
 خريد 5ماهه نخست سال بيشتر از 
يك سال نياز حوزه كاغذ بوده است

نايب رييس كميس��يون فرهنگي مجلس با ارايه پيشنهاد انتشار اسامي تمامي 
واردكنندگان كاغذ، مي گويد: خريد 5ماهه نخست سال بيشتر از يك سال نياز حوزه 
كاغذ بوده است. اصغر مس��عودي در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به اختصاص ارز 
دولتي به واردات كاغذ و نبود نظ��ارت در اين حوزه، عنوان كرد: در مقطع كنوني كه 
ارز آوري براي كشور با مشكل جدي مواجه است، توزيع ارز دولتي به واردكنندگان 
اهميت بسزايي دارد كه مسووالن اقتصادي كشور بايد در اين حوزه پاسخگو باشند. 
نماينده مردم ني ريز و استهبان در مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه اسامي 
تمام دريافت كنندگان ارز دولتي بايد منتشر شود، افزود: اين اقدام كمك شاياني به 

شفاف سازي در حوزه كاغذ مي كند. 
وي آمار ثبت 380 هزار تن كاغذ چاپ و تحرير آن فقط در 5 ماهه ابتدايي سال را 
بسيار بيشتر از نياز كشور حتي در يك سال ارزيابي و تصريح كرد: اين در حالي است 
كه بر اساس اعالم وزارت فرهنگ بطور معمول نياز حوزه چاپ و نشر ساالنه به 400 
هزار تن هم نمي رسد بنابراين مشخص مي  شود كه احتماال منفعتي نصيب برخي 
افراد مي شود كه چنين براي واردات كاغذ صف كش��يد ه  اند. مسعودي يادآور شد: 
در عين حال با وجودثبت سفارش چنين رقمي، كشور در حال حاضر با بحران كاغذ 
مواجه است و اين بحران تا حدي است كه برخي مطبوعات و نشريات كاغذي تا حد 
تعطيلي پيش رفته اند. عضو كميته ارشاد، تبليغات و گردشگري كميسيون فرهنگي 
مجلس انتشار اسامي واردكنندگان تلفن همراه توس��ط وزارت ارتباطات و انتشار 
اس��امي واردكنندگان خودرو هرچند با تاخير را از اقدامات مثبت در جهت شفاف 
سازي بازار ارزي كش��ور دانست و گفت: در چنين ش��رايطي بايد با شدت با افرادي 
كه در اين شرايط به دنبال سودجويي خود هس��تند، برخورد كرد. وي با بيان اينكه 
در حال حاضر مطبوعات و ناش��ران چاپ كتب نياز مبرم به كاغذ دارند، افزود: نبايد 
اجازه ورود رانت به اين حوزه را داد تا فعاليت  هاي فرهنگي كشور به مشكل بخورد. 
مسعودي از برگزاري نشستي در كميسيون فرهنگي مجلس با حضور وزير فرهنگ 
و ارشاد اس��المي و وزير صمت خبر داد و ادامه داد: يكي ديگر از مسائلي كه دولت و 
دس��تگاه  هاي نظارتي بايد روي آن تمركز كنند، انبار محتكران است كه پر است از 
بسياري از كاالهاي اساس��ي و حتي كاغذ كه اين اقالم با دالري بسيار كمتر از دالر 
4200 توماني خريداري و وارد كش��ور شده است. نايب رييس كميسيون فرهنگي 
مجلس اضافه كرد: امروز كش��ور در جنگ اقتصادي اس��ت و بايد با اف��رادي كه با 
سودجويي قصد دارند در اين شرايط ستون پنجم دشمن باشند با شدت برخورد كرد 

و اجازه نداد اين افراد با دسيسه  هاي خود ارزش پول ملي كشور را زير سئوال ببرند. 

در دولت تدبير و اميد: پرداخت مستمري 
102 درصد افزايش يافت

مديرعامل س��ازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه 6 ميليون مستمري بگير 
زير پوشش اين سازمان قرار دارد، گفت: پرداخت مستمري در تامين اجتماعي 
از ابتداي دولت تدبير و اميد تاكنون 102 درصد افزايش يافته است. به گزارش 
ايرنا، سيدتقي نوربخش در بازديد از شعبه تامين اجتماعي شهرستان كهنوج 
افزود: س��ازمان تامين اجتماعي، معيشت 6 ميليون مستمري بگير را در سطح 
كش��ور تامين مي كند. وي اضافه ك��رد: تامين اجتماعي يك س��ازمان درآمد 
هزينه اي است و هيچ وابستگي به درآمدهاي نفتي كش��ور ندارد و بودجه سال 
جاري اين مجموعه 100 هزار ميليارد تومان و ب��دون اتكا به درآمدهاي نفتي 
تامين شده اس��ت. نوربخش افزود: اين س��ازمان هر ماه بيش از 6 هزار و 700 

ميليارد تومان هزينه دارد. 
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه در هر شرايطي با همدلي و 
همكاري مي توانيم از مشكالت عبور كنيم گفت: با برنامه ريزي هاي انجام شده، 

در سازمان تامين اجتماعي هيچ مشكلي براي ارايه خدمات وجود ندارد. 
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 در جلسه شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي و با حضور سران قوا 
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سخنگوي كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس با بيان اينكه 
»رييس جمهور امريكا با طرح پيشنهاد 
مذاكره با ايران به دنبال ترميم اعتبار از 
دس��ت رفته اش در دنيا است«، گفت: 
ما اهل گفت وگو و مذاكره در چارچوب 
اصول سه گانه عزت، مصلحت و حكمت 
مورد تاكيد مقام معظم رهبري هستيم 

البته اگر شروط آن محقق شود. 
علي نجفي خوشرودي در گفت وگو 
با ايس��نا درباره اينكه چطور مي توان به 
صحبت هاي ترامپ مبني ب��ر مذاكره 
بدون پيش ش��رط با اي��ران آن هم در 
ش��رايطي كه برج��ام را نق��ض كرده، 
اعتماد كرد، گفت: امريكا بعد از خروج 
از برجام هزينه سنگيني را داد بطوريكه 

از امريكا به عنوان ناقض عهد و اصول و 
مقررات بين المللي در دنيا ياد مي شود. 
اين اقدام ترامپ ب��راي ترميم اعتبار از 
دس��ت رفته اش انجام شده كه القا كند 
امريكا اه��ل مذاكره اس��ت و ايران اهل 

مذاكره نيست. 
وي در واكنش به شروط تعيين شده 
از سوي وزير خارجه امريكا، گفت: وزير 
خارجه امري��كا در حالي ك��ه هنوز 24 
س��اعت از صحبت هاي رييس جمهور 
اين كشور مبني بر مذاكره بدون پيش 
شرط نگذش��ته است، ش��روط تعيين 
مي كند كه اي��ران باي��د تعيين كننده 
شروط باش��د. ايران در طول چند دهه 
گذشته ليس��ت بلند بااليي از مطالبات 
با امريكا دارد كه اقداماتي عليه منافع و 

امنيت ملي ما انجام داده است،  حداقل 
مس��تندات مان از كودت��اي 28 مرداد 

تاكنون زياد است. 
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و 
سياس��ت خارجي مجلس خاطرنشان 
ك��رد: ب��ه نظ��ر بن��ده امريكايي ه��ا 
دچ��ار آش��فتگي در تنظيم سياس��ت 
خارجي شان شده اند بطوريكه بسياري 
از افراد در امريكا موافق اينگونه رفتارها 

با ايران نيستند. 
ام��كان  آي��ا  اينك��ه  درب��اره  وي 
تجديدنظر در رابطه با امريكا در صورت 
پايبندي به برج��ام، عذرخواهي و كنار 
گذاشتن سياست هاي خصمانه وجود 
دارد، گف��ت: اص��ول س��ه گانه ع��زت، 
مصلح��ت و حكم��ت را مق��ام معظم 

رهبري اع��الم كردن��د كه بر اس��اس 
اين اصول ش��رايط ما س��يال است. ما 
مي تواني��م از فرصت ه��اي بين المللي 
استفاده كنيم، ما اهل گفت وگو، مذاكره 
و تعامل هس��تيم و اين موارد در اسناد 
باالدس��تي م��ا وج��ود دارد. هيچ چيز 
پاي��داري در عرصه سياس��ت خارجي 

وجود ندارد. 
نجفي در پايان درباره اينكه آيا با اين 
صحبت ها ام��كان تجديدنظر در رابطه 
با امريكا وجود دارد؟ گف��ت: اگر آنها به 
برجام پايبند باشند، عذرخواهي كنند 
و سياس��ت هاي خصمانه ش��ان را كنار 
بگذارند امكان چنين چيزي وجود دارد. 
ايران بارها تاكيد كرده كه اهل گفت وگو 

و مذاكره هستيم. 

ترام��پ،  دونال��د  لح��ن  تغيي��ر 
رييس جمهور امريكا نس��بت به ايران 
خيل��ي زودت��ر از آن چ��ه ك��ه انتظار 
مي رفت، ص��ورت گرفت. ام��ا ظاهرا او 
بيش از آنچ��ه انتظار مي رود، مش��تاق 
ديدار با مقام هاي ارش��د ايران است، به 
گونه اي كه در فرصت بسيار كوتاه چند 
 روزه گذش��ته، مجوز ف��روش و تحويل 
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او صادر شده است. 
دو هفته پيش، نگارن��ده در همين 
س��تون، با توجه به اشتياق ترامپ براي 
ديدار ب��ا حس��ن روحاني در حاش��يه 
مجمع عمومي س��ازمان ملل در سال 
گذشته و همچنين با اش��اره به ديدار او 
با كيم جونگ اون، رهبر كره ش��مالي و 
والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه 
 پيش بيني كرد كه رييس جمهور امريكا 
بار ديگ��ر در مجمع عمومي س��ازمان 
ملل امسال، درخواس��ت سال گذشته 
خود را تك��رار خواهد ك��رد. بر همين 
اس��اس هم نگارنده پيش��نهاد كرد كه 
ايران اين ديدار را به بازگشت امريكا به 
توافقنامه چند جانبه هسته اي موسوم 
به »برجام« مش��روط كند. ام��ا ظاهرا 
ترام��پ همانط��ور ك��ه در كتاب هاي 
انگيزش��ي اش تاكيد مي كن��د، تمايل 
دارد كارها را با »ريتم تند« انجام دهد و 

پيش ببرد و به همين دليل هم نتوانسته 
است تا روزهاي آخر ش��هريورماه صبر 
كند. او سه ش��نبه و پنج شنبه گذشته، 
و تنها به فاصل��ه 10 روز از واكنش تند 
نسبت به اظهارات حسن روحاني درباره 
توانمندي هاي دفاعي ايران بر »مذاكره 
بدون پيش ش��رط« با مقام هاي ايراني 
تاكيد كرده اس��ت. در همي��ن حال، به 
نظر مي رس��د، تغيير رويكرد ترامپ، از 
سخن فراتر رفته و با اعطاي مجوز اوفك 
براي فروش هواپيما ب��ه ايران به تغيير 
عملي نيز نزديك شده است. در چنين 
شرايطي اس��ت كه ارسال هواپيماهاي 
فرانس��وي- ايتاليايي ATR به تهران را 
مي توان سيگنالي مثبت و تغيير رفتار 
ترامپ در قبال ايران )و تا حدي در قبال 
اروپا و س��اير اعضاي 1+4( و همچنين 
اجراي بخش��ي از تعهدات بين المللي 
امريكا تعبير و تفسير كرد. هواپيماهايي 
كه به دليل اس��تفاده از برخي قطعات 
ش��ركت هاي هواپيماس��از امريكاي��ي 
نيازمند مجوز اوفك هستند و طي سه 
ماهه گذش��ته و بطور مش��خص تا سه 
روز پيش،  فروش و تحويل آنها به ايران 
از نگاه مقام هاي فرانس��وي در هاله اي 
از ابهام قرار داش��ت، به گونه اي كه وزير 
اقتصاد فرانس��ه گفته بود، اين كشور به 
دنبال چراغ سبز واشنگتن براي تحويل 

8 فروند ATR به ايران است. 
محمد ج��واد ظريف، وزي��ر خارجه 

كشور، در واكنش به تمايل ترامپ براي 
مذاكره در صفحه توييتر خود نوش��ته 
بود: »ايران و امريكا دو س��ال گفت وگو 
كردند. ما ب��ا اتحاديه اروپ��ا، تروئيكاي 
اروپايي، روس��يه و چين موفق به ايجاد 
يك توافق چندجانبه بي نظير -موسوم 
به برجام- ش��ديم. اين توافق، كارس��از 
بوده است. امريكا تنها مي تواند خودش 
را بابت خروج از اي��ن توافق و ترك ميز 
مذاكره مقص��ر بداند. تهدي��د، تحريم 
و ش��يرين كاري هاي تبليغات��ي كارگر 
نخواهن��د افتاد. احت��رام به اي��ران و به 

تعهدات بين المللي را بيازماييد. «
اين��ك در ش��رايطي ك��ه ب��ه نظر 
مي رس��د، ترام��پ ت��الش مي كند با 
اجراي بخشي از »تعهدات بين المللي 
امريكا« در قبال ايران، موفق به ديدار 
و مذاكره با رييس جمهور ايران ش��ود، 
ديدگاه ه��اي متف��اوت و متنوع��ي از 
س��وي مقام ه��اي سياس��ي و نظامي 
ايراني ب��راي مذاكره دوب��اره با امريكا 
مطرح ش��ده و مي ش��ود. اين همه در 
حالي اس��ت ك��ه اقتصاد اي��ران حال 
و روز خوش��ي ندارد و با اعمال دوباره 
تحريم ه��ا نيز ش��رايط س��خت تري 
را نيز تجرب��ه خواهد ك��رد. بي گمان، 
وضعيت نگران كننده اقتصاد كش��ور، 
همانطور كه بس��ياري از اقتصاددانان 
مس��تقل اعالم ك��رده و مي كنند، در 
اج��راي سياس��ت هاي غل��ط پولي و 
مالي طي 40 سال گذش��ته و به ويژه 
تك��رار آن سياس��ت ها ط��ي 4 ماهه 
گذشته ريشه دارد. با اين حال، اعمال 

دوباره تحريم هاي ي��ك جانبه امريكا 
عليه ايران، وضعيت بغرن��ج كنوني را 
پيچيده تر مي كن��د و تضعيف اقتصاد 
ملي با س��رعتي بيش��تر را ب��ه دنبال 
خواه��د داش��ت. از همين رو اس��ت 
كه ص��داي رس��ايي از مي��ان گروهي 
از نيروه��اي سياس��ي اصالح طل��ب و 
اصولگرا براي بررسي پيشنهاد ترامپ 

به گوش مي رسد. 
در اين مي��ان، توجه ب��ه اين نكته 
ض��روري اس��ت ك��ه ترامپ ب��ا اعالم 
خروج امري��كا از برجام، افزون بر تحت 
فش��ار قرار دادن ايران،  اهداف ديگري 
از جمل��ه تخريب تمام دس��تاوردهاي 
دولت باراك اوباما و همچنين تحقير و 
ناديده انگاشتن تالش هاي كشورهاي 
اروپايي براي حفظ برجام را نيز دنبال 
ك��رده و مي كن��د. اتحاديه اروپ��ا اما 
همزمان با مب��ارزه در جنگ تحميلي 
تجاري ترامپ، طي س��ه ماهه گذشته 
بر حفظ توافقنامه بين المللي هسته اي 
و تامين حق��وق ايران و گش��ايش در 
مراودات اقتصادي ب��ا آن تاكيد كرده 
و گام هايي را نيز برداش��ته اس��ت. در 
چني��ن ش��رايطي، كه ظ��ن تضعيف 
رواب��ط اي��ران و اروپا م��ي رود، حفظ 
تعامالت نزديك و همچنين مشورت و 
هماهنگي با اتحاديه اروپ��ا در رابطه با 
نوع مواجهه با پيشنهاد رييس جمهور 
امريكا ض��روري به نظر مي رس��د. به 
ويژه آنكه از سه شنبه گذشته تاكنون، 
واكن��ش اروپا ب��ه پيش��نهاد مذاكره 

ترامپ به ايران، سكوت بوده است. 

سرمقاله

  سيگنال مثبت به تهران
 مجيد اعزازي   

دبير گروه مسكن و شهرسازي

اخبار اخبار

 موحدي كرماني: از قوه قضاييه توقع است
تا با مفسدان اقتصادي برخورد كند

در غياب آيتاهلل هاشمي شاهرودي مجمع تشخيص مصلحت نظام ديروز به 
رياس��ت آيتاهلل موحدي كرماني و با حضور اعضاء تشكيل جلسه داد. جلسه اي 
كه در جريان آن موضوعات روز كشور از نوسانات ارزي و التهابات بازار كاالهاي 
مصرفي تا ضرورت برخورد قضايي با مفسدان اقتصادي مطرح و درباره آن بحث 

و تبادل نظر شد. 
به گزارش ايس��نا، در ابتداي اين جلس��ه آيتاهلل موحدي كرماني با اش��اره 
به مش��كالت اقتصادي و نوس��انات اخير بازار ارز و طال كه موجب افزايش تورم 
و بروز مش��كالت ونگراني هايي براي خانوارها گرديده اس��ت، خواس��تار ورود 
جدي تر دولت و مجلس و مسووالن امر، براي س��اماندهي اقتصادي كشور شد 
و گفت: گراني، تورم و بي ثباتي اقتصاد، باعث بروز مش��كالت معيشتي به ويژه 
براي طبقات متوسط و ضعيف جامعه شده و الزم است مسووالن براي رفع اين 
معضالت اقدام عاجل نمايند. او همچنين بر لزوم مبارزه جدي و قاطع با كساني 
كه از نوسانات اقتصادي سوءاستفاده كرده يا به هر نحو به بيت المال دست اندازي 
مي كنند تاكيد كرد و اف��زود: امروز همان گون��ه كه از دول��ت و مجلس انتظار 
مي رود مشكالت اقتصادي و وضع موجود را ساماندهي كنند، از قوه قضاييه هم 
اين توقع هست كه با جديت و قاطعيت با مفس��دان اقتصادي برخورد كند. در 
ادامه اين جلس��ه درخواست س��تاد مبارزه با مواد مخدر براي اعمال اصالحاتي 
در قانون مصوب مجمع كه از س��وي مقام معظم رهبري ارجاع ش��ده بود مورد 
بررسي قرار گرفت. با تصويب اعضاي مجمع، فهرست هاي سه گانه مواد مخدر و 
روانگردان هاي تنظيم شده مطابق كنوانسيون هاي بين المللي، پس از تصويب 
مجمع تشخيص مصلحت نظام به قانون الحاق و اصالحيه هاي مصاديق بعدي 
آن با پيشنهاد وزارت بهداش��ت درمان و آموزش پزشكي و تاييد ستاد مبارزه با 

مواد مخدر و تصويب هيات دولت به اين فهرست اضافه خواهد شد. 
همچنين مقرر شد اصالحات بعدي اين قانون با پيشنهاد ستاد مبارزه با مواد 

مخدر، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارايه شد. 

رييس مركز پژوهش هاي مجلس تاكيد كرد

مسائل جناحي را كنار بگذاريم
رييس مركز پژوهش هاي مجلس با بيان اينكه ظرفيت هاي امروز كشور كم 
نيستند، گفت: امروز بايد مسائل حزبي و جناحي و گروه بندي ها را كنار بگذاريم 
و مقابله با توطئه اقتصادي دشمن را كه يك مساله ملي است در دستور كار قرار 
دهيم. كاظم جاللي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو 
با فارس، با اشاره به شرايط اقتصادي امروز كشور گفت: همه بايد تالش كنيم و با 
وحدت و انسجام در مقابل اين توطئه اخير دشمن كه در حوزه اقتصادي خود را 
نشان داده بايستيم و از همه ظرفيت ها براي مقابله با اين توطئه دشمن استفاده 
كنيم. وي افزود: ظرفيت هاي امروز كش��ور كم نيستند و ما مشكلي از اين بابت 
نداريم و حتي در مقابله، با دوره هاي مختلف تاريخ انقالب اس��المي و با عنوان 
نمونه در مقايسه با دوران جنگ تحميلي شرايط بسيار مناسب تري از اين نظر 
داريم. رييس مركز پژوهش هاي مجلس اظهار داشت: امروز بايد مسائل حزبي 
و جناحي و گروه بندي ها را كنار بگذاريم و مقابله با توطئه اقتصادي دشمن را كه 
يك مساله ملي است در دستور كار قرار دهيم. چرا كه ما امروز يك دشمن واحد 

در خارج از كشور داريم و نبايد وارد مسائل جناحي و گروهي شويم. 
جاللي تاكيد كرد: كساني كه پول و سرمايه خود را وارد بازار ارز و طال كرده اند 
و اقدام به خريد آن مي كنند بدانند كه خداي ناكرده اگر كشور ناامن شود كسي 
كه از همه بيشتر ضرر خواهد كرد آنها هستند. وي در پايان گفت: بايد نقدينگي 
موجود در كشور براي توسعه، عمران كش��ور به كار گرفته شود و در اين مسير 

هدايت شود نه اينكه براي خريد ارز و دالر هزينه شود. 
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رييس جمهور در نامه اي به وزير صنعت  دستور داد

تهيه فوري ليست سياه ارزي
 صفحه 14 

5 فروند هواپيمای ATR امروز به ناوگان هوايي كشور اضافه مي شود

عاليم حيات برجام درآسمان تهران
 صفحه 13 

انرژي

 تشريح آناتومي 
كاريزما

8

امكان مذاكره پس از عذرخواهي و پايبندي امريكا به برجام وجود دارد

تغيير لح��ن دونال��د ترام��پ، رييس جمهور 
امريكا نس��بت به اي��ران خيلي زودت��ر از آن چه  
انتظار مي رفت، صورت گرف��ت. اما ظاهرا او بيش 
از آنچه انتظار مي رود، مش��تاق ديدار با مقام هاي 
ارشد ايران است، به گونه اي كه در فرصت بسيار 
كوتاه چند روزه گذش��ته، مجوز فروش و تحويل 
5 فروند هواپيماي ATR از س��وي دولت او صادر 
ش��ده اس��ت. دو هفته پيش، نگارنده در همين 
س��تون، با توجه به اش��تياق ترامپ براي ديدار با 
حسن روحاني در حاشيه مجمع عمومي سازمان 
ملل در سال گذشته و همچنين با اشاره به ديدار 
او با كيم جونگ اون رهبر كره شمالي و والديمير 
پوتين رييس جمهور روسيه  پيش بيني كرد كه 

رييس جمهور امريكا بار ديگر ...

طبق اصل س��ي ام قانون اساسي جمهوري 
اس��المي اي��ران، آموزش ت��ا پايان 12 س��ال 
تحصيلي بايد رايگان باش��د، ام��ا دريافت وجه 
اجباري از خانواده ها ازس��وي مدارس دولتي، 
آنقدر در اين سال ها روال عادي و معمولي پيدا 
كرده و به قدري فراگير ش��ده ك��ه حاال وزارت 
آم��وزش و پرورش با ايجاد »س��امانه حس��اب 
يكپارچ��ه مدارس« ب��ه نوعي به اي��ن موضوع 
رسميت بخشيده و آن را علني كرده تا حداقل 
اين پول هاي دريافتي حس��اب و كتابي داشته 
باش��د. اما ايجاد اين سامانه حس��اب يكپارچه 
براي دريافت كمك هاي والدين به مدارس، در 

حالي قرار است ...

  سيگنال مثبت به تهران

شفاف سازي كمك هاي خالف قانون  
به مدارس

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 12  

بانك و بيمه

4

غيبت ۱۵ هزار ميلياردر 
براي تعيين تكليف سپرده ها

در س��ال هاي اخير، برخي كارشناسان با توجه 
به س��ود بااليي كه موسس��ات غيرمجاز پرداخت 
مي كرده اند، احتمال سواس��تفاده ع��ده اي از اين 
حساب ها و س��پرده ها و س��ودهاي باال، پولشويي 
و اس��تفاده از منابع ديگران به نام خود يا با نام هاي 
جعل��ي و فعاليت هاي س��ياه و قاچ��اق و پنهان با 
اس��تفاده از اين نوع موسس��ات غيرمجاز را مطرح 
كرده اند كه در روند رس��يدگي به آنه��ا بايد به اين 
موارد توجه ش��ود. ب��ه گزارش»تع��ادل«، براين 
اساس، در روند رسيدگي به حساب هاي موسسات 
غيرمج��از، احتم��اال نام ها يا حس��اب هاي جعلي 
وج��ود دارد كه ممكن اس��ت به نام اف��راد ديگر يا 
نام هاي جعلي ثبت شده باش��د و در صورتي كه با 
عدم مراجعه صاحبان س��پرده مواجه شود، بايد به 
صورت دقيق مورد رس��يدگي قرار گي��رد. در اين 
رابطه، ايس��نا، اعالم كرده كه ح��دود 15 هزار نفر 
از صاحبان س��پرده ك��ه حس��اب هاي ميلياردي 

داشته اند هنوز مراجعه نكرده اند ...

 مجيد اعزازي  



خبر

در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و با حضور سران قوا

سياست هاي جديد ارزي تصويب شد

»تعادل« پيش نويس كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر را بررسي مي كند

تعيين تكليف خزر منهاي سهم نفت و گاز
گروه ايران|

يك هفته مانده به نشست س��ران كشورهاي حاشيه 
درياي خزر، رس��انه ها از اتمام بخش��ي از كشمكش اين 
كشورها بر س��ر رژيم حقوقي خزر خبر مي دهند. يك ماه 
پيش خبر آمد كه والديمير پوتين رييس جمهور روسيه 
متن كنوانس��يون رژيم حقوقي درياي خزر را كه از سوي 
دولت اين كشور به وي پيشنهاد شده، تاييد كرده و متن آن 
به 4 كشور ديگر هم ارسال شده است. متني كه به نظر به 
چالش هاي سطح آب خزر پاسخ مي دهد؛ اما براي اختالف 
بر سر استفاده از منابع كف دريا راهي پيشنهاد نمي كند. 
اين در حالي است كه اجالس سران 5 كشور حاشيه درياي 
خزر )ايران، روسيه، تركمنستان، آذربايجان و قزاقستان( 
21 مردادماه در اكتائو قزاقستان برگزار مي شود. سران اين 
5 كشور در نشست اكتائو بايد به رژيم حقوقي دست يابند 
كه به چالش هاي سياسي- امنيتي درياي خزر پاسخ دهد؛ 
محدوده حاكميت كشورها در سطح دريا را مشخص كند و 

به اختالف در استفاده از منابع نفت و گاز پايان دهد. 

 وضعيت زير دريا مبهم مي ماند
گزارش رس��انه هاي روس��ي از متن پيشنهادي نشان 
مي دهد به زودي سران 5 كشور حاشيه درياي خزر به دو 
چالش اول پايان مي دهند؛ اما حل اختالف در استفاده از 
منابع نفت و گاز به درازا خواهد كش��يد. در همين ارتباط، 

شبكه تلويزيوني روسيه با انتشار جزيياتي از متن تاييد شده 
كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر توسط دولت روسيه 
نوشت: »گفته شده است بستر و كف اين پهنه آبي بر اساس 
اصل بخش بندي و س��طح دريا به محدوده هاي داخلي و 
سرزميني، محدوده هاي ماهيگيري و پهنه مشترك آبي 
تقسيم مي شود. « براساس اين متن، »هر يك از پنج كشور 
اجازه مي يابد محدوده هاي آبي تا پهناي 15 مايل دريايي 
تعيين كن��د كه با خطوط م��رزي مطابق با كنوانس��يون 
مشخص خواهد ش��د«، همچنين »هر كش��ور ساحلي 
نيز اجازه مي يابد محدوده ماهيگيري به پهناي 10 مايل 
دريايي تعيين كند. « اما بر اساس آنچه اين رسانه روسي 
منتشر كرده، »شيوه تعيين خطوط مياني در درياي خزر 
بين كشورهاي ساحلي خزر بايد با يك موافقتنامه جداگانه 
مش��خص ش��ود. « بر اين اس��اس، اگر يكي از كشورهاي 
ساحل خزر شكلي از ساحل را دارد كه در تعيين آب هاي 
داخلي، آن را در وضعيت غي��ر رضايتبخش قرار مي دهد، 
اين مساله در تعيين شيوه ترسيم خطوط مياني مورد توجه 
قرار مي گيرد. شبكه »آر. ب. كا« با يادآوري اينكه بر اساس 
شكل ساحل ايران در درياي خزر تهران يكي از طرف هايي 
اس��ت كه خود را در وضعي��ت غيررضايتبخش مي بيند؛ 
پيش��نهاد كرده اين پهنه آبي به پنج قس��مت مساوي و 
نه خطوط مياني تقس��يم ش��ود. ابراهيم رحيم پور كه تا 
پيش از تغيير س��اختار وزارت امور خارجه معاونت آسيا، 

اقيانوسيه و مشترك المنافع وزارت امور خارجه را برعهده 
داشت نيز اين خبر رسانه روسي را تاييد مي كند. به گفته 
او »كنوانس��يون حقوقي درياي خزر منهاي بحث منابع 
زيربستر دريا تدوين و امضا مي شود. « آنطور كه ابراهيم پور 
گفته، »در تعيين حدود بستر و زيربستر يعني استفاده از 
منابع زيرسطح دريا شامل نفت و گاز و جلبك و. . . تفاهمي 
به خصوص با دو همسايه  ايران و با پنج كشور ساحل خزر 

صورت نگرفته است. «

 شكايت ايران به شوراي امنيت
در اين ميان هيچ ي��ك از مقامات ايران��ي درباره نحوه 
حل اين مناقشه سخني به زبان نمي آورند. از سوي ديگر، 
اختالف عمده بر سر تقسيم منابع نفتي و گازي خزر، ميان 
ايران و آذربايجان و تا حدودي تركمنس��تان است. افشار 
سليماني سفير پيشين ايران در آذربايجان در گفت وگويي 
درباره اين اختالف مي گويد كه »اي��ران اعتقاد دارد بايد با 
استناد به قراردادهاي امضا ش��ده و براساس اصل انصاف 
كه در مورد حقوق درياها وجود دارد، مساله رژيم حقوقي 
تعيين تكليف ش��ود. « از اين رو، تعيين تكليف بر اساس 
اصل انصاف نيز با درنظر گرفتن جمعيت مناطق ساحلي 
كش��ورها، اصل مقعر و محدب بودن، عم��ق دريا و ميزان 
منابع فسيلي در زيربستر است. با اين حال به گفته افشار 
»طي اين س��ال ها با وجود انجام چندين دوره مذاكرات، 

اختالف ميان ايران و آذربايجان و آذربايجان و تركمنستان 
حل نشده است. « اين اختالفات در حالي است كه به نظر، 
4 كشور حاشيه درياي خزر در نحوه تقسيم منابع كف دريا 
به تفاهمي نسبي دس��ت يافته اند و تنها ايران روش هاي 
پيشنهادي آنان را در تضاد با منافع خود مي داند. از اين رو 
برخي شكايت ايران به شوراي امنيت سازمان ملل و ارجاع 
پرونده به ديوان بين المللي دادگس��تري را يكي از راه هاي 
احقاق حق ايران در صورت باال گرفتن اختالفات مي دانند. 

در اين بين، اگر ايران به چنين تصميمي برسد، تهران 
در مقابل چهار دولت ديگر حاشيه درياي خزر قرار خواهد 
گرفت زيرا دولت هاي ديگر )غير از ايران( فرمول روسيه را 
كه معروف به »خّط منصف اصالح شده« است پذيرفته اند. 
اين در حالي اس��ت كه نظر ايران در حال حاضر اين است 
كه درياي خزر بر پايه اصل حقوقي انصاف، به پنج قسمت 

منصفانه بين كشورهاي ساحلي تقسيم شود؛ اما تا به امروز 
4 كشور ديگر با بي توجهي از كنار اين پيشنهاد ايران عبور 
كرده اند. آنطور كه كارشناسان مي گويند ايران با توجه به 
سيستمي كه ارايه مي دهد حدود 1۸ درصد سهم خواهد 
داش��ت، اما آنچه در عمل نصيب ايران شده تقريبا حدود 
1۳ درصد اس��ت كه هنوز نهايي نيز نشده اس��ت. در اين 
مح��دوده 1۳ درصدي كه به ايران تعل��ق گرفته نيز هيچ 
منابعي وجود ندارد و از آنجا كه عمق آن نيز بسيار زياد است 
حتي اگر نفتي وجود داش��ته باشد استخراج آن مقرون به 
صرفه نيست. حال اگر سهم ايران به محدوده 1۸ درصدي 
كه آذربايجان نيز مدعي آن اس��ت افزايش پيدا كند ايران 
مي تواند به نفت دسترس��ي داشته باش��د. اين اتفاق نيز 
نيازمند توافق ميان ايران و آذربايجان است تا آنها يك خط 

مياني در حوزه هاي مشترك تعيين كنند. 

گروه ايران|
در ش��رايطي كه افكار عموم��ي ايراني��ان اين روزها 
درگير نوس��انات دامنه دار ارز و گران��ي برخي كاالهاي 
مصرفي اس��ت و منتظر اقدامات عاجل مقامات ارش��د 
براي اين نوس��انات اس��ت؛ ش��وراي عال��ي هماهنگي 
اقتصادي قوا در هفتمين نشس��ت خود و در جلس��ه اي 
به رياست رييس جمهور و با حضور س��ران و مسووالن 
سه قوه، كليات سياس��تهاي جديد ارزي بانك مركزي 
و راهكارهاي تس��ريع در برخورد با مفاسد و اخاللگران 
اقتص��ادي را بررس��ي و تصويب كرد؛ جلس��ه اي كه در 
جريان آن تصويري از برنامه ريزي هاي اجرايي؛ تقنيني 
و قضايي ب��راي مواجهه با ش��رايط جدي��د اقتصادي و 
ارزي ارايه شد و اعضا بر س��ر اتخاذ راهكاري براي مقابله 
با نوس��انات ارزي به توافق روش��ن دس��ت پيدا كردند. 
مصوبات��ي كه بالفاصل��ه در جلس��ه امروز )يكش��نبه( 
هيات وزيران بررسي و تصويب و در نهايت براي اجرا به 

دستگاه هاي مسوول ابالغ خواهد شد. 
بالفاصله پس از پايان اين نشست اسحاق جهانگيري 
مع��اون اول رييس جمهوري ابع��اد و زواياي تصميمات 
اتخاذ شده در اين نشس��ت را در گفت وگو با خبرنگاران 
تش��ريح كرد. بر اس��اس اظهارات جهانگي��ري» عمده 
جهت گيري اين سياست هاي تصويب شده بر اين است 
كه كاالهاي اساس��ي مورد ني��از مردم در كش��ور با نرخ 
رسمي اعالمي از سوي بانك مركزي به وفور تامين شود 
و دس��تگاه هاي اجرايي در مراحل مختلف نظارت كافي 
داشته باشند. « موضوعي كه مي تواند بخشي از التهابات 
بازار و اثرات رواني برخاس��ته از تحريم ها را نيز پوش��ش 
دهد. ضمن اينكه اين مصوبه در مراحل بعد به مطالبات 
واردكنندگان و صادركنندگان كش��ور ب��راي تامين ارز 
مورد نياز نيز توجه الزم را نش��ان مي دهد و بستري براي 

پاسخگويي به مطالبات آنها را فراهم مي كند. 

 سياست هاي بانك مركزي براي مهار نوسان
در هفتمين جلس��ه ش��وراي هماهنگي قوا كه صبح 
ديروز برگزار ش��د، ابتدا سياس��تهايي كه بانك مركزي 
براي بخش ارزي كش��ور پيش بيني كرده اس��ت، مورد 
بررس��ي قرار گرف��ت. همچنين ب��ا توجه به نوس��انات 

اخيري كه در بخش ارزي كشور به وجود آمده و اعضاي 
جلسه تاكيد كردند كه شرايط اقتصادي كشور نيازمند 
تصميمات جديد و بازنگري در سياس��تهاي قبلي است 
و لذا سياس��تهاي جديد بانك مركزي در بخش ارزي در 
اين جلس��ه مورد بررسي و تاييد س��ران و اعضاي جلسه 
قرار گرفت. بر اين اساس جهت گيري عمده سياستهاي 
جديد بر اين اصل استوار است كه كاالهاي اساسي و مورد 
نياز عامه مردم با نرخ رس��مي ارز كه بانك مركزي اعالم 
خواهد كرد، به مقدار مورد نياز تامين شده و دستگاه هاي 
اجرايي بر تمام مراحل واردات ت��ا توزيع اين كاالها بطور 

دقيق نظارت خواهند داشت. 
در اين جلس��ه همچنين مقرر ش��د براي فعاالن در 
بخش هاي صادرات و واردات و كس��اني ك��ه براي انجام 
فعاليتهاي ضروري ش��ان به ارز نياز دارند، تس��هيالتي 
فراهم شود تا بتوانند هم ارز مورد نيازشان را به راحتي در 

بازار تهيه كنند و هم بتوانند فعاليتهاي شان را با سرعت و 
اطمينان بيشتري ادامه دهند. جزئيات سياستهاي مورد 
اشاره كه در اين جلسه به تصويب رس��يد، در جلسه روز 
يكش��نبه هيات دولت مورد بحث و بررسي قرار گرفته و 
به تصويب مي رسد و پس از آن رييس كل بانك مركزي 
روز دوشنبه و در آستانه عملياتي ش��دن اين سياستها، 

جزئيات آن را به اطالع مردم خواهد رساند. 

 مقابله با مفسدان اقتصادي
موضوع برخورد با مفس��دان اقتص��ادي يكي ديگر از 
خروجي هاي جلس��ه ديروز بود؛ اعضاي ش��وراي عالي 
هماهنگي اقتصادي در ادامه اين جلسه، پيشنهاد رييس 
قوه قضاييه را به منظور تس��ريع در برخورد با مفسدين و 

اخاللگران اقتصادي بررسي كردند. 
در چارچوب اين پيشنهاد، مس��ير برخورد با كساني 

كه در اين مقط��ع با فعاليتهايش��ان به آرام��ش و ثبات 
اقتصادي كشور لطمه زده و با استفاده از رانتهاي بزرگ، 
اقتصاد كشور را دچار مشكل كردند و فعاليتهاي ناسالم و 
غيرشفاف انجام دادند، با كوتاه تر كردن مهلت هايي كه در 
قانون پيش بيني شده، با سرعت عمل بيشتر و در زمان 
كوتاه تر رس��يدگي ش��ود. كليات اين موضوع نيز در اين 
جلسه بررسي و مقرر شد در جلس��ه آينده شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي قوا اين پيش��نهاد به تصويب نهايي 
برسد تا چارچوب عمل قوه قضاييه براي برخورد قاطع و 

سريع تر با مفسدان و اخاللگران اقتصادي قرار گيرد. 

 سياست هاي اقتصادي جديد كشور دوشنبه 
اعالم مي شود

معاون اول رييس جمه��وري با اش��اره به تصويب 
كليات سياس��ت هاي ارزي بانك مركزي در جلس��ه 

شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سه قوه، اظهار كرد: 
جزئيات اين سياست ها در جلسه فرداي هيات دولت 
بررسي و به تصويب خواهد رسيد. اسحاق جهانگيري 
در حاشيه جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي كه 
به رياس��ت رييس جمهور و با حضور سران و مسووالن 
س��ه قوه برگزار ش��د، در گفت وگ��و با خبرن��گاران با 
اش��اره به جزئيات اين جلس��ه، اظهار كرد: در جلسه 
ش��وراي اقتصادي سه قوه كه روز ش��نبه تشكيل شد 
سياست هاي پيش بيني شده از س��وي بانك مركزي 

براي بخش ارز مورد بررسي قرار گرفت. 
او خاطرنش��ان كرد: به دنبال سياس��ت هاي گذشته 
و مش��كالتي كه در برخي بخش ها به وج��ود آمده بود و 
همچنين ش��رايط جديدي كه در اقتصاد كش��ور پيش 
آمده، با توجه به اينكه بر اس��اس اعالم رييس جمهوري 
امريكا در روزهاي آين��ده تحريم ها علي��ه اقتصاد ايران 
آغاز مي شود، اقتصاد كش��ور نيازمند تصميمات جديد و 

بازنگري در سياست هاي قبل است. 
مع��اون اول رييس جمهوري افزود: در همين راس��تا 
در جلس��ه روز شنبه  سياس��ت هاي بانك مركزي براي 
بخش ارز مورد بحث و در نهايت كلي��ات آن مورد تاييد 
اعضا قرار گرفت. عمده جهت گيري اين سياس��ت ها بر 
اين است كه كاالهاي اساس��ي مورد نياز مردم در كشور 
با نرخ رس��مي اعالمي از س��وي بانك مرك��زي به وفور 
تامين ش��ود و دس��تگاه هاي اجرايي در مراحل مختلف 
نظارت كافي داشته باشند. جهانگيري گفت: همچنين 
بر اساس اين سياس��ت ها براي فعاالن اقتصادي فعال در 
بخش هاي ص��ادرات و واردات و همچنين كس��اني كه 
براي انجام كارهاي ضروري به ارز نياز دارند تس��هيالتي 
فراهم مي شود تا بتوانند ارز مورد نياز خود را در بازار تامين 
كنند تا هم راحت تر فعاليت هاي خود را انجام دهند و هم 
كارشان با سرعت بيشتري انجام شود. او با تاكيد بر اينكه 
در جلسه ش��وراي هماهنگي كليات سياست هاي بانك 
مركزي مورد تاييد قرار گرف��ت، اظهار كرد: جزئيات اين 
سياست ها در جلسه هيات دولت بررس��ي و به تصويب 
خواهد رسيد و ان شاءاهلل از روز دوشنبه طي مصاحبه اي 
كه رييس كل بانك مركزي انجام مي دهند جزئيات آن 

اعالم و اجراي آنها آغاز خواهد شد.
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عضو كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس ش��وراي اس��المي گفت: 
هيچگاه بحث پيوس��تن به FATF مطرح 
نبوده است و فقط بررس��ي برخي از لوايح 
آن انجام ش��ده اس��ت و اگر قرار باشد در 
روابط خارجي اقدامي انجام شود بدون اذن 

رهبري نخواهد بود. 
مرتضي صفاري در گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: اخيراً در كشور 
پيرامون موضوع FATF نظرات غير كارشناسي و غيرمعقولي از سوي 
برخي ارايه ش��ده اس��ت كه صحت ندارد. وي اف��زود: هيچگاه بحث 
پيوس��تن به FATF مطرح نبوده اس��ت و فقط چندين اليحه و مفاد 
آن بررسي شده است كه مفاد تصويبي آن را هم خودمان در مجلس 
تعيين مي كنيم كه در حوزه شفافيت هاي مالي است. نماينده مردم 
نطنز در مجلس گفت: با توجه به شرايط فعلي كه تحريم هاي امريكا 
عليه جمهوري اسالمي ايران آغاز شده است، برخي از اليحه ها و مفاد 
آن بررسي شده كه ايران در ليست س��ياه FATF قرار نگيرد چرا كه 
اگر در اين ليس��ت س��ياه قرار بگيرد، عالوه بر تحريم هاي امريكا كه 
وضع كرده است، تحريم هاي سنگين ديگري در حوزه بانكي و پولي 
گريبان گيرمان خواهد شد. وي تصريح كرد: خيلي از موارد مقابله با 
تروريسم و پول شويي هم در مجلس بررسي و تصويب شده است كه 
در جهت شفاف سازي مسائل مالي و عدم قرار گيري ايران در ليست 
سياه FATF است و لذا قضيه پيوستن به FATF مردود و باطل است. 
صفاري نطنزي خاطرنشان كرد: عده اي هم در گوشه و كنار مي گويند 
كه با عضويت در FATF دچار خود تحريمي خواهيم شد كه اين نظريه 
اشتباه است و موضوع برعكس است و در صورتي كه ايران وارد ليست 

سياه FATF شود دچار خود تحريمي خواهد شد. 

توضيحات عضو كميسيون امنيت ملي 
FATF درباره

سخنگوي اسبق وزارت امور خارجه 
گفت: دني��اي غرب در پوش��ش حقوق 
بشر به دنبال يكسان سازي فرهنگ ها 
اس��ت. غربي ها مي خواهن��د با فرهنگ 
حقوق بش��ر باورهاي غرب��ي را جهاني 
كنند. حميدرضا آصفي سخنگوي اسبق 
وزارت امور خارج��ه در ميزگرد خبري 
روز حقوق بشر اس��المي و كرامت انساني اظهارداشت: متاسفانه 
بحث حقوق بشر امروز حربه اي براي فشار به كشورهاي مسلمان 
شده است. وي كشورهاي مس��لمان را به دو دسته تقسيم كرد و 
گفت: يك دسته تابع هستند كه با آنها كاري ندارند و دسته ديگر 

مستقل هستند كه فشارها متوجه اين دسته است. 
سخنگوي پيش��ين وزارت امور خارجه يادآور شد: در حقوق 
بشر، جمهوري اسالمي مدعي است و ما نبايد در موضع متهم قرار 
بگيريم، ضمن اينكه حقوق بشر آن طور كه غربي ها به غلط تبليغ 

مي كنند، يك مقوله غربي نيست. 
آصفي با اشاره به مفاهيم حقوق بش��ري كه از ابتداي خلقت 
انسان وجود داشته، افزود: مفاهيمي همچون حق مالكيت، حق 
حيات، حق كار و برابري و غيره در قرآن در ح��د اعلي قرار دارد، 
امروز هم غربي ها وقتي از حقوق بشر س��خن مي گويند، اينطور 

بيان مي كنند كه مي خواهيم كرامت انساني را تضمين كنيم. 
وي با بي��ان اينكه حت��ي اگر حقي هم ضايع ش��ده باش��د از 
مسلمانان ضايع ش��ده است، افزود: منش��ور حقوق بشر در سال 
194۸ تدوين ش��د اما اينكه چرا اين منش��ور و نهادهاي حقوق 
بش��ري در اروپا ايجاد ش��دند به خاطر وجود مش��كالت جدي 

همچون برده داري و تفتيش عقايد در اروپا بود.

 غرب در پوشش حقوق بشر 
در پي يكسان سازي فرهنگ ها است

 يادگار ام��ام )ره( گف��ت: جامعه ايران 
امروز بي��ش از هر چي��زي از »فس��اد« يا 
حداقل تلقي وجود فس��اد آس��يب ديده و 
بزرگ ترين مانع براي اين مس��اله فعاليت 
رسانه ها اس��ت. حجتاالسالم سيد حسن 
خميني ديروز در حاشيه بازديد از ايرنا در 
پاسخ به سوالي درباره جايگاه خبرنگاران در 
كشور اظهار داشت: بزرگ ترين عامل براي مقابله با هر گونه ناهنجاري 
در كش��ور، افكار عمومي اس��ت و تكيه بر كنترل هاي خود جامعه بر 
خودش كه بزرگ تري��ن آن افكار عمومي اس��ت، بزرگ ترين وظيفه 
خبرنگاران اس��ت. وي افزود: وجود خبرنگاران مثل ي��ك پاد زهر در 
مقابل هر مشكل عميق در جامعه است؛ اگر اين نگاه را توسعه بدهيم، 
از حضور خبرنگاران نترس��يم و به ُبعد افكارعمومي توجه ويژه كنيم؛ 
جامعه را در مقابل اينكه خارجي ها بخواهند براي آن تصميم بگيرند 
واكسينه مي كنيم. يادگار امام)ره( تصريح كرد: كار خبرنگاران را بايد 
ارج بنهيم و بايد حتما به بعد قوي و تاثير خبرنگاري و رس��انه توجه 
كنيم؛ اصال نبايد به خبرنگار و اصحاب رسانه به عنوان يك تهديد نگاه 
كنيم؛ چرا كه حضور خبرنگاران يك فرصت بزرگ براي آسيب زدايي، 
فساد زدايي، فقر زدايي و مشكل زدايي در كش��ور است. وي تصريح 
كرد: از اين رو فعاليت رسانه را به عنوان يك نياز واقعي بايد در دنياي 
خودمان بپذيريم و با اتكاي به آن نيز بتوانيم از مشكالتمان عبور كنيم. 
يادگار امام)ره( با گراميداشت ياد و خاطره شهداي اصحاب رسانه به 
ويژه شهيد محمود صارمي اظهار داش��ت: اميدوارم روح شهداي اين 
حوزه با ساالر شهيدان محش��ور باش��ند. محمود صارمي، به همراه 
هشت نفر از اعضاي كنسولگري ايران، 17 مرداد سال 1۳77 در مزار 

شريف به دست گروهك تروريستي طالبان به شهادت رسيدند. 

 جامعه ايران
از فساد آسيب ديده است

جمعي از خانواده هاي معظم شهداي 
دفاع مق��دس و مدافعان ح��رم ديروز با 
حضور در س��تاد وزارت دفاع در فضايي 
بس��يار صميمانه ميهمان امير سرتيپ 
حاتمي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مس��لح بودند. به گ��زارش مه��ر، وزير 
دفاع در اين نشس��ت گفت: امريكايي ها 
و برخي كش��ورها بالغ بر 500 ميليارد دالر براي ايجاد ناامني در 
منطقه هزينه كرده اند. سردار حاتمي تالش دشمنان قسم خورده 
نظام اس��المي به ويژه ايجاد فاصله بين دول��ت و ملت را حربه نخ 
نماي دشمن در طول 40 سال اخير دانس��ت و خاطرنشان كرد: 
پيش از اي��ن نيز دش��من با تالش گس��ترده در ش��رق و جنوب 
شرق كش��ور در نظر داشت بين ش��يعه و س��ني اختالف ايجاد 
كند، اما با ش��هادت سردار شوش��تري و جمعي از مردم بي گناه و 
مظلوم منطقه، توطئه آنان نقش بر آب ش��د و وحدت چشمگير و 
مثال زدني بين طوايف آن منطقه ايجاد ش��د. او در همين زمينه 
خاطرنشان كرد: يكي از كشورهاي منطقه اعتراف كرد براي تحقق 
نقشه هاي خود و كشاندن آشوب به ايران و پشتيباني از گروه هاي 
تروريستي در عراق و سوريه، 1۳7 ميليارد دالر هزينه كرده است 
كه در همين زمينه امريكايي ها و بقيه بالغ ب��ر 500 ميليارد دالر 
براي ايجاد ناامني در منطقه هزينه كرده اند. وزير دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مس��لح، تصريح كرد: همانطور كه مق��ام معظم رهبري 
فرمودند شهدا اولياء الهي هستند و خانواده معظم شهدا نيز جزو 
اولياي الهي به ش��مار مي روند و مجالس��ت با خانواده هاي معظم 
ش��هدا را توفيق بزرگي براي خود مي دانم و امي��دوارم كه توفيق 

سربازي و شهادت في سبيل اهلل را داشته باشيم. 

امريكا ۵۰۰ ميليارد دالر براي ايجاد ناامني 
در منطقه هزينه كرده است

چهرهها                                                                                                                                                                                                                                                                           

 رييس جمهور س�ابق و امام جمعه مش�هد 
مجوز برپايي تجمع بگيرند

ايرنا| عضو كميس��يون م��اده 10 احزاب گفت: 
قانون ب��راي همه موافقان و مخالفان دولت يكس��ان 
است، اگر رييس جمهور س��ابق و امام جمعه مشهد 
خواه��ان برپاي��ي تجمع هس��تند، به كميس��يون 
درخواست دهند تا مجوز بگيرند. محمد علي تبرايي 
دبير اجرايي و عضو كميسيون ماده 10 قانون احزاب 
در خص��وص درخواس��ت رييس دولت نه��م و دهم 
از وزارت كش��ور ب��راي برگ��زاري راهپيمايي گفت: 
كميس��يون ماده 10 اين موضوع را بررسي و در مورد 
آن بحث خواهد كرد. اگر قرار باشد راهپيمايي برگزار 
ش��ود بايد عدالت رعايت ش��ود و موافقان و مخالفان 

دولت بتوانند تجمع برگزار كنند.

 مذاكره با امريكا نمي تواند منافع كش�ور را 
تامين كند

تسنيم| موسوي الري گفت: در شرايطي كه 
دولت امري��كا هيچ تعهدي به اج��راي پيمان هاي 
بين الملل��ي از جمله برجام ندارد بح��ث مذاكره با 
اين كشور بي معنا است. عبدالواحد موسوي الري 
درباره بحث مذاكره مجدد با امريكا كه توسط برخي 
افراد و رسانه ها مطرح  مي شود، اظهار داشت: البته 
بنده معتقدم ك��ه مذاكره كردن هم��واره بهترين 
راهكار براي پيش��برد منافع كش��ور بوده ولي در 
ش��رايطي كه طرف مقابل از اس��اس اهل مذاكره 
نيست، نشستن پاي ميز مذاكره نمي تواند منافع 

كشور را تامين كند. 

 مش�كالت اقتص�ادي با تغيير س�خنگوي 
دولت حل نمي شود

سياس��ي  فع��ال  خبرن�گاران|  باش�گاه 
اصالح طل��ب گفت: خواس��ته افكار عموم��ي، بدنه 
اجتماعي طرف��دار روحاني، نماين��دگان مجلس، 
فعاالن سياسي و دلس��وزان كشور تغيير سخنگوي 
دولت نبود، بلكه بهبود وضعيت معيش��تي كش��ور 
اس��ت كه با اين تغيير نياز وانتظارات برآورده نشد. 
يداهلل طاهرن��ژاد در پاس��خ به اين س��وال ك��ه آيا 
علت ترميم نش��دن تيم اقتصادي دول��ت از طرف 
رييس جمهور، نوعي رودر بايستي است اظهار كرد: 
اطالعاتي كه از دولت به دس��ت مي آي��د، حاكي از 
بررسي و مشورت روحاني براي تغيير تيم اقتصادي 
است، اما شايد به دليل عدم قطعيت اعالم نمي كند. 

 جلسه استيضاح ربيعي احتماال چهارشنبه 
برگزار مي شود

ايرنا| س��خنگوي هيات رييسه مجلس شوراي 
اس��المي گفت: جلس��ه اس��تيضاح عل��ي ربيعي 
وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي ب��ه احتمال زياد 
چهارشنبه اين هفته برگزار مي شود. بهروز نعمتي 
افزود: مطابق م��اده 225 آيين نامه داخلي مجلس، 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماع��ي در مدت 10 روز از 
زمان اعالم وص��ول تقاضاي اس��تيضاح، موظف به 
حضور در جلس��ه علني مجل��س و ارايه توضيحات 
و پاسخ به نمايندگان اس��ت. او توضيح داد: برطبق 
آيين نامه داخلي مجلس هيچ محدوديت زماني براي 

برگزاري دوباره استيضاح ربيعي وجود ندارد. 

 جلس�ه غيرعلني نمايندگان با »آخوندي« 
درباره عبور از تحريم ها

تس�نيم| رييس كميس��يون عمران از جلسه 
غيرعلني اين كميسيون درباره آمادگي ايران براي 
عبور از تحريم ها در حوزه هوايي و كش��تيراني خبر 
داد. محمدرضا رضايي كوچي با بيان اينكه بررس��ي 
آمادگ��ي ايران ب��راي عب��ور از تحريم ه��ا در حوزه 
كش��تيراني، ريلي و هوايي محور اصلي اين جلسه 
اس��ت، افزود: قرار اس��ت در اين جلس��ه راهكار ها و 
برنامه هاي آتي وزارت راه و شهرسازي براي مواجهه 
و كاهش اثر تحريم هاي احتمال��ي، به ويژه در حوزه 
حمل و نقل با حضور مسووالني از سازمان هواپيمايي 
كشوري و سازمان بنادر بررسي ش��ود. او با اشاره به 
ديگر محور اين جلسه اظهار داشت: قرار است در اين 
جلس��ه درباره آخرين وضعيت قرارداد هاي خريد و 
تحويل هواپيما از شركت هاي ايرباس و ATR بحث 

و تبادل نظر شود. 

 تغيي�ر قوانين مالي آلمان ب�راي جلوگيري 
از انتقال پول ايران

 ايس�نا| مقامات آلم��ان قرار اس��ت در ماه 
جاري )ميالدي( قوانين پول��ي را ارايه دهند كه 
مي تواند انتق��ال پول ايران به خاك اين كش��ور 
را ب��ه تاخير بيندازد ي��ا حت��ي از آن جلوگيري 
كند. مقام��ات آلمان پس از ت��الش و اصرارهاي 
واشنگتن براي جلوگيري از انتقال بيش از ۳00 
ميليون پول اي��ران كه در يكي از حس��اب هاي 
بانكي متعلق به اين كش��ور در هامبورگ ذخيره 
بود، موافقت كرده اند ت��ا قوانين مالي جديدي را 
وضع كنند كه به گفته مقام��ات امريكا مي تواند 
روند انتقال اين پول را پيچيده و يا حتي متوقف 
كند. بنابراين گزارش، موضوع انتقال پول ايران 
از هامبورگ به يك چال��ش و دلخوري در روابط 

آلمان و امريكا تبديل شده بود. 

  مذاكره با امريكا هرگز تابو نبوده است
  ايلن�ا| حس��ين اميرعبداللهيان مش��اور و 
دس��تيار رييس مجل��س در ام��ور بين الملل، با 
انتش��ار مطلبي در فض��اي مجازي، به مس��اله 
مذاك��ره با امري��كا پرداخ��ت. وي در اين زمينه 
نوش��ته اس��ت: مذاكره با امريكا هرگز تابو نبوده 
اس��ت. ده ها مالق��ات وزراي خارجه دو كش��ور 
در برج��ام و س��ه دور مذاكره در بغ��داد كه من 
ه��م در آن حضور داش��تم، از آن جمله اس��ت. 
اميرعبداللهي��ان تصريح كرد: مش��كل، مذاكره 
نيس��ت بلكه رفتار قلدرمآبان��ه، جنايات بزرگ 
قبل و بعد از انقالب و بدعهدي هاي مكرر امريكا 
است. »موقع شناس��ي« و »اقتدار« دو ركن هر 

مذاكره ديپلماتيك است. 



اخبار كالن

»تعادل«ازمختصاتقيمتگذاريدولتدركاالهاياساسيگزارشميدهد

وقتقيمتگذاري!

مركزآمارايراناعالمكرد

تورم بهار بخش خدمات 4.6 درصد
ش��اخص کل قیمت تولید کنن��ده بخش های 
خدمات در فصل بهار ١٣٩٧ برابر با ٢٦٢.٣ اس��ت 
که نس��بت به فصل قبل ٤.٦ درص��د افزایش یافته 
است.  این امر حاكي از آن است كه این بخش هنوز 
با موج چشم گیر افزایش قیمت مواجه نشده است 
اما به نظر مي رس��د این وضعیت طوالني نشود و در 
بخش خدمات هم به تدری��ج و متعاقب بخش هاي 
دیگر افزایش قیمت ها رخ ده��د. پیش از این بانك 
مرك��زي ای��ران در گزارش��ي اعالم ك��رده بود كه 
ش��اخص بهاي تولید كننده در تیرماه سال جاري 
نسبت به ماه مش��ابه سال گذش��ته، 27.8 درصد 

افزایش یافته است. 
ب��ه گ��زارش مرك��ز آم��ار، ش��اخص قیم��ت 
تولیدکنن��ده بخش های خدماتی از هش��ت بخش 
تشكیل ش��ده كه عبارتند از »تعمیر وسایل نقلیه 
موتوری، موت��ور س��یکلت و کاالهای ش��خصی و 
خانگ��ی«، »هت��ل و رس��توران«، »حم��ل و نقل، 
»واس��طه گری های  ارتباط��ات«،  و  انب��ارداری 
مالی )بیمه(«، »مس��تغالت، اج��اره و فعالیت های 
کس��ب و کار«، »آموزش«، »بهداشت و مددکاری 
اجتماعی« و »س��ایر فعالیت های خدمات عمومی، 

اجتماعی و شخصی.«
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش های 
خدمات که بصورت فصلی و ساالنه منتشر می شود 

به این شرح است:
ش��اخص گروه »خدمات تعمیر وس��ایل نقلیه 
موتوری، موت��ور س��یکلت و کاالهای ش��خصی و 
خانگی« در فصل بهار ١٣٩٧برابر اس��ت با ٣١٠.٧، 
که نس��بت به فصل قبل ٣.٧ درص��د افزایش یافته 
اس��ت. ش��اخص گروه »خدمات هتل و رستوران« 

در فصل به��ار ١٣٩٧ برابر اس��ت ب��ا ٣٤٢.١  که 
نس��بت به فصل قب��ل٣.٧ درص��د افزای��ش یافته 
اس��ت.  ش��اخص گروه »خدم��ات حم��ل و نقل، 
انبارداری و ارتباطات« در فصل به��ار ١٣٩٧ برابر 
است با ٢٩٣.٢ که نس��بت به فصل قبل ٩.٣ درصد 
افزایش یافته است.  شاخص گروه »خدمات واسطه 
گریهای مال��ی )بیمه(« در فصل به��ار ١٣٩٧ برابر 
اس��ت با ٢٧٨ که نس��بت ب��ه فص��ل ١٠.٣ درصد 
افزای��ش یافته اس��ت.  ش��اخص گ��روه »خدمات 
مس��تغالت، اجاره و فعالیت های کس��ب و کار« در 
فصل بهار ١٣٩٧ برابر است با ٢٠٤.٦  که نسبت به 
فصل قبل ٢.٤درصد افزایش یافته اس��ت.  شاخص 
گروه »خدم��ات آم��وزش« در فصل به��ار ١٣٩٧ 
برابر است با ٢٦١.٦  که نس��بت به فصل قبل ٠.٣ 
درصد افزایش یافته است.  شاخص گروه »خدمات 
بهداش��ت و م��ددکاری اجتماع��ی« در فصل بهار 
١٣٩٧ برابر اس��ت با ٣٨٤.٢  که نس��بت به فصل 
قبل ١.٤ درصد افزایش یافته است.  شاخص گروه 
»خدمات س��ایر فعالیت ه��ای خدم��ات عمومی، 
اجتماعی و ش��خصی« در فصل به��ار ١٣٩٧ برابر 
اس��ت با ٢٨٨.٨  که نس��بت به فص��ل ٥.١ درصد 

افزایش یافته است.

 افزايش نرخ تورم حتمي است
آمارهاي مركز آمار ایران نش��ان مي دهد بخش 
خدمات چندان از افزای��ش قیمت ها گزندي ندیده 
اس��ت و وضعیت هنوز در این بخش آرام اس��ت. در 
گزارش ه��اي گوناگوني ك��ه مراجع رس��مي ارائه 
دادند، ش��واهد حاك��ي از روند صع��ودي قیمت ها 
و ت��داوم آن در ماه ه��اي باقیمانده از س��ال جاري 

اس��ت. از یك س��و مركز پژوهش ه��اي مجلس در 
گزارش��ي با عنوان تحلی��ل تحوالت اقتص��اد ایران 
مي نویسد:»بررس��ي ش��اخص قیمت تولید كننده 
نشان از رشد قابل توجه این شاخص دارد و مواردي 
این دست نشان مي دهد هر چند نرخ تورم همچنان 
در كانال ت��ك رقمي ق��رار دارد، اما نگاه��ي به زیر 
شاخص هاي ش��اخص قیمت تولیدكننده و مصرف 
كننده نش��ان از روند فزاینده نرخ ت��ورم و خروج از 
كانال تك رقمي براي برخي گروه هاي كاالیي و در 

نهایت براي شاخص كل در آینده نزدیك دارد.« 
در بخش دیگري از این گزارش كه درباره چرایي 
مشكالت اخیر نوش��ته ش��ده، آمده است:»شوك 
عدم تایید و خروج آمریكا از برج��ام در كنار عوامل 
زمینه اي مثل حجم باالي نقدینگي، عدم تناس��ب 
رش��د نقدینگي و نرخ تورم، مشكالت و شكنندگي 
سیس��تم بانكي و نرخ هاي باالي س��ود بانكي، رشد 
ب��االي بدهي ه��اي عمومي، وابس��تگي ب��ه نفت، 
وابستگي به تولید واردات واس��طه اي و سرمایه اي، 
عدم تناس��ب روابط اقتصادي بین المللي و سیاست 
خارجي كشور، فساد، ضعف حاكمیت قانون و تنزل 
سرمایه اجتماعي مهم ترین دالیل تحوالت اخیر در 

بازار مختلف كشور هستند.«
مركز پژوهش هاي مجلس تحلیل مي كند كه به 
ازاي افزایش هر 10 درصد نرخ ارز نرخ تورم كش��ور 
هم دو درصد افزایش مي یابد. این مركز با مقایس��ه 
قیمت هر یورو در خرداد ماه 97 با مدت مشابه سال 
قبل افزایش قیم��ت این واحد پول��ي را 82 درصد 
اعالم مي كند. در نتیجه مي توان ادعا كرد از افزایش 
قیمت ارز تا خرداد ماه امس��ال چیزي در حدود 16 

درصد به نرخ تورم كشور اضافه خواهد شد. 

از دیگر س��و، بانك مركزي در گزارشي كه چند 
روز پیش منتش��ر كرد، اعالم كرد ش��اخص بهاي 
تولید كننده در كشور را در تیرماه نسبت به خرداد 

ماه سال جاري 10.3 درصد افزایش یافت.
این در حالي اس��ت كه این ش��اخص در تیرماه 
امس��ال نس��بت به تیرم��اه س��ال 1396 بیش از 
27 درصد رش��د كرده اس��ت كه به معن��اي تورم 
نقطه به نقطه آن اس��ت.  این میان شاخص قیمت 
تولیدكننده در بخ��ش صنعت بی��ش از هر بخش 
دیگري افزایش یافت و رك��ورد 37.9 درصدي را از 
خود به جاي گذاش��ت. در این گزارش نیز شاخص 
بخش خدمات تنها 17.8 درصد نس��بت به س��ال 

گذشته افزایش یافته بود.

 پايان بهار و پايان تورم تك رقمي خدمات
مركز آمار ه��ر چند آمار یك س��اله و تورم نقطه 
به نقط��ه ش��اخص خدم��ات در فصل بهار س��ال 
جاري را ن��داد و هر چند كه آمار ارائه ش��ده تیرماه 
كه اصلي ترین برهه آغاز افزایش قیمت محس��وب 
مي ش��ود را در بر نگرفت، اما به نظر مي رسد پایین 

بودن نرخ ت��ورم در بخش خدم��ات اتفاقي عجیب 
نیست. همان طور كه آمارهاي بانك مركزي نشان 
داد، هر چند نرخ تورم نقط��ه به نقطه در این بخش 
نیز ش��تاب گرفته ولي هنوز میان افزایش شاخص 
قیمت در این بخش با تولید فاصله معناداري وجود 

دارد. 
دلیل این مس��اله باز مي گردد به ساختار اقتصاد 
كش��ور؛ از آن جایي كه بخ��ش خدم��ات كمتر از 
بخش هایي مانند تولید و صنعت ب��ا واردات رابطه 
دارد، تاثی��ر افزایش تحریم ها هم ب��ا یك فاصله به 
این بخش مي رسد. در بخش هاي صنعتي كشور به 
دلیل نیاز به واردات برخي از مواد اولیه و ... افزایش 
نرخ ارز تاثیر س��ریعي بر قیمت تمام شده كاال دارد 
اما در بخ��ش خدمات ای��ن رابطه وجود ن��دارد و 
اثرات تورمي بخش هاي دیگر ب��ا یك فاصله زماني 
بیشتر نسبت به بخش هاي دیگر، قیمت خدمات را 
افزایش مي دهد. به همی��ن دلیل مي توان ادعا كرد 
كه با پایان بهار، بخش خدمات هم چون بخش هاي 
دیگ��ر آرام آرام افزای��ش قیمت را در دس��تور قرار 

مي دهد و هم راستا با بخش هاي دیگر مي شود.

گروه اقتصاد كالن|
ط��ال، ارز و مس��كن )علي الخص��وص در بخش 
اج��اره( در ط��ول چن��د م��اه گذش��ته افزای��ش 
قیمت های��ي چندبراب��ري را تجرب��ه كرده ان��د. در 
ای��ن میان��ه ت��ورم كاالي مصرف��ي واقع��ي هم در 
ح��ال افزایش اس��ت اما نه ب��ه اندازه طال و س��كه. 
به نظر مي رس��د دولت چتر نظ��ارت و كنترل خود 
را در بخ��ش كااله��اي ضروري گس��ترانده اس��ت 
و نمي خواه��د هیج��ان بازارهاي س��فته ب��ازي به 
ضروریات روزمره مردم منتقل ش��ود. در این میان 
برخ��ي كارشناس��ان معتقدند ك��ه قیمت گذاري 
دس��توري موجب عدم ش��فافیت، احتكار، فساد و 
بزرگ ترین اش��تباه و تصمیمي اس��ت كه مي توان 
در ش��رایط كنوني اقتصاد كش��ور اتخ��اذ كرد. در 
مقابل گروهي دیگر هس��تند كه آزادس��ازي قیمت 
در این زمان را موجب گسترش فقر در میان بخش 
گسترده از جامعه مي دانند. در این میان رویكردي 
معتدل وجود كه معتقد اس��ت دولت بای��د قبل از 
آزادس��ازي قیمت ها بس��ترهاي حمایتي از طبقه 

مزدبگیر را آماده كند. 
به گ��زارش »تع��ادل« نظ��ام اقتصادي كش��ور 
در بخش��ي از بازارهای��ي دارایي دچار ش��وك هاي 
قیمتي ش��ده و مس��ووالن با نامتناس��ب دانستن 
آن با ظرفیت هاي اقتصادي كش��ور از آن به عنوان 
»حباب« ی��اد مي كنن��د. هیجانات ایجادش��ده در 
بازارها و ب��روز بي انضباطي دس��ت دول��ت را براي 
نظارت در قیمت ها بس��یار تضعیف كرده و شرایط 
در ب��ازار مس��كن اج��اره به گون��ه اي اس��ت كه از 
افزایش هاي 50 ت��ا ب��االي 100 درصدي صحبت 
مي ش��ود. برخ��ي كارشناس��ان معتقدن��د كه این 
افسارگسیختگي و عدم نظارت ها مسبب فشارهاي 
س��همگیني ب��ر طبقه بي س��رمایه اي خواهد ش��د 
كه از نظر حجم جمعیتي در اكثری��ت قرار دارند و 
به تبع آن تداوم اعتراضات گس��ترده را رقم خواهد 
زد. بر همین مناس��بت كه این كارشناس��ان اعتقاد 
دارند ك��ه باید دولت از سیاس��ت هاي آزادس��ازي 
قیمت ها دس��ت بردارد و كنترل خود را بر كاالهاي 
اساس��ي اعمال كند. مطابق گفته ه��اي طرفداران 
این رویكرد سیاس��ت هاي آزادس��ازي در دهه 60 
موجب فقیرس��ازي طبقه مزدبگیري ش��د كه تنها 
س��رمایه آنها توانایي كار آنها بوده اس��ت. به گفته 
اینها در صورت تایید این سیاست ها در حال حاضر 
تالطمات اقتصادي ام��كان اج��راي آن را ناگزیر با 
بي نواس��ازي بخش زیادي از جامع��ه همراه خواهد 
كرد چراكه اكنون بخش��ي از كااله��ا با قیمت هاي 
چند براب��ري را تجربه ك��رده و انتقال س��ریع این 
قیمت ها به كاالهاي اساسي وضعیتي فاجعه بار رقم 

خواهد زد. 
در مقابل گروهي دیگر هس��تند كه با رد فرضیه 
حبابي ب��ودن قیمت ه��ا، ای��ن افزای��ش قیمت ها 
را ش��كل عینی��ت یافت��ه اي از كاه��ش ارزش پول 
مل��ي مي دانن��د و معتقدن��د ك��ه ب��راي حمایت 
از تولیدكننده ه��ا و جلوگی��ري از تض��رر آنها باید 
قیمت گذاري را به خود آنها محول كرد. یكي از این 
افراد معتقد به بازار آزاد ك��ه از بروكرات هاي دولتي 
هم محس��وب مي شود معتقد اس��ت: قیمت گذاري 
دستوري بزرگ ترین اش��تباه و تصمیمي است كه 
مي توان در شرایط كنوني اقتصاد كشور اتخاذ كرد. 

محم��د ص��ادق مفتح ب��ا اع��الم این گ��زاره به 
خبرگزاري تس��نیم، افزود: زماني كه قیمت گذاري 

دولتي در كشور رایج ش��ود، همان لحظه قیمتي به 
عنوان قیمت بازار آزاد كه فاصله معناداري با قیمت 
دولتي دارد، متولد مي ش��ود، همین دونرخي شدن 

سرمنشا فساد، رانت و ذخیره سازي است. 
قائم مقام س��ابق وزیر صنعت در ادام��ه با تاكید 
بر اینك��ه قیمت گ��ذاري دس��توري زمین��ه ایجاد 
احت��كار تج��اري و خانگ��ي را در كش��ور فراه��م 
مي كند، اف��زود: در این میان افرادي ك��ه به كاالها و 
خدمات با ارز یا قیمت هاي دولتي دسترس��ي دارند 
امكان سوءاس��تفاده پی��دا مي كنند و ای��ن موضوع 
ناامیدي را در س��طح جامعه رواج مي دهد؛ بنابراین 
قیمت گذاري دستوري زمینه دونرخي و چند نرخي 
ش��دن در كش��ور را فراهم مي كند كه به دنبال خود 

تمام فسادها در كشور را به همراه خواهد داشت. 
مفتح با بی��ان اینكه تاكنون در كش��ور ش��اهد 
تجرب��ه ه��اى ناموف��ق فراوان��ي در قیمت گذاري 
دس��توري بوده ایم، گف��ت: طي س��ال هاي متوالي 
حتى در زم��ان جن��گ و نیز ف��راز و نش��یب هاي 
اقتصادي كه بع��د از دوران جنگ در كش��ور ایجاد 
شد هیچگاه سیاست گذاري قیمت دستوري جواب 

نداده و با موفقیت همراه نبوده است. 
وي به تاثی��ر قیمت گذاري دس��توري بر پیكره 
تولید كش��ور تاكید و بی��ان كرد: در زم��ان وجود 
قیمت گذاري دس��توري، تولیدكننده و نیز عرضه 
كننده ش��روع به فعالی��ت غیرش��فاف مي كنند و 
به طور كامل شفافیت از چرخه اقتصاد كشور از بین 

خواهد رفت. 
 مفت��ح افزود: ب��ا توجه ب��ه اینكه حج��م تولید 
متاث��ر از برخي مولفه ه��اي خاص اس��ت، بنابراین 
قیمت گذاري دستوري ممكن است تاثیر چنداني را 
بر روي این مقوله نداشته باشد اما به طور حتم نقش 

مخربي را بر شفافیت نظام توزیع خواهد داشت. 
مع��اون س��ابق وزیر صنع��ت، مع��دن و تجارت 
به قیمت گذاري دس��توري در بازار ارز اش��اره كرد 

و گفت: از زمان اعالم ن��رخ دولت��ي دالر در بازار با 
قیمت 4 هزار و 200 تومان زمینه فساد و دو نرخي 
شدن در بازار فراهم شد و همانطور كه طي سه دهه 
اخیر شاهد هس��تیم، عوامل هیچ یك از فسادهایي 
كه در كش��ور ایجاد مي ش��ود به درس��تي كشف و 
شناخته نمي شود و همینطور مجازات هاي درستي 
براي كس��اني كه متخلف كرده ان��د در نظر گرفته 
نمي ش��ود كه این مس��ائل در كن��ار یكدیگر باعث 
تزریق یك نوع احساس نامطلوب و سرخوردگي به 

تولیدكننده و مصرف كننده شود. 

 رويكردي مياني و جامعه محور
در خص��وص ش��یوه قیمت گ��ذاري رویك��رد 
معتدل تر وج��ود دارد ك��ه جعف��ر خیرخواهان در 

گفت وگو با »تعادل« آن را توضیح مي دهد.
این پژوش��گر اقتص��اد ب��ا اینكه معتقد اس��ت 
قیمت گ��ذاري دس��توري كارایي ن��دارد، مي گوید 
باید دولت پیش از هرگونه آزادس��ازي بس��ترهاي 
حمایتي الزم را فراهم كن��د. خیرخواهان در بحث 
قیمت گ��ذاري دولتي ب��ر این باور اس��ت كه دولت 
اطالعات الزم را براي كنترل و تعیین قیمت ندارد. 
این بدین معني است كه موضوع بسیار پیچیده تر از 
آن چیزي است كه در مدل هاي كلي ارایه مي شود. 

خیرخواه��ان بنابراین نه تنه��ا قیمت گذاري را 
امكان ناپذیر مي داند بلكه ش��یوه ناق��ص اعمال آن 

را زیان بخش براي تولید و توزی��ع مي داند. به گفته 
وي وقتي دولت قیمت را تعیی��ن كند تولیدكننده 
را تحت فش��ار ق��رار مي ده��د و انگی��زه فعالیت را 
از او مي گیرد. یا اینك��ه تولید ك��ردن را رها یا وارد 
كانال هاي غیر رس��مي براي ف��روش كاالي خود با 

نرخ آزاد مي شود. 
خیرخواه��ان معتقد اس��ت: دولت ه��ا در بعد از 
انقالب در برخي خدمات و كااله��ا مانند برق، آب، 
بنزین و. . . با قیمت تثبیت ش��ده عرضه مي كردند 
ك��ه به ظاهر ی��ك ارزاني ب��ه وج��ود مي آوردند اما 
هزینه هاي ای��ن وضعی��ت تض��رر تولیدكنندگان 
دولتي و ب��ه تبع از بین رفتن انگیزه ه��اي آنها براي 
نوسازي و توسعه ش��ركت هاي آنها را در پي داشت. 
چراك��ه درآمده��اي آنه��ا جوابگ��وي هزینه هاي 
آنها نب��وده و روند اس��تهالك س��رمایه هاي آنها با 
س��رمایه گذاري هاي جدی��د جب��ران نمي ش��ود و 
در نهایت به بن بس��ت تولیدي مي رس��ند. از طرفي 
مصرف این كاالها باال مي رود و در آنها صرفه جویي 
نمي شود و یك اتالف منابع شدید صورت مي گیرد. 
وي گفت: چون دولت ها به این ش��كل از تولید و 
توزیع كاالهاي ارزان عادت كرده اند، همیشه سعي 
مي كنند این الگو را بر بخ��ش خصوصي هم اعمال 

كنند. 
از نظر این كارش��ناس اقتص��ادي بهترین اقدام 
دولت باید این باش��د ك��ه از بي انضباطي هاي خود 

جلوگیري و رشد بي محاباي نقدینگي را مهار كند تا 
به این شكل كاالها دچار امواج گراني نشوند. 

وي از س��وي دیگ��ر با بی��ان اینكه خ��ود دولت 
از طری��ق رش��د نقدینگي مس��بب افزای��ش تورم 
و ایجاد ترس و وحش��ت در اجتماع ش��ده اس��ت، 
گفت: دولت و مجلس كه دس��ت در دست یكدیگر 
و با یك هماهنگي كامل اج��ازه دادند نقدینگي در 
این سال ها به شكل بس��یار حیرت انگیزي افزایش 
یابد، ح��اال مي خواهد اثرات طبیع��ي آن را افزایش 

قیمت ها هست، كنترل كنند. 
ب��ه گفته وي ای��ن موض��وع باعث مي ش��ود كه 
مصرف كنن��ده واقع��ي گم ش��ود و فس��اد افزایش 
یاب��د. این مداخ��الت بي معن��ي عمال باع��ث بدتر 
ش��دن وضعیت تولید و توزیع مي ش��ود؛ این تجربه 
هم اكنون در قیمت گذاري دستوري در نرخ گذاري 

دالر 4 هزار 200 توماني دیده مي شود. 
خیرخواهان گفت: این سیاس��ت ها پیش��اپیش 
محكوم به شكس��ت اس��ت؛ یا تولیدكننده فعالیت 
خود را رها مي كند یا اینكه كاالي خود را به ش��كل 

بنجل و بي كیفیت عرضه مي كند. 
از نظر این كارش��ناس اقتص��ادي نظارت در این 
عرصه هم عملي نخواهد بود، چون خود این نظارت 

باعث فساد و رشوه گیري مي شود. 
خیرخواهان همچنین گفت: ممكن اس��ت این 
نظام برنامه ری��زي مركزي در ذهن بس��یار كامل و 
ایده آل باش��د اما وقتي وارد عمل مي ش��ویم با یك 
دنیاي بس��یار پیچی��ده و غیرقابل كنت��رل و اجرا 
روبه رو مي ش��ویم. در كل این نظ��ام برنامه ریزي و 

كنترل دولتي هیچ نتیجه اي نداشته است. 
البت��ه وي معتقد اس��ت كه در برخ��ي كاالهاي 
عمومي مانن��د آموزش، درمان و س��المت كه همه 
مي توانند به صورت یكس��ان از آن اس��تفاده كنند، 
اینگون��ه كنترل ها و دولت��ي ش��دن موفقیت آمیز 
و در كش��ورهاي اروپایي بس��یار موثر بوده است اما 
این الگو نمي تواند بر روي كاالهاي خصوصي مانند 
انرژي اعمال ش��ود. مث��ال وقتي بنزی��ن و ارز ارزان 
عرضه مي شود یك لیتر و دالر آن به افراد كم درآمد 
نمي رس��د و به نوعي حراج اموال عمومي محسوب 

مي شود. 
با این ح��ال ب��ا توجه به اوض��اع حاض��ر و روند 
افزایش افسارگس��یخته قیم��ت دارایي هایي مانند 
طال و ارز اگر قیمت كاالها هم آزاد شود ممكن است 
اتفاق هاي فاجعه باري علي الخصوص در میان طبقه 
كم درآمد و دستمزدبگیران رخ دهد و از طرفي این 
افزایش قمیت ه��ا موجب ش��كل گیري یك طبقه 
نوكیس��ه جدید مي ش��ود كه شكاف پرنش��دني با 

اكثریت فقیر خواهد داشت. 
خیرخواه��ان درب��اره ای��ن موضوع گف��ت: این 
اتفاق در كش��ورهاي اروپاي ش��رقي ش��كل گرفت 
و موج��ب فقیرس��ازي بخ��ش بزرگ��ي از حقوق و 
مستمري بگیران شد. مرحوم هاشمي بعد از اجراي 
سیاس��ت هاي تعدیل س��اختاري اذع��ان كرد كه 
اش��تباه این پروژه در آماده نكردن بس��ترهاي الزم 
و ایجاد ی��ك نظام حمایتي گس��ترده براي حمایت 
طبقه كم درآم��د جامعه بوده اس��ت. یعني اول باید 
ابتدا یك نظام حمایتي ایجاد شود بعد سیاست هاي 
آزادسازي اعمال شود. در این دولت قرار بود كه این 
بسترس��ازي صورت گیرد و راه اندازي بیمه سالمت 
هم در همین راس��تا بود اما به هر ح��ال این امر به 

مراحل كامل تر نرسید. 
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3 كالن
دسترسي دفاتر پيشخوان متخلف 

قطع مي شود
دادس��تان انتظامي مالیاتي س��ازمان امور مالیاتي 
كش��ور از قطع دسترس��ي و برخورد حقوقي با دفاتر 
پیش��خوان متخلف در زمینه مالیات مشاغل خودرو 
خبر داد. عب��اس بهزاد گف��ت: واگذاري قس��متي از 
خدمات عمومي و دولتي به بخش خصوصي از جمله 
دفاتر پیش��خوان خدمات دولت با هدف ارایه خدمات 
الكترونیك به مردم و همچنین تس��ریع، تس��هیل و 
تجمیع خدمات عموم��ي در دس��تور كار دولت قرار 
گرفت. وي افزود: در این راس��تا، وظیفه وصول مالیات 
و ص��دور گواه��ي مالیات مش��اغل خودرو ب��ه دفاتر 
پیشخوان خدمات دولت برون سپاري شد؛ اما اطالعات 
واصله حاكي از وجود مشكالتي در نحوه عملكرد دفاتر 
مزبور است. وي با اشاره به گزارش هایي كه از تخلفات 
دفاتر مزبور واصل ش��ده، تصریح كرد: قطع دسترسي 
)IP( دفاتر متخلف به سامانه مالیات مشاغل خودرویي 
و پیگیري حقوقي تخلفات یادش��ده بط��ور جدي در 
دست اقدام است. دادستان انتظامي مالیاتي سازمان 
امور مالیاتي كشور همچنین در بخشي از سخنان خود 
از اعمال مج��ازات در ارتكاب جرای��م مالیاتي موضوع 
ماده 274 ق. م. م بر اس��اس قس��مت اخیر ماده 276 
قانون مزبور علیه متصدیان دفاتر پیشخوان كه مرتكب 
تخلف و یا جرایم مالیاتي حس��ب م��ورد گردیده اند، 
خبر داد. بهزاد، به متصدیان دفاتر پیش��خوان هشدار 
داد كه نسبت به فرآیند صدور مفاصا حساب مشاغل 
خودرویي از حیث كسب اطمینان از صحت و اصالت 
اس��ناد و مدارك دریافت��ي از مودیان و ل��زوم حفظ و 
مراقبت از دسترسي افراد غیر مجاز به سامانه مربوطه، 
مس��وولیت تام دارند. وي در خاتمه س��خنان خود از 
صاحبان مش��اغل خودرو درخواس��ت كرد در صورت 
مواجهه با موارد نق��ض قانون یا بروز تخل��ف در دفاتر 
پیشخوان دولت، موارد را به دادستاني انتظامي مالیاتي 
به شماره تلفن 39903544 و یا ش��ماره تلفن مركز 
ارتباط مردمي س��ازمان امور مالیاتي كشور به شماره 

1526 اطالع دهند. 

 نحوه تسويه بدهي هاي دولت
از طريق اوراق تسويه خزانه 

دس��تور العمل اجرای��ي نحوه تس��ویه بدهي ها و 
مطالبات قطعي دولت از طریق صدور اوراق تس��ویه 
خزانه توس��ط معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل 
كشور منتشر شدبر اساس اعالم معاونت نظارت مالي 
و خزانه داري كل كش��ور، به موجب ماده 5 آیین نامه 
اجرایي بن��د )و( تبصره 5 قانون بودجه س��ال 1397 
كل كش��ور، موضوع تصویب نامه ش��ماره 54036/

ت55413 ه سي تیرماه سال جاري هیات وزیران، به 
وزارت امور اقتصادي و دارایي اجازه داده ش��ده است 
تا مبلغ بیست هزار میلیارد ریال بدهي قطعي دولت 
را با مطالبات قطعي دولت به صورت جمعي- خرجي، 
با صدور اسناد )اوراق( تس��ویه خزانه نوع اول، تسویه 
كند. طبق آنچه اعالم ش��ده كلیه اشخاص مشمول 
كه به دولت )وزارتخانه ها و موسسات دولتي( بدهكار 
و متقاباًل از دول��ت )وزارتخانه ها، موسس��ات دولتي، 
ش��ركت هاي دولتي )بابت اج��راي طرح هاي تملك 
دارایي هاي سرمایه اي از محل بودجه عمومي دولت( 
و موسس��ات و نهاده��اي عمومي غیردولت��ي )بابت 
اجراي طرح هاي تمل��ك دارایي هاي س��رمایه اي از 
محل بودج��ه عمومي دولت( طلبكار هس��تند، براي 
تسویه بدهي ها و مطالبات خود از طریق صدور اسناد 
)اوراق( تسویه خزانه نوع اول  باید درخواست خود را با 
تكمیل درخواست صدور اسناد )اوراق( تسویه خزانه 
نوع اول و الصاق تاییدیه هاي منض��م به آن بر مبناي 
محل اس��تقرار دس��تگاه اجرایي بدهكار حسب مورد 
در اس��تان، به اداره كل اموراقتصادي و دارایي استان 
مربوط )براي دستگاه هاي اجرایي بدهكار محلي( و در 
مركز )براي دستگاه هاي اجرایي بدهكار متمركز( به 
وزارت اموراقتصادي و دارایي )مركز مدیریت بدهي ها 
و دارایي ه��اي مالي عمومي( ارس��ال كنند. بر مبناي 
این گزارش، اداره كل اموراقتصادي و دارایي اس��تان 
محل استقرار دستگاه اجرایي بدهكار، ضمن بررسي 
و تكمیل مدارك الزم، باید نس��بت ب��ه تهیه و تایید 
درخواست صدور اسناد )اوراق( تسویه خزانه نوع اول و 
ارسال آن به مركز مدیریت بدهي ها و دارایي هاي مالي 
عمومي اقدام كند. گفتني اس��ت، اشخاص حقیقي و 
حقوقي تعاوني و خصوصي، شهرداري ها و شركت هاي 

دولتي مشمول ساز و كار مذكور مي شوند. 

 اليحه اصالح ماليات بر ارزش 
افزوده منجر به رونق نمي شود

فارس|س��ید ناصر موس��وي الرگاني، با اشاره 
به تصویب الیحه مناطق آزاد جدید در كمیس��یون 
اقتصادي مجلس اظهار داش��ت: متاس��فانه اعضاي 
كمیسیون با ایجاد مراكز آزاد جدید موافقت كردند، 
در حالي كه مناطق موجود به رس��الت خود نرسیده 
است. عضو كمیسیون اقتصادي مجلس تصریح كرد: 
اگر این مناط��ق محملي براي واردات باش��د، ایجاد 
مناطق جدید درس��ت نیس��ت، آنچه تاكنون آمار و 
عملكرد وجود دارد این اس��ت كه مناطق كنوني به 
جایگاه خود در امر تولید، اش��تغال و رونق صادرات 
نرس��یده اند. این نماینده مجلس در م��ورد آخرین 
وضعیت الیحه مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: این 
موضوع احتم��ااًل این هفته نهایي مي ش��ود و برخي 
مواد آن تاكنون اصالح شده است. موسوي الرگاني با 
اش��اره به برخي اصالحات الیحه مالی��ات بر ارزش 
افزوده بیان داش��ت: آنچه بتواند تحول��ي در تولید و 
اشتغال ایجاد كند، در الیحه مشاهده نمي شود. یكي 
از مهم ترین مشكالت كنوني مربوط به بدهي مالیات 
بر ارزش افزوده تولیدكنندگان است. وي تاكید كرد: 
تنها راه نجات دریافت مالی��ات دریافت آن از حلقه 
آخر یعني مصرف كننده است. اكنون در حلقه هاي 
متعدد چند بار 9 درصد دریافت مي شود، اما در حلقه 

پایاني یك بار مالیات دریافت خواهد شد.

مفتح:        با توجه به اينكه حجم توليد متاثر از برخى مولفه هاى خاص است، 
بنابراين قيمت گذارى دستورى ممكن است تاثير چندانى را روى اين مقوله نداشته 

باشد اما بطور حتم نقش مخربى را بر شفافيت نظام توزيع خواهد داشت. از زمان اعالم 
نرخ دولتى دالر در بازار با قيمت 4200 تومان زمينه فساد و دو نرخى شدن در بازار 

فراهم شد و همانطور كه طى سه دهه اخير شاهد هستيم، عوامل هيچ يك از فسادهايى 
كه در كشور ايجاد مى شود به درستي كشف نمي شود

                                                                                                      



اخبار

رشد 225 درصدي قيمت سكه و 170 درصدي دالر در يكسال منتهي به مرداد  97

رونمايي از بسته جديد ارزي با شروع تحريم هاي امريكا
گروه بانك  و   بيمه | محسن  شمشيري|

در حالي ك��ه اقتصاد ايران در آس��تانه ش��روع 
تحريم هاي امريكا به خصوص در ب��ازار ارز و طال از 
14 مرداد قرار دارد و همزمان ب��ا آن بانك مركزي 
روز دوشنبه 15 مرداد 97 محورهاي سياست هاي 
جدي��د ارزي را اع��الم خواهد كرد، روز ش��نبه 13 
مرداد كليات اين سياس��ت ها در نشس��ت س��ران 
قوا تصويب ش��ده و جزييات آن نيز قرار اس��ت روز 
يكش��نبه در هيات دول��ت مورد بحث و بررس��ي و 

تصويب قرار گيرد. 
به گزارش تع��ادل، در كنار اين تح��والت، بازار 
ارز و طال روز ش��نبه 13 مرداد 97 ب��ار ديگر با روند 
افزايش��ي مواجه ش��د و نرخ س��كه طرح جديد به 
3ميليون و 955 هزار تومان رس��يد. اين نرخ ها در 
مقايس��ه با نرخ يكس��ال قبل و در مرداد 97 نشان 
مي ده��د ك��ه قيمت س��كه ط��رح جدي��د معادل 
225 درصد رش��د كرده و 3.25 برابر ش��ده است. 
همزمان گزارش منتشر ش��ده از آمارهاي اقتصادي 
ارديبهشت 97 نيز نش��ان مي دهد كه نرخ سكه در 
ارديبهشت در مقايس��ه با ارديبهشت سال قبل 59 
درصد رشد كرده است. براين اس��اس روشن است 
كه عمده رشد نرخ س��كه و ارز در ماه هاي خرداد و 

تيرماه 97 اتفاق افتاده است. 

  طرح جديد ۳ ميليون و ۹۵۵ هزار تومان
 روز ش��نبه 13 مرداد 97 در بازار سكه و ارز، بار 
ديگر نرخ ها روبه افزايش گذاش��ت و قيمت س��كه 
تمام به��ار آزادي طرح جدي��د 115 ه��زار تومان 
افزايش يافت و به رقم 3 ميليون و 955 هزار تومان 

به فروش رسيد. 
همچني��ن هر قطعه س��كه تم��ام به��ار آزادي 
طرح قديم به ارزش 3 ميلي��ون و 595 هزار تومان 
دادوس��تد ش��د. هر قطعه نيم س��كه بهار آزادي با 
3هزار تومان رش��د يك ميليون و 923 هزار تومان 
و هر قطعه رب��ع به��ار آزادي نيز با ۸ ه��زار تومان 
كاهش ب��ه ارزش 942 هزار تومان معامله ش��د. هر 
قطعه سكه گرمي با يك هزار تومان افزايش نسبت 

به پنجشنبه گذشته 511 هزار تومان معامله شد. 
همچنين با وجود كاهش ن��رخ اونس جهاني به 
1213 دالر، هر گرم طالي 1۸ عي��ار در بازار ايران 
با يك هزار و ۶۰۰ تومان رش��د به ارزش 3۰1 هزار 

تومان فروخته شد. 
در بازار ارز رس��مي ني��ز، هر دالر امري��كا با يك 
تومان افزايش نسبت به پنجش��نبه گذشته 4 هزار 
و 412 تومان قيم��ت خورد. هر يورو ب��ا 3۶ تومان 
افت 5 هزار و 1۰4 تومان و هر پوند نيز با 4۶ تومان 
كاهش 5 هزار و 73۶ تومان ارزش گذاري ش��د. در 
حاشيه بازار يا بازار غيررس��مي نيز نرخ دالر حدود 
1۰35۰ تومان و ن��رخ ي��ورو 123۰۰ تومان اعالم 

شده است. 

  رشد ۵۹ درصدي در يكسال
قيمت س��كه طرح جديد در ارديبهش��ت 97 به 
يك ميليون و 937 هزار تومان رسيد كه در مقايسه 
با فروردين 9.1 درصد و در مقايس��ه با س��ال قبل 
59.3 درصد رشد كرده اس��ت. سكه طرح قديم نيز 
با قيم��ت 1 ميلي��ون و ۸۸۶ هزار تومان نس��بت به 
فروردين 97 معادل ۸.9 درصد، و نس��بت به س��ال 

قبل 59.2 درصد رشد داشته است. 
اين نكته نشان مي دهد كه در ظرف يكسال اخير 
رش��د نرخ ها به ش��دت و حدود 59 درصد افزايش 
داشته اس��ت.  در دوماه اول س��ال 97 نيز متوسط 
قيمت طرح جديد  يك ميلي��ون ۸۶۸ هزار تومان و 

طرح قديم 1 ميليون و ۸2۰ هزار تومان بوده است 
كه نسبت به دوره مشابه سال 9۶ رشد 53 درصدي 

داشته است. 

  رشد 22۵ درصدي 
اما مقايسه نرخ س��كه طرح جديد در مرداد 97 
با مرداد 9۶ نيز نش��ان مي دهد كه قيمت س��كه از 
1 ميلي��ون و 217 ه��زار تومان در م��رداد 9۶ به 3 
ميليون و 955 هزار تومان در مرداد 97 رسيده و با 
رشد 225 درصدي مواجه شده و عمال قيمت سكه 
3.25 برابر شده است. قيمت س��كه طرح قديم نيز 
از 1 ميلي��ون و 1۸5 هزار تومان در م��رداد 9۶ به 3 
ميليون و 595 هزار تومان در مرداد 97 رس��يده و 
در اين يكسال 2۰3 درصد رش��د كرده و قيمت آن 

سه برابر شده است. 
ميانگين ن��رخ دالر در م��رداد 9۶ معادل 3۸11 
تومان ب��وده كه نرخ رس��مي آن در روز ش��نبه 13 
مرداد 97 به 4412 تومان رس��يده كه نشان دهنده 
رشد 1۶ درصدي در يكس��ال اخير بوده است. اما از 
آنجا كه نرخ بازار غير رسمي وحاش��يه بازار مبناي 
اعالم و محاسبه نيس��ت در نتيجه بانك مركزي در 
گزارش ارديبهشت ماه 97 خود، نسبت به اعالم اين 
نرخ ها از ارديبهشت 97 سكوت كرده و نمي توان به 

بررسي دقيق رشد نرخ دالر آزاد پرداخت. 
در مقايسه رش��د نرخ س��كه با نرخ دالر نيز اين 
مش��كل وجود دارد كه به عقيده كارشناس��ان بازار 
طال، نرخ س��كه با حباب ش��ديد ۸۰۰ هزار توماني 
در ماه هاي ارديبهش��ت تا م��رداد 97 مواجه بوده و 
نمي توان رشد نرخ سكه و طال را بطور دقيق مبناي 
محاسبه تحوالت نرخ ارز قرار داد. اما سه برابر شدن 
نرخ سكه طرح جديد و طرح قديم، تاحدودي نشان 
مي دهد كه نرخ دالر حاشيه بازار نيز با رشد زيادي 

مواجه بوده است. 
ب��ر مبن��اي آنچ��ه در رس��انه ها و ش��بكه هاي 
اجتماعي و حاش��يه ب��ازار اعالم مي ش��ود نيز نرخ 
دالر بين 1۰35۰ تا 1۰۸۰۰ توم��ان و يورو حدود 
123۰۰ تومان اعالم ش��ده اس��ت كه اگ��ر مبنا را 
1۰35۰ تومان براي نرخ دالر روز ش��نبه 13 مرداد 
97 قرار دهيم اين نرخ نس��بت به ميانگين نرخ دالر 
در مرداد 9۶ به نرخ 3۸11 تومان مرداد 9۶ معادل 

171 درصد رش��د كرده و2.7 برابر شده است. نرخ 
يورو نيز از 4547 تومان در م��رداد 9۶ به 123۰۰ 
تومان در مرداد 97 رس��يده و مع��ادل 17۰درصد 

افزايش داشته و 2.7 برابر شده است. 

  رونمايي از سياست هاي ارزي در روز دوشنبه 
از س��وي ديگ��ر، مع��اون اول رييس جمه��ور 
با اش��اره ب��ه رونماي��ي سياس��ت هاي ارزي بانك 
مركزي در روز دوش��نبه 15 م��رداد و همزمان با 
ش��روع تحريم هاي س��ه ماهه امريكا گفت: كليات 
مباحث ذكر شده در اين سياست هاي ارزي، مورد 
تصويب س��ران س��ه قوه قرار گرفته و جزئيات آن 
نيز در جلسه يكش��نبه هيأت دولت نهايي به بحث 

گذاشته و تصويب مي شود. 
به گزارش تعادل، اسحاق جهانگيري معاون اول 
رييس جمهور پس از جلسه شوراي عالي اقتصادي 
با حضور س��ران س��ه قوه افزود: در روزهاي آينده با 
اعالم رييس جمه��ور امريكا تحريم هاي س��ه ماهه 
شروع مي شود و ش��رايط جديدي در اقتصاد كشور 
پيش آمده كه نيازمند تصميمات جديد و بازنگري 

در سياست هاي قبلي بوده است.
براين اس��اس، يكي از موضوعات جلسه شوراي 
عالي اقتصادي، سياست هايي بود كه بانك مركزي 
ب��راي بخش ارز كش��ور پيش بيني كرده اس��ت كه 
كليات آن مورد تايي��د قرار گرفت و روز دوش��نبه 

رونمايي مي شود. 
وي گف��ت: سياس��ت هاي بانك مرك��زي براي 
بخش ارز كشور در جلسه سران سه قوه مورد بحث 
و تاييد سران س��ه قوه و اعضاي جلسه قرار گرفت. 
عمدتا جهت گيري سياست ها اين است كه كاالهاي 
اساس��ي كه مورد نياز مردم و جامعه با نرخ رسمي 
بانك مركزي است به وفور در كش��ور تامين شود و 
دستگاه هاي اجرايي تا مرحله نهايي بر نحوه تامين 
واردات و عرضه آن در بازار نظارت داشته باشند كه 

اين امر مورد تاييد سران سه قوه قرار گرفت. 
وي اف��زود: براي فعاالن اقتص��ادي كه در بخش 
ص��ادرات و واردات فعاليت مي كنن��د و افرادي كه 
براي بخش��ي از كارهاي ضروري ش��ان ب��ه ارز نياز 
دارند، تسهيالتي فراهم شد كه بتوانند در بازار، ارز 
مورد نياز خود را تامين و در نتيجه راحت تر فعاليت 

كنند. كليات مباحث ذكر ش��ده مورد تصويب قرار 
گرفت و جزئيات آن در جلسه يكشنبه هيأت دولت 
نهايي به بحث گذاشته و تصويب مي شود. همچنين 
روز دوش��نبه با مصاحبه رييس كل بانك مركزي و 

اعالم به مردم اين مصوبات عملياتي خواهد شد. 
مع��اون اول رييس جمهور گفت: در اين جلس��ه 
ريي��س ق��وه قضايي��ه پيش��نهادي را در خصوص 
رسيدگي سريع تر به پرونده هاي مفسدان اقتصادي 
ارايه كرد كه بر اس��اس آن س��رعت عمل بيش��تر و 
زمان رس��يدگي به اين پرونده ها كوتاه تر شود. قرار 
ش��د در جلس��ه آينده ش��وراي عالي اقتصادي اين 
موارد هم نهايي شود و قوه قضاييه زمان كوتاه تري 
براي رسيدگي با پرونده هاي مفسدان اقتصادي در 

نظر بگيرد. 

  فرصت۶ ماهه واردات با ارز دولتي
همچنين مسعود پزشكيان نايب رييس مجلس 
در مورد مهلت اس��تفاده از ارز دولتي گفت: افرادي 
كه ارز دولتي دريافت كرده اند ۶م��اه فرصت دارند 
كه اين ارزه��ا را تبديل ب��ه كاال كرده و به كش��ور 
بازگردانن��د. لذا ت��ا زماني ك��ه ۶ ماه نش��ده بحث 

مفسده آن قابل بحث نيست. 
وي در تش��ريح آخرين نشس��ت س��تاد مبارزه 
با مفاس��د اقتصادي، گفت: در اين نشس��ت درباره 
مفاسد حوزه واردات محموله هاي قاچاق به كشور، 
تخلفات در ثبت سفارش و واردات خودرو و فساد در 
بانك ها بحث و بررس��ي هايي صورت گرفت. در اين 
نشست گزارشي از س��وي وزارت اطالعات، نيروي 
انتظامي و س��ازمان بازرس��ي ارايه و مقرر ش��د كه 
اين نهادها اطالعات خود را با يكديگر به اش��تراك 
بگذارند تا در برخورد با مفاس��د اقتصادي و بانكي با 

قدرت بيشتري عمل شود. 

  ۱2 شرط مجلس 
رييس كميس��يون اقتصادي 12 ش��رط مجلس 
براي تاييد و حمايت از بس��ته سياست هاي جديد 
ارزي بانك مركزي را تشريح كرد و به دولت هشدار 
داد تغييرات جزيي و ناقص در سياست هاي ارزي را 

نمي پذيريم. 
به گ��زارش مه��ر، محمدرضا پ��ور ابراهيمي در 

مورد ش��روط مجلس شوراي اس��المي براي تاييد 
بس��ته ارزي بانك مرك��زي گفت: نح��وه مديريت 
بازار ارز در كش��ور بايد بر اس��اس چارچوبي باش��د 
كه دولت بتواند هم تقاضاهاي ض��روري ارز را براي 
تامين كاالهاي اساسي در كش��ور پاسخگو باشد و 
هم بتواند تقاضاهاي مابقي اقالم مورد نياز كش��ور 
در بخش ه��اي مختلف اعم از مص��ارف عام، اقالم و 
يا مواداوليه واحدهاي تولي��دي كه فرآيند عمليات 
اقتصادي را در كش��ور اس��تمرار مي دهد را تامين 

كند. 
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس ادامه داد: 
سياس��ت ارزي كه تعيين نرخ واحد و ثابت براي ارز 
در اقتصاد اي��ران بود، از ابتدا م��ورد انتقاد جدي ما 
بوده و هست و خروجي آن افزايش بي رويه واردات، 
توقف صادرات و در نتيجه عدم ام��كان ورود ارز به 

كشور، افزايش نرخ ارز و. . . بود. 
وي با بي��ان اينكه كميس��يون اقتصادي مجلس 
چندين ماه اس��ت ك��ه در ح��ال رايزني ب��ا دولت 
براي تهيه بس��ته مديريت بازار ارز اس��ت، گفت: با 
وج��ود برگ��زاري جلس��ات متعدد در كميس��يون 
اقتص��اد با حضور وزي��ر اقتصاد و ريي��س كل بانك 
مركزي و نشس��ت هاي غير علني مجلس با حضور 
مسووالن اقتصادي كشور، متاسفانه دولت سياست 
غيركارشناس��ي و غيرمنطقي خ��ود را در بازار ارز 

ادامه داد. 
عضو ش��وراي عالي هماهنگ��ي قوا ادام��ه داد: 
در طول يك��ي دو هفته اخير به ويژه پ��س از تغيير 
ريي��س كل بان��ك مرك��زي، محوره��اي جديدي 
توسط دولت براي مديريت بازار ارز پيشنهاد شده و 
اعالم شده است كه دولت عالقه مند است سياست 

ارزي خود را تغيير دهد. 
پور ابراهيمي گفت: طرح دوفوريتي س��اماندهي 
بازار ارز فروردين ماه در كميس��يون اقتصادي ارايه 
ش��د و مورد توافق رييس كل بان��ك مركزي و وزير 
اقتصاد هم قرار گرفت ولي روز بعد دولت سياس��ت 

ديگري را براي كنترل بازار ارز انجام داد. 
وي در توضي��ح 12 ش��رط مجل��س گف��ت: 
ش��رط اول اين اس��ت كه مجلس براي تاييد بسته 
سياس��ت هاي ارزي دول��ت، قائل به تفكي��ك بازار 
اوليه از ب��ازار ثانوي��ه اس��ت و ارز مورد ني��از براي 

گردشگري خارجي بايد از بازار ثانويه تامين شود.
خ��وراك  و  ارز  ن��رخ  تعيي��ن  اف��زود:  وي 
پتروش��يمي ها و ف��والد و پااليش��گاه ها بر اس��اس 
مكانيزم بازار آزاد در بازار ثانويه است و صرافي ها در 
سياس��ت جديد ارزي بايد محور اصلي فعاليت هاي 

مبادالت ارزي كشور  باشند.
وي گفت: دولت مازاد ارز مورد نياز براي واردات 
كاالهاي اساس��ي را در ب��ازار ثانويه عرض��ه كند و 
مديريت بازار ثانويه توس��ط بانك مركزي از طريق 

عمليات بازار باز انجام شود. 
وي ادام��ه داد: س��پرده گ��ذاري ارز در اختيار 
مردم با ضمان��ت بانك مركزي انجام ش��ود و بانك 
مركزي بايد مديري��ت نقدينگي را در نظر داش��ته 
باش��د. اس��تفاده از ظرفي��ت پيمان ه��اي پولي به 
شكل عملياتي نه به شكل ش��عاري، براي كمك به 
مراودات اقتصادي مورد توجه باشد. تدوين مقررات 
الزم براي ام��كان تولي��د رمز ارزها ص��ورت گيرد. 
ارايه بس��ته پيش��نهادي بانك مركزي براي اصالح 
ساختار ترازنامه نظام بانكي براي جلوگيري از رشد 

نقدينگي در دستور كار باشد. 
وي تصريح كرد: س��اماندهي مالكي��ت بانك ها 
و موسس��ات اعتباري مورد توجه باشد و در تعيين 
تكليف دارايي هاي موسسات غيرمجاز تسريع شود. 
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بانك و بيمه4
بازديد مديران ارشد بانك ملت 

از نمايشگاه الكامپ
مديران ارشد بانك ملت از نمايشگاه الكامپ و 

غرفه بانك ملت در اين نمايشگاه بازديد كردند. 
به گ��زارش روابط عمومي بانك ملت، حس��ن 
روس��تا رييس هي��ات مدي��ره همراه با مس��عود 
نصراصفهان��ي مدير ام��ور بانكداري ش��ركتي در 
بازديد از نمايش��گاه الكام��پ، از غرفه هاي بانك 
ملت و همچنين گروه فناوران هوشمند بهسازان 
ف��ردا ش��امل ش��ركت هاي بهس��ازان مل��ت، به 
پرداخت ملت، مهندسي سيس��تم ياس ارغواني، 
مهندس��ي صنايع ي��اس ارغواني، مهندس��ي نرم 
افزار شقايق و زيرس��اخت امن خدمات تراكنشي 

در اين نمايشگاه ديدن كردند. 
حسن روستا رييس هيات مديره بانك ملت در 
اين بازديد با ابراز رضاي��ت از عملكرد بخش هاي 
مختل��ف بانك و ش��ركت هاي وابس��ته حاضر در 
نمايش��گاه، از تالش ه��اي هم��كاران حاض��ر در 
غرفه ه��ا و ارايه محص��والت جديد معرفي ش��ده 
مانن��د س��امانه م��درن پرداخت بهاي س��وخت 

تقديركرد. 
مس��عود نصراصفهان��ي مدير ام��ور بانكداري 
ش��ركتي نيز در اي��ن بازديد با تاكي��د بر حمايت 
مالي و پشتيباني از اس��تارت آپ ها و ايده هاي نو، 
توصيه هايي در اين زمينه به نمايندگان بانكداري 

شركتي حاضر در غرفه بانك ملت ارايه كرد. 
براس��اس اين گزارش در روز پاياني نمايشگاه، 
عباس جعفرلو مدير امور بانك��داري تجاري نيز با 
همراهي جمع��ي از كاركنان مديري��ت بانكداري 
تجاري، از غرفه بانك ملت در الكامپ ديدن كرد. 

 

اعالم فهرست نهايی دريافت ارز  
به زودی 

وزير امور اقتصادی و دارايی از اعالم فهرس��ت 
نهاي��ی درياف��ت کنن��دگان ارز 42۰۰ تومانی به 

زودی خبر داد.
مسعود کرباسيان، وزير امور اقتصادی و دارايی 
در يادداش��تی اينس��تاگرامی با اش��اره به اينکه 
وظيفه دول��ت حفظ مناب��ع ارزی کش��ور تامين 
منافع عموم مردم اس��ت، اظهار داش��ت: متاسفم 
که ذهن جامعه طی چند هفته گذش��ته به دليل 
س��ودجويی و ران��ت خواهی ع��ده ای خاص بهم 
ريخته و نظ��م بازارها نيز تحت تاثي��ر قرار گرفته 

است. 
به همين گروه بدون توجه به منافع ملی، آينده 
توسعه کشور را به مخاطره انداخته اند. در وزارت 
امور اقتصادی و دارايی تم��ام ابزارهای نظارتی و 
اجرايی خود مانند سازمان امورمالياتی، گمرک و 
س��ازمان حسابرس��ی را به کار گرفته ايم که حق 
مردم به آنها بازگردد و اخالل گران نظام اقتصادی 

و ارزی هم هزينه رفتارهايشان را بدهند.
وی ادام��ه داد: ليس��ت تمامی اف��رادی که در 
دوره اخير ارز 42۰۰ تومان��ی دريافت کرده اند از 
طريق بانک مرکزی در اختيار وزارت اقتصاد قرار 
گرفته اس��ت. اين ليست را به س��رعت در اختيار 
گمرک قرار دادي��م تا به صورت دقيق مش��خص 
کنند ک��ه چه افراد و ش��رکت هاي��ی ارز دريافت 

کرده و کاال وارد نکرده اند.
با اين گروه براس��اس قانون و برمبنای اخالل 
گران نظ��ام ارزی برخورد جدی ص��ورت خواهد 

گرفت.
وزير امور اقتص��ادی و دارايی گفت: همچنين 
س��ازمان امورمالياتی هم موض��وع را دنبال می 
کند. به گ��زارش نهايی ب��ا نهايت ش��فافيت در 
اختيار مردم و نهاده��ای ذی ربط قرار می گيرد. 
نبايد در مبارزه با فس��اد عقب نشس��ت و ما هم 
در وزارت اقتصاد در هر سطحی با فساد برخورد 

خواهيم کرد.

بیش از يک میلیون و 600 هزار 
قطعه سکه تحويل شد

 بانک مرکزی تمام س��که ه��ای پيش فروش 
ش��ده در سررس��يدهای يک و س��ه ماه��ه را به 
خريداران تحويل داده و تنها 5 درصد متقاضيان 
تاکن��ون برای دريافت س��که های خ��ود به بانک 

عامل مراجعه نکرده اند.
 به گزارش رواب��ط عمومی بان��ک مرکزی، در 
طرح پيش فروش سکه که از تاريخ 139۶.11.17 
آغاز و ت��ا 1397.2.1۶ ادامه داش��ت در مجموع 
تع��داد 7 ميلي��ون و ۶۰۰ ه��زار قطع��ه س��که 
پيش فروش ش��د که از اين تع��داد، يک ميليون و 
۶1۰ هزار قطعه س��که در سررسيدهای يک و سه 
ماهه )معادل بيش از 95 درص��د تعهدات اين دو 

سررسيد( به متقاضيان تحويل شده است.
بر اين اس��اس بانک مرکزی تاکنون 79۰ هزار 
قطعه س��که در سررس��يد يک ماهه و ۸2۰ هزار 
قطعه س��که در سررسيد س��ه ماهه به خريداران 
تحوي��ل داده اس��ت و تنه��ا ح��دود 5 درصد از 
خريداران تاکنون برای دريافت سکه های خود به 

بانک عامل مراجعه نکرده اند.
همچنين تحويل سکه های پيش فروش شده 
در سررس��يد ش��ش ماهه از تاريخ 1397.5.17 
آغاز م��ی ش��ود و در مجم��وع 2 ميلي��ون 5۸۰ 
هزار قطعه س��که با سررسيد ش��ش ماهه تا تاريخ 

1397.۸.1۶ تحويل خريداران خواهد شد.
 الزم به ذکر اس��ت که س��که های پيش خريد 
شده کسانی که تاکنون برای دريافت آنها به بانک 
مراجعه نک��رده اند نزد بانک مل��ی ايران محفوظ 
اس��ت و خريداران م��ی توانند تا ش��ش ماه پس 
از زمان سررس��يد با مراجعه به ش��عب آن بانک و 
ارايه رسيد پيش خريد، سکه های خود را دريافت 

کنند.

۱۵ هزار میلیاردر براي تعیین تكلیف سپرده هاي كالن غیرمجازها نیامدند
گروه بانك و بيمه| 

در س��ال هاي اخي��ر، برخي كارشناس��ان با توجه 
به س��ود بااليي ك��ه موسس��ات غيرمج��از پرداخت 
مي كرده ان��د، احتم��ال سواس��تفاده ع��ده اي از اين 
حس��اب ها و س��پرده ها و س��ودهاي باال، پولشويي و 
استفاده از منابع ديگران به نام خود يا با نام هاي جعلي 
و فعاليت هاي سياه و قاچاق و پنهان با استفاده از اين 
نوع موسس��ات غيرمجاز را مطرح كرده اند كه در روند 

رسيدگي به آنها بايد به اين موارد توجه شود. 
به گزارش تعادل، براين اس��اس، در روند رسيدگي 
به حساب هاي موسس��ات غيرمجاز، احتماال نام ها يا 
حس��اب هاي جعلي وجود دارد كه ممكن است به نام 
افراد ديگر يا نام هاي جعلي ثبت شده باشد ودر صورتي 
كه با عدم مراجعه صاحبان سپرده مواجه شود، بايد به 

صورت دقيق مورد رسيدگي قرار گيرد. 
در اين رابطه، خبرگزاري ايس��نا، اع��الم كرده كه 
حدود 15 هزار نفر از صاحبان سپرده كه حساب هاي 

ميلياردي داشته اند هنوز مراجعه نكرده اند. 
به گ��زارش ايس��نا، در جري��ان تعيي��ن  تكليف 
س��پرده گذاران كالن و ميلي��اردي، پن��ج موسس��ه 
غيرمجاز منحل ش��ده كه قرار بود در زماني مشخص 
براي مراجعه، تحويل مس��تندات و م��دارك آمده و 
حساب هاي خود را تعيين تكليف كنند تا سپرده هاي 
آنها پرداخت ش��ود، آخرين آمارها از اين حكايت دارد 
كه از حدود 2۶ هزار نفري كه مشمول اين طرح بودند، 
نزديك به 15 هزار نفر مراجعه نكردند. با توجه به اينكه 
س��پرده گذاران همواره با تجمع و اعت��راض خواهان 
رسيدگي به وضعيت خود شده بودند، اين عدم مراجعه 
جاي تامل دارد و وجود حساب هاي ساختگي را تا حد 
زيادي تاييد مي كند.  به گزارش ايسنا، تعيين تكليف 

س��پرده گذاران پنج تعاوني منحل ش��ده فرشتگان، 
ثامن الحج��ج، افضل ت��وس و البرز ايراني��ان و آرمان 
از 21 خردادماه س��ال ج��اري وارد فاز تازه اي ش��د و 
سپرده هاي كالن در مسير تعيين تكليف قرار گرفت. 
از اين رو با تصميم كميته متشكل از نمايندگان سران 
سه قوا براي رسيدگي به وضعيت موسسات غيرمجاز 
پرداخت وجوه تا يك ميليارد تومان و باالتر به مرحله 
اجرا درآمد و قرار ش��د طي فرآيندي س��ه مرحله اي 
اين سپرده گذاران بتوانند س��پرده هاي خود را بعد از 

مدت ها تعيين تكليف كنند. 
طب��ق ج��دول زمانبندي ك��ه بانك مرك��زي در 
خردادماه اعالم ك��رد قرار ب��ود از 21 خردادماه تا 11 
مردادماه زمان ب��راي مراجعه س��پرده گذاران و ارايه 
مدارك باشد، همچنين بطور همزمان از 27 خردادماه 
تا 3۰ مردادماه بررس��ي مدارك توسط بانك مركزي 
انجام شده و از دوم تيرماه تا سوم شهريورماه نيز بطور 
همزمان پرداختي ها به س��پرده گذاران انجام ش��ود، 
اما با پايان مهل��ت مراجعه س��پرده گذاران براي ارايه  
مدارك بار ديگر بانك مركزي اعالم كرد كه اين زمان 
تمديد ش��ده و تا پايان مردادماه مي تواند با مراجعه به 
بانك هاي عامل و تحويل مستندات سپرده هاي خود 

را دريافت كند. 
اين در حالي اس��ت كه بر اس��اس اع��الم بانك 
مركزي از مجموع س��پرده گذاران اين پنج تعاوني 
تا قبل از اين مرحله حدود 9۸ درصد تعيين تكليف 
ش��ده و تا دو درص��د ديگر كه س��پرده هاي كالن و 
ميلياردي را ش��امل مي ش��د، باقي مانده بودند. اما 
در اين بين آمار تامل برانگي��زي از عملكرد تعيين 
تكليف اين س��پرده گذاران از خرداد تا كنون وجود 
دارد؛ بط��وري ك��ه از مجموع 25 ه��زار و 9۸۰ نفر 

س��پرده گذاري كه در اين پنج موسس��ه باقي مانده 
و بايد تعيين تكليف مي ش��دند، تاكنون حدود 1۰ 
هزار و 31۶ نفر مراجعه كرده و مستندات را تحويل 
دادند. از اين تعداد مس��تندات ۸714 نفر توس��ط 
بانك مركزي تاييد ش��ده و مبلغي نزديك به ۶۰2 

ميليارد تومان بابت آنها پرداخت شده است. 
همچنين از مجم��وع افرادي كه مي توانس��تند 
مراجع��ه به بانك ه��ا ب��راي تعيي��ن وضعيت خود 
مراجع��ه كنند، اينكه ح��دود 15 هزار نف��ر در اين 
فاصله ح��دود دو ماه��ه مراجعه نكرده ان��د، جاي 
س��وال دارد. به ه��ر حال ب��ا توجه ب��ه اعتراضات و 
تجمعاتي كه از سوي س��پرده گذاران اين تعاوني ها 
و موسس��ات وجود داش��ت تا وضعيت سپرده هاي 
كالن بزودي مشخص شود، به نظر مي رسيد كه در 
زمان س��ريع تري براي تعيين تكليف خود مراجعه 
كنند كه اين اتفاق نيفتاده اس��ت. اين آمار تا حدي 
موضوعات ديگري را تقويت مي كن��د؛ پيش از اين 
بانك مركزي از س��پرده گذاران خواس��ته بود براي 
رس��يدگي به وضعيت خود حتما اس��ناد و مدارك 
مربوط به منشأ حساب هاي خود را تحويل دهند تا 

بتوان به درخواست هاي آنها رسيدگي كرد. 
هرچند دليل نيز بطور مس��تقيم از س��وي بانك 
مرك��زي اعالم نش��د اما ظاه��را به اين برمي گش��ت 
كه در بين حس��اب هاي موجود بس��ياري مربوط به 
حساب هاي ساختگي بود كه منشأ واقعي نداشتند و 
از سوي كاركنان و افراد فعال در اين تعاوني ها در زمان 
فعاليت شكل گرفته بود. از اين رو براي اينكه مشخص 
شود كدام يك از حساب ها واقعي بوده و بايد بابت آن 
پرداختي انجام شود، بانك مركزي درخواست تحويل 

اسناد و مدارك حساب را مطرح كرد. 

ب��ه گ��زارش تع��ادل، در اي��ن رابط��ه، جعفري 
دولت آبادي دادستان تهران نيز در هفته هاي اخير به 
اقدامات دادس��راي تهران در پرون��ده مالي و اعتباري 
ثامن الحجج اش��اره كرد و اظهار داشت: در اين پرونده 
1/2۶7/۰۰۰ نفر سپرده گذاري كرده و مجموع وجوه 
سپرده ش��ده 12 هزار ميليارد تومان اس��ت. دادسرا 
ضمن رس��يدگي به اتهام��ات متهمان، ب��ه موضوع 
استرداد وجوه س��پرده گذاران ورود كرده است. هنوز 
12۰۰ ميليارد تومان تسهيالت پرداختي از بدهكاران 
وصول نش��ده، ام��ا 533۰ ميليارد تومان س��پرده به 
مردم مس��ترد ش��ده و در حال حاضر 44۰۰ ميليارد 
تومان بدهي باقي مانده است كه مربوط به 5۰۰۰ نفر 

سپرده گذار است. 
دادستان تهران از شناسايي 14۰۰ ملك و توقيف 
9۸۰ پالك ثبت��ي و قيمت گ��ذاري 1۰3 دس��تگاه 
اتومبيل متعلق به تعاون��ي اعتباري ثامن الحجج خبر 
داد و در تبيي��ن گس��تردگي ام��وال و اقدامات مالي 
موسسه مذكور، افزود: ۸ ش��ركت فعال متعلق به اين 
موسسه شناس��ايي ش��ده و اهميت اين شركت ها به 
حدي اس��ت كه يكي از اين ش��ركت ها كه در جزيره 
كيش فعاليت مي نمايد، ششصد ميليارد تومان ارزش 
دارد و 5۰ درصد سهام آن متعلق به متهم اصلي پرونده 
اس��ت، و تامين نيروي برق جزيره را بر عهده دارد. اين 
امر نشان از صعوبت اقدامات دادس��را در رسيدگي به 
اينگونه پرونده ها دارد و همچنين اين پرسش را مطرح 
مي سازد كه چرا يك موسس��ه مالي و اعتباري بايد در 
چنين حوزه هاي��ي ورود كند.  جعف��ري دولت آبادي 
همچنين از فروش ۸7 ملك متعلق به موسس��ه مالي 
اعتباري ثامن الحجج به مبل��غ 1۸۶ ميليارد تومان از 
طريق مزايده و همچنين ف��روش برخي اقالم منقول 

موسسه به قيمت 1۰ ميليارد تومان خبر داد.  وي اعالم 
كرد در حال حاضر پرونده اتهامي مديرعامل موسسه 
ثامن الحجج با صدور كيفرخواست در دادگاه كيفري 

استان تهران تحت رسيدگي است. 
دادس��تان تهران در بيان عملكرد دادسراي تهران 
در مقابله با جرايم اقتص��ادي، از تعقيب 334 متهم و 
محكوميت و اجراي حكم نس��بت ب��ه 9۶2 محكوم 
اقتصادي خبر داد و از دولت خواست با نظارت بيشتر 
بر عملك��رد بانك ها و موسس��ات مال��ي و اعتباري و 
تقويت س��از و كارهاي نظارتي، زمينه تشكيل چنين 

پرونده هايي را در قوه قضاييه كاهش دهد. 
وي با اشاره به پرونده حقوق هاي نجومي اعالم كرد: 
در مورد اين پرونده، اساس��ا عده اي مخالف رسيدگي 
قضايي بودند و اين موضوع را قبول نداش��ته و عنوان 
مي كردند كه مصوبه مجلس است ولي قوه قضاييه به 
اين موضوع توجه نكرد و تا كنون دادستاني تهران 43 
فقره كيفرخواس��ت صادر كرده و 7 فقره نيز در شرف 

صدور كيفرخواست است. 
همچنين بر اس��اس اع��الم محس��ن افتخاري 
سرپرست دادگاه هاي كيفري تهران، در اين پرونده 
حدود 37۰ ش��اكي وجود دارد و ح��دود 12 هزار 

ميليارد تومان تخلف مالي صورت گرفته است. 
جعفري دولت آبادي دادستان تهران - دوم آبان 
ماه سال 9۶ نيز با اعالم اينكه پرونده موسسه مالي 
و اعتباري ثامن الحجج در دادگاه كيفري يك تحت 
رسيدگي است، تعداد سپرده گذاران اين صندوق را 
يك ميليون و 257 هزار نفر اع��الم كرد و گفته بود 
كه بر اساس آمار ارايه شده از س��وي هيات تصفيه 
موسس��ه مذكور كه بر اس��اس قانون  بخش تعاون 
اقتصاد جمهوري اس��المي ايران تش��كيل ش��ده، 
ميزان وجوه پرداخت شده به سپرده گذاران 355۰ 
ميلي��ارد تومان و مي��زان وجوه تعهد ش��ده 1573 

ميليارد تومان است. 



رويخطشركتها

بررسي »تعادل« از وضعيت چرخش نقدينگي در صندوق هاي سرمايه گذاري 

بالي تورم »درآمدثابت« ها را  از سكه انداخت
كاهش ارزش ريال باعث فروش واحدهاي سرمايه گذاري صندوق هاي درآمد ثابت شد

مروري بر آمار معامالت ديروز

بورس در چند قدمي سياست هاي جديد ارزي
گروه بورس|

 در اولي��ن روز كاري هفت��ه جاري سياس��ت هاي جدي��د ارزي به 
تصويب رس��يد. بر اين اس��اس، گفته ش��ده اس��ت كه جزئيات اين 
سياست جديد و دير هنگام در روز دوش��نبه توسط رييس تازه نفس 
بانك مركزي به صورت رس��مي اعالم خواهد ش��د. به هر حال، اتخاذ 
هر نوع تصميمي در حوزه ارز و تغييرات آن به صورت مس��تقيم بازار 
س��رمايه كش��ور را تحت تاثير خود قرار خواهد داد. از سويي ديگر، با 
نگاهي به روند معامالت تاالر شيش��ه اي مشاهده مي شود كه شاخص 
كل بورس اوراق بهادار تهران در داد و س��تد هاي روز گذشته با افزايش 
402 واحديتوانست رقم 124 هزارو 353 واحدي را به خود اختصاص 
دهد. از همين رو، ش��اخص كل هم وزن نيز با كاهش 153 واحدي به 
عدد 1۸ هزار و ۷۸3 واحد دس��ت يافت. ش��اخص س��هام آزاد شناور 
نيز با كاهش ۸4 واحدي ع��دد 132 هزار و ۹45 واح��د را تجربه كرد. 
اين در حالي اس��ت كه، ش��اخص بازار اول نيز در حالي با كاهش 112 
واحدي به عدد ۹0 هزار و 250 واحد دست يافت كه شاخص بازار دوم 
با افزايش 2۷4۸ واحدي به عدد 254 هزار و 1۶1 واحد دس��ت يافت. 
به گزارش فارس، ديروز معامالت سهام در نماد معامالتي سه شركت 
پتروشيمي پارس با 210 واحد، گسترش و نفت و گاز پارسيان با 145 
واحد و پتروش��يمي جم با 12۶ واحد افزايش بيش��ترين تاثير مثبت 

را بر محاس��به ش��اخص كل بورس به نام خود ثبت كردند. در مقابل 
معامالت سهام در نماد معامالتي ش��ركت هاي پتروشيمي پرديس و 
گروه مديريتي سرمايه گذاري اميد هر يك تا ۷2 واحد، توسعه معادن 
و فلزات با ۶3 واحد و فوالد مباركه اصفهان 52 واحد كاهش بيشترين 
تاثير منفي را در محاسبه اين نماگر به دوش كش��يدند. افزون بر اين، 
ارزش كل معامالت روز ش��نبه بورس تهران در حالي به بيش از ۷45 
ميليارد تومان نمايش داده شد كه در بازار نقدي اين بورس نيز ارزش 
معامالت به ۶۷4 ميليارد تومان رسيد كه ناشي از دست به دست شدن 
يك ميليارد و ۹5۹ ميليون س��هم و اوراق مالي قابل معامله طي 12۸ 

هزار و ۹5۶ نوبت دادوستد بود. 

 كاهش شاخص فرابورس
از سويي ديگر، در اولين روز كاري هفته معامله گران شاهد دست به 
دست شدن بيش از ۷35 ميليون ورقه بهادار به ارزش افزون بر 5 هزار و 
114 ميليارد ريال در مجموع بازار هاي فرابورس بودند كه از اين ميزان 
حدود ۷5 درصد از حجم و بيش از 30 درصد از ارزش كل معامالت به 
دو بازار اول و دوم اختصاص داشت. بر اين اساس، روز شنبه در بازار اول 
فرابورس بيش از 25۹ ميليون س��هم به ارزش افزون بر ۶۷۹ ميليارد 
ريال معامله ش��د و بازار دوم ميزبان نقل و انتقال بيش از 2۹4 ميليون 

سهم به ارزش ۸۹1 ميليارد و ۷0 ميليون ريال بود و نماد »شغدير« در 
بازار اول و نماد »ذوب« در بازار دوم بيشترين حجم و ارزش معامالتي 
را به خود اختصاص دادند. در ادامه معامالت سهام در فرابورس ايران، 
بازار پايه به استقبال معامله بيش از 1۶0 ميليون سهم به ارزش 243 
ميليارد و ۷۸0 ميليون ريال رفت كه بيش از نيمي از حجم و ۷0 درصد 
از ارزش معامالت اين بازار به تابلو پايه »ب« تعلق داشت. بر اساس اين 
گزارش، معامالت در بازار اوراق با درآم��د ثابت نيز ديروز با جا به جايي 
نزديك به 4 ميليون ورقه به ارزش بيش از 2 هزار و ۹3۸ ميليارد ريال 
پيگيري ش��د و تغيير مالكيت يك ميليون و ۸40 هزار ورقه به ارزش 
يك هزار و 30۹ ميليارد ريال به صدر نشيني »اخزا۶10« به لحاظ ثبت 
بيشترين حجم و ارزش معامالتي انجاميد. همچنين حجم معامالتي 
به ميزان بيش از 13 ميليون ورقه به ارزش افزون بر 25۷ ميليارد ريال 
ماحصل معامالت روز گذش��ته در صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل 
معامله )ETF( بود كه نماد »اعتماد« بيشترين حجم و ارزش معامالتي 
را در اختيار گرفت. نگاهي به آمار معامالت در تابلو تسهيالت مسكن 
بيانگر داد و ستد بيش از ۹5 هزار ورقه بهادار به ارزش بالغ بر ۶3 ميليارد 
ريال در اين تابلو ست كه تسه تير ۹۷ با حجم معامالتي به ميزان افزون 
بر 42 هزار ورقه به ارزش بيش از 2۸ ميليارد ريال بيش��ترين حجم و 
ارزش معامالتي را ب��ه خود اختصاص داد. به عالوه، مدت اعتبار تس��ه 

مرداد ماه ۹5 در نماد معامالتي »تسه۹5051« جهت نقل و انتقال در 
پانزدهم مرداد ماه سال جاري به اتمام مي رسد و اين نماد معامالتي در 
پايان معامالت روز دوشنبه متوقف خواهد شد. عالوه بر اين، در روزي 
كه گذشت سه نماد »مارون«، »ميدكو« و »ذوب« پر فشارترين اهرم ها 
بر افت ۹ واحدي آيفكس و رسيدن آن به ارتفاع 141۹ واحدي بودند. 
همچنين نماد هاي »شراز« و »كوثر« با نزديك به 5 درصد رشد شاهد 
بيش��ترين افزايش قيمت و نماد هاي »ذوب«، »زاگرس« و »شغدير« 

پر بيننده ترين آنها  بودند. 

گروه بورس | سميرا  ابراهيمي|
 اگر نگاهي به بازدهي يك ماهه اخير  صندوق هاي

س��رمايه گ��ذاري بياندازيم، در بخ��ش صندوق هاي 
درآمد ثابت ابتدا صندوق هاي با پش��توانه طال را مي 
بينيم كه با كسب بازدهي هاي بين 25 تا 31 درصد،  
صدرنشين رقابت در سودآوري صندوق هاي سرمايه 
گذاري هس��تند. پ��س از آن صندوق هاي در س��هام 
حضور دارند كه با س��ود ماهانه 15 تا 13.5 درصدي 
در 3 صندوق پرب��ازده اين بخش ، بيش��ترين ميزان 
س��ودآوري يك ماه گذش��ته را داش��ته اند. س��پس 
 صن��دوق هاي س��رمايه گ��ذاري مختلط مش��اهده 
مي ش��وند كه در بازه زماني يك ماه��ه منتهي به 12 
مرداد ماه س��ال جاري، در ب��ازه س��ودآوري ۶ تا ۷.5 
درصدي در 3 صندوق اول هستند و در هياهوي ورود 
و خروج نقدينگي به بازار،  نقش آفريني مي كنند. در 
نهايت نيز صندوق هاي در آمدثابت با پش��توانه اوراق 
و سپرده بانكي در بهترين حالت سودآوري 2.2 تا 2.۸ 
درصدي را در يك ماه اخير داشتند. صندوق هايي كه 
به گفته كارشناسان به دليل افزايش تورم در معرض 
از دست دادن منابع خود هس��تند و وارد بازي تبديل 

ثروت ريالي به جايگزين طاليي و دالري شده اند. 
در هفته ابتدايي م��رداد،  ارزش كل صندوق هاي 
س��رمايه گذاري 0.034 درصد كاهش داشت. در اين 
فرآيند 14۸۷ ميليارد ريال خالص خروج سرمايه بوده 
است كه صندوق هاي درآمد ثابت،  بيشترين سهم در 
خروج سرمايه را داش��تند. در اين مدت شاخص کل 
بورس اوراق بهادار تهران ۷٫2۸ درصد و شاخص کل 
فرابورس ۹٫3۹ درصد رش��د کردند. بخش عمده ای 
از اين بازدهی نيز مربوط به روزهای شش��م تا هشتم 
مردادماه اس��ت که اخب��ار و نش��انه   هايی از تغيير در 
سياس��ت ارزی بانک مرکزی و افزايش احتمال ارائه 
مجوز به شرکت های پتروش��يمی و معدنی و فوالدی 

برای فروش منابع ارزی خود در بازار ثانويه بوده است.
بررسی عملکرد 44 صندوق سرمايه گذاری در هفته 
منتهی به ۹ تير ماه نشان می دهد که متوسط بازدهی 
صندوق ها، ۶.۹ درصد بوده است. 24 صندوق بازدهی 
بيش��تری از ش��اخص کس��ب كرده اند و 42 صندوق 
بازدهی مثبت داشته اند.  در همين دوره خالص ارزش 
دارايی کل صندوق های سرمايه گذاری از 1،4۹4،۸۸4 

در پايان تيرماه ب��ه 1،4۷3،55۸ ميليارد ريال در روز ۸ 
مردادماه کاهش پيدا کرده است. بخشی از اين کاهش 
21،32۶ ميليارد ريالی مربوط به تقس��يم سود نقدی 
صندوق ه��ا در روز پايانی تيرماه بوده اما بخش��ی از آن 
ناش��ی از خروج منابع از صندوق های س��رمايه گذاری 
بوده که بر اس��اس اطالعات ارائه شده در سامانه رسام، 
منابع خارج ش��ده از صندوق ها 13،21۹ ميليارد ريال 
محاسبه شده است. به عبارتی جمع جريان ورود وجه 
نقد به صندوق ه��ای س��رمايه گذاری در ۸ روز ابتدای 
مردادماه 42٫24۷ ميليارد ريال و جمع جريان خروج 
وجه نقد از صندوق های سرمايه گذاری در همين ۸ روز 

55،4۶۶ ميليارد ريال بوده است.

 مسير متفاوت نرخ تورم و سرمايه گذاري 
در درآمدثابت ها

مصطفي صفاري،  مديرعامل شركت سبدگرداني 
ايرانيان در گفت وگو با »تعادل« گفت: وقتي تورم در 

اقتصاد ايجاد مي ش��ود،  نرخ بهره اسمي ديگر توجيه 
اقتصادي ندارد. بنابراين مي ت��وان گفت كه خروجي 
پول از صندوق ها عمدت��ا از صندوق هاي درآمد ثابت 
بوده است. در اين مدت بازار مسكن هم رونق پيدا كرده 
و به خروج نقدينگي از صندوق ها در دو ماه اخير دامن 
زده اس��ت. وي افزود: هفته گذش��ته 14 درصد رشد 
 در بورس داش��تيم،  در اين ش��رايط پول در صندوق 
نمي مان��د، بلك��ه جريان خروج��ي رون��ق مي گيرد. 
صندوق هاي مختل��ط و طال نيز در اي��ن زمان مثبت 
بودند و توانستند سرمايه زيادي جذب كنند. در واقع تا 
زماني كه تورم سير صعودي دارد، جريان  خروج پول از 

صندوق ها را نيز خواهيم داشت. 

 رونق صندوق هاي در س�هام با سياس�ت 
ارزي جديد دولت 

حمي��د فاروقي،  مدير س��رمايه گ��ذاري صندوق 
كارگزاري پارس��يان در گف��ت و گو با »تع��ادل« در 

توصيف چرخش نقدينگي اين روزه��اي بازار گفت: 
بخش عم��ده اي از خروج نقدينگ��ي از صندوق هاي 
سرمايه گذاري،  مربوط به درآمد ثابت هاست كه مردم 
سرمايه خود را وارد مي كنند و ماهانه سود مي گيرند 
اما برآيند اتفاقات اخير، بي ارزش شدن شديد ريال بود 
و طبيعي است كه در اين ش��رايط تورمي،  براي كسي 
صرفه اقتصادي ندارد كه سود ثابت بگيرد. بلكه ترجيح 
مي دهند س��كه يا دالر بگيرند كه ارزش ثروت خود را 
حفظ كنند. ما نيز به وفور ش��اهد آن بوديم كه اوراق 
يا واحد صندوق هاي درآمد ثابت از طريق مش��تريان 
فروخته مي شوند.البته مس��ير خروج سرمايه از ساير 

صندوق هاي درآمد سهام ها مشهود نبوده است.
وي در خصوص مقص��د پول هاي خارج ش��ده از 
صندوق ه��اي درآمدثابت گفت:  بخش عم��ده اي از 
سرمايه هاي خارج شده از صندوق هاي درآمد ثابت، 
وارد بازارهاي ديگر مانند طال و مس��كن ش��ده است،  
هرچند احتمال دارد بخشي هم تبديل به سهام شده 

باشد. البته بايد توجه داش��ت كه ما در روزهاي اخير 
شاهد ورود منابع جديد از سوي مردم به بورس بوديم. 
دليل آن را هم مي توان اينطور تش��ريح كرد كه قرار 
است در بازار ثانويه، نرخ دالر در حوالي ۷ هزار تا ۸ هزار 
تومان با يك نرخ منطقي كشف شود و صادركنندگان 
درآم��د دالري خ��ود را در آن بازار عرض��ه كنند. اين 
موضوع باعث افزايش سودآوري ناگهاني شركت هاي 
صادرات محور در ب��ازار مي ش��ود و طبيعتا به جذب 

سرمايه منجر مي شود. 
وي ت��داوم ورود نقدينگي به اين بازار را خوش��بينانه 
تلقي كرد، اما معتقد بود كه به دليل عمومي نبودن بازار 
سرمايه در كش��ور، چندان افزايش چشمگيري نخواهد 
داش��ت. با اين حال گفت كه ورود منابع به بازار سرمايه، 
روند صعودي دارد و منابع جديد يا به صورت مستقيم در 
سهام و يا به صورت ورود از طريق صندوق هاي درسهام 
ادامه خواهد داش��ت، به خصوص اگر سياست هاي ارزي 

در جهت حمايت از منافع سهامداران باشد. 

 در انتظار تصميم بانك مركزي براي نرخ بهره 
عليرضا سيري، مديرعامل تامين سرمايه سپهر 
نيز در گفت و گ��و با »تعادل« گف��ت: نمي توان در 
مورد خ��روج پول از صندوق هاي س��رمايه گذاري 
 به طور كل��ي نظر داد، زيرا جنس س��رمايه گذار در 
صندوق هاي درآمد ثابت با سهام متفاوت است. اما 
اكنون كه وضعيت بازار خوب شده است،  افراد راغب 
مي ش��وند كه در صندوق هاي درسهام وارد شوند. 
البته اين موضوع به منزله آن نيست كه افراد قصد 
دارند از صندوق هاي درآمد ثابت به اين بازار بيايند. 
زيرا ميزان ريس��ك پذيري اي��ن دو طيف متفاوت 
اس��ت. اما مردمي كه از بيرون وارد بازار مي شوند،  
عموما وارد در س��هام ها مي شوند. وي در خصوص 
تورم انتظاري،  تورم اعالم��ي و احتمال تغيير رفتار 
س��رمايه گذاران صندوق هاي درآمد ثابت و ساير 
محل هاي سرمايه گذاري تثبيت شده گفت: در اين 
مورد هم نمي توان اظهار نظر قاطعانه اي اعالم كرد. 
بايد ابتدا ببينيم كه سياست نرخ بهره بانك مركزي 
در شهريور ماه به چه ش��كل خواهد بود. پس از آن 
مي توان تحليل ك��رد كه تغيير رفت��ار افراد به چه 

شكل است. 
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5 بورس و فرابورس
 بررسي عملكرد 4 ماهه

 نمادهاي فوالدي
 شركت هاي فوالدي در س��ال ۹۶ به عنوان يكي از 
گروه هاي اثرگذار بر رش��د ش��اخص كل مطرح بودند. 
انعكاس رش��د قيمت جهان��ي كاموديتي ه��ا از جمله 
مس و ف��والد در صورت ه��اي مالي اغل��ب آنها، باعث 
شد تا مجامع س��االنه اين نماد ها با سودآوري مطلوب 
براي سهامداران همراه باشد. به گزارش سنا، همچنين 
بررسي عملكرد يكساله برخي از فوالدسازهاي بزرگ 
نشان مي دهد كه ارتقاي آمار توليد و صادرات طي سال 

۹۶، اهرم قوي رشد سودآوري آنها بوده است. 
فوالد مباركه اصفهان

بر اين اس��اس، ش��ركت ف��والد مبارك��ه اصفهان 
بزرگ ترين ش��ركت فوالدي كشور به ش��مار مي رود، 
عالوه بر اين “فوالد “ يكي از بزرگ ترين ش��ركت هاي 
توليد كننده ورق هاي فوالدي در خاورميانه است. بنابر 
آمارها، از كل فوالد توليد شده در كشور طي سال ۹۶، 
سهم فوالد مباركه 45 درصد بوده است. شركت فوالد 
مباركه اصفهان در س��ال ۹۶، ۸04 ريال س��ود به ازاي 
هر س��هم س��اخت و تعديل مثبت 1۹0 درصدي را به 
ثبت رساند. همچنين اين شركت از سود حاصل، 250 
ريال به ازاي هر سهم ميان سهامداران تقسيم كرد. بر 
اين اس��اس، »فوالد « در سال گذش��ته توانست از مرز 
توليد 100 ميليون تن فوالد خام عبور كند. همچنين 
اين ش��ركت طي مدت مزب��ور از اولي��ن و بزرگ ترين 
گندله سازي شرق كشور در س��نگان خراسان رضوي 
بهره برداري كرد. توليد فوالد اين شركت در سال ۹۶، در 

مقايسه با سال قبل تر 12.۷ درصد رشد داشته است. 
فوالد خوزستان 

از س��ويي ديگر، شركت فوالد خوزس��تان نيز سال 
موفقي را پش��ت سر گذاشت و توانس��ت تعديل مثبت 
152 درصدي را نس��بت به س��ال ۹5 به ثبت برساند. 
برهمين اس��اس »فخوز« به ازاي هر سهم 1125 ريال 
سود در سال گذشته ساخت كه از اين رقم ۷50 ريال را 
ميان سهامداران تقسيم كرد. بر اساس داده هاي منتشر 
شده از س��وي اين ش��ركت، علت اصلي افزايش ١5٢ 
درصدي سود در سال ٩۶ نسبت به سال قبل را مي توان 
ناشي از رشد 4٩ درصدي درآمدهاي عملياتي و افزايش 
در ساير درآمدهاي عملياتي دانست. بنا بر اطالعات به 
دست آمده از مجمع اين ش��ركت، فوالد خوزستان در 
برنامه هاي جديد امسال خود به دنبال هدف حفظ سهم 
توليد در چش��م انداز 1404 فوالد كشور است. بنابراين 
برنامه هاي ارتقاي بهره وري و توسعه ظرفيت هاي توليد 

و زيرساخت ها را در دستور كار قرار داد. 
فوالد ارفع 

همچنين، فوالد ارفع ديگر ش��ركت فوالدي است 
كه س��ال ۹۶ را با تعديل مثبت 145 درصدي به پايان 
رساند. س��ود حاصل از هر س��هم براي اين شركت در 
سال گذش��ته ۸۹3 ريال برآورد شد كه از اين رقم سود 
تقسيمي ميان سهامداران ۹00 ريال به تصويب رسيد. 
ش��ركت آهن و فوالد ارفع توليد كننده ش��مش فوالد 
به روش احياي مستقيم اس��ت. همچنين اين شركت 
فوالد س��ازي به روش ذوب و ريخته گري، توليد انواع 
قطعات فلزي هندس��ي را انجام مي ده��د. بزرگ ترين 
س��هامدار اين ش��ركت چادرملو، با س��هم بيش از 43 
درصد است. »ارفع« داراي دو واحد مجزاي توليد آهن 
 اسفنجي و ش��مش فوالدي اس��ت كه ظرفيت اسمي 

هر يك از اين واحدها ۸00 هزار تن در سال است. 
فوالد خراسان

اين در حالي است كه، شركت فوالد خراسان يكي 
از ش��ركت هاي بزرگ فوالد س��ازي كش��ور است كه 
انواع ميلگرد )محصوالت س��بك ساختماني(، شمش 
و آهن اس��فنجي را توليد مي كند. مهم ترين محصول 
شركت، محصوالت سبك س��اختماني )انواع ميلگرد 
و تيرآهن( اس��ت كه ۹3 درصد تركيب مبلغ فروش را 
به خود اختصاص داده اس��ت. بر اين اساس، »فخاس« 
س��ال ۹۶ را با تعديل مثبت 5۶ درصدي در سود دهي 
به پايان رساند. اين شركت به ازاي هر سهم 203 ريال 
سودآوري داش��ت كه 1۸5 ريال به ازاي هر سهم ميان 

سهامداران تقسيم كرد. 
ذوب آهن اصفهان 

عالوه بر اين، يكي از سه فوالد ساز اصلي كشور شركت 
ذوب آهن اصفهان اس��ت. ذوب آهن طي سال هاي اخير 
كش و قوس هاي مالي بس��ياري داشته است. با اين وجود 
اين ش��ركت توانس��ته زيان س��ال ۹۶ را تا حدي كاهش 
دهد. بر اين اس��اس، »ذوب « در سال ۹۶ به ازاي هر سهم 
3۶ ريال سود س��اخت و تعديل منفي شركت را نسبت به 
س��ال قبل تر به 11۶ درصد تقليل داد. يكي از مهم ترين 
تحوالت اين ش��ركت فرابورسي در س��ال گذشته تغيير 
در تيم مديريتي و مديرعامل ش��ركت بود. اين ش��ركت 
توانس��ت باالترين آمار معامالت س��هام را در سال ۹۶ به 
خود اختصاص دهد. مجمع س��االنه اين شركت در حالي 
در روزهاي تيرماه برگزار ش��د ك��ه مديرعامل جديد اين 
ش��ركت از پيگيري ها براي خروج هر چه سريعتر از ماده 
141 خبر داد. مهم ترين برنامه كنوني شركت رسيدن به 
توليد ۶ ميليون تن فوالد تا پايان سال ١٤٠٤ است، ذوب 
در اين هدف گ��ذاري در نظر دارد با برخي ش��ركت هاي 
 جنوبي كشور مشاركت داشته باش��د. از اين مقدار، توليد

2. 5 ميليون تن تا پايان س��ال ٩٧ و ٤ ميليون تن تا پايان 
سال ١٤٠٠ در دستور كار شركت است. براساس آخرين 
تعديل پي��ش بيني بودج��ه، تولي��د كك در ذوب آهن با 
كاهش يك درصدي و چدن مذاب با كاهش 0. 4 درصدي 
مواجه بوده است. همچنين شمش آماده شركت دو درصد 
كاهش داشته اس��ت. همچنين در اين مجمع گفته شد 
3500 ميليارد تومان از مطالب��ات ذوب آهن با طلب هاي 
تامين اجتماعي از دولت تهاتر مي ش��ود، در همين راستا 
قرار اس��ت ذوب س��بدي ارايه دهد كه به چه صورت اين 
تهاتر انجام شود. يادآور مي ش��ود درآمد فروش ذوب آهن 
اصفهان در 4 ماهه نخست س��ال مالي ٩٧ با رشد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، به حدود ١، ۶٠٨ ميليارد تومان 
رسيد. ذوب آهن اصفهان در ٣ ماهه منتهي به خرداد ٩٧ 
براي هر س��هم ١٩ ريال س��ود محقق كرد. ذوب در مدت 
مشابه س��ال قبل ٢٠ ريال زيان براي هر سهم شناسايي 
كرده بود. علت اصلي تبديل زيان به س��ود در س��ه ماهه 
نخست ٩٧ نسبت به مدت مشابه قبل را مي توان ناشي از 

رشد 4٩ درصدي درآمدهاي عملياتي دانست. 

برخي تحوالت اقتصادي و سياس��ي در روزهاي اخير در عرصه 
داخلي و بي��ن المللي رخ داده ك��ه اميدواري ها نس��بت به تثبيت 
و بهبود ش��رايط اقتصادي را افزايش داده اس��ت. نوس��ان نرخ ارز، 
احتمال آزاد شدن فروش ارز صادراتي پتروشيمي، فوالد و فلزي ها 
در بازار ثانويه بورس كاال و احتمال بهبود مناس��بات بين المللي از 
جمله عواملي بودند كه اميدواري ه��ا را در عرصه اقتصادي افزايش 
داده است. به گزارش ايرنا، احس��ان رضاپور كارشناس بازار سرمايه 
درباره چشم انداز كوتاه و ميان مدت بازار سرمايه گفت: روند حركت 
بورس، تحت تاثير عوامل اقتصادي سياسي و اجتماعي و همچنين 
نوسان بهاي كاموديتي ها )مواد پايه و معدني( در بازارهاي جهاني و 
تعيين تكليف نرخ ارز قرار دارد. رضاپور با بيان اينكه هر گونه رخداد 
مهم در اين بخش ها روند حركت بورس را تحت تاثير قرار مي دهد، 
اضافه كرد: در صورتي كه ش��اهد ريس��ك هاي جديد سياس��ي و 
اقتصادي در داخل و خارج نباشيم و قيمت دالر با افت زيادي مواجه 
نباش��د، مي توان انتظار داشت كه روند رش��د بازار سرمايه تشديد 
شده و شاهد رونق بيشتري در اين بازار باشيم. وي افزود: همچنين، 
هرگونه اخبار نامطلوب كه نشان دهنده افزايش ريسك هاي سياسي 
و اقتصادي و نارضايتي ها و ناماليمت هاي اجتماعي باشد نيز باعث 
گرايش به بازار ارز و طال ش��ده و به تبع آن س��رمايه گذاران از بازار 
بورس فاصله بيشتري خواهند گرفت. اين كارشناس بازار سرمايه 
يادآور شد: هرچند با نزديك شدن به زمان اعمال تحريم هاي امريكا 

در نيمه مرداد ماه به پيچيدگي هاي بازار سرمايه افزوده شده است. 

 ابهام شركتي
وي به وضعيت بازار ارز اش��اره كرد و ادام��ه داد: ارز از مهم ترين 

عناصر در تعيين وضعيت فروش محصوالت و شركت هاي بورسي و 
ارزيابي درآمد آنها محسوب مي شود كه هم اكنون وجود بالتكليفي 
در نحوه تخصيص ارز به وي��ژه ارز صادراتي و نوع محاس��به آن در 
نرخ گذاري فروش داخلي آنها باعث ش��ده كه نوعي ابهام در ميان 
اين شركت ها شكل بگيرد. اين كارشناس بازار سرمايه به نقدينگي 
سرگردان در جامعه اش��اره كرد و گفت: اين نقدينگي سرگردان به 
بهانه هاي مختل��ف به دنب��ال فرصت هاي جديد س��رمايه گذاري 
مي گردد، در واقع دارندگان پول تالش مي كنند با س��رمايه گذاري 
در بخش هاي مختلف از جمله ارز و طال قدرت خريد خود را حفظ 
كنند. رضاپور اضافه كرد: اين پول سرگردان در ماه هاي اخير بطور 
پيوس��ته در حال گردش در بازاره��اي مختلف بوده ك��ه در اغلب 
موارد، باعث افزايش و بعضا حبابي ش��دن قيمت ها شده است. اين 
كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: علت تاخير در رشد بورس نسبت 
به بازار س��كه و ارز اين است كه س��رمايه گذاران در زمان بي ثباتي 
 اقتصادي و مح��دود ش��دن امنيت خاطر ب��ه س��راغ دارايي هاي 
نقدش��ونده مانند طال و ارز مي روند تا بتوانند در صورت نياز آن را به 

سرعت به پول تبديل كنند. 

 حباب نداريم
رضاپور اضافه كرد: البته بايد توجه داش��ت در هفته هاي اخير با 
رشد س��ريع و ش��تابان قيمت طال و ارز مواجه بوده ايم، بطوري كه 
داراي حباب قيمتي است و با ارزش��ي فراتر از ارزش واقعي معامله 
مي ش��ود. وي يادآور ش��د: با فرض كاهش اندك نرخ دالر و عادي 
شدن ش��رايط سياسي، رش��د ش��اخص بورس به باالي 120 هزار 

واحدي را نمي توان حبابي ارزيابي كرد. 

نحوه تخصيص و ارزيابي نرخ ارز ش��ركت هاي صادراتي يكي از 
 ابهامات مهم اين گروه در بازار س��رمايه ب��ود كه حتي گزارش هاي 
سه ماهه اول سال جاري برخي از ناشران بازار سرمايه نيز تحت تاثير 
اين ابهام قرار داشت. به گزارش س��نا، فردين آقابزرگي مديرعامل 
كارگزاري بان��ك دي با تاكيد ب��ر ابهام نرخ ارز براي ش��ركت هاي 
صادرات محور گف��ت: راهكارهايي ك��ه در قالب ب��ازار ثانويه ارز و 
دستورالعمل هاي ارزي اجرا مي شود، شكل جديدي از معامالت ارز 
را در بازار رقابتي و اقتصاد آزاد ترس��يم خواه��د كرد كه بطور قطع 
ن��رخ 4200 توماني را با تغييرات��ي همراه مي كند. وي با اش��اره به 
اينكه شركت هاي ارزآور بازار س��رمايه حداقل در سال اول اجراي 
اين تغييرات با رشد جهشي حاشيه س��ود مواجه مي شوند، افزود: 
هرچند شركت هاي بورس��ي در گزارش هاي سه ماهه از اين منظر 
ابهام داشتند اما با توجه به ايجاد ساز و كار الزم براي رفع اين شبهه، 
تحوالت مثبتي در صورت هاي مالي اين ش��ركت ها ثبت مي شود. 
اين كارشناس بازار س��رمايه گزارش هاي سه ماهه پتروشيمي ها و 
پااليشي ها را بسيار خوب ارزيابي كرد و گفت: با اجراي سياست هاي 
جديد ارزي حداقل در يك بازه زماني يك ساله، شركت هاي ارزآور 
با افزايش سودآوري رو به رو مي ش��وند اما با گذر از يك سال مالي 
بين قيمت تمام ش��ده و نرخ فروش توازن ايجاد مي شود، بر همين 

اساس سرعت رشد سودآوري در سال هاي بعد كند خواهد شد. 

 نقصان وارداتي ها 
آقابزرگ��ي در حالي رش��د س��ودآوري گروه ه��اي صاداراتي 
مثل پااليشي، پتروش��يمي، فوالدي و كانه هاي فلزي را با تغيير 
سياست هاي ارزي پيش بيني كرد كه معتقد است برخالف اين 

گروه ها، ش��ركت ها و بنگاه هاي ارز بر و شركت هايي كه متكي به 
تامين كاالي وارداتي هستند از لحاظ سودآوري با نقصان مواجه 
خواهند ش��د. مدير عامل كارگزاري بانك دي در ادامه به رش��د 
روزهاي اخير بازارس��هام و افزايش تقاضاي خريد اش��اره كرد و 
گفت: طبقه بندي بازارهاي رقيب مثل سكه، ارز و مسكن نشان 
مي دهد كه بازار س��رمايه يكي از مناسب ترين، نقدشونده ترين و 
قانونمند ترين بازارهاي فعال اقتصاد است. به گفته وي اين بازار 
داراي س��وابق درخش��ان و ويژه اي در جهت حف��ظ و نگهداري 

ارزش دارايي هاي سرمايه گذاران است. 

 سقف 150000 واحدي
آقابزرگي اظهار داشت: با توجه به بازدهي باالي سكه و ارز 
در اين مدت، پيش بيني مي ش��ود در يك بازه زماني كمتر از 
س��ه الي چهار ماه و در نيمه دوم سال ۹۷ بخش��ي از بازدهي 
س��اير بازارها بر ش��اخص بورس اثر بگذارد، بر همين اس��اس 
رش��د ش��اخص تا ارقام 150 هزار واحد با ف��رض ثابت ماندن 
شرايط حال حاضر، دور از انتظار نيس��ت. اين كارشناس بازار 
سرمايه با اشاره به ورود حجم قابل توجهي سرمايه هاي جديد 
به تاالر حافظ گفت: س��رمايه گذاران ت��ازه وارد دقت كنند به 
دور از هيج��ان و با تحلي��ل اقدام ب��ه س��رمايه گذاري كنند. 
وي بهتري��ن راه ورود به بازار س��رمايه را اتكا ب��ه گزارش ها و 
تحليل هاي كارشناسي مشاوران رسمي و مورد تاييد سازمان 
بورس دانست و گفت: البته افزودن بخش��ي از منابع در قالب 
صندوق هاي س��رمايه گذاري نيز ديگر راهكار كم ريسك براي 

سرمايه گذاران غير حرفه اي است. 

تحريم و پيچيدگي هاي بورس سودآوري شركت هاي ارز   آور
تحليلگران                                                                                                                                                                                                                  



اخبار

نشست اعضاي شوراي مشورتي تشكل ها با هيات رييسه اتاق تهران برگزار شد

تجهيز تشكل ها براي نقش آفريني در اقتصاد

نايب رييس اتاق بازرگاني پيشنهاد داد

راهكارهاي مهار دالر
نايب  ريي��س ات��اق بازرگان��ي ايران ضم��ن ارايه 
راه هايي براي مهار ارز گفت: پايه  اين بحران و تحوالت 
اقتصادي، سياس��ت گذاري هاي نادرست اقتصادي و 
بي انضباطي پولي و مالي كش��ور است كه عامل دامن 

زدن و شعله ور شدن اين بحران هم تحريم ها بود. 
پدرام س��لطاني در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه 
سياس��ت هاي غلط اقتص��ادي زمينه مس��تعدي را 
براي بحران در اقتصاد ما به وجود آورد كه فش��ارهاي 
بين المللي روي آن نتيجه داد و فضا را ش��عله ور كرد، 
اظهار كرد: در س��ال هاي گذش��ته چند مساله جدي 
داشتيم كه به تدريج انباشته ش��دند و شرايط را براي 
جهش نرخ ارز و تورم به وجود آوردن��د. در درجه اول 
حجم نقدينگي در كشور از سال 1392 تا پايان سال 
گذش��ته عمال بيش از چهار برابر ش��د و از ۴۵۰ هزار 
ميليارد تومان به بي��ش از يك ميلي��ون و ۶۰۰ هزار 
ميليارد تومان رسيد. او ادامه داد: در همين مدت عدم 
برخورد جدي با موسسات پولي غيرمجاز و آشفتگي 
در نظام بانكي و بي انضباطي موسس��ات و بانك هاي 
مجاز باعث افزاي��ش نقدينگي و مطالب��ات معوق در 
اقتصاد كشور شد. موضوع ديگر عدم توجه به ضرورت 
رعايت اس��تانداردهاي بين المللي بانكي توسط نظام 
بانكي است كه امكان و اجازه تعامل نظام بانكي ايران 
را عمال از بين برد. در كنار اين موارد كنترل قيمت ارز 
و فراهم نكردن زمينه افزايش قيمت ارز در تناسب با 

تورم ساالنه و افزايش نقدينگي، فنر ارز را فشرده كرد. 
نايب  رييس اتاق بازرگاني اي��ران با بيان اينكه اين 
موارد به صورت همگ��را امكان كنت��رل را از ظرفيت 
اقتصاد دستوري گرفت، افزود: از سال گذشته نرخ ارز 
افزايش يافت كه مش��كالت داخلي ب��ه آن دامن زد و 
تحريم هاي امريكا هم آن را شعله ور كرد. در درجه اول، 
شرايط واقعا بسيار خطير و وخيم است. بانك مركزي 
هم، ديگر ابزارهايش براي كنترل متعدد و موثر نيست. 
به گفته او، در حال حاضر اولين و مهم ترين كاري كه 

بايد انجام شود، اصالح سياست هاي ارزي است. 

  اولين قدم براي كاهش نرخ دالر
س��لطاني قيمت گذاري نرخ ارز به ۴2۰۰ تومان 
و اين ادع��ا كه اي��ن ارز را مي توان به هم��ه نيازهاي 
كش��ور تخصيص داد، يك ادعاي نادرست دانست و 
بيان كرد: نتايج اين سياست را ديديم كه منابع ارزي 
كش��ور را تا حد زيادي ضايع و زمينه رانت و فساد را 
فراهم كرد. براي مقابل��ه، در درجه اول بانك مركزي 
بايد اوال ارز دولتي را در اين قيمت پايين نگه ندارد و 
ثانيا اين ارز به حداقل و ضروري ترين نيازهاي كشور 

تخصيص پيدا كند. 
او با بيان اينكه در ش��رايط موجود، اين ارز حتي به 
كاالهاي اساس��ي هم قابليت تخصيص ندارد، گفت: 
شايد الزم باش��د به تعدادي از داروهاي بيماري هاي 

خاص كه در كش��ور توليد نمي ش��ود و قيمت بااليي 
دارد ارز دولتي تخصيص داده ش��ود و س��اير نيازهاي 
ارزي كشور به ساز و كار بازار سپرده شود. اين موضوع 
مي تواند كم��ك كند كه ب��ا ورود ارز نف��ت دولتي به 
جريان تبادالت ارزي، ش��رايطي كه ب��ه وجود آمده 
و جهش هاي بس��يار ارز كه بعضا به روزانه 1۰ درصد 

مي رسد، تا حدي كنترل شود. 
نايب ريي��س ات��اق بازرگان��ي در ادامه ش��مردن 
راهكاره��اي الزم براي بهب��ود ش��رايط ارزي اظهار 
كرد: بانك مركزي بايد بانك هاي تجاري را به س��مت 
انضباط پولي ببرد. اينكه آنها اجازه اضافه برداش��ت از 
حساب هاي بانك مركزي را نداشته باشند و موسسات 
مالي و پولي غيرمجاز همه در كوتاه ترين زمان ممكن 
جمع و از دس��ت اندازهاي آنها به بازار جلوگيري شود 
و بخشي از نقدينگي كشور كه عمال توسط آنها از بين 
رفته و به عنوان دارايي و ثروت ملي به تاراج برده شده، 

حتي بتواند از آنها باز ستانده شود. 
س��لطاني ادام��ه داد: بانك ه��اي مجاز ه��م بايد 
كامال در چارچ��وب منضبطي فعاليت ش��ان را انجام 
دهند، صورت هاي مالي ش��ان را بايد اصالح كنند و بر 
مبناي اس��تاندارد IFRS يا استانداردهاي بين المللي 
گزارشگري مالي نوس��ان هاي خود را آشكار و از توليد 
دارايي موهومي اجتناب كنند. اين موضوعات كمك 
مي كند از يك طرف تا حدي حجم نقدينگي كنترل 
شود و از طرف ديگر فشار از بازار ارز برداشته شود. البته 
اين كارها در ش��رايطي كه تحريم هاي بين المللي به 
سمت شديد و وخيم تر شدن مي رود و اينكه مجاري 
ارتباطي ما با بانك هاي بين المللي بسته شود، دامنه  اثر 

محدودي دارد. 

او در ادامه با بيان اينكه اين موارد خارج از اختيارات 
بانك مركزي اين دولت اس��ت و بايد مس��اله تحريم 
و مذاك��رات را با دنيا دنبال كنند، گف��ت: قطعا نياز به 
انعطاف بيش��تري داريم و بايد تغييرات جدي اتفاق 
بيفتد. اينكه مذاكره در كش��ور ما به ي��ك تابو تبديل 
شده، يك اشتباه استراتژيك در سياست هاي ما بوده 
اس��ت. كما اينكه امروز هم بس��ياري از صاحبنظران 
سياس��ي، اقتص��ادي و اجتماع��ي معتقدن��د امريكا 
هر اندازه هم با ما رويكرد خصمانه داش��ته باش��د، ما 
نمي توانيم در ش��رايط فعلي برخي از مشكالتمان را 

بدون مذاكره با امريكا حل كنيم. 
نايب رييس ات��اق بازرگاني اي��ران ادام��ه داد: در 
دوره برج��ام هم مذاك��ره كردي��م و مذاكرات مان در 
كابينه قبلي به نتايج خوبي رس��يد، اما رويكرد ترامپ 

و كابينه اش در همه شئونات بين المللي نامعقول بوده 
است. با وجود اين، اين موارد نبايد مانع از اين باشد كه 
ما درصدد حل مشكالت بين المللي خود با مذاكره با 

كشورها باشيم. 
سلطاني درباره رييس جديد بانك مركزي نيز بيان 
كرد: بانكداري مركزي خصوصا در اين شرايط نياز به 
جسارت، قاطعيت و عدم تاثيرپذيري از سياست هاي 
دولت و عدم دس��تورپذيري از دول��ت دارد. اگر او اين 
روحيه را داشته باش��د، مي تواند تا حدي موفق عمل 
كند. از طرفي ب��ازار ارز قابل پيش بيني نيس��ت و اگر 
سياست هاي ارزي جديدي كه در راه است، به سمت 
توضيحات ارايه شده باشد، مي تواند يك آرامش نسبي 
به بازار برگرداند در غير اين صورت كمكي نمي كند و 

ارز البته با افت و خيز به راه خود ادامه مي دهد. 

روز گذش�ته، نشس�ت ش�وراي مش�ورتي 
تشكل هاي اتاق تهران با هيات رييسه اين اتاق، 
به منظور تجهيز و تقويت تش�كل ها برگزار شد. 
شوراي مشورتي تش�كل هاي اتاق تهران، كه به 
گفته رييس آن مي تواند در نقش بازوي مشورتي 
و اجرايي اتاق بازرگاني ايفاي نقش كند، از ابتداي 
سال جاري و با هدف بهره گيري از توان و ظرفيت 
تش�كل ها در مديريت اقتص�اد بخش خصوصي 
و مشورت دهي به دولت و دس�تگاه هاي اجرايي 
تشكيل شده اس�ت. از جمله مهم ترين اقدامات 
اين شورا طي اين مدت، ارزيابي عملكرد و رفتار 
س�ازمان بورس در طي دو سال اخير بوده و البته، 
به گفته دس�ت اندركاران اين ش�ورا، قرار است 
از اين پس وظايف ديگري هم ب�ر عهده اين نهاد 
گذاش�ته ش�ود. رييس اتاق بازرگاني تهران نيز 
در اين نشس�ت از تصويب آيين نامه اي در جهت 
حمايت از تشكل ها در هيات رييسه اتاق بازرگاني 
تهران خبرداد و گفت: بر اس�اس اي�ن آيين نامه، 
برنامه هاي توانمندس�ازي و توسعه اي تشكل ها 
در حوزه هاي مختلف از جمله حوزه در دستوركار 
اتاق قرار گرفته اس�ت. از ديگ�ر برنامه هاي اتاق 
ته�ران كه در اين نشس�ت مط�رح ش�د، »ارايه 
تسهيالت براي خريد ساختمان اداري تشكل ها« 
براي كمك به تش�كل ها بود. تش�كيل كارگروه 
ستاد مقابله با تحريم ها در اتاق تهران و دعوت از 
اعضاي شوراي مشورتي تشكل هاي اتاق تهران 
براي مشاركت در نشست هاي اين كارگروه نيز از 
ديگر مواردي بود كه در اين نشست مورد بحث و 

تبادل نظر قرار گرفت. 
    

به باور كارشناسان، در حال حاضر راهي براي برون 
رفت از بن بست اقتصادي و مسائل سياسي و اجتماعي 
وجود ندارد، جز اينك��ه نگاه ويژه اي به تش��كل ها در 
س��طوح مختلف صورت بگي��رد. از آنجاي��ي كه اتاق 
بازرگاني نقش رهب��ري و هدايت گري تش��كل هاي 
اقتصادي كش��ور را بر عهده دارد، ش��كل گيري اتاق 
تشكل ها در زير مجموعه اتاق بازرگاني در واقع تحقق 
يكي از اهداف مهم اين نهاد بوده كه در اساس��نامه آن 

هم مورد تاكيد قرار گرفته است. 
در نشس��ت اعضاي هيات مديره شوراي مشورتي 
تشكل هاي اتاق تهران با هيات رييسه اين اتاق، ضمن 
بررسي عملكرد اين ش��ورا، در خصوص راهكارهايي 
براي استفاده بيش��تر از توان مشورتي اين شورا بحث 
و تبادل نظر ش��د. شوراي مشورتي تش��كل هاي اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران از ابتداي 

س��ال جاري و با هدف بهره گيري از ت��وان و ظرفيت 
تش��كل ها در مديري��ت اقتص��اد بخش خصوصي و 
مشورت دهي به دولت و دستگاه هاي اجرايي تشكيل 

شده است. 
در نشس��ت اخير اعض��اي هيات مديره ش��وراي 
مشورتي تش��كل هاي اتاق تهران با هيات رييسه اين 
اتاق، ابتدا اعضاي اين شورا به طرح ديدگاه ها و نظرات 
خود پرداختند و س��پس اعضاي هيات رييس��ه اتاق 
تهران با اعالم حمايت از ش��وراي مشورتي تشكل ها، 
بر برنامه ريزي  اين اتاق براي توسعه و تقويت تشكل ها 
و ورود اين بخش از اقتصاد كش��ور به تصميم سازي ها 

تاكيد كردند. 
محمدرضا مرتضوي، رييس ش��وراي مش��ورتي 
تش��كل هاي اتاق ته��ران، با اراي��ه گزارش��ي از روند 
ش��كل گيري اين نه��اد و عملكرد آن ط��ي چهار ماه 
گذش��ته گفت: تش��كل ها و اتحاديه ه��اي عضو اتاق 
بازرگان��ي از توانمندي و ظرفيت باالي��ي برخوردارند 
و ش��وراي مش��ورتي تش��كل ها مي تواند ب��ه عنوان 
بازوي مش��ورتي و اجرايي ات��اق بازرگاني نقش خود 
را در راس��تاي اهداف بخش خصوص��ي در حوزه هاي 
اقتصادي ايفا كند. مرتضوي س��پس يكي از اقدامات 
مش��ترك ميان اتاق ته��ران و تش��كل ها را، ارزيابي 
عملكرد و رفتار س��ازمان بورس در طي دو سال اخير 

عنوان كرد و خواس��تار بررسي و تحليل نقاط ضعف و 
قوت اين نهاد از سوي بخش خصوصي شد. 

  راه برون رفت از موانع اقتصاد
تش��كل هاي بخش خصوص��ي در واق��ع خانواده 
اصلي اقتصاد كشور هس��تند و در صورتي كه بتوانند 
از ابزارهاي خودش��ان اس��تفاده كنند، مي توانند در 
برون رفت كشور از بن بس��ت هاي اقتصادي، سياسي 
و اجتماعي راهگشا باشند. از اين رو، علي نقيب ديگر 
عضو ش��وراي مش��ورتي تش��كل هاي اتاق تهران و از 
مديران باسابقه صنعتي در بخش خصوصي كه انجمن 
صنايع شوينده و بهداش��تي را هدايت مي كند نيز، به 
ش��رايط پيش آمده براي اقتصاد كش��ور به ويژه طي 
ماه هاي اخير اش��اره و بر نقش تشكل ها در برون رفت 
از مش��كالت داخلي تاكيد كرد. او گف��ت: در صورتي 
كه تش��كل ها و اتحاديه ها با حمايت هاي درست و به 
موقع، قدرت واقعي خود را به دس��ت آورند، با كمك 
اين بخش ها مي توان برون رفت از مشكالت داخلي در 

حوزه اقتصاد و رفع موانع موجود را تضمين كرد. 
برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي توسط تشكل ها، 
يكي از خواس��ته هاي ديرينه فعاالن بخش خصوصي 
بوده و هس��ت. در اين جلس��ه، عالوه ب��ر اينكه ديگر 
اعضاي ش��وراي مش��ورتي تش��كل هاي اتاق تهران 

ديدگاه هاي خود را مطرح كردند، كاوه زرگران دبيركل 
كانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران نيز بر حمايت 
اتاق بازرگان��ي از برگزاري نمايش��گاه هاي تخصصي 

توسط تشكل ها تاكيد كرد. 
از سوي ديگر، راه اندازي خانه تشكل ها در راستاي 
حمايت اتاق تهران از تشكل ها مورد تقدير قرار گرفت. 
رضا پديدار عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و عضو 
هيات مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت 
ايران، در اين نشست طي سخناني تالش هاي صورت 
گرفته از سوي اتاق تهران در جهت حمايت از تشكل ها 
و به ويژه راه اندازي خانه تشكل ها را قابل تقدير دانست. 

  حمايت از تشكل ها در اولويت
در ادامه اين نشس��ت، رييس اتاق بازرگاني تهران 
طي س��خناني، كمك به تش��كل ها براي دس��تيابي 
ب��ه توانمن��دي بيش��تر و نقش آفريني ملم��وس در 
سياس��ت گذاري ها و تصميم س��ازي ها را يك��ي از 
اولويت ه��اي كاري اين ات��اق در دوره هش��تم هيات 
نمايندگان اتاق بازرگاني عنوان كرد. به گفته مسعود 
خوانس��اري، راه اندازي خانه تش��كل ها از سوي اتاق 
تهران از اقداماتي بود كه در راس��تاي توانمندس��ازي 
تش��كل هاي اقتصادي و اس��تفاده از پتانس��يل ها و 
ظرفيت هاي اين تش��كل ها انجام گرفت. خوانساري 

گفت: ب��ا تجهيز ي��ك س��اختمان در مرك��ز تهران، 
تش��كل ها مكان مناس��بي براي رس��يدگي ب��ه امور 
خود به دست آورده اند. خوانس��اري سپس با اشاره به 
تصويب آيين نامه حمايت از تشكل ها در هيات رييسه 
اتاق بازرگاني تهران، افزود: بر اس��اس اين آيين نامه، 
برنامه ه��اي توانمندس��ازي و توس��عه اي تش��كل ها 
در حوزه ه��اي مختل��ف از جمل��ه ح��وزه »نرم افزار، 
پژوهش و آموزش، برگزاري نمايش��گاه ها و نيز تهيه 
بانك اطالعاتي« در دس��توركار قرار گرفته اس��ت. او 
همچنين »ارايه تسهيالت براي خريد ساختمان اداري 
تش��كل ها« را از ديگر برنامه هاي اتاق بازرگاني تهران 

براي كمك به تشكل ها عنوان كرد. 
خوانساري در ادامه با اشاره به درخواست تشكل ها 
براي واگذاري اجراي نمايشگاه هاي تخصصي به اين 
بخش، افزود: در اي��ن رابطه در اتاق تهران جلس��ات 
كارشناسي زيادي برگزار شده اس��ت. در حال حاضر 
اتاق تهران اين آمادگي را دارد تا طرح مدون ش��وراي 
تشكل ها، در رابطه با اين موضوع را در اختيار دولت قرار 
داده و براي تحقق اين خواس��ته، آن را از طريق معاون 

اول رييس جمهوري پيگيري كند. 
تشكيل كارگروه ستاد مقابله با تحريم ها در اتاق 
تهران و دعوت از اعضاي شوراي مشورتي تشكل هاي 
ات��اق تهران ب��راي مش��اركت در نشس��ت هاي اين 
كارگروه از م��واردي بود ك��ه در اين نشس��ت مورد 
بحث و تبادل نظ��ر قرار گرف��ت. همچنين حمايت 
اتاق ته��ران از تش��كل ها و اقدامات اين ات��اق براي 
توانمندس��ازي اين بخش از اقتصاد كشور موضوعي 
بود كه از س��وي اعضاي حاضر در جلسه بر آن تاكيد 
شد. درخواس��ت از شوراي مش��ورتي تشكل ها براي 
ارايه پيشنهادها و ساز و كار تقويت تشكل ها نيز ديگر 
موضوعي بود كه در اين نشس��ت توسط اعضا مطرح 
شد. از آن س��و، تدوين طرح جامع اجرايي واگذاري 
برگ��زاري نمايش��گاه هاي تخصص��ي به تش��كل ها 
از سوي شوراي مش��ورتي تش��كل هاي اتاق تهران 
براي عملياتي كردن آن از طري��ق رايزني با دولت، از 
موضوعاتي بود كه توس��ط اعضاي هيات رييسه اتاق 
تهران در ديدار با اعضاي ش��وراي مشورتي تشكل ها 

مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت. 
گفتني اس��ت ش��وراي مش��ورتي تش��كل هاي 
اتاق تهران متش��كل از 9 عضو اس��ت كه همگي از 
مديران باس��ابقه تش��كلي و از فعاالن اقتصادي در 
رشته هاي مختلف هستند و هماهنگي فعاليت هاي 
تشكل هاي بخش خصوصي با اتاق بازرگاني تهران 
را در جهت تقويت توانمندي و اثرگذاري تشكل ها 

پيگيري مي كنند. 
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تشكلها6
توقف كاميون ها در مرز بازرگان

ايس�نا| دبير اتاق مش��ترك بازرگان��ي ايران و 
تركيه اعالم كرد: كاميون ه��اي اروپايي و تركيه اي 
كه حامل بار براي ايران هس��تند، در م��رز بازرگان 
متوقف مانده ان��د، در حالي كه اكثر اين ماش��ين ها 
حامل م��واد غذايي، داروي��ي و مواد فاسدش��دني 
هس��تند كه طبق قوانين جهاني بايد بدون توقف، 
اوراق ش��ان بررس��ي و از گمرك خارج شوند. جالل 
ابراهيم��ي اظهار ك��رد: ح��دود يك ماه اس��ت كه 
كاميون هاي��ي كه از كش��ورهاي اروپاي��ي و تركيه 
به مقص��د اي��ران و همس��ايه هاي آن حركت كرده 
بودند، به داليل��ي نظير پلمب و بررس��ي گازوئيل، 
بررسي اوراق ثبت سفارش، بررس��ي اوراق حمل و 
همچنين مشكالت س��خت افزاري و نرم افزاري در 
مرز بازرگان متوقف ش��ده اند و اين در حالي اس��ت 
كه محموله باري ش��ان مواد فاسدشدني بوده اند كه 
دچار ضرر و زيان شده اند. او افزود: در اين ميان كرايه 
معطلي كاميون ها از هزينه هاي خريد و تجارت نيز 
باالتر رفته اس��ت. ابراهيمي با اش��اره به درخواست 
س��فير ايران در تركيه درباره اعزام اف��راد براي حل 
اين مش��كل به مرز بازرگان گفت: اگر اين مش��كل 
حل نش��ود براي ايران از لحاظ بازار داخلي و چهره 
عمومي تجارت صورت خوش��ي ندارد. رييس مركز 
مطالعات ايران و تركيه تصريح كرد: عالوه بر مسائل 
پيش آمده براي تجار ايراني، كاميون هايي كه بايد از 
ايران عبور كنند به جهت كم كردن فش��ار گمرك، 
سهولت حمل و نقل و جلوگيري از فساد موادي كه 
همراه دارند، مسير خود را تغيير مي دهند و مرزهاي 
ديگر را جايگزين مي كنند؛ بنابراين مقدار زيادي از 
درآمد ايران كه از طريق حق عبور سرزميني حاصل 
مي ش��ود، از بين م��ي رود. همچنين رض��ا كامي، 
رييس اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و تركيه تاكيد 
كرد: بايد ترتيبي اتخاذ ش��ود تا مس��ائل گمركي و 
كنترل گازوئيل تريلرها و عبور كاميون ها س��هل و 
در چند كيلومتري تبريز هدايت شود. اين امر باعث 
مي شود، از تراكم و توقف تريلرها در مرز كاسته شود 
و س��وءتفاهم هايي كه در مورد مرز بازرگان به وجود 
آم��ده، برطرف ش��ود. او همچنين اظهار كرد: س��ه 
ارگاني كه در مرز بازرگان، سوخت تريلرها را كنترل 

مي كنند بايد يكپارچه شوند. 

اقدامي براي كنترل نقدينگي نشد
فارس| رييس انجمن س��رمايه گذاري خارجي 
اتاق بازرگان��ي ايران ب��ا تاكيد بر اينكه مش��كالت 
اقتصاد ايران س��اختاري اس��ت، گفت: در دو سال 
گذشته باوجود اينكه بحث تحريم ها مطرح نبود اما 
براي توليد و هدايت نقدينگي به سمت توليد هيچ 
اقدامي انجام نش��ده است. حسين سليمي در پاسخ 
به اين سوال كه آيا مش��كالت اقتصادي با تغييرات 
مديران اقتصادي قابل حل اس��ت، گفت: مشكالت 
اقتصادي ايران، مشكالتي ساختاري است كه تنها 
با تغييرات مديران قابل حل نيست. رييس انجمن 
س��رمايه گذاري خارجي اتاق بازرگاني ايران با بيان 
اينكه يكي از مشكالت اساسي اقتصاد كشور مساله 
نقدينگي است، افزود: نقدينگي به هر بازاري كه وارد 
شده آن را متورم كرده است بنابراين بايد دولت براي 
حل اين معضل فكري كند تا نقدينگي را تبديل به 
توليد كند و توليد هم اش��تغال ايجاد كند. او با بيان 
اينكه اگر اش��تغال ايجاد نش��ود در هيچ برنامه هاي 
موفق نمي ش��ويم، افزود: از بس��ياري از برنامه هاي 
اقتصادي عقب هستيم و نبايد اين عقب ماندگي ها را 
مرتبط با تحريم ها بدانيم زيرا در دو سال گذشته كه 
خبري از تحريم ها نبود، اتفاقي براي توليد و اشتغال 
نيفتاد. سليمي با اشاره به افزايش قيمت دالر اظهار 
كرد: تالطمات ش��ديد بازار ارز از اواخر سال گذشته 
آغاز ش��د، در حالي كه در آن موق��ع بحث تحريم ها 
مطرح نبود و در نهايت هم افزاي��ش قيمت دالر در 
هر دو بازار رس��مي و آزاد ايجاد شد. او اظهار كرد: در 
دو سال گذشته با وجود اينكه بحث تحريم ها مطرح 
نبوده اما هيچ اتفاقي براي توليد و هدايت نقدينگي به 

سمت توليد صورت نگرفته است. 

افزايش توزيع مرغ در بازار
تس�نيم| رييس انجمن پرورش دهندگان مرغ 
گوش��تي با بيان اينكه قيمت مرغ ب��ه زودي كاهش 
مي يابد گف��ت: اين هفته عرضه مرغ در بازار بيش��تر 
مي شود؛ گرماي شديد يك ماه گذشته باعث شده بود 
رشد مرغ ها كم ش��ود. محمد يوسفي رييس انجمن 
پرورش دهندگان مرغ گوش��تي درب��اره اخباري كه 
درباره كمبود مرغ در ب��ازار در فضاي مجازي مطرح 
مي شود، اظهار كرد: مشكلي بابت تامين مرغ در بازار 
وجود ندارد و تولي��د اين محصول در كش��ور فراوان 
است و شركت پش��تيباني امور دام نيز اقدام به توزيع 
مرغ منجمد مي كند. او افزود: ش��ركت پش��تيباني 
امور دام هر كيلوگرم مرغ منجم��د را ۶۶۰۰ تومان تا 
۶7۰۰ تومان توزيع مي كن��د و در مقاطعي نيز اقدام 
به توزيع مرغ گرم به قيمت ح��دودي 8 هزار تومان 
كرده اس��ت. رييس انجمن پرورش دهن��دگان مرغ 
گوشتي، ادامه داد: ستاد تنظيم بازار بر اساس دستور 
العمل رياس��ت جمهوري مبني ب��ر افزايش حداكثر 
1۰ درص��دي قيمت ها، حداكثر قيمت م��رغ گرم را 
براي مصرف كننده در س��ال ج��اري 817۵ تومان با 
احتس��اب 9 درصد افزايش قيمت تعيي��ن كرد، اما 
اين قيمت مورد قبول ما نيس��ت. او با اشاره به داليل 
افزايش قيمت مرغ در بازار، تصري��ح كرد: با توجه به 
افزايش قيمت دان )خوراك طيور( هزينه هاي توليد 
ما ۶۰ تا ۶۵ درصد افزايش يافته اما قيمت فروش مرغ 
را حداكثر 9 درصد باال برده اند. يوسفي با بيان اينكه 
بر اس��اس هزينه هاي توليد، قيمت واقعي مرغ براي 
مصرف كننده 9۵۰۰ تومان اس��ت گفت: قيمت دان 
)خوراك مرغ( در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 
در برخي اقالم ت��ا 9۰ درصد و قيمت ذرت ۵۰ درصد 
افزايش يافته است و نمي ش��ود آن را با قيمت ستاد 

تنظيم بازار به فروش رساند. 

نايب رييس اتاق بازرگان��ي، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران 
معتقد اس��ت كه راه اندازي س��امانه جامع كار و الزام كارفرمايان و 
كارگران به ثبت نام در آن عمال وضع بروكراسي جديد است و مانعي 
بر سر راه اشتغال و فضاي كسب وكار خواهد بود. حسين سالح ورزي 
از دولت و معاون اول رييس جمهوري خواس��ت تا هر چه س��ريع تر 

جلوي اين اقدام را بگيرند. 
س��الح ورزي در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق ايران اعالم كرد: 
درحالي كه فضا و محيط كسب وكار در ايران نامناسب است، وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي با راه اندازي س��امانه جام��ع روابط كار، 
هزينه و مقررات جديدي بر س��ر راه فعالي��ت توليدكنندگان وضع 
كرده اس��ت. عضو هيات مديره كانون عالي كارفرمايي ايران گفت: 
راه اندازي اين سامانه يك اتفاق جديد است كه وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي با آن مقررات دست و پاگير جديدي را در حوزه روابط 
كار وضع كرده است. رييس سازمان ملي كارآفريني ايران ادامه داد: 
در شرايط فعلي نه تنها ايجاد مش��اغل جديد سخت و دشوار است 
بلكه حفظ، استمرار و پايداري مشاغل موجود هم با ابهام و سختي 

زيادي مواجه است اما متاس��فانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
بدون توجه به اين ش��رايط، اقدام به ايجاد س��امانه عريض و طويل 
روابط كار كرده است. وزارتخانه همه كارفرمايان و مديران مجموعه 
توليدي و بنگاه هاي اقتصادي را مجبور ك��رده تا با مراجعه به دفاتر 
پيش��خوان و با پرداخت مبلغي، جزئيات ق��رارداد كاركنان خود را 
ثبت كنند. قائم مقام ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي 
در مخالفت با اين س��امانه تاكيد كرد: كارفرمايان به دليل شرايطي 
كه خارج از اختيار واحدهاي توليدي ايجاد شده و هم چنين به دليل 
افزايش هزينه هاي توليد، در پرداخت حقوق و دستمزد نيز با مشكل 
مواجه اند. راه اندازي س��امانه جامع روابط كار در چنين شرايطي به 
غير از افزايش بدبيني و نارضايتي توليدكنندگان از دولت ثمره اي 
به همراه نخواهد داشت. س��الح ورزي از دولت خواست تا اين رويه 
را متوقف سازد. او گفت: بايد دولت و معاون اول رييس جمهوري به 
اين موضوع ورود كنند، جلوي اين كار را بگيرند و اجازه وضع چنين 
مقررات و اقدامي را ندهند. دولت بايد وضع بروكراسي و ايجاد موانع 

جديد بر سر راه اشتغال زايي و توليد را متوقف كند. 

نايب رييس ات��اق بازرگاني ايران و روس��يه با بي��ان اينكه ايران 
در آس��تانه پيوس��تن ب��ه اتحاديه گمركي اوراس��يا اس��ت، گفت: 
روس��يه ممنوعيتي از نظر »انتقال پول«، »كش��تي راني« و »بيمه  
محموله هاي تج��اري« در تجارت ب��ا ايران در زم��ان تحريم ندارد. 
كاوه زرگران نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و روسيه در گفت وگو با 
تسنيم، اظهار كرد: بعد از ورود به تحريم هاي امريكا عليه كشورمان، 
اين مشتريان اصلي نفت ايران هس��تند كه مي توانند عاملي باشند 
كه اين تحريم ها تاثيرگذار باش��د يا نه. او با بيان اينكه »چين، هند، 
روسيه، تركيه و كره جنوبي« كشورهايي هستند كه بيشترين خريد 
نفت از ايران را دارند، افزود: اينكه اين كش��ورها بخواهند نفتشان را 
از اي��ران خريداري كنند يا ن��ه و پول نفت خود را ب��ه چه صورتي با 
ايران تس��ويه كنند، در زمان تحريم هاي امريكا عليه ايران، اثر گذار 
اس��ت. نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و روس��يه ادامه داد: تركيه و 
روس��يه تا به امروز خيلي ش��فاف اعالم كرده اند كه از مواضع ايران 
حمايت و اعالم كرده اند، كه تنها از تحريم هايي كه سازمان ملل عليه 
كشوري وضع كند حمايت مي كنند و از تحريم هاي يك كشور عليه 

ديگر كشورها حمايت نمي كنند. از آن سو، چين نيز به تازگي اعالم 
كرده، كه حاضر به پيروي از امريكا براي تحريم عليه ايران نيست و 
هند ميزان واردات نفت خود از ايران در آستانه تحريم ها 8۵ درصد 
افزايش داده و ركودي جديد از خود به جاي گذاشته است. او تصريح 
كرد: اين نشان مي دهد، اين كش��ورها عالوه بر رعايت پرتكل ها، 
روابط سياس��ي دوس��تانه با ايران دارند؛ اگر اين روند باقي بماند، 
درباره تامين كاالهاي اساسي وضعيت خوبي خواهيم داشت؛ زيرا 
روسيه كش��وري اس��ت كه در اغلب مواردي كه ما نياز به واردات 
داريم مي تواند جايگزين مناسبي ديگر كش��ورها باشد واز لحاظ 
ممنوعيت انتقال پول، كش��تي راني، بيمه ممنوعيت��ي ندارد. او 
درباره الحاق ايران به اتحاديه گمركي كش��ورهاي آس��ياي ميانه 
)اوراسيا(، گفت: برخي از صادركنندگان كاالهاي صادراتي ايران 
در حال حاضر براي اينكه تعرفه گمرك��ي كمتري براي صادرات 
به روس��يه بپردازند ب��ا صادرات محص��ول خود ب��ه آذربايجان و 
تركمنس��تان، از اين كش��ورها براي صادرات مجدد به روس��يه 

استفاده مي كنند تا هزينه گمركي كمتري بپردازند. 

نايب رييس اتاق ايران با انتقاد از ايجاد »سامانه روابط كار« مطرح كرد

مانعي جديد در فضاي كسب وكار
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و روسيه تشريح كرد

۳ مزيت ضدتحريمي روابط ايران با روسيه



دريچه

كوتاه از منطقه

پكن 60 ميليارد دالر بر كاالهاي امريكايي تعرفه اعمال كرد

شكست مذاكرات محرمانه پكنـ  واشنگتن

دولت ائتالفي تالش مي كند اقتصاد ايتاليا را آرام كنند

سرمايه گذاران نگران جنگ مالي رمـ  بروكسل
گروه جهان|

 جوزپه كونته نخس��ت وزير ايتالي��ا، گفته رم با 
برنامه هاي مهم بودجه براي تقوي��ت رقابت گرايي 
موافقت كرده است و سعي دارد س��رمايه گذاران را 
پس از سقوط شديد اوراق قرضه توسط دولت، آرام 

كند. 
به گزارش فايننش��ال تايمز، وزراي ارش��د دولت 
ايتاليا در عمل به آنچه در رابطه ب��ا مذاكره بين دو 
حزب دولت پوپوليس��ت ائتالفي يعني احزاب ليگ 
و جنبش پنج س��تاره وع��ده داده بودن��د، گردهم 
آمده اند. در آس��تانه اين ديدار، رهبران هر دو حزب 
ائتالفي اصرار دارند كه برنامه بودجه شامل مخارج 
و ابتكارعمل ه��اي كاهش ماليات باش��د كه هر دو 
مي توانند ب��ر مس��ئوليت دومين دول��ت مقروض 

منطقه يورو بيافزايند. 
بنا براين گ��زارش، كونته پس از دي��دار با وزرا از 
جمله جيوواني تريا وزي��ر دارايي و لوئيجي دي مايو 
معاون نخس��ت وزير كه رهبري جنبش پنج ستاره 
را نيز ب��ر عه��ده دارد، در بيانيه اي گفت: »بر س��ر 
برنامه ري��زي مالي و اقتص��ادي اي توافق كرديم كه 
به زودي ارائ��ه خواهد ش��د.« نخس��ت وزير ايتاليا 
گفته كابينه اصالحات متفاوتي را بررسي كرده كه 
امكان ايجاد رش��د اقتصادي پايدارتر و س��ريع تري 
را ب��راي ايتاليا فراهم به دنبال خواهد داش��ت و اين 
كشور را در عرصه بازارهاي جهاني رقابتي تر خواهد 
كرد. ماتئو س��الويني رهبر حزب ليگ هم به كانال 

تلويزيوني »اس��كاي تي ج��ي 24« ايتاليا گفته كه 
بودجه بالفاصله هم��ه آنچه ب��راي آن برنامه ريزي 
كرده اند را شامل نخواهد شد. او گفته است: »اولين 
مرحله ها به س��مت ماليات يكدست، لغو اصالحات 
قوانين بازنشستگي، حذف ماليات هاي درخواست 
شده از سوي وام دهندگان به ايتاليا خواهد بود. اين 
مس��ائل در برنامه بودجه در نظر گرفته مي شوند.« 
لوييج��ي دي مايو مع��اون نخس��ت وزير ايتاليا، هم 
هفته گذشته گفته بود در نظر دارد در فاصله زماني 
كوتاه پيش نويس قانوني را به پارلمان ارائه كند كه 
تضميني براي پرداخت يك دس��تمزد پايه باش��د؛ 
دي ماي��و در كمپين ه��اي انتخاباتي وع��ده چنين 

قانوني را به راي دهندگان داده بود.
اقدام اخير دولت ايتاليا در ف��روش اوراق قرضه 
با سررسيد دو س��اله بزرگ ترين حراج از زمان اوج 
فروش اوراق قرضه دول��ت ايتالي��ا در اواخر ماه مه 
بود؛ زماني كه نگراني عموم��ي از اين بود كه دولت 
جديد دربرگيرنده عناصر حامي ترك اتحاديه اروپا 
باشد. در يك بازه زماني در معامالت روز جمعه نرخ 
بهره وري اوراق قرضه دو س��اله ايتاليا كه در جهت 
عكس با قيمت حركت مي كند، 40 واحد اساس��ي 
برابر با 1.361 درص��د افزايش يافت، ام��ا بعدتر با 
اندك��ي كاهش ب��ه 0.94 درصد رس��يد. بهره وري 
اوراق قرضه ده س��اله ت��ا 20 واحد براب��ر با 3.102 
افزايش يافت و بعدتر با ميزان��ي كاهش به 2.916 

درصد رسيد.

انتظار مي رفت احزاب تش��كيل دهن��ده دولت 
ائتالفي از جلسه روز جمعه براي اعمال فشار بر تريا 
و وادار كردن او به عمل ب��ه وعده هاي انتخاباتي اش 
اس��تفاده كنند. اما تريا كه يك استاد دانشگاه بدون 
تجربه سياسي است، مجبور خواهد بود آن وعده ها 
را با واقعي��ت مالي مردم ايتالي��ا و همچنين قوانين 
بودجه اتحادي��ه اروپا تطبيق ده��د. انتظار مي رود 
دولت ايتاليا تا 30 سپتامبر يك سري اهداف جديد 
مالي تعيين كند و پيش نويس برنامه بودجه را براي 
بازبيني تا پي��ش از 15 اكتبر، در اختي��ار اتحاديه 
اروپا بگ��ذارد. تري��ا وع��ده داده ب��ود در چارچوب 
پيش بيني هاي كس��ري بودجه و بدهي انجام شده 
از سوي دولت پيش��ين، حركت كند. اين به معناي 
كس��ري بودجه اي براب��ر ب��ا 1.6 درص��د از توليد 
ناخالص داخلي و نس��بت بده��ي 130.8 درصدي 
است. پيرو ايگنازي استاد علوم سياسي در دانشگاه 
بولونيا گفت: »تريا به وضوح تحت فشار است، اما او 
قوي  هيكل و مقاوم است. او از هيچ برنامه بودجه اي 
كه ش��رايط مالي مردم ايتالي��ا را به خط��ر اندازد، 
حماي��ت نخواهد كرد. از اين رو، اگ��ر در موقعيتش 

بماند جايي براي نگراني نيست.«
سرجيو فابريني رئيس دانشگاه لوئيز گفت بيانيه 
كونته تعمدا »ابهاماتي« داش��ت تا بدين ترتيب هم 
به بازارها و هم به راي دهن��دگان اطمينان دهد. او 
افزود: »واضح اس��ت كه در ش��رايطي ك��ه احزاب 
ليگ و جنبش پنج س��تاره برنامه هاي خود مربوط 

به ماليات يك دس��ت را رد نك��رده و درآمد اوليه را 
تضمي��ن كرده اند، مش��كالت و ش��ك و ترديدهاي 
بس��ياري از ناظران درباره اين دول��ت همچنان به 

قوت خود باقي است.«
ارزش س��هام بانك هاي اعتباردهن��ده ايتاليايي 
هم روز جمعه تحت فش��ار بود و س��بب ش��د آنها 
بدترين عملكرد را در صنعت بانكداري اروپا داشته 
باشند. ارزش س��هام »بي پي اي آر بانكا« 2.4 درصد 
و »بانكو بي پي ام« 2 درصد كاه��ش يافت و اين در 
حالي بود كه ارزش سهام »يو بي آي بانكا«، »اينتسا 
سانپوئالو« و »يوني كرديت« بيش از يك درصد افت 

داشتند.
س��يموس مك گورين مدير بخ��ش اوراق قرضه 
در ش��ركت مديريت دارايي جي پي م��ورگان گفت: 

»س��رمايه گذاران در ابت��دا »ي��ك دوره آرامش در 
ماه اوت« را انتظار مي كش��يدند كه با نوس��ان هايي 
در پايي��ز در ميانه مذاك��رات بر س��ر برنامه بودجه 
همراه ش��ود. اما اظه��ارات عمومي رهب��ران دولت 
ائتالفي اين روند را تس��ريع كرد كه بدين معناست 
كه روز حسابرسي با كميسيون اروپايي كه مسئول 
اعمال قوانين كس��ري بودجه و بده��ي در منطقه 
يوروس��ت، احتماال خيلي زودتر فرا خواهد رسيد.« 
اين كارش��ناس مالي افزود: »بازار اكنون خود را در 
معرض جنگي ق��رار داده كه س��رمايه گذاران وقوع 
آن را بين دولت ائتالفي و بروكس��ل بر س��ر توسعه 
مالي پيش بيني كرده بودند. در همين حال، سطح 
نوس��ان به ميزان طوالني ش��دن مذاك��رات برنامه 

بودجه بستگي خواهد داشت.«

گروه جهان|
 چين اعالم كرده بر پنج ه��زار و 207 قلم كاالي 
وارداتي از امريكا 60 ميليارد دالر تعرفه اعمال كرده 
اس��ت. گفته ش��ده پكن پس از شكس��ت مذاكرات 
محرمانه خود با واش��نگتن به اق��دام متقابل تجاري 
عليه واشنگتن دست زده اس��ت. اين در حالي است 
كه جنگ تج��اري چي��ن و امريكا و ري��زش مداوم 
شاخص سهام هاي بورس چين باعث شده اين كشور 
جايگاه دومين بازار بزرگ س��رمايه جهان را به ژاپن 

واگذار كند. 
به گزارش رويترز، تعرفه 60 ميليارد دالري چين 
در واكن��ش به تصمي��م دولت امريكا ب��راي افزايش 
25 درصدي تعرفه ب��ر ح��دود 200 ميليارد كاالي 
صادراتي چين اس��ت. دولت چين با انتشار بيانيه اي 
اعالم كرده: »اگر امريكا تصميم خود به افزايش تعرفه 
را به اجرا در آورد، چين بي درنگ اقدام واكنش��ي را 
به اجرا خواهد گذاش��ت. پس از به اجرا در آمدن اين 
اقدامات، ادارات ذي ربط و محافل اجتماعي مختلف، 
نتايج آن را ارزيابي و س��عي خواهند كرد كه تاثيرات 
اين اصطكاك بر توليد داخلي و زندگي در كش��ور، تا 
حد امكان كاهش يابد. چين تعهد مي كند همچنان 
طبق برنامه و بطور تزلزل ناپذير، سياست اصالحات و 
درهاي باز را به پيش ببرد و قاطعانه از جهاني ش��دن 
اقتصاد حمايت و از اصل تج��ارت آزاد و نظام تجارت 

چند جانبه، حراست كند. «
يك مش��اور اقتصادي كاخ س��فيد اما در واكنش 
به اين اق��دام چين تاكيد كرده ك��ه دونالد ترامپ به 
فشار تجاري خود بر پكن ادامه خواهد داد. اين مقام 
امريكايي به بلومبرگ گفته است: »ما بارها گفته ايم 
كه به دنبال يك همكاري تجاري مبتني بر ش��رايط 
بدون تعرفه، ب��دون موان��ع كمرگي و ب��دون يارانه 
هستيم. ما خواس��تار اصالحات تجاري هستيم. اما 
چين تمايلي به ش��نيدن ندارد. اقتصاد آنها ضعيف 
است، ارزش پول ملي شان پايين اس��ت و مردم اين 

كشور را ترك مي كنند. پس تالش هاي ترامپ را در 
اين مسير را تضعيف نكنيد. « 

س��خنگوي وزارت بازرگاني چين ه��م گفته: »ما 
چاره اي نداري��م جز اينكه اقدامات واكنش��ي الزم را 
اعمال كنيم تا از اقتدار ملي و منافع مردم؛ س��ازوكار 
تجارت آزاد و تجارت چند جانبه و همچنين از منافع 

مشترك همه كشورهاي جهان حمايت كنيم. «

 از دست رفتن جايگاه بورس جهان 
چين در شرايطي از لزوم حفظ اقتدار ملي و منافع 
مردم اين كشور سخن گفته كه شبكه سي ان بي سي 
گزارش داده ب��ا تداوم ريزش بازاره��اي بورس چين 
به دليل جنگ تج��اري با امريكا، اين كش��ور جايگاه 

خود در دومين بازار بزرگ س��رمايه جهان را به ژاپن 
واگذار كرده اس��ت. تا پايان معامالت هفته گذشته 
ارزش بورس ه��اي چي��ن ب��ه 09. 6 تريلي��ون دالر 
كاهش يافت تا بدين ترتيب اين كشور جايگاه دومي 
خود را به ژاپن با بورس 16. 6 تريليون دالري واگذار 
كند. در حال حاض��ر امريكا بزرگ ترين بورس جهان 
را دارد. در نوامبر 2014 بورس چين موفق شده بود 
همتاي ژاپني خود را پشت سر بگذارد. بورس امريكا 
تا پايان معامالت هفتگي ب��ا 31 تريليون دالر ارزش 
بافاصله زيادي از رقباي خود در جايگاه با ارزش ترين 
بورس جهان قرار دارد. گفته شده، شاخص شانگهاي 
كامپوزيت چين از ابتداي امس��ال تاكنون 17درصد 
ارزش خود را از دست داده است و 27 درصد پايين تر 

از قله خود كه 52 هفته پيش به ثبت رساند قرار دارد. 

 شكست مذاكرات محرمانه 
نش��ريه آس��يا تايمز گ��زارش داده كه تش��ديد 
تنش هاي تجاري چي��ن و امريكا به دليل شكس��ت 
مذاكرات محرمانه دو كش��ور اس��ت. در اين گزارش 
آمده: »شكس��ت در مذاكرات پنهاني و غير رس��مي 
دو كش��ور كه يك هفته قبل انجام شده موجب شد 
تا دامنه جنگ تجاري دو طرف گس��ترده تر ش��ود. 
ظاهرا اين ارتباط محرمان��ه، گفت وگوي تلفني بوده 
كه استيون منوچين وزير خزانه داري امريكا، با ليوخه 
معاون نخست وزير چين، انجام داده است. امريكا در 
اين مذاكرات غيررسمي، خواس��تار آن شده بود كه 

چين الگوي اقتصادي خ��ود را به تدريج تغيير دهد و 
در بحث نيمه هادي ها قدرت بيشتري به شركت هاي 
ذي ربط امريكايي بدهد ك��ه مورد موافقت چين قرار 
نگرفته است. گفته ش��ده، در يك سال ونيم گذشته 
سران دو كش��ور درباره مس��ائل اقتصادي و تجاري 
30 بار با يكديگر ارتباط تلفني داش��ته و چهار ديدار 
مستقيم انجام داده اند كه بسيار كم سابقه بوده اما باز 

هم طرفين موفق به حل اختالفات نشده اند. 
امري��كا مدعي اس��ت ك��ه چي��ن پي��ش از اين 
جنگ تجاري را ش��روع كرده و م��ازاد تجاري 375 
ميليارد دالري در مقابل اين كش��ور دارد و اين براي 
واشنگتن منصفانه نيس��ت اما چين بر اين باور است 
كه ممنوعيت ص��ادرات فناوري پيش��رفته از امريكا 
باعث ش��ده تا چنين مازاد تجاري به وجود بيايد. بر 
اساس آمار گمرك چين در 6 ماه نخست سال 2018 
ميالدي ميزان كل حجم روابط تجاري چين و امريكا 
به يك هزار و 930 ميليارد يوان )هر دالر 7. 6 يوان( 
رس��يده كه در مقايسه با دوره مش��ابه سال گذشته 
2. 5 درصد رش��د يافت��ه و 7. 13 درص��د مبلغ كل 
تجاري چين را تش��كيل داد. رييس جمهوري امريكا 
در شرايطي بر ادامه سياس��ت هاي فعلي خود اصرار 
دارد كه به اعتقاد ناظران، جنگ تجاري امريكا عليه 
ش��ركاي تجاري نه تنها نتيجه موردنظر را رقم نزده 
بلكه باعث شده كسري تراز تجاري اياالت متحده در 

مبادالت بازرگاني با رقبا افزايش پيدا كند. 
وزارت بازرگان��ي امريكا اخيرا در گزارش��ي اعالم 
كرده اس��ت امتيازاتي ك��ه دونالد ترامپ با فش��ار بر 
كش��ورهاي ديگر و از طريق وضع تعرفه بر كاالهاي 
آنه��ا در ماه مي به دس��ت آورده بود، در م��اه ژوئن از 
ك��ف رفته اس��ت. طبق اين گ��زارش، كس��ري تراز 
 تجاري امريكا در ماه ژوئن با 3. 7 درصد رشد معادل

2. 3 ميلي��ارد دالر ب��ه 3. 46 ميلي��ارد دالر افزايش 
يافت. اين رقم باالترين جهش در كسري تراز تجاري 

اين كشور است.
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7 جهان
 توقيف دارایی های 

دو وزیر آمریكایي  در تركيه
گروه جهان| رجب طیب اردوغان رئیسجمهوری 
ترکیه،اعالم کرده که داراییهای دو وزیر آمریکایی را در 
پاسخ به تحریمهای واشنگتن عیله آنکارا ضبط میکند. 
به گ��زارش حریت، اردوغ��ان در مصاحب��های در کنگره 
حزب عدالت و توس��عه گفت: »اقدام اخیر ایاالت متحده 
در رابطه با پرونده کشیش این کشور که در ازمیر زندانی 
است، مناسب یک شریک اس��تراتژیک نیست. آمریکا با 
این اقدام بیاحترامی بزرگی به ما کرده است.« وی افزود: 
»ما تا دیشب از خود صبر نشان دادیم. امروز، دوستان من، 
دستور میدهم که داراییهای وزرای کشور و امور خارجه 
آمریکا در ترکیه مسدود ش��وند. آنها که گمان میکنند 
میتوانند با زبان تهدید و اعمال تحری��م ترکیه را وادار به 
عقبنشینی کنند، نش��ان دادهاند که این کشور را خوب 
نمیشناسند.« ایندرحالياس��تکهاقداماخیرامریکا
درتحریم دو وزیر ترک باعث شد لیر به پایینترین سطح 
در برابر دالر س��قوط کند و تورم نیز به ۱۶ درصد برس��د. 
به گزارش راشا تودی، باتحریمآمریکا،سقوط لیر ترکیه 
و کاهش تمایل س��رمایهگذاران به خرید این ارز بیش از 
پیش تسریع ش��دتااندازهايکهارزشهر دالر آمریکا به 
5.11 لیر رسید که در تاریخ این کش��ور بیسابقه است. 
این تحریمها پس از بازداش��ت یک کشیش آمریکایی به 
نام اندرو برنس��ون که به گفته مقامات ت��رک در کودتای 
نافرجام سال ۲۰۱۶ این کشور نقش داشته است، صورت 
گرفت. در جدیدترین آمار اعالم شده،نرخ تورم ترکیه در 
ماه ژوئیه به ۱۶ درصد رسیده و این در حالی است که بانک 
مرکزی، نرخ بهره را بدون تغییر و در سطح 17.75 درصد 
نگه داشته است. یاکو کریستینسن مدیر مرکز مطالعات 
بازارهای نوظهور دانسکه بانک دانمارک در این باره گفت: 
»افزایش تقابل ترکیه با آمریکا میتواند به افزایش خروج 
سرمایه از این کشور منتج شود. اردوغان پیشتر از بانک 
مرکزی ترکیه به دلیل افزایش نرخ بهره انتقاد کرده بود و 
تصمیم اخیر بانک مرکزی برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره 
میتواند نشانهای از کاهش استقالل این بانک باشد.«اما
بهرغم سقوط لیر، اقتصاد ترکیههنوز بر مدار رشد است و 
صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی این کشور در سال 
۲۰۱۸ را 4.2 درصد و در سال ۲۰۱۹ معادل 3.9  درصد 
پیشبینی کرده است.رجبطیباردوغانشنبهبرنامه
۱۰۰روزهکاری ریاستجمهوریخودرااعالموتصریح
کردهدراینمدت4۰۰پروژهمهمتوسعهوعمرانبهاجرا

درمیآید.

 119 كشته  و زخمي 
در حمله افغانستان

دوحملهانتحاريدرش��هرگردیز،مرکزوالیت 
پكتيادرشرقافغانستاندهها کش��تهومجروحبر
جايگذاش��ت. بهگزارشیورونی��وز،هدفحمله
ایندومهاجمانتحاري یکمس��جدش��یعیاندر
شهرگردیزبهناممس��جدخواجهحسنبود. پلیس 
تيراندازيدومهاجمانتحاريبهمردمراتایید کرده
است. هنگامایندوحملهانتحاريدستکم۶۰۰نفر
درونمسجدخواجهحسنبودند. گفتهشده،شمار

قربانیانحمالتممکناستافزایش یابد. 

كردستان عراق در پي 
افزايش توليد نفت

کردس��تانع��راقهمس��وب��اتوافقب��ابغداد
درخصوصص��ادراتنفتکرک��وکازطریقخط
لولهبهبندرجیهانترکیهدرت��الشبرايافزایش
حجمتولیدنفتوگازخوداس��ت. بهگزارشایرنا،
دولتکردستانعراقاعالمکردهدردیدار نيچروان
بارزانينخست وزیرمنطقهکردستانعراق،وحیدر 
عبادينخس��ت وزیرعراق،دوطرفبرايصادرات
نفتاس��تانکرک��وکازطریقخطلول��هاقلیمبه

بندرجیهانترکیهبهتوافقرسیده اند. 

 دیوار 850 كيلومتري 
تركيه در سوریه

کش��ورترکیهباهدفکنترلت��ردددرامتدادمرز
خودباسوریه،850 کیلومتر دیواربتنياحداثکرده
است. بهگزارشخبرترک،هماکنون۸5۰کیلومتراز
مرز۹۱۱کیلومتري بینترکیهوسوریهبااستفادهاز
دیواربتنيمسدودشدهوتنهاگذرگاه هاي رسمي بين
دوکشوربازاست. ترکیه تاآخرسالجاري 61 کیلومتر
باقيماندهازمرزخودباس��وریهرانیزب��ااحداثدیوار
بتنيمس��دودميکند.بهگزارشخبرترک،درطول
دیواراحداثش��دهدرامت��دادمرزترکیهوس��وریه،
برجک هاي دیدهبانيبهارتفاع۱5مترونیزدروازههاي

خاصبرايترددمرزبانانتعبیهشدهاست. 

پاداش 5  ميليارد دالري 
مزدوران عربستاني در یمن

هاآرتصنوشتهعربس��تانس��عوديماهانهپنج
میلیارددالربهم��زدورانامریکايجنوبيوآفریقایي
خوددرجنگعلیه یم��نپرداختمي کن��د. ریاض
همچنین بيشازصدهاه��زاردالربرايفعالیتهاي 
دیگرهزینه ميکند.باوجوداینکه امریکااجازهتجهیز
هواپیماهايعربستانبرايمشارکتدرماموریتهایي
مانندجنگباالقاعدهدریمنراداده،اماحمله ايعلیه
مواضعالقاعدهدریمنازسويعربستانصورتنگرفته
اس��ت. هاآرتص نوشته،عربس��تانواماراتدرواقعاز
عناصرالقاعدهبرايحمایتازقبایل��ي کهباانصاراهلل

مي جنگند،استفادهميکنند.

 ركورد افزايش نرخ بهره 
در بريتانيا در 9 سال اخير 

گروه جهان|
 بانک مرکزی انگليس ب��ا افزايش نرخ بهره به 0.75درص��د آن را به باالترين 
رقم از زمان بحران اقتصادی جهان به بعد رساند. به گزارش گاردين، کارشناسان 
بانک مرکزی انگليس به افزايش نرخ بهره پايه در بريتانيا رای مثبت دادند و نرخ 
بهره بانکی در اين منطقه با 0.5 درصد افزايش روبرو شد. اين در حالی است که 
کارشناس��ان اقتصادی و رهبران تجاری هم انتظار چني��ن تصميمی را از بانک 
انگليس داشتند. در همين حال کميته سياستگذاری پولی بانک انگليس با رای 
به باال رفتن 0.5 درصدی نرخ بهره رقم فعلی آن را به 0.75 درصد افزايش دادند 

و نرخ بهره بريتانيا به باالترين سطح خود از سال 2009 ميالدی به بعد رسيد.
بانک مرکزی انگليس می تواند با تغيير نرخ پايه به اهداف سياست پولی خود 
دست پيدا کند و پيش از اين هم تالش برای رس��يدن به نرخ تورم هدف گذاری 
ش��ده خود يعنی کمتر از 2درصد کرده بود. البته آمار توليدات صنعتی بريتانيا 
نش��ان می دهد که بالتکليفی در م��ورد برگزيت و چش��م انداز جن��گ تجاری 
بين المللی باعث کاهش توليد در اين بخش ش��ده اس��ت. از طرف��ی هم برخی 
از کارشناس��ان اقتصادی بر اين باور هس��تند که با توجه به بالتکليفی در مورد 

برگزيت و جنگ تجاری، افزايش نرخ بهره تصميمی عاقالنه محسوب نمی شود.
مذاکرات برگزيت مي��ان بريتاني��ا و بروکس��ل ادام��ه دارد و مباحثی مانند 
دسترس��ی بريتانيا به بازار اروپ��ا به دنبال خ��روج بريتاني��ا از اتحاديه گمرک و 
بازار اين منطقه در جريان است. اين در حالي اس��ت كه نتايج بررسي هاي اخير 
ش��ان می دهد کمتر از يک سوم مديران ش��رکت های انگليس��ی برای برگزيت 
برنامه ريزی کرده اند. رويترز نوش��ته، 49 درصد مديران شرکت های بريتانيايی 
انتظار دارند که برگزي��ت تاثيری بر آنها خواهد داش��ت و 42 درص��د نيز اعالم 
کرده اند تنها زمانی اق��دام به تغييرات خواهند کرد که رواب��ط بريتانيا و اتحاديه 

اروپا شفاف تر و روشن تر شود.

 بازارهاي مالي امريكا 
در تب و تاب پيروزي دموكرات ها 

گروه جهان|
 احتمال كنترل دموكرات ها بر حداقل يك��ي از دو مجلس كنگره اياالت متحده 
در انتخابات ميان دوره اي نوامبر موجب ش��ده اس��ت كه برخي از مديران پول هاي 
خود را از بخش هاي��ي مانند بخش مال��ي و فناوري كه ممكن اس��ت با نظارت هاي 
دقيق تري مواجه ش��وند، خ��ارج كند. به گ��زارش رويت��رز، در حالي ك��ه كمتر از 
100روز به انتخابات كنگره امريكا باقي مانده، مديران اعتباري ش��ركت هاي فدرال 
اينوس��تورز، اوپنهايمر فاندز و بي ام او گلوبال از جمله مديراني هستند كه پول نقد 
را جذاب تر مي بينن��د. از جمله نگراني هاي اصل��ي مديران اين اس��ت كه پيروزي 
دموكرات ها مي تواند به كنترل تك حزبي جمهوري خواهان بر كاخ س��فيد و كنگره 
پايان دهد و تحقيقاتي درباره سوءاس��تفاده هاي احتمالي دولت ترامپ و همچنين 

بي ثباتي بازار سهام را در پي داشته باشد. 
فيل اورالندو استراتژيس��ت اقتصادي، مي گويد: »علت نگراني ما اين است كه 
راي دهندگان دموكرات بسيار مشتاق هس��تند و به احتمال زياد بسيار گسترده 
در انتخابات ش��ركت خواهند كرد و حزبي ك��ه در قدرت ق��رار دارد نوعا در نيم 
دوره اول خوب كار نمي كند. چنين اقدامي همچنين نامزدهاي رياست جمهوري 
دموكرات ها را تقويت خواهد كرد تا با ش��عار بهداش��ت و درمان جهاني، افزايش 
حداقل دستمزد و لغو كاهش هاي مالياتي شركت هاي مصوب جمهوري خواهان 
در ماه دسامبر شركت كنند كه همه اين اقدامات رشد اقتصادي را آهسته خواهد 
كرد. نگران��ي از پيروزي دموكرات ها موجب ش��ده ش��ركت اورالن��دو اواخر ماه 
ژوئن مقداري از س��هام خود را بفروش��د. اوالندو انتظار دارد كه بازار سهام امريكا 
بين اواخر اوت و س��پتامبر دس��تكم 10درصد كاهش يابد. دموكرات ها نيازمند 
بازپس گيري 23 كرسي براي كسب اكثريت مجلس نمايندگان و 2 كرسي براي 

كنترل سنا هستند. 
انتخابات ميان دوره اي كنگره اياالت متحده ششم نوامبر برگزار مي شود. 

 كره شمالي برنامه هسته اي    خود را 
متوقف نكرده است

گروه جهان| 
جديد ترين گزارش س��ازمان ملل متحد نش��ان مي دهد كره شمالي فعاليت هاي 
هسته اي و موشكي خود را متوقف نكرده است. اين گزارش محرمانه كه ظرف شش 
ماه گذشته توس��ط ناظران و كارشناس��ان مستقل فراهم شده، نش��ان مي دهد كه 
كره ش��مالي با زير پا گذاش��تن تحريم هاي س��ازمان ملل به فعاليت هاي موشكي و 
هسته اي خود ادامه داده است. وزير خارجه كره شمالي اما تاكيد كرده پيونگ يانگ 
به تحقق توافق به دس��ت آمده با امريكا در نشست ژوئن در س��نگاپور كامال پايبند 

است ولي به شدت نگران رويكردهاي امريكاست. 
رويترز به نقل از سازمان ملل نوشته، كره شمالي با انتقال گسترده توليدات نفتي 
و زغال سنگ از راه كشتي به كشتي، از قطعنامه هاي ش��وراي امنيت سازمان ملل 
متحد سرپيچي كرده اس��ت. كارشناس��ان همچنين اعالم كرده اند كه كره شمالي 
با هوش��مندي بيش��تر حجم و مقياس انتقال اين توليدات را افزايش داده اس��ت. 
همچنين در بخش ديگري از اين گزارش آمده كه نش��ان مي دهد رهبر حوثي هاي 
يمن از مقامات كره ش��مالي خواسته تا در دمش��ق با هم ديدار كنند و درباره مساله 
انتقال فناوري و ديگر امور مربوط به منافع مش��ترك گفت وگو كنند. كارشناس��ان 
مس��تقل اعالم كرده اند كه متخصصان فني كره شمالي در زمينه توليد موشك هاي 
بالستيك و ديگر فعاليت هاي ممنوع نظامي در سال هاي 2011، 2016 و 2017 از 

سوريه بازديد كرده اند. 
اين گزارش در حالي منتش��ر ش��ده كه پس از مالقات تاريخ��ي ترامپ و كيم 
جونگ اون  رهبر كره ش��مالي، و وعده خلع سالح هس��ته اي پيونگ يانگ، چين و 
روسيه از ش��وراي امنيت س��ازمان ملل خواس��ته اند تحريم ها عليه كره شمالي را 
س��بك تر كند. حال آنكه امريكا و ديگر اعضاي ش��وراي امنيت پيوسته خواستار 
آنند تا زماني كه كره شمالي »اقدامات ضروري« را انجام نداده، تحريم هاي شديد 

ادامه يابند. 



اخبار كشاورزي

تاثير كاريزما بر نورون هاي مغز

تشريح آناتومي كاريزما
چه چيز باعث مي شود يك فرد مهره مار داشته باشد و چرا بايد حواسمان در اين باره جمع باشد؟

مولف| آدام پيور|
مترجم|عليرضا شفيعي نسب|

نيويوركر|
چندين هفته در اين باره تحقي��ق مي كردم كه علم 
در مورد قدرت كاريزم��ا چه مي گويد. چ��را برخي افراد 
مشخصًا داراي كاريزما هس��تند و برخي ديگر نيستند؟ 
چرا به آس��اني تحت تاثير كاريزما قرار مي گيريم؟ افراد 
كاريزماتيك ما را مسحور خود مي كنند و باعث مي شوند 
حس خوبي در مورد خود داشته باش��يم. آنها مي توانند 
الهام بخش پيشرفت ما شوند. اما اين افراد خطرناك هم 
هس��تند. آنها از كاريزما براي پيش��برد اهداف، افزايش 
 قدرت و جهت دهي به ذهن ديگران اس��تفاده مي كنند. 
دانش��مندان چيزهاي زيادي در مورد كاريزما گفته اند. 
اف��راد داراي كاريزما بر احساس��ات افسارگس��يخته ما 
دست مي گذارند و مي توانند ذهن منطقي ما را غيرفعال 
كنند. آنها ما را هيپنوتيزم مي كنند. اما پژوهش ها نشان 
مي دهد كه كاريزما چيزي يك طرفه نيس��ت كه تنها در 
فرد كاريزماتيك موجود باش��د. كاريزم��ا را ادراكات ما 
ايجاد مي كنند، به خصوص وقت��ي در دوران تنش هاي 
سياسي، احساس آسيب پذيري مي كنيم. مي خواهم در 
اين مقاله در مورد اين پژوهش ها به شما بگويم و نظرات 
دانشمندان علوم اعصاب، روانشناسان و جامعه شناساني 
 را كه اين پژوهش ها را انجام داده اند به اطالعتان برسانم. 
اما ابت��دا مي خواهم در مورد واعظي گيرا به ش��ما بگويم 
كه چندين دهه در كليس��اهاي سرتاس��ر امريكا، مردم 
را با س��خنان مقدس عيس��ي مس��يح به وجد مي آورد. 
او سپس ايمان خود را از دس��ت داد و اكنون در اين باب 
موعظه مي كند كه چگونه مي توان ب��دون خدا، زندگي 
شادي داشت. آنچه را دانشمندان در مورد كاريزما مطالعه 

مي كنند، بارت كمپولو زندگي مي كند. 
دسامبر سال گذشته بود كه در مجله  نيويورك تايمز براي 
اولين بار در مورد كمپولو خواندم كه به تازگي ايمانش را از 

دست داده بود. 
مارك اپنهايمر در اين مقاله نوش��ته ب��ود »او فردي 
به ش��دت برونگرا ب��ود؛ در مقابل يك جمعيت، بس��يار 
زبردس��ت و در گفت وگوهاي خصوصي هم بسيار راحت 
بود. او با همه كس از شهرك نشينان باشگاه هاي روستايي 
گرفته تا مس��تمنداني كه در خانه اش به آنها غذا مي داد، 
ارتباط برقرار مي كرد«. پدر ب��ارت، توني كمپولو يكي از 
مشهورترين مبلغان امريكا در ۵۰ سال اخير بوده است. 
او مشاور و همدم بيل كلينتون در ماجراي رسوايي مونيكا 
لوينسكي بوده و امروزه همچنان مردم را در راستاي پيام 
 عشق و رستگاري از سوي حضرت مسيح بسيج مي كند. 
چه كس��ي مي تواند بهتر از فرزند واعظي ك��ه از راه خود 
برگش��ته، در مورد ق��درت كاريزما هم براي افس��ون و 
هم ب��راي فريب بداند؟ كمپولوي ۵۲ س��اله ك��ه امروزه 
داوطلبانه به عنوان يك »كشيش اومانيست« در دانشگاه 
كاليفرني��اي جنوبي، به جوانان مش��اوره مي دهد همان 
كسي اس��ت كه دنبال او هس��تيم. او بس��يار رك، گيرا، 
 پرانرژي و مطلع بود، درست مثل يك، خب. . . واعظ مبلغ. 
ماكس وب��ر، جامعه ش��ناس آلماني اوايل قرن بيس��تم 
مي نويس��د كاريزم��ا ويژگي اي اس��ت كه يك ف��رد را 
»از انس��ان هاي معمول��ي متماي��ز مي كن��د. و باع��ث 
مي ش��ود ديگران ج��وري با او رفت��ار كنند ك��ه گويي 
»قدرت ه��ا ي��ا ويژگي ه��اي فراطبيع��ي، فراانس��اني 
يا حداق��ل بس��يار اس��تثنايي ب��ه او اعطا ش��ده«. وبر 
معتق��د اس��ت »اي��ن ويژگي ه��ا در دس��ترس ف��رد 
معمول��ي نيس��ت و آن را داراي خاس��تگاهي اله��ي يا 
به عنوان يك الگ��و مي پندارن��د و به خاط��ر همين ها، 
 فرد م��ورد نظ��ر را ي��ك رهبر ب��ه حس��اب مي آورند«. 
كمپولو مدت هاي مديد ب��ه حقيقت اي��ن گفته ها باور 
داش��ت. او به من گفت »مجاب ش��ده بودم كه كاريزما 
مس��تقيمًا از خدا سرچش��مه مي گيرد و نوعي موهبت 
اس��ت«. او ادامه داد كه وقتي به تدريج ايم��ان خود را از 
دست داد »در مسير ارتداد از تمام مراحل ترك دين گذر 
كردم و به تدريج توانايي ام را ب��راي باور به اين حرف ها از 
دست دادم«. او شروع به موعظه اين باور كرد كه كاريزما 
ش��ايد مادرزادي باش��د، اما فراطبيعي نيست و مي توان 
آن را به اختيار مورد اس��تفاده قرار داد. كمپولو مي گويد 
»مي تواني��د از كاريزماي خ��ود براي هداي��ت مردم به 
سوي مس��يح يا براي فروش بيمه استفاده كنيد«. نكته 
ديگر هم اينكه به عقيده او، كاريزما ويژگي اي اس��ت كه 
 آن را حداقل تا حدي مي توان آموخت و تكامل بخشيد. 
اين دقيقًا همان چيزي بود كه ج��ان آنتوناكيس به من 
مي گفت. آنتوناكيس استاد رفتار س��ازماني و مدير دوره 
دكتراي مديريت در دانش��گاه لوزان اس��ت كه س��ال ها 
ب��ه مطالع��ه س��خنرانان كاريزماتيك پرداخته اس��ت. 
وي معتقد اس��ت كه »تكنيك هاي كاريزم��ا را مي توان 
آموخت«. آنتوناكيس مجموع��ه اي از )به قول خودش( 
تاكتيك هاي رهب��ري كاريزماتيك را شناس��ايي كرده 
كه دامنه آنها از به كارگيري اس��تعاره و داستان گويي تا 
روش هاي غيرگفتاري ارتباط همچون بازكردن دست ها 
هنگام س��خنراني و ژست هاي س��رزنده و بازنماينده در 
لحظات كليدي است. او نشان مي دهد كه اين تاكتيك ها 
روي هم رفته هشت مورد از ده انتخابات رياست جمهوري 
گذش��ته را رقم زده اس��ت. وي مي گويد »ه��ر چه افراد 
استفاده بيش��تري از تاكتيك هاي رهبري كاريزماتيك 
 كنن��د، ديگران آنه��ا را بيش��تر رهبرگون��ه مي بينند«. 
توني كمپولو ب��ر تمام اين تاكتيك ها مس��لط ب��ود. در 
دهه ۱۹۷۰و ۱۹۸۰، بارت كمپول��و و پدرش با يك دوج 
كورونت آبي و قراضه به سرتاس��ر كشور س��فر كردند و 
هرجا مي توانستند خطبه مي خواندند. كمپولو از كارهاي 
پدرش شگفت زده ش��ده بود. او مي گويد »پدرم يكي از 
كاريزماتيك ترين افراد دنيا بود. من پ��اي منبر واعظان 
سياه پوس��ت و افرادي مثل پدرم بوده ام. آنها مي توانند با 
هر لحن و حالتي سخن بگويند، زمزمه هايي مي كنند كه 

نمي توانيد گوش فرا ندهيد، لطيفه اي مي گويند، سپس 
داس��تاني تعريف مي كنند كه اش��كتان را درمي آورد و 
سپس تهديدي آتشين ارايه مي دهند. او مي تواند اين كار 

را در هر نقطه اي روي نقشه انجام دهد«. 
بس��ياري از مهم تري��ن درس هاي حرف��ه بارت پس 
از پاي��ان خطبه ه��اي پ��درش به دس��ت مي آم��د. پدر 
بارت هميش��ه پس از خطبه ها از او مي پرس��يد كه چه 
چيزي ديده اس��ت، چه چي��ز موثر واقع مي ش��ود و چه 
چيز نمي ش��ود و اينكه چ��را. نمونه اي از اي��ن درس ها 
 نحوه تحلي��ل مكاني اس��ت ك��ه در آن حض��ور داريد. 
كمپولو مي گويد »س��عي مي كنيد بفهميد سخت ترين 
بخش جايگاه حاضران كجاس��ت. ف��رض كنيم در يك 
پرديس دانش��گاهي هس��تيد و تعدادي ورزش��كار در 
رديف عقب نشس��ته اند. اگر س��راغ آنها نرويد، در تمام 
طول س��خنراني اذيتتان مي كنند«. پس قب��ل از اينكه 
براي س��خن گفتن برخيزي��د، به عقب جاي��گاه حضار 
مي رويد و ب��ا دردسرس��ازان بالقوه صحب��ت مي كنيد. 
»مي تواني��د بگوييد ’س��الم م��رد، چرا اين مدرس��ه رو 
انتخاب كردي؟ چطور شد كه از اينجا س��ر درآوردي؟‘ 
س��عي مي كنيد قبل از اينكه حتي روي سن برويد، اين 
افراد را به سمت خود بكشانيد. يا اينكه مي توانيد هنگام 
 سخنراني با ارتباط چشمي مستقيمًا سراغ آنها برويد«. 
كمپول��و مثالي ديگ��ر هم مي زن��د. »ي��ادم مي آيد يك 
روز با پ��درم به يك فس��تيوال ب��زرگ موس��يقي رفته 
بوديم. حدود ۱۰۰۰۰ كودك بر ش��يب تپه ها ايس��تاده 
بودن��د. فريزبي ها ب��ه همه س��و در پرواز ب��ود. همه نوع 
حواس پرتي اي وجود داش��ت. وضعيت صدا به ش��كلي 
بود كه ه��ر كاري مي كردي��د، صدا به صدا نمي رس��يد. 
پدرم گفت “كار س��ختي پيِش رو داريم “. س��پس گفت 
“پا ميش��م و اولش يه داس��تان س��نگين و احساس��ي 
مي گم. اگه با شوخي شروع كنم، چون اونا صداي خنده 
كس��ي ديگه رو نمي شنون، خودش��ون هم نمي خندن. 
تو چني��ن فضايي، بايد ش��وخي رو كنار بذاري و س��راغ 
مطال��ب احساس��ي ب��ري. حس وحال چني��ن گروهي 
 را ميش��ه پايي��ن آورد، اما واقعًا نميش��ه اونو ب��اال برد«. 
كمپول��و مي گوي��د پ��درش موهبت��ي طبيع��ي براي 
رهبري داش��ت. ام��ا او مطمئن ب��ود كه اي��ن موهبت 
از كج��ا سرچش��مه مي گي��رد. مي گف��ت پ��درش 
مث��ل ه��ر رهب��ر مش��هور و كاريزماتي��ك ديگ��ري 
 ش��ديداً ني��از داش��ت ديگ��ران او را دوس��ت بدارن��د. 
كمپولو مي گويد »پدرم س��ال ها مش��اور بيل كلينتون 
در معنوي��ات ب��ود. او و كلينت��ون دوس��تان خيل��ي 
خوبي بودند و هس��تند. ي��ك روز با پدرم در واش��نگتن 
دي س��ي بودم كه او به من گف��ت “ببي��ن، مي خام برم 
پي��ش رييس جمه��ور. ميخاي بي��اي؟ “ همه گ��واه بر 
اين امر هس��تند كه وقتي با بيل كلينت��ون در يك اتاق 
هس��تيد، حس مي كنيد ش��ما تنها ف��رد در دنياييد. او 
نوع��ي توانايي و كاريزم��ا دارد كه ح��س مي كنيد واقعًا 
دركت��ان مي كن��د و دردت��ان را مي فهمد. ه��م او و هم 
پدرم پدرانش��ان را در سني كم از دس��ت داده بودند. به 
نظرم اين امر نوعي ناامني ش��ديد را ايجاد مي كند. غالبًا 
اينطور به نظر مي رسد كه اين دس��ت افراد هر ده دقيقه 
به يك تحس��ين درست وحس��ابي نياز دارند تا احساس 
اعتبار كنند. پس بخش��ي از كاريزما از همينجا نش��أت 
 مي گيرد و مربوط به س��اختار احساس��ي فرد اس��ت«. 
البته كاريزم��ا دو نيمه دارد. كاريزم��ا رابطه ميان فردي 
اس��ت ك��ه داراي آن اس��ت و اف��رادي كه به آن پاس��خ 
مي دهند. ش��عله فقط زماني روشن مي ش��ود كه جرقه 
به آتش افزونه بخورد. ف��ردي كاريزماتيك كه رو به آينه 
صحبت مي كند چندان مهيج نيس��ت. اما چنين فردي 
 را جلوي يك جمع بگذاريد و فقط به تماش��ا بنش��ينيد. 
عام��ل ش��تاب بخش در اينج��ا احساس��ات اس��ت. در 
س��ال ۲۰۰۵، الكس��اندر تودورف، روانش��ناس دانشگاه 
مجله س��اينس دو  در  مقال��ه اي  در  پرينس��تون 
عكس كن��ار ه��م از كانديداه��اي رقيب ب��راي كنگره 
را به اف��راد نش��ان داد و از آنها خواس��ت ت��ا صالحيت 
آن دو را صرفًا بر اس��اس ظاهرش��ان نمره ده��ي كنند. 

آنه��ا در ثانيه اي مي توانس��تند قض��اوت خ��ود را انجام 
دهن��د و در ح��دود ۷۰ درص��د از م��وارد، به درس��تي 
 پيش بيني كردند كدام نامزد پيروز انتخابات مي ش��ود. 
تودورف مي گويد »ما خيلي س��ريع تصميم مي گيريم 
كه آيا يك فرد داراي بسياري از ويژگي هاي مهم مد نظر 
ما هست يا نه، ويژگي هايي نظير دوست داشتني بودن و 
صالحيت رقابت. اين در حالي اس��ت كه حتي يك كلمه 
هم با آنها صحب��ت نكرده ايم. به نظر مي رس��د ما نوعي 
توانايي ذاتي ب��راي انجام چني��ن نتيجه گيري هايي به 
شكل س��ريع و بدون تامل داريم«. تودورف با استفاده از 
اف. ام. آر. اي نش��ان داد ك��ه قضاوت هاي لحظ��ه اي بار 
احساس��ي قدرتمندي دارند، چون مرب��وط به فعاليت 
آميگدال هس��تند. آميگدال يك س��اختار ب��دوي مغز 
 اس��ت كه واكنش جنگ يا گريز در آن تعيين مي ش��ود. 
يوخن منگز، مدرس رفتار سازماني در دانشگاه كمبريج 
تاثير احساس��ي كاريزم��ا را »اثر بهت زدگ��ي« مي نامد. 
او در س��ال ۲۰۰۸ در دوران تحصي��الت دكت��ري خود 
به اين مفهوم رس��يد. در آن س��ال، منگز به برلين سفر 
كرده بود تا س��خنراني اوباما را گوش ده��د، به اين اميد 
كه ش��ايد بينش هايي در مورد نح��وه كاركرد كيمياي 
كاريزما ب��ه دس��ت آورد. وقتي اوبام��ا روي صحنه رفت 
و اعالم كرد كه او نه فقط ش��هروند امريكا، كه ش��هروند 
دنياس��ت، خود منگز هم مسحور ش��د. او تا چند دقيقه 
فراموش كرد كه اصاًل براي چه آنجاس��ت. او از خويشتن 
 خود بي��رون آم��ده و به ي��ك پي��رو تبديل ش��ده بود. 
او وقتي نگاهي به اطراف انداخت، به وجد آمد. هر آنچه او 
از كاريزما خوانده بود حاكي از اين بود كه رهبران با القاي 
احساس خوب به مردم، جادوي خود را پيش مي برند. اما 
آن جمعيت پرانرژي و س��رزنده نيود. كل جمعيت انگار 
منجمد و در حال خلسه بود. سپس زني كه كنار منگز بود 
با اشتياق فراوان گفت كه سخنراني اوباما »شگفتانگيز«، 
»حيرت آور« و »محشر« بود. اما وقتي منگز از او خواست 
سه چيز را كه از اين سخنراني دوست داشته نام ببرد، او 

نتوانست جوابي بدهد.
 منگز در يك س��خنراني تند توضيح داد كه رهبران 
كاريزماتيك ما را در حالت بهت قرار مي دهند. »و چون ما 
آنها را تا اين حد تحسين مي كنيم، معمواًل احساساتمان را 
به شكلي تقريبًا غريزي كنترل مي نماييم تا احترام مان را 
 به آنها نشان دهيم و برتري شان را به رسميت بشناسيم«. 
منگز اث��ر بهت زدگ��ي را در آزمايش��گاه شبيه س��ازي 
ك��رد. وي بدي��ن منظ��ور س��وژه ها را تحريك ك��رد تا 
ش��خصيت هاي كاريزماتي��ك را در ذهنش��ان تص��ور 
كنند و راجع به آنها بنويسند؛ س��پس ويديوكليپ هاي 
پراحساس��ي را به آنها نش��ان داد. منگز ب��ا اين پژوهش 
مطلبي مهم را نشان داد. ابراز احساسات بيروني سوژه ها 
ش��ايد مهار ش��ود، اما اب��راز تجربه احساس��ي و ذهني 
كس��اني كه »بهت زده« ش��ده بودن��د به هم��ان اندازه 
كس��اني كه دچار اين اثر نش��ده بودند ق��وي بود؛ حتي 
بيش��تر، چون آنها صرفًا ابراز اين احساس��ات را به خاطر 
احتراِم خودكار، س��ركوب ك��رده بودند. روانشناس��ان 
مدت هاس��ت مي دانن��د كه وقت��ي ابراز احساس��اتمان 
را س��ركوب مي كني��م، نه تنها ش��دت اين احساس��ات 
 افزايش مي يابد، كه از آسيِب شناختي هم رنج مي بريم. 
منگز دريافت ك��ه اكثر دانش��جويان معم��واًل گزارش 
مي دهند ك��ه محتواي دقيق س��خنراني اف��رادي را كه 
از تكنيك ه��اي س��خنراني كاريزماتي��ك و برانگيزنده 
احساسات اس��تفاده مي كنند به ياد دارند، آن هم بسيار 
بيشتر از محتواي سخنراني افرادي كه از بيان سرراست 
و غيركاريزماتيك بهره مي گيرن��د. اما آزمون هاي كتبي 
نشان داد كه مستمعين س��خنرانان كاريزماتيك نسبت 
به ش��نوندگان س��خنرانان غير كاريزماتي��ك چيزهاي 
خيلي كمتري را به ي��اد مي آورند. با اي��ن حال، وقتي به 
دانش��جويان فرصتي دادند تا در كافه تريا ب��ه دنبال هر 
سخنراني كه خواس��تند بروند و ايده هاي سخنراني اش 
را ب��ا او به بح��ث بگذارند، تقريب��ًا هيچ دانش��جويي به 
دنبال س��خنران يكنواخت نرف��ت و همگي ب��ه دنبال 
س��خنران كاريزماتيك رفتند. اين مس��اله براي ريچار 

بوياتزيس، پژوهش��گر رفتار س��ازماني، روانشناس��ي و 
علوم ش��ناختي در دانش��گاه كيس وس��ترن رزرو، اصاًل 
تعجب آور نيس��ت. بوياتزي��س به هم��راه آنتوني جك، 
روانش��ناس تجربي، با اس��تفاده از اف. ام. آر. اي نش��ان 
دادند كه س��خنرانان احساسي مس��يري عصبي به نام 
ش��بكه حالت پيش فرض را درگير مي كنند. اين مسير 
كه ش��بكه وظيفه منفي هم ناميده مي ش��ود چندين 
ناحي��ه از مغ��ز )از جمل��ه آميگ��دال( را دربرمي گيرد و 
مربوط به خيالبافي، فك��ر در مورد ديگ��ران و يادآوري 
چيزهاي گذشته است. جالب اينجاست كه دانشمندان 
دريافته اند فعالس��ازي اين مس��ير ارتباطي معكوس با 
همان مدارهايي دارد كه براي تفكر تحليلي بر آنها تكيه 
مي كنيم؛ يعني مدارهاي مربوط به عملكردهاي اجرايي، 
برنامه ريزي، اس��تدالل، توجه و حل مس��اله. بوياتزيس 
مي گويد »مشكل اينجاس��ت كه اين دو ش��بكه تقريبًا 
 هيچ همپوشاني ندارند و يكديگر را سركوب مي كنند«. 
برخ��ي دانش��مندان حت��ي دريافته ان��د ك��ه اف��راد 
كاريزماتيك به ج��ز اينكه توانايي خرد و اس��تدالل ما را 
غيرفعال مي كنند، در شرايط مناس��ب )به خصوص اگر 
كاريزمايشان از »رهبر« دانستن آنها سرچشمه بگيرد( 
 مي توانند ما را وارد حالتي ش��بيه ب��ه هيپنوتيزم كنند. 
در سال ۲۰۱۱، گروهي پژوهشگر به رهبري اوفه شيوت، 
عصب شناس دانش��گاه آرهوس دانمارك، مغز افرادي را 
بررسي كردند كه يكي از شديدترين مظاهر تاثير كاريزما 
را تجربه مي كنند، يعني ش��فا با كاريزم��ا. اين تيم براي 
انجام پژوهش موردنظر، ۱۸ مسيحي جوان و متعهد را از 
مذاهب معتقد به دعاهاي شفاعت )به خصوص از جنبش 
پنطيكاس��تي( به كار گرفتن��د. تمام اي��ن ۱۸ نفر اعالم 
كرده بودند ك��ه باوري عميق به اف��راد داراي قدرت هاي 
خاص شفابخشي دارند. پژوهشگران ۱۸ شركت كننده 
س��كوالر ه��م ب��ه كار گرفتن��د. آنها ب��ه خ��دا اعتقاد 
 نداشتند و نسبت به شفابخش��ي دعا نيز شكاك بودند. 
پژوهشگران از هر دو گروه شركت كننده خواستند تا به 
۱۸ دعاي مختلف يا اجراي س��ه دعاخوان گوش دهند و 
به آنها گفتند كه اين دعاخوانان غيرمس��يحي، مسيحي 
يا مس��يحي داراي قدرت هاي شفابخشي هستند. اما در 
واقع همه دعاخوانان اهالي معمولي كليسا بودند كه به هر 
 يك از آنها ش��ش دعا بطور تصادفي اختصاص يافته بود. 
پژوهش��گران دريافتند كه بس��ته ب��ه پيش فرض هاي 
موجود در م��ورد دعاخ��وان، تفاوت ه��اي هنگفتي در 
فعاليت هاي مغزي شنوندگان وجود دارد. در سوژه هاي 
مس��يحي، هن��گام گ��وش دادن ب��ه دعاخوان ه��اي 
غيرمسيحي، فعاليت در قس��مت هاي تحليلي مغز اوج 
گرفت، ام��ا اين ن��وع فعاليت هاي مغزي هن��گام گوش 
دادن به دعاخوانان��ي كه فرضًا قدرت هاي شفابخش��ي 
داش��تند به ش��دت كاهش يافت. اين تغييرات در گروه 
س��كوالر وجود نداش��ت. پژوهش��گران اي��ن يافته ها را 
با پژوهش هاي مش��ابه در م��ورد هيپنوتيزم مقايس��ه 
نموده و خاطرنش��ان كردند كه هيپنوتي��زم وقتي عمل 
كند، قبل از آن لوب پيش��اني بطور گس��ترده غيرفعال 
مي ش��ود. يعن��ي در واق��ع عملك��رد اجرايي مغ��ز فرد 
تحت هيپنوتيزم به هيپنوتيس��ت »واگذار مي ش��ود«. 
پژوهش��گران همچنين دريافتند كه »شركت كنندگان 
مس��يحي هر چه بيشتر شبكه هاي ش��ناختي اجرايي و 
اجتماعي ش��ان را غيرفعال كنند، كاريزم��اي دعاخوان 
 را در بررس��ي بع��دي نم��ره بيش��تري مي دهن��د«. 
شيوت يافته هايش را در بستر نظريه اي به نام »چارچوب 
كدگ��ذاري پيش بينانه« تبيي��ن مي كند. مغز اساس��ًا 
يك دس��تگاه تش��خيص الگوس��ت كه همواره در حال 
پيش بيني اس��ت. ادراك ما تركيبي از تجربيات پيشين 
)كه به شكل اين پيش بيني هاي خودكار نمود مي يابد( 
و ادراك حسي واقعي مان است. تا وقتي اطالعات حسي 
با پيش بيني ها همخواني داش��ته باش��د، مغز همراهي 
مي كند. وقتي هم عدم تطابقي وجود داش��ته باشد، مغز 
وارد صحنه مي ش��ود تا اصالحات الزم را انجام دهد. اما 
وقتي پيش كس��اني هس��تيم كه معتقديم قدرت ها يا 
توانايي هاي خاصي دارند )يعني وقتي تصميمي ذهني 

گرفته ايم ك��ه مي توانيم ب��ه آنها اعتماد كني��م(، ظاهراً 
 بطور ناخودآگاه تفكر تحليلي مان را س��ركوب مي كنيم. 
ش��يوت مي گوي��د »اگر انتظ��ار داري��د خ��دا را تجربه 
كنيد ي��ا در محض��ر ي��ك كارش��ناس كاريزماتيك يا 
مذهب��ي هس��تيد، ب��اور مي كنيد ك��ه هر چ��ه پيش 
مي آي��د حقيق��ت دارد و اين ام��ر منجر ب��ه تحقق آن 
تجرب��ه خ��اص مي ش��ود. در اين ش��رايط، چن��دان بر 
 ش��كاكيت و بررس��ي س��رمايه گذاري نمي كني��د«. 
اگ��ر كاريزما مث��ل جرق��ه باش��د و مخاطب مش��تاق 
مثل آتش افزون��ه، آنگاه زنجي��ره صحي��ح رويدادهاي 
دني��وي باع��ث ظه��ور اوج ق��درت انفج��اري كاريزما 
مي ش��ود. دافيد آبرباخ در كتاب كاريزما در سياس��ت، 
دين و رس��انه۵ به نقاط عط��ف تاريخ��ي اي مي پردازد 
ك��ه بس��تر برخ��ي رويداده��اي سرنوشت س��از ب��ود، 
 رويدادهايي كه رهبران كاريزماتي��ك جرقه آنها را زدند. 
آبرباخ به م��ن مي گف��ت: »كاريزما بر چي��زي عميق تر 
در جامعه دس��ت مي گذارد، چيزي كه هميش��ه آشكار 
نيس��ت، نكته كليدي اين اس��ت ك��ه مولفه هايي غير 
قابل پيش بيني در حيات يك كش��ور با يك گروه وجود 
دارد و وقتي پريش��اني خاصي در يك دوره شكل گيرد، 
افرادي جلو مي آيند كه قباًل امكان مطرح شدنشان نبود. 
آنها نمود چيزي حيات��ي در توانايي مواجه��ه با بحران 
هستند. پيوندي وجود دارد ميان آنچه بين آنها به شكل 
 دروني رخ مي دهد و هر آنچ��ه در بيرون اتفاق مي افتد«. 
آبرباخ مي گويد كه يك رهبر كاريزماتيك »فرد را از فشار 
زندگي تحت اس��ترس رها مي كند. اگر در اين شرايط به 
يك گروه بپيونديد، احساس امنيت بيشتري مي كنيد. اما 
اين امْر خود مستلزم آسيب پذيري فرد است. وقتي افراد 
احساس امنيت بيشتري كنند، نياز كمتري به رستگاري 
و پيونده��اي كاريزماتي��ك دارن��د. اما وقتي احس��اس 
آس��يب پذيري كنند، امكان شكل گيري يك دلبستگي 
كاريزماتيك وجود دارد. اين امر مي تواند در برخي شرايط 

بسيار خطرناك باشد«. 
آبرباخ، پژوهش��گر برجس��ته دانش��گاه مك گيل و 
دانش��كده اقتصاد لندن، فرانكلين روزول��ت و آدولف 
هيتلر )دو س��وي س��كه تاريخ( را مطالع��ات موردي 
جالبي به ش��مار مي آورد. ه��ر دوي آنه��ا از نيازهاي 
كشورشان در دوران ركود بزرگ اقتصادي برخاستند. 
هر دوي آنها به خوبي نش��ان مي دهند ك��ه تاثير يك 
 ف��رد كاريزماتيك مي تواند تا چه حد ش��گرف باش��د. 
آبرب��اخ مي گوي��د: »روزولت نم��اد مب��ارزه در دوران 
مش��قت ب��ود. او ب��ه ش��خصه مب��ارزه كرده ب��ود و 
مي توانس��ت نماينده ملتي باش��د كه در حال مبارزه 
اس��ت. وي به عنوان يك ف��رد مي توانس��ت نماينده 
گ��روه باش��د. روزول��ت از اي��ن جه��ت كاريزماتيك 
ب��ود. به نظ��رم قضيه ب��ه همين ش��كل اس��ت. ملت 
يا گروه در پي فردي اس��ت كه در ي��ك دوران خاص، 
 نماين��ده آن باش��د و اين قضي��ه ناخودآگاه اس��ت«. 
آبرباخ در مورد هيتل��ر هم مي گويد »بس��ياري افراد 
وقت��ي س��خنان او را مي ش��نيدند حس خوب��ي پيدا 
مي كردن��د. اين نكت��ه را معمواًل فرام��وش مي كنيم، 
چون كليپ هايي ك��ه از او وج��ود دارد معم��واًل او را 
نوعي ديوان��ه بي منطق نش��ان مي دهد. ام��ا در واقع 
مردم ب��ا س��خنان او وارد قلمرويي جديد مي ش��دند، 
نوعي متفاوت از وجود كه در آن، خود را با آلمان يكي 
مي دانس��تند. آنها نوعي غرور ملي ح��س مي كردند، 

نوعي اميد پرخاشگرانه به آينده شان«. 
آبرب��اخ ادام��ه مي ده��د ك��ه هيتلر »ب��ه مردم 
آماجي براي نفرت داد. اين كار روش��ي راحت براي 
بازگردان��ي ح��س برتري ب��ه مردمي اس��ت كه در 
زندگي احس��اس س��رخوردگي مي كنند. با اين كار 
همچني��ن مي توان ب��راي هر مش��كلي، يك مقصر 
غير از خودي ه��ا يافت. او بار مس��ووليت را از دوش 
مردم برم��ي دارد و اين امر براي كس��اني كه زير بار 
مسووليت كمر خم كرده اند، راحتي بخش است. در 
آن وضعيت بحران، مردم باي��د فراموش مي كردند، 
بايد متحول مي ش��دند. به همين خاطر اس��ت كه 

بحران و كاريزما چنين ارتباط نزديكي دارند«. 
دانش��مندان اتفاق نظر دارند ك��ه كاريزما ما را از 
طريق احساس��اتمان ج��ذب مي كند. آنه��ا بر اين 
امر هم اتفاق نظ��ر دارند كه مي ت��وان بر تصميمات 
لحظ��ه اي و ترس ه��اي نيمه خ��ودآگاه غلب��ه كرد. 
دنيل كانمن، روانش��ناس برنده جايزه نوبل در كتاب 
پرفروش خود به نام تفكر س��ريع، تفكر آهس��ته، دو 
نوع م��دار تصميم گيري م��وازي را ش��رح مي دهد. 
سيستم ش��هودي مغز بس��يار س��ريع تر از سيستم 
منطقي اس��ت. منتها سيستم ش��هودي در معرض 
عوام��ل ناخودآگاهي اس��ت ك��ه مبتني ب��ر تجربه 
ش��خصي محدود و تمايالتي هس��تند ك��ه منجر به 
پيش داوري هاي غير منطقي مي ش��وند. اما سيستم 
آهس��ته تر و منطقي تر كه مركزيت آن قش��ر جلوي 
مغز اس��ت، مي تواند عامل��ي توانمند ب��راي كنترل 
تمايالت ناخودآگاه باش��د، چون به ما زمان مي دهد 
تا آنها را تحليل كني��م. اين همان نكت��ه پاياني بود 
كه كمپولو مي خواس��ت در مورد كاريزم��ا بگويد: ما 

مي توانيم ياد بگيريم مسحور آن نشويم. 
كمپولو مي گويد: »قرار نيس��ت كاريزما را از بين 
ببريم. راه نجات مردم از عوام فريبان اين نيس��ت كه 
تمام عوام فريبان را بكش��يم، بلكه باي��د به مردم ياد 
دهيم كاريزما چگونه عمل مي كند، تا آنها خودشان 
بتوانند تش��خيص دهند كه فرد مورد نظر از كاريزما 
در راس��تاي مس��ووليت پذيري اس��تفاده مي كند يا 
سوءاستفاده. هميش��ه فكر كرده ام كاريزما همچون 
آتش اس��ت. هم مي توان با آن خانه را گرم كرد و هم 

خانه را به آتش كشيد«. 
منبع: ترجمان
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پرونده8
وضعيت ماهيان خاوياري

رو به وخامت است
مدير گ��روه مطالع��ات آب هاي داخلي موسس��ه 
تحقيق��ات علوم ش��يالتي گف��ت: وضعي��ت ماهيان 
خاوي��اري دري��اي خزر ب��ه دليل كاه��ش تخم ريزي 
و مش��كالت مهاج��رت ناش��ي از كاه��ش حجم آب 
رودخانه ها رو به وخامت است تا جايي كه دو گونه فيل 

ماهي و ازون برون رو به نابودي هستند. 
»محم��ود رامين« در گفت وگ��و با ايرنا اف��زود: در 
دهه هاي اخي��ر تغيير اقلي��م، روند كاه��ش دبي آب 
رودخانه ها )حجم آب(، سدس��ازي هاي بي رويه، صيد 
غيرمج��از در فصل تخم ري��زي، آلودگي آب، ش��ن و 
ماسه برداري از كف رودخانه ها سبب كاهش تخم ريزي 
ماهيان خاوياري، س��فيد، كلمه، كپور دريايي و سيم 
شده است. وي ادامه داد: شرايط به گونه اي است كه نه 
تنها در س��ال هاي اخير صيد تجاري ماهيان خاوياري 
به صفر رسيده اس��ت بلكه در حد كارهاي تحقيقاتي 
برداشت مي ش��ود. به گفته وي، اينگونه ماهيان براي 
تخم ريزي از آب لب شور دريا به آب شيرين رودخانه ها 
مهاجرت مي كنند و بنابراين دب��ي آب براي مهاجرت 

اينگونه ها از اهميت ويژه اي برخوردار است. 
اين كارشناس شيالتي يادآور شد: فصل تخم ريزي 
ماهيان خاوياري همه ساله از نيمه دوم اسفندماه آغاز 
مي ش��ود و تا اوايل تيرماه ادامه دارد؛ در اين مدت بايد 
تالش كرد تا با تش��ديد اقدام هاي نظارتي و حراس��ت 

فيزيكي، از صيدهاي غيرمجاز جلوگيري شود. 
رامين اظهار داشت: افراد محلي و صيادان در صيد 
غيرمجاز ماهي��ان خاوياري ذي نفع هس��تند بنابراين 
اجراي اقدام هاي حفاظتي نيازمند همكاري و مشاركت 
مردمي و حتي استفاده از نيروهاي بسيج است. به گفته 
وي، هر ساله مقدار زيادي از حجم آب رودخانه ها براي 
تامين آب مورد نياز كشت برنج وارد شاليزارها مي شود 
كه كم ش��دن حجم آب و رسوب و بس��ته شدن دهانه 

رودخانه ها در ورودي به دريا را به دنبال دارد. 
اين كارشناس ش��يالت، سدس��ازي را يكي ديگر 
از مش��كالت پيش رو براي حفظ گونه ه��اي ماهيان 
خاوياري برش��مرد و گفت: با وجود اينكه سدس��ازي 
مي تواند فوايدي داشته باشد اما يكي از زيان هاي ناشي 
از آن، مانع تراشي در مسير مهاجرات ماهياني است كه 
از رودخانه به دريا مي روند زيرا برخي از ماهيان به ويژه 
اگر حجم آب كم باشد، نمي توانند از سد يا پايه پل عبور 
كنند. مدير گ��روه مطالعات آب هاي داخلي موسس��ه 
تحقيقات علوم ش��يالتي اظهار داش��ت: در سه استان 
شمالي كشور 6 سد در دس��ت احداث و ۲6 سد ديگر 
در دست مطالعه است و بنابراين نيازمند تجديد نظر يا 

توقف ساخت اين سدها هستيم. 

تشريح داليل كاهش توليد گوشت
نماينده خوزستان در شوراي مركزي خانه كشاورز 
گفت: عدم توجه به وضعيت روستاييان باعث شده است 

به واردكننده دام و گوشت تبديل شويم. 
سيد عزيز موسوي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: 
رسيدگي نكردن به مش��كالت روس��تاييان و عشاير 
استان خوزس��تان و ساير استان هاي كش��ور عالوه بر 
كاهش درآمد خانوارهاي روستايي و ايجاد فقر، كشور 
ما را ب��ه وارد كننده بزرگ محصوالت دامي و گوش��ت 
گرم تبديل كرده است. وي با ابراز نارضايتي از وضعيت 
پيش آمده افزود: حجم واردات گوش��ت و محصوالت 
دامي بطور نگران كننده اي در حال افزايش است و اين 
در حالي است كه بيكاري روستاييان و حاشيه نشيني 
آنها در شهرها، اين قشر را از يك جمعيت توليد كننده 
به جمعيتي مصرف كننده تبديل كرده است. موسوي 
از جمله داليل كاهش توليد گوشت كشور را سدسازي 
در زاگرس و به زير آب رفتن مراتع و ايل راه هاي ايالت 
وعشاير و كاهش ش��ديد جمعيت عش��اير در منطقه 

زاگرس برشمرد. 
نماينده خوزستان در شوراي مركزي خانه كشاورز 
تصريح كرد: متاس��فانه با وجود وجود دس��تگاه هاي 
عريض و طويل دولتي، متوليان امر توجهي به وضعيت 
روس��تاييان و عش��اير ندارند و اين بي توجهي موجب 
وابسته شدن بيش از پيش كشور به واردات محصوالت 

دامي و پروتئيني شده است. 

نهادهها تا توليد محصول نهايي 
رصد ميشوند

محصوالت كش��اورزي بر اس��اس طرح ش��بكه 
محصول سالم س��تاد توس��عه زيس��ت فناوري، از 
مرحل��ه نهاده ها تا محص��ول نهايي رص��د و پايش 

مي شوند. 
به گزارش ايسنا، محمد ملبوبي، رييس كارگروه 
كشاورزي ستاد توسعه زيس��ت فناوري در نشست 
نمايندگي هاي خارج از كش��ور مركز همكاري هاي 
تحول و پيش��رفت ب��ا اعضاي س��تاد كه ب��ا هدف 
اس��تفاده از تجربيات مفيد نمونه هاي مشابه شبكه 
محصول سالم در خارج از كشور برگزار شد، با تاكيد 
بر اهميت پايش در محصوالت كشاورزي، گفت: ما 
به واسطه ش��ركت هاي خصوصي بازرسي، از توليد 
نهاده هاي كشاورزي تا توليد محصول كشاورزي را 
پايش مي كنيم. همچنين شركت هاي بازرسي براي 
حفظ اعتبار خودشان اجازه نمي دهند خطايي رخ 
دهد. اگر اين شركت ها معتبر نباشند، جايي در اين 
شبكه ندارند. وي افزود: ستاد توسعه زيست فناوري 
به شركت هاي توليد محصول س��الم كمك كرده و 
آنها را در قالب شبكه اي به نام شبكه محصول سالم 

متحد مي كند. 
به گفته ملبوبي، در شبكه ساز و كارهايي وجود 
دارد از جمل��ه اينكه مس��تنداتي كه ش��ركت هاي 
توليدكننده ارايه مي كنند، توسط شبكه، بازنگري 
و راستي آزمايي مي ش��ود و بعد در وبس��ايتي قرار 
مي گيرد كه مصرف كننده با اس��كن كردن يك كد 
مي تواند به آن دسترس��ي پيدا كند. بر اساس اعالم 
معاونت علمي، وي ادامه داد: شبكه محصول سالم 
تا پايان امس��ال كامل و وارد فاز اجرايي مي ش��ود و 

مردم مي توانند از خدمات شبكه استفاده كنند. 
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خبر

ايراني ها بيش از 2.5 ميليارد دالر ارز مجازي خريدند

افزايش خريد »بيت كوين« در ايران پس از افزايش قيمت ها
گروه بانك  و  بيمه| 

بر اس��اس گزارش ه��اي جهاني، پس از رش��د 
قيم��ت ارزه��اي خارج��ي و قيمت ه��ا در ايران، 
خريد بي��ت كوين به عن��وان محبوب ترين رمز ارز 
جهان افزايش پيدا كرده اس��ت و گفته مي ش��ود 
كه ايراني ها بيش از 2.5 ميلي��ارد دالر ارز مجازي 
خريده ان��د. اما اين نكت��ه كه رمزارزه��ا تاچه حد 
قادرند در ش��رايط تحريم هاي اقتصادي و دالري، 
جايگزين مناس��بي براي ارزهاي خارجي باش��ند 
و نياز متقاضي��ان و وارد كنندگان ارز را پاس��خ گو 
باش��ند، موضوعي اس��ت ك��ه باي��د از جنبه هاي 

مختلف به آن توجه شود. 
به گ��زارش تع��ادل، اگرچ��ه براس��اس مصوبه 
سي ام ش��وراي عالي مبارزه با پولش��ويي در تاريخ 
۹ دي ماه ۱۳۹۶، ب��ه كارگيري اب��زار بيت كوين 
)Bit Coin( و س��اير ارزه��اي مج��ازي در تمام 
مراكز پولي و مالي كشور ممنوع اعالم شده اما اين 
موضوع نظر نهايي نيست و در صورتي كه مطالعات 
و پژوهش ها راهكاري براي ارايه مناسب رمزارزها 
ارايه دهد، مي توان در ش��رايط مناس��ب و با ايجاد 
زيرس��اخت هاي نظارتي و همچنين در ش��رايطي 
مانند تحريم از رمزارزها اس��تفاده كرد و به عقيده 
برخي كارشناس��ان، اس��تفاده از اين اب��زار جديد 
دنياي فن��اوري براي اقتصاد ايران در اين ش��رايط 

الزم است. 
 در مصوبه شوراي مبارزه با پولشويي آمده است: 
از آنجايي ك��ه انواع ارزهاي مج��ازي از اين قابليت 
برخوردار هس��تند كه ب��ه ابزاري براي پولش��ويي 
و تامي��ن مالي تروريس��م و بط��ور كل، جابه جايي 
منابع پولي مجرمان بدل شوند، حوزه نظارت بانك 
مركزي براي پيش��گيري از وق��وع جرايم از طريق 
ارزهاي مج��ازي، موضوع ممنوعي��ت به كارگيري 
ارزهاي مجازي را به بانك ها، موسس��ات اعتباري و 

صرافي ابالغ كرده است.
به گزارش ايِبنا، بر اس��اس گزارش هاي جهاني 
ريال ايران ك��ه پ��س از مدت ها ثبات نس��بي در 
مس��ائل اقتصادي توانس��ته بود ت��ا ارزش خود را 
بعد از س��ال هاي پر فراز و نش��يب اقتصاد ايران به 
دس��ت بياورد با توجه به خروج امري��كا از برجام و 
جنگ رس��انه اي ايجاد ش��ده در پ��ي تحريم هاي 
جديد دوب��اره روند نزول��ي يافته و در چند س��ال 
اخير ب��ه كمترين مي��زان ارزش خود نس��بت به 
ارزه��اي خارج��ي از جمل��ه دالر امريكا رس��يده 
كه باعث افزاي��ش نگراني مردم نس��بت به آينده 
ارزش پول ش��ده است؛ همين مس��اله باعث شده 
تا پول هاي كالن س��رمايه داران و مردم به سمت 
س��رمايه گذاري در ارزهاي خارجي و طال هدايت 
ش��ود كه روند افزايش قيمت ها و عدم از بين رفتن 
حباب ه��اي قيمتي ايجاد ش��ده را تش��ديد كرده 

است. 
پايگاه خب��ري CCN در جديدتري��ن گزارش 
خ��ود درب��اره وضعي��ت بي��ت كوي��ن ب��ه عنوان 
محبوب تري��ن ارز رمزنگاري ش��ده دني��ا در ايران 
مدعي شده اس��ت تا بر اس��اس آمار رسمي سايت 
CoinDance حجم معامالت ارز رمزنگاري شده 
بيت كوين با استفاده از ريال به دليل كاهش ارزش 
و مش��كالت ارزي ايران با وجود ممنوعيت معامله 
هرگونه ارزهاي رمزنگاري شده از جمله بيت كوين 
جهش��ي چند برابري نسبت به گذش��ته داشته كه 

نشان از اس��تقبال ايراني ها براي س��رمايه گذاري 
در بيت كوين عالوه بر س��رمايه گذاري در ارزهاي 
خارجي، سكه و طال دارد؛ البته همانطور كه نمودار 
پايين مشخص است، جهش اخير خريد بيت كوين 
با ري��ال همچنان كمت��ر از خريدهاي انجام ش��ده 
ريالي بي��ت كوين در زمان افزاي��ش قيمت اين ارز 
رمزپايه تا 2۰ هزار دالر در ماه دسامبر سال 2۰۱۷ 

ميالدي است. 
يكي از كارشناس��ان صرافي هاي فعال در حوزه 
ارزهاي رمزنگاري شده در ايران در خصوص خريد 
و فروش ارزه��اي رمزنگار به ايِبن��ا، گفت: با توجه 
به سياس��ت ممنوعيت ارزهاي رمزپاي��ه در ايران، 
معامله بي��ت كوين و س��اير ارزه��اي رمزنگار در 
بسياري از صرافي هاي ايراني متوقف شده و صرفا 
در برخ��ي از صرافي ها براي مش��تريان خاص و به 
صورت محدود انجام مي ش��ود اما از س��ويي ديگر 
محدوديت هاي ايجاد ش��ده در كش��ور باعث شده 
تا كالهبرداري و س��ودجويي در اين حوزه توسط 
س��ايت هاي تقلبي و كانال ه��اي تلگرامي با توجه 
به افزايش اس��تقبال م��ردم براي خري��د ارزهاي 
رمزنگاري شده به منظور س��رمايه گذاري افزايش 

محسوسي داشته است. 
وي ادام��ه داد: قب��ل از ايج��اد محدوديت ها و 
مش��كالت انتقال منابع مالي و خريدها به صورت 
ريالي معامله ارزهاي رمزنگاري ش��ده ش��فاف تر 
بود چ��را كه معم��وال صرافي ه��اي مب��دا معامله 
ارزه��اي رمزپايه در كش��ور مش��خص ب��ود و در 
صورت رجيس��تر و قانوني ش��دن آنها مي توانست 
كالهبرداري در اين حوزه به صفر برسد اما در حال 
حاضر شاهد وضعيتي لجام گس��يخته هستيم كه 
با توجه به اس��تقبال مردم و حض��ور كالهبرداران 
سايبري داخلي و خارجي شاهد افزايش بروز خطر 

در سالمت معامالت هستيم. 
اين كارشناس با اشاره به حجم خريدها تصريح 
كرد: حجم خريد بيت كوين اخيرا افزايش داش��ته 
اما اين رش��د مانند خريد ارزه��اي خارجي، طال و 
سكه نبوده است؛ قشر خاصي از مردم ايران عالقه 

زيادي به سرمايه گذاري پول هاي خرد كمتر از ۳۰ 
ميليون تومان در ارزهاي رمزنگاري شده دارند كه 
اولويت با بيت كوين و س��پس ايتريوم است اما در 
اين ميان بسياري نيز هس��تند كه در زمان سقوط 
قيمت بيت كوين خريدهاي چند ميلياردي انجام 

مي دهند. 
محمدرض��ا پ��ور ابراهيمي، رييس كميس��يون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي نيز پيش از اين به 
ايِبنا درباره حجم معامالت ارزهاي رمزنگاري ش��ده 
در ايران گفته بود كه ايراني ها در حدود 2.5 ميليارد 
دالر براي خريد بيت كوين و س��اير ارزهاي رمزنگار 
هزينه كرده اند و به منظور جلوگي��ري از خروج ارز 
از كش��ور و تثبيت قيمت ريال بايد به سراغ فناوري 

ارزهاي رمزنگار و ايجاد رمز ارز ملي رفت. 

  ارز رمزنگاري شده ملي راه حلي دارد؟
البت��ه چن��دي پي��ش، باب��ي ل��ي، مديرعامل 
ش��ركت BTCC در توييت��ي به حس��ن روحاني، 
رييس جمهوري ايران استفاده از ارزهاي رمزنگاري 
ش��ده را پيش��نهاد داد و گفت: در صورتي كه شما 
واقعا مي خواهي��د رييس جمهور ترام��پ را تهديد 
كنيد، بايد استفاده از ارز ثابت )فيات ماني( به ويژه 
دالر امريكا را متوقف كنيد و ش��روع به اس��تفاده از 
بيت كوين در تمام معامالت تج��اري خود نماييد؛ 
همچنين تمامي سرمايه ملي خود از طال و ارزهاي 

خارجي را به بيت كوين تبديل كنيد. 
در جلسه سي ام شوراي عالي مبارزه با پولشويي 
در تاريخ ۹ دي ماه ۱۳۹۶، ب��ه كارگيري ابزار بيت 
كوين )Bit Coin( و ساير ارزهاي مجازي در تمام 
مراك��ز پولي و مالي كش��ور ممنوع اعالم ش��د و در 
اين مصوبه آمد از آنجايي ك��ه انواع ارزهاي مجازي 
از اين قابليت برخوردار هس��تند كه به ابزاري براي 
پولش��ويي و تامي��ن مالي تروريس��م و بط��ور كل، 
جابه جايي منابع پولي مجرمان بدل ش��وند، حوزه 
نظارت بانك مركزي براي پيشگيري از وقوع جرايم 
از طري��ق ارزهاي مج��ازي، موض��وع ممنوعيت به 
كارگيري ارزهاي مجازي را به بانك ها، موسس��ات 

اعتب��اري و صراف��ي اب��الغ كرده اس��ت ام��ا ناصر 
حكيمي، مع��اون فناوري هاي نوي��ن بانك مركزي 
در گفت وگو ب��ا ايِبنا اعالم ك��رد ممنوعيت ارزهاي 
رمزنگار سياس��ت نهاي��ي بانك مركزي نيس��ت و 
پژوهش براي رمز ارزه��ا ادامه پيدا مي كند تا جايي 
كه چندي پيش نخستين نمونه رمز ارز ملي توسط 
پژوهش��كده پولي و بانكي معرفي ش��د و از سويي 
ديگر ش��ركت خدمات انفورماتيك نيز نخس��تين 
ارز رمزنگار ملي را بر پايه زنجيره بلوك )بالكچين( 
معرفي كرد؛ البته ش��نيده ها حاكي از آن است كه 
برخي گروه ه��اي پژوهش��ي و ش��ركت هاي فعال 
فناوري اطالعات بانكي و وزارت ارتباطات در زمينه 

ارز رمزنگار ملي فعاليت دارند. 
يك واقعيت در ح��وزه ارزش ارزهاي رمزنگاري 
شده ملي رابطه مستقيم آنها با ميزان عرضه و تقاضا 
و پذيرش توس��ط ش��ركت ها و صرافي هاي ارزهاي 
رمزنگار مطرح در دنيا اس��ت؛ در واقع همين س��ه 
فاكتور اصلي مي تواند تاثير بسزايي در آينده ارزش 
معامله اي و مقصد مورد اس��تفاده رمز ارز مورد نظر 
داشته باشد؛ البته در عين حال وضعيت كشور مبدا 
و سياس��ت هاي دولت مذكور نيز اهميت دارند اما 
آن چه كه تا ب��ه امروز در حوزه ارزه��اي رمزنگاري 
شده ش��اهد آن هستيم يك شكس��ت نسبي است 
چرا كه كشورهايي كه به س��راغ اين پديده فناورانه 
مالي رفته اند از جمله ونزوئال دچار يك سردرگمي 
هس��تند و هنوز مدل مش��خص موفقي از آن وجود 
ندارد كه توس��ط صرافي ها مطرح مانن��د ارزهايي 
از جمله بيت كوي��ن و ايتريوم م��ورد پذيرش قرار 

بگيرد. 

  نبايد ريال الكترونيكي باشد
نص��راهلل جهانگ��رد، مع��اون وزي��ر ارتباطات و 
فن��اوري اطالعات در ام��ور فناوري ه��اي نوين در 
گفت وگو با خبرنگار ايِبن��ا درباره آينده رمز ارز ملي 
گفت: ارز رمزنگاري ش��ده مل��ي هنگامي به معناي 
واقعي مفهوم پيدا مي كند كه براي تسهيل تجارت، 
امور و تبادل بانكي و كاهش س��يطره دالر از اقتصاد 

استفاده شود و در عين حال شاهد پذيرش اين رمز 
ارز توسط كشورهاي دوس��ت، همسايه و مورد نظر 
براي تجارت باش��يم تا در زمان تحريم ها سياس��ت 

اياالت متحده امريكا در آن اثر گذار نباشد. 
معاون وزير ارتباطات ادام��ه داد: در حال حاضر 
چند مجموعه در كش��ور به س��مت ايج��اد رمز ارز 
ملي رفته اند اما اين يك واقعيت اس��ت كه ساخت 
ارز مجازي ملي و بومي س��ازي يك ش��بكه توكن 
كار چندان س��ختي نيس��ت و اصل مس��اله مفهوم 
پذيرش و تبادالت اس��ت كه بانك مركزي و دولت 
تعيين مي كند؛ م��ا نبايد با يك ري��ال الكترونيكي 
روبرو باش��يم بلك��ه بايد رم��ز ارز مل��ي پولي براي 
ثبات وضعيت ريال و اس��تفاده در مبادالت تجاري 
و اقتصادي با شركاي كشور اس��تفاده شود كه نياز 
اصلي آن براي حفظ ارزش پذيرش توس��ط س��اير 
كشورها و پشتوانه اي مناسب اس��ت تا اتفاقاتي كه 
براي پترو به عنوان ارز رمز پاي��ه ونزوئال افتاد براي 

ارز ملي رمزنگار ايران تكرار نشود. 
وي ادامه افزود: در حال حاضر شرايط اقتصادي 
و تحريم ها باعث شده تا كشور به ارزهاي رمزنگاري 
شده نياز داشته باشد و رييس جمهوري نيز با توجه 
به اهميت اين مساله در شوراي عالي فضاي مجازي 
اين مس��اله را پيگري كردند و از مدت هاي گذشته 
تا به امروز كش��ور در اين زمين��ه مطالعاتي را انجام 
داده اس��ت؛ معتقدم بيت كوين و ايتري��وم با توجه 
به ضريب پذيرش توس��ط صرافي ه��اي مطرح بين 
الملل��ي مي تواند موقعيت��ي خوب را براي كش��ور 

نسبت به رمز ارز ملي ايجاد كند. 

  كشور در شرايط فعلي به رمز ارزها نياز دارد
در همي��ن خصوص، س��پهر محم��دي، رييس 
انجمن بالك چين به ايِبنا گفت: با توجه به شرايط 
فعلي كش��ور در بح��ث تحريم ه��ا اين ني��از وجود 
دارد تا براي نقل و انتقال پ��ول و تجارت از ارزهاي 
رمزنگاري ش��ده مطرح دنيا از جمل��ه بيت كوين و 
ايتريوم استفاده ش��ود كه مي تواند تاثير مثبتي در 
تجارت و رش��د اقتصادي كشور با ش��رايط سخت 
پيش رو به دليل افزايش تحريم هاي اياالت متحده 
امريكا داشته باش��د. ارزهاي رمزنگار در صورتي كه 
داراي مش��روعيت قانوني شوند در ش��رايط فعلي 
كشور يك فرصت به ش��مار مي رود چرا كه بسياري 
از س��رمايه گذاران حقيق��ي و حقوق��ي ب��ه دنبال 
س��رمايه گذاري در ايران هس��تند اما روش انتقال 
پول به دليل تحريم ها وج��ود ندارد يا فرآيند انتقال 
بسيار سخت اس��ت كه تجارت و س��رمايه گذاري با 
ارزهاي رمزنگاري شده مي تواند فرآيند انتقال پول 
به كشور را تسهيل كند و در كوتاه مدت بالغ بر 2 تا 

۳ ميليارد دالر در كشور جذب سرمايه انجام شود. 
محمدي با تاكيد بر اهميت وجود ارز رمزنگاري 
ش��ده ملي اظهار داش��ت: اعتقاد دارم هر تصميمي 
كه راهگش��ا باش��د به نفع اكوسيس��تم خواهد بود 
واگر از ارز ملي رمزنگاري ش��ده اس��تقبال شود يا 
استقبال خاصي از آن توس��ط مردم داخل كشور يا 
صرافان بين المللي صورت نگيرد، اهميت چنداني 
ندارد چرا كه اين پول مي تواند نقش يك كاتاليزور 
در اكوسيس��تم ارزهاي رمزنگاري شده ايران را ايفا 
كند كه در نهايت فعاليت بيت كوين، ايتريوم و ساير 
ارزها را در ايران تس��هيل مي كند و باعث رشد اين 

حوزه در كشور خواهد شد. 
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9 پرونده
وقتي بانك ها ممنوع الخروج 

مي شوند
وهاب  قليچ| 

بانك ه��ا هنگام��ي ك��ه در قام��ت وكي��ِل 
س��رمايه گذاري  س��پرده هاي  س��پرده گذاران 
مدت دار قرار مي گيرند، موظف هستند مصلحت 

سپرده گذاران )موكلين( را مراعات كنند. 
گرچه در نظ��ام بانك��داري متع��ارف، تجهيز 
منابع از طريق قرارداد قرض صورت مي گيرد؛ اما 
در بانكداري بدون رباي اي��ران عقد وكالت نيز در 
كنار عقد قرض مورد استفاده قرار گرفته است. به 
موجب ماده س��وم قانون عمليات بانكي بدون ربا، 

سپرده پذيري بانكي از دو مسير مقرر شده است:
الف( سپرده قرض الحس��نه جاري و پس انداز 
و ب( س��پرده هاي س��رمايه گذاري مدت دار.  در 
س��پرده هاي قرض الحس��نه، وجوه فراهم شده از 
ناحيه اين حس��اب ها مطابق ماهي��ت عقد قرض، 
به ملكي��ت بان��ك درآمده و ج��زو مناب��ع بانك 
اس��ت. اما بنا بر تبصره ماده ۳ اي��ن قانون، بانك 
در به كارگيري منابع س��پرده هاي سرمايه گذاري 
مدت دار، وكيل س��پرده گذاران است. به عبارتي 
در اين نوع سپرده ها، رابطه بانك و صاحب سپرده 
رابطه »وكالت« اس��ت و بانك ها منافع حاصل را 
طبق قرارداد، متناس��ب با مدت و مبلغ سپرده با 
رعايت س��هم منابع بانك، پس از كس��ر هزينه ها 
و حق الوكال��ه بين صاحبان س��پرده ها تقس��يم 

مي كنند. 
وكالت از جمله عقود اذني اس��ت و موكل براي 
وكيل تفويض اختيار مي كند تا ب��ه نمايندگي از 
جانب او به تص��رف بپردازد. بدي��ن طريق وكيل 
حق ندارد از حداكث��ر و حداقل مح��دوده اي كه 
براي او توس��ط موكل تعيين ش��ده اس��ت تجاوز 
كند؛ به عبارتي وكيل وظيفه دارد از محل وكالت 
خود تع��دي و خروج نكن��د، مگر اينك��ه عرف به 
داخل بودن محدوده تجاوز در اذن شهادت دهد؛ 
مانند اينك��ه وكيل كااليي را ك��ه در فروختن آن 
به ثمن معيني وكيل ش��ده است گران تر بفروشد 
البته در صورت��ي كه نداند م��وكل، غرض خاصي 
در اختص��اص دادن قيم��ت تعيين كرده اس��ت 
و يا وكي��ل كااليي را كه در خري��دن آن به قيمت 
معيني وكيل شده است، ارزان تر بخرد. زيرا غالبا 
قراين بر رضايت موكل نس��بت به تجاوز از حدود 

وكالت در اين دو مورد داللت دارد. 
در اين راس��تا، م��اده ۶۶۳ قانون مدن��ي بيان 
مي دارد: »وكي��ل نمي تواند عملي را ك��ه از حدود 
وكالت او خارج اس��ت انجام دهد«. همچنين ماده 
۶۶۷ اين قانون اذعان بر اي��ن دارد كه: »وكيل بايد 
در تصرف��ات و اقدام��ات خود مصلح��ت موكل را 
مراعات نمايد و از آنچه موكل بالصراحه به او اختيار 
داده يا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختيار 

اوست تجاوز  نكند«. 
با اين مقدمات مش��خص مي ش��ود كه بانك ها 
هنگاميكه در قامت وكيِل سپرده گذاران سپرده هاي 
س��رمايه گذاري م��دت دار قرار مي گيرن��د، موظف 
هس��تند در تصرف��ات و اقدام��ات خ��ود مصلحت 
س��پرده گذاران )موكلين( را مراعات كنند. به بيان 
ديگر بنا به قواعد وكالت، بانك ها از دايره و حيطه اي 
كه مدنظ��ر س��پرده گذاران اس��ت ممنوع الخروج 
هس��تند! البته بانك ه��ا اي��ن اختي��ار را دارند كه 
درخصوص منابع تمليكي خود در چارچوب قوانين 
بانكي، به تصميم و خواس��ت خود رفت��ار كنند، اما 
در خصوص منابع س��پرده گذاران س��رمايه گذاري 
مدت دار از آنجاكه بانك در اين منابع، حق مالكيت 
ندارد و صرفا وكيِل امانت دار صاحبان آن هس��تند، 
نياز اس��ت كه صرفا در دايره اختيارات وكالتي خود 
قدم بردارند و ممنوعي��ِت خروج از داي��ره را جدي 
بدانند.  روشن است كه هنگامي كه صاحبان وجوه 
به قصد افتتاح حساب س��رمايه گذاري مدت دار به 
بانك��ي مراجعه مي كنن��د، نظر و قصدش��ان بر اين 
اس��ت كه منابعش��ان در زمينه ه��اي بااطمينان و 
سودآور مورد استفاده قرار بگيرد. از اين حيث بانك 
نيز موظف اس��ت مطابق با قصد واقعي اين دسته از 

سپرده گذاران در مصرف منابع فعاليت كند. 
سوال جدي كه در اينجا مطرح است آنست كه آيا 
پذيرش سفارشات دولتي مبني بر اعطاي تسهيالت 
تكليفي با نرخ سود ترجيحي توس��ط بانك آن هم 
با منابع وكالت��ي در دايره قصد موكلي��ن قرار دارد؟ 
در شرايطي كه تجربه نش��ان داده است كه اينگونه 
تسهيالت تكليفي غالبًا بدون اعتبارسنجي مناسب 
و اخذ وثايق و تضامين كافي و ب��دون در نظرگيري 
ضوابط اعتباري و اطمينان از بازگش��ت وجوه انجام 
مي پذيرد. از اين جهت معمواًل بازپرداخت اين دسته 
از تسهيالت با موانعي مواجه شده و مطالبات معوق 
مربوط به اين تسهيالت، س��هم بااليي را در شبكه 

بانكي به خود اختصاص مي دهد. 
البته شايد تس��هيالت تكليفي اهداف مثبتي 
همچون ايجاد اش��تغال ، حماي��ت از توليد ملي و 
خودكفايي، حمايت از اقش��ار آسيب پذير و كمك 
به برنامه بودجه اي دولت داشته باشد كما آنكه در 
برخي از قوانين پولي و بانكي نيز نشانه هايي از اين 
موارد به چش��م مي آيد، اما نبايد فراموش كرد كه 
نه دولت و نه بانك ها هيچ يك مالك س��پرده هاي 
س��رمايه گذاري م��دت دار نيس��تند و بانك ها در 
اين دس��ته از منابع صرفا در جاي��گاه يك وكيِل 

امانت دار قرار دارند. 
ش��ايان ذكر اس��ت اي��ن مالحظه مح��دود به 
تس��هيالت تكليفي نيست و ورود ش��بكه بانكي به 
اقدامات سفته بازانه ريس��كي در خريد فروش ارز و 
سكه هم قابل تعميم است. به هر حال تدبير قانونگذار 
در اس��تفاده از عقد وكالت در بخ��ش تجهيز منابع 
بانكي، فارغ از مزايا و محس��نات آن با محدوديت ها 
و مالحظاتي نيز همراه اس��ت. از اين رو نياز اس��ت 
بانكداران كش��ور جهت اجراي بهتر بانكداري بدون 
ربا و پرهيز از شب هات شرعي، كليه اين مالحظات 

را بيش از  پيش  مدنظر داشته  باشند. 

آمار كاهش تعداد شعب در دو سال اخير نشان مي دهد

الزام بانک های دولتی به کاهش شعب
الزام بانک های دولتی به کاهش ش��عب و همچنين 
آمارهای ارائه شده از ابتدای سال تاکنون، حاکی از آن 
اس��ت که نظام بانکی در س��ال جاری در جهت اجرای 
مطالبه رييس جمهور برای س��اماندهی شعب بانکی 

حرکت کرده است. 
به گ��زارش خبرنگار ايِبن��ا، با پيش��رفت بانکداری 
الکترونيک انجام بس��ياری از خدم��ات بانکی ديگر در 
شعبه های سنتی توجيهی ندارد و مراجعه مشتريان به 
شعب بانک ها کاهش چشمگيری داشته است. با توجه 
به اينکه الکترونيکی ش��دن بانکداری ع��الوه بر اينکه 
بهره وری بانک ها را باال می ب��رد، در هزينه های بانک ها 
نيز به ش��دت صرفه جويی می کند، حرکت به س��مت 
ارائه خدمات الکترونيک به حدی است که در بسياری 
از کشورهای توسعه يافته بحث بانکداری بدون شعبه 
مطرح ش��ده اس��ت. در ايران اما طی دو دهه گذش��ته 
بانک ها بر خالف جهت اين جري��ان حرکت کرده اند و 
شاهد افزايش تعداد شعب بانکی در اين مدت بوده ايم 
به طوری که تعداد واحدها و ش��عبات بانک ها نس��بت 
به پانزده س��ال پيش ٤٢ درصد افزايش يافته اس��ت. 
براس��اس آخرين س��النامه مرکز آمار ايران، به ازای هر 
٣٤١٣ نفر جمعي��ت يک بانک در س��ال ١٣٩٥ وجود 

داشته که اين شاخص در سال ١٣٨٠، به ازای هر ٣٩٦٣ 
نفر جمعيت، يک بانک بوده و به طور کلی تعداد بانک 
)شعبه( در س��ال ١٣٩٥ نس��بت به ١٣٨٠، ٤٢ درصد 
افزايش يافته است. اما طی يکی دو سال گذشته بحث 
کاهش تعداد شعب بانکی در کش��ور مطرح و اقداماتی 
نيز در اين زمينه انجام شده اس��ت. مسئوالن مربوطه 
نيز در مواردی بر کاهش و س��اماندهی ش��عب بانکی 
تاکيد داش��ته اند و در روزهای پايانی س��ال گذش��ته 
رئيس جمهور در اظهارنظری عنوان کرد که بايد شعب 

بانکی در ايران ساماندهی شوند. 
در اين رابطه حسين سليمی نايب رييس کميسيون 
بازار پول و سرمايه اتاق تهران در گفتگو با خبرنگار ايِبنا، 
اظهار داشت: در بحث س��وددهی بانک ها اقداماتی در 
دست انجام اس��ت که افزايش س��رمايه و فروش اموال 
مازاد از جمله اين اقدامات اس��ت. عض��و هيئت مديره 
بان��ک خاورميانه اف��زود: بانک ها موظ��ف بودند که تا 
خردادماه تمام پرتفوی خود را بفروشند و اکثر بانک ها 
که مجامع را برگزار می کنند اين کار را انجام داده اند. در 
بانک خاورميانه نيز پرتفوی بانک را صفر کرديم و سهام 
ش��رکت ها را فروختيم. البته در مورد س��رمايه گذاری 
در ش��رکت های بيمه و ... که واگذاری آنها مش��کالت 

بيشتری دارد يک سال مهلت گرفتيم. وی خاطرنشان 
کرد: يکی ديگر از مسائلی که بر آن تاکيد شده اين است 
که بانک های دولتی بايد تعداد شعب را کاهش دهند و 
اگر اين کار را انجام ندهند، بيالن آنها تصويب نمی شود.

 به گ��زارش ايِبنا، آمارهای جديد نش��ان می دهد که 
اقدامات��ی در اين زمينه انجام ش��ده و تعداد کل ش��عب 
بانکی در س��ال جاری رو به کاهش بوده است. بر اساس 
آمار بانک مرکزی تعداد ش��عب داخل کش��ور ش��بکه 
بانکی در پايان خرداد ماه ۱۳۹۷ نس��بت به پايان اسفند 
ماه ۱۳۹۶، معادل ۰.۶ درصد کاهش يافته و به 2۰5۹۸ 
شعبه  رسيده اس��ت. بر اين اس��اس در پايان خرداد ماه 
۱۳۹۷، تعداد شعب بانک های دولتی ۸۶۸۱ شعبه )۴2.۱ 
درصد(، بانک های خصوصی ش��ده ۶۴۶۱ شعبه )۳۱.۴ 
درصد( و بانک های خصوصی و موسسات اعتباری 5۴5۶ 

شعبه )2۶.5 درصد( است.
به اين ترتيب به نظر می رسد مطالبه رييس جمهور 
برای ساماندهی شعب بانک ها در سال جاری در دستور 
کار قرار گرفته و اقدامات برای کاهش شعب به ويژه در 
بانک های دولتی در حال انجام است تا نظام بانکی بتواند 
بخش��ی از هزينه های اضافی خود را کاه��ش دهد و به 

بهره وری بيشتری دست يابد.

س��خنگوي كميس��يون اقتصادي مجلس از آغاز بررسي 
طرح قانون جامع بانكداري جمهوري اسالمي در كميسيون 
متبوع��ش خبر داد و مح��ور اين طرح را افزايش اس��تقالل و 

كارآمدي بانك مركزي عنوان كرد. 
زهرا سعيدي مباركه درباره جلسات كميسيون اقتصادي 
مجلس، گف��ت: اعضاي كميس��يون اقتص��ادي مجلس در ۴ 
روز كاري در نوبت هاي صب��ح و عصر به بررس��ي مواد پيش 
نويس بانكداري جمهوري اس��المي در ش��هر مشهد مقدس 

پرداختند. 
س��خنگوي كميس��يون اقتصادي ادامه داد: ط��رح قانون 
جامع بانكداري جمهوري اس��المي ايران مش��تمل بر طرح 
بانكداري جمهوري اس��المي، طرح بان��ك مركزي جمهوري 
اسالمي و اليحه اصالح قانون پولي بانكي مصوب سال ۱۳5۱ 

و همچنين طرح تاس��يس بانك توس��عه جمهوري اسالمي 
ايران اس��ت. بررس��ي طرح مذكور به نحوي خواه��د بود كه 
گزارش نهايي كميس��يون اقتصادي مجل��س در زمينه طرح 

قانون جامع بانكداري جمهوري اسالمي آماده شود. 
وي در گفت وگو با خان��ه ملت افزود: محور نشس��ت هاي 
كميس��يون اقتصادي درخصوص بررس��ي طرح قانون جامع 
بانكداري جمهوري اس��المي درباره تعيي��ن اهداف، وظايف 
و اختي��ارات بانك مركزي، س��اختار بانك مرك��زي و تعيين 

شرايط عمومي اعضاي هيات عالي بانك مركزي است. 
س��خنگوي كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
يادآور ش��د: مهم ترين هدف مجلس از ارايه طرح هاي مذكور 
افزايش اس��تقالل بانك مركزي و تقويت كارآمدي و ارتقاي 

عملكرد اين بانك است. 

 معاون علمي و فناوري رياست جمهوري از ايجاد سامانه  اي ميان 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و بانك مركزي به منظور 

رفع مشكالت ارزي شركت هاي نوپا و دانش بنيان خبر داد. 
س��ورنا س��تاري در گفت وگو با ايِبنا درباره مش��كالت ارزي 
اس��تارت آپ ه��ا و ش��ركت هاي دانش بني��ان گف��ت: افزايش 
قيمت هاي حوزه ارز و مشكالت اخير كش��ور در استارت آپ ها 
و ش��ركت هاي دانش بنيان كه نيازهاي ارزي ب��ه منظور خريد 
تجهيزات ي��ا همكاري هاي تج��اري با ش��ركاي خارجي دارند 
قطعا باعث ش��ده تا مش��كالتي ايجاد ش��ود كه البته اين مساله 
در ش��ركت هاي بزرگ اكوسيس��تم نوين مش��هود اس��ت و بر 
همين اس��اس نيز معاونت علم��ي و فناوري رياس��ت جمهوري 
مذاكراتي را با بانك مركزي داش��ته و س��امانه اي مستقيم براي 
رفع دشواري هاي ارزي ش��ركت هاي نوآور و دانش بنيان ايجاد 

شده كه تا به امروز دس��تاوردهاي مناسبي داشته است.  ستاري 
با بيان اينك��ه تحريم هاي بي��ن المللي در اس��تارت آپ ها تاثير 
نخواهد داش��ت، تاكيد كرد: مديران ش��ركت هاي دانش بنيان 
و فناور با توجه به اينكه در ش��رايط تحريم بزرگ ش��ده اند و به 
مش��كالت بزرگ براي كس��ب و كارها در داخل كش��ور عادت 
كرده اند، ديگر تحريم ها را به عنوان يك مشكل حاد نمي دانند و 
در اين ش��رايط بايد تحريم هاي داخلي ناشي از سنگ اندازي ها 

رفع شود. 
 يكي از مشكالت پيش روي شركت هاي دانش بنيان، در حال 
حاضر، نوسات ارزي دالر است به گونه اي كه اين نوسانات اگر چه 
بطور مستقيم اثر خود را روي شركت هاي دانش بنيان ندارند اما 
موجب مي شود كه ش��ركت هاي دانش بنيان در خريد مواد اوليه 

خود دچار مشكل شوند. 

ايجاد سامانه ارزي دانش بنيان با همكاري بانك مركزي بررسي وظايف و اختيارات بانك مركزي در كميسيون اقتصادي



خبر

بي مسووليتي برخي نهاد ها درمورد پيام رسان بومي

حمايت از پيام رسان هاي داخلي وارد فاز دوم شد 
گروه دانش و فن |

رييس هيات مديره ش��ركت ارتباطات زيرساخت 
با اش��اره به ع��زم و اق��دام ج��دي وزارت ارتباطات از 
پيام رس��ان هاي داخلي گفت: اعتقاد داريم كه معضل 
كنون��ي پيام رس��ان هاي داخلي بيش از مش��كالت 
فني، مش��كل عدم اقناع كاربران در اس��تفاده از اين 
پيام رسان هاس��ت كه وظيفه مش��خص و اختصاصي 
وزارت ارتباطات نيست و دستگاه هاي ديگر بايد ورود 
كنند. حميد فتاحي با اشاره به س��ه اليه زيرساخت، 
خدمات و محتوا در شبكه ملي اطالعات گفت: مطابق 
س��ند تبيين الزامات ش��بكه ملي اطالع��ات مصوب 
ش��وراي عالي فضاي مجازي در بخش زيرس��اخت، 
بيشتر وظايفي كه بر عهده وزارت ارتباطات بوده انجام 
پذيرفته و تاكنون س��ه فاز از تكاليف وزارت ارتباطات 
به بهره برداري رسيده اس��ت و تا يك سال و نيم آينده 
همه پروژه هاي اليه زيرس��اخت شبكه ملي اطالعات 
تكميل مي شود. وي با اش��اره به اينكه خدمات شبكه 
ملي اطالعات روي اليه زيرس��اخت جاري مي شود، 
افزود: اليه خدمات در ش��بكه ملي اطالعات ش��امل 
پيام رسان ها، نقشه، موتور جست وجو، ايميل و ديگر 
خدمات است كه البته غير از بخش پيام رسان ها، اليه 

خدمات سند مشخصي ندارد. 
فتاحي با بي��ان اينكه به دليل توج��ه حاكميت به 
پيام رسان هاي بومي در جلسه 36 تا 40 شوراي عالي 
فضاي مجازي درباره الزامات حمايت از پيام رسان هاي 
داخلي، س��ندي آماده و به تصويب رسيد، اظهار كرد: 
اگر اين بخش از اليه خدمات را بتوانيم بومي س��ازي 
كنيم، آورده هاي اقتص��ادي و اجتماعي فراواني چون 
كمك به حل موضوع اشتغال را به همراه دارد. به اين 
ترتيب چند پيام رس��ان بومي نيز باعث اش��تغالزايي 
و ارزش آفرين��ي مي ش��وند و منفع��ت آن در اختيار 
متخصصان حوزه فناوري اطالعات كشور قرار گيرد تا 
در كنار سرويس هاي خارجي، زيست بوم داخلي نيز 

در كشور ساماندهي شود. 

  وظايف دستگاه ها در برابر پيام رسان داخلي
معاون وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالعات، س��ند 
حماي��ت از پيام رس��ان هاي بوم��ي را داراي تكاليف 
حمايتي براي نهاد و سازمان هاي مختلف عنوان كرد 
و ادامه داد: در واقع مطابق اين س��ند از دس��تگاه ها و 
نهادهاي مختلف خواسته ش��ده است تا فضا را به نفع 
پيام رس��ان هاي بومي و به نفع دانش داخلي و نيروي 

انساني داخلي تغيير دهند. 
به گزارش ايس��نا، ريي��س هيات مديره ش��ركت 
ارتباطات زيرس��اخت، پيام رس��ان ها و ش��بكه هاي 

اجتماعي را به دليل ض��رورت خدمات دهي بالدرنگ 
و تم��ام وقت ب��ه تع��داد كارب��ران ميليون��ي، داراي 
فناوري هاي سطح بااليي دانست و گفت: در سال 90 
الي 91 كه فعاليت متخصصان داخلي در حوزه ايجاد 
پيام رسان هاي بومي تازه شروع شده بود، در مجموع 
دو تا سه متخصص داخلي در اين حوزه بيشتر وجود 
نداشت اما هم اكنون هر كدام از پيام رسان هاي داخلي 
7 يا 8 نفر از متخصصان اين حوزه را در اختيار دارند كه 

بيانگر انتقال فناوري در اين حوزه است. 
وي تكاليف موجود در س��ند مصوب شوراي عالي 
فضاي مجازي درباره حمايت از پيام رسان هاي بومي 
براي ايجاد زيست بوم در داخل كش��ور را معطوف به 
وزارت ارتباطات، قوه قضاييه، وزارت ارش��اد و سازمان 
صداوسيما دانس��ت و افزود: تكاليف وزارت ارتباطات 
در حوزه پيام رسان هاي بومي در چند دسته مشخص 
شده است كه ش��امل اختصاص وام وجوه اداره شده، 
ارايه فضاي هم مكاني )ارايه فضا براي قراردادن سرور( 
و در نظر گرفتن پهناي بان��د داخلي و اينترنت رايگان 

مي شود. 
فتاحي با بيان اينك��ه مركز ملي فض��اي مجازي 
بعد از بررس��ي، پنج پيام رس��ان داخلي را در فاز اول و 
دو پيام رس��ان بومي ديگر را در فاز دوم براي حمايت 
ب��ه وزارت ارتباط��ات معرفي ك��رد، ادام��ه داد: اين 

پيام رسان ها شامل سروش، گپ، اي گپ، بله، بيسفون، 
ويسپي و ايتا به وزارت ارتباطات معرفي شده اند. 

  رفع برخي از موانع قانوني 
اين مقام مس��وول اظهار ك��رد: وزارت ارتباطات با 
تمام قوت براي حمايت از زيست بوم پيام رسان هاي 
داخلي و توليد داخ��ل پاي كار آم��د و وزير ارتباطات 
همه دستگاه هاي زيرمجموعه خود را ملزم كردند كه 
كمك شود، به همين دليل جلس��ات متعددي براي 
رفع موانع قانوني ناشي از واگذاري رايگان امكانات به 
پيام رس��ان هاي داخلي در هيات مديره زيرس��اخت 
برقرار ش��د و بعد از تصويب موض��وع در هيات مديره، 
اختصاص پنج ميلي��ارد تومان وام وجوه اداره ش��ده، 
ارايه 50 گيگابي��ت بر ثانيه پهناي بان��د داخلي براي 
هركدام از پيام رسان ها به صورت پلكاني 10 گيگابيتي 
و درنظر گرفتن پنج گيگ اينترنت به صورت پله هاي 
يك گيگي به تصويب رس��يد كه مس��تلزم آن بود كه 
هريك از پيام رسان ها درخواس��ت هاي خود را در هر 
بخش ارايه كنند. فتاحي با اش��اره به عدم اقدام برخي 
از پيام رس��ان ها براي دريافت وام گفت: هريك از پيام 
رسان ها بنا بر مصالح و شرايط خود يك يا چند بخش 
از بسته هاي حمايتي را دريافت و از برخي ديگر صرف 

نظر كرده اند. 

وي ادامه داد: وام مذكور ابتدا با ضمانت بانكي قابل 
پرداخت بود ولي به خاطر گاليه پيام رس��ان ها و عدم 
توانايي تهيه ضمان��ت آن را راحت تر كرديم تاجاييكه 
با امضاي سفته مديران، با همكاري پست بانك وام ها 
پرداخت ش��د تا به ساده ترين ش��كل حمايت صورت 
بگيرد. رييس هيات مديره ش��رك زيرساخت با اعالم 
اينكه تا االن چهار پيام رس��ان بومي وام پنج ميليارد 
توماني را دريافت كردند، ادامه داد: البته دو درخواست 
نيز در مرحله امور اداري براي درياف��ت وام قرار دارد و 
اختصاص بقيه امكانات نيز با ثبت درخواست در حال 
انجام اس��ت و خدمات هم مكاني اجرا شده و با درنظر 
گرفتن تعرفه ترجيحي، حجم مصرفي كاربران آنها به 

يك سوم كاهش يافته است. 
فتاحي افزود: ضمن اينكه ع��الوه بر حمايت هاي 
مصوب بعضي از نيازمندي هاي حوزه س��خت افزاري 
را فارغ از تكاليف مصوب و بر اس��اس ني��از مبرم پيام 
رس��ان ها با دس��تور وزير محترم در اختيارشان قرار 

داديم كه يكي از اين خدمات شامل 50 سرور است. 
وي با بيان اينكه وزارت ارتباط��ات در برنامه دارد 
كه انش��ااهلل حمايت ها را از پيام رسان هاي بومي ادامه 
دهد، افزود: هم اكنون همه تكالي��ف وزارت ارتباطات 
انجام شده است اما به ش��دت اعتقاد داريم كه معضل 
پيام رسان ها مش��كل فني نيست بلكه مشكل اعتماد 

و اقبال عمومي كاربران اس��ت كه وظيفه مشخص و 
اختصاصي وزارت ارتباطات نيس��ت و دس��تگاه هاي 
ديگر باي��د ورود كنند و وزارت ارتباط��ات نيز با اينكه 
وظيفه اش نبوده ام��ا كوتاه نيامده و محكم ايس��تاده 
است كه يكي از اين اقدام ها رونمايي از اليحه حمايت 
از داده هاي شخصي كاربران در فضاي مجازي جهت 
ارايه يك مدل عملياتي براي صيانت از حريم خصوصي 

كاربران در فضاي مجازي است. 

  اعتماد سازي هنوز رخ نداده 
معاون وزير ارتباطات با تاكيد ب��ر ضرورت اجراي 
قوانين و مقررات در اين حوزه خاطرنشان كرد: فتواي 
مقام معظم رهب��ري ك��ه فرمودن��د »ورود به حريم 
خصوصي مردم در فضاي مجازي حرام شرعي است« 
بس��يار كاربردي خواهد بود و قانون بايد خود را با اين 
فتوا تطبيق دهد و اگر اجراي اين قانون عملي شود آن 
وقت مردم حتما به پيام رسان هاي داخلي اقبال نشان 
خواهند داد و اقناع خواهند شد تا از خدمات با كيفيت 
باالتر با سرعت و امنيت بيشتر و قيمت كمتر استفاده 
كنند. اين مقام مسوول با اش��اره به اينكه در اين مورد 
هنوز اقناع افكار عمومي انجام نش��ده اس��ت، گفت: 
مراكز، مراجع و نهادهايي كه بايد درباره پيام رسان هاي 
داخل��ي كارهايي را انج��ام مي دادند، بي مس��ووليت 
مانده اند و بخش بد ماجرا به عم��ل كردن متصديان، 

بدسليقگي و خأل قانوني و عمليات رواني بر مي گردد. 
فتاحي با بيان اينكه اگر اعتمادس��ازي رخ ندهد، 
بهترين سيستم فني را هم بياوريد و حتي از سر انحصار 
و زور كاربر جذب ش��ود، ماندگاري ندارد، اظهار كرد: 
اگر س��رويس خوب، امن با قيمت مناسب باشد كاربر 
از آن اس��تفاده مي كند. رييس هيات مديره ش��ركت 
ارتباطات زيرساخت خاطرنشان كرد: وزارت ارتباطات 
برنامه ريزي هاي��ي را درخصوص ف��از دوم حمايت از 
پيام رس��ان هاي داخلي انجام داده ك��ه با هماهنگي 
مديران اين پيام رسان ها در حال پيگيري و اقدام است. 
وي ب��ا اش��اره ب��ه جلس��ات م��داوم ب��ا مديران 
پيام رس��ان هاي داخلي درب��اره اراي��ه خدمات دولت 
الكترونيك، افزود: در نظر داريم با استفاده از امكانات 
موجود وزارت ارتباطات خدماتي فراتر از مصوبه شورا 

مثل ارايه سرور و ديتاسنتر بدهيم. 
فتاحي به اس��تفاده مردم كش��ورهايي چون كره 
جنوبي و ژاپن از پيام رس��ان هاي داخل��ي خود و ارايه 
خدمات جامع ب��ه كاربران از اين طريق اش��اره كرد و 
گف��ت: در وزارت ارتباطات معتقديم ك��ه تعدد پيام 
رس��ان ها هم اكنون بي معني اس��ت و اين امر در هيچ 

كجاي جهان تجربه نشده است. 

 Sun. August 5. 2018  1166   يك شنبه 14 مرداد 1397     22 ذي القعده 1439  شماره 
siasi@taadolnewspaper.ir  66420769 

دانش و فن10
آموزش آتش نشاني با كمك 

سيستم واقعيت مجازي
نيواطلس| يك سيستم شبيه سازي واقعيت 
مجازي براي آموزش به آتش نشانان ساخته شده 

است. 
به منظور و كمك به تسهيل آموزش هاي آتش 
نشانان يك سيستم شبيه س��ازي واقعيت مجازي 
ب��ه ن��ام FLAIM Trainer س��اخته ش��ده كه 
شامل هدست واقعيت مجازي شركت اچ تي سي، 
سيس��تم هاي لمسي و حس��گرهاي مختلف براي 

رصد نشانگرهاي حياتي كاربر است. 
اي��ن سيس��تم در نمايش��گاه  نخس��تين بار 
CES۲017 به عن��وان يك��ي از موارد اس��تفاده 
تجهي��زات Vive Tracker رونمايي ش��د. اين 
سيس��تم قابليت رديابي حركات هر چيزي كه به 
آن متصل ش��ود را دارد و مي تواند تمام اين موارد 
را در دنياي مج��ازي بازخلق كند. ب��ه هرحال در 
آموزش هاي آتش نشاني Vive Tracker به يك 
سر شلنگ آتش نشاني متصل مي شود و به كارآموز 
اجازه مي دهد آتش مج��ازي را با تجهيزات واقعي 

خاموش كند. 
ابزار اصلي ب��راي ورود به اين دني��اي مجازي 

هدست HTC Vive است. 
از س��وي ديگ��ر يك سيس��تم دقيق لمس��ي 
درش��لنگ نيز نيروي جريان آب را شبيه س��ازي 
مي كن��د. همچني��ن كارآم��وز باي��د لباس هاي 
مخصوص آتش نش��اني بپوش��د. پس از پوشيدن 
لباس ها هنگام��ي كه كارب��ر در مج��اورت آتش 

مجازي قرار مي گيرد، گرم مي شود. 
 Dimension تجهيزات جدي��د را ش��ركت
Data در همكاري با FLAIM تهيه كرده اس��ت. 
 ECG س��يگنال هاي Dimension تجهي��زات
كارآموز را مي خواند و اطالعات مربوط به سالمت، 
واكنش فيزيولوژيكي و عملكرد او را ثبت مي كند. 
اين اطالع��ات در مخ��زن ابرحسابرس��ي ذخيره 
مي ش��ود و به مربيان كمك مي كند آموزش هاي 
بهت��ري اراي��ه كنن��د و نتاي��ج كارآم��وزان را در 

گذرزمان با يكديگر مقايسه كنند. 

بزرگ ترين روح جهان در فضا
 )Spitzer( “ ناسا| تلسكوپ فضايي “اسپيتزر
تصوير خيره كننده اي از بقاياي ي��ك “ابرنواختر “ 

)supernova( به ثبت رسانده است. 
 تلس��كوپ فضايي “اس��پيتزر “ )Spitzer( به 
تازگي عكس جديدي به ثبت رس��انده اس��ت كه 
نش��ان دهنده بقاياي يك س��تاره منفجر ش��ده يا 

“ابرنواختر “ )supernova( است. 
پرجرم ترين س��تاره هاي عالم، زندگي خود را با 
انفجاري عظيم به نام “ابرنواختر “ به پايان مي برند. 
يك ابرنواخت��ر زماني رخ مي دهد كه يك س��تاره 
در حال مرگ ش��روع به خاموش ش��دن مي كند. 
آن گاه به طور ناگهاني منفجر ش��ده و مقدار بسيار 
زيادي نور توليد مي كند و در پس خود يك هسته، 

كوچك نوتروني به جاي مي گذارد. 
اين ابرنواختر كه در تصوير مش��اهده مي شود، 
باقي مانده بزرگ ترين ابرنواختر در راه ش��يري در 
فاصله 150 سال نوري است و يكي از قديمي ترين 
انفجارها است. ناسا اين تصوير را به شكل يك “روح 

“ تشبيه كرده است. 
اخترشناس��ان تخمين زده اند كه انفجار اصلي 
ممكن اس��ت 80 هزار س��ال تا يك ميليون سال 
گذش��ته اتفاق افت��اده باش��د. تلس��كوپ فضايي 
“اسپيتزر “ )Spitzer( يكي از چهار تلسكوپ مهم 

ناسا است. 
به گفته ناس��ا، ديگ��ر تلس��كوپ هاي مهم اين 
 Hubble Space( “ آژان��س “تلس��كوپ هاب��ل
Telescope(، “تلس��كوپ پرت��و ايك��س چاندرا 
و  )Chandra X-ray Observatory(  “ 

 Compton( “ رصدخانه پرتوي گاماي كامپتون “
هس��تند.   )Gamma-Ray Observatory
در ۲5 آگوس��ت س��ال ج��اري، تلس��كوپ فضايي 
“اسپيتزر “ 15 سالگي خود را جشن خواهد گرفت. 
اين درحالي است كه اين تلسكوپ براي فعاليت پنج 

ساله در فضا، طراحي و ساخته شده بود. 
اين تلس��كوپ فضا را با نور “مادون قرمز “ رصد 

مي كند و ما را در فهم بهتر كيهان كمك مي كند. 

پهپادها، دستياران جديد پليس  
راهنمايي و رانندگي چين

چاينا ديلي|در شرق كشور چين، پليس هاي 
راهنماي��ي و رانندگي از پهپادها براي تش��خيص 

تخلفات ترافيكي استفاده مي كنند. 
 Beijing Youth طب��ق گفت��ه روزنام��ه 
Daily، در ش��هر جينان، مركز استان شاندونگ 
چين، پهپادها براي تش��خيص تخلفات ترافيكي 

مورد استفاده قرار مي گيرند. 
اين چهار پهپاد روز سه ش��نبه كار خود را آغاز 
كردند. پهپادهاي مذك��ور مجهز به دوربين هاي با 
وضوح باال هس��تند. نكته قابل توجه اين است كه 
تنها پس از گذشت 30 دقيقه از آغاز فعاليت شان، 
آنها موفق به شناسايي پنج تخلف ترافيكي شدند. 

پهپادهاي ياد شده مي توانند بر رفتار غيرقانوني 
رانن��دگان مانند اس��تفاده از تلفن ه��اي همراه و 
دس��تگاه ديگر در حين رانندگي، نظ��ارت كرده و 
آنها را در قالب ويديوهاي با وضوح باال ثبت كنند. 

اي��ن پهپادها مناطقي را پوش��ش مي دهند كه 
مانيتورهاي ثابت نمي توانند به آنها دسترسي پيدا 
كنند و در نتيجه مي توانند به جمع آوري شواهدي 

از تخلفات ترافيكي آن مناطق كمك كنند. 
 “وي جيليان��گ “ )Wei Jiliang(، ريي��س 
پلي��س راهنماي��ي و رانندگ��ي جين��ان گف��ت: 
اي��ن پهپادها در پروازهاي آزمايش��ي م��اه آوريل 
توانستند بيش از ۲00 س��اعت در آسمان بمانند. 
پهپادهاي مذكور تحت تاثير آب و هوا قرار دارند و 
در آب وهواي باراني مورد استفاده قرار نمي گيرند. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

رصد كارمندان آمازون با عينك واقعيت افزوده تماشاي سه بعدي زمين با نسخه جديد “گوگل مپ “تاثير ربات بر احساسات انسان

تك رادار| دانشمندان آلماني در 
بررسي جديدي نشان دادند كه ربات ها 
مي توانند احساس��ات انس��ان را تحت 

تاثير قرار دهند. 
پژوه��ش جديدي نش��ان مي دهد 
كه انس��ان ها در صورت داشتن تعامل 
با ربات هايي كه داراي هوش اجتماعي 
هس��تند، احس��اس گن��اه مي كنند و 
اين به آن معناس��ت كه اب��زار رباتيك 
و ش��كل هاي ديگر ه��وش مصنوعي، 
مي توانند به طور گسترده احساسات ما 

را درك كنند. در اين پژوهش، از 89 ش��ركت كننده خواسته شد كه ربات شبه انسان شركت 
ژاپني “سافت بانك رباتيكز “ )SoftBank Robotics( موس��وم به “نائو “ )Nao( را پس از 

داشتن برخي تعامالت پايه اي با آن، خاموش كنند. 
هنگامي كه داوطلبان تصميم گرفتند نائو را خاموش كنند، او براي خاموش نشدن اصرار 
كرد و به 43 نفر از شركت كنندگان گفت كه از تاريكي مي ترسد. با شنيدن اين درخواست، 30 
نفر از داوطلبان پس از صرف زمان بيشتري نائو را خاموش كردند و 13 نفر به خاموش كردن آن 
تمايلي نداشتند. داوطلباني كه رفتار ماشيني نائو را ديده و پرسش هاي عملكردي او را شنيده 
بودند، بدون هيچ مشكلي آن را خاموش كردند زيرا به نظر آنها، نائو مانند يك لپ تاپ، تنها يك 
ابزار الكتريكي بود. در چكيده مقاله اين پژوهش آمده است: نتايج نشان مي دهند كه با اعتراض 
ربات، شركت كنندگان به او اجازه مي دهند روشن بماند اما پس از داشتن تعامل عملكردي، 
ربات  را به عنوان موجودي كه زياد دوست داشتني نيس��ت، ارزيابي مي كنند و به اين ترتيب، 

استرس آنها پس از خاموش كردن ربات كاهش پيدا مي كند. 
عالوه بر اين، هنگامي كه ش��ركت كنندگان، تعامل عملكردي ب��ا يك ربات معترض را 
تجربه مي كنند، بيشتر مردد مي شوند. شايد اين نتيجه غيرمنتظره، ناشي از اين واقعيت 
باشد كه احساس شكل گرفته ش��ركت كنندگان براساس رفتار ربات، با طبيعت احساسي 

اين اعتراض در تضاد است. 

ديلي مي�ل| اخيرا گ��وگل برنامه 
 )Google Maps( “ نقش��ه گوگل“
را بروزرس��اني كرده اس��ت. در نسخه 
جديد اي��ن برنام��ه كارب��ر مي تواند با 
كوچك نمايي تصوير، نقشه سه بعدي 

كره زمين را مشاهده كند. 
 “گوگل “ به تازگي برنامه “گوگل 
را   )Google Maps(  “ م��پ 

به روزرساني كرده است. 
در نس��خه جدي��د اي��ن برنام��ه 
هنگامي ك��ه كاربران نقش��ه را كامال 

كوچك نمايي مي كنند، چشم انداز تصوير به جاي  اينكه به يك نقشه مسطح تبديل شود، 
به يك كره سه بعدي تبديل مي شود. 

تاكنون در برنامه “گوگل مپ “ از سيستم دو بعدي “تصوير مركاتور “ استفاده مي شد. اين 
سيستم نوعي ترسيم استوانه اي نقشه است كه به دليل قابليت نمايش خطوط با زاويه ثابت كه 
به نام خطوط هم گوشه شناخته مي شود، به سيستم تصويري استاندارد براي تهيه نقشه هاي 
دريايي تبديل شده است. در اين سيستم تصوير كره زمين به يك سطح صاف تبديل مي شود و 

اندازه كشورها به اشتباه نشان داده مي شود. 
اين در حالي است كه گوگل اعالم كرد، نس��خه جديد اين برنامه كه سه بعدي است، تنها 
در رايانه قابل اجرا اس��ت. اين برنامه مي تواند به تمام مرورگرهاي اصلي از قبيل “گوگل كروم 
“ )Google Chrome( و “فايرفاكس “ )Firefox( دسترس��ي پيدا كند. “گوگل مپ “ از 

زمان انتشار نسخه ابتدايي خود در 13 سال گذشته، هوشمندتر شده است. 
گوگل اخي��را يك ويژگي “ه��وش مصنوعي “ جدي��د را معرفي كرد ك��ه مي تواند ميزان 

عالقه مندي كاربر به يك رستوران را تشخيص دهد. 
اين برنامه از “هوش مصنوعي “ و تاريخچه جست وجوي كاربر در گوگل استفاده مي كند. 

اين برنامه ك��ه “ Your Match “ نام دارد، تنها زماني قابل اس��تفاده اس��ت كه كاربر به 
“گوگل مپ “ اجازه دهد كه به مكان وي دسترسي پيدا كند. 

ديلي مي�ل| يك خرده فروش��ي 
آنالي��ن حق امتي��از عين��ك واقعيت 
افزوده اي را ثبت كرده كه مكان دقيق 
كارمندان را در انبارها نش��ان مي دهد 
و حت��ي مي تواند ب��ه آنها دس��توراتي 
هم بده��د. آم��ازون )خرده فروش��ي 
آنالين( حق امتياز يك عينك واقعيت 
اف��زوده را ثبت كرده كه ب��راي نظارت 
بر كارمندانش س��اخته مي ش��ود. در 
توضيحات اين حق امتياز جديد آمده 
است: اين دستگاه حسابرسي پوشيدني 

به طور دقيق نشان مي دهد كارمندان اشيا را در انبارهاي آمازون در كجا قرار داده اند. 
با اين حال عينكي كه حق امتياز آن ثبت ش��ده نگراني هاي كارشناس��ان حريم امنيتي 
كاربران را برانگيخته اس��ت. آنها معتقدند از چنين عينكي براي مقاصدي خطرناك تر مانند 

رديابي همه حركات كاربران استفاده مي شود. 
 اين درحالي است كه آمازون پيش از اين به دليل شرايط كاري سخت در انبارهاي خود با 

انتقادات شديدي روبرو شده بود. 
البته آمازون از اين حق امتياز دفاع و اعالم كرده اين گجت هيچ ارتباطي با رصد كارمندان 
ندارد. سخنگوي آمازون در بيانيه اي نوشته اس��ت: فناوري در طول تاريخ محيط هاي كاري 
را قدرتمندتر كرده و ارتقا داده اس��ت. عينك هاي هوش��مند و نمايش��گرهايي كه باالي سر 
قرار مي گيرن��د از هم اكنون كارايي هاي زي��ادي دارند و اطالعات الزم ب��راي عمل جراحي را 
براي پزش��ك فراهم مي كنند، به رانندگان از وضعيت جاده و ايمني اطالع رساني مي كنند و 
ورزشكاران مي توانند با كمك آنها اطالعات الزم براي دستيابي به هدفشان را در اختيار داشته 
باشند. اين حق امتياز در مارس ۲017 ثبت شده اما روز پنج شنبه به طور عمومي منتشر شده 
است. به هر حال اين عينك ها به يك دستگاه حسابرسي متصل مي شوند كه روي بدن كارمند 
قرار مي گيرد و اطالعات دقيق را فراهم مي كند. اين اطالعات شامل مكان دقيق كارمندان در 

انبارهاي آمازون است. 

دريچه فراسو رويداد

فارس| اگرچه وزارت صنعت با رد توقف ثبت سفارش موبايل، 
اعالم كرد كه ثبت س��فارش از بازار ثانويه سامانه نيما امكان پذير 
اس��ت اما فعاالن بازار مي گويند: در بالتكليف��ي تخصيص ارز به 

گوشي كسي با دالر 10 هزار تومان تقاضايي براي واردات ندارد. 
 حس��اب كاربري رس��مي وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در 
توييتر اعالم كرد كه ثبت س��فارش واردات گوش��ي تلفن همراه 
متوقف نش��ده اس��ت و وارد كنندگان مي توانند با ثبت سفارش و 
تامين ارز مبادل هاي از سامانه مربوطه واردات گوشي تلفن همراه را 
انجام دهند. اين وزارتخانه در توييت ديگري اضافه كرده: منظور از 
ارز ذكر شده، همان ارز بازار ثانويه سامانه نيما است. اين توضيحات 

البته در سايت رسمي اين وزارتخانه درج نشده است. 
در چارچوب سياست هاي ارزي در سه ماه ابتداي سال بسياري 
از واردكنندگان گوش��ي تلفن همراه ب��ا ارز 4۲00 تومان اقدام به 
واردات گوش��ي كرده اند كه پس از افزايش قيم��ت اين محصول 
انتقاداتي نسبت به تخصيص ارز براي واردات اين كاال شكل گرفت. 
پس از آن گوش��ي تلفن همراه از گروه كاالي��ي دوم به گروه 
كااليي س��ه منتقل ش��د. در واقع واردكنندگان گوش��ي تلفن 

همراه ديگر مش��مول ارز رس��مي نيس��تند و در صورت اقدام 
به واردات بايد از ب��ازار ثانويه، ارز خود را تامي��ن كنند. به نظر 
مي رس��يد با انتقال اين كاالي وارداتي به گروه س��وم مش��كل 
يارانه يا رانت ارزي حذف ش��ده باش��د كه خب��ر از توقف ثبت 

سفارش واردات اين محصول منتشر شد. 
اما در واكنش به انتشار خبر توقف ثبت سفارش واردات موبايل 
و سپس تكذيب آن توس��ط وزارت صنعت، فعاالن بازار با انتقاد از 
شيوه عمل فعلي در بازار موبايل، مي گويند: در حال حاضر كسي با 
دالر 10 هزار تومان گوشي وارد نمي كند و به خودي خود تقاضايي 
براي ثبت سفارش نيست اما متوقف كردن ثبت سفارش نيز به بازار 

سيگنال منفي مي دهد تا بازار بسته تر و راكد تر شود. 
يك فعال بازار موبايل گفت: در نتيجه بالتكليفي تخصيص ارز 
به واردات گوش��ي، بازار معطل مانده است و اكنون اغلب كاالهاي 
موجود در بازار از نوع رفرشي و مسافري هستند. نبود كاالي رسمي 
با گارانتي اصلي در بازار نشان مي دهد واردكنندگان اصلي گوشي 
تلفن همراه تمايلي به واردات ندارند، چون با وضعيت فعلي واردات 

صرفه اي ندارد. 

هكرنيوز| ظرف مدت پنج س��ال گذشته، سه نفر از مجرمان 
سايبري با هك 15 ميليون كارت بانكي، بالغ بر يك ميليارد يورو را 

از بانك هاي مختلف جهان به سرقت برده اند. 
آمار حمالت سايبري و هك در سال ۲017 به اوج خود رسيده 
و برآوردها نيز حاكي اس��ت كه ركورد حمالت س��ايبري در سال 
آينده ميالدي ۲018 شكس��ته خواهد ش��د. وزارت دادگس��تري 
اياالت متحده امريكا روز چهارشنبه با انتش��ار گزارشي اعالم كرد 
كه مجرمان س��ايبري در ظرف مدت پنج سال گذشته توانسته اند 
با هك و نف��وذ به اطالعات بي��ش از 15 ميلي��ون كارت اعتباري و 
بانكي، بالغ بر يك ميلي��ارد يورو را از بانك ه��اي مختلف جهان به 
سرقت ببرند. در اين گزارش همچنين آورده شده است كه اين سه 
نفر از مجرمان سايبري احتماال از اعضاي فعال يكي از بزرگ ترين 
 FIN7 گروه هاي هكري و حمالت س��ايبري روس��يه تحت عنوان
هستند و بطور قطع مي توان گفت دست هاي پشت پرده حمالت 
بدافزاري كوبالت )Cobalt( و كارباناك )Carbanak( نيز همين 
گروه مذكور بوده است. افراد مظنون به دست داشتن در اين سرقت 
چند ميليون يورويي، ديميتروف فدروف، 44 ساله و فدير هيالدير، 

33 ساله هستند كه همگي اهل كشور اوكراين بوده و بيش از 1۲0 
ش��ركت و ش��خص امريكايي را مورد هدف و حمله سايبري خود 
قرار داده اند. بر اس��اس گزارش هاي منتشر شد از سوي رسانه هاي 
مختلف خبري، اين مظنونان بالغ بر 15 ميليون كارت اعتباري را 
كه به بيش از 6500 نفر تعلق داشته اس��ت، را هك كرده و مبلغي 
حدودا معادل يك ميليارد يورو را به س��رقت برده اند. بس��ياري از 
تحليلگران و كارشناسان فعال در حوزه امنيت سايبري بر اين باورند 
كه اين شركت ها و افراد از طريق اي ميل هاي ارسال شده مبني بر 
حمالت فيشينگي كه خود قرباني موردنظر، به وارد كردن اطالعات 
شخصي و مالي خود اقدام مي كند، به اطالعات حساب هاي بانكي، 
كارت هاي اعتب��اري و سيس��تم هاي بانكي نفوذ پي��دا كرده اند و 
توانسته اند با خيال آس��وده، بدون اينكه نهادهاي امنيتي و پليس 
ش��ك كنند، مبالغ هنگفتي را به س��رقت ببرند. كارت هاي بانكي 
كه كاربردهاي مختلفي از برداش��ت پول تا خريد، جابه جايي، نقل 
و انتقال را براي مشتريان انجام داده و داراي مشخصه هاي امنيتي 
از جمله نام صاحب كارت يا نوار مغناطيس��ي هستند كه اطالعات 

مهمي مانند اطالعات هويتي دارنده كارت در آن درج مي شود. 

                                                                                                                                                                                                                  

ثبت سفارش موبايل با دالر 10 هزار توماني به صرفه نيست  كارت هاي اعتباري هك و يك ميليارد يورو سرقت شد
بازار سايبر
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وزير صنعت و معدن  خبر داد 

بازآفريني ظرفيت هاي معادن كوچك در نقشه جامع

حال و هواي متفاوت شهرزيرزميني در روزهاي داغ تابستاني
اين روزه��ا حال و ه��واي متروي ته��ران و حومه 
متفاوت از روزهاي عادي اس��ت و آواهايي از موسيقي 
كهن ايران زمين توس��ط نوازندگاني از اس��تان هاي 
مختلف كشور سبب ش��ده تا لحظاتي متفاوت و زيبا 

براي مسافران اين شهر زيرزميني رقم بخورد. 
به گزارش »تعادل« به نق��ل از مديريت ارتباطات 
و امور بين الملل ش��ركت بهره برداري راه آهن شهري 
تهران و حومه، چند روزي اس��ت گروه هاي موسيقي 
محلي از مناطق مختلف كش��ورمان عصر ه��ر روز از 
ساعت 16تا 18 براي مسافران متروي تهران مي نوازند 
و مي خوانند تا خاطراتي خوش و به يادماندني همراه 
اين شهروندان ش��ود. اين اجراهاي موسيقي در قالب 
برنامه اي با عنوان »نواي ايران زمي��ن« تدارك ديده 
ش��ده  و همزمان با برگ��زاري اولين جش��نواره ملي 
گردشگري چهارسوق و به منظور ايجاد شور و نشاط 

اجتماعي در شهر زيرزميني پايتخت، برگزار مي شود. 
محس��ن محمديان مدير ارتباطات و امور بين الملل 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه با بيان اينكه 
سرزمين ما رنگين كماني از آداب و رسوم متنوع است 
و گذرگاه هاي فرهنگي متروي تهران بس��تر مناسبي 
براي معرفي و آشنايي بيشتر شهروندان و مسافران با 
نواها و نغمه هاي محلي و س��نتي است، مي گويد: اين 
برنامه با مش��اركت س��ازمان ميراث فرهنگي صنايع 
دس��تي و گردش��گري، به مدت 56 روز از چهارشنبه 
3مردادماه 97 آغاز شده است. وي در ادامه مي افزايد: 
مس��افران متروي تهران هر روز عصر از ساعت 16 تا 
18 مي توانند در ايس��تگاه هاي منتخب به تماش��اي 
اجراي موسيقي و حركات آييني بپردازند. در واقع اين 
گروه ها ضمن اجراي موسيقي فولك منطقه خود، به 
انجام حركات آييني ني��ز مي پردازند كه جذابيت هاي 

بس��ياري براي پايتخت نش��ينان دارد. ايستگاه هاي 
تئاتر ش��هر، امام خميني )ره(، تجريش، ميدان آزادي 
و ش��هيد بهش��تي ميزبان اجراي هنرمن��دان عرصه 
موس��يقي اقوام مختلف كشورمان اس��ت كه از ميان 
اجراهاي هفته گذش��ته مي توان به رقص چوب گروه 
خراسان رضوي در ايس��تگاه امام خميني )ره(، طنين 
موسيقي هنرمندان ميامي س��منان در ايستگاه تئاتر 
شهر، موسيقي لري كهگيلويه و بوير احمد در ايستگاه 
مي��دان آزادي، اج��راي هلپركه كردي در ايس��تگاه 
امام خميني )ره( و اجراي گروه سما از استان لرستان 

در ايستگاه تجريش اشاره كرد. 
همچنين گ��روه گلس��تان ه��م در س��ه بخش 
قزلب��اش، اجراي موس��يقي ش��مالي و رقص خنجر 
گروه تركمن در ايس��تگاه ش��هيد بهش��تي لحظات 
شادي را براي شهروندان تهراني رقم زدند. در هفته 

جاري گروه اس��تان هرمزگان در ايستگاه تجريش، 
گروه آذربايجان شرقي در ايس��تگاه شهيد بهشتي، 
گروه هاي يزد و خوزس��تان در ايس��تگاه تئاتر شهر، 
گروه اردبيل در ايس��تگاه مي��دان آزادي و گروه هاي 
اصفهان، همدان، ق��م و چهارمح��ال و بختياري در 

ايس��تگاه امام خميني )ره( به اجرا خواهند پرداخت. 
روزهاي پاياني اي��ن برنامه با ايام م��اه محرم تقارن 
خواهد داش��ت كه در اين ايام ني��ز گروه هاي هنري، 
برنامه هاي خود را در قالب مراس��م آييني و مذهبي 

اجرا خواهند كرد. 

گروهبنگاهها|
 يك��ي از وعده ه��اي اصلي محمدش��ريعتمداري 
زماني كه به عنوان وزير صمت به مجلس دهم معرفي 
شد؛ بهبود شاخص هاي توس��عه معادن كوچك بود 
كه بر اساس اظهارات ش��ريعتمداري در طول يكسال 
گذشته براي تحقق آن تالش شده است؛ يكسال بعد از 
تشكيل دولت دوازدهم و در روزهايي كه دامنه برخي 
از انتقادات از عملك��رد ارتباطي وزارت صمت افزايش 
يافته؛ شريعتمداري راهي كرمان شد تا ضمن افتتاح 
برخي طرح هاي صنعت��ي درباره چش��م انداز وزارت 
مطبوعش و راهكارهايي كه براي عبور از مشكالت در 
پيش گرفته است؛ صحبت كند. وزير صنعت، معدن 
و تجارت گفت: اس��تفاده از ظرفيت مع��ادن و ذخاير 
كوچك در نقشه جامع چهار ساله معادن كشور پيش 
بيني شده است. محمد شريعتمداري ديروز در آيين 
افتتاح كارخانه توليد كنستانتره سنگ آهن هماتيتي 
شهرستان زرند افزود: تهيه و اجراي برنامه چهار ساله 
توسعه معادن كش��ور يكي از وعده هايم به مردم بود 
و نقشه راه توس��عه صنايع معدني ايران اكنون پيش 
روي ما قرار گرفته است. او اظهار داشت: زيبنده نبود با 
توجه به فرمايشات رهبر معظم انقالب اسالمي بدون 
نقش��ه راه در حوزه صنعت و معدن گام برداريم و هم 
اكنون مي دانيم در چه زمين��ه و با چه كميت هايي در 

حوزه معدني آينده كشور فعاليت كنيم. 

 نقشهراهمعادنكشور
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: فقدان نقشه 
راه توسعه معدني كش��ور عدم تعادل در بخش هايي 
از توليد را رقم زده بود كه با دسترس��ي به اين س��ند 
ش��رايط تعادل در تمام فعاليت هاي معدني كشور به 
وجود آمده است. وي گفت: فعاليت هاي اكتشافي در 

دولت يازدهم و دوازدهم قابل مقايسه با تمام دوره هاي 
گذشته است زيرا در اين 2 دولت، فعاليت هاي وسيع 

اكتشافي هوايي و عمقي انجام شده است. 
ش��ريعتمداري افزود: اكتش��اف يكي از مهم ترين 
عناصر فعاليت هاي معدني اس��ت لذا بايد به آن توجه 
جدي داشت تا فعاليت هاي آينده معدني كشور بيمه 
ش��ود. او گفت: امروز به جاي فروش سنگ آهن خام 
در تمام كشور، واحدهاي توليد و فرآوري شكل گرفته 
اس��ت كه اين واحدها ارزش افزوده و اش��تغال ايجاد 

مي كند. وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: هم اكنون 
ايران به صف قدرت هاي بزرگ در حوزه فلزات به ويژه 
فوالد قرار گرفته و يك��ي از مهم ترين و پرافتخارترين 

زنجيره هاي فوالد دنيا را دارد. 
او با اشاره به افتتاح كارخانه كنستانتره سنگ آهن 
هماتيتي شهرس��تان زرند گفت: با امكانات پژوهشي 
اين مجموعه توانس��تيم 130 هزار تن سنگ آهن با 
خلوص 61 درصد را به مجموعه فوالدس��ازي كشور 
اضافه كنيم. شريعتمداري ادامه داد: اين طرح قدمي 

براي اشتغال منطقه برداشته و در حال حاضر يكهزار 
نفر در اين مجموعه مشغول به كار شدند كه در آينده، 

اشتغالزايي اين كارخانه افزايش خواهد يافت. 
نخس��تين كارخانه توليد كنس��تانتره سنگ آهن 
هماتيتي از باطله هاي كم عيار در كشور به ظرفيت 600 
هزار تن در سال با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت، 
سرپرست استانداري كرمان، نماينده مردم شهرستان 
زرند و كوهبن��ان در مجلس دهم و جمع��ي از مديران 
استاني در شهرستان زرند استان كرمان به بهره برداري 

رس��يد. همچنين وزير صنع��ت، معدن و تج��ارت از 
كارخانه واگن س��ازي زرند بازديد ك��رد و با حضور وي 
كارخانه كنستانتره 500 هزار تني آريا جنوب ايرانيان 
در اين شهرستان به بهره برداري رسيد. شريعتمداري 
همچنين در سفر يك روزه به استان كرمان از واحدهاي 

توليدي شهرستان زرند بازديد كرد. 

 كارخانهكنس�تانترهس�نگآهنهماتيتي
زرندافتتاحشد

نخستين كارخانه كنستانتره سنگ آهن هماتيتي 
كم عيار جالل آباد زرند امروز )شنبه( با حضور محمد 
ش��ريعتمداري، وزي��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت به 
بهره برداري رس��يد. مديرعامل شركت فكور صنعت 
تهران سرمايه گذار طرح نخستين كارخانه كنستانتره 
س��نگ آهن هماتيتي كم عيار جالل آباد زرند در اين 
آيين گفت: اين كارخانه براي نخستين مرتبه در كشور 
از س��نگ آهن هماتيتي كم عيار و باطله، كنستانتره 
توليد مي كند. محمدوحيد ش��يخ زاده ادامه داد: 250 
نفر در اي��ن طرح به ص��ورت مس��تقيم و 500 نفر به 

صورت غيرمستقيم مشغول به كار شده اند. 
او تصري��ح ك��رد: ظرفي��ت كارخانه كنس��تانتره 
سنگ آهن هماتيتي زرند 600 هزار تن و در طراحي و 

ساخت آن از تكنولوژي برتر استفاده شده است. 
سرمايه گذار طرح اظهار داشت: 11ميليون و 475 
هزار يورو در بخ��ش ارزي و 157 ميلي��ارد تومان در 

بخش ريالي اين كارخانه سرمايه گذاري شده است. 
آيي��ن افتت��اح نخس��تين كارخانه كنس��تانتره 
سنگ آهن هماتيتي كم عيار جالل آباد زرند با حضور 
حس��ين اميري نماينده م��ردم زرن��د و كوهبنان در 
مجلس شوراي اسالمي، سرپرست استانداري كرمان 

و جمعي از مسووالن برگزار شد. 

 رويخ�وشاس�تاناصفه�انب�هكارت�ن
خوابها؛اصفهان|

رييس انجم��ن كارتن خواب هاي اس��تان اصفهان 
از آمادگي خدمت رس��اني ب��ه ب��ي خانمان ها در 
اي��ن اس��تان خب��ر داد. محس��ن انص��اري اظهار 
داش��ت: به دليل ممانع��ت و جلوگي��ري از تجمع 
كارتن خواب ها در س��طح ش��هر، خيلي در ش��هر 
ديده نمي شوند و بيشتر به حاشيه شهر و مناطقي 
كه س��اختمان هاي نيمه كاره وج��ود دارد، منتقل 
ش��ده اند. او افزود: تع��داد زنان بي خانمان اس��تان 
اصفهان به يكصد نفر مي رسد كه بسيار در معرض 
خطر ق��رار دارند و س��عي ش��ده با جم��ع آوري و 
انتقال آنها به گرم خانه ها، امنيت الزم برقرار ش��ود. 
رييس انجم��ن كارتن خواب هاي اس��تان اصفهان 
در ارتباط با مناطقي كه بيش��ترين كارتن خواب ها 
را به خود اختص��اص داده اند، گف��ت: از آنجايي كه 
كارتن خواب ها بيش��تر به حاشيه ش��هرها كشيده 
ش��ده اند در مناطقي مانند حصه، ارزن��ان، زينبيه، 
كهندژ، جوي آباد و مهرنجان در نزديكي روس��تاي 

فالورجان بيشترين كارتن خواب ها را داريم. 

 امدادرسانيبهروس�تاييانگرفتارسيالب
درس�هش�هرمازندران؛س�اري|امدارس��اني 
هالل احمر و راهداران در مناطق سيل زده سوادكوه 
و كياس��ر ادامه دارد، راه هاي روس��تايي از گل و الي 
پاكسازي و بازگشايي شد. احمدي مديركل مديريت 
بحران مازندران با اشاره به بارش هاي سيل آسا كه از 
روز پنج شنبه در شهر هاي نور، سوادكوه و كياسر آغاز 
ش��ده بود، گفت: هم اكنون خطر سيالب در مناطق 
روستايي اين ش��هر ها برطرف شده اس��ت. او افزود: 
وقوع س��يالب در منطقه بلده نور موجب آبگرفتگي 
سطحي در معابر درون شهري و روستايي شده بود و 

تلفات جاني به همراه نداشته است. 

 انباراحتكاربي�شاز۴۰۰۰تنبرنجخارجي
درتبري�زكش�فش�د؛تبريز|ريي��س پليس 
آگاهي آذربايجان ش��رقي با اش��اره به كش��ف انبار 
احتكار چندين تن برنج خارجي در يكي از انبارهاي 
تبريز گفت: بر اس��اس برآورد اوليه بي��ش از 4 هزار 
تن برنج خارجي از ارديبهش��ت ماه در اين انبار كاال 
احتكار شده است. سرهنگ صابر عباس زاده با بيان 
اينكه با كنترل اس��ناد ارايه ش��ده از انبار، برنج ها از 
ارديبهشت ماه در اين انبار دپو شده است افزود: اين 
انبار به »ظن« قاچاق و »ظن« به احتكار امروز پلمب 
خواهد شد تا بيشتر بررسي ش��ود، چراكه بر اساس 
اسناد اوليه، از تاريخي كه وارد انبار شده، حتي يك 

كيلو هم خارج نشده است. 

 اداراتوبانكهايخوزس�تانچهارش�نبه
»تعطيل«ش�د؛اهواز|مدير كل مديريت بحران 
استانداري گفت: براساس اطالعيه هواشناسي مبني 
بر افزايش دما و به منظور كاهش مصرف برق ادارات 
و بانك هاي استان خوزستان روز چهارشنبه تعطيل 
هس��تند. كيامرث حاجي زاده با اش��اره به اخطاريه 
هواشناسي خوزستان مبني بر افزايش دما در هفته 
جاري افزود: به منظ��ور مديريت بهينه مصرف برق، 
كاهش پيك باري شبكه برق صرفه جويي در مصرف 
آب و برق و پيشگيري از بروز حادثه و قطع احتمالي 
برق بانك ها، مراكز آموزشي س��طح استان، ادارات و 
دس��تگاه هاي اجرايي ج��ز مراكز ام��دادي درماني، 
خدماتي عملياتي، آتش نش��ان ها، در روز چهارشبه 

تعطيل هستند. 

 خطرب�يآبيبي�خگ�وشزنجان؛زنجان|
مديرعامل آب منطق��ه اي زنجان گف��ت: وضعيت 
سد تهم كه تنها سد تامين كننده آب شرب زنجان 
است زياد جالب نيس��ت و در حال حاضر 48 درصد 
مخزن آب پر بوده و اين خيلي خطرناك اس��ت. به 
گفته يوسف رضاپور اگر مراقبت نشود و مصرف آب 
متناسب با كم بارشي س��ازگار نشود ممكن است به 
حجم مرده مخزن كه زير 10 درصد اس��ت برسيم و 
عماًل هيچ برداشتي نداشته باشيم. شهر زنجان نياز 
به 67 ميليون مترمكعب آب دارد ك��ه از اين ميزان 
ح��دود 36 ميليون مترمكعب آن ب��ا بهره برداري از 
منابع آب زيرزميني و حدود 30 ميليون مترمكعب 

آن توسط آب تنظيم شده سد تهم تامين مي شود.  

 دادس�تانيقزوينب�ابرهمزنن�دگانبازار
قاطعان�هبرخ�وردميكند؛قزوين|دادس��تان 
عمومي و انق��الب قزوين گفت: با س��ودجوياني كه 
نابساماني بازار را تشديد مي كنند، برخورد مي شود. 
حجت االس��الم اس��ماعيل صادقي نيارك��ي با بيان 
اينكه عده اي از اوضاع اقتصادي كش��ور سوءاستفاده 
مي كنند و موجب تشديد نابساماني بازار مي شوند، 
اظهار كرد: در بحث كاال هاي ضروري و اساسي گا ها 
با افزايش قيمت نامتع��ارف 100 درصدي در مدت 
كمتر از يك ماه بوديم كه اين بيان گر اين امر اس��ت 
كه عده اي س��ودجو و فرصت طلب با توجه به اوضاع 
اقتصادي كشور به دنبال منافع شخصي خود هستند. 

 كالهبردارياينبارباگوشتماهي؛جهرم|
مع��اون مركز علم��ي آموزش��ي جهاد كش��اورزي 
شهرستان جهرم از فروش گوش��ت ماهي قزل آال به 
جاي سالمون خبر داد. مهدي پورداود گفت: سالمون 
شبيه قزل آال ولي گوش��تش قرمز يا نارنجي پررنگ 
است كه فروشندگان سودجو، رنگدانه هاي طبيعي و 
رنگ هاي مصنوعي )مضر براي سالمتي( را به خورد 
قزل آال مي دهند تا جاي سالمون فروخته شود.مردم 

بايد  به اين موضوع توجه كنند. 

البرز|سرپرس��ت معاونت سياسي-
امنيتي استاندار البرز با اشاره به تجمعات 
اخير در كرج گفت: در اين مدت س��عي 
كرديم با اين تجمعات مماش��ات كنيم و 
به حرف هاي آنان گوش كنيم اما ديديم 
كه اين مطالبات اقتصادي نيست و كاماًل 
ساختارشكنانه اس��ت. به گزارش ايسنا، 
خيراهلل ترخاني گفت: شروع اين اتفاقات با خروج غيرقانوني امريكا از 
معاهده بين المللي برجام و پس از آن جنگ رواني و تهييج اقتصادي 
و به تبع آن باال رفتن خريد س��كه و ارز و دام��ن زدن به گراني هاي 
خارج از واقعيت معمولي بود. ترخاني افزود: اگرچه گراني به بهانه اي 
براي شروع اتفاقات اخير تبديل ش��د اما طبق مشاهدات چند روز 
اخير عمده افرادي ك��ه در اي��ن ناآرامي ها ش��ركت دارند دغدغه 
اقتصادي ندارند. جواناني كه در اين اتفاقات حضور دارند با فراخوان 
گروه هاي معاند همچون سلطنت طلبان و منافقين تهييج شده اند 
و اين گروه ها قصد دارند از اغتشاشات و با به خيابان كشيدن مردم 
سوءاستفاده سياسي كنند. سرپرس��ت معاونت سياسي، امنيتي و 
اجتماعي استانداري البرز افزود: اين گروه ها قصد دارند با چند فيلم 
و استفاده از تجمع چند جوان، جامعه را تشويق كنند تا مردم عادي 
را به صحنه بكش��انند اما تاكنون اين اتفاق رخ نداده و مردم فاصله 

خود را با اغتشاشگران حفظ كرده اند.

تجمعات كرج برآيند مطالبات اقتصادي 
مردم نيست

كرمانشاه| عضو هيات رييسه اتاق 
ايران معتقد اس��ت، واگذاري پروژه هاي 
نيمه تمام كش��ور ب��ه بخش خصوصي 
حداقل 700 هزار ش��غل ايجاد مي كند. 
به گزارش روابط عمومي اتاق كرمانشاه 
كيوان كاشفي با اش��اره به تاكيد دوباره 
دولت بر واگ��ذاري پروژه هاي نيمه تمام 
به بخش خصوصي، گفت: بر اس��اس برآورد اوليه  انجام شده حدود 
400 هزار ميليارد تومان پروژه نيمه  تمام در كشور داريم كه از پنج 
تا بيش از 70، 80 درصد پيشرفت فيزيكي دارند. او از اين پروژه هاي 
نيمه تمام به عنوان س��رمايه هاي راكدي ياد كرد كه در سال هاي 
اخير بالاس��تفاده مانده و مردم نتوانس��ته اند از آن بهره مند شوند. 
رييس اتاق كرمانش��اه با بيان اينكه اين پروژه   ه��ا طي زمان دچار 
استهالك و فرسودگي مي شوند، گفت: عالوه بر اين، اين پروژه ها 
هر سال تعديل مي خورند و هزينه اجراي آنها باال مي رود و دولت در 
اين شرايط اقتصادي كنوني امكان اجراي اين پروژه ها را ندارد. به 
گفته كاشفي از اين 400 هزارميليارد تومان پروژه نيمه تمام، حدود 
180 تا 200 هزار ميليارد تومان آن براي بخش خصوصي جذاب 
است و بخش خصوصي آماده اجراي آنها است. كاشفي اضافه كرد: 
اگر بخش خصوصي اين 200 هزار ميليارد تومان پروژه نيمه تمام را 

اجرا كند، حدود 700 هزار شغل ايجاد خواهد شد. 

ايجاد 700 هزار شغل با واگذاري 
پروژه هاي نيمه تمام به بخش خصوصي

مديرعام��ل ش��ركت  ته�ران|   
پشتيباني امور دام استان تهران گفت: 
روزانه ح��دود 200 تن م��رغ منجمد 
و گرم با ن��رخ دولت��ي در ميادين ميوه 
و تره بار و س��اير فروش��گاه هاي عرضه 
مستقيم گوش��ت مرغ عرضه مي شود. 
رضا س��المي ديروز در گفت وگو با ايرنا 
اظهارداش��ت: در هر روز 70 تا 100 تن مرغ منجمد و 50 تا 60 
تن مرغ گرم با نرخ دولتي در س��طح شهر تهران عرضه مي شود. 
او افزود: مرغ منجمد به صورت خرده فروش��ي هر كيلو 6 هزار و 
750 تومان و عمده فروشي هر كيلو 6 هزار و 320 تومان در حال 
عرضه است.مديرعامل شركت پشتيباني امور دام استان تهران 
ادامه داد: نرخ مرغ گرم نيز در زم��ان حاضر با قيمت هر كيلو 7 
هزار و 990 تومان عرضه مي ش��ود. او تصريح كرد: مرغ منجمد 
به مقدار كافي ذخيره سازي شده و مشكلي در اين زمينه وجود 
ندارد. س��المي درباره كمبود مرغ گرم و افزايش قيمت اين كاال 
در فروشگاه هاي شهر تهران نيز اظهار داش��ت: گرماي بيش از 
حد هوا و همچني��ن قطع برق برخي مرغداري ها و تلف ش��دن 
مقدار زيادي از مرغ ها از داليل افزايش قيمت مرغ در اين روزها 
اس��ت كه تالش مي كنيم با عرضه كافي مرغ قيم��ت اين كاال 

متعادل شود. 

 روزانه 200 تن مرغ با نرخ دولتي
در پايتخت عرضه مي شود

مع��اون  آذربايجانش�رقي| 
بازرس��ي و نظ��ارت س��ازمان صنعت، 
مع��دن و تج��ارت آذربايجان ش��رقي 
گفت: طب��ق گ��زارش اتحاديه صنف 
فروشندگان لوازم خانگي 50 هزار قلم 
ان��واع كاال در انبار هاي اس��تان موجود 
اس��ت. به گزارش باش��گاه خبرنگاران؛ 
عطاپور گفت: براي رفع التهاب اقتص��ادي بايد همه گروه هاي 
موثر از جمله توليد كنندگان، عرضه كنندگان و مصرف كنندگان 
پاي كار باش��ند. بر اس��اس نظارت هاي انجام ش��ده در صورتي 
كه كاالي مورد نياز مش��تري در فروش��گاهي موجود نباشد، از 
موجودي انبار ها تامين مي شود. او گفت: فعاليت همه واحد هاي 
توليدي اس��تان در زمينه لوازم خانگي در حال رصد است و در 
صورت صحت اين موضوع با متخلفان برخورد مي شود. عطاپور 
در مورد كم فروش��ي هم گفت: ممكن اس��ت برن��د مورد نظر 
مشتري در فروشگاهي موجود نباشد كه اين مصداق كم فروشي 
نيس��ت، اما در صورت وجود كاال در انبار مغازه دار اين امر اختفا 
محسوب شده و قابل رسيدگي است. او گفت: توليد كنندگان با 
عرضه محصوالت خود به قيمت منطقي و ب��ه موقع و از طرفي 
مصرف كنندگان با خريد كاال هاي مورد ني��از خود مي توانند از 

فرصت پيش رو به نحو كامل بهره مند شوند .

 وجود ۵0 هزار قلم لوازم خانگي
در انبار هاي آذربايجان شرقي

چهره هاي استاني                                                                                                                                                                                                                                                                           

دستور رييس جمهوري براي رس��يدگي به تخلف واردكنندگان 
خ��ودرو و همچنين انتش��ار ليس��ت دريافت كنن��دگان ارز دولتي، 
واكنش هاي زيادي از س��وي كارشناس��ان در پي داش��ته است. آنها 
اين اقدام دولت را زمينه س��از اعتمادس��ازي در جامعه و بازگش��ت 
آرامش به اقتصاد كش��ور عنوان مي كنند. آلبرت بغزيان، اقتصاددان 
جهت گيري دولت براي مبارزه با فس��اد را قابل دفاع عنوان مي كند 
و با اش��اره به لزوم ادامه دار بودن اين روند مي گويد: اگر دستگاه هاي 
نظارتي و قضايي وظيفه خودشان را به درستي انجام بدهند مي توان 
اين اطمينان را به مردم داد كه حق هيچ كس��ي ضايع نخواهد شد و 
اعتماد به جامعه بازخواهد گشت. كارشناسان تاكيد مي كنند اقدامات 
رييس جمهوري ب��راي برخورد با متخلفان اقتصادي، نش��ان دهنده 
اهتمام دولت براي مقابله با فساد در كش��ور است كه درنهايت اثرات 
مثبتي ازجمله اعتم��اد عمومي جامعه را در پي خواهد داش��ت. اين 
مس��اله موردتوجه دولت بوده است و در پنج س��ال گذشته همواره 

برافزايش شفافيت و مبارزه با فساد تاكيد شده است. الزام بانك ها به 
ارايه صورت هاي مالي بر اساس استاندارد، ساماندهي موسسات مالي 
و اعتباري و. . . نش��ان مي دهد دولت براي مبارزه با فساد جدي بوده 
اس��ت و با اصالح روش هاي غلط و افزايش ش��فافيت به دنبال از بين 
بردن فساد ساختاري در كشور است؛ موضوعي كه با مقاومت بسياري 

از ذي نفعان روبروست و بااين وجود دولت همچنان بر آن اصرار دارد. 
آلبرت بغزيان، كارش��ناس اقتصادي معتقد اس��ت كه برخورد با 
مفاسد اقتصادي حاشيه امن و حياط خلوت مفسدان را از بين مي برد 
و اين اقدام درهرصورت و با همه كاس��تي ها اقدامي موثر براي مقابله 
با فساد در كشور اس��ت. وي با اش��اره به دولتي بودن اقتصاد كشور و 
اينكه در اقتصادهاي��ي كه در آن نفت به عن��وان منبع مهم درآمدي 
محسوب مي شود بيشتر ش��اهد فساد هس��تيم گفت: هرجايي كه 
بحث پول در ميان باشد حتمًا پاي يك رانت و فسادي در ميان است و 
عده اي فرصت طلب از اين موضوع سوءاستفاده خواهند كرد از همين 

رو سازمان هاي نظارتي بايد به اين موضوع توجه كنند و راه هاي نفوذ 
فساد را بگيرند.  او در ادامه افزود: مرحله بعدي كه بسيار هم مهم است 
نحوه برخورد با محكومين است كه بايد ديد مجازاتي كه براي آنها در 
نظر گرفته مي شود متناسب با جرمي كه مرتكب شده اند است يا نه 

كه در اين مورد بايد ديد قوه قضاييه چه اقداماتي را انجام خواهد داد. 
بغزيان با بيان اينكه در حال حاضر دولت درزمينه مبارزه با فساد 
حركت خوبي را آغاز كرده است گفت: اگر اين حركت ادامه پيدا كند 
و دس��تگاه هاي نظارتي و قضايي وظيفه خودشان را به درستي انجام 
بدهند مي توان اين اطمينان را به مردم داد كه حق هيچ كسي ضايع 
نخواهد ش��د و در اين صورت اعتماد به جامعه بازخواهد گش��ت.  در 
حال حاضر با توجه به گستردگي فضاي مجازي و وجود اخبار درست 
و نادرست ذهنيت مردم ازآنچه امروز در فضاي مجازي به گوش آنها 
مي رسد، تنها با جلب اعتماد جامعه از طريق شفاف كردن امور اصالح 
مي شود و اين موضوعي است كه دولت بر آن اصرار دارد. دولت معتقد 

اس��ت كه هر اقدامي با همكاري مردم امكان پذير اس��ت و با كاهش 
س��رمايه هاي اجتماعي نمي توان به توسعه كش��ور در ابعاد مختلف 
اميدوار بود. عدم سكوت مس��ووالن دولتي ازجمله رييس جمهوري، 
وزير ارتباطات و وزير صنعت در برابر فس��ادهايي كه ب��ا ارز دولتي و 
همچنين در خص��وص واردات خودرو در م��دت اخير صورت گرفت 
باعث اميدواري مردم براي مقابله با فساد و رفع تبعيض در كشور شده 

است و اميد مي رود اين روند همچنان ادامه داشته باشد. 

»آلبرت بغزيان« اقدامات اخير دولت براي افزايش شفافيت و مبارزه با فساد را قابل دفاع عنوان مي كند

پاك سازي فساد از اقتصاد كشور



يادداشت

خبر

»سامانهحسابيكپارچهمدارس«ازمهرماهفعالميشود

شفاف سازي كمك هاي خالف قانون  به مدارس
طب��ق اصل س��ي ام قان��ون اساس��ي جمهوري 
اس��امي ايران، آموزش تا پايان 12 سال تحصيلي 
باي��د رايگان باش��د، ام��ا دريافت وجه اجب��اري از 
خانواده ها ازس��وي مدارس دولتي، آنق��در در اين 
س��ال ها روال عادي و معمولي پيدا كرده و به قدري 
فراگير ش��ده كه حاال وزارت آم��وزش و پرورش با 
ايجاد »سامانه حس��اب يكپارچه مدارس« به نوعي 
به اين موضوع رسميت بخشيده و آن را علني كرده 
تا حداقل اي��ن پول هاي دريافتي حس��اب و كتابي 
داشته باشد. اما اايجاد اين سامانه حساب يكپارچه 
ب��راي دريافت كمك ه��اي والدين به م��دارس، در 
حالي قرار اس��ت از اول مهرماه فعال شود كه پيش 
از اين ديوان محاس��بات كش��ور، اج��راي طرح را 

غيرقانوني دانسته و با آن مخالفت كرده بود. 

  طرحي كه با وجود مخالفت ها به اجرا رسيد
سال 1۳۹۳ به دنبال شفاف س��ازي مالي و ارايه 
عملك��رد مالي م��دارس ب��ه والدين و مس��ووالن، 
حس��ابي به صورت آزمايشي ايجاد ش��د تا درآمد و 
هزينه مدارس بر اساس آن مش��خص شود؛ بر اين 
اس��اس كليه م��دارس موظف ش��دند حس��ابي را 
تحت اين عنوان داش��ته باش��ند. دو س��ال بعد، در 
سال 1۳۹۵ اجراي رس��مي طرح حساب يكپارچه 
مدارس آغاز و اين حس��اب ويژه ب��ا عامليت »بانك 
ملي« ايجاد شد به گونه اي كه نوع حساب و فرآيند 
واريز و برداش��ت از آن كاما اختصاصي ب��ود اما با 
وجود فعاليت چندماهه س��امانه حساب يكپارچه، 
در ش��هريور ۹۶ معاون س��ابق توس��عه مديريت و 
پش��تيباني وزارت آموزش و پرورش اعام كرد كه 
طرح حساب يكپارچه متوقف ش��ده است، چرا كه 
ديوان محاس��بات كش��ور اع��ام كرد كه حس��اب 
يكپارچ��ه غيرقانوني ب��وده و حس��اب هاي دولتي 
نبايد پشتيبان داشته باش��د اما روز گذشته محمد 
بطحايي، وزير آموزش و پ��رورش، در صفحه توئيتر 
خود درباره اين موضوع نوش��ت: »با هدف شفافيت 
و تقويت اعتم��اد اولياء؛ حس��اب يكپارچه اي براي 
۸۵ هزار مدرس��ه فعال شده اس��ت. بنابراين از آغاز 
سال تحصيلي جديد هر مدرس��ه فقط يك حساب 
بانكي مشخص خواهد داش��ت كه تمام در آمدها و 
هزينه هاي آن ب��راي نمايندگان اولي��اء قابل رويت 
خواهد ب��ود. « توئي��ت وزير آموزش و پ��رورش در 
حالي اس��ت كه ۶ خرداد امس��ال، با وجود مخالفت 
ديوان محاسبات كشور با طرح ايجاد سامانه حساب 
يكپارچه، منصور مجاوري، مش��اور اقتصادي وزير 
آموزش و پرورش، از راه اندازي مجدد اين س��امانه 
خبر داده بود و به ايس��نا گفت: » متاسفانه به علت 
برخي نفوذهايي كه نمي شود گفت از كجا ابهاماتي 

را ايجاد كردن��د و براي ديوان محاس��بات هم ابهام 
ايجاد ش��د كه اين حس��اب چه نوع حسابي است و 
چگونه پول ها جمع آوري و توزيع مي ش��ود. س��ال 
گذشته بخشنامه هايي به برخي استان ها فرستادند 
و از آنها خواس��تند حس��اب ها را فعال نكنند. البته 
هنوز حس��اب يكپارچ��ه در 2۰ درصد م��دارس ما 
فعال است. ما بر اس��اس آيين نامه مالي مدارس اين 
برنامه را اجرا كردي��م و ماده 11 قانون ش��وراهاي 
آم��وزش و پرورش نيز به م��ا اين اج��ازه را داد تا به 
منظور شفاف س��ازي و هماهنگي وج��وه دريافتي 
اقدام كنيم. در حال حاضر بيش از 1۰ هزار ميليارد 
تومان از مح��ل وجوه دريافت مردم��ي براي موارد 
مختلف در مدارس جمع آوري مي شود كه به كمك 
حس��اب يكپارچه هزينه ك��رد آن كاما ش��فاف و 

كنترل مي شود.«

  رسميت دادن به طرح غيرقانوني؟
 با وجود اينكه ايجاد چنين س��امانه اي، رسميت 
بخش��يدن به دريافت وجه از والدين دانش آموزان 
براي ثبت نام فرزندانش��ان در مدارس دولتي است 
اما مج��اوري اعتق��اد دارد، ايجاد اين س��امانه تنها 
در راس��تاي شفاف س��ازي بوده و تمام كمك هاي 
والدين به مدارس دولتي قرار اس��ت به اين سامانه 
واريز ش��ود تا مس��ووالن آموزش و پرورش بدانند 

ك��ه اي��ن درآمدها چق��در اس��ت و چط��ور هزينه 
مي ش��ود. او بي��ان كرد: »براس��اس سياس��ت هاي 
يكپارچ��ه نظ��ام مال��ي و اداري و همچني��ن طبق 
س��ند تح��ول بنيادين آم��وزش و پ��رورش و ماده 
11قان��ون ش��وراهاي آم��وزش و پ��رورش باي��د 
نظ��ارت و كنترل بر حس��اب هاي ج��اري مدارس 
صورت گيرد؛ ب��ه همين دليل اين س��امانه را ايجاد 
كرديم. اين حس��اب يكپارچه براي شفاف س��ازي  
بيش��تر اس��ت. ما از والدين مي خواهيم هزينه هاي 
جانب��ي تحصي��ل فرزند خ��ود مانن��د كاس هاي 
فوق برنامه، س��رويس رفت وآمد، لباس، اردو و. . . را 
به اين حس��اب واريز كرده و از پرداخ��ت وجه نقد، 
 چك ي��ا هرگونه كم��ك ديگر خ��ودداري كنند. «

مجاوري افزود: »تنها كاري كه ما كرده ايم اين است 
كه حس��اب جاري مدارس كه س��رانه دولتي به آن 
واريز مي ش��ود را يكپارچه كرديم و در س��امانه اي 
هوش��مند قرار داديم و از مديران مدارس خواستيم 
كد 17رقمي كه ب��راي آنها تعري��ف كرده ايم را به 
والدين دانش آموزان هم ارايه دهند تا از اين به بعد 

پرداخت ها از طريق آن صورت گيرد.«
از طرف ديگري يكي از مس��ائلي كه در اين طرح 
ابهام داش��ت، هزينه كرد وجوه دريافتي بود كه هم 
ديوان محاسبات اداري و هم خانواده دانش آموزان 
اعتقاد دارند، يكپارچه سازي  حساب مدارس باعث 

مي شود كه وزارت آموزش و پرورش با دسترسي به 
حساب ها، پول خانواده ها را در جاي ديگري غير از 
مدرسه فرزندشان هزينه كنند. اما مشاور اقتصادي 
وزير آم��وزش و پرورش ب��ا تاكيد براينكه ش��ماره 
حساب ارايه ش��ده به والدين همان شماره حساب 
مدرس��ه خواهد ب��ود، درب��اره اين موض��وع گفت: 
»دسترسي به اين حساب فقط براي مدير و شوراي 
مالي مدرسه باز خواهد شد و هيچ يك از مسووالن 
در س��طح وزارتخانه، اس��تان و منطقه نمي توانند 
به اين حس��اب دسترسي داشته باش��ند. همانطور 
كه گفتم فق��ط براي نظارت بهتر، كنترل بيش��تر و 
شفافيت سازي  اين اقدام را مي خواهيم انجام دهيم 

و هدف ديگري پشت اين سامانه نيست. «

  يك بام و دو هواي مجلس
اگرچه طب��ق قانون آم��وزش و پ��رورش بايد تا 
پايان 12 س��ال تحصيل��ي رايگان باش��د اما برخي 
نماين��دگان مجل��س معتقدند، فقر در م��دارس را 
مي توان با كمك ه��اي والدين جبران ك��رد. با اين 
وجود در جناح مقابل نمايندگان ديگري هس��تند 
كه با ايجاد س��امانه حس��اب يكپارچ��ه مخالفند و 
آن را نقض قانون مي دانند. اس��داهلل عباس��ي، عضو 
كميس��يون آم��وزش و تحقيقات مجلس ش��وراي 
اس��امي، با وج��ود آنك��ه معتق��د اس��ت تاكنون 

چنين چيزي درباره س��امانه حس��اب يكپارچه در 
كميسيون مطرح نشده اس��ت، درباره اين موضوع 
بيان كرد: » واقعيت اين اس��ت كه م��دارس از نظر 
س��رانه زير خط فقر هس��تند و مديران ناچارند كه 
دستش��ان به س��وي خانواده ها دراز باش��د و تحت 
عن��وان انجمن اولي��ا و مربي��ان يا ه��ر روش ديگر 
پولي را درياف��ت كنند. حت��ي مدي��ران در برخي 
مناطق روس��تايي به دليل فق��ر خانواده ه��ا از اين 
نوع كمك محروم هس��تند و اوضاع بدتر اس��ت؛ به 
همي��ن دليل هم نماين��دگان در مجل��س تصويب 
كردند ك��ه هزينه آب، ب��رق، گاز و تلف��ن مدارس 
 طبق يك ج��دول و تعرفه خاصي رايگان ش��ود. «

او افزود: »كم��ك والدين ب��ه م��دارس از قبل هم 
بوده و چيز عجيبي نيس��ت اما اين س��امانه و نحوه 
كاركردش بايد در همان راس��تا باشد و نبايد حالت 
اجبار و تحميل��ي به خود بگي��رد. او درب��اره نحوه 
برداشت پول از حس��اب مدارس نيز گفت: بايد اين 
حق فقط و فقط براي مدير و ش��وراي مالي مدرسه 
محفوظ باش��د و وزارت آموزش و پرورش و ادارات 
كل و مناطق آموزش��ي براي اين پول تصميم گيري 

نكنند.«
در مقابل اظهارات عباس��ي، جبار كوچكي نژاد، 
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي 
اس��امي، بر اين باور اس��ت كه سيس��تم حس��اب 
يكپارچه مدارس در صورت اجرا با شكس��ت مواجه 
مي شود و مجلس ش��وراي اسامي نيز با آن مخالف 
است. او به خانه ملت گفت: »مس��ووالن آموزش و 
پرورش وجود اين حس��اب را عاملي براي شفافيت 
مالي حساب هاي مدارس دولتي مي دانند در حالي 
كه تجمي��ع كمك ه��اي مردمي كه ممكن اس��ت 
مبلغ زيادي شود، خود زمينه ساز فساد مالي است. 
والدين براي بهبود شرايط مدارسي كه فرزندانشان 
در آن تحصي��ل مي كنند اين كمك ه��اي مردمي 
را به مدارس مي پردازند درصورت��ي كه مديريت و 
اداره اين مبال��غ در اختيار آموزش و پ��رورش و به 
صاحديد اين وزارتخانه باش��د اف��راد رغبتي براي 
كمك به م��دارس ندارند چرا كه ممكن اس��ت پول 

پرداختي صرف مدرسه فرزندانشان نشود.«
او افزود: »يكي ديگ��ر از داليلي كه در اثر اجراي 
سيس��تم حس��اب يكپارچه مدارس رغبت افراد را 
براي پرداخت كمك ه��اي مردم��ي از بين مي برد 
ايجاد س��يكل طوالني اس��ت كه در اث��ر آن ايجاد 
مي ش��ود مدارس پ��س از يك بازه زمان��ي طوالني 
مي توانن��د بخش��ي از اي��ن كمك ه��اي مردمي را 
از آم��وزش و پ��رورش درياف��ت كنند و اي��ن وقفه 
مشكلي از مش��كات مدارس و دانش آموزان را حل 

نمي كند.«
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سخنگويسازمانغذاودارواعالمكرد

ورود محموله جديد داروي »وارفارين«؛ به زودي
كمب��ود داروي وارفارين كه كارب��رد ضد انعقاد 
خ��ون در بيماري هاي قلب��ي دارد اخي��را در ميان 
داروهاي كمي��اب قرار گرفته و برخ��ي نگراني ها را 

براي بيماران ايجاد كرده است. 
طبق اعام س��خنگوي س��ازمان غذا و دارو قرار 
اس��ت محموله جديد داروي وارفاري��ن به زودي از 
فناند وارد كشور شود تا شرايط نامساعد تامين اين 

دارو به وضعيت عادي بازگردد. 
كيانوش جهان پور، سخنگوي سازمان غذا و دارو 
در اين باره دليل ايجاد اين كمبود را ذخيره س��ازي 
دارو توس��ط بيماران و زنجيره تامي��ن دارو مي داند 
و مي گوي��د: با وج��ود اينكه موج��ودي وارفارين در 
كشور حدود 7۰ تا 7۵ روز بود، اما در مناطق مختلف 
كمبود اين دارو اعام شد. زماني كه بحث هاي رواني 
در بازار ايج��اد مي ش��ود، از مصرف كننده تا س��اير 
زنجيره هاي توليد، ممكن است دارو را ذخيره كنند. 
بيش��تر داروهايي كه به صورت مزم��ن و مادام العمر 
اس��تفاده مي ش��وند از س��وي مصرف كننده ذخيره 

مي شوند. آنها گاهي نيز س��عي مي كنند اين ذخيره 
را افزايش دهند؛ به همين دليل دارو از روند مصرف 

عادي خارج مي شود. 
او درب��اره عل��ت توزي��ع مح��دود اي��ن دارو نيز 
توضيح مي دهد و مي گويد: ب��ا توجه به اين موضوع، 
داروخانه ه��ا اعام كردن��د كه وارفارين را تا س��قف 
نس��خه تحويل نمي دهند و درايت به خرج دادند كه 
نياز بيم��اران را در روزهاي كمب��ود برطرف كنند تا 
زماني كه محموله اصلي وارد و برچسب گذاري شود. 
سخنگوي س��ازمان غذا و دارو همچنين به ايسنا 
مي گويد: وارفارين از دو كش��ور كانادايي و فناندي 
وارد ايران مي ش��د، اما محصولي كه بيشتر توصيه و 
استفاده مي شد مربوط به كشور فناند بود. در حال 
حاضر نيز اين محصول ثبت س��فارش شده است. به 
دليل تغييرات ارزي كمي تاخير داش��ته، اما در حال 
ورود به ايران اس��ت. اين دارو از كان��ادا نيز فعا وارد 
نمي شود.  جهانپور با اش��اره به قرار گرفتن وارفارين 
در ليست تس��ريع و تس��هيل واردات اقام دارويي، 

مي افزايد: اين دارو در ليس��ت 22۰ قل��م دارويي كه 
واردات آنها تسريع و تسهيل شده، وارد و اعام شده 
ش��ركت هايي كه مايل باش��ند مي توانند به صورت 
موازي وارفارين يا مش��ابه آن را وارد كنند. همچنين 
مي توانند اين دارو را نيز توليد كنند؛ چون اين امكان 
از مسير تس��هيل ش��ده براي آنها فراهم مي شود تا 

واردات آن از حالت تك شركتي خارج شود. 
او ادام��ه مي دهد: هن��وز عما وارفاري��ن ناياب 
نيس��ت و در زنجيره توزيع وج��ود دارد، اما با توجه 
به اينكه ميزان مصرف از روند گذش��ته بيشتر شده 
ب��ود، بافاصل��ه در دس��تور كار واردات مجدد قرار 
گرفت. قبا وقت��ي ذخيره دارو به كمتر از س��ه ماه 
مي رس��يد، مجوز واردات يا توليد آن صادر مي شد. 
ميزان ذخيره نيز هميشه بين س��ه تا هشت ماه در 
كشور بود، اما با توجه به مش��كاتي كه در ماه هاي 
آينده ممكن اس��ت ايجاد شود، تصميم بر اين است 
ميزان ذخيره س��ازي داروها يا مواد اوليه به س��مت 
يك تا يك و نيم س��ال پيش رود. جهانپ��ور تاكيد 

مي كن��د: اقدامات الزم ب��راي ورود محموله داروي 
وارفارين انجام ش��ده و تنها روند ارسال و ترخيص 
و برچس��ب گذاري باقي مانده اس��ت.  س��خنگوي 
سازمان غذا و دارو افزود: توزيع اين دارو تا زماني كه 
محموله اصلي برس��د، قطره چكاني انجام مي شود. 
با وجود اين به اندازه اي كه نياز فعلي برطرف شود، 
دارو پيدا مي شود. افزون بر اين گاهي قابليت تبديل 
به داروهاي ديگر اي��ن گروه وج��ود دارد كه با نظر 
پزش��ك انجام مي ش��ود.  او با بيان اينكه با توجه به 

فضاي پيش آم��ده توزيع كل موج��ودي وارفارين در 
ش��بكه منطقي نيس��ت، ادامه مي دهد: ممكن است 
نسخه هاي جديدي داشته باشيم كه به خاطر آنها بايد 
توزيع حتي قطره چكاني را حفظ كرد تا محموله جديد 
برسد. شركت هاي پخش توزيع دارو را بر عهده دارند و 
اين دارو با اولويت بيمارستان ها توزيع مي شود. مردم 
مي توانن��د اي��ن دارو را از داروخانه هايي كه موجودي 
دارند، تهيه كنند. زماني كه محموله جديد وارد شود 

نيز مي توان آن را از همه داروخانه ها تهيه كرد.

نبود شفافيت و سرمايه اجتماعي 
آسيب ديده 

مهدي پازوكي|  كارشناس اقتصادي| 
اقتصاد ايران در سال هاي اخير از عدم شفافيت 
رنج مي برد. اگر دولت بتواند ش��فافيت را كه يكي 
از ويژگي هاي فضاي مناس��ب كسب وكار است را 
در اقتصاد اي��ران فراهم كند اين ش��فافيت به نفع 
دولت و ملت و درنهايت به نفع جامعه خواهد بود. 
واردكردن كاالهاي��ي مانند خودرو جرم نيس��ت 
منتها بايد روند آن شفاف باشد. نبايد ارز رانت دار 
و دولتي براي خريد كاال تعل��ق بگيرد اما در بازار، 

كاال را به نرخ ارز آزاد بفروش برساند. 
ش��فافيت ب��ه نف��ع دول��ت اس��ت. در نهادها و 
وزارتخانه هاي دولت افراد بسياري هستند كه حضور 
دارند اما صاحيت علمي ندارد. سيستم اداري بايد 
ش��فاف باش��د. اكنون س��رمايه اجتماعي به شدت 
آسيب ديده و از علت هاي اساسي اعتراضات دي ماه 
كه حاكميت بايد به آن دقت كند تبعيض و نابرابري 
بود. تبعيض در يك جامعه سرمايه اجتماعي را دچار 
خدش��ه مي كند. يكي از ويژگي ه��اي اصلي اليحه 
بودجه س��ال ۹7 ش��فافيت اس��ت كه به حق مردم 
براي اينكه بدانند منابع كشور و ماليات هاي آنها در 
چه مسيري خرج مي ش��ود، كمك مي كند. اكنون 
حدود 4۰ درصد فرار ماليات��ي داريم كه بايد جلوي 
آن با كمك مجلس و قوه قضاييه گرفته ش��ود. اگر 
مردم ببينند كه مالياتي ك��ه از معلم و كارگر گرفته 
مي ش��ود از تمامي اقش��ار جامعه ازجمله پزشكان 
و ديگر اقش��ار ماليات نيز گرفته ش��ود. بسياري از 
مقام هاي دولتي هستند كه بعد از سمت هاي دولتي 
كه گرفته اند ثروتمند شده اند اما هيچ گونه شفافيت 
مالي در مورد آنها صورت نگرفته است. جامعه ايران 
تشنه شفافيت است. بايد از تجربيات و علوم جوامع 
توسعه يافته اس��تفاده كنيم تا سيستم مالياتي كارا 
اجرايي شود؛ اين كار به نفع عدالت اجتماعي است 
كه همه فعاالن اقتصادي اعم از استان هاي متبركه 
يا يك كارمند جزو دولتي ماليات درآمدهاي خود را 
بپردازند تا در جامعه باز توزيع شود، اين به سيستم 
اجتماعي و متعادل شدن توزيع ثروت ها و درآمدها 
كمك مي كند. جامع��ه و افكار عموم��ي مهم ترين 
عامل نظارتي بر فساد سيس��تمي در حوزه اقتصاد و 
سياست اس��ت. آزادي اطاعات، آزادي مطبوعات 
و رسانه ها ابزارهايي اساس��ي در دست دموكراسي 
هستند و با اين ابزارها مي توان از فساد مالي، اداري 

و سيستمي جلوگيري كرد. 
 دس��تور رييس جمهور در خص��وص برخورد با 
مفاس��د اقتصادي در مس��اله ارز و خودرو در جهت 
مبارزه با مافيا و فساد است كه در زمينه هاي مختلف 
انجام ش��ده و بايد بيش از اين پيگيري شده و انجام 
شود، مبارزه با مافيا و فس��اد درنهايت به نفع دولت 
خواهد بود. دلواپسان مخالف اين هستند كه اقتصاد 
ايران به س��مت ش��فافيت پيش برود، چون جلوي 
رانت خ��واري گروهي گرفته مي ش��ود، درحالي كه 
همين عدم شفافيت سبب شده تا بانك هاي بزرگ 
خارجي حاضر ب��ه مراوده با بانك هاي ما نباش��ند و 
زيان اين عدم شفافيت به كل اقتصاد كشور رسيده 
است. دانس��تن حق مردم اس��ت. مردم بايد بدانند 
مديران و نماين��دگان و مقامات كش��وري چگونه 
زندگي مي كنند. افغانس��تان سيستم كامًا شفافي 
در مورد مديران خ��ود دارد و جزئيات تمامي اموال 
رييس جمهور وزرا در دس��ترس عموم است. مردم 
بايد از مقامات بخواهند كه ش��فاف عم��ل كنند و 
نمايندگانش��ان را مجبور كنند قوانين را به گونه اي 
تنظيم كنند كه شفافيت در كشور افزايش پيدا كند. 
در وضعيت فعلي شفافيت نياز حيات اقتصادي است 

و مي تواند كشور را از بحران خارج كند. 

تنهابهزيستيازمبتاليان
بهايدزحمايتميكند

معاون پيش��گيري و درمان مركز درمان سازمان 
بهزيستي كشور با بيان اينكه بيش از 1۵ هزار نفر از 
مبتايان به ايدز تحت پوشش سازمان بهزيستي قرار 
دارند گفت: در حالي كه اين افراد بايد از حمايت هاي 
ويژه برخوردار باشند، هيچ نهاد ديگري غير از سازمان 
بهزيستي به آنها خدمات ارايه نمي كند.  فريد براتي 
س��ده با بيان اينكه باش��گاه هاي مثبت )مركز ملي 
پيش��گيري از ايدز اي��ران( در اس��تان هاي مختلف 
افراد مبتا به ايدز و خانواده ش��ان را تحت پوش��ش 
حمايت ه��اي اجتماعي قرار مي دهن��د، افزود: هيچ 
دستگاه ديگري غير از سازمان بهزيستي از اين افراد 
حمايت نمي كند و به آنها خدمات ارايه نمي كند. او با 
اشاره به اينكه سازمان بهزيستي بيش از 1۵ هزار نفر 
مبتا به ايدز را تحت پوشش خود قرار داده است، به 
ايسنا گفت: اين افراد و خانواده هايشان بايد به لحاظ 
اجتماعي مورد توجه وي��ژه قرار بگيرن��د. اين افراد 
بايد از حداقل امكانات برخوردار باش��ند در حالي كه 
منابع سازمان بهزيستي محدود است، و به حمايت 
دستگاه هاي ديگري نظير س��ازمان برنامه و بودجه، 
وزارت كش��ور، وزارت رف��اه و. . . نياز دارن��د. معاون 
پيش��گيري و درمان مركز درمان سازمان بهزيستي 
كشور با اشاره به اينكه بر اساس آخرين آمار همچنان 
مهم ترين عامل ابتا به بيماري ايدز از طريق اعتياد 
اس��ت، تصريح كرد: اگر چ��ه ميزان ابت��ا از طريق 
روابط جنسي در حال افزايش اس��ت، اما بيشترين 
درصد مبتايان از طريق اعتياد به اين بيماري دچار 
شده اند.  براتي سده ضمن تش��ريح خدماتي كه در 
باشگاه مثبت براي بيماران مبتا به ايدز ارايه مي شود 
گفت: آموزش زندگي مثبت، اشتغال، ارايه خدمات 
حمايتي مثل سبد كاال، برگزاري اردوهاي تفريحي و 
حمايت مالي براي خدمات درماني بخشي از خدمات 

ارايه شده در اين باشگاه است. 

يك كارشناس آموزشي درباره گردش مالي بازار انتخاب رشته 
نيز اظهار كرد: 1۰ درصد داوطلبان يعني حدود 1۰۰ هزار نفر بابت 
انتخاب رشته پول مي دهند و ميانگين گردش مالي انتخاب رشته 

در اين يك هفته حدود ۳۰ تا ۵۰ ميليارد تومان است. 
مرتضي كيا، كارش��ناس آموزش��ي و مدير دبيرس��تان درباره 
ماك هاي يك انتخاب رش��ته كنكور خوب گف��ت: ماك اصلي 
انتخاب رشته خوب در ابتدا »عاقه« اس��ت. در اين تب و تاب چند 
روزه انتخاب رشته، بازار كاذبي شكل مي گيرد و افرادي تحت عنوان 
مش��اور از ۵۰۰هزار تا دو و نيم ميليون تومان براي انتخاب رشته از 

خانواده ها پول مي گيرند. 
او اف��زود: طب��ق آم��ار وزي��ر كار س��ابق بال��غ ب��ر ۸۰ درصد 
فارغ التحصيان دانشگاه در مشاغل غيرمرتبط با رشته شان مشغول 
به كار مي ش��وند. در انتخاب رشته آگاهي و ش��ناخت و عاقه مهم 
است. اين كارشناس آموزشي و مدير دبيرستان درباره گردش مالي 
بازار انتخاب رشته نيز اظهار كرد: 1۰ درصد داوطلبان يعني حدود 
1۰۰ هزار نفر بابت انتخاب رشته پول مي دهند و ميانگين گردش 
مالي انتخاب رشته در اين يك هفته حدود ۳۰ تا ۵۰ ميليارد تومان 
است. متاسفانه اين بستري است كه آموزش و پرورش ايجاد كرده و 
صنعت كنكور فضايي درست كرده كه باعث شده خانواده ها مبالغ 

قابل توجهي صرف كنند. 
كيا با بيان اينكه خود دانش آموز با مشورت والدينش مي تواند 
اولويت رشته، شهر و دانش��گاه محل تحصيلش را مشخص كند 

گفت: انتخاب رش��ته آناين آزمايشي در سايت سنجش موجود 
است و داوطلبان مي توانند از آن استفاده كنند كه رايگان نيست 
و البته امكان اس��تفاده از انتخاب رش��ته آم��وزش و پرورش در 

مدارس هم وجود دارد كه قيمت آن بيشتر است. 
او با بيان اينكه انواع كانال ها و مراجع كه رش��ته ها و دانشگاه ها 
را معرفي مي كنند وجود دارد و قابل استفاده است گفت: بسياري 
دانش��گاه هاي خوب روزهاي ب��از و آزاد دارند ك��ه دانش آموزان 
مي توانن��د مراجعه و از آن اس��تفاده كنند. ضمن آنك��ه حتما در 

اولويت بندي عاقه خود را مورد توجه قرار دهند. 
مصطفي حائري كارش��ناس و مش��اور آموزش��ي نيز ب��ه ارايه 
توضيحاتي پيرام��ون هدايت تحصيل��ي و انتخاب رش��ته كنكور 
سراسري پرداخت و با بيان اينكه هدايت تحصيلي يك فرآيند است 
گفت: اين فرآيند بايد از ابتداي تحصيل شروع شود كه متاسفانه اين 
اتفاق در سيستم آموزش��ي ما نمي افتد و معموال به سال هاي آخر 

تحصيل محدود مي شود. 
او افزود: اس��تعداديابي حلقه مفقوده نظام آموزش��ي است و 
تا وقتي اس��تعداديابي صورت نگيرد دانش آموزان نمي توانند در 
مس��ير صحيح زندگي خود قرار گيرند. اين كارش��ناس و مشاور 
آموزش��ي عنصر آينده پژوهي در هدايت تحصيل��ي را نيز مورد 
تاكيد قرار داد و گف��ت: تا زماني كه نداني��م در آينده چه اتفاقي 
مي افتد و در هر بخ��ش از بازار كار به چه تع��داد نيرو نيازمنديم 

نمي توانيم هدايت تحصيلي خوبي انجام دهيم.

عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس نسبت 
به فعاليت معادن در اط��راف دامنه كوه دماوند و تخريب ناش��ي از 

فعاليت هاي معدني در اين منطقه انتقاد كرد. 
حبيب اهلل نيكزادي پناه در مورد تخريب دامنه هاي كوه دماوند 
توسط چرا ي غير مجاز دام گفت: تعداد دام هاي حاضر در مراتع كل 
كشور چهار برابر ظرفيت مراتع است و اگر بخواهيم مراتع و گياهان 
محلي و بومي را حفظ كنيم الزمه اش كنت��رل حضور دام در مراتع 
است كه بايد براساس سطح تحمل و ظرفيت مراتع باشد. نماينده 
مردم بم در مجلس شوراي اس��امي، افزود: براي كنترل دام ها دو 
موضوع بايد رعايت ش��ود، ابتدا تعداد دام موج��ود در مراتع زياد و 
بيش از حد مجاز است، دوم زمان ش��روع و خاتمه چرا دام است كه 
رعايت نمي شود و زماني كه مرتع هنوز آماده نشده و ميزان رطوبت 
و بارندگي آنجا بس��يار باال اس��ت، دام ها به چرا مي رود و به مراتع و 
گياهان موجود فشار وارد مي كند همچنين هنگام خاتمه نيز زمان 

بيشتري را در مراتع مي ماند و به خاك و مرتع آسيب ميرسانند. 
اين نماينده مردم در مجلس ش��وراي اس��امي با اش��اره به 
مسائل زيس��ت محيطي دماوند و اهميت اقليم و منابع طبيعي 
آن، به خانه ملت گفت: چند راهكار ب��راي كنترل مراتع دماوند 
وجود دارد، س��ازمان منابع طبيعي بايد بر حسب ظرفيت مراتع 
به دام ها اجازه چرا بده��د و اگر ميزان دام ها در منطقه بيش��تر 
اس��ت، دامداري هاي بس��ته و صنعتي در نزديكي دامنه احداث 
كند، دام هاي موج��ود در دامنه كوه را به س��مت دامداري هاي 

صنعت��ي متماي��ل و متمركز كن��د تا ع��اوه بر اش��تغال مردم 
منطقه، مراتع دامنه هاي دماوند حفظ ش��ود. عضو كميس��يون 
كش��اورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسامي با اشاره 
به فعاليت مع��ادن در اطراف دامنه كوه دماوند و تخريب ناش��ي 
از فعاليت ه��اي معدني در اي��ن منطقه، گفت: جل��وي فعاليت 
معادن را نميتوان گرفت چراكه پتانسيلي براي اشتغال، توسعه 
و صادرات كشور است، اما بايد براي حفظ منابع طبيعي و مراتع 

راهكاره هاي قانوني را در راستاي فعاليت معادن اجرا كنيم. 
نيكزادي پناه با تاكيد بر نظارت و رعاي��ت قانون در ثبت معادن 
گفت: طبق قانون بايد بر نوع و ميزان فعاليت معادن در دامنه كوه ها 
و جلوگيري از تخريب مراتع و منابع طبيعي كشور نظارت دقيقي 
صورت بگيرد. خاك زراعي را كه معادن از زمين بر ميدارند تا زير آن 
سنگ استخراج كنند به محل اصليش برگردانند، كاري كه كه در 
كل كشور به ندرت انجام ميشود و معموال بعد از اكتشاف به صورت 
دره و گودال رها مي شوند، الزم است سازمان منابع طبيعي ضمن 

نظارت دقيق بر اين موضوع، با متخلفين برخورد كند. 
او با اش��اره به عملك��رد ضعيف س��ازمان مناب��ع طبيعي در 
نظارت و حفظ مراتع پر اهميت كش��ور گف��ت: عملكرد نظارتي 
دستگا هاي متولي بسيار ضعيف اس��ت و يكي از داليل مهم آن 
كمبود نيرو در سازمان منابع طبيعي است، در حال حاضر با يك 
چهارم اس��تاندارد تعداد نيرو اداره مي ش��ود و سه چهارم چارت 

سازماني و اداري اين سازمان خالي است. 

گردش مالي ۳۰ تا ۵۰  ميلياردي انتخاب رشته كنكور در يك هفته دامنه دماوند؛ از چراي دام تا صدور پروانه  معادن



ايرانشهر

5 فروند هواپیمای ATR امروز به ناوگان هوايي كشور اضافه مي شود

عاليم حيات برجام  در آسمان تهران
گروه راه و شهرسازي|زهره عالمي|

صبح امروز 5 فروند هواپیمای ATR جديد وارد 
ناوگان ش��رکت هواپیمايی جمهوری اسالمی ايران 
)هما( می ش��ود. ورود اين 5 فروند هواپیما درحالي 
صورت م��ي گیرد كه از 27 ارديبهش��ت س��ال 96 
تاكنون 8 فروند از اين نوع هواپیما طي س��ه مرحله 
به ناوگان  ايران اير اضافه ش��ده اند و با احتساب اين 
5 فروند جديد، تعداد هواپیماهاي ATR ايران اير به 

13 فروند مي رسد.
رضا جعف��رزاده، مدي��ر روابط عمومی س��ازمان 
هواپیمايی كش��وري درباره ورود هواپیماهاي جديد 
به ناوگان هوايي كش��ورمان مي گوي��د: مجوز ثبت و 
اجازه پرواز مخصوص 5 فروند هواپیمای ATR جديد، 
توس��ط دفتر صالحیت پ��رواز س��ازمان هواپیمايی 

کشوری صادر شده است.
ناگفته نماند ك��ه ورود 5 فرون��د هواپیماي جديد 
ATR به ايران در شرايطي اس��ت كه تنها يك روز به 
آغاز دور اول تحريم هاي آمريكا علیه ايران مانده است 
و با آغاز اين تحريم ها مجوز واردات هواپیماي تجاري 
به ايران و فروش قطعات آن ها لغو مي ش��ود، بنابراين 
 احتماال ديگ��ر ش��اهد ورود 183 هواپیم��اي ديگر 
ايران اير و اجراي قراردادهاي آس��مان، قشم اير و ... با 
شركت هاي هواپیماس��از بويینگ و ايرباس نخواهیم 

بود، مگر اين كه مناسبات بین المللي دچار تغییر شود.
با اجراي برجام، ايران اير به عنوان نخستین ايرالين 
ايراني قراردادهايي را با بويینگ، ايرباس و ATR براي 
خريد 200 فروند هواپیما امضا كرد كه با نهايی شدن 
اين قراردادها، درگام نخست يك فروند از هواپیماهای 
321 خريداری شده از ايرباس در اواخر دی ماه 1395 
و پس از آن يک فروند هواپیمای 330 در اس��فند ماه 
1395 وارد ناوگان هوايي اين ش��ركت ش��د و در اين 
مدت 4 فروند هواپیماي ATRدر ارديبهشت 96، مهر 
و دي ماه 96 وارد ناوگان هوايي شد و درگام پنجم يک 
فروند ديگر از هواپیم��ای 330 در پنجم فروردين ماه 

سال 1396 وارد کشور شد.

 راه سخت هما براي خريدهاي جديد
اما با خروج آمريكا از برجام در 18 ارديبهش��ت ماه 
سال جاري، اما و اگرهايي درباره سرنوشت قراردادهاي 
ايرالين هاي ايراني و به ويژه ايران اير با ش��ركت هاي 
 هواپیماس��از ايجاد ش��د، ك��ه موضع گی��ري برخي 

شركت هاي هواپیماسازرا به دنبال داشت.
 در گام اول بويینگ، غول هواپیماساز آمريكايي به 
صورت يكطرفه قرارداد با ايران اير را فس��خ كرد. پس 
از آن مسئوالن ارش��د ايرباس، ش��ركت هواپیماساز 

فرانس��وي هم در اظهارات مختلف اع��الم كردند كه 
تمايلي براي مخالفت ب��ا آمريكا و ايس��تادن در برابر 
تحريم ها ندارند و اگرچه براي فروش هواپیماهاي خود 
به ايران اير تالش مي كنند اما اين فروش بايد مطابق با 

رضايت مقامات آمريكايي باشد.
 در اين میان، مس��ئوالن ارشد شركت هواپیماساز 
ATR تمايل بیش��تري براي اجراي قرارداد و فروش 
هواپیماهاي خود به ايران داشتند و تا همین اواخر هم 
مديرعامل اين ش��ركت اعالم کرده بود كه مسئوالن 
 اين ش��ركت به دنبال مذاکره با اوف��ک )اداره کنترل 
دارايی ه��ای خارج��ی وزارت خزان��ه داری آمريکا( 
هستند تا بتوانند تعدادی از ATR هايی که برای هما 

آماده سازی کرده اند در اختیار ايران اير قرار دهند. 
البته اين ش��ركت هم در موضع گیري هايي اعالم 
كرد كه نمي خواهد براي فروش هواپیماهاي خود به 
ايران، تحريم هاي آمريكا علیه ايران را زيرپا بگذارد و 
 ATR حتي يكبار کريستین شرر، مدير عامل شرکت
 در اظهار نظري اعالم کرد که اين ش��رکت از تحويل

14 فروند هواپیم��ای ATR 600-72 ب��ه ايران از 
مجموع 20 هواپیمايی که بايد تحويل می داد به دلیل 

تحريم های آمريکا خودداری خواهد کرد.
ام��ا هم اكن��ون ورود 5 فروند هواپیم��اي ATR از 
 تولوز به فرودگاه مهرآباد پیش از آغاز تحريم ها نشان 

مي دهد كه مديران ارش��د ATR تالش خ��ود را براي 
اجراي قرارداد با ايران اير كرده اند.اين در حالي اس��ت 
كه طي يكي دو ماه گذش��ته اظهارات مثبتي از سوي 
مسئوالن ارش��د صنعت هوايي كش��ورمان و برخي 
مسئوالن كشور فرانسه درباره ورود هواپیماي جديد 
ATR به ناوگان هوايي كش��ورمان شنیده مي شد. به 
عنوان نمونه فخريه کاشان، مشاور وزيرراه و شهرسازي 
چندي پیش درگفت وگ��و با يكي از رس��انه ها گفت 
كه ورود هواپیماي نو به ناوگان هوايي كش��ور نیاز به 
دريافت مجوز جديد و خ��اص از اوف��ک دارد چراکه 
مجوز قبلی اوفک برای ف��روش هواپیما ب��ه ايران، با 
خروج يک طرفه دول��ت ترامپ از اي��ن معاهده بین 
المللی، باطل شده اس��ت اما امیدواريم كه اين مجوز 
دريافت ش��ده و ش��اهد ورود هواپیماه��اي جديد به 

ناوگان هوايي كشور باشیم.
چهار روز پیش هم خبري درب��اره اظهارات برون 
لومیر، وزير اقتصاد فرانس��ه منتش��ر ش��د كه درباره 
تالش اين كش��ور ب��راي فروش هواپیم��اي ATR به 
ايران ب��ود، لومیر در اين مصاحبه اع��الم کرد که طی 
هفته های اخیر مذاکراتی با اس��تیون منوچین، وزير 
اقتصاد آمريکا داشته اس��ت.او ابراز امیدواري كرد كه 
بتواند معافیت هايی را از آمريکا درباره چندين موضوع 
مرتبط با شرکت های کوچک و متوسط و فرصت های 

ش��غلی فرانس��ه در ايران به خصوص درباره صادرات 
هواپیماهای ATR داشته باش��د.وزيرخارجه فرانسه 
گفته ب��ود كه توافق ص��ادرات هواپیماهای س��اخت 
شرکت فرانسوی- ايتالیايی ATR پیش از آغاز تصمیم 
آمريکا برای تحريم ايران بس��ته ش��ده بود و تحويل 
8 عدد از اي��ن هواپیماها در تابس��تان امس��ال انجام 
خواهد شد.وزير اقتصاد فرانسه، گفت: شرکت بايد 8 
فروند را پیش از 6 آگوست به تهران تحويل دهد و اين 
قرارداد بخش مهمی از حجم س��الیانه تولید شرکت 
ATR که در شهر تولوز فرانس��ه بوده به شمار می آيد 
و امیدواريم که آمريکا برای ص��ادرات اين هواپیماها 
چراغ سبز نشان دهد.با وجود اظهارات امیدواركننده 
مسئوالن دوكش��ور ايران و فرانس��ه براي ورود چند 
فروند هواپیماي جديد به ن��اوگان ايران اير اما با توجه 
به خروج آمريكا از برجام و سختگیري هاي آمريكايي 
ها انتظار نمي رفت كه شاهد پرواز هواپیماهاي جديد 
ATR در آسمان ايران باشیم و به نظر مي رسد كه هم 
هما و هم ATR راه سختي را طي سه ماه گذشته پشت 
سرگذاش��ته اند.ضمن اينكه ورود 5 فروند هواپیماي 
جديد به معناي دريافت دوباره مجوز اوفك از آمريكا 
است در واقع پرواز اين 5 فروند هواپیما بر فراز آسمان 
ايران به معناي ارسال سیگنال هاي مثبت اروپا و حتي 

آمريكا به ايران است.

ATR شناسنامه هواپيماهاي 
با توجه به آغ��از دور جديد تحري��م هاي آمريكا 
علیه صنعت هواي��ي ايران از فردا، به نظر مي رس��د 
كه 5 فروند هواپیماي جديد ATR آخرين س��ری 
 از 20 فرون��د ATR 600-72 هاي��ی اس��ت ک��ه 

ايران اير در ماجرای برجام با اين شرکت امضا کرد. 
پنج فرون��د هواپیمای ATR دارای رجیس��تر 
)ش��ماره ثبت( EP-ITI و EP-ITJ و EP-ITK و 

EP-ITL و EP-ITM است.
گفتني است، ايران اير قرارداد خريد 20 فروند 
 ATR در گام اول و در گام دوم 20 فرون��د ATR

ديگر با شرکت هواپیماساز ATR دارد.
اما موتور اين هواپیماها توربوپراپ است يعنی 
به جای فن ه��ای بزرگ در توربو ي��ک فن پروانه 
ملخی در آن قرار گرفته و نوع��ی موتور توربینی 

گازی است .
اين نوع هواپیماها به دلیل مصرف س��وخت و 
تعمیرات ارزان و برد کم و س��رعت 700 کیلومتر 
در س��اعت از لحاظ اقتص��ادی بس��یار مقرون به 

صرفه هستند.
هواپیم��ای ATR 600-72 می تواند در تمام 
ش��رايط جوی پرواز کند و به دلی��ل مجهز بودن 
کابین خلبان به نمايشگرهای بس��یار پیشرفته، 
امکان فرود در سخت ترين ش��رايط جوی را برای 

اين هواپیما فراهم می کند.

 ATR درآمد يك ميلياردي با 13 فروند 
ظرفیت هر فروند ATR هما، 70 نفر اس��ت كه 
اگر میانگین قیمت بلیت اي��ن هواپیما در ايران از 
س��وی ايران اير به طور متوسط 200 هزار تومان و 
همچنین میانگین ف��روش تعداد صندلی های آن 
در هر س��ورت پروازی 50 نفر باش��د، 10 میلیون 

درآمد هما از هر سورت پروازی ATR خواهد بود.
 از س��وی ديگ��ر، اگ��ر اي��ن هواپیم��ا در ه��ر

24 س��اعت، حداکثر 10 بار پرواز کند، هما روزانه 
100 میلیون تومان درآم��د از محل فروش بلیت 

هواپیمای ATR 600-72 خواهد داشت.
البته اين مقدار، بدون احتساب قیمت سوخت، 
هزين��ه ع��وارض ش��هرداری از هر پ��رواز، هزينه 
خدمات فرودگاهی به ش��رکت فرودگاه ها و ساير 
هزينه هاس��ت که معموال رقمی حدود 20 درصد 
درآمد )20 میلیون تومان( را ش��امل می ش��ود، 
يعنی روزان��ه هما می تواند از ه��ر ATR خود 80 
میلی��ون توم��ان و از 13 فروند، 1 میلی��ارد و 40 

میلیون تومان به دست بیاورد.
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13 راه و شهرسازي
 هركيلو زباله، ۲۱هزارتومان

خسارت زيست محيطي  
ش��هردار منطقه 22 گفت: تولی��د هريك كیلو 
زباله، 21هزارتومان خس��ارت زيس��ت محیطي به 
طبیعت وارد مي كند و براي تس��ويه 1 لیتر شیرآبه 
تولید ش��ده مبلغ 400هزار تومان هزينه مي شود. 
همچنین براي هر يك متر مكع��ب گاز گلخانه اي 
تولید شده مبلغ 10 دالر هزينه براي جبران اثرات 

تخريبي آن هزينه مي شود. 
به گزارش ايس��نا، دكتر علي نوذرپور ش��هردار 
منطقه22 با اش��اره به طرح هاي تشويقي »تفكیك 
زباله از مبداء « گفت: ركن بازيافت تفكیك اس��ت. 
اگر تفكیك در مبدا به درس��تي انجام شود مي توان 
گفت فرآيند بازيافت بطور كامل در حال انجام است 
و اگر زبال��ه در مبدا به صورت مخل��وط به كارگران 
شهرداري تحويل داده ش��ود تفكیك پسماند بطور 

كامل انجام نخواهد شد. 
 نوذرپور با بیان اينكه آگاهي ش��هروندان نسبت 
به موضوع پس��ماند و حفظ محیط زيس��ت با توجه 
به كاس��تي هاي دولتم��ردان در امر آموزش بس��یار 
باال اس��ت ادامه داد: 35درصد از كل زباله هاي شهر 
تهران خش��ك و قاب��ل بازيافت اس��ت و مابقي آن تر 
بوده كه از اين مق��دار حدود 5درص��د قابل بازيافت 
اس��ت. مديريت شهري به كمك ش��هروندان و ساير 
ارگان هاي خدمت رس��ان در موض��وع تفكیك زباله 
ب��ا برنامه ريزي هاي جامع و مس��تمر بايد به س��مت 

تفكیك صد در صدي زباله حركت كند. 
نوذرپور اولین مرحله از تفكیك درس��ت در مبدا 
را جداسازي زباله تر از خش��ك دانست و گفت: محل 
نگهداري زباله تر باي��د جدا از محل نگه��داري زباله 
خشك در منازل باشد. ش��هردار منطقه22، استقرار 
مخازن س��طل هاي مكانیزه در س��طح ش��هر را كار 
نادرس��تي دانس��ت و آن را باعث از بین رفتن انگیزه 

شهروندان براي تفكیك زباله از مبداء عنوان كرد. 
وي درباره طرح تش��ويقي تحويل پسماند خشك 
از مب��داء در منطقه 22 گفت: ش��هروندان زباله هاي 
خش��ك خود را جداگانه ب��ه غرفه ه��اي بازيافت در 
محالت و يا به ماش��ین هاي ملودي تحويل مي دهند 
و در ازاي آن من��ازل ش��هروندان به ص��ورت رايگان 
در مقابل آت��ش و زلزله بیمه مي ش��وند و يا خدمات 
كارواش اتومبی��ل و ي��ا كود كمپوس ب��راي باغچه و 
گلدان دريافت مي كنند.  نوذرپور در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينكه بسیاري از زباله ها در پارك هاي محله 
ايجاد و انباش��ته مي ش��وند براي حل اين معضل چه 
تمهیداتي انجام ش��ده اس��ت نیز گفت: در فضاهاي 
ب��از و پارك هاي محل��ي، كاركنان خدمات ش��هري 
كیسه هاي زباله گیاهي تجزيه پذير، بین شهروندان 
توزيع مي كنند تا زباله هاي خود را در آن جمع آوري 
كنند. اين ط��رح در روز طبیعت در بوس��تان چیتگر 

انجام شد و بسیار اثر بخش بود.

 پيش بيني باران و رعد و برق
در ۱۲ استان

سازمان هواشناس��ي با پیش بیني بارش باران و 
رعد و برق در 12 استان كش��ور طي دو روز آينده، 
 نس��بت به س��یالبي ش��دن مناطق كوهس��تاني 

هشدار داد. 
به گزارش تس��نیم، امین حس��ین نقش��ینه، 
كارش��ناس س��ازمان هواشناس��ي در اي��ن باره 
اظه��ار ك��رد: در دو روز آينده در اس��تان  اردبیل 
و اس��تان هاي سواحل ش��مالي كش��ور، گیالن، 
گلستان، مازندران، ش��مال تهران و سمنان رگبار 
و رعد و برق و وزش باد پیش بیني ش��ده اس��ت. 
نقش��ینه تصريح كرد: به دلیل تغیی��ر جهت باد و 
تقويت جريانات ش��مالي روي درياي خزر كاهش 
نس��بي دما براي استان هاي ش��مالي پیش بیني 
مي كنیم. انتظ��ار داريم دوش��نبه روي ارتفاعات 
جنوبي اس��تان سیستان و بلوچس��تان و كرمان، 
ش��مال اس��تان هرم��زگان و ارتفاع��ات زاگرس 
مركزي و جنوبي در اس��تان ف��ارس رگبار و رعد 
و برق روي دهد. نقش��ینه بیان كرد: طي روزهاي 
دوش��نبه و س��ه ش��نبه براي نوار ش��رقي كشور 
وزش باد شديدتر ش��ده و باعث ايجاد گرد و غبار 
مي ش��ود. در اين روزها، براي تهران آسمان صاف 
تا قسمتي ابري با وزش باد پیش بیني شده است. 

 تخصيص ارز به رانندگان كاميون
از ۱۵ مرداد 

 مديركل دفتر حمل ونق��ل بین المللي و ترانزيت 
گفت: ب��ا پاي��ان يافتن عملیات آزمايش��ي س��امانه 
مكانی��زه تخصی��ص ارز دولتي از طري��ق بانك هاي 
عامل، از نیم��ه دوم مردادماه س��ال جاري تخصیص 
ارز مورد نیاز ش��ركت ها و رانندگان بخش ترانزيت و 

حمل ونقل بین المللي آغاز مي شود. 
به گزارش روابط عمومي سازمان راهداري و حمل 
و نقل جاده اي، رضا نفیس��ي اظهار كرد: از میان پنج 
بانك عامل تعیین شده از س��وي بانك مركزي بانك 
تجارت موفق به راه  اندازي سامانه مكانیزه تخصیص 

ارز مورد نیاز به رانندگان شد. 
او ادامه داد: پ��س از انجام آخرين مراحل تس��ت 
آزمايش��ي از نیم��ه دوم مرداد م��اه، در ف��از اول در 
شعب منتخب اس��تان هاي تهران، آذربايجان غربي، 
طري��ق  از  خراس��ان رضوي،  و  آذربايجان ش��رقي 
پیش فروش ارز به متقاضیان، نس��بت ب��ه تامین ارز 
مورد نیاز از بان��ك مركزي اق��دام و در حداقل زمان 
ممكن ارز به رانن��دگان و ش��ركت هاي حمل و نقل 
توزيع ش��ود. او يادآورش��د: رانندگان مي توانند پس 
از انجام س��فر هم با ارايه مدارك و اسناد CMR ارز 

مورد نیاز را دريافت كنند. 
نفیس��ي افزود: پس از اجراي موف��ق مرحله اول 
سامانه مذكور، شعب ساير استان هاي با حجم باالي 
تردد از مرزها هم به اين سیس��تم اضافه مي ش��وند و 
با همكاري و مش��اركت س��اير بانك ه��اي عامل در 
پرداخت ارز مورد نیاز رانندگان عزيز تسريع مي شود.

 در حالي كه علی امام، مديرعامل مترو ته��ران از تالش براي راه 
اندازي خط 6 مترو خبر داده، مهدي چمران ريیس س��ابق شوراي 
شهر مدعي شد كه خط 6 مترو بیش از 90 درصد آمادگی داشته و 

ما می توانستیم تا پايان سال 96 اين خط را به بهره برداری برسانیم.
علی امام، در جريان بازديد از روند س��اخت خط 6 مترو، میزان 
پیش��رفت عملیات اجرايی اين خط را با توجه به کمبود نقدينگی، 
مطلوب خواند و اظهار كرد: در تالش��یم در کوتاه ترين زمان ممکن 
فاز اول خط 6 که حدودا 10 کیلومتر اس��ت را تکمیل و راه اندازی 
کنیم. تکمیل عملیات عمرانی، نصب تجهیزات، نصب سیستم های 
تهويه ای، برق رسانی، سیگنالینگ و ... در دستور کار قرار دارد و در 

آينده نزديک فاز اول اين خط به بهره برداری خواهد رسید.
خط 6 متروي تهران از شهرک دولت آباد آغاز شده و پس از طی 
يک مسیر جنوب به شمال در ايستگاه متروی میدان شهدا با خط 
چهار، در امام حس��ین با خط دو، در ايستگاه متروی شهدای هفت 
تیر با خط يک و در ايستگاه متروی میدان ولیعصر با خط سه، تقاطع 
خواهد داشت و سپس به سمت غرب امتداد مسیر داده و به محدوده 
شمال غربی تهران خواهد رسید. در حال حاضر ساخت اين مترو از 
جنوب به ش��مال ادامه دارد. البته قرار بود فاز اول اين خط در سال 
92 افتتاح شود سپس به سال 94 موکول شد و بعد قرار شد تا آخر 
سال 95 افتتاح شود اما تا امروز شهرداری تهران به وعده خود عمل 
نکرده اس��ت.مهدي چمران اما روايت ديگري از خط 6 مترو تهران 
دارد. او در اين ب��اره گفته، خط 6 مترو بی��ش از 90 درصد آمادگی 
داشته و ما می توانستیم تا پايان سال 96 اين خط را به بهره برداری 

برسانیم.چمران درباره قول محمدعلی افشانی شهردار تهران مبنی 
بر افتتاح 50 کیلومتر خط مترو تا پايان سال نیز اظهار كرد: شهردار 
تهران فردی اجرايی است و توان اين کار را دارد. 50 کیلومتری که 
قرار است تا پايان سال افتتاح شود در سال های گذشته آماده شده 
است و نمی توان 50 کیلومتر خط مترو را در اين بازه زمانی از صفر 
ساخت. چمران با بیان اينكه ما در بهترين دوران در طول سال 25 
کیلومتر مترو می ساختیم، تصريح كرد: در صورتی که ايستگاه های 
خطوط فعلی مترو کامل شود، افتتاح 50 کیلومتر اتفاق خواهد افتاد 
که از اين میزان 22 کیلومتر مربوط به خط 7 مترو است که مجددا 

تعدادی از خطوط آن را افتتاح کردند و هزينه زيادی ندارد. 
وی گف��ت: خ��ط 6 مترو بی��ش از 90 درص��د آمادگ��ی دارد و 
می توانستیم در سال 96 آن را به پايان برسانیم و بخشی از دوستان 
قصد داش��تند در مديريت اسبق ش��هر تهران نیمی از آن را افتتاح 

کنند ولی در آن زمان مقرر شد به صورت کامل افتتاح شود. 
چمران با اشاره به اينکه در حال حاضر مهم ترين مشکل کمبود 
واگن است، گفت: بايد با همکاری دولت تالش کنند واگن های مترو 
را تهیه کنند چرا که شهرداری به تنهايی نمی تواند نسبت به تامین 
واگن ها اقدام کند. رئیس سابق شورای شهر تهران با اشاره به اينکه 
تمامی واگن های مترو از خارج از کش��ور آورده نمی شود گفت: 50 
درصد از اين واگن ها در داخل کشور ساخته می شود و شرکت های 
واگن س��ازی داخلی می توانند با پرداخت هزينه ها از سوی دولت و 
ش��هرداری تهران طی 1.5 تا دو سال نس��بت به ساخت واگن های 

جديد اقدام کنند.

در حال حاضر با توجه به میانگین قیمت مسكن، تسهیالت 
160 میلی��ون توماني زوجی��ن حدود 26 درص��د قیمت يك 

واحد 60 متري را در شهر تهران پوشش مي دهد. 
به گزارش ايس��نا، هم اكنون میانگین قیمت مس��كن شهر 
تهران 6 میلیون و 970 هزار تومان است. بعد از جهش قیمت 
مس��كن ش��هر تهران كه از ابتداي س��ال جاري آغاز شد و در 
تیرماه س��ال جاري نسبت به ماه مشابه س��ال قبل 54 درصد 
افزايش ياف��ت، ش��ايد انتظار متقاضی��ان اين باش��د كه رقم 
تسهیالت نیز افزايش پیدا كند؛ موضوعي كه بر اساس شواهد، 
با توجه به كمب��ود منابع بانك��ي و عدم توان ط��رف تقاضا در 

پرداخت تسهیالت، فعال در دستور كار قرار ندارد. 
تا قبل از رشد شديد قیمت مس��كن كه از حدود 8 ماه قبل 
روند تدريجي آن آغاز ش��د، سقف تس��هیالت مسكن به طور 
میانگین حدود 50 درص��د قیمت يك خان��ه 60 متري را در 
شهر تهران پوشش مي داد، اما هم اكنون اين رقم به حدود 26 
درصد يك واحد 60 متري در ش��هر تهران تنزل يافته اس��ت. 
در اين ش��رايط افزايش رقم تس��هیالت نیز نمي تواند كارساز 
باش��د. از س��وي ديگر دو موضوع را بايد در نظ��ر گرفت؛ يكي 
اينكه چنین منابعي در اختیار سیس��تم بانكي ق��رار ندارد و از 
س��وي ديگر در اختصاص وام بايد قدرت پرداخت خانوارها را 
نیز در نظر گرفت. هم اكنون اقس��اط وام 160 میلیون توماني 
12 ساله با نرخ س��ود 8 درصد حدود يك میلیون و 700 هزار 

تومان است كه بسیاري از اقشار توان پرداخت آن را ندارند. 

روز پنجشنبه ابوالقاس��م رحیمي اناركي، مديرعامل بانك 
مس��كن از دو طرح اين بانك ب��راي افزايش ت��وان متقاضیان 
خبر داد؛ يكي از اين پیش��نهادات افزاي��ش دامنه دربرگیري 
تسهیالت از واحدهاي با عمر 15 س��ال به 20 سال و ديگري 
افزايش رق��م تس��هیالت اوراق از س��قف 60 میلی��ون به 80 
میلی��ون تومان اس��ت. اين دو پیش��نهاد هم اكن��ون به بانك 

مركزي ارايه شده و در حال بررسي است. 
بر اس��اس اين گزارش، هم اكنون س��قف تسهیالت خريد 
مسكن با استفاده از تس��هیالت صندوق پس انداز مسكن يكم 
براي متقاضیان انفرادي در ش��هر ته��ران 80 میلیون تومان، 
در مراكز اس��تان ها و ش��هرهاي با جمعیت بیش از 200 هزار 
نفر 60 میلیون تومان و در ساير ش��هرها )شهرهاي كوچك(، 
40 میلیون تومان اس��ت. مطابق با پیشنهاد جديد، در صورت 
موافقت سیاست گذار پولي سقف تس��هیالت خريد مسكن با 
استفاده از اوراق حق تقدم براي متقاضیان انفرادي نیز معادل 
س��قف فعلي تس��هیالت خريد مس��كن از محل صندوق پس 
انداز مس��كن يكم خواهد ش��د. فعال سقف تس��هیالت خريد 
مس��كن با اس��تفاده از اوراق در تهران 60 میلی��ون تومان، در 
مراكز اس��تان ها و ش��هرهاي با جمعیت بیش از 200 هزار نفر 
50 میلیون تومان و در ساير ش��هرها 40 میلیون تومان است. 
تس��هیالت خريد مس��كن از محل صندوق پس انداز مس��كن 
يكم و تس��هیالت اوراق با طول دوره بازپرداخت 12 س��اله به 

متقاضیان واجد شرايط ارايه مي شود. 

اظهارات متناقض درباره خط 6 مترو  وام تنها ۲6 درصد قيمت خانه را پوشش مي دهد

  پروژه هاي عمراني پايتخت اولويت بندي مي شوند
افشین حبیب زاده، معاون نظارت شوراي شهر تهران از اولويت بندي 

پروژه هاي عمراني پايتخت خبر داد. 
به گزارش ايس��نا، حبیب زاده درب��اره اجراي پروژه ه��اي نیمه تمام 
عمراني شهر تهران گفت: شوراي ش��هرتهران از معاونت فني و عمراني 
در خواست كرد تا پروژه هاي عمراني شهر را اولويت بندي كند و آنها نیز 
براساس پیشرفت فیزيكي پروژه، ضرورت انجام و. . . امتیازاتي به پروژه ها 

دادند و برهمین اساس پروژه هاي عمراني شهر، اولويت بندي شدند. 
وي با بیان اينكه طبیعي است، نمي توان در يكسال تمامي پروژه هاي 
كلنگ خورده شهر را به اتمام برس��انیم، افزود: اين در حالي است كه در 
نظام اولويت بندي، مشخص شد كه اساس��ا برخي از پروژه ها ضرورتي 
براي انجام آنها وجود ندارد و لزومي ندارد پروژه اي كلنگ خورده حتما به 

پايان برسد و قطعا اولويت هاي ديگري وجود دارد. 
حبیب زاده افزود: بخش��ي ديگر از پروژه ها كه در صدر اولويت بندي 
هس��تند، در لیس��ت پروژه هاي عمراني س��ال 97 قرار گرفته و تكمیل 
خواهند ش��د و ش��هرداري نیز تعدادي پروژه همچون محور نیلوفري، 
بافت هاي فرس��وده و. . . . را مد نظر دارد تا در اين دوره ش��روع كند و در 
اولويت ق��رار دارند؛ اما پروژه ه��اي عمراني كه در ش��اخص بندي ها در 
رتبه هاي پايین تر قرار گرفتند در س��ال 97 در اولويت نیستند و تكمیل 
آنها به سال هاي آينده مي رسد. وي درباره تكلیف پروژه هايي كه اولويت 
آنها احصا نشده اس��ت، افزود: اگر اين پروژها براي شهر اولويت نداشته 
باشد بايد براي آنها تصمیم گیري شود اما قطعا ادامه پیدا نخواهند كرد 
ولي با پروژه هايي روبرو هس��تیم كه تا حدي جلو رفت��ه اما اگر مديريت 

فعلي شهر به اين نتیجه برسند كه تكمیل پروژه مي تواند مشكل آفرين 
باش��د، امكان دارد كه پروژه متوقف و با پیمانكار تسويه حساب شود؛ اما 

هنوز در اين مورد تعیین تكلیف نشده است. 

  فقط ۵ درصد آب به چشمه علي بازگشته است
عضو شوراي اسالمي شهر تهران با اشاره به بحران چشمه علي گفت: 
فقط 5 درصد آب به چشمه علي بازگشته اس��ت و هنوز وضعیت خوب 
نیس��ت. به گزارش فارس، حس��ن خلیل آبادي ادام��ه داد:  هنوز آب در 
كانال هاي چشم علي سرريز نش��ده و رايزني هايي با مترو در اين زمینه 
صورت گرفته است. وي با بیان اينكه مترو قول داده بود از 15 تیرماه سال 
جاري آب به چش��مه علي بازمي گردد، گفت: آب بسیار كمي به چشمه 
علي برگشته و بايد اين مشكل برطرف شود. عضو شوراي اسالمي شهر 
تهران با اشاره به عبور مترو از كنار چشمه علي گفت: وقتي كه ما مترو را 
آورديم، مطالعه نكرديم كه اين خط از چه اماكني عبور مي كند و اگر به 
اين موضوع توجه مي كرديم، خط مترو را از محلي ديگر عبور مي داديم. 
يكي از مشكالت كش��ور ما اين اس��ت كه برنامه هايي كه در كشور اجرا 

مي شود، پیوست هاي الزم را ندارند. 

  سند كاهش خطرپذيري محالت تهران تهيه شد
مخاطرات هر محله ته��ران با توجه ب��ه بافت متنوع ش��هري و توزيع 
امكانات، متفاوت است. از همین رو سند كاهش خطرپذيري محالت تهران 
تهیه و در مراحل پاياني ق��رار دارد. به گزارش ف��ارس، مديريت يكپارچه 
شهري در قانون و ساختار مديريت بحران ديده ش��ده است و از همین رو 

تشكیل نشست دوره اي شورا يا همان س��تاد مديريت بحران در مناطق با 
حضور مديران س��ازمان ها و نهادها در سطح مناطق فرصتي مناسب براي 
طرح، بررس��ي و رسیدگي به مسائل و مش��كالت و اولويت بندي نیازهاي 
منطقه و تعامل و هم افزايي نهادها و تش��كیالت مديريت ش��هري است. 
مخاطرات هر محله تهران با توجه به بافت متنوع شهري و توزيع امكانات، 
متفاوت اس��ت و از همین رو س��ند كاهش خطرپذيري محالت كه تهیه 
آن در مراحل پاياني ق��رار دارد از اهمیت زيادي برخوردار اس��ت. در حال 
حاضر، نقشه مخاطرات محالت كه بخش��ي از اين سند است با همكاري و 
بهره گیري از ظرفیت تشكل هاي مردمي در حال تهیه است و تا پايان سال 
اين س��ند براي تمامي محالت در قالب دفترچه اي با راهنمايي هاي الزم 
تهیه مي شود و با ابالغ آن به مناطق و نواحي نقشه راه كاهش خطرپذيري 
در سطح محالت مشخص و برنامه هاي كاهش مخاطرات در برابر حوادث 
و سوانح س��اماندهي مي شود. بر همین اس��اس همكاري و تعامل مناسب 

مناطق در تهیه اين سند از اهمیت بااليي برخوردار است. 

  اعتراض رانندگان وانت بار به هزينه هاي طرح ترافيك
اين روزها طرح آرم ترافیك هزينه هاي هنگفت��ي را براي فعاالن حوزه 
حمل و نقل ش��هري به همراه داش��ته اس��ت. از اين رو ي��ك فعال صنفي 
مي گويد كه در اين شرايط سخت اقتصادي طرح جديد مديران شهرداري 
براي آرم هاي طرح ترافیك جريمه هاي س��نگین و میلیوني را براي صنف 
وانت بار به همراه داشته است. بازرس س��ابق صنف وانت بار و پیك موتور 
درباره سرنوشت آرم هاي طرح ترافیك به گفت: چند وقتي است كه اعضاي 
صنف وانت ب��ار در زمینه اخذ آرم ه��اي طرح ترافیك با س��رگرداني هاي 

عديده اي مواجه هس��تند كه دلیل اين موضوع هم به اختالف نظرها میان 
شهرداري و اين صنف باز مي گردد. به واقع از چندين سال گذشته تاكنون 
ش��هرداري قصد دارد تا اتحاديه هاي صنفي در حوزه حم��ل و نقل كاال را 
تحت پوشش خود قرار دهد. ش��هرداران معتقدند كه براساس ماده 37 و 
38 آيین نامه اجرايي راهنمايي و رانندگي موظف هس��تند تا اتحاديه هاي 
حمل و نقل بار و كاالي درون شهري را س��اماندهي كنند. داوود محمدي 
اظهار كرد: در گذشته براي اخذ آرم طرح ترافیك اعضا مبلغي را براي تردد 
خودرو در كل فصول س��ال واريز مي كردند اما امس��ال تصمیم گرفته شد 
طرح جديدي را به معرض آزمايش بگذارن��د. در اين طرح تصمیم گرفته 
شد، اعضا صنف وانت بار به مقدار زماني كه در درون محدوده طرح ترافیك 
هس��تید، میزان مبالغ را پرداخت كنند. در وهله نخست اين تصمیم نظر 
اعضا را ب��ه خود جلب كرد ام��ا در دراز مدت اين طرح جرايم س��نگیني را 
براي وانت بارها به همراه داش��ت. او افزود: يك راننده وانت بار كه س��رمايه 
خودروي او تنها 3 میلیون تومان ارزش دارد بايد ب��راي دريافت آرم طرح 
ترافیك مبلغي بین 600 ت��ا 6 میلیون و 800 هزار تومان براي ش��ارژ آرم 
خود در يك سال واريز كند. به واقع هدف از اجراي اين طرح اعمال فشار به 
اصناف است تا مديران شهرداري بتوانند اين اتحاديه را تحت پوشش خود 
قرار دهند. درحالي كه در اساسنامه اتحاديه تاكسي بار و پیك موتوري آمده 
كه وانت بارها نیز همانند تاكسي بايد از خدمات يكس��اني برخوردار و آرم 
طرح ترافیك را داشته باشند. معتقديم چنانچه اين روند پا برجا باشد تعرفه 
قیمتي وانت بارها نیز روند افزايشي به خود خواهد گرفت كه در نهايت اين 
موضوع مي تواند آسیب هاي جبران ناپذيري را براي كلیه خدمات اجتماعي 

و اقتصادي به همراه داشته باشد. 

در شهر                                                                                                                                                                                                                  



اخبار

رييس جمهورطي نامه اي به  وزير صنعت دستور داد

تهيه ليست سياه ارزي

نامه قرارگاه مبارزه با مفاسد به سران قوا

مانع افزايش مناطق آزاد شويد

رييس مجمع واردات مطرح كرد

بازگشت تحريم ها و تاثير آن بر مبادالت ايران و تركيه

مهلت 6 ماهه به ارز بگيران دولتي

ق��رارگاه ملي مب��ارزه با مفاس��د اقتص��ادي، در 
نامه اي به سران قواي سه گانه و اعضاي شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي، خواس��تار جلوگيري از افزايش 
تعداد مناطق آزاد بر اس��اس اليحه پيشنهادي دولت 
ش��د. به گزارش خبرنگار مهر، در اين نامه با اشاره به 
عملكرد و دستاوردهاي فعاليت اين مناطق در كشور 
آمده اس��ت: با نگاهي دقيق به آم��ار و ارقام مي توان 

دريافت كه با وجود هزينه هاي فراوان در مناطق آزاد، 
سهم اين مناطق در صادرات كشور كمتر از ۱ درصد، 
در جذب س��رمايه خارجي كش��ور كمتر از ۴ درصد، 
در ايجاد اشتغال كش��ور كمتر از ۳ درصد است؛ اين 
در حالي اس��ت كه مناطق آزاد نتايج منفي و مخربي 
همچ��ون قاچ��اق كاال و ارز و واردات بي روي��ه، فرار 
مالياتي و رشد شركت هاي صوري و نيز بروز عوارض 

متعدد امنيتي و فرهنگي را در پي داشته است. متن 
كامل نامه به اين ش��رح اس��ت: » احتراما همان گونه 
كه مستحضريد كش��ور درگير يك جنگ تمام عيار 
اقتصادي اس��ت و لوازم اصلي مقابله و دفاع از كشور، 
نگاه به داخل و تقويت بنيه توليد و توليدكننده است 
كه نامگذاري امسال به عنوان حمايت از كاالي ايراني 
توس��ط رهبر معظم انقالب، اهميت اي��ن راهبرد را 
دوچندان مي كند. با اين حال، متاس��فانه شاهد ارايه 
مجدد اليحه افزايش مناطق آزاد به مجلس ش��وراي 
اس��المي هس��تيم كه تصويب اين اليحه، بنيه دفاع 
اقتصادي كشور را تضعيف مي كند. مناطقي كه طي 
دو دهه مضراتي چ��ون واردات بي روي��ه و قاچاق را 

براي كش��ور به ارمغان آورده است. با نگاهي دقيق به 
آمار و ارقام مي توان دريافت ك��ه با وجود هزينه هاي 
فراوان در مناطق آزاد، س��هم اين مناطق در صادرات 
كش��ور كمتر از ۱ درصد، در جذب س��رمايه خارجي 
كش��ور كمتر از ۴ درصد، در ايجاد اش��تغال كش��ور 
كمتر از ۳ درصد است؛ اين در حالي است كه مناطق 
آزاد، نتايج منفي و مخرب��ي همچون قاچاق كاال و ارز 
و واردات بي رويه، فرار مالياتي و رش��د ش��ركت هاي 
صوري و بروز عوارض متعدد امنيتي و فرهنگي را در 
پي داشته اس��ت. همچنين ايجاد مناطق آزاد جديد، 
با هشت س��ند باال دس��تي نظام ايران مغاير است كه 
عبارتن��د از: ۱. بند ۱۱ سياس��ت هاي كل��ي اقتصاد 

مقاومت��ي، 2. بن��د ۱۷ سياس��ت هاي كل��ي اقتصاد 
مقاومتي، ۳. بند ۷ سياس��ت هاي كلي توليد ملي، ۴. 
ماده ۶ قانون برنامه ششم توس��عه، 5. ماده 2۳ قانون 
برنامه ششم توس��عه، ۶. ماده 2۸ قانون برنامه ششم 
توس��عه، ۷. بند ۱۰ سياس��ت هاي كلي نظام اداري، 
۸. م��واد ۶۱ و ۶2 ضوابط ملي آمايش س��رزمين. لذا 
خواهشمند اس��ت تا با توجه به ش��رايط خطيري كه 
كش��ور در آن قرار دارد و به جهت صيانت از اقتصاد، 
صنعت، كارگران، صنعتگ��ران و توليدكنندگان اين 
مرز و ب��وم، به نحو مقتض��ي از افزاي��ش مناطق آزاد 
جلوگيري نماييد تا بيش از اين ب��ر پيكره نيمه جان 

توليد زخم وارد نشود.«

رييس مجم��ع واردات با بيان اينك��ه تحريم  قطعا 
تركيب واردات و صادرات ايران و تركيه را دس��تخوش 
تغيير مي كند، گفت: تالش هاي طرفين نشان از آن دارد 
كه هر دو كش��ور مي خواهند تجارت پايدار و پررونقي 
داشته باش��ند. عليرضا مناقبي در مورد تجارت ايران و 
تركيه اظهار كرد: تالش طرفين، نشان از آن دارد كه هر 
دو كش��ور مي خواهند تجارت پايدار و پر رونقي داشته 
باش��ند و به همين دليل هر دو ط��رف خواهان كاهش 
دست اندازهاي موجود هستند.  رييس مجمع واردات 
با اشاره به برگزاري نشس��تي با چنگيز گورسل، رايزن 
بازرگاني سفارت تركيه گفت: در اين جلسه موضوعات 
مهمي در مورد وضعي��ت تجار طرفين م��ورد بحث و 

بررس��ي قرار گرفت و مقرر ش��د، براي رفع مشكالت 
و دس��ت اندازهاي موجود، يك برنامه ري��زي اصولي و 
قاعده مند صورت گيرد تا مس��ائل بر اساس يك برنامه 
اجرايي، دنبال ش��ود.  مناقبي در مورد بازگشت دوباره 
تحريم ها و تاثير آن بر مباالدت ايران و تركيه اضافه كرد: 
تجار تركيه اي از شدت نوسانات نرخ دالر و يورو، متاثر 
شده اند و اين ناپايداري ها، ناخواسته بر برنامه ريزي تجار 
اثرگذار بوده است.   او افزود: با توجه به تغييرات ساختار 
دولت تركيه، در اين ايام جابه جايي  هاي��ي در ادارات و 
وزارتخانه هاي تركيه صورت گرفته كه س��بب ش��ده، 
برخي مناسبت هاي تجاري دو كشور با اخالل و كندي 
صورت گيرد كه اميدواريم هر چ��ه زودتر اين موضوع 

برطرف ش��ود.  به گفت��ه مناقبي، سيس��تم حكومتي 
تركيه از يك ماه پيش، شيوه جديدي را تجربه مي كند 
و برنامه هاي جديد و ماموريت هاي جديدي از س��وي 
اردوغان ارايه ش��ده و ما هم در ايران، اي��ن تغييرات را 
دنبال مي كنيم و مطمئن هس��تيم ك��ه نه تنها مانعي 
در مس��ير تجارت ايجاد نخواهد ش��د، بلك��ه مي تواند 
درهاي جديدي باز كنند.  مناقبي ادام��ه داد: عالوه بر 
اين موضوع، نكته ديگري كه حائز توجه است، آنكه در 
تركيه، تصوراتي از ايران وج��ود دارد كه با واقعيت هاي 
بازار ايران متفاوت اس��ت. به گفته او، موضوع تحريم ها 
قطعا تركيب واردات و صادرات دو كشور را دستخوش 
تغييراتي خواهد كرد، خصوص��ا اينكه محدوديت هاي 
وارداتي در كش��ورمان با توجه به شرايط كشور ممكن 
است، دستخوش تغييراتي ش��ود كه البته بايد در اين 
رابطه س��رعت گردش اطالعات ميان تجار دو كشور به 

عنوان يك مولفه كليدي، سرعت پيدا كند.

خانه ملت | نايب رييس مجلس، آخرين نشست 
ستاد مبارزه با مفاس��د اقتصادي با موضوع تخلفات 
ثبت س��فارش خ��ودرو را تش��ريح كرد. مس��عود 
پزشكيان گفت: در اين نشست، درباره مفاسد حوزه 
واردات محموله هاي قاچاق به كش��ور، تخلفات در 
ثبت س��فارش و واردات خودرو و فس��اد در بانك ها 
بحث و بررس��ي هايي صورت گرفت. به گفته او، در 
اين نشس��ت گزارش��ي از س��وي وزارت اطالعات، 

نيروي انتظامي و س��ازمان بازرس��ي اراي��ه و مقرر 
ش��د كه اين نهادها اطالعات خود را ب��ا يكديگر به 
اش��تراك بگذارند تا در برخورد با مفاسد اقتصادي 
و بانكي با قدرت بيشتري عمل ش��ود.  نايب رييس 
مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينكه تعداد افرادي 
كه ب��راي تخلفات در ثبت س��فارش خودرو معرفي 
شده اند كم نيس��تند، يادآور ش��د: تعدادي از بدنه 
وزارت صنعت توس��ط وزير صنعت به ق��وه قضاييه 
معرف��ي ش��ده اند و برخ��ي از كارشناس��ان وزارت 
صنعت نيز بايد ب��ا حضور در قوه قضاييه پاس��خگو 

باشند.  او با اش��اره به اينكه برخي شكايت ها در اين 
باره توس��ط گمرك مطرح شده اس��ت، افزود: قوه 
قضاييه از تمام افرادي كه در اين فرآيند به طريقي 
قصوري داش��ته اند بازجويي مي كند، اما چون حكم 
صادر نش��ده متهم كردن و بخشي را مقصر دانستن 
كار صحيحي نيس��ت. نايب ريي��س مجلس گفت: 
افرادي كه ارز دولتي دريافت كرده اند ۶ ماه فرصت 
دارند كه اين ارزها را تبديل به كاال كرده و به كشور 
بازگردانن��د، ل��ذا تا زماني ك��ه ۶ ماه نش��ده، بحث 

مفسده آن قابل بحث نيست. 

تعادل|
رييس جمه�ور در تازه تري�ن اق�دام خود، 
ط�ي نامه اي خط�اب ب�ه وزير صنع�ت، معدن 
وتجارت خواس�تار برخورد ب�ا متخلفان ارزي 
ش�ده اس�ت. در نامه اي كه محم�ود واعظي، 
ريي�س دفتر رييس جمه�ور به وزي�ر صنعت، 
معدن و تجارت ارس�ال ك�رده، تباني برخي از 
ش�ركت هاي ايراني واردكنن�ده كاال از برخي 
كش�ورها براي برخورداري از ارز دولتي، مورد 
اشاره قرار گرفته اس�ت. بر اين اساس، حسن 
روحان�ي دس�تور وي�ژه داده، واردكنندگاني 
ك�ه از ارز دولتي اس�تفاده ك�رده ام�ا كاالي 
خود را در مهل�ت مقرر به كش�ور نياورده اند، 
در »ليس�ت س�ياه« قرار گيرند. جزييات نامه 
نشان مي دهد، كه واردكنندگان كاال از تركيه 
مورد خطاب قرار گرفته اند. البته پيگيري هاي 
تع�ادل ب�راي درياف�ت جزيي�ات بيش�تر از 
متوليان سازمان توسعه تجارت بي پاسخ ماند. 
ام�ا در موردي ديگ�ر، بر اس�اس مصوبه اي در 
هيات وزيران كه حدود ي�ك هفته از تصويب 
آن مي گ�ذرد، واردكنن�دگان ارز مرج�ع در 
س�ال  ۹۱ كه ارز مرجع دريافت كرده و آن را به 
صورت آزاد فروخته اند، ملزم به پرداخت مابه 
التفاوت ريالي آن به حس�اب خزانه كل كشور 
خواهند بود و در غي�ر اين صورت، س�ر و كار 

آنها با تعزيرات حكومتي خواهد بود. 
  

  دستور زنجيره اي براي برخورد با متخلفان
رييس جمهور در جديدترين دس��تور ويژه براي 
برخورد با متخلفان ارزي، دستور داده تا نام افرادي 
كه از ارز دولتي اس��تفاده ك��رده و كاالي خود را در 
مهلت مقرر به كش��ور نياورده اند، در ليس��ت سياه 
قرار گيرد. بعد از انتش��ار فهرست  دريافت كنندگان 
ارز دولتي و تخلفاتي كه در اين راستا صورت گرفته 
اس��ت، محمود واعظي، رييس دفتر رييس جمهور 
در نامه اي به وزير صنعت، معدن و تجارت، با اشاره 
به تباني برخي از ش��ركت هاي ايران��ي واردكننده 
كاال از برخ��ي كش��ورها ب��راي برخ��ورداري از ارز 
دولتي، از پي نوش��ت رييس جمهور ب��راي برخورد 
با اف��راد متخلف خبر داده اس��ت. او در اي��ن نامه از 
قول رييس جمه��ور، اين ط��ور گفته اس��ت: »اين 
افراد را در ليس��ت س��ياه قرار دهيد«. در راس��تاي 
دس��تور رييس جمهور ام��ا محمد ش��ريعتمداري، 
وزير صنعت، معدن و تجارت نيز به منظور برخورد 
با اين افراد، به خس��روتاج، معاون صادراتي وزارت 
صنعت دس��تور داده ت��ا كارت بازرگان��ي اين افراد 
تعليق ش��ده، نام آنها در ليست س��ياه قرار گيرد و 
با اتهام قاچاق ارز به مراجع قضايي معرفي ش��وند. 
اما اينكه كدام واردكنندگان قرار اس��ت در ليس��ت 
س��ياه ارزي قرار بگيرند؛ هنوز مش��خص نيس��ت. 
البته اين پرس��ش نيز قابل طرح است كه آيا وزارت 
صنعت و سازمان توس��عه تجارت با توجه به دستور 
اكيد رييس جمهوري با اين دس��ته از واردكنندگان 
اس��امي  و  ك��رد  خواهن��د  برخ��ورد  متخل��ف 

واردكنندگان متخلف به اطالع عموم خواهد رسيد 
يا خير. البته طي روزهاي اخي��ر وزارتخانه صنعت 
از راه اندازي س��امانه اي با عنوان »سامانه شفافيت« 
خبر داده تا از اين طريق فهرس��ت اف��رادي كه ارز 
رس��مي دريافت كرده ان��د را در اختي��ار عموم قرار 
دهد، كه اين موضوع را مي توان به فال نيك گرفت. 

  پيگيري خاصه بخشي هاي قديمي
از س��وي ديگر، ام��ا دول��ت در تصمي��م جديد 
ديگر خود به واردكنندگان ارز مرجع در س��ال  ۹۱ 
كه ارز مرجع دريافت ك��رده و آن را به صورت آزاد 
فروخته اند، باي��د مابه التفاوت ريالي ن��رخ ارز را به 
حس��اب خزانه كل كش��ور بازگردانند. در غير اين 
صورت، س��ر و كار آنها با تعزيرات حكومتي خواهد 
بود. بر اس��اس اين مصوبه، هيأت وزيران در جلسه 
۱۳۹۷/5/۷ ب��ه پيش��نهاد وزارت صنع��ت، معدن 
و تجارت و به اس��تناد اصل يكصد و س��ي و هشتم 
قانون اساس��ي جمهوري اس��المي اي��ران تصويب 
ك��رده ك��ه »كلي��ه واردكنندگاني ك��ه در اجراي 
تصويب نام��ه ش��ماره ۱۳۴2۶۸/ ت ۴۷۸۹۸ ه��� 
مورخ ۱۳۹۱/۷/۸ و اصالحات بعدي آن از ارز با نرخ 
مرجع اس��تفاده كرده اند و كااله��اي مربوط به آنها 
از تاريخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ )موضوع بخش��نامه ش��ماره 
۹۱/۱۸2۶۴۳ م��ورخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ بان��ك مركزي 
اي��ران( ترخي��ص و ب��دون رعايت ضواب��ط قانوني 
قيمت گذاري شده و در شبكه غيررسمي توزيع، به 
فروش رسيده اس��ت، مكلفند بر اساس محاسبات 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، 
مابه التفاوت ريالي نرخ ارز دريافتي با نرخ ارز در روز 
بازپرداخ��ت مابه التفاوت يا روز ترخي��ص كاال را به 
حسابي كه خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي 
ايران به اين منظور افتتاح كرده اس��ت، واريز كنند. 
در غير اين صورت مطابق م��واد )۱۰( و )۱۱( قانون 
تعزيرات حكومتي - مصوب ۱۳۶۷ - ب��ا آنها رفتار 

خواهد شد.«
بر اس��اس تبصره ۱ اي��ن مصوب��ه، »آن بخش از 
كاالهاي وارداتي كه بر اس��اس بخشنامه هاي بانك 
مركزي جمهوري اس��المي ايران و ساير مصوبات، 
بخش��نامه ها و دس��تورالعمل هاي قانوني، مشمول 
پرداخت مابه التفاوت ريالي نرخ ارز ش��ده و حسب 
اع��الم آن بانك مابه  التف��اوت ن��رخ ارز را پرداخت 
و تس��ويه كرده ان��د، از ش��مول اي��ن تصويب نامه 
مستثني هس��تند.« اين تبصره به معناي آن است 
ك��ه واردكنندگاني كه پيش تر ماب��ه التفاوت ريالي 
ارز دريافت ش��ده را پرداخ��ت كرده ان��د، اكنون از 
ش��مول پرداخت خارج اند. به عبارت ساده تر، تمام 
دريافت كنندگان ارز رس��مي در س��ال ۱۳۹۱، كه 
در واق��ع »تخلف« كرده ان��د، ملزم ب��ه پرداخت ما 
به التفاوت ريالي هس��تند و تنه��ا در مورد »زمان« 

تسويه اين مبلغ با يكديگر تفاوت دارند. 
از ديگر س��و، بر اس��اس تبصره 2 اي��ن مصوبه، 
»واردكنندگان��ي كه كااله��اي خود را بر اس��اس 
قرارداد به دس��تگاه هاي اجرايي موض��وع ماده )5( 
قانون مديريت خدمات كش��وري - مصوب ۱۳۸۶ 

- پيش ف��روش ك��رده و ب��ه رعايت قيم��ت توافق 
ش��ده در قرارداد ك��ه مبتني بر محاس��بات قبل از 
افزايش ن��رخ ارز ص��ورت گرفته، متعهد باش��ند و 
در زمان تحويل و فروش قطع��ي كاال از مراجع ياد 
ش��ده مبلغي به عنوان افزايش قيمت مابه التفاوت 
دريافت نكرده باشند، به تشخيص سازمان حمايت 
مش��مول  توليدكنن��دگان،  و  مصرف كنن��دگان 
پرداخت مابه التفاوت ريالي نرخ ارز نخواهند شد.« 
در بخ��ش ديگ��ري از اي��ن مصوبه اين ط��ور آمده 
اس��ت: »بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران و 
گمرك جمهوري اس��المي ايران و ديگر سازمان ها 
و دس��تگاه ها و نهاده��اي ذي رب��ط موظفند براي 
تسريع در محاسبه و وصول مابه التفاوت ريالي نرخ 
ارز از مشموالن اين تصويب نامه با لحاظ اولويت، با 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
همكاري كنند. اطالعات به دس��ت آمده در فرايند 
اجراي اين تصويب نامه در درگاه ارزي بانك مركزي 
جمهوري اس��المي ايران درج مي شود.« همچنين، 
بر اس��اس اين مصوبه، »س��ازمان برنام��ه و بودجه 
كشور مكلف اس��ت اعتبارات الزم جهت اجراي اين 
تصويب نامه را براي سنوات آتي با پيشنهاد سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در لوايح 

بودجه سنواتي پيش بيني كند.«

  صف ها طوالني تر مي شوند؟
از ديگر س��و، اما رييس س��ازمان توس��عه تجارت 
ايران نيز در گفت وگوي��ي كه به تازگي ب��ا »تعادل« 
داش��ت، به تغيي��رات در ش��يوه اولويت بندي جهت 
تخصيص ارز وارداتي اش��اره كرد. ب��ه گفته مجتبي 
خسروتاج، به دليل طوالني شدن صف ثبت سفارش 
و تخصيص ارز در ش��بكه بانكي كش��ور، از تاريخ 2۳ 
تيرم��اه »وزارت صنعت، معدن و تج��ارت«، »وزارت 
بهداشت« و »وزارت جهاد كشاورزي« موظف شدند 
تا تمام ثبت سفارشاتي كه در سامانه بانكي در انتظار 
تخصيص ارز هستند، بررس��ي و اولويت بندي كنند. 
معيارهاي اي��ن اولويت بندي اما به گفته خس��روتاج 
اكنون تغيير كرده ان��د. به گفته او، كارشناس��ان اين 
سه وزارتخانه با بررس��ي معيارهاي »سابقه واردات«، 
»واحد توليدي«، »مواد اوليه و ماش��ين آالت«، »عدم 

توليد در داخل«، »مقايس��ه قيمت كاال با قيمت هاي 
جهاني«، »صالحيت متقاضي«، »سابقه كار«، »حجم 
سفارش با توجه به توليد آن در داخل و نياز كشور« و 
نيز »بررسي تقاضاي مطرح ش��ده با توجه به تقاضاي 
سال هاي گذشته« تصميم گيري كرده و متقاضيان را 

در تخصيص ارز اولويت بندي خواهند كرد. 
خسروتاج ادامه داد: آن دسته از واحدهاي توليدي 
كه نياز ب��ه واردات م��واد اوليه و ماش��ين آالت دارند، 
در اولويت دريافت ارز هس��تند. البت��ه افراد جديدي 
كه تقاضاي ثبت س��فارش دارند ب��ا محدوديت هايي 
مواجهه هس��تند كه در واردات كارت ه��اي بازرگاني 
نيز اين محدوديت ها اعمال شده است. او افزود: با اين 
همه، كاالهاي ضروري كش��اورزي و نهاده هاي دامي 
كه به صورت كاالي اساسي همچنان در اولويت بوده 
و تخصيص ارز مي شوند. در كنار اين ها، دارو، مواد اوليه 
دارو و تجهيزات بيمارستاني نيز هميشه در درجه اول 

اولويت هستند. 
اما آي��ا تصميمات اخير دولت در راس��تاي كنترل 
تقاضا براي ارز، به كاهش قيمت دالر منجر مي شود؟ 
پاس��خ به اين پرسش دشوار اس��ت. با اين همه، فشار 
برخي تحليل گران ارزي در داخل يا خارج از مجموعه 
دولت براي تعيين نرخ رس��مي دالر در ماه هاي آتي، 
احتمااًل در آينده اي نه چندان دور به نتيجه مي رس��د 
و نرخ رس��مي، در حدودي نزديك به نرخ بازار ثانويه 
تعيين خواهد شد. اگر اين اتفاق بيفتد، دولت از بخش 
بزرگي از تعهدات ارزي خود شانه خالي مي كند و دالر 
۴2۰۰ توماني، تنها براي واردات كاالهاي اساس��ي و 
دارو اختصاص مي يابد. همزماني اين رخداد با زمزمه ها 
براي نصف شدن ميزان ارز مسافرتي )كه گفته مي شود 
در بسته جديد ارزي گنجانده ش��ده( نيز به حفظ هر 

چه بيشتر ذخاير ارز دولت كمك خواهد كرد
رييس كنفدراس��يون صادرات اتاق بازرگاني ايران 
در اين م��ورد گفت: ت��ا زماني كه دول��ت دالر ۴2۰۰ 
توماني به هم��ه واردكنندگان مي ده��د، قطعا بازهم 
افزايش قيم��ت در هم��ه بخش ها خواهيم داش��ت 
و صف هاي واردات طوالني تر ش��ده و به تبع آن مواد 
اوليه ديرتر به واحدهاي توليدي مي رس��د. به گزارش 
ايسنا، محمد الهوتي با اشاره به اينكه كشور در زمان 
جنگ هم تجربه اين را داش��ته كه مراكز تهيه و توليد 

ارز در وزارت بازرگاني بودند و تخصيص ارز براي كاالها 
را رصد، تاييد يا رد مي كردند، گف��ت: در همان زمان  
جنگ و اوايل انقالب هم كه درآمدهاي ارزي محدود 

بود اين راهكار نمي توانست پاسخگوي نيازها باشد. 
او معتقد است اينكه گروه يا كميته اي تشكيل شود 
كه تعيين كند به چه كس��ي ارز تعلق بگيرد يا نگيرد 
در ش��رايط كنوني نه جوابگ��و خواهد ب��ود و نه مورد 
تاييد اس��ت. ضمن اينكه زم��ان واردات و تخصيص 
ارز طوالني تر خواهد ش��د. الهوتي ادامه داد: ش��رايط 
كسب وكار كه قانون و مصوب مجلس شوراي اسالمي 
هم هست، با اين ش��رايط موانع بيش��تري را سد راه 
خ��ود مي بيند. همچني��ن تصميماتي ك��ه در حوزه 
سياس��ت هاي ارزي گرفته مي ش��ود عمدت��ا ناظر به 
سياس��ت هايي است كه در گذش��ته تجربه شده ولي 
نتيجه اي نداشته است. تا زماني كه دولت بخواهد نرخ 
ارز را به همين ص��ورت ارزان در اختيار واردكنندگان 
قرار دهد، تقاضا براي ارز قطعا زياد خواهد بود و پاسخ 
به اين تقاضاي باال هم براي دولت امكان پذير نيست و 
نبايد هم باشد، چراكه بسياري از كاالها ضرورتي براي 

واردات ندارند. 
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران ادامه 
داد: باتوجه به اينكه تقاضا بيش از حد و اندازه ش��كل 
مي گيرد رس��يدگي به پرونده ها نيز زمان بيش��تري 
مي برد، در نتيج��ه واحدهاي توليدي ك��ه مواد اوليه 
برايش��ان ضروري اس��ت، در اين فرايند رسيدگي ها 
زمان و فرصت را از دست مي دهند. او با اشاره به اينكه 
قبال هم اتاق بازرگاني به دولت اعالم كرده كه نرخ ارز 
۴2۰۰ توماني نرخي جذاب براي ه��ر واردكننده اي 
است و هركس كه به آن دسترسي داشته باشد بيش 
از نيازش تقاضا مي كند، تصريح كرد: دولت بايد هرچه 
سريع تر نرخ ارز را فقط براي كاالهاي اساسي تخصيص 
دهد و مابقي ني��از واردات از بازاره��اي صادراتي و به 
ص��ورت توافقي تامين ش��ود. رييس كنفدراس��يون 
صادرات اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: دولت به عنوان 
نهادي كه مديريت شناور ارز را در اختيار دارد، بايستي 
بازار را مديريت كند و هركجا كه احساس كرد منابعي 
موجب افزايش قيمت ها مي ش��ود يا هر اشكال ديگر 
ايجاد مي كند، با ورود به آن حوزه و تزريق ارز مازاد كه 

در اختيار دارد، آن را كنترل كند. 

اعالم فهرست ورود افراد 
غيرمجاز به سامانه ثبت سفارش

فارس|نماين��ده مجلس ش��وراي اس��المي از 
اولتيماتوم ۱۰ روزه مجلس به ش��ريعتمداري براي 
انتشار ليست كساني كه غيرقانوني و خارج از عرف 
به س��امانه ورود كرده و خودروهاي خارجي و گران 
قيمت خريده اند، خبر داد. يح��ي كمالي پور اظهار 
كرد: كميس��يون قضايي مجلس ش��وراي اسالمي 
جلس��ه اي تش��كيل داد و از وزارت صنعت ، معدن و 
تجارت، سازمان تعزيرات حكومتي، ستاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز دعوت شد تا علت نوسانات موجود 

در بازار ارزي و پولي كشور را توضيح دهند. 
او افزود: در نهايت بحث ثبت س��فارش خودروها 
و همچنين ارزهايي كه گرفته ش��ده و در مقابل آن 
كاالهايي غير از كاالهاي مرتب��ط وارد كرده بودند، 
مورد بحث ق��رار گرفت. نماينده م��ردم جيرفت در 
مجل��س ادامه داد: براين اس��اس قرار ش��د تا ظرف 
۱۰ روز وزارت صنع��ت ، معدن و تجارت و همچنين 
تعزيرات حكومتي و ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 

گزارشات خود را به كميسيون اعالم كنند. 

 توقف شماره گذاري
۴۲ مدل موتورسيكلت 

ايس�نا|۴2 مدل موتورس��يكلت به دليل عدم 
رعايت استانداردهاي 25 گانه با عدم تاييد از سوي 
سازمان ملي استاندارد و توقف شماره گذاري روبرو 
شدند. با اضافه شدن هش��ت عنوان استاندارد براي 
موتورس��يكلت ها از ابتداي دي ماه س��ال گذشته، 
تعداد اس��تانداردهاي مربوط به موتورس��يكلت ها 
از ١٧ به 25 مورد افزايش يافت و اعالم ش��د كه هر 
موتورسيكلتي نتواند تا ابتداي فروردين  سال ۱۳۹۷ 
اين تعداد اس��تاندارد را رعايت كند، شماره گذاري 
نخواهد شد. با اين حال در ابتداي سال جاري مجددا 
از سوي س��ازمان ملي اس��تاندارد ايران مهلتي سه 
ماهه براي واحدهاي توليدي در نظر گرفته شد تا آنها 

بتوانند استانداردهاي مربوطه را رعايت كنند. 
در نهايت اما با اعالم س��ازمان ملي اس��تاندارد، 
تع��داد ۴2 م��دل موتورس��يكلت از ۱۶ واح��د 
توليدي در سراس��ر كش��ور ب��ه علت ع��دم رعايت 
25 اس��تاندارد درنظر گرفته ش��ده و ع��دم وجود 
تاييديه هاي اس��تانداردهاي از ابتداي تيرماه س��ال 
جاري از فهرس��ت مدل ه��اي مورد تاييد س��ازمان 
ملي استاندارد حذف و ش��ماره گذاري آنها متوقف 
ش��د. از هش��ت عنوان اس��تاندارد اجب��اري اضافه 
ش��ده براي موتورس��يكلت ها، پنج م��ورد مختص 
به همه موتورس��يكلت ها بوده و س��ه مورد مربوط 
به موتورس��يكلت هاي س��ه چ��رخ و چه��ار چرخ 
اس��ت. پنج مورد اس��تاندارد لحاظ ش��ده از هشت 
مورد اس��تاندارد اجباري مذكور كه مربوط به همه 
موتورسيكلت هاس��ت ب��ه ترتيب مرب��وط به باك 
موت��ور، س��ازگاري الكترومغناطيس��ي، آينه، عدم 
دستكاري و برجستگي بيروني است. همچنين سه 
مورد از هشت مورد اس��تاندارد مذكور كه مربوط به 
موتورس��يكلت هاي س��ه چرخ و چهار چرخ اس��ت 

مربوط به شيشه شوي، كمربند و كوپلينگ است. 

 ۵۰ هزار خودروي ناقص
در انتظار قطعه

تسنيم| دبير انجمن خودروسازان ايران با اعالم 
اينكه در حال حاضر حدود 5۰ هزار خودروي ناقص 
در كف كارخانه ايران خودرو و سايپا به دليل نواقص 
قطعه ق��رار دارد، گفت: از وزير صنعت درخواس��ت 
فروش خ��ودرو در حاش��يه ب��ازار را داري��م. احمد 
نعمت بخش با اش��اره به اينكه در قالب يك نامه به 
وزير صنعت درخواس��ت فروش خودرو در حاشيه 
بازار را مط��رح كرده ايم، اظهار ك��رد: اگر با تصميم 
شوراي اقتصاد اجازه فروش خودرو در حاشيه بازار به 
خودروسازان داده شود بطور حتم دست سودجويان 
و دالالن از بازار خ��ودرو كوتاه خواهد ش��د و مردم 
امكان خريد خودرو در سايت فروش خواهند داشت. 
او  گفت: آنچه خودروس��ازان توليد مي كنند به 
ش��رط عدم ناقصي در قطعه به بازار عرضه مي شود 
اما فروش مدت دار در پيش فروش ها به دليل اجراي 

تعهدات قبلي فروش خودروسازان است. 
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خبر

كوتاه از دنياي انرژي

شركت نفت دولتي چين از تعليق واردات نفت از امريكا تا ماه اكتبر خبر داد

تاثير ثانويه تحريم نفتي ايران در شعله جنگ تجاري

وكيل بابك زنجاني مي گويد كه با تشديد تحريم ها، فرآيند انتقال طلب NIOC از موكلش پيچيده شده است

2.5 ميليارد يورو پول نفت همچنان دور از دسترس 
گروه انرژي| 

1678 روز از دستگيري بابك زنجاني، 881 روز 
از صدور حكم بدوي براي او و 589 روز از زماني كه 
اعالم شد حكم اعدامش در ديوان عالي كشور تاييد 
شده و به دادگاه انقالب بازگشته است مي گذرد، اما 
به نظر مي رسد پيشرفت در دريافت طلب 2 ميليارد 
و 500 ميلي��ون يورويي ش��ركت ملي نف��ت از او، 
موضوعي كه در واقع اتهام اصلي مديرعامل س��ابق 
س��ورينت در زمان دس��تگيري بود، حاصل نشده 
است. اظهارات روز گذشته رس��ول كوهپايه زاده از 
وكالي زنجاني در گفت وگو با ايس��نا نشان مي دهد 
چالش اصل��ي همچنان پيدا كردن راهي اس��ت كه 
از آن طري��ق، 2 ميليارد و 500 ميلي��ون يورو پول 
نفت ايران كه در دوران رياس��ت جمهوري محمود 
احمدي نژاد فروخته شده و وارد خزانه نشده بود، به 

ايران منتقل شود. 
وكيل مدافع بابك زنجاني به ايس��نا گفته است 
كه ش��ركت نفت و ش��ركاي خارجي بابك زنجاني 
قراردادي منعقد كرده اند كه براي اجرايي شدن آن 
بايد حساب مشتركي به اسم شركت ملي نفت ايران 

و شركاي خارجي بابك زنجاني باز شود. 
رس��ول كوهپايه زاده با اشاره به س��خنان اصغر 
هندي مع��اون حقوق��ي و بين المل��ل وزارت نفت 
درباره پيگيري بدهي بابك  زنجان��ي مبني بر قطع 
اميد از پرداخت بدهي زنجاني گفت: بعد از يكسال 
مذاكرات فش��رده اي كه بين شركت نفت و شركاي 
خارجي بابك زنجاني با حض��ور و نظارت نهادهاي 
ذي صالح برگزار شد، اين مذاكرات منتج به انعقاد 
قراردادي بين ش��ركت نف��ت و ش��ركاي خارجي 
موكلم شد كه در اين قرارداد نحوه و مكانيزم انتقال 
وجه و پرداخت وجوه و ش��رايط طرفين درج شد و 

مورد موافقت و توافق طرفين قرار گرفت. 
وي افزود: براي اجرايي ش��دن اين قرارداد، مقرر 
شد كه حساب مشتركي به اس��م شركت ملي نفت 
ايران و ش��ركاي خارجي بابك زنجاني باز ش��ود تا 

بعد از اينكه پول به آن حس��اب مشترك واريز شد، 
بر اس��اس مفاد قرارداد فيمابين امكان انتقال وجه 
فراهم ش��ود. بر همين اس��اس ش��ركاي خارجي و 
نمايندگان شركت ملي نفت ايران و ساير نهادهاي 
ذي صالح در آن كش��ور و بانك حضور يافتند و آن 
بانك اعالم كرد ك��ه بايد موضوع را بررس��ي كند و 
با واحد حقوقي در ميان بگ��ذارد و نهايتا تا يك ماه 

آينده اعالم نظر خواهد كرد. 
كوهپاي��ه زاده ادام��ه داد: بع��د از آن قضي��ه 
صحبت هاي تش��ديد تحريم ها مطرح ش��د و نهايتا 
اين بان��ك از انجام اي��ن كار يعني افتتاح حس��اب 
مش��ترك و انتقال آن وجه خودداري كرد. شركاي 
خارجي موكلم به دوس��تان ما در شركت ملي نفت 
ايران اعالم كردند كه با توجه به شرايط فعلي يا شما 
يك بان��ك معتبري كه مورد قبول خودتان هس��ت 
اعالم كنيد ك��ه اين ش��رايط را بپذيرد و حس��اب 
مشترك باز كنيد كه ما در همانجا حساب بازكنيم 
و يا اينكه در بانكي كه ما اعالم مي كنيم حضور پيدا 
كنيم و آن حس��اب باز ش��ود و ام��كان انتقال وجه 

فراهم شود.
از اين موض��وع بيش��تر از يك م��اه مي گذرد و 
ش��ركت ملي نفت ايران نه خودش توانس��ته بانك 
خارج��ي معرفي كند ك��ه بتواند ق��رارداد فيمابين 
را اجرايي و عملياتي كند و نه پاس��خي به ش��ركاي 

خارجي داده است. 
وي تصريح كرد: اوال ما امروز در شرايطي خاصي 
از تحريم هاي بي��ن المللي قرار داري��م كه وضعيت 
تبادالت مال��ي و پولي و بانكي م��ا محدوديت هاي 
خاص��ي دارد و حتم��ا در اخبار ش��نيديد كه ايران 
۳00 ي��ا ۴00 ميليون يورو در بانك ه��اي المان در 
هامبورگ داش��ته كه امكان توانايي انتقال آن وجه 
را نتوانس��ته فراهم كند كه آن پول برگرد د و ظاهرا 
دولت امريكا ب��ه المان فش��ار اورده و بانك مركزي 
قانون خ��ودش را تغيير كرده كه اي��ن پول حتي به 
صورت نقد ه��م امكان جابه جايي نداش��ته باش��د 

بنابراين امروز هم يعن��ي 1۳ مردادماه تحريم هاي 
بانكي و پولي عملياتي خواهد شد. 

كوهپاي��ه زاده ادام��ه داد: از اج��راي حكم بابك 
زنجاني نفع��ي نصيب مردم و بيت المال نمي ش��ود 
و آن چي��زي ك��ه از روز اول در اين پرون��ده مورد 
توجه بوده بازگش��ت وجوه به بيت المال و برگشت 
به خزانه دولت ب��وده به خص��وص در اين وضعيت 
خاص ارزي و اقتصادي كشور؛ بنابراين واقع بينانه و 
هوشمندانه و باتدبير با اين قضيه بايد برخورد كرد. 
اگر ش��ركت نفت نمي تواند موافق��ت بانك ثالثي را 
براي افتتاح آن حساب مشترك جلب كند، حداقل 
در اين بانكي كه ش��ركاي خارج��ي معرفي كردند 
حضور پيدا كند و حس��اب مش��تركي را باز كند؛ به 
خصوص اينكه هيچ ضرر و آفتي از اين حيث متوجه 
شركت نفت نخواهد ش��د و حتي اگر كوچك ترين 
احتمالي بدهيم كه هنوز راه��كاري وجود دارد كه 
مي توان��د باعث بازگش��ت وجوه ش��ود، نبايد آن را 

ناديده گرفت و كوتاهي كرد. 
وي ادامه داد: درست است كه شركت ملي نفت 
ايران ش��اكي پرونده اس��ت اما ذي نفع اصلي پول 
بانك مركزي اس��ت و پولي بوده ك��ه بانك مركزي 
به شركت نفت داده بود و با توجه به تغييري كه در 
مديريت بانك مركزي به وجود آمده، بهتر است كه 
براي رقم عم��ده اي كه در اين پرونده مطرح اس��ت 
يعني دو ميليارد يورو، تيم تخصصي از طرف رييس 
كل جديد بانك مركزي تشكيل ش��ده و موضوع را 
براي افتتاح حساب مش��ترك و عملياتي شدن اين 
قضيه از لح��اظ بانكي و با توجه به ش��رايط موجود 
تحريم هاي بي��ن المللي پيگيري كن��د و نهايتا اگر 
س��ازمان بازرس��ي كل كش��ور و ديوان محاسبات 
يا كميس��يون حقوقي مجل��س ورود كند بس��يار 
مناسب است، به خصوص اينكه دادستاني به عنوان 
مدعي العموم و مس��وول اجراي اح��كام حتي بايد 
ش��ركت نفت را ملزم كند به اينكه حس��اب باز كند 
و لو اينكه اگر احتمال كمي باشد زيرا كوچك ترين 

كوتاهي وس��هل انگاري در اين قضي��ه از هيچ كس 
پذيرفته نيست و اين پول، پول مردم است. 

به گزارش ايس��نا، يكي از پرونده هاي مهمي كه 
رسيدگي به آن از سال 9۴ ش��روع شده و همچنان 
مطرح اس��ت، پرونده موسوم به فس��اد نفتي است. 
اتهام��ات مته��م اصلي اي��ن پرونده باب��ك زنجاني 
افس��اد في االرض از طريق اخالل در نظام اقتصادي 
كش��ور، كالهبرداري از ش��ركت ملي نف��ت، بانك 
مس��كن و تامين اجتماع��ي، پولش��ويي، جعل 2۴ 
فقره اس��ناد بانكي و ص��ورت حس��اب هاي بانكي، 
جعل حواله ه��اي ارزي و جعل دس��تور انتقال بين 
بانك هاست. اتهامات مهدي شمس متهم رديف دوم 
پرونده، افس��اد في االرض از طريق اخ��الل در نظام 
اقتصادي، مشاركت در كالهبرداري از شركت ملي 
نفت ايران، مشاركت در پولش��ويي و كالهبرداري و 
اتهامات حمي��د فالح هروي متهم رديف س��وم اين 
پرونده نيز، افساد في االرض از طريق اخالل در نظام 
اقتصادي، مشاركت در كالهبرداري از يك شركت، 

مش��اركت در كالهب��رداري از تامي��ن اجتماعي و 
مشاركت در پولشويي است. 

طب��ق راي ص��ادره از س��وي دادگاه ب��دوي اين 
س��ه متهم مفس��د في االرض ش��ناخته و به اعدام، 
رد مال ش��اكي و ش��ركت ملي نفت اي��ران و جزاي 
نقدي محكوم ش��دند كه حكم اع��دام بابك زنجاني 
از س��وي ديوان عالي كش��ور تاييد و حكم دو متهم 
ديگر پرونده نقض و به ش��عبه هم عرض ارجاع شد. 
پس از رس��يدگي به پرونده دو متهم ديگر در دادگاه 
تجديدنظر، مهدي ش��مس متهم رديف دوم پرونده 
به 20 سال حبس و رد مال تضامني با بابك زنجاني و 
فالح هروي به مبلغ 65 ميليون يورو كه بايد به بانك 
مسكن بدهد، محكوم شد. حميد فالح هروي متهم 
رديف س��وم پرونده نيز به 20 س��ال حبس و رد مال 
شامل يك دستگاه خودروي بنز، يك ميليارد هديه 
ازدواج دخترش و منزلي در شهرك غرب كه از طرف 
بابك زنجاني به عنوان هديه به او داده ش��ده بود و دو 

ميليون دالر سود حاصل از بانك FIIB محكوم شد. 

تنش هاي تجاري ميان چي��ن و اياالت متحده، 
شركت نفت دولتي سينوپك چين را بر اين داشت 
تا واردات نفت خ��ام از امريكا را متوقف كند. رويترز 
در گزارش��ي نوش��ت كه واح��د بازرگاني ش��ركت 
س��ينوپك با نام يونيپك اعالم كرده ك��ه حداقل تا 
ماه اكتبر، نفتي از امريكا نخواهد خريد. با اين حال، 
مدت زمان تعليق خريد نفت از اياالت متحده هنوز 

معلوم نيست. 
جان كيل��دوف از موسس��ه اگين كاپبتال در اين 
باره به رويترز گفت: »چين از طرح خود براي اعمال 
تعرفه بر LNG خبر داده بود. همين امر باعث ش��د 
نگراني ها درباره اعمال تعرفه از س��وي اين كشور بر 

نفت امريكا نيز افزايش يابد.«
ش��ركت نفت چين��ي، از ابتداي س��ال 2018، 
خريد روزانه  حداكثر ۳00 هزار بشكه نفت از امريكا 
را در برنامه داش��ت. قرار ب��ود ك��ه واردات نفت از 
اياالت متحده تا پايان س��ال ادامه داشته باشد. اين 
مقدار افزايش در خريد نفت خ��ام از امريكا، حجم 
كل واردات چين از دومي��ن توليد كننده نفت خام 

جهان را نسبت به سال پيش، سه برابر مي كرد. 
خبر توقف خريد ش��ركت نفت دولت��ي چين از 
امريكا به نگراني ها درباره كاه��ش تقاضا دامن زد و 
در نتيجه قيمت نفت خ��ام در معامالت آخرين روز 
كاري هفته، نتوانس��ت مانند روز پنج شنبه افزايش 
ياب��د و نفت ب��راي چندمين هفت��ه متوالي كاهش 

قيمت هفتگي را به ثبت رساند. 
به گزارش رويترز در پايان معامالت روز جمعه، 
بهاي معامالت وس��ت تگزاس اينترمديت تحويل 
سپتامبر با ۴7 سنت يا 0.7درصد كاهش به قيمت 
68 دالر و ۴9 سنت در هر بشكه رسيد و براي كل 
هفته نيز ح��دود 0.۳ درصد كاه��ش ثبت كرد. به 
گزارش رويترز، به��اي معامالت نفت برنت تحويل 
اكتبر نيز 2۴ س��نت يا 0.۳درصد كاهش داش��ت 
تا هر بشكه نفت درياي ش��مال در قيمت 7۳ دالر 
و 21 س��نت معامله ش��ود. بدين ترتيب ش��اخص 
جهاني نف��ت ب��راي كل هفته ح��دود 2.1 درصد 

كاهش نشان داد. 

  تيغ تعرفه چين بر نفت امريكا
حال ك��ه تن��ور جن��گ تج��اري مي��ان پكن و 
واشنگتن گرم ش��ده و دولت چين اياالت متحده را 
به اعمال تالفي جويانه و وض��ع تعرفه 25 درصدي 
روي واردات از اين كش��ور تهديد كرده، خريد نفت 
ش��ركت هاي چيني از امريكا كاهش يافته است. با 
اين حال و به گزارش رويترز، صادرات نفتي امريكا 
به چين زماني واقع��ا متاثر مي ش��ود كه پكن به 

تهديد خود ب��راي اعمال تعرف��ه روي نفت خام 
وارداتي از اين كشور جامه عمل بپوشاند. 

در س��ال هاي اخير چين ب��ه يك��ي از بازارهاي 
مهم صادرات انرژي اياالت متحده بدل ش��ده است 
چنان ك��ه اين كش��ور در كن��ار كان��ادا بزرگ ترين 
خريدار نف��ت اياالت متحده اس��ت. ام��ا حفظ اين 
موقعيت در شرايط كنوني آسان نيست. به گزارش 
رويترز، وضع تعرفه  چين، قيمت نفت خام وارداتي 
از امري��كا را 18 دالر افزاي��ش خواه��د داد. همين 
موضوع، تمايل شركت هاي چيني مانند پتروچاينا، 
ژنهوا اويل و پااليشگاه هاي مس��تقل براي خريد از 

نفت امريكا را كاهش خواهد داد. 

  جبران نفت امريكا با نفت خام ايران؟
در فضاي آش��فته جنگ تجاري ميان دو قدرت 
اصلي اقتص��اد جهان، اخبار واصل��ه حكايت از عدم 
توفيق اي��االت متح��ده در ترغيب چي��ن به قطع 
واردات از اي��ران حكاي��ت دارن��د. دو مق��ام آگاه از 
مذاك��رات چين-امري��كا كه مايل نبودند نامش��ان 
فاش ش��ود به خبرگزاري بلومبرگ گفتند كه پكن 

تنها موافقت كرده كه واردات خ��ود از نفت ايران را 
افزايش ندهد. امريكا در راس��تاي هدف خود براي 
اعمال »بيشترين فش��ارها« بر ايران، از كشورهاي 
ديگر خواس��ته اس��ت واردات نفت ايران را متوقف 
كنند. حال، رضاي��ت چين به ع��دم افزايش خريد 
نفت از ايران تا حدي نگراني امريكا از افزايش خريد 
نفتي چين از ايران و ايجاد خلل در كارزار »فش��ار« 

امريكا را برطرف مي سازد. 
چين، بزرگ ترين مش��تري نفت اي��ران، پيش از 
اين اعالم كرده بود با تحريم هاي يك جانبه مخالف 
اس��ت. اين كش��ور در همي��ن راس��تا واردات نفت 
از ايران را در م��اه پيش 26 درص��د افزايش داد. به 
گ��زارش بلومب��رگ بر اس��اس آم��ار كش��تيراني، 
اين كش��ور ۳5 درصد از صادرات نف��ت ايران را در 
ماه ميالدي گذش��ته خريداري ك��رد و از همين رو 
تصميم چين درباره تبعي��ت يا عدول از تحريم هاي 
اياالت متحده روي توليد نفت ايران تاثير بس��زايي 

خواهد داشت. 
اما از س��وي ديگ��ر، تحليل گران ش��ركت هاي 
بي ام آي ريسرچ و ميزوهو س��كيوريتيز پيش بيني 

كرده اند ك��ه چين ممكن اس��ت واردات نفت ارزان 
اي��ران را افزاي��ش ده��د و كاهش خريد از س��وي 

كشورهاي ديگر را جبران كند. 

  عالمت سوال بزرگ بازار نفت
بازگش��ت تحريم هاي امريكا عليه اي��ران و ابراز 
تمايل چين براي ادام��ه واردت نفت ايران، عالمت 
س��وال هاي زيادي را در محافل كارشناس��ي ايجاد 
كرده است تا آنجا كه وبسايت ماركت واچ، نگراني ها 
درباره حضور با غيبت نفت ايران در بازار نفت خام را 
عامل كليد ريسك در بازارهاي جهاني ناميده است. 
هليما كراف��ت، مدير جهاني اس��تراتژي كاالي 
ش��ركت آر ب��ي س��ي كپيت��ال ماركت��س درباره 
وضعيت بازار به سي ان بي س��ي گفت: »نخستين 
دور تحريم ه��اي امري��كا عليه ايران روز دوش��نبه 
اجرا مي ش��ود و اقدامات ديگر ط��ي ماه هاي اوت و 
س��پتامبر اعمال خواهد ش��د«. وي افزود: »امريكا 
مي تواند اروپ��ا را از بازار ايران خ��ارج كند. هند نيز 
كه دومين مش��تري بزرگ نفت ايران پس از چين 
اس��ت، حتي اگر كامال از بازار ايران خارج نش��ود، 

احتماال خريد نفت ايران را كاهش خواهد داد«. 
كرافت در ادامه با اش��اره به اختالالت موجود در 
بازار نفت گفت: »س��قوط توليد ونزوئ��ال به همراه 
اقدامات امريكا عليه ص��ادرات نفت ايران، بازارهاي 
نفت را دچار محدوديت ج��دي عرضه خواهد كرد. 
اوپك با افزايش عرضه، واكنش نشان داده اما هنوز 
تاثير تحريم هاي امريكا بر صادرات ايران مش��خص 
نيست. همه نشانه ها از س��وي كاخ سفيد حاكي از 
اين اس��ت ك��ه امريكا ب��ا پااليش��گاه هاي خارجي 

به شدت برخورد خواهد كرد«. 

  بازيگران بازار نفت در هفته گذشته
قيمت هر دو ش��اخص اصلي نف��ت جهان يعني 
برنت و وس��ت تگزاس اينترمديت در چهار هفته از 
پنج هفته گذشته روندي كاهش را در پيش گرفته 
اس��ت. قيمت نفت خام  امريكا به دنبال رشد توليد 
نفت جهان��ي و افزايش غيرمنتظ��ره عرضه داخلي، 
به پايين ترين ميزان در ش��ش هفته گذشته سقوط 

كرده است. 
اداره اطالعات انرژي امريكا چهارش��نبه گذشته 
اعالم ك��رد ذخاير نفت خ��ام اين كش��ور در هفته 
منتهي ب��ه 27 ژوييه ب��ه ش��كل غيرمنتظره اي ۳ 
ميليون و 800 هزار بش��كه افزايش داشته است. با 
اين همه و ب��ه گزارش رويترز، ه��ر چند كه فزايش 
دخاي��ر نفت امري��كا تاثير روان��ي بر ب��ازار دارد اما 
هنوز هم حجم كلي ذخاير امري��كا مي تواند زمينه 
را ب��راي افزايش قيمت ه��ا مهيا س��ازد. حجم كل 
ذخاير امريكا به ميزان ۴20 ميليون بشكه پايين از 

ميانگين 5ساله است. 
از طرفي، رش��د توليد اعضاي اوپك و هم پيمانان 
اين گروه ش��امل روس��يه نيز در روز جمعه، فشاري 
رو با پايين را بر قيمت ها اعم��ال كرد. تحليلگران در 
شركت مشاوره جي بي س��ي انرژي در يادداشتي كه 
به دست رويترز رسيده است ادعا مي كنند كه توليد 
نفت و ميعانات روس��يه در ژوييه به ميزان 150 هزار 
بشكه در روز نسبت به ماه پيش از آن افزايش داشت، 
در حالي ك��ه توليد اوپ��ك در ماه ميالدي گذش��ته 

حدود ۳00 هزار بشكه در روز افزايش داشت. 
طبق نظرسنجي اس اند پي گلوبال پالتس، توليد 
نف��ت اوپك در م��اه گذش��ته مي��الدي ۳۴0 هزار 
بش��كه در روز افزايش يافته و ب��ه ۳2 ميليون 660 
هزار بشكه در روز رس��يده اس��ت. از طرفي، توليد 
عربستان س��عودي 10 ميليون 6۳0 هزار بشكه در 
روز بوده اس��ت. اين رقم بس��يار نزدي��ك به ركورد 
توليد عربس��تان يعني 10 ميليون 660 هزار بشكه 

در روز است. 
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15 انرژي
 تكليف وزارت نيرو

به جذب سرباز 
ايرنا| وزي��ر نيرو دي��روز با اع��الم اين خبر 
كه با امض��اي موافقتنامه اي مي��ان وزارت نيرو و 
س��تاد كل نيروهاي مسلح، مقرر ش��ده است در 
طول س��ه س��ال تا 900 س��رباز امريه در وزارت 
نيرو ج��ذب ش��ود، خاطرنش��ان ك��رد: پيش از 
اين، س��االنه ۳0 نفر به عن��وان س��رباز امريه از 
مي��ان دانش آموخت��گان مقاطع كارشناس��ي و 
كارشناسي ارشد در رش��ته هاي فني جذب اين 

وزارتخانه مي شدند. 
وزير نيرو اضافه كرد: نه تنها دانش آموختگان 
مقاطع كارشناس��ي و كارشناس��ي ارش��د، بلكه 
دانش آموختگان مقطع دكتري جذب مي شوند؛ 
عالوه بر اين، جذب مش��موالن فقط منحصر به 
رشته هاي فني نيست بلكه در رشته هاي مختلف 
مرتبط با علوم اجتماعي مانن��د علوم ارتباطات، 
حقوق، حس��ابداري و مديريت ني��ز نيرو جذب 

خواهد شد. 
وي با اشاره به اولويت بخشيدن به »مديريت 
عرض��ه و تقاض��ا« در وزارت ني��رو، ه��دف از 
به كارگيري دانش آموختگان رشته هاي مرتبط با 
علوم اجتماعي را حضور متخصص��ان اين حوزه 

در مديريت توامان عرضه و تقاضا ذكر كرد. 
عضو هيئت وزي��ران دول��ت دوازدهم گفت: 
ضوابط و همچنين ام��كان ثبت ن��ام براي همه 
واجدان شرايط تنها از طريق پايگاه اطالع رساني 
وزارت نيرو و پايگاه اطالع رس��اني ش��ركت هاي 
مادر تخصصي زيرمجموعه وجود دارد؛ يعني من 
به عنوان وزير نيرو، معاونان و مديران عامل، هيچ 
يادداشت و تماس تلفني را از هيچ كس دريافت 
نخواهد كرد و همه به سايت اطالع رساني وزارت 

نيرو هدايت مي شوند. 
انتخ��اب  اولويت ه��اي  اف��زود:  اردكاني��ان 
مشموالن، شامل مرتبط بودن موضوع پايان نامه 
كارشناسي ارش��د و ِتزهاي دكتري با مسائل آب 
و برق، انرژي ه��اي تجديدپذي��ر، كاهش تلفات 
و هدررف��ت و اس��تفاده از پس��ماند مي ش��ود و 
همچنين امتيازهاي تحصيل��ي نيز مالك عمل 

خواهد بود. 
به گفت��ه وي، متقاضي��ان مناط��ق محروم و 
كمتر توس��عه يافته در اين طرح اولويت خواهند 

داشت.

 تصويب افزايش قيمت
آب شرب تهران

تس�نيم| طب��ق تصمي��م اخير مس��ووالن 
مربوطه، قيمت مصرفي آب بر روي هر قبض، به 
ميزان 1000 تومان در هر ماه براي پايين ش��هر 
نش��ينان و 2000 تومان در هر م��اه براي باالي 
ش��هر نش��ينان از پاييز امس��ال افزايش خواهد 

يافت. 
در جلس��ه اخير شوراي اس��المي شهر تهران 
با محمدرض��ا بختياري، مديرعامل ش��ركت آب 
و فاضالب اس��تان تهران، مصوب ش��د تا قيمت 
مصرف��ي آب ش��رب ته��ران از 7 ت��ا 15 درصد 

افزايش يابد. 
اين مي��زان افزايش كه ق��رار اس��ت از پاييز 
امس��ال اجرايي ش��ود، به گفته مديرعامل آب و 
فاضالب اس��تان تهران، 1000 تومان در هر ماه 
براي پايين شهر نش��ينان و 2000 تومان در هر 

ماه براي باالي شهر نشينان خواهد بود. 
بختي��اري در اي��ن خص��وص بيان ك��رد: در 
جلسه اي كه در ش��وراي ش��هر تهران داشتيم، 
گزارشي از وضعيت آب تهران و قيمت تمام شده 
و نيز قيمتي كه از ش��هروندان دريافت مي كنيم، 

ارايه دادم. 
مديرعام��ل ش��ركت آب و فاض��الب تهران 
قيمت متوس��ط پرداختي هر مت��ر مكعب آب از 
سوي شهروندان تهراني را 600 تومان اعالم كرد 
و افزود: اين درحالي اس��ت كه هزينه تمام شده 
تامين هر متر مكعب آب ب��راي تهران در حدود 

2500 تومان است.
بدين معني ك��ه در حال حاضر ي��ك چهارم 
هزينه انجام ش��ده براي تامين آب از شهروندان 

تهراني دريافت مي شود. 

 ركوردزني توليد بنزين
پااليشگاه خليج فارس

شانا|مديرعامل پااليشگاه ستاره خليج فارس 
از رسيدن مقدار توليد بنزين اين پااليشگاه به 27 

ميليون و 500 هزار ليتر در روز خبر داد. 
محمد عل��ي دادور با بيان اينك��ه توليد بنزين 
پااليشگاه س��تاره خليج فارس تا پايان شهريورماه 
به ۳0 ميليون ليتر در روز مي رس��د، افزود: توليد 
اين پااليش��گاه درش��رايط پايداري ق��رار دارد و 
پنج شنبه، 11 مردادماه از 26 ميليون ليتر به 27 

ميليون و 500 هزار ليتر در روز رسيد. 
وي افزاي��ش توليد بنزين پااليش��گاه س��تاره 
خليج فارس را مره��ون تالش هاي ش��بانه روزي 
كاركنان اي��ن پااليش��گاه براي رفاه ح��ال مردم 
دانست و افزود: كاركنان اين پااليشگاه براي رفاه 
مردم در تامين پايدار توليد بنزين كش��ور از هيچ 

تالشي دريغ نمي كنند. 
عليرضا صادق آبادي، مع��اون وزير نفت نيز در 
جريان سفر امروز به شمال كشور تاكيد كرد: هيچ 
مش��كلي در توليد و توزيع بنزين در جايگاه هاي 
عرضه سوخت سراسر كش��ور وجود ندارد و مردم 
نيز هيچ نگران��ي و دغدغه اي باب��ت توزيع بنزين 

نداشته باشند. 

گروه انرژي|
تنور جنگ تجاري ميان واشنگتن و پكن با هر خبر داغ تر مي شود. 
خبر توقف واردات ش�ركت دولتي نفت چيني از امريكا، يكي از همين 
اخبار است. اما در اينجا پاي يك مس�اله ديگر ابهام برانگيز براي بازار 

نفت خام نيز به ميان مي آيد »تحريم نفت ايران«. 
پيش�تر گمانه زني ها از اين حكايت داش�ت كه چين نفت خام ايران 

را جايگزين كاهش تقاضايش از امريكا خواهد كرد؛ شواهد از مذاكره 
پكن-واش�نگتن اما نش�ان مي دهد چين ضمن رد درخواست اياالت 
متحده براي توقف خريد نفت از اي�ران، موافقت كرده كه بر حجم اين 

خريد نيفزايد.
 موضوع صادرات نفت ايران، به ش�كلي ثانويه در اين ماجرا اهميت 
يافته و احتمال مي رود ك�ه عنصر تعيين كننده قيم�ت در بازار طالي 

سياه در روزها و شايد ماه هاي آتي باقي بماند.  بازار طالي سياه اما در 
روز جمعه بيشتر از داغ ش�دن جنگ تجاري ميان چين و امريكا تاثير 
پذيرفت، قيمت برنت 24 سنت كاهش يافت اما همچنان در كانال 73 
دالرماند. عموما جنگ هاي تجاري بر خالف جنگ هاي واقعي، موجب 
كاهش قيمت نفت مي شوند چرا كه پيام مهم آنها كندي پيشرفت هاي 

اقتصادي است. 
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بازارهنر

صد اثر صد هنرمند  روز اول ۱۷۵ ميليون فروخت 
بیس��ت و شش��مین رويداد هنري 
فروش آث��ار هنري با عن��وان »صد اثر 
صد هنرمند« روز جمعه ۱۲ مردادماه 
با ارايه آث��ار ١٨٢ هنرمن��د در گالري 
گلس��تان آغ��از ب��ه كار ك��رد. در اين 
نمايش��گاه آث��اري از بهمن محصص، 
فريده الشايي، رضا مافي، محمدعلي 
ترق��ي ج��اه، س��یراك ملكونی��ان، 
هوشنگ پزشك نیا، محمد احصايي، 

ايرج زند، ابراهیم حقیقي، میش��ا شهبازيان، صادق 
تبري��زي، بهمن نیك��و، علي گلس��تانه و ش��هريار 
احمدي در كنار آثار هنرمن��دان جوان براي فروش 
عرضه ش��ده اس��ت كه افتتاحیه و اولین روز از اين 
نمايشگاه با اس��تقبال خوبي از جانب عموم روبه رو 
بود.  قیمت آث��اري ك��ه در اين نمايش��گاه عرضه 
مي ش��ود از ۳۰۰هزار تومان ت��ا ۸۵ میلیون تومان 
است. گران ترين اثر بیست و ششمین »صد اثر صد 
هنرمند« از زنده ياد بهمن محصص اس��ت. اين اثر 
نقاشي روي مقوا اس��ت كه گالري گلس��تان آن را 
۸۵ میلیون تومان قیمت گذاري كرده است.  لیلي 
گلستان، مدير گالري گلستان درباره میزان فروش 

روز اول بیست و شش��مین رويداد »صد 
اثر صد هنرمند« ب��ه خبرنگار مهر گفت: 
میزان فروش اولی��ن روز از »صد اثر صد 
هنرمن��د« ۱۷۵میلی��ون توم��ان بود و 
۳۴كار از هنرمندان به فروش رس��ید.  او 
افزود: به محض فروش و برداش��تن يك 
اثر از ي��ك هنرمند، يك اث��ر ديگر از آن 
هنرمند به نمايشگاه اضافه خواهد شد و 
به همین دلیل اين نمايشگاه هر چند روز 
يك بار، نمايشگاهي جديد است. گلستان در مورد 
عرضه آثار هنرمندان جوان در كنار آثار هنرمندان 
مطرح و پیشكسوت بیان كرد: از ۳۰ سال پیش كه 
گالري گلستان را تاس��یس كرديم هدفمان كشف 
استعدادهاي جوان، حمايت و معرفي آنها به جامعه 
هنري بود و تا به ام��روز اين روند را ادام��ه داديم و 
نتیجه اين شده كه مجموعه داران از نقاشان جوان 
كارهاي بسیاري خريداري مي كنند.  او اظهار كرد: 
از همه س��طوح هنرمندان در اين نمايشگاه خاص 
حضور دارند و هنرمندان جوان از اينكه آثارشان در 
كنار بزرگاني چون سهراب سپهري، بهمن محصص 

و رضا مافي ديده مي شود، خوشحال   هستند. 

»اولئانا« از حقوق زنان مي گويد 
كارگردان نمايش »اولئانا« با اشاره 
به شیوه اجرايي اين اثر نمايشي درباره 
تغییراتي كه اجرا نسبت به نمايشنامه 
ديويد ممت پیدا كرده اس��ت، س��خن 
گفت.  امید دوستي كارگردان نمايش 
»اولئانا« ك��ه در عمارت روب��ه رو روي 
صحنه اس��ت درباره انتخاب اين متن 
براي اجرا به مهر گفت: اين اثر نمايشي 
از جمل��ه نمايش��نامه هاي ش��ناخته 

ش��ده ديويد ممت اس��ت و دلیل انتخاب اين متن 
مساله اي است كه ممت مطرح مي كند و با توجه به 
شرايط اجتماعي كشور قابل تعمیم به جامعه ما نیز 
اس��ت.  او ادامه داد: مباحثي چون حقانیت سیاسي، 
حق و حقوق زنان و مسائل مربوط به آموزش و امور 
دانش��گاهي در دهه ۹۰ كه اين نمايشنامه بر اساس 
آن نوشته شده در امريكا مطرح بوده است و حاال بعد 
از چندين سال به ايران هم رسیده اند. از آنجا كه اين 
مسائل دغدغه ام هس��تند، تصمیم گرفتم از طريق 
اجراي يك اثر نمايشي آنها را مطرح كنم. مساله ديگر 
فرم اجرايي بود كه عالقه مند ب��ودم آن را به نمايش 
بگذارم. ايده اجراي نمايشي در يك كالس درس كه 

مخاطبان به عنوان دانشجويان كالس در 
نظر گرفته شوند و بازيگر نمايش در میان 
تماشاگران نشسته باش��د، مدنظرم بود. 
دوستي متذكر شد: نمايشنامه »اولئانا« 
خیلي شبیه به ايده مدنظر من بود اما براي 
اجرا، متن بازنويسي شده و حتي ترتیب 
وقايع نیز تغییر كرده اند. در نمايش��نامه 
اصلي ۲ كاراكتر نمايشنامه به تنهايي در 
يك اتاق حضور دارند ام��ا در اين نمايش 
اينتراكتیو بحث ها و اتفاقات بین استاد و دانشجو در 
كالس درس و در حضور دانش��جويان رخ مي دهد و 
مخاطبان در كسوت دانشجويان مي توانند در برخي 
مباحث ورود كنن��د و نظر بدهند.  اي��ن كارگردان 
يادآور شد: نمايش بر عكس نمايشنامه اصلي از جايي 
آغاز مي شود كه دختر از اس��تادش شكايت كرده و 
حاال استاد دختر را فراخوانده تا در حضور دانشجوها 
راجع به اتفاقي كه باعث ش��كايت دختر شده است، 
صحبت كند و بتواند آبروي از دس��ت رفته اش را به 
دس��ت بیاورد و اع��اده حیثیت كند ك��ه در نهايت 
موفق نمي شود. در نهايت نمايش مسیري بر خالف 

نمايشنامه ديويد ممت طي مي كند.

اجراي طرح »كنسرت براي همه«
مدير يك شركت فرهنگي هنري 
از طراح��ي و اجراي پ��روژه اي با نام 
»كنسرت براي همه« با هدف كاهش 
قیمت بلیت كنس��رت ها در تهران و 

شهرستان ها خبر داد. 
 مه��دي ف��والدي مدير ش��ركت

»قو آواز ص��داي ايرانی��ان« با اعالم 
اينك��ه تصمی��م دارند قیم��ت بلیت 
برخي از كنسرت هاي شان را كاهش 

دهند، گفت: در س��ال هاي اخیر ش��اهد افزايش 
قیمت بلیت كنس��رت ها بوده اي��م و رقم برخي از 
آنها واقعا براي س��بد فرهنگي ي��ك خانوار ايراني 
زياد است. در اين ش��رايط بسیار سخت اقتصادي 
يك خان��واده چهارنفره با وضعیت مالي متوس��ط 
چط��ور مي تواند به تماش��اي كنس��رتي برود كه 
میانگین قیمت بلیت آن ۱۰۰ هزار تومان اس��ت؟ 
او ادامه داد: كارشناس��ان معتقدن��د گراني قیمت 
بلیت با توجه به اجاره باالي س��الن هاي برگزاري 
كنسرت اس��ت، اما چه سالني؟ س��الن ورزشي؟ 

سالن سینما ؟ يا س��الن ويژه كنسرت؟ 
متاسفانه در اغلب شهرستان ها كه فاقد 
تاالر اس��تاندارد براي برگزاري كنسرت 
هس��تند اجراه��اي زن��ده در بدترين 
س��الن هاي ورزش��ي اجرا مي ش��ود اما 
معم��وال قیمت بلیت ها هم��ان قیمتي 
اس��ت كه در س��الن هاي ويژه كنسرت 
تهران ب��ه ف��روش مي رس��د.  فوالدي 
تاكی��د ك��رد: اگ��ر برگزاركنن��دگان 
كنس��رت كمتر به فكر جیب خودش��ان باش��ند 

وضعیت بهتري خواهیم داشت. 
اين برنامه ها براي ش��ادي و نش��اط همه مردم 
است و جنبه ملي دارد اما در اين سال ها مي بینیم 
كنس��رت ها فقط براي عده خاصي قابل اس��تفاده 
شده اس��ت.  اين پژوهش��گر در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود تصريح كرد: ما تصمیم گرفتیم 
در زمینه كاهش قیمت بلیت كنس��رت ها به ويژه 
در شهرس��تان ها اقدام كنی��م تا افراد بیش��تري 

بتوانند از كنسرت ها استفاده كنند. 

بررسي برگزيت بر فراز 
آب هاي مديترانه 

  الپايس: 
در  روزنام��ه  اي��ن   
صفح��ه اول خ��ود، ب��ا 
انتشار عكسي از امانوئل 
ماك��رون و ت��رزا مي، به 
گزارش��ي درباره اين دو 
پرداخت.  رهبر سیاسي 
آنط��ور كه گفته ش��ده، 
و ماك��رون   امانوئ��ل 

ترزا مي  در كنار درياي مديترانه برگزيت را بررسي 
كردند. طبق اين گزارش، ريیس جمهوري فرانسه 
و نخست وزير بريتانیا در جريان ديدار و گفت وگو 
در كنار درياي مديترانه، موض��وع خروج لندن از 
اتحاديه اروپا را مورد بررسي قرار دادند. »امانوئل 
ماكرون« ريیس جمهوري فرانس��ه و »ترزا مي« 
نخست وزير بريتانیا در ديدار جمعه شب گذشته 
خود در ايتالیا درب��اره برگزيت بحث و تبادل نظر 
كردند. ماكرون كه تنها براي ديدار با مي در سفري 
كوتاه و چند س��اعته راه��ي ايتالیا ش��ده بود، در 
اين ديدار اظهار داش��ت: امیدواريم پس از خروج 
بريتانیا از اتحاديه اروپا همكاري هاي دوجانبه به 
قوت خود باق��ي بماند. بريتانیا هم��واره از جمله 
اعضاي مهم اتحاديه اروپا بوده اس��ت. نخس��ت 
وزير بريتانیا نیز كه براي سپري كردن تعطیالت 
تابستاني خود به ايتالیا سفر كرده درباره برگزيت 
گفت: راي قاط��ع پارلم��ان به تس��ريع در روند 
اجرايي شدن خروج بريتانیا از اتحاديه اروپا كمك 
زيادي به دولت كرد تا كمي از فشارهاي وارده در 
اين خصوص كاهش پیدا كند. اين در حالي است 
كه ترزا مي پیش از ديدار ب��ا ماكرون با »ژان كلود 
يونكر« ريیس كمیس��یون اروپا دي��دار و درباره 
همكاري هاي اقتصادي دوجانبه پس از به اجرا در 

آمدن برگزيت گفت وگو و تبادل نظر كرد. 

  نيويوركتايمز:
هنوز چیزي از اتهام 
دخال��ت فیس بوك در 
انتخابات ۲۰۱6 امريكا 
نگذش��ته ك��ه هفت��ه 
اين ش��بكه  گذش��ته، 
اكانت هاي  اجتماع��ي، 
جعل��ي را ح��ذف كرد. 
آنط��ور ك��ه در صفحه 

اول نیويورك تايمز گفته شده، فیسبوك روز 
پنج ش��نبه اعالم كرد كه يك كمپین سیاسي 
جدي��د را شناس��ايي ك��رده، كه قص��د گمراه 
ك��ردن كاربران را داش��ته اس��ت، ت��ا در میان 
راي دهندگان انتخاب��ات كنگره امريكا اختالف 
نظر ايجاد كند. فیس��بوك ب��راي جلوگیري از 
مداخله خارجي در انتخابات امريكا ۳۲ صفحه 
را از فیس��بوك و اينس��تاگرام حذف كرد. اين 
شركت، تحقیق براي شناسايي منبع اطالعات 
غل��ط را متوق��ف كرد ام��ا اعضاي كنگ��ره كه 
اطالعات فیسبوك را بررسي كردند، طبق روش 
اين كمپین سیاسي از احتمال مداخله روسیه 
خبر دادند. ب��ه نقل از س��ازمان هاي اطالعاتي 
امريكا، به نظر مي رسد روس��یه تالش كرد تا با 
تبلیغات، نتايج انتخابات ۲۰۱6 اياالت متحده 
را تغییر دهد و به همین منظور در فیس��بوك 
آگهي  منتش��ر مي ك��رد. در ماه فوري��ه وزارت 
دادگس��تري اي��االت متح��ده ۱۳ش��هروند 
روس��ي و پاي��گاه جس��ت وجوي اينترن��ت از 
س��ن پترزبورگ را براي مداخل��ه در انتخابات 
۲۰۱6 اياالت متحده شناس��ايي كرد اما مسكو 
اين مداخله را انكار كرد. فیس��بوك براي دفاع 
در مقابل نفوذ س��ايبري راجع به هك ش��دن 

اطالعات كاربران  نگراني هايي داشته است. 

كيوسك

روند درماني »جمشيد مشايخي« پايان يافت
فرزند جمشید مش��ايخي مي گويد وضعیت جس��ماني پدرش بهتر از گذش��ته اس��ت و پس از انجام فیزيوتراپي به خانه 
برمي گردد.  سام مشايخي درباره آخرين خبرها از وضعیت جسماني جمشید مشايخي به مهر گفت: پدرم هنوز در بیمارستان 
بستري اس��ت اما خدا را شكر حالش بسیار خوب اس��ت و فقط براي مراقبت هاي بیشتر در بیمارستان اس��ت.  او درباره زمان 
ترخیص اين بازيگر پیشكسوت اظهار كرد: ابتدا قرار بود پدرم شنبه ۱۳ مرداد از بیمارستان مرخص شود اما چون كمي در اين 
مدت دچار ضعف عضالني و جسمي ش��ده بود اين چند روز هم در بیمارستان ماند تا روي او فیزيوتراپي انجام شود. مشايخي 
افزود: پروسه درماني جمشید مشايخي كامال پايان يافته است و در حال حاضر فقط داروهاي تقويتي مصرف مي كند.  به گفته 

او، در روزهاي اخیر بهمن مفید بازيگر و بهمن فرمان آرا كارگردان سینما از جمشید مشايخي عیادت كرده اند.

چهرهروز

بررسي نوسان توليد گندم در اتحاديه اروپا

گرما جان گندم ها را مي گيرد
گروهگوناگ�ون| اين روزه��ا، افزايش 
دم��ا، تلفات و خس��ارت هاي بس��یاري در 
سراسر جهان به همراه داشته است. برخي 
بر اي��ن باورند كه گرم ش��دن كره زمی��ن، روند طبیعي 
چندين هزار س��اله خود را طي مي كند و برخي، عوامل 
و خطاهاي انس��اني را عامل اصلي تغییرات آب وهوايي 
مي دانند. همانطور ك��ه در خبرها گفته ش��ده، افزايش 
دماي هوا، خس��ارت هاي بس��یاري از جمله آب ش��دن 
يخچال ه��اي طبیع��ي، آتش س��وزي هاي گس��ترده، 
تلفات انساني و... به دنبال داشته است. يكي از مهم ترين 
خس��ارت هاي ناش��ي از گرماي هوا، كاه��ش تولیدات 
كش��اورزي و تخريب محصول باغ هاست كه بحران هاي 
بس��یاري براي صنعت كش��اورزي ايج��اد و همچنین، 
آتش س��وزي هاي گس��ترده نیز، بخش قابل توجهي از 
زمین هاي قاب��ل زراعت را نابود كرده اس��ت. در روزهاي 
اخیر، خبرهايي از تاثیر م��وج گرما بر قیمت محصوالت 
كشاورزي نیز منتشر شده اس��ت. آنطور كه گفته شده، 
موج گرماي ش��ديد در اروپا موجب شده تا قیمت گندم 
در اين قاره افزايش چشمگیري داشته باشد. اين در حالي 
است كه آمارها، خبر از كاهش چشمگیر تولید گندم در 
اروپا داشتند. آنطور كه گفته ش��ده، موج گرماي شديد، 
خشكسالي هاي بس��یاري ايجاد كرده و منجر به نابودي 
زمین هاي كشاورزي شده است. بر اين اساس، كشاورزان 
در سراسر اتحاديه اروپا، خواستار حمايت دولتي شده اند.  
در تازه ترين گزارش به دس��ت آمده از نظ��ارت بر منابع 
كش��اورزي اتحاديه اروپا، نوس��ان هاي برداش��ت گندم 
بررسي شده اس��ت. آنطور كه گفته ش��ده، هرچند كه 
كشاورزي در جنوب اروپا همچنان شرايط مناسبي دارد 
اما در شمال غرب و ش��رق اروپا، با كاهش قابل توجهي 
روبه رو شده است. آنطور كه در اين بررسي ها گفته شده، 
تولید گندم در آلمان، لهس��تان و روماني، در مقايسه با 

سال ۲۰۱۷، كاهش چشمگیري داشته است. 
طبق نتايج به دس��ت آمده از س��ازمان نظارت بر 
منابع كشاورزي اروپا، تولید گندم بريتانیا، از ۸.۱6 تن 
در هكتار در س��ال ۲۰۱۷، به ۸.۰۲ تن در سال ۲۰۱۸ 
رسیده اس��ت. آنطور كه گفته ش��ده، تولید گندم در 

بريتانیا، كاهشي ۱.۸ درصدي را ش��اهد بوده كه اين 
میزان كاهش، در فرانس��ه، ح��دود ۱.۳ درصد اعالم 
شده اس��ت. فرانسه در س��ال ۲۰۱۷، حدود ۷.۲۵ تن 
در هكتار تولید گندم داشته كه بر اثر گرماي هوا، اين 
تولید به ۷/۱6 تن در هكتار رسیده است. در آلمان نیز، 
كشاورزان در س��ال ۲۰۱۸ با ۷.۳ درصد كاهش تولید 
گندم روبه رو بودن��د. آنطور كه در اي��ن گزارش گفته 
شده، در سال ۲۰۱۷، كشاورزان آلماني حدود ۷/6۴تن 
در هكتار گندم تولید مي كردند كه پیش بیني مي شود 
اين میزان در سال ۲۰۱۸ به ۷.۰۹تن در هكتار رسید. 
همانطور كه گفته شد، كشاورزان اروپايي، درخواست 
حمايت هاي دولتي براي جبران خس��ارت هاي گرما 
داشتند. آنطور كه گفته شده، كش��اورزان آلماني نیز، 
خواهان بس��ته ويژه يك میلیارد يورويي براي جبران 

خسارات خود هستند. 
طبق آمار منتشر شده، سوئد، لهس��تان و روماني، 
بیشترين خس��ارت را در تولید گندم متحمل شده اند. 
آنطور كه گفته شده، سوئد در سال ۲۰۱۷، حدود 6.۹۹ 
تن در هكتار تولید گندم داشته كه در سال ۲۰۱۸، كه 
پیش بیني مي شود با كاهش ۱۸ درصدي، به ۵.۸۷ تن 
در هكتار در سال ۲۰۱۸ برس��د. در مورد لهستان نیز 
پیش بیني مي شود كه با كاهشي ۱۳ درصدي در تولید 

گندم روبه رو باشد.  طبق اين آمار، پیش بیني مي شود، 
بیشترين خسارت به تولیدات كشاورزي اروپا، متوجه 
روماني خواه��د بود. آنطور كه گفته ش��ده، در س��ال 
۲۰۱۷، تولید گندم در اين كش��ور، حدود ۴.۸۸ تن در 
هكتار بوده كه پیش بیني مي ش��ود در سال ۲۰۱۸، به 
۳.۹۳ تن در هكتار كاهش يابد. بر اين اساس، روماني با 
۱۹ درصد كاهش تولید گندم، بیشترين خسارت را در 

میان كشورهاي اروپايي داشته است. 
همانطور كه گفته ش��د، نیمه جنوبي اروپا، هنوز 
درگیر خسارت هاي موج گرما نشده، چرا كه ايتالیا و 
اسپانیا، تنها كش��ورهايي هستند كه در سال گذشته 
با افزايش تولی��د گندم روبه رو بودن��د. هرچند كه در 
روزهاي گذشته، خبرها حاكي از ورود نخستین موج 
گرما در اس��پانیا بود، با اين حال، پیش بیني مي شود 
تولید گندم در اين كشور با ۴۷ درصد افزايش در سال 
۲۰۱۸ روبه رو باش��د. آنطور كه گفته ش��ده، در سال 
۲۰۱۷ حدود ۲.۴۱ تن در هكتار بوده كه پیش بیني 
مي شود در سال ۲۰۱۸ به ۳.۵۴ تن در هكتار خواهد 
بود.   طبق اين آمار، گفته ش��ده ك��ه افزايش قیمت 
گن��دم و ترس از تخريب م��زارع بیش��تر در اثر گرما، 
موجب ش��ده قیمت گندم طی روز های اخیر افزايش 

چشمگیری داشته  باشد.

آمارنامه

تاريخنگاري

صدور فرمان برقراري مشروطه
چهاردهم م��رداد ۱۲۸۵، مظفرالدين ش��اه قاجار در روزه��اي پاياني عمر 
خود به دنبال اعتراض ه��اي مردمي فرم��ان برقراري حكومت مش��روطه در 
ايران را صادر كرد.  آنچه كه در تاريخ، مبناي ش��كل گیري مش��روطه شناخته 
ش��ده، صدور فرمان تاس��یس مجلس در مرداد ۱۲۸۵ هجري شمسي است. 
تحصن مش��روطه خواهان در تیرماه اين سال ابعاد گس��ترده اي يافت. آنچنان 
كه مظفرالدين ش��اه قاجار در ۱۴ مرداد، فرمان برقراري حكومت مشروطه را 
صادر كرد. در اين فرمان كه خطاب به مش��یرالدوله صدراعظم صادر شد، آمده 
اس��ت: ». . . در اين موقع كه رأي همايون ملوكانه ما بدان تعلق گرفت كه براي 
رفاهیت و آسودگي قاطبه اهالي ايران و تشیید و تايید مباني دولت، اصالحات 
مقتضیه به مرور در دواير دولتي و مملكتي به موقع اجرا گذارده ش��ود، چنان 
مصمم ش��ديم كه مجلس��ي از منتخبین ش��اهزادگان و علما و اعیان و اشراف 
و مالكین و تج��ار و اصناف به انتخاب طبق��ات مرقوم��ه در دارالخالفه تهران 
تش��كیل و تنظیم ش��ود. . . و در كمال امنیت و اطمینان عقايد خودشان را در 
خیر دولت و ملت و مصالح عام��ه و احتیاجات مهمه قاطب��ه اهالي مملكت به 
توس��ط ش��خص اول دولت به عرض برس��انند كه به صحه مباركه موشح و به 
موقع اجرا گذارده ش��ود. . . « دو روز پس از اين فرمان، مظفرالدين شاه دستور 
تشكیل اولین مجلس شوراي ملي را صادر كرد. در اين دستور كه مكمل فرمان 
مشروطیت بود آمده اس��ت: »جناب اش��رف صدر اعظم، در تكمیل دستخط 
س��ابق خودمان مورخه ۱۴ جمادي الثاني ۱۳۲۴ كه صريحًا امر در تاس��یس 
مجلس منتخبین ملت نموده بوديم، مجدداً براي آنكه عموم مردم از توجهات 
ما واقف باش��ند مقرر مي داريم كه مجلس مزبور را صريح��ًا دائر نموده و بعد از 
انتخاب اجزاي مجلس، فصول و ش��رايط نظام مجلس شوراي ملي را براساس 
امضاي منتخبین بطوري كه شايس��ته مملكت باشد مرتب نمايند كه به شرف 
عرض و با امض��اي همايون اين مقص��ود مقدس صورت پذي��رد. « كار تدوين 

نظامنامه انتخابات نیز توسط مجلسي مركب از نمايندگان شاهزادگان، علماي 
قاجاريه، اعیان و اشراف، مالكین، تجار و اصناف آغاز شد. اين مجلس هفته اي 
دو بار در دارالخالفه � میدان ۱۵ خرداد فعلي � تش��كیل جلس��ه مي داد و پس 
از ۳۳ روز موفق ش��د نظامنامه انتخاب��ات را  آماده كند و آن را به امضاي ش��اه 
برس��اند. به موجب اين نظامنامه كه با ۵۱ اصل در ۱۷ شهريور ۱۲۸۵ تدوين 
و به تايید ش��اه رس��ید، تعداد ۱۵6 نماينده انتخاب ش��دند كه 6۰ نفر از آنان 
نمايندگان تهران بودند. اولین جلس��ه مجلس ش��وراي مل��ي بدين ترتیب در 
۱۷ مهر اين سال تش��كیل شد.  هش��تم دي ۱۲۸۵، اولین قانون اساسي ايران 
با عنوان »نظامنامه سیاسي« مش��تمل بر ۵۱ اصل تدوين شد و به امضاي شاه 
رس��ید. اين قانون در حقیقت گزيده اي از قوانین اساس��ي كشورهاي بلژيك، 
فرانسه و بلغارستان بود. اين قانون با امضاي شاه، صورت قانوني يافت. ۱۰ روز 

پس از اين رويداد مظفرالدين شاه در ۱۸ دي ۱۲۸۵ درگذشت. 

ميراثايستگاه

چين فيلم هاي »ويني پو« را اكران نمي كند
مقام��ات چین��ي مانع نماي��ش فیلم 
جديد كمپاني ديزني ش��دند. به گزارش 
ورايتي، مقامات س��ینماي چین از اكران 
كمدي درام »كريستوفر رابین« محصول 
خانوادگي ديزني در سینماهاي اين كشور 
ممانع��ت كرده ان��د ولي ديزني پاس��خي 
به اين مورد نداده اس��ت.  اي��ن فیلم زنده 

با تركیب جلوه هاي تصوي��ري CGI با بازي اوان مك گرگ��ور در نقش يك تاجر 
میانسال بريتانیايي با حضور شخصیت ويني پو ش��كل گرفته است. كارگرداني 
اين فیلم را مارك فورستر كارگردان نامدار و سازنده فیلم »باله اهريمني« برعهده 
داشته است. شخصیت خرسي به نام ويني پو يا ويني خرسه توسط اي. اي. میلن 
نويسنده بريتانیايي خلق شد كه آن را براي پسر ۸ س��ال هاش كريستوفر رابین 
در قالب داس��تان تعريف مي كرد. در اين فیلم ويني پو به دوستش كه اكنون در 
دوران بزرگسالي اس��ت كمك مي كند تا دوباره دنیاي خیالي اش را پیدا كند.  در 
چین نمايش فیلم هاي ويني پو منع شده زيرا رسانه هاي چیني ژي جین پینگ 
ريیس جمهوري اين كشور را به شخصیت خرس تش��بیه مي كنند. در ماه ژوئن 
مقامات چیني نمايشي از اچ بي او با عنوان »هفته پیش امشب« را ممنوع كردند 
زيرا اين موضوع را به نقد گرفته بود.  در هر حال به تازگي يك منبع داخلي تاكید 
كرده كه شايد مالحظات سیاسي تنها عامل ممنوعیت فیلم هاي ويني پو در چین 
نباشد. گفته شده با توجه به نمايش ۳۴ فیلم خارجي در سال، شايد سینماي چین 

منتظر محصوالت هالیوودي است كه در طول سال براي اكران ارايه مي شوند. 

داوري بين المللي ۶۵ هنر صنايع دستي ايران
ش��صت و پن��ج رش��ته از هنره��اي 
صنايع دس��تي ايران در هتل الله تهران 
با حضور داوران بین المللي داوري ش��ده 
و مهر اصالت يونسكو مي گیرند. مرضیه 
تركمانیان، ريیس گروه توس��عه صنايع 
دستي س��ازمان میراث فرهنگي به مهر 
گفت: مراسم داوري مهر اصالت يونسكو 

از امروز ت��ا  ۱6 مرداد در هتل الل��ه در حضور ۵ داور بین المللي ك��ه دو ايراني و 
سه نفر از چین، عمان و كويت هستند برگزار مي شود. اين داوران عضو شوراي 

جهاني بوده و داوري آنها به تايید شوراي جهاني يونسكو رسیده است. 
تركمانیان اظهار ك��رد: اين برنام��ه هفتمین برنامه بین المللي اس��ت كه 
ايران در آن مشاركت دارد و چهارمین برنامه اس��ت كه ايران میزبان آن شده 
است. شوراي جهاني يونسكو مسابقه اي را در ايران اجرا مي كند و ما هم عضو 
كشورهاي غرب آسیا هس��تیم كه متشكل از ۱۸ كشور اس��ت و همه آنها نیز 
آثارشان امس��ال در ايران داوري مي ش��ود. او گفت: از ايران نیز 6۵ اثر در اين 
همايش ش��ركت مي كند و از ۱۸ كش��ور عضو نیز ۱6 اثر داوري خواهد ش��د. 
علت تعدد آثار ايران هم به اين خاطر اس��ت كه هم اي��ران میزباني اين برنامه 
را به عهده دارد و هم اينكه تعداد رش��ته هاي صنايع دس��تي ايراني نسبت به 
كشورهاي ديگر بیشتر است. او افزود: آثار ايراني ورود پیدا كرده به اين مرحله 
از چهارمین برنامه ملي توسط هفت داور تخصصي انتخاب شده اند و امسال در 

بخش منسوجات، طراحي لباس هم با پارچه هاي سنتي آورده ايم.
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