينگي بنگاه هاي اقتصادي 
در كشور، تامين مالي ناشي از تصميم دولت كه به فعاالن اقتصادي 
تحميل شده بود، به راحتي انجام نپذيرفت چراكه اين كار هزينه هاي 

خاص خود را دارد و تابع سپري شدن زمان است.
به گفته آرگون، واردكننده اي كه با حاشيه سود 10 درصدي كااليش 
را پيش فروش كرده بود، در عمل ب��ا ايجاد قاعده نرخ ارز نيمايي با 
مشكل روبه رو ش��د. در چنين شرايطي فروش كاالي وارداتي براي 

فعال اقتصادي كه مجبور به پرداخت مابه التفاوت ارزي هم شده بود، 
چيزي جز ضرر به همراه نداش��ت. در چنين شرايطي عالوه بر زيان 
حال حاضر، فعال اقتصادي هيچ قدرتي براي برنامه ريزي آينده ندارد 
چراكه نمي داند بايد چندسناريو براي انجام كارش پيش بيني كند.

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران اظهار كرد: سياس��ت هاي كالن 
دولت كه حركت وزارت خانه ها نيز در چارچوب هاي آن اتفاق مي افتد 
در ماه هاي گذشته به سردرگمي فعاالن اقتصادي منجر شده است. 
او ادامه داد: هماهنگي و يكپارچه سازي بخش هاي مختلف اقتصاد 
و ثبات رويه مس��ووليت دولت است كه در چندماه اخير به درستي 
انجام نشد. به گفته آرگون، در بحث تجارت كاال را وارد كرديم اما با 
توجه به راه اندازي سامانه نيما نرخ هاي جديد ارز به ميان آمد. براي 
ثبت سفارش مشكل ايجاد شد درحالي كه براساس قاعده قديم كار 
مي كرديم و پس از آن به مس��اله ممنوعيت ورود كاالها برخورديم 
درحالي كه كاال در گمرك بود و س��وال اين ب��ود كه كااليي كه در 
گمرك است را چطور ممنوع الورود مي كنيد؟ هزينه مالي اين عدم 
هماهنگي و يكپارچه س��ازي در چندماه اخير فع��االن اقتصادي را 
متضرر كرده اس��ت؛ چراكه آنها بطور روزانه بايد با قواعد تازه اي كه 
دولت ايجادكار كنند و اين يعني پيش بيني ناپذيري اقتصاد. با توجه 
به اين مقدمه، به نظر نمي رس��د صرف تغيير يك وزير و وزارتخانه 
مشكالت را حل كند. پيش بيني پذيري ضرورتي است كه تمام دولت 

بايد به آن توجه كند.

بررس��ي قيمت تمام ش��ده خودرو در اين س��ازمان بدون لحاظ 
 منافع يكسويه شركت هاي خودروساز يا مصرف كنندگان و صرفًا 
بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده و اسناد و مدارك مثبته، 
وفق ضوابط عمومي قيمت گذاري مصوب هيات تعيين و تثبيت 
قيمت ها و با رعاي��ت حقوق مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان 

صورت مي پذيرد. 
وحي��د منايي عض��و هيات مديره و مع��اون نظارت ب��ر كاالهاي 
س��رمايه اي و خدم��ات س��ازمان حماي��ت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنندگان گفت: بررس��ي قيمت تمام ش��ده خودرو در اين 
س��ازمان بدون لحاظ منافع يكسويه ش��ركت هاي خودروساز يا 

مصرف كنندگان، صورت مي پذيرد. 
معاون نظارت بر كاالهاي س��رمايه اي و خدمات سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان با اس��تناد به ابالغيه ش��ماره 
60/169756 م��ورخ 27 ش��هريورماه س��ال ج��اري در رابطه با 
دستورالعمل س��اماندهي بازار خودرو توسط وزير صنعت، معدن 
وتجارت و رييس كارگروه تنظيم بازار، بيان داشت: قيمت خودرو 
 پس از بررس��ي و محاسبه قيمت تمام ش��ده توسط اين سازمان 
بر مبناي مس��تندات مالي حسابرسي ش��ده و مرتبط با توليد هر 
خودرو در كميته خودرو مطرح و براي تأييد و تصويب به كارگروه 

تنظيم بازار منعكس مي شود.
مناي��ي ضمن تاكيد ب��ر اينكه هيچ يك از كاركنان اين س��ازمان 

نقش و كرس��ي در هيات مديره ش��ركت هاي خودروساز ندارند، 
گفت: بررس��ي قيمت تمام ش��ده خودرو در اين س��ازمان بدون 
لحاظ منافع يكسويه شركت هاي خودروساز يا مصرف كنندگان 
و صرفًا بر اس��اس صورت هاي مالي حسابرس��ي ش��ده و اسناد و 
مدارك مثبته، وفق ضواب��ط عمومي قيمت گذاري مصوب هيات 
تعيين و تثبي��ت قيمت ها و با رعايت حق��وق مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان صورت مي پذيرد و اين موضوع در قالب يك نظريه 
كارشناسي و محاس��باتي طرح مي ش��ود كه بايد جانب انصاف، 
 عدالت و بي طرفي در آن بر اساس واقعيات و اعداد و ارقام رعايت 

شده باشد.
  وي در ادامه افزود: بديهي اس��ت متعاقب��ًا، كارگروه تنظيم بازار 
بر اساس منافع، مصالح و مالحظات تنظيم بازار نسبت به چگونگي 

اعمال و پياده سازي قيمت هاي جديد، تصميم خواهدگرفت.
معاون نظارت بر كاالهاي س��رمايه اي و خدمات سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان مقايس��ه شرايط فعلي با سال 
1391و متهم كردن اين سازمان را به حفظ منافع توليدكنندگان، 
مربوط به حدس و گمان شخصي برخي افراد دانست و توضيح داد: 
اساسًا قيمت هاي فروش خودروسازان در اسفند ماه سال 1391 
نيز بر اساس ضوابط قانوني وقت راسًا توسط خودروسازان تعيين 
و اجرا شده و موضوع تعيين قيمت دو برابري توسط اين سازمان 

در مقطع زماني ياد شده به هيچ وجه صحت ندارد.
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بهاي نفت خام وارد روند بزرگ ترين كاهش از سال ۲۰۱۶ شد 

پازل كاهش قيمت نفت خام
گروه انرژي|عليرضاكياني|

از توليد كنن�دگان نف�ت خ�ام نش�انه هاي 
متناقض�ي به گ�وش مي رس�د. ذخاير نفتي 
اياالت متحده در حال افزايش است. مهم تر 
از همه اينكه دورنماي كاهش رشد اقتصادي 
جهان، بازاره�ا را تهديد مي كن�د. از طرفي 
احتمال ع�دم كاهش ص�ادرات نفت تهران 
ب�ه ميزاني كه واش�نگتن خواس�تار آن بود 
مي تواند ب�ه كاهش هيجان ب�ازار بينجامد. 
اين مس�ائل در كنار ه�م زمين�ه الزم براي 
بزرگ ترين كاهش ماهانه قيمت نفت از سال 
2016 به اين سو را فراهم آورده  است. با وجود 
اين قيمت طالي س�ياه در بازار لندن در روز 
چهارش�نبه روي افزايش را ديد به طوري كه 
برن�ت و نفت خام امريكا ه�ر يك با 35 و 25 
سنت افزايش قيمت به ترتيب بشكه اي 76 
دالر و 26 سنت و 66 دالر و 43 سنت معامله 

شدند. 

پس از 2 ماه متوالي افزايش قيمت طالي س��ياه، 
حال و در ماه اكتبر قيمت  قراردادهاي نفت خام در 
بازار نقل و انتقاالت نيويورك )نايمكس( 8.8 درصد 
كاهش يافته است. فرار از بازارهاي سرمايه  جهاني 
و باالگرفتن تن��ش  ميان اياالت متح��ده و چين، 
چش��م انداز رشد اقتصادي و تقاضاي انرژي را كدر 
كرده و روند قيمت  نفت كه همين چند هفته پيش 
ركورد هاي 4 ساله را جابه جا كرد، نزولي كرده است. 
از طرفي، چنانكه بلومبرگ در گزارشش مي آورد، 
نگراني ها از كاهش عرضه نفت به دليل تحريم هاي 
قريب الوقوع اياالت متحده عليه ايران حال با تعهد 
ديگر اعضاي سازمان كشورهاي صادركننده نفت 

به افزايش توليد، كاهش يافته است. 
با وجود اين فضا، قيمت نفت روز چهارشنبه براي 
نخس��تين بار در سه روز گذش��ته به دليل نزديك 
ش��دن به موعد تحريم هاي ايران افزايش يافت اما 
عرضه فزاينده و نگراني ها نسبت به دورنماي تقاضا 
در بحبوحه جن��گ تجاري امريكا و چين، رش��د 
قيمت ها را محدود س��اخت. روز گذش��ته، بهاي 
معامالت آتي نفت برنت با 35 سنت درصد افزايش 
و به 76 دالر 26 س��نت در هر بش��كه رسيد. بهاي 
معامالت آتي وست تگزاس اينترمديت امريكا نيز 
25 سنت نسبت به روز قبل افزايش يافت و به 66 
دالر و 43 سنت در هر بشكه رسيد. شاخص قيمت 
نفت امريكا روز سه شنبه ۱.3 درصد سقوط كرده 
بود و تا مرز 65.33 دالر در هر بشكه عقب نشيني 

كرده بود.
تون��ي نون��ان، مدي��ر ريس��ك نفت در ش��ركت 
ميتسوبيشي با اشاره به قيمت برنت، در اين باره به 
رويترز گفت: »همه تصور مي كردند كه قيمت نفت 
به محدوده ۹۰ دالر خواهد رسيد اما اكنون به سوي 

محدوده 6۰ دالر پيش مي رود«.

  تمام نگراني هاي عرضه
از اوپ��ك صداي واح��دي درباره عرض��ه نفت در 
ماه هاي پيش رو شنيده نمي شود. از يك سو، وزير 
انرژي عربس��تان كه بزرگ ترين صادركننده نفت 
در اوپك و رهبر غير رسمي اين سازمان به حساب  
مي آيد، ادعا كرده است كه اوپك »تا جاي ممكن 
نفت تولي��د خواهد كرد«. از س��وي ديگر، يكي از 
اعضاي كميته اوپك گفته اس��ت كه اين سازمان 
مي تواند در س��ال آتي عرض��ه را كاهش دهد. اين 

مس��ائل به ايجاد عدم قطعيت در ب��ازار دامن زده 
است. در اياالت متحده، برآوردها از اين حاكي است 
كه ذخاير نفتي براي ششمين هفته متوالي افزايش 
يابد. بعد از رس��يدن قيمت نفت به 76 دالر در هر 
بشكه در ابتداي ماه جاري، آن هم براي نخستين بار 
از سال 2۰۱4 به اين سو، قيمت قراردادهاي فروش 
نفت خام اياالت متحده، وست تگزاس اينترمديت 

۱۰ درصد كاهش را تجربه كرده است. 
كيم كوانگري، تحليلگر شركت تبادالت اوراق آتي 
سامس��ونگ در گفت وگويي تلفني در اين باره به 
بلومبرگ گفت: »در بازار نفت نگراني هايي درباره 
تنش هاي فزاينده ميان پكن و واشنگتن و كاهش 
قيمت هاي س��هام در جه��ان وج��ود دارد. با اين 
همه و ب��ا توجه به افزايش حجم ذخاير بازار نفت و 
نشانه هاي افزايش توليد از سوي عربستان سعودي، 
قيمت نفت در ماه جاري عمال نمي توانست باالتر از 

75 دالر در بشكه باقي بماند«.
دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا دوشنبه هفته 
جاري هش��دار دادكه طرح تعرفه ه��اي جديد به 
ارزش ميلياردها دالر آماده شده است تا در صورت 
به توافق نرس��يدن با چين، اجرايي شوند. ترامپ 
اظهار كرده كه »ترجي��ح مي دهد توافقي صورت 
دهد اما چين آماده اين كار نيس��ت«. امريكا پيش 
از اين روي واردات كاالهاي چيني به ارزش 25۰ 
ميليارد دالر تعرفه وضع كرده و چين نيز با اعمال 
تعرف��ه روي كااله��اي امريكايي ب��ه ارزش ۱۱۰ 

ميليارد دالر، واكنش نشان داده است.
از س��وي ديگر، طبق آمار رفينيتي��و آيكان، توليد 
نفت خام روس��يه، امريكا و عربس��تان س��عودي 
كه س��ه توليدكننده ب��زرگ جهان هس��تند، در 
نيمه اول س��پتامبر به 33 ميليون بش��كه در روز 
رسيد كه نش��انه ديگري از فراواني عرضه با وجود 
بازگش��ت تحريم هاي امريكا عليه ايران است. در 
اياالت متحده، موسس��ه نفت امريكا در گزارش��ي 
آورده اس��ت كه ذخاير نفت اين كشور ظرف هفته 
گذشته 5 ميليون و 6۹۰ هزار بشكه افزايش يافته 

است.
 اگر اين اطالعات از س��وي داده هايي كه از س��وي 
اداره انرژي اياالت متحده منتشر خواهد شد تاييد 
شود، آن گاه مي توان گفت كه ذخاير نفتي امريكا 
براي ششمين هفته متوالي روند افزايشي را پشت 
سر گذاشته است كه اين  زمان طوالني ترين دوران 
افزايش ذخاير در اين كشور از مارس سال 2۰۱7 

به اين سو به حساب مي آيد. 
همچني��ن، بلومبرگ خبر مي دهد كه عربس��تان 
سعودي و روس��يه كه بزرگترين صادركنندگان و 
توليدكنندگان نفت در جهان هس��تند، با افزايش 
توليد نفت خود مي خواهند آثار كمبود نفت ايران 
در بازار پ��س از تحريم هاي اي��االت متحده عليه 
ايران را تخفيف دهند و خواسته هاي رييس جمهور 
اي��االت متحده ب��راي كاهش قيمت ه��ا را اجابت 
كنن��د. وزير انرژي روس��يه، الكس��اندر نواك نيز 
در مصاحبه اي اعالم كرده اس��ت كه روسيه هيچ 
دليلي براي كاهش توليد خود نمي بيند. بلومبرگ 
مي نويس��د كه عربس��تان س��عودي نيز تا كنون 
توليد خود را به ۱۰ ميليون و 7۰۰ هزار بش��كه در 
روز رس��انده اس��ت كه اين رقم به باالترين ركورد 
اين كش��ور در تاريخ بس��يار نزديك است. اين در 
حالي اس��ت كه خالد  الفالح همين هفته پيش در 
مصاحبه اي با خبرگزاري تاس روس��يه از احتمال 
نياز به »دخالت در بازار« س��خن گفته بود كه اين 

صحبت ه��ا يك روز بعد از س��وي كميت��ه ناظر بر 
توافق ماه ژوئن اوپك پ��الس روي ميزان توليد به 
نحو ديگري نيز تكرار ش��د. اين كميته در گزارش 
خود از نياز به »تغيي��ر رويه« اوپك پالس در قبال 
تغييرات روز بازار و افزايش ذخاير نفتي در جهان 

صحبت كرده بود. 

 پازل صادرات نفت ايران 
بزرگ ترين اختالل در طرف عرضه بازار اما، احتمال 
كاهش قابل توجه صادرات نفت ايران پس از شروع 
تحريم هاي اياالت متحده اس��ت. دول��ت دونالد 
ترامپ همه تالش خود را مي كند تا روز چهارم ماه 
نوامبر، صادرات نفت اي��ران را قطع كند. همزمان 
اين كشور در تالش است تا پس از قطع جريان نفت 
ايران به سمت بازارهاي جهاني، قيمت جهاني نفت 
خام باال نرود. طبيعتا كاهش احتمال قطع صادرات 
ايران، به كاهش قيمت هاي نفت كمك خواهد كرد.

خبرگزاري رويترز اخيرا در گزارش��ي با اش��اره به 
ادع��اي رييس جمه��وري امريكا مبني ب��ر اينكه 
واش��نگتن قصد دارد جلوي ص��ادرات نفت ايران 
را بگيرد، نوش��ت: »نمي توان جلوي صادرات نفت 
ايران را گرفت و به هرحال تهران نفت خود را صادر 

خواهد كرد«.
اين خبرگزاري در تحليل خود آورده است كه كسب 
اط��الع دقيق از ميزان صدور نفت خام ايران و آمار 
دقيق نفتكش هايي كه نفت خام ايران را به گوشه 
و كنار جهان ارسال مي كنند، به يك راز بدل شده 
است. ايران نيز در موارد متعددي ادعا كرده است 
كه نفت عربس��تان و هيچ كشور ديگري نمي تواند 
جاي نفت اي��ران را در بازار پر كند. ايران مي گويد 
كه »ابطال م��وردي تحريم ها«، اي��ن اجازه را به 

ايران مي دهد كه نفت خام خود را بفروشد. منظور 
از ابطال موردي تحريم ها همان اعطاي معافيت از 
س��وي اياالت متحده به مشتريان نفتي اين كشور 
است. يك منبع آگاه ايراني در اين مورد به رويترز 
گفته اس��ت: »معافيت از تحريم ه��ا اتفاق خواهد 
افتاد و عربس��تان و روس��يه نمي توانند جاي نفت 

ايران را پر كنند«. 
اتحاديه اروپا اعالم كرده اس��ت »قانون انس��داد« 
خود را براي حمايت از ش��ركت هاي اروپايي فعال 
در ايران اجرا مي كند تا از اين ش��ركت ها در برابر 
تهديد تحريم ه��اي امريكا، محافظت كند. رويترز 
با اش��اره به اين تالش ها مي افزايد: »مكانيزم ويژه 
اتحاديه اروپا به شركت هاي اروپايي امكان مي دهد 
كه مطابق با قوانين اين اتحاديه به فعاليت خود با 

ايران ادامه دهند.
عالوه بر اين، اتحاديه اروپا چندين طرح ديگر نيز 
براي حفاظ��ت از تجارت اروپا با ايران انديش��يده 
است. فرانسه، انگليس و آلمان معتقدند كه حفظ 
توافق هسته اي 2۰۱5 ضروري و كامال چيزي جدا 
از مسائل موشكي است و به منع اشاعه سالح هاي 

هسته اي كمك مي كند«.
اي��ن تالش ها منحصر به اتحاديه اروپا نمي ش��ود، 
چنانكه بيزنس اينسايدر در گزارش آورده است كه 
بسياري از ديگر متحدان امريكا خواستار معافيت 
از تحريم هاي امريكا عليه نفت ايران خواهند شد. 
بيزنس استاندارد نوشته است كه هند، كره جنوبي 
و ژاپن، تركيه، عراق و چين كش��ورهايي هستند 
كه در برابر قطع يا كاس��تن از واردات نفت از ايران 
مقاومت مي كنند.رويترز اخيراً در گزارشي نوشته 
بود سه مشتري بزرگ نفتي ايران يعني هند، چين 
و تركيه در برابر درخواس��ت واشنگتن براي توقف 

خريد نفت از اي��ران مقاومت مي كنند و مي گويند 
عرضه جهاني نفت براي جايگزيني نفت ايران كافي 
نيست. استيون منوچين، وزير خزانه داري امريكا 
نيز اخيراً گفته است كه مش��تريان نفتي ايران در 
ص��ورت كاهش 2۰ درصدي خري��د نفت از ايران 
مي توانند از معافيت هاي تحريمي بهره مند شوند.

از طرفي، براي��ان هوك، نماينده ويژه وزير خارجه 
امريكا در امور ايران ماه گذشته با خطاب قرار دادن 
مش��تريان ايران گفت: »يا با ايران تجارت كنيد يا 
با اي��االت متحده«. بيزنس اس��تاندارد در گزارش 
خود با مد نظر قرار دادن چنين موضع گيري هايي 
مي نويسد كه كش��ورهاي زيادي از جمله در ميان 
متح��دان امريكا خواهن��د بود كه ي��ا تحريم ها را 
نقض خواهند ك��رد و يا به دنبال برخ��ورداري از 
معافيت هاي تحريمي خواهند بود. آخرين بار كه 
تحريم هاي نفتي عليه ايران به اجرا در آمد، چين، 
ژاپن، كره جنوبي، تركيه، تايوان و هند از معافيت 

برخوردار شدند. 
در دول��ت فعل��ي اياالت متحده، هنوز مش��خص 
نيس��ت در صورت اعطاي چني��ن معافيت هايي، 
آيا آنها علنًا اعالم مي ش��وند و يا اينكه بر س��ر آنها 
پشت پرده موافقت خواهد ش��د.  تا تعيين تكليف  
مساله كاهش صادرات نفت ايران و ميزان آن تنها 
چند روز باقيس��ت. اگر نفت ايران ب��ه ميزاني كه 
اياالت متحده مدت هاس��ت آن را دنبال مي كند، 
كاهش نياب��د، آن گاه نفت ب��راي كاهش قيمت، 
دليل��ي مهم پي��دا مي كن��د؛ دليلي ك��ه از لحاظ 
اهميت با افزايش تنش هاي تجاري امريكا و چين 
و افزايش حجم ذخاير براب��ري خواهد كرد. با اين 
 وجود بايد ديد كه واكن��ش اوپك به اين تغييرات 

چه خواهد بود. 

 Thu. Nov 1 .  پنج شنبه    10 آبان 1397   22 صفر 1440  سال پنجم    شماره   1236  2018 

 اتصال فاز ۱۳ پارس جنوبي
به شبكه گاز

شانا| مجري طرح توسعه فاز ۱3 پارس جنوبي 
از افزايش ضريب انعطاف پذيري توليد پااليشگاه 
اين فاز به دليل اتصال خط خروجي گاز ش��يرين 
توليدي آن به خطوط ششم و نهم سراسري انتقال 

گاز كشور خبر داد.
 پيام معتمد با اشاره به همزماني اجراي بي وقفه، 
منس��جم و يكپارچ��ه 2 بخش پااليش��گاهي و 
فراساحلي به منظور سرعت بخشي به روند توسعه 
فاز ۱3 پ��ارس جنوبي گفت: با ت��الش كاركنان 
بخش هاي مختلف عمليات��ي در گروه پيمانكار 
و كارفرم��اي اين پروژه، اتص��ال خط 42 اينچي 
انتقال گاز ش��يرين خروجي پااليشگاه فاز ۱3 به 
خط 56 اينچي رابط سايت ۱ و 2 پارس جنوبي با 
موفقيت انجام شد. وي افزود: انجام اين مراحل از 
چهارشنبه هفته گذشته )2 آبان( آغاز شد و با تالش 
ش��بانه روزي گروه هاي فعال در اين بخش پس از 
چهار روز با موفقيت به پايان رس��يد و هم اكنون 
پااليش��گاه فاز ۱3 از توانايي ارسال گاز شيرين به 
خطوط 6 و ۹ شبكه سراسري انتقال گاز برخوردار 
است. مجري طرح توسعه فاز ۱3 پارس جنوبي در 
خصوص تمهيدات انديشيده شده براي جلوگيري 
از باال رفتن فشار خط سراسري IGAT6 به دليل 
راه اندازي چند پااليشگاه در سايت 2 تأكيد كرد: 
خط نهم سراسري انتقال گاز، مازاد گاز خروجي 
پااليشگاه هاي سايت 2 پارس جنوبي را به خطوط 

سراسري 3 و ۱۰ سايت ۱ منتقل خواهد كرد.

آغاز اكتشاف نفت و گاز 
مديترانه توسط تركيه 

تسنيم| يك كش��تي ترك به سمت اولين نقطه 
حفاري م��ورد نظر خود براي اكتش��اف نفت و گاز 

طبيعي در مديترانه شرقي روانه شده است.
به گزارش الجزيره، طبق اطالعات رسانه هاي دولتي 
يك كشتي ترك به سمت اولين نقطه حفاري خود 
براي اكتشاف نفت و گاز طبيعي در مديترانه شرقي 
روانه شده اس��ت. اين كار احتماال باعث تنش هاي 
دوباره با كش��ورهاي همسايه قبرس و يونان بر سر 
حدود اختيارات قانوني مي شود .تالش براي برداشت 
نفت و گاز در منطقه اخيراً باعث اختالف بين آتن و 
آنكارا و همچنين بين جمهوري ترك قبرس شمالي 
و جمهوري يوناني تبار قبرس شده است . تركيه و 
قبرسي هاي يوناني تبار، هردو ادعاهايي براي حدود 
اختيارات قانوني جست وجوي نفت و گاز دريايي در 
مديترانه شرقي دارند. منطقه اي كه عقيده دارند از 
نظر گاز طبيعي غني است . فتيح دانمز، وزير انرژي 
و منابع طبيعي تركيه در مراسمي براي راه اندازي 
كشتي حفاري در روز سه شنبه گفت: » اولين نقطه 
حفاري ۱۰۰ كيلومتري استان جنوبي آنتاليا است«
او ادامه داد: » هدف اصلي تركيه استقالل در انرژي 
اس��ت. ما به منابع ديگران چشم ندوخته ايم.تنها 
مس��اله ما ارايه ثروتهاي قلمروي خودمان به مردم 
كش��ورمان اس��ت«.اولين چاه در جنوب و اطراف 

قبرس، با قلمروي مورد بحث فاصله دارد.

سينوپك چين درصدد تداوم 
خريد نفت ايران

ايسنا| شركت سينوپك چين سرگرم گفت وگو با 
مقامات دولتي و تامين كنندگان در خصوص واردات 
نفت ايران است و تالش مي كند تمهيدات ويژه اي 

براي ادامه واردات در هفته هاي آينده انجام دهد.
هوانگ ونشنگ، نايب رييس شركت سينوپك در 
كنفرانس اعالم نتايج مالي سه ماهه اين شركت اظهار 
كرد: بسياري از پااليشگاه هاي سينوپك براي فرآوري 
نفت ايران پيكربندي شده اند و اين شركت به مدت 

بيش از دو دهه با ايران قرارداد داشته است.
سينوپك بزرگ ترين پااليشگاه جهان از نظر ظرفيت 
و توليد است و حدود دو سوم از نفت ايران كه به چين 

وارد مي شود را جذب مي كند.
بر اساس گزارش پالتس، اين شركت در سال ميالدي 
گذشته حدود ۱4۹.83 ميليون بشكه نفت ايران را 
خريداري كرد كه حدود 8.6 درصد از كل توليدش 
را تشكيل داد. بلومبرگ هفته گذشته به نقل از منابع 
آگاه خبر داد دولت چين از دو شركت نفتي دولتي 
شركت ملي نفت چين و سينوپك خواسته است در 
ماه ميالدي آينده از ايران واردات نداشته باشند. دولت 
چين پيش از اين با تحريم هاي يكجانبه امريكا عليه 
ايران مخالفت كرده بود. مقامات امريكايي در اوت 
اظهار كرده بودند نتوانسته اند چين را متقاعد كنند 
واردات نفت ايران را متوقف كند با اين حال چيني ها 

موافقت كرده بودند خريدشان را افزايش ندهند.

 اصالح ساختاري توانير
در دست بررسي

تسنيم| مديرعامل توانير گفت: در خصوص اينكه 
بتوانيم اقداماتي انجام دهيم كه بهره وري را افزايش 
دهد، برنامه هايي داريم كه ممكن است بخشي از آن 

با اصالح ساختار باشد.
محمدحسن متولي زاده مديرعامل شركت توانير 
اظهار داشت: تغيير ساختار صنعت برق از مباحثي 
است كه الزم است زمان بگذرد و روي آن بررسي هاي 
جامعي صورت بگيرد. وي افزود: ما در خصوص اينكه 
بتوانيم اقداماتي انجام دهيم كه بهره وري را افزايش 
دهد، برنامه هايي داريم كه ممكن اس��ت بخشي از 
آن با اصالح س��اختار باشد. متولي زاده با بيان اينكه 
تصميم براي تشكيل شركت مادرتخصصي توزيع 
برق منتفي نش��ده، گفت: اين بحث هنوز در حال 
بررسي است و متناسب با نيازهاي صنعت برق روي 
آن تصميم گيري خواهد ش��د. مديرعامل توانير در 
پاسخ به اينكه آيا ممكن است در دولت دوازدهم شاهد 
بازگشت بخش توليد به توانير باشيم؟ گفت: هنوز 

هيچ تصميمي در اين زمينه ها گرفته نشده است.

وضعيت صادرات نفت ايران به آسيا در ماه سپتامبرنظام تعرفه اي جديد شارژ خودروهاي برقي را آسان تر مي كند

رشد 2۱ درصدي خريد نفت هند از ايرانبريتانيا به دنبال ارزان كردن شارژ خودروهاي برقي
منبع: بلومبرگ|ترجمه: عليرضاكياني|

ش��ارژ كردن خودروه��اي الكتريكي ممكن اس��ت 
بسيار ارزان تر شود. خبرگزاري بلومبرگ در گزارشي 
نوش��ت كه ش��ركت اكتاپ��وس انرژي ك��ه يكي از 
تامين كنندگان انرژي هاي تجديدپذير است در نظر 
دارد تا تعرفه هايي را در ارتباط با هزينه هاي زمان هاي 
متفاوت اس��تفاده از برق در بريتانيا معرفي كند. اين 
نظام تعرفه اي به مشتريان اجازه مي دهد تا ارزان ترين 
زمان را براي شارژ خودروي خود، استفاده از ماشين 
لباس شويي يا هر فعاليت پر مصرف ديگري را انتخاب 
كنند. قيمت شناور عرضه انرژي از سوي اين شركت، 
به كمتر شدن هزينه مصرف كنندگان و كاهش تقاضا 

در ساعات اوج مصرف برق كمك مي كند.
 از ماه مارس، وس��يله اي با ن��ام تجاري »اجايل« كه 
هر نيم س��اعت قيمت  ب��رق را بررس��ي مي كند در 
خودروي ۱5۰ مش��تري در حال آزمايش اس��ت. بر 
اساس گزارشي كه شركت اكتاپوس منتشر ساخته، 
با استفاده از اين وسيله، رانندگان خودروهاي برقي 
توانس��ته اند شارژ خودرو در س��اعات شلوغ مصرف 
را ت��ا 47 درصد كاه��ش دهند. بر اين اس��اس، يك 
مصرف كننده نوعي مي تواند ساالنه ۱88 پوند يا 243 

دالر در هزينه انرژي صرفه جويي كند. 
نظام تعرفه اي  جديد مي تواند با تمركززدايي از تقاضا 
از طريق ايجاد شبكه هوش��مند انرژي، هزينه چند 
ميليارد پوندي الزم براي به  روز كردن شبكه انرژي 
مسن بريتانيا را كاهش دهد. شركت اكتاپوس روي 
تاثير اين تعرفه  بر ب��ازار خودروهاي برقي نيز تاكيد 

مي كند. 
ِگرگ جكس��ون، مدير اجرايي شركت اكتاپوس در 
اين باره ب��ه بلومبرگ مي گويد: »زيرس��اخت هاي 
انرژي كنوني جوابگوي نياز ها نيس��تند«. به گفته او 

»در دنياي انرژي نگراني و بحث مبس��وطي در اين 
باره وجود دارد كه با افزايش خودروهاي برقي، شبكه 
توزيع برق هر چه بيشتر از تامين تقاضا ناتوان  شود«. 
يكي از مسائل ناش��ناخته درباره خودروهاي برقي، 
ميزان تاثير شارژكردن آنها بر مصرف برق است. اگر 
مردم درست زماني كه از سر كار به خانه بازمي گردند 
يعني همان زماني كه مص��رف برق در باالترين حد 
خود قرار دارد، خودروي خود را به شارژ بزنند، شبكه 
توزيع برق ممكن اس��ت با مشكل مواجه شود. نظام 
تعرف��ه اي كه بر اس��اس هزينه زمان ه��اي متفاوت 
استفاده از برق ايجاد ش��ده اجازه مي دهد تا با شارژ 
خ��ودرو در زمان هايي غي��ر از اوج مصرف، هزينه  پر 

كردن باتري اتومبيل هاي الكترونيك كاهش يابد. 
حرك��ت بريتانيا به س��مت اس��تفاده از خودروهاي 
الكتروني��ك مي توان��د ب��ه عامل��ي براي تش��ويق 
مصرف كنندگان به يادگيري بيش��تر درب��اره بازار 

انرژي و يافتن ارزان ترين راه ممكن براي تامين برق 
الزم براي خودروها بدل شود. 

سياس��ت گذاران و صنع��ت ان��رژي اميدوارن��د تا 
مصرف كنن��دگان مطلع ت��ر در بازار ان��رژي به فكر 
اس��تفاده از خانه هاي هوش��مند، وس��ايل زندگي 
كم مصرف و خودروهاي برق��ي بيافتند. بلومبرگ با 
استناد به گزارش نشنال گريد ادعا مي كند كه تا سال 
2۰3۰ حدود ۱۱ ميليون خ��ودرو برقي در بريتانيا 
تردد خواهد كردبر اساس اين برآورد، تا سال 2۰4۰ 

اين رقم به 36 ميليون خودرو خواهد رسيد. 
جكس��ون در اين باره به بلومبرگ مي گويد: »ما هر 
كاري از دستمان برآيد بايد براي تسريع روند كاهش 
كربن انجام دهيم. واقعيت اين است كه ما به شبكه 
توزيع برق هوش��مندي احتياج داريم ك��ه بتواند با 
توزيع متناس��ب بار مصرف، شارژ سريع خودروهاي 

برقي را ممكن سازد«. 

ايسنا| آمار كشتيراني نش��ان داد واردات نفت ايران از 
سوي خريداران بزرگ آسيا در سپتامبر به ۱.۱3 ميليون 

بشكه در روز رسيد.
آمار رس��مي و اطالعات رهگيري نفتكش ها كه از سوي 
رويترز منتشر شد، نشان داد چين، هند، ژاپن و كره جنوبي 
طي ماه ميالدي گذشته مجموعا ۱.۱3 ميليون بشكه در 
روز نفت از ايران وارد كردند كه در مقايسه با سپتامبر سال 
2۰۱7 به ميزان 4۰.۹ درصد كاهش نشان داد.امريكا پس 
از خروج از برجام، ايران را هدف تحريم هاي جديد قرار داد و 
تحريم هاي نفتي در پنجم نوامبر آغاز خواهد شد. واشنگتن 
خريداران نفت ايران را براي به صفر رساندن وارداتشان از 
تهران تحت فشار قرار داده است. استيون منوچين، وزير 
خزانه داري امريكا هفته گذشته اظهار كرده بود دريافت 
معافيت از تحريم ها نسبت به دوران اوباما دشوارتر خواهد 
بود. با اين حال در حالي كه تنها چند روز به اجراي تحريم ها 

مانده است، ايران همچنان نفت زيادي مي فروشد.
ژاپن اميدوار است بتواند اين بار نيز از تحريم هاي واشنگتن 
معافي��ت بگيرد و به گفته منابع آگاه، س��ه خريدار ديگر 
ش��امل هند، چين و تركيه در برابر خواسته امريكا براي 
توقف خريدشان مقاومت مي كنند.ايران نيز تاكيد كرده 
صادرات نفتش را ادامه خواه��د داد و تحريم هاي امريكا 
بازاره��اي نفت را مطمئنا ملتهب مي كنند. محمد جواد 
ظريف، وزير خارجه در مصاحبه اخيري گفته بود صادرات 
نفت ايران متوقف نخواهد شد. اسحاق جهانگيري - معاون 
اول رييس جمهوري - نيز هفته جاري اظهار كرد: با وجود 
تحريم ها، صادرات نفت ايران به پايين يك ميليون بشكه 
در روز نخواهد رسيد.واردات نفت هند از ايران در سپتامبر، 
27 درصد نسبت به سپتامبر سال گذشته رشد كرد و به 
527 هزار و 6۰۰ بشكه در روز رسيد. خريداران هندي قصد 
دارند در نوامبر با وجود آغاز تحريم ها، ۹ ميليون بشكه نفت 
ايران را خريداري كنند. ميانگين واردات هند از ايران در 

فاصله ژانويه تا سپتامبر 5۹2 هزار و 4۰۰ بشكه در روز بود 
كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2۱.3 درصد افزايش 
داشت.طبق آمار رفينيتيو آيكان، واردات نفت چين از ايران 
در سپتامبر به 458 هزار بشكه در روز رسيد كه نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 4۱.6 درصد كاهش نشان داد. 
با اين ح��ال ميزان واردات اين كش��ور در فاصله ژانويه تا 
سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2.4 درصد 
رشد داش��ت و به 643 هزار و 86۹ بشكه در روز رسيد.بر 
اساس آمار وزارت بازرگاني ژاپن، توكيو واردات نفت ايران 
را در سپتامبر 3۱ درصد نسبت به سپتامبر سال گذشته 
كاهش داد و ۱48 هزار و 755 بشكه در روز نفت وارد كرد. 
ميزان واردات ژاپن در فاصله ژانويه تا سپتامبر ۱64 هزار 
و ۹۰۰ بش��كه در روز بود كه نسبت به سال گذشته ۰.3 
درصد كمتر بود.ميانگين مجموع واردات خريداران بزرگ 
آسيايي نفت ايران در فاصله ژانويه تا سپتامبر امسال به يك 

ميليون و 6۱4 هزار و 363 بشكه در روز رسيد.

  از اوپك صداي واحدي درباره عرضه نفت در ماه هاي پيش رو شنيده نمي شود. از يك سو، وزير انرژي عربستان كه بزرگ ترين صادركننده نفت در 
اوپك و رهبر غير رسمي اين سازمان به حساب  مي آيد، ادعا كرده است كه اوپك »تا جاي ممكن نفت توليد خواهد كرد«. از سوي ديگر، يكي از اعضاي 

كميته اوپك گفته است كه اين سازمان مي تواند در سال آتي عرضه را كاهش دهد. اين مسائل به ايجاد عدم قطعيت در بازار دامن زده است

برش



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R Thu. Nov 1 .  پنج شنبه  10 آبان 1397   22 صفر 1440  سال پنجم    شماره   1236  2018 

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:الیاسحضرتي
سردبیر:منصوربیطرف

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:روزتاب-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:11:47اذانمغرب:17:27اذانصبحفردا:05:00

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

عكس: ايرنا مراسمتعزيهدرامامزادهجعفر)ع(اصفهان

عكسروز

چهرهروز

وقتيغلطنويسيخطرناكميشود
محمدجعفر ياحقي مي گويد شبكه هاي ارتباط جمعي سبب گسترش غلط نويسي  مي شوند و اين خطرناك است. اين پژوهشگر و استاد زبان 
و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد با بيان اينكه ويراستاري مي تواند زبان را از آفت ها و كژتابي ها حفظ كند، به شرطي كه سامان يافته و 
نظارت شده باشد، به ايسنا گفت: يك وجه در غلط نويسي ها اين است كه بطور طبيعي در زبان فارسي عناصر و عواملي مطرح مي شود كه ممكن 
است الزمه تكامل و تحول زبان باشد؛ شايد نشود اسم اينها را غلط گذاشت چون مصطلح و مورد استفاده عموم است. او سپس با اشاره به اينكه آنجا 
كه غلط نويسي ناشي از عمد، جهل و بي اطالعي باشد، به زبان آسيب مي زند، گفت: يك وقت چيزهايي هست كه ناشي از كم اطالعي، كم سوادي 

و حتي از روي غرض و نظر سوء است كه قطعا آنها بيشتر لطمه مي زنند و اين در ارتباط با شبكه هاي ارتباط جمعي موثرتر است.

بازارهنر

آكادمي پورناظري فراخوان داد

كارن همايونفر موسيقي »روسي« را مي سازد

۷۵ شاعر لبخند زدند

معلماني كه به جشنواره رشد ، فيلم فرستادند

آكادمي موس��يقي پورناظري نخستين 
دوره فراخوان ملي حمايت از استعدادهاي 
درخش��ان را با هدف كش��ف هنرمندان 
حوزه هاي مختلف موسيقي منتشر كرد. 
نخس��تين دوره فراخوان ملي حمايت از 
استعدادهاي درخشان موسيقي به  منظور 
كشف نوازندگان، خوانندگان و آهنگسازان 
توسط آكادمي موسيقي پورناظري برگزار 

مي ش��ود. داوطلبان اين آزمون مي توانند از تاريخ نهم 
تا بيستم آبان سال ۹۷ در سامانه اين آكادمي ثبت نام 
كنند. بعد از تكميل فرايند ثبت نام، داوطلبان براساس 

سن و رش��ته  دسته بندي ش��ده، در سه 
مرحله توس��ط هيات داوران متشكل از 
هنرمندان برجس��ته موسيقي به اجراي 
قطعه  مي پردازند. اين در حالي است كه در 
هر رشته يك نفر به عنوان برگزيده  مرحله 
سوم اين فراخوان، انتخاب و توسط آكادمي  
پورناظري براي آموزش هاي موس��يقي 
بورسيه و در گام هاي بعدي جهت توليد و 
اجراي اثر حمايت مي شود. افرادي كه دو مرحله از اين 
سه آزمون را با موفقيت بگذرانند، شامل تسهيالتي براي 

حضور در كالس هاي اين آكادمي مي شوند.

تهيه كننده فيلم س��ينمايي »روسي« از 
ساخت موس��يقي اين فيلم توسط كارن 
همايونف��ر خب��ر داد.  عل��ي اكبر ثقفي 
تهيه كننده سينما با اشاره به فيلم سينمايي 
»روسي« به كارگرداني اميرحسين ثقفي 
به مهر گفت: ساخت موسيقي و صداگذاري 
اين پروژه سينمايي آغاز شده و به زودي 
مراحل پس از توليد آن نيز آغاز مي شود. او 

ادامه داد: كارن همايونفر ساخت موسيقي »روسي« را 
برعهده دارد و آرش قاسمي نيز در حال صداگذاري اين 
پروژه سينمايي است. اين تهيه كننده سينما تاكيد كرد: 
فيلم سينمايي »روسي« براي حضور در سي و هفتمين 
جشنواره ملي فيلم فجر آماده مي شود.  ثقفي در پايان 
گفت: نگارش يك فيلمنامه اجتماعي-كمدي به پايان 

رسيده است و به زودي با انتخاب كارگردان 
براي دريافت پروانه ساخت اقدام مي كنم. 
امي��ر آقايي، طناز طباطباي��ي، صابر ابر، 
كامران تفتي، محمود نظرعليان، حسين 
مس��لمي، بهمن صادق حسني و ميالد 
كي مرام با حضور سپيده گلچين بازيگران 
اصلي »روسي« هس��تند. از ديگر عوامل 
اين پروژه مي توان به نويسنده و كارگردان: 
امير حسين ثقفي، شراره سروش، طراح صحنه و لباس: 
محسن دارس��نج، طراح گريم: هادي اكبر خواه، مدير 
توليد: هادي افشار، امين جعفري، مدير فيلمبرداري: 
كاوه قاس��م زاده، برنامه ريز:فاطمه ثقفي،دستيار اول 
كارگردان و منشي صحنه، مجري طرح و تهيه كننده: 

علي اكبر ثقفي اشاره كرد.

كتاب »لبخند ش��اعر« مجموعه اي از ۷۵ 
عكس  است كه كورش اديم از لحظه لبخند 
زدن شاعران ثبت كرده است و تا نمايشگاه 

كتاب تهران ۱۳۹۸ منتشر مي شود.
كورش اديم درباره چاپ عكس هايش در 
قالب كتابي با عنوان »لبخند شاعر« كه 
قرار اس��ت تا نمايشگاه كتاب سال آينده 
چاپ شود گفت: »لبخند شاعر« كه قرار 

بود حدود ۲ سال پيش منتشر شود با طراحي دوباره تا 
نمايشگاه كتاب تهران ۱۳۹۸ از طريق نشر ورا به چاپ 
خواهد رسيد. او با اشاره به اينكه كتاب »لبخند شاعر« 
مجموعه اي از پرتره هايي است كه از شاعران در حال 
لبخند زدن گرفته  اس��ت، اظهار كرد: اين پروژه سال 
۱۳۹۵ ش��كل گرفت و ما استوديويي در حياط يكي 
از ناش��ران برپا كرديم و با دعوت از ش��اعران لحظات 
لبخن��دزدن آنها را به ثبت رس��انديم كه درنهايت در 
اين كتاب لبخند ۷۵ شاعر را به تصوير كشيده ايم. اين 
عكاس درباره علت پرداختن به موضوع لبخند و پيوند 
آن با شاعران تشريح كرد: وقتي از شعر صحبت مي كنيم 
همه به ياد شمع، حزن، اندوه و اشك مي افتند ولي من 

سعي كردم لبخند شاعري كه حزن يك 
ملتي را در سينه دارد، در قالب عكس نشان 
دهم. من در اين عكس ها شاعر را به عنوان 
سمبل شادي يك جامعه نشان مي دهم 
كه در كنار سختي ها لحظات پرنشاطي 
هم دارد. به گفته او، قرار بود از هر شاعر يك 
بيت ش��عر در كنار عكس گنجانده شود 
اما براي ممانعت از تاخير بيشتر در چاپ 
عكس ها آن ه��م در قالب كتاب، از اين تصميم صرف 

نظر كرده است.
وي تاكيد كرد: اين كتاب اگرچه تصوير بيش از ۶۰ درصد 
از شعرا را در بر مي گيرد ولي به دليل اينكه پرتره اي از همه 
شاعران معتبر در قيد حيات نيست قطعا كتاب كاملي 
نخواهد بود. تاس��ف من اين است كه پرتره اي از برخي 
ش��اعران خوب در اين كتاب وجود ندارد اگرچه ممكن 
است اين امر زمينه ساز توليد و تدوين جلد دوم كتاب هم 
شود. اين عكاس عنوان كرد: من دوست داشتم عكسي از 
شاعراني چون احمدرضا احمدي، علي باباچاهي، يداهلل 
رويايي و ... در اين مجموعه داش��ته باشيم اما به داليل 

متعدد امكان عكس  گرفتن از آنها ميسر نشد. 

هجده فيل��م از س��اخته هاي معلمان 
به بخش فرهنگيان فيلمس��از چهل و 
هشتمين جش��نواره بين المللي فيلم 
رش��د راه يافتند. از مي��ان ۱۳۸ فيلم 
ارسالي فرهنگيان به دبيرخانه جشنواره 
رشد، ۱۸ فيلم در بخش مسابقه حضور 
خواهند داشت. اسامي آثار به شرح زير 
است: س��ي اف )مهدي جوادي(، نور، 

سايه، زندگي )ش��هريار پورسيديان(، داستان يك 
نقاش��ي )پيام تيموري(، هيچكس )الهام طرقي(، 
آرزوي بزرگ )محس��ن باقري ن��ژاد(، روياهاي من 
زنده اند )علي حس��ن پور(، آقاي فروزانفر )منصور 
غالمي(، رودخانه )ابراهيم طاهري نمهيل(، باران آباد 
)رضا غالمي مطلق(، شهاب )عبدالرضا افشارزاده(، 
وقتي گنجشك ها جيغ مي كشند )خليل رشنوي(، 
عطر ن��ان، طعم نار )محمد م��رادي جاويد(، تغيير 

)علي محمدنژاد(، سمفوني سياه )رضا 
كيوان ل��و(، آموزش قلم زني )س��يده 
مژگان خميسي(، قوري )مهدي صادقي 
راد(، تحمل )مه��دي خداياري( و هليا 
)جالل نصيري هانيس( . آثار اين بخش 
در حوزه هاي مستند علمي آموزشي، 
فيلم داستاني كوتاه و پويانمايي توليد 
شده اند و به موضوعاتي چون بهداشت 
و تندرس��تي، تعليم و تربيت، مس��ائل اجتماعي، 
حفظ ذخاير ملي، آموزه ه��اي ديني، كار آفريني و 
حرفه آموزي مي پردازند. چهل و هشتمين جشنواره 
بين المللي فيلم هاي علمي، آموزشي و تربيتي رشد 
با بخش مسابقه بين المللي، و ۲ بخش ملي )شامل 
فيلم ه��اي دانش آم��وزان، فرهنگيان فيلمس��از و 
دانش��جو معلمان( از ۲۵ آبان تا ۲ آذر ۹۷ در سينما 

فلسطين تهران برگزار خواهد شد.

میراثنامه

كالفپيچيدهاحيايكاروانسرايوكيلكرمان
معاون اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كرمان گفت: با 
توجه به توان مالي بانك گردشگري و تعلق خاطري كه به استان كرمان و همچنين 
نگاه ويژه اي كه به صنعت گردشگري دارند، عمليات احياي كاروانسراي وكيل به شكل 
جدي و با حداكثر توان فني آغاز شده و اميدواريم هرچه زودتر شاهد بهره برداري از اين 
بناي تاريخي در دل شهر كه مي تواند به عنوان يكي از مراكز جذب گردشگر در استان 
كرمان شناخته شود، باشيم. حميد روحي با اشاره به كلنگ زني چندباره پروژه احياي 
كاروانسراي وكيل كرمان گفت: كاروانسراي وكيل در سنوات گذشته چند بار به بخش 
خصوصي واگذار شد اما متاسفانه به دليل مشكالت حقي و قانوني به وجود آمده در 
اين پروژه؛ هيچ كس به صورت جدي اين موضوع را پيگيري نكرده است. او با بيان اين 
مطلب كه كسي پيگير رفع مشكالت سرمايه گذاران كاروانسراي وكيل نبوده و همين 
امر نيز سبب شده سرمايه گذاران راغب به ادامه كار در اين پروژه نباشند، تصريح كرد: 
با توجه به اينكه براي مرمت، استحكام بخشي و بازسازي اين بناي تاريخي به بودجه 
زيادي نياز است، در سال گذشته مجموعه دستگاه قضايي به اين پرونده ورود و با اين 
همكاري توانستيم خلع يدي براي شركت قبلي كه كاروانسرا به آنها واگذار شده بود، 
صادر و بالفاصله مزايده اي براي پيمانكار جديد برگزار كرديم كه در آن مزايده بانك 
گردشگري برنده و به عنوان سرمايه گذار اين پروژه انتخاب شد. معاون اداره كل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كرمان از ظرفيت »بانك گردشگري« 
سخن به ميان آورد و عنوان كرد: با توجه به توان مالي اين بانك و تعلق خاطري كه به 
استان كرمان و همچنين نگاه ويژه اي كه به صنعت گردشگري دارند، عمليات احياي 
كاروانسراي وكيل به شكل جدي و با حداكثر توان فني آغاز شده و اميدواريم هرچه 
زودتر شاهد بهره برداري از اين بناي تاريخي در دل شهر كه مي تواند به عنوان يكي از 
مراكز جذب گردشگر در استان كرمان شناخته شود، باشيم. وي، مشاور پروژه احيا و 
بازسازي كاروانسراي وكيل را بزرگ ترين مشاور بناهاي تاريخي ايران دانست و بيان 

كرد: خوشبختانه هم اكنون كارگاه مرمت اين پروژه تعبيه و تجهيز شده و حدود دو 
ماه است كه عمليات اجرايي آن آغاز، ضمن آنكه در يك سال گذشته نيز مطالعات اين 
پروژه صورت گرفته است. معاون اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
استان كرمان در ادامه در پاسخ به اين سوال كه دو سال قبل قول مساعد براي بازسازي 
خانه شهر داده شده است و تا كنون چه اقداماتي در اين راستا صورت گرفته است؟ 
به ايسنا گفت: مقرر بود خانه شهر توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشكري تملك شود اما پس از پروسه ثبت آن، شهردار كرمان نامه مبني بر اعالم 
آمادگي شهرداري و شوراي شهر براي تقبل هزينه هاي مرمت و احياي خانه شهر 
كردند. او با بيان اين مطلب كه مشاوره هايي براي بناهاي سازه خانه شهر انجام شده 
است، تصريح كرد: مقرر شد مشاور براي مطالعات خانه شهر انتخاب شود كه اكنون 

مراحل تنظيم قرار داد با مشاور در حال اجرا است.

تاريخنگاري

اجرايعملياتپيروزمندانه»محرم«
دهم آبان ۱۳۶۱، عمليات محرم با رمز »يا زينب)س( « با فرماندهي مش��ترك ارتش و 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي آغاز شد. هدف از اجراي اين عمليات كه در منطقه غرب در 
نواحي شرهاني، زبيدات، بيات، دهلران و عين خوش صورت گرفت، آزاد سازي ارتفاعات 
جنوب دهلران، خارج كردن شهرهاي موسيان و دهلران از زير آتش توپخانه و دسترسي 
به امكانات داخل خاك عراق بود كه با پيروزي رزمندگان اسالم به پايان رسيد.  عمليات 
محرم در آبان ماه سال سوم جنگ برابر با ۱4 محرم الحرام در جبهه شمالي استان خوزستان 
و در حواشي مرز انجام شد. در آن زمان، با اطمينان نداشتن ايران از امكان ختم جنگ با 
انجام فعاليت  سياسي از طريق كمك مجامع بين المللي، اجراي عمليات نظامي همچنان 
به عنوان مهم ترين راهكار ايران براي تسليم كردن حكومت عراق و پذيرش شرايط ايران 
براي پايان دادن به جنگ تلقي مي شد. بر اين اساس، عمليات محرم طرح ريزي و اجرا شد. 
اين عمليات يكي از سلسله عمليات  كربال با اسم كربالي ۵ است؛ عملياتي كه در منطقه 
موسيان و در جنوب دهلران تا فكه انجام شد. عمليات محرم ساعت ۲۲: ۸ دهم آبان ۱۳۶۱ 
با رمز الحول و ال قوه اال باهلل يا زينب كبري)س( آغاز شد. هدف اين عمليات، آزادسازي 
سرزمين هاي اشغالي ايران در اطراف كوه هاي مرزي جبل الحمرين در جنوب دهلران و 
منطقه بين فكه تا شهر دهلران بود. اين عمليات به عنوان يكي از عمليات برون مرزي ايران 
هم شناخته مي شود، چراكه عالوه بر طرح آزادسازي اراضي اشغالي ايران در ناحيه مرزي 
فكه، پيشروي در خاك عراق هم براي آن برنامه ريزي شده بود.  تقريبا از يك ماه و نيم پيش. 
فرماندهان يگان هاي منظور شده براي اين عمليات از اول مهر در جريان قرار گرفتند و كار 
شناسايي از منطقه را شروع كردند. از ۲۰ مهر، كار جابه جايي يگان ها براي انجام عمليات 
آغاز شد و از آنجا كه ۲۶ مهر برابر با اول ماه محرم بود، بر همين اساس، عمليات به نام محرم 
خوانده شد. عمليات محرم، بعد از موفقيت رزمندگان اسالم درعمليات مسلم بن عقيل، 

توانست اميد به پيروزي را تا حد زيادي افزايش بدهد. بر همين اساس، امام خميني)ره( اين 
عمليات را فتح بزرگ محرم ناميدند. در تاريخ ۶۱/۸/۱۲ محسن رضايي فرمانده وقت سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي و علي شمخاني، قائم مقام سپاه با امام خميني)ره( ديدار كردند 
و آخرين تحوالت جبهه ها و گزارش عمليات محرم را به اطالع فرمانده كل قوا رساندند. 
درپايان اين ديدار، فرمانده سپاه پاسداران درباره اين مالقات گفت: امام فرمودند، سالم 
مرا به همه رزمندگان اسالم برسانيد و به آنها بگوييد قوي دل باشند و نفس هاي آخر اين 

متجاوزان را بگيرند و با قدرت، عمل كنند كه خداوند پشتيبان شماست.

كیوسك

درپيتزبورگكسيمنتظر
ترامپنبود

نيويوركتايمز:
حض��ور ترام��پ در 
مراس��م  نخس��تين 
خاكسپاري قربانيان 
حمله ب��ه بهوديان, با 
واكنش هاي متفاوتي 
روبه رو شد. به گزارش 
ي��ن  ا ول  ا صفح��ه 
روزنامه, سفر روز سه 

ش��نبه ترامپ به پيتزبورگ با واكنش هايي 
روب��رو ش��د از جمله واكنش ه��اي مقامات 
دولتي اين شهر كه اعالم كردند تمركزشان 
در مراس��م ع��زاداري ب��راي قرباني��ان اين 
تيراندازي اس��ت و ورود ترام��پ, باعث مي 
شود كه توجه ها به سمت سفر او جلب شود. 
اين معترضان كه توس��ط گروه يك يهودي 
سازماندهي شده بودند، اين راهپيمايي را به 
راه انداختن��د كه هم اعتراضي بود هم نوعي 

مراسم عزاداري يهودي.

داون:
ي��ن  ا ول  ا صفح��ه 
روزنامه, خبر از س��فر 
محمد جواد ظريف, به 
پاكستان منتشر كرد. 
طبق اين گزارش, وزير 
ام��ور خارج��ه ايران, 
صبح دي��روز در صدر 
هياتي وارد اسالم آباد 

ش��د. طبق اين گزارش محمد جواد ظريف 
در اين سفر قرار اس��ت با نخست وزير جديد 
پاكس��تان، وزير امور خارجه و فرمانده ارتش 
پاكستان ديدار كرده و عالوه بر پيگيري آخرين 
اقدامات دولت پاكستان براي تامين امنيت و 
آزادي ۱۲ تن از مرزبانان كشورمان كه توسط 
گروهك هاي تروريس��تي ربوده ش��دند، در 
خصوص روابط دو جانبه و مهم ترين تحوالت 
منطقه اي و بين المللي گفت وگو و تبادل نظر 
خواهد ش��د. گفته شده محمد جواد ظريف، 
وزير امور خارجه پس از بازگشت از تركيه در 
صدر هياتي سياس��ي و نظامي به اسالم آباد 
سفر كرد. پيش از سفر شاه محمود قريشي وزير 
امور خارجه پاكستان اين سفر را مهم دانسته 
و اعالم كرده بود با همت��اي ايراني خود درباره 
وضعيت تامين امني��ت در منطقه و مرزهاي 

مشترك تبادل نظر خواهد كرد.

والاستريتژورنال:
در حالي ك��ه كمتر از 
يك هفته به انتخابات 
مي��ان دوره اي امريكا 
باق��ي اس��ت, ترامپ 
همچن��ان به اقدامات 
خ��ود  غيرمنتظ��ره 
ادام��ه مي ده��د. ب��ه 
صفح��ه  ش  ر ا گ��ز

اول اي��ن روزنام��ه, دونالد ترام��پ گفته در 
نظ��ر دارد ب��ا صدور ي��ك حك��م حكومتي 
قان��ون » اصل خ��اك« كه به متول��دان در 
خاك امريكا حق شهروندي اعطا مي كند را 
لغو كند. با اين حال، بس��ياري از ناظران اين 
ادع��اي رييس جمهوري امري��كا را با ترديد 
ارزيابي كرده اند و مي گويند با توجه به اشاره 
مستقيم قانون اساسي امريكا به اصل خاك و 
طبيعي دانستن حق شهروندي براي متولدان 
در خاك امريكا، به احتمال زياد سخنان آقاي 
ترامپ جنبه تبليغاتي در روزهاي باقي مانده 

به انتخابات كنگره دارد.

آماري از ميزان هدررفت مواد غذايي در مناطق مختلف جهان 

گروهگوناگون| 
جمعي��ت جه��ان، روز ب��ه روز در حال 
افزايش است و منابع طبيعي نيز در حال 
كاهش. پيش بيني مي شود تا سال ۲۰۵۰، 
جمعيت جهان به حدود ۹,۶ ميليارد نفر خواهد رسيد. بر 
اين اساس، نگراني زيادي براي توليد مواد غذايي كافي 
براي اين جمعيت در حال رشد وجود دارد. اين در حالي 
است كه ساالنه، جهان با هدررفت مقدار زيادي از مواد 
غذايي روبرو است.  سازمان غذا و كشاورزي )فائو( تخمين 
زده است در هر سال، يك سوم از تمام مواد غذايي توليد 
شده براي مصرف انساني در جهان، معادل ۱,۳۲ ميليارد 
تن، هدر مي رود. اين هدررفت، شامل ۵4 درصد از ميوه و 
سبزيجات، ۳۵ درصد از محصوالت دريايي، ۳۰ درصد 
از غالت و حبوبات، ۲۰ درصد از محصوالت لبني و ۲۰ 

درصد از فرآورده هاي دامي را شامل مي شود. 
درگزارش هاي��ي كه از هدررفت مواد غذايي به دس��ت 
آمده، سرانه دورريز مواد غذايي توسط مصرف كنندگان 
در امريكاي ش��مالي و اقيانوس��يه، س��االنه به ۲۹۰,۲ 
كيلوگرم مي رسد. البته اين مقدار از مواد غذايي، صرفا 
توسط مصرف كنندگان از بين نمي رود، بلكه در طول 
فرآيند توليد نيز، درصدي از مواد غذايي هدر مي شود. 

هرچند در كش��ورهاي اروپايي س��رانه مواد غذايي كه 
س��االنه هدر مي رود، از امريكاي ش��مالي كمتر است، 
اما در س��طح جهاني، ميزان قابل توجهي از هدررفت 
مواد غذايي به اين قاره اختصاص دارد. در كش��ورهاي 
اروپايي س��رانه هدر ش��دن مواد غذايي ساالنه نزديك 
به ۲۷۶,۶ كيلوگرم مي رس��د. اين در حالي است كه در 
كشورهاي امريكايي و اروپايي، برنامه هاي زيادي براي 
آموزش مصرف كنندگان آغاز شده است. از دست رفتن 
مواد غذايي و توليد زباله توسط اين هدررفت، عالوه بر 
اسراف در مواد غذايي و تاثيراتي كه برگرسنگي و فقر در 
جهان مي گذارد، تاثير قابل توجهي نيز بر محيط زيست 
دارد. وقت��ي كه مواد غذايي تبديل به زباله مي ش��وند، 
كربن زيادي توليد مي كنند كه اين موضوع در انتش��ار 
گازهاي گلخانه اي تاثير بسزايي دارد. همچنين، طبق 
گزارش هاي به دست آمده، محصول حدود ۲۸ درصد 
از زمين هاي كشاورزي هدر ش��ده كه براي توليد اين 
مواد غذايي سطح زيادي از آب هاي زيرزميني، مصرف 
مي شود.  هرچند كه در كشورهاي درحال توسعه، اتالف 
مواد غذايي نس��بت به كش��ورهاي توسعه يافته كمتر 
است، اما در مقياس جهاني، بخش  زيادي از مواد غذايي 
در اين كشورها به هدر مي رود. طبق آخرين گزارش به 

دست  آمده، دركشورهاي ش��رقي آسيا، سرانه دورريز 
موادغذايي در هر سال، معادل ۲4۰,4 كيلوگرم محاسبه 
شده است. در اين كشورها، بخش زيادي از اتالف مواد 
غذايي، به دليل زيرساخت ها و تجهيزات ضعيفي است 
كه در فرآين��د توليد به كار م��ي رود. همچنين گاهي 
در جريان واردات مواد غذايي به اين كش��ورها، به دليل 
سيستم حمل ونقل ضعيف، ممكن است ميزان زيادي 

از مواد غذايي از بين برود. 
به  نظر مي رسد در كشورهاي كمتر توسعه يافته و فقر 
دورريز مواد غذايي كمتر باشد، اما گزارش ها حاكي از آن 
است كه اين مناطق، ساالنه با اتالف مواد غذايي زيادي 
روبرو هس��تند. در كش��ورهاي امريكاي التين، شمال 
آفريقا و آس��ياي ميانه، سرانه اتالف مواد غذايي ساالنه 
در حدود ۲۲۶,۷ كيلوگرم برآورد شده است. اين اتالف 
مواد غذايي در حالي است كه طبق گزارش هاي رسيده، 
در س��ال ۲۰۱۵، نزديك به 4۰ ميليون نفر از ساكنان 
كشورهاي خاورنزديك، شمال آفريقا به دليل دسترسي 
نداشتن به مواد غذايي مناسب گرسنه بودند. همچنين 
در س��ال گذش��ته، ۵۳ ميليون نفر از مردم كشورهاي 

امريكاي التين، در فقر و گرسنگي به سر مي بردند. 
جنوب صح��راي آفريقا، همين ط��ور جنوب و جنوب 
شرقي آسيا، در مقايسه با امريكا و اروپا، ميزان كمي از 
مواد غذايي هدر مي رود. در اين كشورها، بيشترين سهم 
از گرس��نگان جهان در اين كشورها زندگي مي كنند. 
همچنين بيماري هاي زيادي بر اثر كمبود مواد غذايي 
در ميان ساكنان اين مناطق به وجود مي آيد. با اين حال 

سرانه هدر رفت غذا در جنوب صحراي آفريقا ساالنه به 
۱۵۸,۷ كيلوگرم مي رسد. اين درحالي است كه برخي 
گزارش ها حاكي از اين اس��ت كه غ��ذاي هدررفته در 
آفريقا، تامين كننده غذاي مورد نياز ۳۰۰ ميليون نفر از 

ساكنان گرسنه در زمين است. 
كمترين هدررفت مواد غذايي در كش��ورهاي جنوب 
و جنوب شرقي آس��يا گزارش شده است. سرانه اتالف 
مواد غذايي در اين كشورها س��االنه نزديك به ۱۰۲,۹ 
كيلوگرم است.  آن طور كه در بررسي ها به دست آمده 
س��هم فرآيند توليد و توزيع در هدررف��ت مواد غذايي 
بيشتر از سهم هدرفت مصرف كنندگان است. در واقع، 
به نظر مي رسد بيشترين ميزان هدررفت مواد غذايي در 
فرآيند توليد تا رسيدن به دست خرده فروشان صورت 
مي گيرد. در اين فرآيند نيز، كشورهاي جنوب و جنوب 
شرقي آسيا س��هم كمي از اتالف مواد غذايي را در بين 
كشورها به خود اختصاص داده اند.  با توجه به آمار ارايه 
شده و شرايط هدررفت مواد غذايي در جهان، سازمان 
ملل متحد، در تالش اس��ت كه جاي توليد بيشتر مواد 
غذايي، از هدر رفتن بخش زياد اين مواد جلوگيري كند. 
مقامات بين المللي براي مقابل��ه با اين بحران به دنبال  
راهكارهايي براي از بين بردن دورريز مواد غذايي تا سال 
۲۰۳۰ هستند.  همان طور كه گفته شد، ساالنه نزديك 
به ۱,۳۲ ميليارد تن مواد غذايي در جهان هدر مي رود. 
اين در حالي است كه گزارش هايي حاكي از اين است كه 
اين ميزان مواد غذايي براي سير كردن تمام گرسنگان 

جهان را در طول يك سال كفايت مي كند. 

غذاييكسالگرسنگانزبالهميشود

آمارنامه
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