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گزارش نماگرهاي اقتصادي شماره بهار 97 بانك مركزي 
كه به تازگي منتش��ر ش��ده، در كنار اعالم شاخص هاي 
مختلف از جمل��ه افزايش رش��د پايه پولي ك��ه متاثر از 
ساماندهي موسسات غيرمجاز و اضافه برداشت بانك ها 
است و مي تواند به رش��د نقدينگي و تورم دامن بزند، به 
موضوع افزاي��ش مطالبات معوق بانك ه��ا نيز پرداخته 
اس��ت . اتفاقي كه به نظر مي رسد ش��بكه بانكي كشور 
را با مش��كالت بيش��تر و تنگناي مالي و كاه��ش توان 
تس��هيالت دهي مواجه كند. طبق آمارهاي آعالم شده، 
پايه پولي در يك س��ال اخير از 185 هزار ميليارد تومان 
در خرداد 96 به 218 هزار ميليارد توم��ان درخرداد 97 
رسيده است. اين افزايش 33 هزار ميليارد توماني يا رشد 
18 درصدي نش��ان دهنده اين واقعيت است كه هزينه 
عملكرد موسسات غيرمجاز و عدم انضباط مالي و پولي، 
رشد سوداگري و داللي در اقتصاد، عدم شفافيت و فساد 
مالي، باعث افزايش هزينه هاي دولت و بانك مركزي در 
ساماندهي بازار پول شده اس��ت واگر بهره وري و كارايي 
اقتصاد و مديريت دولتي و بخش خصوصي بهتر نش��ود، 
همچنان فشار براي افزايش پايه پولي و نقدينگي جهت 
تامين نياز روبه افزايش واحدهاي اقتصادي به نقدينگي، 
ساماندهي موسسات مالي، پرداخت سپرده هاي مردم، 
فشار بربانك ها براي تزريق پول بيش��تر افزايش خواهد 
يافت و با وجود رشد باالي 20 درصدي نقدينگي و رشد 
18 درصدي پايه پولي، رش��د اقتص��ادي همچنان زير 
2درصدي و حتي منفي خواهد شد.  در چنين شرايطي 
كه متاثر از اضافه برداشت بانك ها و مطالبات معوق، رشد 
ضريب فزاينده يا تكاثر پولي به عدد باالي 7 و نقدينگي 
به باالي 1600 ميليارد تومان رسيده، در كنار نگراني از 
اثر رش��د پايه پولي و نقدينگي، و همچنين آثار التهابات 
ارزي، موض��وع مطالبات معوق يا تس��هيالت غيرجاري 
بانك ها نيز موضوعي است كه بي توجهي به آن مي تواند 
از يك سو اضافه برداش��ت بانك ها از بانك مركزي و رشد 
پايه پولي و نقدينگي را به همراه داش��ته باش��د و دور و 
تسلسل تامين نقدينگي، مطالبات معوق، رشد پايه پولي 
و نقدينگي و تورم را ادامه دهد و از س��وي ديگر، تنگناي 
مالي بانك ها، قفل ش��دن منابع، توان تس��هيالت دهي 
بانك ها را تحت تاثير قرار دهد.  آمارها نشان مي دهد كه 
با وجود تالش دولت يازدهم براي كاهش مطالبات معوق 
به رقم 75 هزار ميليارد تومان در س��ال 94 و اس��تمهال 
بدهي ها، قرارداده��اي جديد با بده��كاران بانكي با نرخ 
جديد، كه باعث شد نسبت تسهيالت غيرجاري به كل 
تسهيالت بانك ها به 10 درصد كاهش يابد، در خرداد 97 
نسبت تسهيالت غيرجاري افزايش 1.4 واحدي داشته 
و به 11.4 درصد رسيده و در نتيجه رقم مانده مطالبات 
معوق، مش��كوك الوص��ول و سررسيدگذش��ته از 126 
هزار ميليارد تومان گذشته و در سه سال اخير به ميزان 
50 هزار ميليارد تومان افزايش داشته است.  اين موضوع 

نش��ان مي دهد كه اثر اس��تمهال بدهي ها، قراردادهاي 
جديد و س��اماندهي مطالبات معوق موقتي بوده و ظرف 
سه سال بعد از آن اكنون با نس��بت باالي 11.4 درصدي 
و رقم 126 ه��زار ميليارد توماني تس��هيالت غيرجاري 
مواجه هستيم و به دليل ادامه مشكالت تنگناي مالي و 
قفل شدن منابع بانك ها، رشد بدهي دولت به بانك ها كه 
اكنون به بيش از 216هزار ميليارد تومان رسيده، بدهي 
دولت به پيمانكاران و س��ازمان ها و ش��ركت ها و بخش 
خصوصي كه رقم بزرگي را ش��امل مي ش��ود، بدهكاران 
بانكي قادر به پرداخت بدهي خود نيس��تند و مطالبات 
معوق بانكي افزايش يافته اس��ت.  متاثر از رشد مطالبات 
معوق بانكي 126 هزار ميلي��ارد توماني، بدهي دولت به 
بانك ها با رقم 216 هزار ميليارد تومان، طبيعي است كه 
بانك ها در شرايط تنگناي مالي،  به سمت اضافه برداشت 
از منابع بانك مركزي هدايت شوند و با اينكه در سال 96 
بانك ها تنها از بازار بين بانكي معادل 6400 هزار ميليارد 
تومان تسهيالت يك هفته اي با نرخ متوسط 18 درصد 
اس��تفاده كرده اند، اما بازهم مجبور ش��ده اند كه بدهي 
خود به بانك مركزي را به رق��م 147 هزار ميليارد تومان 
افزايش دهند. براين اساس اين زنجيره به هم وابسته از نياز 
واحدهاي اقتصادي به نقدينگي، بدهي دولت به بانك ها 
و پيمانكاران، مطالبات معوق و اضافه برداشت بانك ها از 
بانك مركزي، باعث شده كه پايه پولي نيز در يكسال اخير 
افزايش قابل توجهي داشته باشد. هر چند كه كارشناسان، 
خلق پول در بازار بين بانكي و اضافه برداش��ت بانك ها از 
بانك مركزي را بهتر از رشد پايه پولي براي مخارج دولت و 
طرح هايي مثل مسكن مهر ارزيابي مي كنند كه مي تواند 
ضريب فزاين��ده و گردش مالي را افزاي��ش دهد و بهتر از 
پرداخت پول مستقيم توسط دولت باشد، اما واقعيت اين 
است كه اين روش عمال نظارت بانك مركزي و دولت بر 
بازار پول را كاهش مي دهد و عمال خلق پول و نقدينگي 
توسط بازار پول و بانك ها انجام مي ش��ود و درنتيجه اثر 
تورمي و سيل نقدينگي به سمت بازارهاي مختلف را دامن 
مي زند.  براين اساس ضروري است در اين شرايط كه رشد 
اقتصادي به داليل مختلف كاهش يافته و بخشي از التهاب 
بازار ارز نيز حاصل رشد پايه پولي و نقدينگي و خلق پول 
و رش��د مطالبات معوق و اضافه برداشت بانك ها از بانك 
مركزي است، از رشد تس��هيالت دهي بانك ها و بدهي 
دولت به بانك ها و پيمانكاران كاسته شود تا حداقل از رشد 
مطالبات معوق جلوگيري كند و رشد نقدينگي و تورم را 
كمتر كند. بانك ها بايد با بررس��ي ضرورت هاي اقتصاد، 
تس��هيالت خود به به بخش هاي غير ضروري را كاهش 
دهند و در بخش هاي ديگر از رشد تسهيالت خودداري 
كنند و در سطح رش��د اقتصادي بنگاه ها و اشتغال آنها 
رقم وام بانكي را افزايش دهند. بي توجهي به عدم تناسب 
تس��هيالت بانك ها با مطالبات معوق، اضافه برداش��ت 
بانك ها، رشد اقتصادي و نقدينگي، عمال التهابات بازار ارز و 
ساير بازارها را نيز به همراه خواهد داشت و كمكي به رشد 

اقتصادي نخواهد كرد.

نشس��ت روز گذش��ته هيات وزيران در ساختمان 
شهيد بهشتي پاستور روز گذشته در شرايطي برگزار 
شد كه با ثبات نسبي در نرخ ارز؛ موضوع دالر از دايره 
پرسش هاي خبرنگاران آرام آرام خارج و حاشيه هاي 
برآمده از قانون منع به كارگيري بازنشس��تگان در 
كنار بحث تغيير و تحوالت كابينه همچنان در راس 
پرس��ش هاي خبرنگاران از چهره ه��اي دولتي قرار 
گرفتند.  قانوني كه بر اساس اظهارات انصاري معاون 
اداري و اس��تخدامي رييس جمهوري بيش از 210 
مدير رده باالي دولتي را در بر مي گيرد و باعث ايجاد 
تغييرات فراواني در تركيب اداري نهادها و ارگان هاي 
مختلف خواهد شد؛ پرس��ش هايي از اين دست كه 
چه تعداد از مقامات ارشد كش��ور شامل قانون منع 
به كار گيري بازنشس��تگان مي ش��وند و آيا شهردار 
تهران هم در زمره بازنشستگان قرار مي گيرد؟ طي 
روزهاي اخير به دفعات از سوي رسانه هاي گروهي 
و كارشناس��ان مطرح ش��ده و ضرورت پاسخگويي 
به آن احس��اس مي ش��د.  در پاس��خ به اين ابهامات 
معاون رييس جمهور و رييس س��ازمان امور اداري و 
استخدامي كشور با اشاره به قانون منع به كارگيري 
بازنشس��تگان گف��ت: در بين مقامات و مس��ووالن 
دولتي 210 نفر مشمول اين قانون مي شوند. انصاري 
در پي طرح اظه��ارات مختلف درب��اره نحوه اجراي 
قانون منع به كارگي��ري بازنشس��تگان و اصالحيه 
اخير و با بيان اينكه اين قانون مصوب س��ال 1395 
اس��ت، خاطرنش��ان كرد: آنچه اخيرا در اين قانون 
اصالح شده، تبصره اي اس��ت كه درباره به كارگيري 
كليه مقامات موضوع ماده 71 بود. براس��اس قانون 
تا پيش از اين اصالحيه مي توانستيم از اين مقامات 
حين بازنشس��تگي به كارگيري كنيم، اما بر اساس 
اصالحيه انجام شده مقامات ذيل بند 2 ح از شمول 
اين قان��ون حدف ش��دند. رييس س��ازمان اداري و 
اس��تخدامي ادامه داد: قبال به ص��ورت مطلق گفته 
مي شد كه نيروهاي مسلح از قانون منع به كارگيري 
بازنشستگان معاف هس��تند، اما در اصالحيه جديد 
گفته ش��ده كه به كارگي��ري بازنشس��تگان در اين 
مجموعه با اجازه فرماندهي كل قوا امكان پذير است. 
در وزارت اطالعات نيز براس��اس تبصره جديد، تنها 
يك درصد از نيروي انساني اين مجموعه آن هم در 
مش��اغل مديريتي را مي توان از ميان بازنشستگان 
به كارگيري ك��رد. او در پاس��خ به پرسش��ي درباره 
به كارگيري بازنشستگان در سمت شهرداري شهرها، 
گفت: بر اساس قانون منع به كارگيري بازنشستگان 
كه ارديبهشت سال 1395 ابالغ شده است، كماكان 
شهرداران مشمول اين قانون هستند. رييس سازمان 
اداري و اس��تخدامي با تاكي��د بر اينكه در كش��ور 
شهرداري يك ش��غل است و ش��هرداران يك شهر 
با ش��هر ديگر تفاوتي ندارند، درباره برخي اظهارات 

نسبت به وضعيت شهرداري تهران، گفت: زماني كه 
قانون در مجلس به تصويب مي رس��د، ممكن است 
برداشت هاي حقوقي مختلفي از سوي افراد مطرح 
شود، اما براساس نظريه تفسيري كه شوراي نگهبان 
در س��ال 1376 داده اس��ت در همه قوانين مصوب 
مجلس تا زماني كه مورد اصالح و تفسير مجلس قرار 
نگيرد، نظر مجري معتبر است يعني زماني كه قانوني 
از س��وي رييس مجلس به رييس جمهوري و دولت 
ابالغ مي ش��ود و اين قانون از سوي رييس جمهوري 
به ما به عنوان اداره اس��تخدامي ابالغ مي گردد نظر 
س��ازمان اداري و اس��تخدامي معتبر است. انصاري 
ادام��ه داد: در اين زمين��ه به عنوان مجري از س��ال 
1395 برداش��تمان اي��ن بوده كه ش��غل ش��هردار 
مشمول قانون منع به كارگيري بازنشتگان است، اما 
ش��هردار تهران چون هم تراز مقامات است، تاكنون 

مشمول تبصره 1 اين قانون بوده است.

    سهميه بندي بنزين مطرح نيست
بعد از هفته ها غيبت، س��رانجام گذر وزير كش��ور 
دولت دوازدهم هم به نشس��ت هاي خبري حياط 
دولت افتاد؛ عبدالرضا رحماني فضلي در پاس��خ به 
پرسش هايي كه در خصوص قيمت ويزاي اربعين 
مطرح مي شود گفت: قيمت ويزا به دليل باال رفتن 
نرخ ارز افزايش داش��ته اس��ت و ت��الش مي كنيم 
قيمت آن را كاهش دهيم. وزير كش��ور اظهار كرد: 
از نظر ما امسال تدارك سفر در زير ساخت ها مانند 
پاركينگ ها، جاده ها و ... بهتر از س��ال قبل است و 
برنامه هايي كه تاكنون آم��اده كرده ايم نويدبخش 
يك سفر خوب زيارتي است. رحماني فضلي ادامه 
داد: فعال رقم 8 هزار تومان ب��راي هر دالر براي ويزا 
به ما اعالم شده است. او در پاس��خ به سوالي درباره 
سهميه بندي بنزين گفت: هنوز بحث سهميه بندي 
مطرح نيست. هم در جلسه ش��وراي امنيت و هم 
در جلس��ه مبارزه با قاچاق كاال و ارز گزارش هايي 
داده ش��د كه با اعداد متف��اوت از 10 -12 ميليون 
تا 15 ميليون ليتر در روز بنزين قاچاق مي ش��ود. 
در مجموعه اس��تان هاي م��رزي بي��ش  از 500 تا 
600 كارت س��وختي كه بايد دس��ت مردم باشد، 
به آنجا رس��يده است. پيش��نهاد اين بود ما مجددا 
اين كارت ه��ا را احيا كنيم تا يك��ي از روش ها براي 
جلوگي��ري از قاچاق كاال باش��د. رحماني فضلي با 
اشاره به قانون منع به كار گيري بازنشستگان گفت: 
اين قانون حدود چهارده استاندار را شامل مي شود. 
نيت ما اين است كه اولويت را به معاونان استانداري 
بدهيم؛ چراكه وقتي اس��تاندار تغيي��ر مي كند در 
معاونت هايش هم تغييراتي ايجاد مي شود. خدمت 
رييس جمهور محترم هم اعالم كرديم و منتظر نظر 
ادامه در صفحه 2 ايشان هستيم.  
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۲۱۰ مقام دولتي مشمول قانون بازنشستگي مي شوند
رشد پايه پولي نشانه چيست 

گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

رشد پايه پولي نشانه چيست 
نماگره��اي  گ��زارش 
اقتصادي ش��ماره بهار 
مرك��زي  بان��ك   97
ك��ه به تازگي منتش��ر 
ش��ده، در كن��ار اعالم 
ش��اخص هاي مختلف 
از جمله افزايش رش��د 
پايه پولي ك��ه متاثر از 
ساماندهي موسس��ات غيرمجاز و اضافه برداشت 
بانك ها اس��ت و مي تواند به رشد نقدينگي و تورم 
دامن بزند، ب��ه موضوع افزاي��ش مطالبات معوق 
بانك ها ني��ز پرداخته اس��ت. اتفاقي ك��ه به نظر 
مي رسد شبكه بانكي كشور را با مشكالت بيشتر و 
تنگناي مالي و كاهش توان تسهيالت دهي مواجه 
كند. طبق آمارهاي اعالم شده، پايه پولي در يك 
سال اخير از 185 هزار ميليارد تومان در خرداد 96 
به 218 هزار ميليارد تومان درخرداد 97 رس��يده 
است . اين افزايش 33 هزار ميليارد توماني يا رشد 

18 درصدي نشان دهنده اين واقعيت است كه ...

محسن شمشيري

 صفحه 3  

كالن

افت شديد حساب سرمايه
بر اس��اس گزارش بانك مركزي خالص حس��اب 
سرمايه كشور در سه ماهه اول امسال همچنان رو 
به كاهش مي رود. در اين بازه زماني خالص حساب 
س��رمايه به 5.2- ميليارد دالر رس��يده كه ميزان 
كسري آن نس��بت به س��ه ماهه اول سال گذشته 
به ميزان 293.3 درصد رش��د كرده است. در بهار 
سال پيش ميزان كسري حس��اب سرمايه كشور 
1.3- ميليارد دالر بود. حساب سرمايه كه شاخصي 
براي نشان دادن جريان ورود و خروج ارز در كشور 
است، مي تواند در حالت كسري نشان دهنده خروج 

سرمايه به شكل ارز از كشور باشد...

صنعت،معدن و تجارت

قاچاق 1000 ميليارد توماني 
سوخت در دو ماه

 پديده قاچاق در اي��ران، اين روزه��ا به دليلي 
افزايش پيدا كرده كه كمتر كس��ي تا پيش از 
اين تصورش را مي كرد: نوسانات ارزش ريال در 
برابر ارزهاي خارجي. آمار كشفيات و تشكيل 
پرونده در حوزه مقابله با قاچاق هم اما اين روند 
را تاييد مي كنند و نشان مي دهند كه به دليل 
افت ناگهاني قيمت بسياري از كاالهاي داخلي 
در مقابل قيمت همين كاالها در كش��ورهاي 
همجوار، ميزان قاچاق از مب��دأ ايران، افزايش 
پيدا كرده است. آنگونه كه رييس ستاد مركزي 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز مي گويد، طي ش��ش 
ماه گذش��ته 74 هزار و 140 پرون��ده به ارزش 
حدود 4600 ميليارد تومان در حوزه مقابله با 
قاچاق تشكيل شده كه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، حكايت از افزايشي 26 درصدي 
دارد. مهم ترين كاالي قاچاق ش��ده به خارج از 

كشور در اين مدت اما سوخت بوده است...
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سخنگوي  شوراي نگهبان:

شركت ملي نفت ايران »پيش اطالعيه« عرضه نفت خام در بورس انرژي را منتشر كرد 

»پالرمو« مشكلي ندارد 
 منتظر نظر مجمع هستيم

چند روز تا بورسي شدن نفت

خبرمجلس

سخنگوي س��ازمان حمايت از مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان گفت: بيش از 95 هزار مورد بازرسي 
احتكار كاال در نيمه نخست امسال انجام شد كه در 
اين زمينه حدود 360 فقره پرونده تخلف به ارزش 
بيش از 2100 ميليارد ريال تنظيم و براي رسيدگي 
به اداره هاي كل تعزيرات حكومتي ارس��ال ش��ده 

است.
»غالمرض��ا كاوه«در گفت وگ��و با خبرن��گار ايرنا 
افزود: بط��ور كلي در 6 ماه نخس��ت امس��ال يك 
ميليون و 714 ه��زار و 560 مورد بازرس��ي و 45 
هزار و 344 مورد گش��ت مش��ترك انجام شد كه 
نتيجه آن تش��كيل 102 هزار و 231 فقره پرونده 
تخلف در همه زمينه ها ب��ه ارزش بيش از 10 هزار 
و 701 ميليارد و 610 ميليون ري��ال بود كه آنها را 

به اداره هاي كل تعزيرات حكومتي ارسال كرديم.
وي يادآوري كرد: پارس��ال در مجموع سه ميليون 
و 605 هزار و 829 مورد بازرسي و 71 هزار و 724 
گشت مشترك در س��طوح مختلف بازار )تامين، 
توليد، ش��بكه توزيع و عرضه( ص��ورت گرفت كه 
به تنظيم 230 ه��زار و 424 فق��ره پرونده تخلف 
به ارزش بيش از 10 ميليارد ريال منجر ش��د. كاوه 
اعالم كرد: همزمان ب��ا بروز التهاب در ب��ازار كه از 
سير صعودي قيمت ارز و كاهش نرخ برابري ريال 
در اوايل امس��ال متاث��ر بود، اين س��ازمان همگام 
با سياس��ت گذاري دولت براي صيانت بيش��تر از 
حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان، كمك 
به برقراري ثبات و رفع التهاب و ناامن س��ازي فضا 
براي سودجويان نس��بت به تش��ديد نظارت ها و 
بازرسي ها مبادرت كرد. سخنگوي سازمان حمايت 
از مصرف كنندگان و توليدكنندگان ادامه داد: در 
6 ماهه نخست امس��ال با انجام بيش از 186 هزار 
مورد بازرسي كشف كاالي قاچاق در سطح عرضه، 
بيش از چهار هزار پرونده قاچاق به ارزش افزون بر 
پنج هزار و 480 ميليارد ريال تشكيل و به مراجع 

رسيدگي كننده ارسال شد. 
وي ي��ادآوري كرد: پارس��ال در زمينه بازرس��ي و 
كشف كاالي قاچاق در سطح عرضه، كارشناسان 
و بازرسان سازمان حمايت و سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان ها بيش از 330 هزار مورد بازرسي 
داشتند كه 11 هزار و 263 فقره پرونده قاچاق را به 
ارزش حدود 600 ميليارد ريال تشكيل و به مراجع 
رسيدگي كننده ارسال كرديم. سخنگوي سازمان 
حمايت از مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان به 
پايين بودن ارقام جريمه ها و طوالني بودن فرآيند 
رس��يدگي در اداره هاي كل تعزيرات حكومتي به 
سبب رعايت تش��ريفات قانوني اشاره كرد و گفت: 
مشكالت در صدور حكم آني توقف تخلف موجب 
شده است اثربخشي بازرسي ها و تنبيه متخلفان 

براي عموم مردم ملموس و مشهود نباشد. 

ارسال پرونده هاي 2100 ميليارد 
ريال احتكار به تعزيرات

جهان

 بازگشت چكمه پوشان 
به عرصه سياست برزيل
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رييس مجلس ش��وراي اس��المي تاكيد كرد كه 
»اق��دام خودخواهان��ه، يكجانب��ه و غيرقانون��ي 
دولت امري��كا در خروج از برج��ام از جمله عالئم 
هش��داردهنده ظهور مجدد گفتمان پوس��يده 
يكجانبه گرايي بين المللي است.« علي الريجاني 
در سومين نشست روساي مجالس حوزه اوراسيا 
ك��ه در تركي��ه برگزار ش��د، خطاب به روس��اي 
مجالس حاضر در اين نشست گفت: همانطور كه 
همه ما مي دانيم از يك سو محيط و فضاي جهاني، 
همكاري هاي اقتص��ادي و توس��عه اي، در حال 
تغيير است و رشد و توس��عه همه جانبه، مبنايي 
براي همكاري در زمينه توس��عه منطقه اي و بين 
المللي شده است كه بيانگر يك تغيير پارادايمي 
در حوزه روابط اقتصادي منطقه اي- بين المللي 
است، از سوي ديگر ش��اهد برخي سياست هاي 
چالش برانگيز و تن��ش زا در حوزه هاي مختلف از 
سوي برخي كشورها هس��تيم كه نه تنها فرايند 
رشد و توس��عه همه جانبه را تحت تاثير قرار داده 
بلكه اصل حاكميت جهان��ي، چندجانبه گرايي 
و تجارت آزاد را با چالش روبه رو س��اخته است و 
متاسفانه اين نگرش هاي به شدت خودپرستانه و 
استكباري، با ادبيات نازي همراه شده و بر گرفته 
از توهم استراتژيك است كه به گواه تاريخ، نتيجه 
آن، بي ثباتي و ناامني جهاني، اش��اعه هرج و مرج 

گرايي و تهديد صلح و امنيت بين المللي است.
رييس مجلس يادآور شد: اقدامات فراقانوني و يك 
جانبه گرايانه قدرت هايي مانند امريكا در برخورد 
با مس��ائل بين المللي، مش��كالت و چالش هاي 
گسترده اي را براي جامعه بين المللي ايجاد نموده 
كه خروج غيرقانوني از برجام و تصميم غيرقانوني 
اين دول��ت در مورد مس��اله فلس��طين مبني بر 
اعالم قدس ش��ريف به عنوان پايتخت يك رژيم 
نامشروع، اشغالگر و متجاوز، خروج از پيمان آب و 
هوايي پاريس و به هم زدن نظام تعرفه اي تجارت 
جهاني نمونه هايي روشن از اينگونه اقدامات است.

وي تاكيد ك��رد: اقدام خودخواهان��ه، يك جانبه 
و غيرقانون��ي دولت امري��كا در خ��روج از برجام 
و برق��راري مج��دد تحريم ه��اي ظالمان��ه عليه 
ملت بزرگ ايران، از جمله عالئم هش��داردهنده 
ظهور مجدد گفتم��ان پوس��يده و مندرس يك 
جانبه گرايي در روابط بين الملل است. الريجاني 
تصريح كرد: نكته اين است كه امروز روشن شده 
است با نوع رفتار غيرمتعهدانه امريكا بيان ايجاد 
هرگونه انضباط، چه اقتصادي، چه امنيتي از زبان 
سياستمداران امريكا به طنز بيشتر شباهت دارد 
تا واقعي��ت و معموال هم به بدس��رانجامي منجر 
مي شود، اين اقدامات س��خن ماركس را به ذهن 
متبادر مي كند كه »تك��رار وقايع تاريخ با كمدي 

آغاز و به تراژدي ختم مي شود.«

الريجاني :  يكجانبه گرايي 
مجدد با خروج امريكا از برجام



با حكم رهبر معظم انقالب اسالمي؛ 
حجت االسالم كريمي تبار 

نماينده ولي فقيه و امام جمعه 
ايالم شد

حضرت آي��ت اهلل خامنه اي رهب��ر معظم انقالب 
اس��المي با صدور حكمي حجت االس��الم اهلل نور 
كريمي تبار را به عنوان نماينده  ولي فقيه در استان و 

امام جمعه  شهر ايالم منصوب كردند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، 
متن حكم رهبر معظم انقالب اس��المي به اين شرح 
است: بسم اهلل الرحمن الرحيم؛ جناب حجت االسالم 
آقاي حاج شيخ اهلل نور كريمي تبار دامت افاضاته؛ در 
پي استعفاي جناب حجت االسالم آقاي لطفي دامت 
توفيقاته از امامت جمعه ايالم، با قدرداني و تش��كر از 
خدمات چندين ساله ايشان، جنابعالي را كه از ميان 
مردم مومن و وفادار آن اس��تان برخاسته و مدت ها 
به خدمت در آن سامان اشتغال داشته و بحمداهلل از 
صالحيت الزم برخوردار مي باشيد، به امامت جمعه و 

نمايندگي خود منصوب مي كنم.
مردم عزيز آن استان مرزي، دوران هاي دشواري را در 
سال هاي دفاع مقدس و پس از آن گذرانيده و با همه 
مش��كالت، وفاداري خود به نظام اسالمي را حقًا به 
اثبات رسانيده اند. اكنون جنابعالي در ميان اين مردم 
بزرگوار و فداكار به قبول وظيفه س��نگيني مفتخر 
گشته ايد. انتظار مي رود با همه توان در خدمتگزاري 
به آنان كوشيده و با تقويت مجموعه هاي دلسوز و 
انقالبي به مجاهدات فكري و عملي در زمينه هاي 
گوناگون مدد رس��انيد. ارتباط نزديك و صميمي 
با جوانان و س��لوك مردمي با همگان و بهره گيري 
از نخبگان و دانشگاهيان را توصيه مي كنم و مزيد 

توفيقات الهي را براي جنابعالي مسألت مي نمايم.
سيدعليخامنهاي
۱۷مهرماه۱۳۹۷

دس�تورتوقي�ف5ميلي�ارددالربانك
مركزيدرايتاليالغوشد؛ايرنا|

 ريي��س مرك��ز ام��ور حقوق��ي بي��ن الملل��ي 
رياس��ت جمهوري اعالم كرد: دادگاه استيناف 
رم درخواست حدود 5 ميليارد دالري عده اي از 
خواهانهاي امريكايي را براي توقيف اموال بانك 

مركزي رد كرد.
محسن محبي افزود: به دنبال تالش مستمر مر كز 
و وكالي بانك مركزي در ايتاليا دس��تور توقيف 

اموال بانك مركزي در ايتاليا لغو شد.
او تاكيد ك��رد: راي دادگاه امريكا هنوز در ايتاليا 
شناسايي نش��ده اما دادگاه رم در ايتاليا در ژوئن 
2018 صرفا با درخواست خواهان هاي امريكايي 
و بر اس��اس قوانين ايتاليا دستوري براي تامين 
خواسته صادر كرده بود و كليه اموال بانك مركزي 

را موقتا توقيف كرده بود.

نفوذيه�اب�اسوءاس�تفادهازمنص�ب
ميخواهندبهدشمنامتيازدهند|

جانشين قرارگاه ثاراهلل )ع( سپاه  گفت: مقام معظم 
رهبري بارها لفظ نفوذي را مطرح كردند چرا كه 
نفوذي ها مي خواهند با سوءاستفاده از منصبي 
كه دارند به دش��من امتياز بدهند. سردار محمد 
اسماعيل كوثري ديروز در جمع طالب مدرسه 
علمي��ه دارالحكمه با طرح يك س��وال مبني بر 
اينكه به نظر ش��ما امام خميني )ره( چه چيزي 
جز پش��توانه قدرت الهي داشت كه توانست اين 
انقالب را بنا و تالش دشمنان را بي نتيجه كند، 
گفت: تشكيل انقالب اسالمي سبب شد سياست 
دو ابرقدرت جهاني كه دنيا را تقسيم كرده بودند 

نابود شود.

سامانهسمعبرايشنيدنمطالباتمردم
آغازبهكارميكند؛پاد|

 دس��تيار ويژه رييس جمه��وري در امور حقوق 
ش��هروندي گفت: سامانه س��مع به عنوان ساز 
و كاري براي ش��نيدن صداي م��ردم و دريافت 
مطالبات آنان، به صورت آزمايشي در مرحله آغاز 

به كار است.
ش��هيندخت موالوردي در پاس��خ به س��والي 
درمورد سامانه مطالبات عمومي )سمع( گفت: 
اين طرح كارشناس��ي ش��ده و مركز تحقيقات 
استراتژيك رياس��ت جمهوري هم بررسي هاي 
الزم و همه جانبه را در اين زمينه انجام داده است. 
مخفف اين سامانه »س��مع« يعني سازوكاري 
براي ش��نيدن صداي مردم و دريافت مطالبات 
آنان است.او افزود: به نظر مي رسد اين سامانه در 
اين شرايط مي تواند در تغيير نگاه مردم درباره اين 
موضوع كه گوش شنوايي براي شنيدن مطالبات 
آنها وجود ندارد، موثر باشد؛ البته اين سامانه هنوز 
راه اندازي نشده و به صورت آزمايشي و پايلوت در 
مرحله آغاز به كار است و بايد منتظر بود كه مرحله 
آزمايشي به چه نحوي عمل مي كند كه به صورت 

سراسري و ملي نهايي شود.

رسانههايمعاندبهدنبالايجادتفرقه
دراياماربعينهستند؛فارس|

دبير ستاد مركزي اربعين گفت: موضوع اربعين 
در مسائل منطقه اي و جهان تشيع تاثير بسزايي 
دارد.شهريار حيدري دبير ستاد مركزي اربعين 
در دومين گردهمايي ياوران رس��انه اي اربعين 
اظه��ار كرد: رس��انه هاي معاند به دنب��ال ايجاد 
تفرقه در ايام اربعين هستند. موضوع اربعين در 
مس��ائل منطقه اي و جهان تشيع تاثير بسزايي 
دارد و مي تواند در اتحاد ش��يعيان و مس��لمانان 

اثرگذار باشد.
او با بي��ان اينكه مقام معظ��م رهبري بر بحث 
اربعين تاكيد ويژه اي دارند و در سخنراني اخير 
خود در ورزشگاه آزادي نيز به اين موضوع اشاره 
داشتند؛ گفت: خوشبختانه بعد از صحبت هاي 
ايش��ان حركت مناس��بي در جري��ان اربعين 

حسيني به وجود آمد.

روي موج خبر

ايران2

گزارش »تعادل« از ايراد شوراي نگهبان به دو اليحه مالي

جايگاه مجمع در تصويب لوايح كجاست؟
شوراي نگهبان دو اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويي 
و پيوستن ايران به كنوانسيون پالرمو را منطبق با شرع و 
قانون اساسي تشخيص داده؛ اما آن را تاييد نكرده است. 
چراكه به گفته عباسعلي كدخدايي، مجلس شوراي 
اس��المي بايد نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام 
را هم در اين لوايح اعمال كند. مغايرت با سياست هاي 
كلي نظام در بخش امنيتي و اقتصاد مقاومتي ايرادي 
است كه پيش تر كميسيون نظارت مجمع تشخيص 
مصلحت نظام به رياست محسن رضايي به اين دو اليحه 
گرفته بود و روز گذشته شوراي نگهبان به استناد اين 
ايراد، اليحه را به مجلس بازگرداند. اين تصميم شوراي 
نگهبان در حالي است كه بر اساس قانون اساسي، شوراي 
نگهبان وظيفه انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون 
اساسي را برعهده دارد و مجمع تشخيص نيز تنها درباره 
اختالف ميان مجلس و شوراي نگهبان تصميم نهايي 
را مي گيرد. در اين بين نظر نمايندگان مجلس درباره 
اين تصميم ش��وراي نگهبان كمي متفاوت اس��ت؛ از 
غيرقانوني دانستن اين تصميم توسط پورعليشاهي تا 

نگاه مصلحت انديشانه حضرتي.

     سنجش تصميم شوراي نگهبان در ترازوي 
سه نماينده

 الياس حضرتي در پاس��خ به اين س��وال ك��ه آيا ورود 
كميسيوني از مجمع تشخيص مصلحت نظام به تاييد 
مصوبات مجل��س، پيش از اختالف مي��ان پارلمان و 
شوراي نگهبان قانوني اس��ت؟ به »تعادل« مي گويد: 
بر اساس روال كلي، شوراي نگهبان مطابقت مصوبات 
مجلس با شرع و قانون اساسي را مي سنجد. اما به تازگي 
با ابالغ سياس��ت هاي كلي نظام از سوي مقام معظم 
رهبري، مطابقت با اين سياست ها نيز به بررسي هاي 

شوراي نگهبان اضافه شده است. 
او مي افزايد: »حتي در مجلس، يكي از محور هاي تذكر 
نمايندگان، مغايرت لوايح و طرح ها با سياست هاي كلي 
نظام اس��ت.« اين نماينده مجلس با بيان اينكه پيش 
از اين مجلس ايرادات ش��وراي نگهبان را درباره لوايح 
اصالح قانون مبارزه با پولش��ويي و كنوانسيون پالرمو 

برطرف كرده، مي گويد كه بايد نظر شوراي نگهبان به 
مجلس بيايد تا درباره آن تصميم گيري كند. در عين 
حال، حضرتي تاكيد مي كند كه مشكلي از بابت ايراد 
شوراي نگهبان وجود ندارد و اين مساله حل مي شود. 

اما در نقطه مقابل، معصومه آقاپورعليش��اهي معتقد 
است ورود زودهنگام مجمع تشخيص مصلحت نظام 
به فرايند بررسي مصوبات، قانوني نيست. او به »تعادل« 
مي گويد كه »مجمع تش��خيص مصلحت تنها زماني 
مي تواند به بررسي مصوبات مجلس ورود كند كه ميان 
پارلمان و ش��وراي نگهبان اختالف نظر غيرقابل حل 

وجود داشته باشد.«
قاسم ميرزايي نيكو ديگر نماينده مجلس نظري مشابه 
الياس حضرتي دارد. به اعتقاد اين نماينده، ش��وراي 
نگهبان در بررسي مصوبات، سياست هاي كلي نظام را 
هم در چارچوب بررسي مصوبات با شرع و قانون اساسي، 
مالك قرار مي دهد. به اعتقاد او فرايند بررسي نبايد بيش 
از اين طول بكشد و بايستي تكليف لوايح مالي به زودي 
مشخص شود. چراكه از يك سو، ايران براي خروج كامل 
از ليست سياه »اف اي تي اف« تنها تا 25 اكتبر فرصت 
دارد و از سوي ديگر، براي تصويب اين لوايح تالش هاي 
زيادي صورت گرفته اس��ت؛ از تالش هاي نمايندگان 
مجلس گرفته تا وزارت خارجه و شوراي امنيت ملي. از 
اين رو به گفته ميرزايي نيكو بايد هر چه زودتر در اين 

باره تصميم نهايي گرفته شود.

     موضع منفي به ورود مجمع
همزمان با بررسي لوايح مالي در مجلس، كميسيون 
نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز اين لوايح 
را بررس��ي كرد. نتيجه بررس��ي هاي اين كميسيون 
كه رياس��ت آن را محس��ن رضايي برعهده داش��ت، 
نگارش دو نامه به دبير ش��وراي نگهبان بود كه نشان 
از مخالفت با اين لوايح داش��ت. كميسيون نظارت در 
نامه اي درباره كنوانس��يون پالرمو و ديگر لوايح مالي 
نوشته بود كه اين كنوانس��يون و ساير بندهاي مورد 
درخواست گروه »اف اي تي اف« در جهت شناسايي 
دقيق فعاليت هاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي 

صورت مي گيرد كه در مرحله بعد مورد هدف تحريم 
و فش��ار دش��من قرار گيرند، در حالي  كه در شرايط 
تحريم، پذيرش تعهدات مندرج در اين كنوانس��يون 
و شروط گروه اقدام »اف اي تي اف« به معناي تسليم 
شدن در برابر خواست هاي مخرب نظام سلطه در حوزه 

اقتصادي خواهد بود.
اين نامه مجمع با واكنش دولتي ها مواجه شد. تيرماه 
امسال، محمود واعظي، رييس دفتر رييس جمهوري 
با اش��اره به نامه هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام 
و در پاسخ به س��والي در اين رابطه گفته بود: »نامه اي 
را كه محسن رضايي امضا كرده بود و فرستاد، بررسي 

كرديم، ديديم كه بخش هاي��ي از مطالبي كه مطرح 
ش��ده، ارتباطي به مجمع تش��خيص ندارد و مربوط 
به ش��وراي عالي امنيت ملي اس��ت. فكر مي كنم كار 
عجوالنه اي ش��ده و پخته نبوده، لذا پاسخ آن نامه هم 
از سوي رييس جمهوري داده شد.« پيش تر هم برخي 
نمايندگان مجلس همچون مرتضي صفاري نطنزي، 
عضو كميسيون امنيت ملي اظهارنظر مجمع در اين 
خصوص را با توجه به اينكه هيچ موردي از لوايح مربوط 
به »اف اي تي اف« به اين نهاد ارجاع نشده بود، بي دليل 
و خارج از چارچوب قانون دانس��ته بودند. حسينعلي 
اميري مع��اون پارلماني رييس جمهور هم در اين باره 

گفته بود: » مرجع تشخيص مغايرت نداشتن مصوبات 
مجلس با شرع و قانون اساسي شوراي محترم نگهبان 
است.« به گفته او »آنچه در مجمع تشخيص مصلحت 
مورد توجه قرار گرفت، اظهار كردند كه اين لوايح از نظر 
امنيتي به صالح كش��ور نيست، اين درحالي است كه 
قانون اساسي مرجع تشخيص مسائل مربوط به امنيت 
ملي را شوراي عالي امنيت ملي مي داند.« حال بايد ديد 
با وجود فرصت اندك تا اعالم نظر گروه وي ژه اقدام مالي 
»اف اي تي اف« درباره ايران، سرنوشت سه اليحه اصالح 
قانون مبارزه با پولشويي و پيوستن به كنوانسيون هاي 

پالرمو و »سي اف تي« چه مي شود.

۲۱۰ مقام دولتي شامل قانون منع به كارگيري بازنشستگان مي شوند
     در اولين جلس�ه مجلس، وزراي پيشنهادي 

معرفي مي شوند
در روزهاي��ي كه گمانه زني هاي فراواني درباره ليس��ت 
تغييرات كابينه منتشر مي شود رييس دفتر رييس جمهور 
گف��ت: در اولين روزي كه مجلس بعد از تعطيالت خود 
تشكيل جلسه داد، اس��امي وزراي پيشنهادي معرفي 

مي شود.
محمود واعظي در جمع خبرنگاران درباره دليل معرفي 
نشدن وزراي پيشنهادي دولت به مجلس اظهار كرد: ما بنا 
داشتيم پس از اينكه اليحه تغيير ساختار دولت در مجلس 
تصويب شد، تغييرات وزرا را انجام دهيم اما هفته گذشته 
متوجه شديم مجلس تمايلي به تصويب آن اليحه ندارد.

وي در ادامه افزود: وزراي اقتصاد و كار، تعيين ش��ده اند، 
ممكن است يكي دو تغيير ديگر نيز در ساير وزارتخانه ها 
ايجاد ش��ود ما اين آمادگي را داش��تيم كه ديروز وزرا را 
معرفي كنيم اما مجلس هفته آينده تعطيل است. هيات 
رييس��ه هم گام هايي برداشت كه تعطيلي هفته آينده 
مجلس را لغو كند اما چ��ون نمايندگان براي حضور در 
حوزه هاي انتخابيه خود برنامه ريزي كرده بودند، ظهر 
دوش��نبه به ما اعالم كردند ك��ه وزرا در فرصت ديگري 
معرفي ش��وند چون ي��ك هفته پس از معرف��ي وزراي 

پيشنهادي، بايد بررسي راي اعتماد آغاز شود.
واعظي ادامه داد: در اولين روز مجلس پس از تعطيالت، 

وزراي پيشنهادي را دولت به مجلس معرفي مي كند.
رييس دفتر رييس جمهور درب��اره نامه اقتصاددانان به 

دولت درباره مشكالت اقتصادي كش��ور اظهار كرد: ما 
از همه دلس��وزاني كه به دولت پيش��نهاد مي دهند، به 
ويژه اقتصاددانان تش��كر مي كنيم. ما اين پيشنهادها را 
براي وزارتخانه هاي ذيربط ارس��ال مي كنيم. در ستاد 
اقتصادي دولت هم اين پيشنهادات بررسي مي شود. ما 
به وزراي ذيربط توصيه كرده ايم كه با اقتصاددانان جلسه 
داشته باش��ند. آقاي نوبخت هم در اين زمينه جلسه اي 
تشكيل داده است و دوستان ديگر هم اين كار را خواهند 
كرد. ما همچنين بنا داريم جلسه اي با حضور تعدادي از 

اقتصاددانان و رييس جمهور تشكيل دهيم.
واعظي در پاسخ به اين پرسش كه آيا احتمال جابه جايي 
اعضاي دول��ت در داخل دولت وجود دارد گفت: ممكن 
است اين اتفاق بيفتد. مثال اگر جايي سمتي ايجاد شود، 
چون شناخت بيشتري نسبت به توانايي اعضاي داخل 
كابينه وجود دارد، از داخل كابينه كسي براي اين سمت 
انتخاب شود. اگر وزيري هم استيضاح شود، مي توان او را 

در جاي ديگري به كار گرفت.

     نامه اقتصاددانان ديده شد
رييس س��ازمان برنامه و بودجه با اشاره به دريافت نامه 
اخير تع��دادي از اقتصاددانان اظهار كرد: ان ش��اءاهلل از 
نظرات و پيش��نهاداتي كه جنبه اجرايي داشته باشند، 
اس��تفاده خواهيم كرد. محمد باقر نوبخت، در حاشيه 
جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره نامه اخير 
تعدادي از اقتصاددانان كشور به دولت، اظهار كرد: نامه 

اخير اقتصاددانان ديده شد. پيشنهاد آنها نيز منعكس 
گرديد. ان ش��اء اهلل از نظراتي كه جنب��ه اجرايي دارند، 

استفاده خواهيم كرد.
نوبخت همچنين با اش��اره به مصوبات هيات دولت در 
زمينه جبران خس��ارات وارده به سيل زدگان، ادامه  داد: 
بع��د از انعكاس گزارش بازديد از مناطق س��يل زده كه 
امروز به هيات وزيران ارايه ش��د، دولت تصويب كرد كه 
۹ ميليارد تومان براي تامين نيازهاي فوري سيل زدگان 
اختصاص يابد. همچنين رقم 50 ميليارد تومان براي امور 
هزينه اي و 100 ميليارد تومان زير بنايي از رديف هايي 

كه مصوبه هيات وزيران نبود، تخصيص يافت تا با فوريت 
بتوانيم نس��بت به مرمت زير ساخت ها به ويژه  پل ها كه 
باعث قطع ارتباط با برخي از روستاها با شهر شده بود با 

سرعت عمل كنيم.
او در پايان درباره ميزان خسارات وارد شده گفت  كه هنوز 

آمار قطعي از خسارات وارد شده در دست نيست.

     ش�ريعتمداري با هماهنگي به كميس�يون 
صنايع نرفت

موضوع عدم حضور وزير صنعت در كميسيون صنايع 

مجلس از جمله پرسش هايي بود كه معاون پارلماني 
رييس جمهوري در خصوص آن به اظهارنظر پرداخت. 
حسينعلي اميري گفت: وزير صنعت، معدن و تجارت به 
دليل سركشي به صنايع آسيب ديده در شمال كشور به 

كميسيون صنايع نرفت.
اميري در پاس��خ به اين پرس��ش كه چرا روز گذشته 
وزراي پيشنهادي دولت به مجلس معرفي نشدند بيان 
كرد: مجلس هفته آينده جلسه اي ندارد و نمايندگان 
به حوزه هاي انتخابيه خود مي روند. آيين نامه داخلي 
مجلس هم صراحت دارد كه معرفي وزرا بايد در جلسه 
علني اعالم وصول شده و در راس يك هفته رسيدگي 
به راي اعتماد وزرا در دس��تور كار مجلس قرار بگيرد. 
در فرصت قانوني كه ما اكنون در آن قرار داريم و وقتي 
كه نمايندگان به مجلس بازگش��تند، اس��امي وزراي 

پيشنهادي در جلسه علني بيان مي شود.
معاون پارلماني رييس جمهور در پاسخ به اين پرسش 
كه چند وزير به مجلس معرفي خواهد شد خاطرنشان 
كرد:  دو وزارتخانه كه با سرپرست اداره مي شود، وزراي 
آنها معرفي مي شوند و ممكن است رييس جمهور براي 

دو وزارتخانه ديگر هم تصميمات جديدي اتخاذ كند.
اميري درباره اس��تعفاي دو وزير جدي��د در دولت 
گفت: اس��تعفاي موردي در كار نيست، اما از همان 
ابتدا اعضاي دولت به رييس جمهور بيان كردند هر 
تصميمي كه به صالح كش��ور است مي تواند درباره 

اعضاي دولت اتخاذ كند.

ديپلمات ايراني قرباني توطئه 
گروه هاي تروريستي شده است
س��خنگوي وزارت ام��ور 
خارجه كشورمان، با اظهار 
تاسف از اقدام دولت آلمان 
در تحويل ديپلمات بازداشت 
شده ايراني به كشور بلژيك 
تاكيد كرد: اي��ن ديپلمات 
قرباني توطئ��ه معاندين و 
بدخواهان روابط سازنده تر ايران با آلمان و ديگر كشورهاي 
اروپايي شده است . بهرام قاسمي در گفت وگو با ايسنا، در 
پاسخ به سوالي در مورد اقدام اخير دولت آلمان در تحويل 
ديپلمات بازداشت شده ايراني به كشور بلژيك، ضمن رد 
اتهامات نارواي وارده شده اظهار كرد: جمهوري اسالمي 
ايران مراتب تاسف و ناخرسندي عميق خود را از اين اقدام 
دولت آلمان ابراز و اعالم مي كند وضعيت اين ديپلمات 
قرباني توطئه معاندين و بدخواهان روابط سازنده تر ايران با 
آلمان و ديگر كشورهاي اروپايي را تا اثبات حقايق و روشن 
شدن چگونگي اين اقدام خبيثانه گروه هاي تروريستي با 
عزمي راسخ و از مجاري ديپلماتيك پيگيري خواهد كرد.

 اين ديپلمات عاليرتبه كشورمان تاكيد كرد: پس از 
خروج غيرقانوني و يكجانبه امريكا از برجام، مخالفان 
و دشمنان روابط ايران و اروپا همچون گذشته و اين 
بار در طراحي مزورانه ديگري ضمن دسيسه چيني 
و سناريوس��ازي هاي ابلهانه تالش هاي محكوم به 
شكست خود را در جهت مقابله با شكل گيري دوره 
جديدي از همكاري هاي ايران و اروپا در دوران برجام 

بدون امريكا تشديد كردند.

چرا حکم انفصال ريیس بانک 
مرکزی اجرا نشد

دادستان کل کشور معتقد 
اس��ت: امروز سيس��تم ما 
فاسد نيس��ت و بسياری از 
مديران و مسئولين عالی 
کشور پاکدست هستند، 
البته در البالی مديريت ها 
يکس��ری افراد و عناصری 
هستند که به لحاظ ضعف دين و ايمان، طمع ورزی و 
به داليل مختلف آلودگی هايی پيدا می کنند.به گزارش 
روابط عمومی دادس��تانی کل کش��ور، منتظری در 
مراسم معارفه دادستان اصفهان با با اشاره به اظهارات 
معاون اول رييس جمهور در رابطه با راه عبور از شرايط 
فعلی و اينکه تالش کنيم با راههای خوب و مديران با 
انگيزه از اين دوران عبور کنيم، اظهار کرد: اين سخن 
معاون اول رئيس جمهور که بعد از رياست جمهور مقام 
اول بر مجموعه دستگاه اجرايی دارد را قبول داريم و 
شرايط امروز می طلبد مديران سالم و با انگيزه باشند 
و اگر کسی خيانت کرد مهر آن بر پيشانی اش زده و به 
مردم معرفی شود و ما صددرصد اين موضوع را قبول 
داريم. اما سئوال اينجاست که حکم انفصالی که ديوان 
محاسبات صادر کرده اگر قطعی نبوده چرا می گوييد و 
اگر بوده چرا اجرا نشده است؟ اين مسئول عالی قضايی 
ادامه داد: ادعا کردند که به لحاظ اينکه نخواستيم بر 
مسايل اقتصادی تاثير بگذارد، درحالی که بايد گفت 
التهابات ارزی از اواخر فروردين به وجود آمد و اين حکم 

دی ماه صادر شده است.

لندن در جست وجوي منافع 
اقتصادي برجام براي ايران است
س��فير انگليس در تهران 
گف��ت: لن��دن در كن��ار 
كش��ورهاي اروپاي��ي در 
جس��ت وجوي مناف��ع 
اقتص��ادي برنامه جامع 
اقدام مش��ترك )برجام( 

براي ايران است.
به گ��زارش ايرنا، راب م��ك اير با اش��اره به برخي 
مشكالت تجار يزد افزود: ازجمله مشكالت، موانع 
بانكي ب��راي تجارت با بازرگانان و تجار انگليس��ي 
است. وي تأكيد كرد: دراين ارتباط ما و كشورهاي 
اروپايي در حال طراحي راهكاري هس��تيم كه اين 
امر جزو تأكيدات و تعهدات انگليس است.مك اير 
ادامه داد: مقابله با تحريم هايي كه امريكا ايجاد كرد، 
به دليل وجود بزرگ ترين اقتصاد جهاني و ارتباط 
آن با سيستم هاي بانكي ساير كشورها، كار راحتي 
نيست به همين دليل نمي توان زماني را براي تكميل 

سيستم بانكي جديد مشخص كرد.
سفير انگليس در تهران تصريح كرد: البته و با توجه 
به همكاري برخي كش��ورهاي اروپايي و چنداليه 
بودن اين سيس��تم، اميدواريم بعد از اجرا بتواند با 
بخش بزرگي از تحريم ها مقابله كرد.مك اير ادامه 
داد: مشكل ديگر، پيدا كردن شريك تجاري مطمئن 
است كه در اين خصوص سازمان هايي در انگلستان 
وجود دارند كه مي توانند اين خدمت را انجام دهند و 

شريكي را براي تجار ايراني پيدا كنند.

هشدار معاون دفتر ريیس جمهور 
نسبت به عواقب رفتار امريکا

معاون سياسی دفتر رييس 
جمهور نس��بت به عواقب 
سکوت کشورها برابر رفتار 
خطرناک امريکا هش��دار 
داد.به گزارش ايسنا، مجيد 
تخت روانچی در نشس��ت 
»همکاری های اروپا، ايران 
و آينده برجام« در بروکسل با اشاره به تالش ايران برای 
استقرار ثبات درخاورميانه و حفظ حاکميت قانون در 
روابط بين دولت ها، بر ضرورت تعهد عملی کشورهای 
اروپايی نسبت به وظايف خود در چارچوب برجام تأکيد 
کرد.او با مرور عملکرد ايران در 15 سال گذشته در زمينه 
هسته ای، رويکرد مسئوالنه کشورمان و اعتقاد ايران به 
گفت وگو و تعامل را مورد اشاره قرارداد و يادآور شد که 
استمرار هر توافق بين المللی مستلزم ايفای تعهدات از 

سوی همه طرف ها خواهد بود.
روانچی با انتقاد از اقدام غيرقانونی و غيرمسئوالنه دولت 
امريکا درخروج از برجام و نقض حقوق بين الملل نسبت 
به عواقب سکوت کشورها برابر رفتار خطرناک امريکا 
هش��دار داد. پيش نشست سومين کنفرانس امنيتی 
تهران امروز با همکاری موسسه بين المللی مطالعات 
جهانی، موسسه اگمونت بلژيک، موسسه امور بين الملل 
ايتاليا، بنياد همکاری های امنيت بين المللی تهران، تحت 
عنوان »همکاری اروپا، ايران و آينده برجام«، با حضور 
انديشمندان و نخبگان دانشگاهی و پژوهشی و مديران 

انديشکده های اروپايی در »بروکسل« برگزار شد.

ستاد اربعین به دنبال كاهش 
هزينه هاي زائرين است

معاون امنيت��ي و انتظامي 
وزي��ر كش��ور در دومي��ن 
گردهمايي ياوران رسانه اي 
اربعين اظهار كرد: در حوزه 
زيرس��اخت هاي اربعي��ن 
پيشرفت مناسبي نسبت به 
سال هاي گذشته داشتيم 
و ديروز هم توافق نامه اي بين وزراي ارتباطات ايران و 
عراق منعقد شد. ذوالفقاري با بيان اينكه هيچ سازمان و 
دستگاهي از برگزاري مراسم اربعين سودي نمي كند، 
افزود: همه افرادي كه در س��تاد اربعين مش��غول به 
فعاليتند متولي زائرين هستند و محوريت اين ستاد 

تسهيل خدمات و كاهش هزينه هاي زائرين است.
او با اشاره به اينكه خواهان لغو رواديد بين دو كشور ايران 
و عراق هستيم, گفت: در تمامي ديدارهاي رسمي و غير 
رسمي با مسووالن عراقي تاكيد جدي بر اين موضوع 
داشته ايم. ذوالفقاري ادامه داد: عالوه بر 4 كنسولگري 
عراق در كشورمان , 20 دفتر ديگر نيز براي خدمت به 

زائرين فعال شده اند.
معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور تصريح كرد: سال 
گذشته براي 2 ميليون و ۳50 هزار زائر ويزا صادر شد 
كه تنها 1 ميلي��ون و 100 هزار نفر از آنها هزينه بيمه 
را پرداخت كردند، اما امس��ال براي اينكه همه زائران 
هزينه بيمه را پرداخت كنند تا در كشور عراق مشكلي 
نداشته باشند، در اين راستا تمام شركت هاي بيمه اي 

را به سيستم سماح متصل كرديم.
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چهره ها



امسال 393  هزار گوشي بيشتر 
از پارسال وارد شد

تشكيل كميته  تسهيل 
واگذاري شركت هاي بانكي

 سهم ۵3 درصدي 
دهه شصتي ها از بيكاري

 گوجه فرنگي قاچاق 
به مقصد نرسيد

گمرك ايران اعالم كرد: در 6 ماهه اول سال جاري 
تعداد يك ميليون و 526 هزار و 864 دستگاه انواع 

گوشي تلفن همراه وارد كشور شده است.
ارزش اين تعداد گوش��ي تلفن هم��راه وارداتي به 
ميزان 242 ميليون و 692 هزار دالر بود كه هم به 
لحاظ ارزش و هم از نظر تعداد افزايش قابل توجهي 

نشان مي دهد.
بنابراين گزارش در 6 ماهه اول س��ال جاري تعداد 
393هزار دستگاه انواع گوشي تلفن همراه، بيشتر از 
سال گذشته وارد كشور شده و در مجموع 35 درصد 
رشد نش��ان مي دهد.اين گزارش مي افزايد واردات 
گوشي تلفن همراه در 6 ماهه ابتدايي سال گذشته به 
تعداد يك ميليون و 133 هزار و 908 دستگاه بودكه 
ارزش اين تعداد گوشي تلفن همراه در مدت يادشده 

158 ميليون و 69 هزار دالر بوده است.

در جلسه مديران عامل بانك ها با سرپرست وزارت 
اقتصاد، مقرر شد تا كميته اي براي تسهيل و تسريع 

در واگذاري شركت هاي بانكي تشكيل شود.
مديران عامل بانك ها در نشستي با سرپرست وزارت 
امور اقتصادي و دارايي، درباره تشكيل كميته اي براي 
تسهيل و تسريع در واگذاري شركت هاي بانكي به 
توافق رسيدند. در اين جلسه مقرر شد براي تسهيل و 
تسريع در واگذاري شركت ها، كميته اي حسب مورد 
با حضور نمايندگان بانك ها، سازمان بورس و اوراق 
بهادار و معاونت امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي 

وزارت اقتصاد تشكيل شود.
همچنين قرار شد س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
اقدامات الزم را براي تسهيل و تسريع در پذيرش 
ش��ركت هاي تحت تمل��ك بانك ه��ا در بورس و 
فراب��ورس انج��ام دهد.موضوع واگ��ذاري برخي 
شركت هاي زيرمجموعه بانك ها از طريق سازمان 
خصوصي س��ازي بطور وكالتي و با رعايت قوانين 
و مق��ررات مربوط، واگذاري ش��ركت ها از طريق 
 تش��كيل صندوق هاي قاب��ل معامل��ه در بورس

)يي.تي.اف(، اقدام براي اخذ مصوبه مراجع ذي ربط 
براي واگذاري ها و واگذاري جدي دارايي هاي مازاد 
مطابق برنام��ه زمان بندي م��ورد توافق با وزارت 
اقتصاد از ديگر مصوبات اين جلسه بود.سرپرست 
وزارت ام��ور اقتص��ادي و دارايي در اين نشس��ت 
از رضاي��ت رييس جمهوري نس��بت ب��ه گزارش 
وزارتخانه درباره واگذاري شركت ها و اموال مازاد 
بانك ها در آخرين جلس��ه هيات دولت خبر داد و 
گفت: رييس جمهوري در عين حال سرعت عمل 
بيشتر نظام بانكي در واگذاري ها را خواستار است.

مهر| بر اساس اطالعات آماري از وضعيت بازار كار 
جمعيت دهه شصت، اين گروه سني53.2درصد از 
جمعيت بيكار كشور معادل يك ميليون و و ۷34 

هزار و ۷15 نفر را تشكيل مي دهند.
بر اساس يافته هاي مركز آمار و اطالعات راهبردي 
وزارت كار از بررسي وضعيت نقش جمعيت دهه 
شصت در بازار كشور به استناد سرشماري عمومي 
نفوس و مس��كن 95، در اين سال جمعيت كشور 
براب��ر ۷9 ميلي��ون و 926 ه��زار و 2۷0 نفر بوده 
اس��ت كه از اين ميان 16 ميليون 802 هزارو 46 
نفر معادل 21 درصد كل جمعيت كش��ور را دهه 
شصتي ها تشكيل مي دهند. جمعيت دهه شصت 
كه در سال 95، رده سني 25 تا 34 سال را شامل 
مي ش��دند، يك پنجم جمعيت كش��ور را به خود 

اختصاص داده اند. 
 بر اس��اس اي��ن گ��زارش، از مجم��وع جمعيت
16 ميليون و 802 هزار نفري متولدين دهه شصت، 
8 ميلي��ون و 483 هزار و 893 نفر )50.5 درصد( 
مرد و 8 ميليون و 318 ه��زار و 153 نفر )49.5( 
زن هس��تند. همچنين از مجموع جمعيت دهه 
شصت كشور، حدود 96 درصد معادل 16 ميليون 
 و 159 هزار و 380 نفر باسواد و حدود 4 درصد نيز 
بي س��وادند. وضعيت تحصيلي دهه ش��صتي ها 
نش��ان مي دهد، كه 36.8 درصد زيرديپلم، 28.4 
درصد ديپل��م و پيش دانش��گاهي، 34.5 درصد 

داراي تحصيالت عالي هستند.

تس�نيم|ماموران گم��رك در ش��هرهاي قصر 
شيرين و دير موفق به كشف محموله هاي قاچاق 
گوجه فرنگي شدند كه قرار بود در قالب صادرات 

پياز و تره بار از كشور خارج شود.
ناظر گمركات اس��تان و مديركل گمرك بوشهر 
از توقي��ف دو كاميون يخچال��ي 40 فوت حامل 
13 ه��زار و 600 كيلو گرم گوج��ه فرنگي قاچاق 
صادراتي خبر داد. منصور بازيار گفت: قاچاقچيان 
قصد داشتند اين ميزان گوجه فرنگي را در قالب 
محموله صادراتي تره بار به خارج از كش��ور صادر 
كنند اما ماموران گمرك دير پس از رصد اطالعات 
و بازرس��ي فيزيكي از كاالي صادراتي اظهار شده 
متوجه جاس��ازي 16 پال��ت ب��ه وزن 13 هزار و 
600كيلوگرم محصول گوجه فرنگي كش��ورمان 
در اين محموله صادراتي ش��دند. ناظر گمركات 
استان و مديركل گمرك بوش��هر يادآور شد: در 
همين راستا با توجه به ممنوعيت صادرات گوجه 
فرنگي بوته اي و جاس��ازي صورت گرفته پس از 
تنظيم صورتجلسه كشف، تش��كيل پرونده و به 

مراجع قضايي ارجاع شده است.

گمرك

اخبار كالن

3 كالن

آمارهايبانكمركزيازحسابهايمليكشورنشانميدهد

معاونسازمانبرنامهوبودجهاعالمكرد

افت شديد حساب سرمايه

مشوق هاي بخش خصوصي براي اتمام طرح هاي نيمه تمام

گروه اقتصاد كالن|
بر اس��اس گزارش بانك مركزي خالص حس��اب 
سرمايه كشور در سه ماهه اول امسال همچنان رو 
به كاهش مي رود. در اين بازه زماني خالص حساب 
س��رمايه به 5.2- ميليارد دالر رس��يده كه ميزان 
كس��ري آن نسبت به س��ه ماهه اول سال گذشته 
به ميزان 293.3 درصد رش��د كرده است. در بهار 
سال پيش ميزان كسري حس��اب سرمايه كشور 
1.3- ميليارد دالر بود. حساب سرمايه كه شاخصي 
براي نشان دادن جريان ورود و خروج ارز در كشور 
است، مي تواند در حالت كسري نشان دهنده خروج 
سرمايه به شكل ارز از كشور باشد اما با اين حال تنها 
با اين شاخص نمي توان ادعا كرد كه خروج سرمايه 
از كش��ور رخ داده است، زيرا اين امكان وجود دارد 
كه تقاضا براي منابع ارزي هنگام باال رفتن قيمت 
دالر در كشور وجود داشته، اما اين منابع به اقتصاد 

بازنگشته است.

   مصرف بخش خصوصي منفي شد
به گ��زارش »تعادل« بانك مرك��زي گزارش هاي 
مربوط به حس��اب هاي ملي بهار امسال را منتشر 
كرد. اي��ن نه��اد سياس��ت گذار پولي ب��ه عنوان 
اصلي ترين مس��وول تهيه آمارهاي رسمي كشور 
در اين سلسله گزارش هاي اقتصادي تحت عنوان 
»نماگره��اي اقتص��ادي« محاس��بات مربوط به 
ش��اخص هاي اصلي اقتصادي را منتشر مي كند؛ 
توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي، نرخ تورم، 
شاخص هاي پولي و تراز پرداخت ها از اصلي ترين 
اين آمارها هستند كه با جزييات و تفصيل بيشتري 
نس��بت به ديگر بس��ته هاي آم��اري در اين بانك 

منتشر مي شود.
بر اساس اين گزارش نرخ رشد سه ماهه اول امسال 
بدون نفت 1.8 درصد و با نفت به 0.۷ درصد رسيده 
است. اين ميزان رشد برآيندي از توليدات 4 بخش 
نفت، كشاورزي، صنعت و معدن و خدمات است كه 
به ترتيب 5.2، 0.3، 0.1 و 1.1 درصد رشد كرده اند. 
ارقام مربوط ب��ه توليد ناخالص داخلي از س��مت 
مصرف هم نشان مي دهد كه هزينه مصرفي بخش 
خصوصي و دولتي به ترتيب به 0.3- و 3.9 درصد 
رسيده است. بدين ترتيب اين آمار نشان مي دهد 
كه رشد توليد بيشتر از سمت مخارج دولتي پيش 
رفته است و بخش خصوصي به دليل رشد قيمت ها 
از هزينه هاي خود به قدري كاس��ته اند. در بخش 
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص كه يكي از مولفه هاي 
 ش��اخص رش��د تولي��د در بخش مصرف اس��ت،
0.8 – كاهش داش��ته اس��ت. آمارهاي تش��كيل 
س��رمايه ثابت ناخالص بخش دولتي و خصوصي 
به تفكيك ارايه نشده و جاي رقم هاي آن را خالي 
گذاشته اند.خالص صادرات كشور نيز يكي ديگر از 
مولفه هاي اين ش��اخص است كه در سه ماهه اول 

امسال به 40 هزار ميليارد تومان رسيده است.

 رشد 399 درصدي 
پروانه بهره برداري صنعتي

اين گ��زارش در بخش آمارهاي مربوط به ش��اخص 
توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي نشان مي دهد كه اين 
شاخص در بهار امسال نيم درصد كاهش يافته است. 
اين شاخص اصلي ترين سنجه توليدات داخلي مولد 
محسوب مي شود كه بروز هر تغيير در آن مي تواند بر 
شاخص هاي ديگر اقتصاد مانند اشتغال تاثير مستقيم 
داشته باشد.بر اساس اين گزارش تعداد جواز تاسيس 
واحدهاي صنعتي در سه ماهه اول امسال به 4 هزار و 
211 رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 2۷.8 
درصد رشد داشته اس��ت. رقم سرمايه گذاري در اين 
جوازها 35.5 هزار ميليارد تومان بوده است. از سوي 
ديگر تعداد پروانه بهره برداري )ايجادي و توسعه اي( 
با افت 4.۷- درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل 
به يك هزار و 35 واحد رس��يده است. سرمايه گذاري 
صورت گرفته در اين واحداها رش��دي 399 درصدي 
نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.اين رقم 

معادل 25 هزار ميليارد تومان بوده است.
تعداد پروانه هاي س��اختماني صادر شده در مناطق 
ش��هري كش��ور نيز در بازه زماني بهار امس��ال ۷.5 
درصد رش��د كرده و به 32 هزار فقره رس��يده است. 
س��رمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان هاي 
جديد مناطق شهري 18.9 درصد رشد كرده و به 21 

هزار ميليارد تومان رسيده است.

  13 ميليارد دالر مازاد صادراتي
يك��ي از مهم تري��ن ش��اخص ها در س��ري آمارهاي 
حس��اب هاي ملي مربوط به تراز پرداخت ها مي شود. 
اين شاخص تمام ورودي و خروجي ارز به كشور را كه 
از طرق صادرات و واردات و ديگر روش هاي تبادالتي 

صورت مي گيرد، نشان مي دهد. 
بر اساس اين گزارش تراز پرداخت هاي كشور در بخش 
حساب جاري كه برآيندي از تفريق ارزش كل صادرات 
و واردات كاالها مي شود، به رقم 12 و 983 ميليارد دالر 
رسيده است. اين رقم خالص كل حساب كاال است و 
مثبت بودن آن نشان دهنده مازاد تراز تجاري كشور يا 
فزوني صادرات بر واردات است. البته در اين شاخص 
رقم صادرات نفتي هم درنظر گرفته ش��ده كه در سه 
ماه اول امسال به ميزان 20.9 ميليارد دالر بوده است. 
همچنين صادرات غيرنفتي كشور در اين مدت 8.3 
هزار ميليارد بوده كه سرجمع كل صادرات كاال )فوب( 
به 29.3 ميليارد دالر رسيده است. در مقابل ابن ميزان 
ارز وارد شده به كش��ور، رقم كل واردات كشور 16.3 
ميليارد دالر بوده كه 666 ميليون دالر آن بابت واردات 
گاز و فرآورده هاي نفتي و مابق��ي آن )16.3 ميليارد 

دالر( به واردات ساير كاالها اختصاص يافته است. 
تبادالت تجاري و تراز پرداخت ها در بخش جاري عالوه 
بر مبادالت كااليي، صادرات و واردت خدمات )حساب 
خدمات( و ديگر تبادالت مالي )حساب درآمد( را نيز 
دربرمي گيرد كه در ادبيات جديد تهيه تراز پرداخت ها 

از حساب كاالها تفكيك ش��ده است. آمارهاي بانك 
مركزي در اين بخش نشان مي دهد كه خالص حساب 
خدمات در سه ماهه اول امسال به رقم 2.2- ميليارد 
دالر رسيده است. اين كس��ري حاصل صادرات 2.2 
ميليارد دالري خدمات و در مقابل واردات 4.5 ميليارد 
دالري آن است. در بخش حس��اب درآمد نيز ميزان 
دريافتي و پرداخت در اين مدت به ترتيب 628 و 419 
ميليون دالر بوده است كه ماحصل آن يك رقم مازاد 

210 ميليون دالري شده است.

 افت 300 درصدي حساب سرمايه
در آمارهاي بين المللي حس��اب سرمايه يكي ديگر از 
اركان تراز پرداخت محس��وب مي ش��ود. هر مازاد در 
حس��اب دارايي به معناي جريان داش��تن سرمايه به 
درون كشور است، اما برخالف مازاد در حساب جاري، 
اين م��ازاد مي تواند به معناي ق��رض گرفتن دولت از 
موسس��ات و كش��ورهاي ديگر يا فروختن دارايي ها 
به جاي درآمد باشد. هر گونه كسري در حساب دارايي 
مي تواند به علت در جريان بودن سرمايه به سوي خارج 
از كشور باشد اما همچنين مي تواند به معناي افزايش 
ادعاي يك ملت روي دارايي هاي خارجي باشد. حساب 
سرمايه را بطور خالصه مي توان تغييرات در مالكيت 
خارجيان بر دارايي ه��اي داخلي و تغييرات مالكيت 

مردم كشور بر دارايي هاي خارجي تعبير كرد.
بر اساس گزارش بانك مركزي رقم هاي منفي حساب 
سرمايه كشور )كسري يا خروج ارزهاي ذخيره شده( 

همچنان در سه ماهه اول امسال ادامه يافته است.در 
اين بازه زماني خالص حساب سرمايه 5.2- ميليارد دالر 
رسيده كه ميزان كسري آن نسبت به سه ماهه اول سال 
گذش��ته به ميزان 293.3 درصد رشد كرده است. در 
بهار س��ال پيش ميزان كسري حساب سرمايه كشور 
1.3- ميليارد دالر بود. اين رقم نش��ان مي دهد كه در 
سه ماه اول امسال تقاضاي بااليي براي خروج سرمايه 
از كشور وجود داشته است. آمارها نشان مي دهد كه 
در سال هاي گذشته حساب سرمايه كشور به ميزان 
زيادي كاهش يافته است. اين افت تدريجي كه در سه 
ماه اول امس��ال به اوج خود رسيده است نشان دهنده 
خروج سرمايه به شكل ارز از كشور است كه از مجراهاي 
گوناگوني به صورت خرد و كالن به بيرون مرزها برده 
مي ش��ود. البته نمي توان عنوان كرد كه دقيقا منفي 
شدن خالص حس��اب سرمايه معادل با خروج همين 
مقدار ارز از كشور است. كارشناسان معتقدند تنها با 
رقم حساب س��رمايه نمي توان عنوان كرد كه خروج 
سرمايه از كش��ور رخ داده است، زيرا اين امكان وجود 
دارد كه تقاضا براي منابع ارزي هنگام باال رفتن قيمت 
دالر در كشور وجود داش��ته، اما اين منابع به اقتصاد 

بازنگشته است.

 بدهي 11 ميليارد دالري ايران
بدهي هاي خارجي كشور معموال وام ها و دريافت هايي 
اس��ت كه عمدتا از سوي بانك مركزي از طريق منابع 
خارجي اعم از خصوصي يا دولتي تامين مي ش��ود و 

بطور طبيعي تعهداتي را براي بازپرداخت اصل و سود 
آن در سررسيدهاي مشخص ايجاد مي كند. مسووليت 
اين بدهي نيز با بانك مركزي اس��ت و عمدتا دريافت 
و پرداخت از كانال اين بانك انجام مي ش��ود ولي اين 
بدان معنا نيس��ت كه بدهي هاي خارجي به مصرف 
بانك مركزي رسيده و توزيع آن در بخش هاي مختلف 

انجام مي شود.
آماره��اي بانك مركزي حاكي اس��ت ك��ه در پايان 
خردادماه سال جاري حدود 10 ميليارد و 441 ميليون 
دالر بدهي خارج��ي دارد كه بايد ب��ه آن حدود يك 
ميليارد و 444 ميليون دالر معوقه )عدم پرداخت بدهي 
در سررس��يد( را اضافه كرد ك��ه در مجموع به حدود 
11 ميليارد و 885 ميليون دالر مي رسد. بدهي هاي 
خارجي ايران از سال 1393 تاكنون حدود پنج ميليارد 
دالر افزايش يافته و از حدود پنج ميليارد و 108 ميليون 

دالر به رقم فعلي رسيده است.
از بدهي خارجي حدود 11 ميلي��ارد و 800 ميليون 
دالري ايران حدود چهار ميليارد و ۷54 ميليون دالر 
براي امس��ال سررسيد شده و بايد تسويه كند. اين در 
حالي اس��ت كه از رقم بدهي هاي ايران به كشورهاي 
خارجي براي س��ال 1398حدود يك ميليارد و 663 
ميلي��ون دالر، 1399 يك ميلي��ارد و 452 ميليون 
دالر، 1400 تا 923 ميليون دالر و براي س��ال 1401 
حدود يك ميليارد و 649 ميليون دالر ديگر سر رسيد 
و بايد پرداخت مي شد و عدم پرداخت موجب افزايش 

معوقات خواهد شد.

يك روز پس از آنكه رييس امور پايش تعهدات دولت 
و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه، در گفت وگو با 
يكي از خبرگزاري ها، پرده از تصميمات جديد سازمان 
برنامه و بودج��ه مبني بر واگذاري  طرح هاي عمراني 
برداشت، معاون امور اقتصادي و هماهنگي سازمان 
برنامه و بودجه كشور نيز گفت: اجراي طرح هاي نيمه 
تمام توسط بخش خصوصي براي 10 سال از ماليات 
معاف بوده و حق بيمه كارفرمايان هم به حداقل ممكن 
رس��يده اس��ت. اين مهم حاكي از آن است كه دولت 
تصميم خود را براي واگذاري هاي طرح هاي عمراني به 
بخش خصوصي گرفته است. سازمان برنامه مي خواهد 
با اختصاص مشوق هاي گوناگون بخش خصوصي را 
ترغيب به حضور در اين پروژه ها كند. هر چند هزينه 
تكميل ۷6 هزار پروژه نيمه تمام در ايران بيش از 500 
هزار ميليارد تومان اس��ت و طبعا تامين اين منابع از 
سوي دولت تقريبا غير ممكن است اما در طرف مقابل 
پرس��ش هايي نيز در مورد مشوق ها مطرح مي شود. 
يكي از مش��وق هاي در نظرگرفته شده براي فعاالن 
بخش خصوصي، عدم دخالت دولت در قيمت گذاري 
كاالها و خدماتي اس��ت كه پس از تكميل طرح ها به 
بازار ارايه مي ش��وند. از آن جايي كه ه��دف اصلي از 
اجراي طرح هاي عمراني توسعه زيرساخت و باال بردن 
امكانات رفاهي در مناطق دور افتاده يا فقير اس��ت، 
قيمت گذاري براي كاالها و خدمات اهميتي دو چندان 
مي يابد. از سوي ديگر معافيت مالياتي سرمايه گذاران 
اين بخش به مدت ده سال بعد از تكميل پروژه ها نيز 
به درجه اي از درآمدهاي دولت مي كاهد كه البته بايد 

براي اين نيز برنامه ريزي هاي الزم صورت بگيرد.
به گ��زارش »تعادل«، س��يد حمي��د پورمحمدي، 
معاون ام��ور اقتصادي و هماهنگي س��ازمان برنامه 
و بودج��ه، در گفت وگويي كه روز گذش��ته با فارس 
داشت، ضمن اشاره به پيشرفت اجراي قانون بودجه 
 در قب��ال واگذاري طرح ه��اي عمراني به بخش هاي

غير دولتي اظهار داش��ت: قانونگذار ب��ه دولت اجازه 
داده 4400 ميليارد تومان از اعتبارات عمراني ملي و 
20 درصد اعتبارات عمراني اس��تان ها را صرف يارانه 

تسهيالت كند.
وي با اش��اره به اينكه اين تصميم موجب مي ش��ود، 
تس��هيالت ارزان قيمت��ي در اختيار فع��االن بخش 
خصوصي ك��ه در طرح هاي نيمه تمام مش��اركت يا 
س��رمايه گذاري مي كنند قرار گيرد، افزود: در تامين 

مالي اين طرح ها عالوه بر آنكه بودجه عمومي به عنوان 
اهرم وارد عمل مي شود، منابع صندوق توسعه ملي، 
فاينانس خارجي، تس��هيالت بانكي و بورس نيز اين 

طرح ها را تامين مالي مي كنند.
البته بازار سرمايه در ايران هنوز به كارايي الزم براي 
تامي��ن مالي پروژه هايي به اين بزرگي نرس��يده و به 
نظر مي رس��د از اين بخش آورده چنداني به دس��ت 
نيايد. همچنين جذب فاينانس خارجي هم در ايران 
مشكالت فراواني دارد؛ در سال 1395 كه ميزان جذب 
فاينانس به شدت باال رفت، كل منابع جذب شده در 
اين بخش به يك و نيم ميليارد دالر رسيد ولي اكنون با 
توجه به اقدامات كاخ سفيد براي تحريم سفت و سخت 
ايران، به نظر مي رسد از اين مسير نيز امكان پيشبرد 
امور وجود ندارد. بانك هاي كشور نيز درگير مشكالت 
گوناگوني هستند و فش��ار زياد به آنها براي پرداخت 
تسهيالت مورد نياز مي تواند روند افزايش نقدينگي را 
بيشتر كند. درنتيجه تنها منبع فعال امكان پذير براي 

اين پروژه ها منابع صندوق توسعه ملي است.
در شرايط فعلي بايد خصوصي سازي را افزايش دهيم

معاون ام��ور اقتصادي و هماهنگ��ي برنامه و بودجه 
سازمان برنامه و بودجه درباره افزايش شفاف سازي ها 
در مشاركت بخش خصوصي گفت: سازمان سامانه اي 
را طراح��ي و اطالعاتي را در آن ق��رار مي دهد كه هر 
دستگاهي كه مي خواهد، طرحي را واگذار كند، ابتدا 
طبق مقررات ش��وراي اقتص��اد آن را به اطالع عموم 

برس��اند و با قراردادن موضوع در سامانه اش آن را در 
قالب مزايده واگذار كند كه حاصل اين مسير چرخش 

آزاد اطالعات است.
وي اجراي اين بند قانون��ي را فصل نويني در اجراي 
اصل 44 قانون اساسي و مشاركت بخش خصوصي در 
اقتصاد كش��ور ارزيابي كرد و گفت: خصوصي سازي 
صرفا با واگذاري سهام كارخانجات محقق نمي شود، 
بلك��ه بايد م��ردم در مجموع امور اقتصادي كش��ور 

احساس مشاركت كنند.
به گفته پورمحمدي اگرچه تحريم يك تهديد براي 
اقتصاد است، اما زمينه اي فراهم مي كند كه در حالت 
عادي امكان پرداخت به آن ميس��ر نمي شود، يكي از 
آنها نگاه كردن به حجم بزرگ دولت و واگذاري بخشي 
از دارايي ها و در چارچوب اصل 44 قانون اساس��ي و 
جلب مشاركت مردم در اقتصاد به معناي واقعي است. 
شرايط خاص ايران سبب شده تا روند خصوصي سازي 
در كش��ور همواره با چالش هاي فراوان همراه باشد و 
ش��رايط به گونه اي پيش رود كه بسياري از بنگاه ها 
بعد از واگذاري نيمه تعطيل ش��وند. در اين ش��رايط 
چنانچه مانند گذشته عمل شود احتمال اينكه تداوم 
خصوصي سازي، آسيب هاي بيشتري به اقتصاد كشور 
بزند، وجود دارد. به همين دليل انتظار مي رود اجراي 
اين سياست با برنامه ريزي هاي بيشتر صورت بگيرد. 
روند تعديل ساختاري در كشورهاي مختلف جهان 
اجرا شده اما تنها در كشورهايي آسيب هاي كمتري 

به بار آورده كه اجراي آن همراه با برنامه هاي متنوع 
حمايتي از نيروي كار و سرمايه گذار بوده است.

وي تصري��ح كرد: ب��ه همين منظور قان��ون الحاق و 
تبصره 19 قانون بودجه 9۷، مصوبات شوراي اقتصاد، 
هيات دولت و شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا 
فرصت هاي خوب��ي را ايجاد كرده اس��ت، تا از لحاظ 
حقوقي بسياري از دارايي هاي دولت را واگذار يا از اين 
طريق مشاركت بخش خصوصي و تعاوني براي اتمام 

اين پروژه ها جلب كنيم.

 دولت در قيمت گذاري پروژه هاي تكميل 
شده دخالت نمي كند

معاون س��ازمان برنامه و بودجه ادام��ه داد: ميزان 
دارايي هاي شناخته ش��ده دولت كه وزارت اقتصاد 
تا كنون شناس��ايي كرده، رقم بس��يار بزرگي است 
كه بخش مهم��ي از آن امكان واگذاري دارد كه اين 
برنامه هم در همين چارچوب طرح هاي نيمه تمام 
دولت قرار دارد، با ح��دود ۷0 هزار طرح نيمه تمام 
استاني و 6 هزار طرح نيمه تمام ملي كه اگر بخواهيم 
با اعتبارات موجود به انجام برس��د، ساليان درازي 
زمان مي برد و طوالني ش��دن طرح ها، آن را از حيز 

انتفاع مي اندازد.
وي بودجه مورد نياز براي اتمام طرح هاي نيمه تمام 
عمراني را حدود 500 هزار ميليارد تومان برآورد كرد 
و گفت: دولت امكان تامين اين مبلغ را ندارد، ضمن 
آنكه با طوالني تر شدن مدت اجراي پروژه ها، هزينه  

اجرا و تكميل نيز مجدد افزايش مي يابد.
پورمحم��دي ابهام��ات بخ��ش خصوص��ي را براي 
ورود ب��ه اين طرح ها در 4 عن��وان طبقه بندي كرد 
و گفت: توجيه پذيري اقتص��ادي پروژه ها، اهرمي 
كردن منابع بودجه اي دولت براي استفاده از منابع 
مالي، بانك ها و بازار سرمايه و تامين مالي خارجي، 
وثايق طرح و در نهاي��ت داوري هنگام اختالف بين 
س��رمايه گذار و دولت كه تبص��ره 19 قانون بودجه 

امسال به همه اين ابهامات پاسخ داده است.
اين مقام مسوول خاطرنشان كرد: طبق قانون دولت 
ح��ق قيمت گذاري ب��راي محص��ول و توليد طرح 
را نخواهد داش��ت و اگر خواس��ت بنا به ضرورت ها 
قيمت گ��ذاري كند بايد تف��اوت آن را بپ��ردازد يا 
 خريد خدمت كند، ضم��ن آنكه اين طرح ها را براي

10 سال از ماليات معاف كرده و حق بيمه كارفرمايان 

را به حداقل ممكن رس��انده اس��ت.اهميت مساله 
قيمت گذاري در اين است كه پروژه هاي بسياري در 
طرح هاي عمراني وجود دارند كه قصد آنها توس��عه 
مناطق دور افتاده در كشور است. بطور مثال ساختن 
بيمارس��تان در مناطق فقير نشين، چنانچه دولت 
قصد قيمت گذاري در اين بخش را نداش��ته باشد و 
س��رمايه گذار نيز قيمت هاي بااليي را تعيين كند، 
آن گاه بيمارستان ساخته ش��ده بطور كلي كاربري 
خود را از دست داده است. همچنين ساخت آزادراه 
تهران- ش��مال، كه يكي از طوالني ترين پروژه هاي 
ايران اس��ت، چنانچه به دس��ت بخ��ش خصوصي 
ساخته شود، عوارضي جاده ها نيز بايد از سوي آنها 
تعيين شود. چنانچه بخش خصوصي تصميم بگيرد 
قيمت بااليي ب��راي عوارضي در نظ��ر بگيرد، عمال 
بخش زيادي از مردم امكان اس��تفاده از اين اتوبان 
را نخواهند داش��ت و عمال يك پروژه طبقاتي تحت 
عنوان يك پروژه ملي به تصويب رس��يده و با منابع 
مردم تكميل ش��ده ولي مردم حق استفاده از آن را 
ندارد.معاون سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اين 
س��وال، در حالي كه طرح هاي نيمه تمام بس��ياري 
 در كش��ور وجود دارد، چه ضمانت��ي وجود دارد كه 
كلنگ زني هاي جديد و موازي صورت نگيرد، گفت: از 
سازوكارهايي كه سازمان برنامه روي آن دقت دارد و 
رصد مي كند، كميسيون ماده 23 است كه اگر قرار 
باش��د طرح جديد ملي اجرا شود، ابتدا بايد دستگاه 
اجرايي درخواس��ت ضرورت هايش را ارايه دهد كه 
اگر س��ازمان هم آن را تاييد كن��د، بايد به تصويب 

كميسيون برسد تا رديف بودجه اي آن ايجاد شود.
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر اين مسير كامال 
متوقف اس��ت و دولت هم قصد بازكردنش را ندارد، 
مگر در ش��رايط ضروري و كليدي، بنابراين اولويت 
اساسي كشور ابتدا اتمام طرح هاي نيمه تمام است 

و بعد مي توانيم به سمت طرح هاي جديد برويم.
پورمحمدي تاكيد كرد: درباره طرح هاي استاني هم 
همين طور در بخش��نامه بودجه سال1398 براي 
اجراي طرح هاي جديد سخت گيري كرده ايم، اما اگر 
دس��تگاهي از طريق مشاركت يا واگذاري دارايي ها 
بخش خصوصي بتواند منابعي جلب كند مي تواند آن 
را صرف طرح جديد كند، به عبارت بهتر اين مسيري 
است كه دس��تگاهي مي تواند از محل منابع تجهيز 

شده به سمت طرح جديد برود.
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بانك و بيمه4اخبار
نشست مديران تطبيق بانك ها 

در بانك توسعه صادرات 
نشست مش��ترك مديران تطبيق بانك هاي دولتي 
و خصوصي پيرامون مالحظات تطبيقي موجود در 
روابط بين المللي بانك ها در بانك توس��عه صادرات 
برگزار شد. اين نشس��ت به موضوعاتي پرداخت كه 
پيشتر در همايش برگزار شده در ارديبهشت ماه سال 
جاري در بانك توسعه صادرات ايران با موضوع »تطبيق 
در بانكداري بين الملل؛ مفهوم و راهكارها« مطرح شده 
بود. به گزارش روابط عمومي بانك توس��عه صادرات 
در اين نشس��ت كه با حضور مديران و كارشناس��ان 
واحدهاي تطبيق 19 بانك برگزار شد، آقاي “عليرضا 
غفاري “ معاون اداره كل مبارزه با پولشويي، تامين مالي 
تروريسم و تطبيق اين بانك با طرح دو موضوع تحريم ها 
و نگرش امريكا در تجديد تحريم هاي غيرمنصفانه به 
موضوعات تطبيق در شرايط جديد پرداخت. وي با 
بررسي ابعاد تحريم هاي امريكا از سال 1984 تاكنون 
و تحريم هاي جديد گفت: نگرش اياالت متحده امريكا 
به تحريم صادرات گاز و صنعت پتروشيمي متفاوت 
از گذشته ارزيابي مي ش��ود و نشان از عدم موفقيت 
امريكا در اعمال تحريم  در اين بخش ها دارد. همچنين 
تحريم هاي جديدي  در بخش هاي تجهيزات پزشكي 
و دارو، كش��اورزي و ايمن��ي پرواز اعم��ال نخواهند 
شد. معاون اداره كل مبارزه با پولشويي، تامين مالي 
تروريسم و تطبيق بانك توسعه صادرات همچنين 
با مروري بر تحريم هاي اولي��ه و ثانويه غيرمرتبط با 
برجام گفت: در اجراي صحيح بند 22 سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي، بايد ضمن رصد تمامي تحريم ها، در 
بررسي ها مشخص كنيم كه كداميك از اين تحريم ها 
در روند فعاليت هاي بانكي در كشور اشكال جدي وارد 
مي كنند و كداميك قابليت مقابله دارند. همچنين 
غفاري با اش��اره به ظرفيت هاي موجود تصريح كرد: 
موضوعاتي نظير سامانه پيام رسان مالي اختصاصي با 
اروپا و بهره مندي از فناوري هاي جديد تبادل اطالعات 
مالي، مي توانند امكان ادامه اجراي برنامه جامع اقدام 
مش��ترك )برجام( را فراهم  كنند. همچنين خروج 
احتمالي نام ايران از فهرس��ت كشورهاي پرريسك 
گروه ويژه اقدام مالي، تمايل برخي كشورها به ادامه 
همكاري مالي با ايران و حكم اخير دادگاه الهه از جمله 
موارديست كه مي توان براي عبور از شرايط فعلي از آنها 
بهره كافي را برد. وي ادامه داد: ايجاد سامانه پيام رسان 
مالي اختصاصي با اروپا اگر تا 13 آبان ماه سال جاري 
عملياتي شود، مي توان اميدوار بود مبادالت بانكي با 
كشورهاي اروپايي از طريق اين سامانه به طرز مطلوبي 
انجام شود. لزوم ايجاد ابزارهاي الزم براي توسعه روابط 
بانكي بين المللي، لزوم مراقبت و تمركز بر چگونگي 
مديريت حساب هاي ارزي بانك ها و توجه به پايش 
تحريم ها از جمله مواردي ب��ود كه غفاري به عنوان 
پيشنهاد در شرايط پيش رو از آنها نام برد. مامور تطبيق 
بانك توسعه صادرات در پايان اين نشست، پيشنهاد 
تش��كيل گروه تطبيق نظام بانكي ايران )IBCG( را 
به بانك ها ارايه نمود. بنا به پيش��نهاد ارايه شده، اين 
گروه مي تواند به صورت مس��تقل تشكيل شده و با 
بهره گيري از نظرات كارشناس��ان خبره، متناسب با 
شرايط جديد، استانداردهايي را براي نظام بانكي ايران 
طراحي و پيشنهاد نمايد.  در پايان اين نشست، خانم 
مينا مقدسي رييس دايره تطبيق قوانين و مقررات 
بين المللي بانك توسعه صادرات، بخش هم انديشي 
و نشست پرسش و پاس��خ ميان بانك ها را آغاز كرد 
كه طي آن كارشناسان بانك هايي چون ملي، ملت، 
سينا، خاورميانه، كارآفرين، اقتصادنوين، سپه و بانك 
شهر به بحث و تبادل نظر پيرامون تجربيات خود در 
حوزه تطبيق پرداختند. همچنين پيشنهاد شد تا براي 
بررسي چالش هاي پيش روي بانك ها و راه هاي برون 
رفت از آنها به منظور تداوم و توسعه مبادالت تجاري و 

بين المللي كشور، اين جلسات تداوم يابند.

حضور گروه ارزيابي خسارت 
بيمه كوثر در مناطق سيل زده 

گروه ه��اي ارزيابي خس��ارت ش��ركت بيمه كوثر 
به منظور كاهش دغدغه بيمه ش��دگان در مناطق 
سيل زده استان هاي گيالن و مازندران حضور يافتند. 
به گ��زارش روابط عمومي و اع��الم مدير بيمه هاي 
آتش س��وزي بيمه كوثر؛ پس از بارش ش��ديد باران 
در روزهاي 13 و 14 مهرماه 97 در مناطق ش��مالي 
كشور خسارت هاي سنگيني به منازل مسكوني و نيز 
اماكن صنعتي و تجاري اين استان ها وارد شده است. 
حسن سماك اماني افزود: تيم هاي ارزيابي متشكل از 
كارشناسان ستاد و سرپرستي هاي استان هاي گيالن 
و مازندران از واحدهاي تحت پوشش بازديد كرده اند.

وي گفت: زيان ديدگان تحت پوش��ش مي توانند با 
اعالم خسارت به سرپرس��تي ها و شعب شركت در 
استان ها و نيز تكميل پرونده در اسرع وقت خسارت 

خود را دريافت كنند.

شروط جديد بانك مركزي 
براي برگزاري مجامع بانك ها

بانك مركزي با ابالغ ويرايش جديد صورت هاي مالي 
نمونه موسسات اعتباري اعالم كرد: تهيه صورت هاي 
مالي براس��اس نمونه ابالغي، به عنوان شرط صدور 
برگزاري مجمع عمومي ساليانه مدنظر قرار خواهد 
گرفت. به گزارش »تعادل«، اين بانك در بخشنامه اي 
به بانك هاي دولت��ي، غيردولتي، ش��ركت دولتي 
پست بانك، موسس��ات اعتباري غيربانكي و بانك 
مش��ترك ايران � ونزوئال ابالغ كرد: پيرو بخشنامه 
مورخ 23 مرداد در خصوص صورت هاي مالي نمونه 
موسس��ات اعتباري )ويرايش سوم(، بدينوسيله به 
استحضار مي رساند؛ با ابالغ »دستورالعمل محاسبه 
سرمايه نظارتي و كفايت سرمايه موسسات اعتباري«، 
موضوع بخشنامه هاي 17 تير و 5 ارديبهشت 97 و 
»دس��تورالعمل ناظر بر وضعيت باز ارزي موسسات 
اعتباري«، و همچنين س��اير بازخوردهاي واصله از 
شبكه بانكي كشور و خبرگان پولي و بانكي، تغييرات 
الزم اعمال و »ويرايش چهارم صورت هاي مالي نمونه 

موسسات اعتباري« به پيوست ارسال مي گردد.

رقم تسهيالت غيرجاري در 4 سال اخير 50 هزار ميليارد تومان بيشتر شده است

گزارش »تعادل« از وضعيت بازار ارز و طال

مطالبات معوق به 126 هزار ميليارد تومان رسيد

افزايش نسبت تسهيالت غيرجاري در 2 سال اخير

تالش باالخريدها براي جبران ضرر 

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
نس��بت تس��هيالت غيرج��اري ش��امل مطالب��ات 
سررسيدگذش��ته، معوق و مش��كوك الوصول در خرداد 
م��اه 1397 به 11.4 درصد كل تس��هيالت ارزي و ريالي 
رسيده كه نسبت به خرداد سال 96 با رشد 10.7 درصدي 
همراه بوده است.  به گزارش »تعادل«، براساس آمارهاي 
نماگرهاي اقتصادي بهار سال 97 كه به تازگي توسط بانك 
مركزي منتشر شده است، نسبت تسهيالت غيرجاري به 
كل تسهيالت ريالي نيز در خرداد 97 به عدد 11.6 درصد 
رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 12.6 درصد رشد 
كرده است.  از سوي ديگر، نسبت تسهيالت غيرجاري به 
كل تسهيالت ارزي نيز به 10.2 درصد رسيده كه با كاهش 
1- درصدي در يكس��ال قبل از آن مواجه شده و سهم آن 
از تس��هيالت ارزي به نسبت تسهيالت غيرجاري به كل 
تسهيالت ريالي با عدد 11.6 درصد كمتر بوده است و در 
عين حال كه تسهيالت غيرجاري ريالي رشد مثبت 12.6 
درصدي داشته اما نسبت تسهيالت غيرجاري ارزي رشد 

منفي و كاهشي داشته است. 
در اين راستا با محاس��به سهم 11.4 درصدي تسهيالت 
غيرجاري از كل بدهي بخش غير دولتي به بانك ها با رقم 
1105 هزار ميليارد تومان، رقم تسهيالت غيرجاري معادل 
126 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. اين رقم در مقايسه 
با عدد 112 هزار ميليارد توماني تسهيالت غيرجاري در 
خرداد 96 معادل 14 هزار ميليارد تومان رشد كرده است. 
همچنين براس��اس گزيده ه��اي پولي و بانك��ي تيرماه 
97 كه قبال منتش��ر ش��ده بود، س��هم مطالبات معوق، 
مشكوك الوصول و سررسيد گذشته به اضافه خريد دين 
واموال معامالت به 13.3 درصد كل تس��هيالت بانك ها 
رس��يده و با رقم بيش از 148 هزار و 420 ميليارد تومان 
گزارش شده است. اين رقم نسبت به اسفند 96 معادل 15.8 
درصد رشد كرده اس��ت و نسبت به تيرماه 96 نيز معادل 
19.2 درصد افزايش داشته و طي يكسال منتهي به تير 97 
معادل 23 هزار و 930 ميليارد تومان افزايش نشان مي دهد.

رقم مطالبات معوق، مشكوك الوصول و سررسيد گذشته به 
اضافه خريد دين واموال معامالت در تيرماه 96 معادل 124 
هزار ميليارد تومان و 490 بوده كه سهم 13.1 درصدي از 
كل تسهيالت بانك ها داشته است. براين اساس در سال 97 
سهم مطالبات معوق، مشكوك الوصول و سررسيد گذشته 
نسبت به سال قبل از آن هم از نظر عددي و هم از نظر سهم 

و نسبت رشد كرده است. 
براين اساس، مقايسه نسبت تسهيالت غيرجاري شامل 
مطالبات سررسيدگذش��ته، معوق و مشكوك الوصول با 
سهم 11.6 درصدي از كل تسهيالت ارزي و ريالي بانك ها 
و همچنين نسبت خريد دين، اموال معامالت، مطالبات 
سررسيدگذشته، معوق و مشكوك الوصول با سهم 13.3 
درصدي نشان دهنده اين واقعيت است كه مطالبات معوق 
و تسهيالت غيرجاري در مجموع در دو سال گذشته رشد 
قابل توجهي داش��ته و در يك سال اخير بيش از 23 هزار 

ميليارد تومان بيشتر شده است. 

   تغيير روند مطالبات معوق از سال 96
اگرچه نسبت تسهيالت غيرجاري در سال هاي 92 تا 94 
به سمت كاهش رفته و حتي از رقم مانده آن كاسته شده 
و از 76 هزار ميليارد تومان در سال 93 به 75 هزار ميليارد 
تومان در س��ال 94 كاهش يافته، اما از سال 95 به تدريج 
سير صعودي به خود گرفته است و از مرز 100 هزار ميليارد 
تومان نيز گذشت و در سال هاي 95 تا خرداد 97 به ترتيب 
91، 112 و 126 هزار ميليارد تومان گزارش ش��ده است. 
نسبت تس��هيالت غيرجاري به كل تسهيالت نيز از سال 
96 تغيير كرده و افزايشي شده است و از عدد 10 در سال 
95 به عدد 10.3 و 11.4 در س��ال هاي 96 و 97 افزايش 

داشته است. 
البته در كنار رشد مانده تسهيالت غيرجاري، بايد تالش 
بانك ها، مذاكرات با بدهكاران، استمهال بدهي ها و تجديد 
قراردادهاي تسهيالت بانكي به صورت ساالنه نيز در كنار 

اين ارقام در نظر گرفته شود، زيرا اگر استمهال بدهي هاي 
هرساله و در چند سال اخير انجام نمي شد، قطعا رقم مانده 
مطالبات معوق، مشكوك الوصول و سررسيد گذشته بيش 

از اين گزارش مي شد. 
در حال حاضر، بانك هاي كشور با مانده تسهيالت باالي 
1100 هزار ميليارد تومان، در عين حال كه به تامين نياز 
نقدينگي واحدهاي اقتصادي و اشتغال و سرمايه در گردش 
آنها كمك كرده است اما در عين حال،  در معرض ريسك 
مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول قرار 
دارد و باال رفتن نسبت تسهيالت غيرجاري از 5 درصد به 
11.4 درصد در 15 سال اخير 97- 1382 نه تنها باالتر از 
استانداردهاي بين المللي و شاخص هاي بانكداري كارآمد 
اس��ت، بلكه مي تواند ش��بكه بانكي كش��ور را در معرض 
مشكالت مختلف قرار دهد و لذا ضروري است كه براي آن 

برنامه ريزي شود. 
البته كارشناس��ان در اين زمينه معتقدند كه مهم ترين 
برنامه اي كه در اين زمينه بايد اجرايي شود، پرداخت بدهي 
دولت به بانك ها و پيمانكاران است زيرا اگر پيمانكاران طلب 
خود را از دولت دريافت كنند قادر به پرداخت بدهي خود 
به بانك ها خواهند بود. از سوي ديگر، رشد مطالبات معوق 
به عدد 126 هزار ميليارد تومان باعث شده كه ميزان اضافه 
برداشت يا بدهي بانك ها به بانك مركزي نيز به رقم بيش از 
147 هزار ميليارد تومان برسد كه رابطه معناداري با عدد 
126 هزار ميليارد توماني تسهيالت غيرجاري بانك ها دارد. 
در حال حاضر بدهي دولت ب��ه بانك ها به عدد 220 هزار 
ميليارد تومان رسيده كه باعث ايجاد تنگناي مالي، قفل 
شدن منابع بانك ها، كاهش س��ودآوري و درآمد بانك ها 
و توان تسهيالت دهي آنها ش��ده است. دولت با پرداخت 
بدهي خود به پيمانكاران، تهاتر اضافه برداش��ت بانك ها، 
مطالبات مع��وق و بدهي دولت به بانك ه��ا و پيمانكاران 
مي تواند تاحدي اين معضل را كاهش دهد و البته راهكار 
اصلي ايجاد زمينه هاي رش��د درآمد دولت است تا خرج و 
دخل متعادل شود و از فشار بر منابع بانك ها و رشد مطالبات 

معوق جلوگيري كند. 
وضعيت مطالبات معوق در بانك هاي تخصصي بهتر از ساير 
بانك ها بوده و در اين 15سال نسبت تسهيالت غيرجاري 
يا مطالبات معوق از 5 تا 10 درصد در سال هاي مختلف در 
نوس��ان بوده و اوج آن در س��ال 85 بوده كه احتماال متاثر 
از طرح مسكن مهر است و در س��ال 96 نيز به 8.2 درصد 
رسيده و مانده مطالبات معوق بانك هاي تخصصي به حدود 

17هزارميليارد تومان رسيده است.
مقايسه مانده تسهيالت بانك ها و موسسات اعتباري در 
دوره 15سال اخير با مانده تسهيالت غيرجاري، مطالبات 
معوق، مشكوك الوصول و سررسيد گذشته در سال هاي 
97-1382 نشان مي دهد كه با وجود افزايش قابل توجه 
ميزان تس��هيالت بانك ها و با وجود مخارج دولت و رشد 
درآمد نفت، مطالبات معوق و تسهيالت غيرجاري بيش از 
تسهيالت دهي بانك ها رشد كرده و در دوره سال هاي 86 
تا 92 سهم مطالبات معوق يا تسهيالت غيرجاري از كل 

تسهيالت بانك ها به 11 تا 18 درصد افزايش يافته است.
روند افزايش مطالبات معوق و باالرفتن س��هم تسهيالت 
غيرجاري از كل تسهيالت بانك ها، از سال 84 و با شروع 
فعاليت دولت نهم، شدت گرفته و از 9 درصد در سال 85 به 
18 درصد در سال 87 رسيده و تنها طي 2سال دوبرابر شده 

است. مانده تسهيالت بانك ها از 117هزار ميليارد تومان در 
سال 85 به 534 هزار ميليارد تومان در سال 92 رسيده و 
طي اين سال ها با 350 درصد رشد 4.5 برابر شده است، اما 
به خاطر بي توجهي به توجيه اقتصادي وام گيرندگان و وثايق 
آنها و اعتبارسنجي مشتريان، عمال ميزان مانده مطالبات از 
11هزار ميليارد تومان در سال 85 به 67 هزار ميليارد تومان 
در سال 92 رسيده و با 500 درصد رشد عمال 6برابر شده و 
رشد مطالبات معوق تقريبا دو برابر رشد تسهيالت بانك ها 
بوده است. تسهيالت دهي بانك ها متاثر از رشد درآمد نفت 
و سياست هاي انبساطي دولت هاي نهم و دهم، باعث شده 
كه در برخي سال ها مانده مطالبات معوق و نسبت تسهيالت 
غيرجاري و معوق افزايش يابد و در برخي سال ها شتاب رشد 
مطالبات معوق و تسهيالت غيرجاري بيش از رشد مانده 

تسهيالت بوده است.
نسبت مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول 
به اضافه خريد دين و اموال معامالت در سال هاي 85 تا 88 
روند افزايشي داشته و از 9.2 درصد در سال 85 به اوج خود 
در س��ال 88 با عدد 18.2 درصد رسيده و در 4 سال دولت 
نهم افزايش ش��ديدي داشته است. در مجموع رقم مانده 
مطالبات معوق در 15 سال اخير همواره روبه افزايش بوده 
و از 11 هزار ميليارد تومان در سال 85 به 126 هزار ميليارد 

تومان در سال 97 رسيده است.
در دوره 10 سال اخير 88 تا 97  نيز سهم مطالبات معوق 
از كل تسهيالت طبق گزيده هاي پولي و بانكي به ترتيب 
مع��ادل 15.6، 17.2، 13.6، 14.9، 13، 12.1، 10.2، 
10، و 10.3 و 11.4درصد بوده است. براساس نماگرهاي 
اقتصادي بانك مركزي نيز نسبت تسهيالت غيرجاري به 
كل تسهيالت بانك ها ش��امل مطالبات معوق، سررسيد 
گذشته، مشكوك الوصول و سوخت ش��ده ارزي و ريالي 

طي س��ال هاي 87 تا 95 به ترتيب معادل 17.6، 18.2، 
13.8، 15.1، 14.7، 14.1، 12.1، 10.2، ، 10، 10.3 و 

11.4 درصد بوده است.

   هزينه نگهداري وثايق روبه افزايش بانك ها
ش��نيده هاي مختلف از بانك هاي كش��ور حاكيست كه 
پيگيري مطالبات معوق به مرحله سختي رسيده است و 
سال ها طول مي كشد تا بدهكاران بزرگ و ساير بدهكاران 
بانكي بتوانند رقم بدهي خود را كاهش دهند. همچنين 
از مجموع دارايي ها و اموال و وثايق مشتريان كه به دليل 
عدم پرداخت اصل و فرع وام ها توس��ط مشتريان، تبديل 
به دارايي بانك ها ش��ده و روي دست بانك ها مانده است، 
عمال درصد اندكي قابل فروش به قيمت مناسب است و هر 
سال بر تعداد اين وثايق افزوده مي شود در حالي كه ظرفيت 
نقد شوندگي كافي ندارند به معضل جديدي براي بانك ها 
تبديل شده و امكان كسب درآمد و سود و توليد و اشتغال 
ندارند و به همين خاطر بسياري ازمديران بانكي معتقدند كه 
در مذاكره با صاحبان اين اموال بايد پرونده مطالبات معوق به 
سمتي هدايت شود كه خود مالكان از اين اموال براي توليد 
و اشتغال و درآمدزايي استفاده كنند تا شايد بتوانند بدهي 
خود به بانك ها را نيز پرداخت كنند. زيرا اين دارايي ها جز 
هزينه براي بانك ها نتيجه يي ندارد و قابل فروش به قيمت 

مناسب در بازار راكد ملك و ساختمان نيست.
اگرچه استمهال بدهي ها با قرارداد و نرخ هاي جديد سود 
بانكي موجب تبديل تسهيالت غيرجاري به جاري شده 
است و رقم عمده يي از مطالبات معوق را كنترل كرده اما 
به دليل نامناس��ب بودن وضعيت بازار ملك و ساختمان 
عمال حجم وثايق و دارايي هايي كه روي دس��ت بانك ها 
مانده به شدت رو به افزايش است و نه تنها به قيمت مناسب 

قابل عرضه در بازار نيست و خريدار كافي ندارند بلكه حتي 
نگهداري اين اموال براي بانك ها هزينه ساز و مشكل زا شده 
و براي نگهداري از آنها بايد نيروي انساني، تشكيل پرونده، 
هزينه هاي مختلف اداري و نگهداري ساختمان و ملك را 

پرداخت كنند.
بر اين اس��اس، چاره كار اين اس��ت كه اوال گرفتن وثايق 
كافي و قابل نقد و اوراق و سهام و... جاي ساختمان، زمين و 
كارخانه راكد را بگيرد و ثانياً اعتبارسنجي مشتريان و توجيه 

اقتصادي طرح ها جايگزين دريافت وثيقه شود.
برخ��ي صاحب نظ��ران معتقدن��د ك��ه اگ��ر مان��ده 
1100هزارميليارد توماني تسهيالت بانك ها و موسسات 
اعتباري را دقيق تجزيه و تحليل كنيم و رشد 31درصدي 
تس��هيالت دهي بانك ها در س��ال 95 و ادامه اين روند در 
سال 96 و 97 همچنين سهم 63 درصدي و باالي سرمايه 
در گردش از تسهيالت را در نظر بگيريم به اين معني است 
كه بخش قابل توجهي از اين مانده تس��هيالت به خاطر 
ركود بخش هاي اقتصاد، رشد هزينه نگهداري واحدهاي 
اقتصادي و سودآوري نامتناسب با رشد هزينه ها تبديل به 
تسهيالت غيرجاري خواهد شد و بخشي از اين واحدها كه 
در سال هاي اخير وام هاي بزرگي را دريافت كرده اند قادر 
به پرداخت اصل و س��ود وام ها نبوده و مطالبات معوق را 

افزايش خواهد داد.
در نتيجه با پر ش��دن ظرفيت وثايق بانكي در مقابل رشد 
بدهي مش��تريان، بانك ها قادر به تمديد وام هاي جديد و 
اضافه كردن رقم آنها نبوده و ناچار در مقابل بدهي هاي قبلي 
كه تبديل به مطالبات معوق خواهد شد بايد مالكيت وثايق 
بسياري را به بانك ها منتقل كنند و اين موضوع عالوه بر 
رشد پرونده هاي مطالبات معوق، ملك و امالك و ساختمان، 
زمين و كارخانه بسياري را روي دست بانك ها مي گذارد 
كه نه تنها قادر ب��ه درآمدزايي يا فروش آنها نخواهند بود 
بلكه حتي هزينه نگهداري و نيروي انساني كافي براي آن 
نخواهند داش��ت و ورود بانك ها به شركت داري و ملك و 

امالك نيز مشكل بانك ها را دوچندان خواهد كرد.
لذا بايد با اجراي يك طرح ضربتي، سرنوش��ت بسياري از 
پرونده هاي مطالبات معوق و بدهكاران بانكي روشن شود 
و خود بدهكاران در نگهداري اموال و درآمدزايي و كسب 
وكار، توليد واش��تغال پيش��نهادهاي مناسب به بانك ها 
بدهند و حداقل به صورت مشاركت با بانك ها يا با مالكيت 
بانك ها از فرس��وده ش��دن و معطل ماندن اموال موجود 

جلوگيري كنند.

گروه بانك وبيمه|احسان شمشيري | 
روز چهارشنبه 18 مهرماه، در حالي كه فعاالن بازار ارز، عمدتا 
خريدار ارز هستند و دالالن و صرافي ها بيشتر به خريد ارز 
تمايل دارند، ن��رخ دالر آزاد در بازار تهران به باالي 15 هزار 
تومان صعود كرده و در قيمت 15 هزار و 100 تومان معامله 
مي شود.  به گزارش تعادل، ميانگين موزون سنا اسكناس 
ي��ورو 15 هزار و 700 تومان خريد و 15 هزار و 800 تومان 
فروش رفته و نرخ دالر نيز 13 هزار 440 تومان خريداري 
و به قيمت 13 هزار 420 تومان به فروش رسيد همچنين 
نرخ فروش هر يورو در تابلوي صرافان 17 هزار و صد تومان 
درج شده بود. نرخ فروش اسكناس در سنا نيز براي درهم 
3715، يوآن 2 هزار تومان،  پوند 17848 تومان، ليرتركيه 
1846 تومان اعالم شده است.  از سوي ديگر در بازار تهران 
نرخ فروش هر قطعه س��كه تمام طرح جديد 4 ميليون و 
ششصد هزار تومان و نرخ هر سكه تمام طرح قديم 4 ميليون 
و چهارصد هزار تومان است.همچنين نرخ فروش نيم سكه 
2 ميليون و سيصد هزار تومان و هر ربع سكه نيز يك ميليون 

و سيصد هزار تومان است.

   تالش باالخريدها براي جبران ضرر 
ش��ماري از فعاالن بازار ارز، اعتقاد دارن��د افزايش دالر در 
روزهاي اخير بيشتر ناشي از تالش نوسان گيران براي فروش 
دالرهاي »باال خريد« بوده است. به باور آنها، معامله گراني 
كه در قيمت هاي ب��االي 14 و 15 هزار تومان خريدهاي 

س��نگيني را انجام داده بودند، از كاهش قيمت به سطوح 
پايين تر ضرر هنگفتي را متحمل ش��ده اند.  در نتيجه در 
روزهاي اخير سعي كردند با جوسازي و تحرك در بخش 
معامالت فردايي قيمت را به سطوح باالتر ببرند و زمينه را 
براي فروش دالرهاي خود فراهم كنند.  اما نگاه ديگري نيز 
در بازار وجود دارد؛ نگاهي كه برخالف دسته اول باور دارد، 
افزايش قيمت دالر ادامه دار خواهد بود. اين عده معتقدند 
نوسان گيران اهداف بلندمدت تري را دنبال كنند و به دنبال 
آن هستند كه با شكست مرزهاي مقاومتي بار ديگر مردم 

عادي را به بازار بازگردانند.

   س�اماندهي ب�ازار ارز ب�ا اس�تفاده از ظرفي�ت 
صرافي ها

در اين رابطه محمدرضا پور ابراهيمي در گفت وگو با خانه 
ملت، درباره نشس��ت مشترك كميس��يون اقتصادي با 
كانون صرافان كشور، گفت: با توجه به تغيير سياست هاي 
ارزي در چند ماه گذشته و ش��رايط خاص مراودات ارزي، 
صرافي ها نقش مهمي در مب��ادالت ارزي دارند، بنابراين 
جهت بررسي مشكالت، مسائل و دغدغه ها و انتظارات كه 
از حوزه فعاليت ها صرافي ها وجود دارد جلسه امروز برگزار 
شد. رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
افزود: مباحث بسيار مهم و جامع در جلسه مطرح شد، به 
نظر مي رسد براي آنكه از ظرفيت اين مجموعه صرافي ها 
استفاده شود بايد مسائل مربوط به صرافي ها پيگيري شود و 

بانك مركزي اقداماتي در رابطه با آنها انجام دهد.

   لزوم استفاده از ظرفيت هاي جديد 
نماينده كرمان و راور در مجلس ش��وراي اسالمي افزود: با 
توجه به محدوديت هايي كه كشورهاي خاص در ارتباط 
با انجام فعالي��ت صرافي ها به وجود آورده اند اس��تفاده از 
ظرفيت هاي جديد در حوزه ارزي امروز در جلسه كميسيون 
اقتصادي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. موضوعات مرتبط 
با بخشنامه هاي بانك مركزي كه برخي محدوديت ها در 
عملكرد صرافي ها ايجاد كرده كه بايد اصالح ش��ود مورد 

بررسي قرار بگيرد.
پورابراهيمي ادام��ه داد: افزايش اختيارات به جهت انجام 
ماموريت ه��ا به ويژه در حوزه حوالج��ات ارزي و در بخش 
اسكناس مطرح و بررسي ش��د، مشكالت مالياتي صنف 
صرافي ها كه در عملكرد آنها موثر است نيز مورد بررسي قرار 
گرفت.تمامي موارد مذكور براي ساماندهي بازار ارز با استفاده 

از ظرفيت صرافي ها بود.
وي با بيان اينكه نشست بعدي با كانون صرافي ها با حضور 
مسووالن وزارت و بانك مركزي برگزار مي شود، گفت: مقرر 
شد برنامه پيشنهادي و گزارش تخصصي كانون صرافان به 
كميسيون ارايه شود.از بانك مركزي انتظار داريم به دليل 
جايگاه كانون صرافان اين ساختار را به رسميت بشناسد و 
نقش هماهنگ كننده ايفا كند. رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اس��المي يادآور شد: گزارش جامع كانون 
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139473610.2-15.775-1200
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نسبت تسهيالت غيرجاري به كل تسهيالت بانك ها از 10 در سال 95 به 11.4 در خرداد 97 رسيد

صرافان و كميته ارزي كميس��يون اقتصادي مجلس در 
حال جمع بندي است كه اين موضوع كمك مي كند تا از 
ظرفيت صرافي ها بيشتر اس��تفاده شود تا دو هفته آينده 
نتايج مصوبات، هماهنگي و اقدامات و تغيير بخشنامه هاي 
دولت در ارتباط با بهبود و ارتقاء توانمندي صرافي ها به مردم 

ارايه مي شود.

   كاهش نرخ ارز ادامه مي يابد
همچنين عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران با تاكيد بر 
تداوم روند نزولي ارز گفت: قطعا ثبات به بازار ارز باز مي گردد.

سيده فاطمه مقيمي درخصوص بازگش��ت ارز حاصل از 
صادرات به چرخه اقتصاد عنوان كرد: زماني كه سياست گذار، 
سياست و تصميمي را در مقطع زماني تعيين كند، فعاالن 
اين حوزه بايد به آن عمل كنند و قطعًا بايد نظارت در اين 

زمينه نيز ادامه دار باشد.
عضو هيات رييس��ه اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه بازار 
ارز بايد به ثبات برسد، گفت: بازار كاذب و حبابي فعلي در 
تالش اس��ت كه نگذارد سياس��ت هاي اتخاذ شده به ثمر 
بنشيند اما با اجراي برنامه هاي پيش رو، ارزش واقعي نرخ 

ارز تعيين مي شود.
وي خاطرنش��ان كرد: اعمال سياست هاي بانك مركزي 
و برق��راري ثبات در ب��ازار ارز ب��ه نف��ع صادركنندگان، 
واردكنندگان، توليدكنندگان و در نهايت مصرف كنندگان 
اس��ت. به نظر مي رس��د تحت تاثير بحث هايي كه درباره 
پذي��رش و اجراي مقررات اف اي ت��ي اف در ماه هاي اخير 
انجام ش��ده و حساسيت ها به ويژه در حوزه مالي و بانكي و 
حتي بازار نسبت به آن افزايش يافته است، برخي به عمد يا 
سهو اين موضوع را القاء مي كنند كه با اجراي مقررات اف اي 
تي اف از سوي ايران، روند ورود دالر از طريق حساب هاي 

بانكي، آزاد خواهد شد، قيمت دالر كاهش خواهد يافت يا 
تعامالت بانكي تسهيل مي شود. در حالي كه اينگونه نيست و 
اجراي مقررات اف اي تي اف ارتباط مستقيمي با قيمت دالر 
و واردات آن يا بهبود تعامالت بانكي ندارد. طرح اين مباحث 
جز به انحراف كشاندن افكار عمومي يا باال بردن سطح انتظار 
جامعه از اجراي اين مقررات يا باال بردن هزينه اجراي اين 

مقررات براي دولت نيست.
به زبان ساده، هيچ يك از مشكالت اقتصادي، بانكي و پولي 
كشور قرار نيست با اجراي مقررات اف اي تي اف رفع شود؛ 
چرا كه اصوال اف اي تي اف قرار نيست مشكالت اقتصادي 
را حل كند. بلكه عدم رعايت استانداردهاي اف اي تي اف و 
بازگشت اقدامات تقابلي اف اي تي اف عليه ايران كه بعد از 
اجراي برجام تا كنون معلق ش��ده است، باعث بدتر شدن 
وضعيت و بسته ش��دن هر منفذي ب��راي تالش در جهت 

بهبود اوضاع است.
اجراي مقررات اف اي ت��ي اف امكان انتقال ارز به داخل را 
افزايش نمي دهد و لزوما مسير بانكي جديدي را براي ورود ارز 
حاصل از هر نوع صادرات به داخل باز نمي كند بلكه تعامالت 
بانكي كه در عرصه بين الملل معطل ايران هستند را به جريان 
مي اندازد و كشورها و بانك ها و موسساتي كه وابستگي به 
امريكا ندارند و مي توانند با ايران كار كنند اما متعهد به قوانين 
اف اي تي اف هستند را به همكاري با ايران سوق خواهد داد. 
اجراي اف اي تي اف اگر س��نگ هاي بزرگي را كه امريكا بر 
سر راه ايران انداخته است برنمي دارد، سنگ اندازي جديدي 

ندارد و اجازه نمي دهد شرايط از آنچه هست بدتر شود.
در مثالي ساده از اين بحث، اگر فردي گواهينامه رانندگي 
نداشته باشد، چه بنز س��وار شود چه پيكان فرقي در اصل 
قضيه ن��دارد و بدون رعاي��ت مق��ررات، رانندگي برايش 

امكان پذير نيست. 



ديدگاه 5 بازار سرمايه
سرمايه گذاري در بورس 

جايگزين بازار ارز و سكه

36 شركت مجوز افزايش 
سرمايه گرفتند

بورس مي تواند فرصت خوبي براي سرمايه گذاري 
باشد، شركت هايي كه وضعيت مالي آنها حاكي 
از سوددهي اس��ت مي تواند بستر مناسبي براي 

جذب سرمايه هاي خانگي باشد.
عضو كميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس 
مي گويد توليد منجر به صادرات جايگزين خوبي 

براي سرمايه گذاري سكه و ارز باشد.
به گ��زارش خانه مل��ت، غالمعلي جعف��رزاده 
ايمن آب��ادي، با اش��اره به ن��رخ دالر، گفت: دالر 
همچنان قيمت واقعي خود را ن��دارد و هنوز در 
حباب اس��ت، با توجه به بحث »س��ي اف تي« و 
كانالي كه در بانك اروپا براي ايران باز شده است، 
بخش قابل توجه از مشكل ارزي حل شده يا دچار 
مشكل نخواهد ش��د، بنابراين پيش بيني دچار 

مشكل شدن ارزي كشور اشتباه است.
جعفرزاده ايمن آبادي، با بيان اينكه اگر كس��ي 
در ارز و سكه س��رمايه گذاري كند دچار مشكل 
مي ش��ود، عنوان كرد: س��رمايه ها بايد به سمت 
توليد برود، اما بس��ياري مي گويند بستر توليد 
فراهم نيست، نكته اين است كه بايد در توليدي 
كه منجر به صادرات مي شود سرمايه گذاري شود.

اين نماينده مجلس توضيح داد: توليدي كه منجر 
به صادرات نشود سرمايه گذاري مناسبي نيست، 
بنابراين بهترين بستر براي سرمايه گذاري توليدي 
است كه صادر مي شود اما از آنجايي كه آمارهاي 
اين بخش منعكس نمي ش��ود مردم فقط نقاط 

منفي سرمايه گذاري در توليد را مي بينند.
وي با اشاره به ممنوعيت صادرات برخي كاالها 
گفت: چرا ص��ادرات بعضي از كااله��اي رامنع 
كرديم؟ دليل اين كار شرايط بازار واقتصادي خوب 
اين محصوالت در كشورهاي همسايه است، چرا 
لبنيات و س��يمان به اين جا كشيده شد؟ چون 

وضعيت خوبي در كشورهاي همسايه دارند.

  سرمايه هاي خانه دارها به بورس برود
جعفرزاده ايمن آبادي با بيان اينكه حجم صادرات 
در چند ماه گذشته قابل توجه است، اظهار كرد: 
حجم كلينك��ر صادراتي كش��ور در 6و 3 ماهه 
گذشته قابل توجه است، بخش اعظمي از صادرات 

به توليدات داخلي برمي گردد.
عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات 
مجلس در اين باره كه خانه دارها به س��مت بازار 
س��كه و ارز رفته بودند، اكنون چه بستري براي 
س��رمايه گذاري آنها وج��وددارد، گفت: بورس 
مي تواند فرصت خوبي براي سرمايه گذاري اين 
بخش از جامعه باشد، شركت هايي كه وضعيت 
مالي آنها حاكي از سود دهي است مي تواند بستر 

مناسبي براي جذب سرمايه هاي خانگي باشد.

نگاهي به مجوزهاي صادره نشان مي دهد، 32درصد 
افزاي��ش س��رمايه ها از محل مطالبات حال ش��ده 
سهامداران و آورده نقدي و مابقي از محل سود انباشته 

و اندوخته ها تامين شده است .
مديريت نظارت بر بازار اولي��ه، مجوز انجام افزايش 
سرمايه 36 شركت فعال در بازار سرمايه را صادر كرد.

به گزارش سنا، صدور اين مجوزها در راستاي اجراي 
مفاد قانون ب��ازار اوراق بهادار و مقررات مربوطه طي 
شش ماهه سال 97 نس��بت به بررسي درخواست 
افزايش سرمايه شركت هاي سهامي عام ثبت شده 
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفته است .

مبلغ كل مجوزهاي ارايه شده به شركت هاي سهامي 
عام جهت انجام افزايش سرمايه طي اين مدت معادل 

87 ميليارد و 476 ميليون و 44 هزار ريال است .
نگاهي به مجوزهاي صادره نشان مي دهد، 32درصد 
افزاي��ش س��رمايه ها از محل مطالبات حال ش��ده 
سهامداران و آورده نقدي و مابقي از محل سود انباشته 

و اندوخته ها تامين شده است .
بر اين اس��اس 15 مورد اوراق اجاره، اوراق مشاركت، 
اوراق س��لف م��وازي اس��تاندارد و اوراق مرابحه نيز 
پذيره نويس��ي ش��ده كه مبلغ آن ب��ه 34 ميليارد و 

870ميليون ريال مي رسد .
از اين تع��داد 7 مورد مربوط به اوراق س��لف موازي 
استاندارد، 1 مورد اوراق مشاركت، 6 مورد اوراق اجاره 

و 1 مورد اوراق مرابحه بوده است .
همچنين اس��تارت معامالت در بخش معامالت 
ثانويه ان��واع اوراق بدهي با تعداد 9 اس��ناد خزانه 
اس��المي به مبلغ 135 ميليارد و 301 ميليون و 

466 ريال بوده است .
 اسناد خزانه اسالمي فاقد نرخ اسمي و ناشر و باني اين 
اوراق، وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از 

دولت جمهوري اسالمي ايران است .
   »خوساز« يك قدم جلوتر تا افزايش سرمايه 
348درصدي: محورسازان ايران خودرو قصد دارد 
از محمل تجديد ارزيابي، سرمايه خود را 348درصد 
افزاي��ش دهد. اين افزايش س��رمايه پ��س از تاييد 
حس��ابرس در انتظار تاييد س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار است. شركت محورسازان ايران خودرو قصد 
دارد به منظور خروج از ماده 141، س��رمايه خود را 
348درصد افزايش دهد. به گزارش س��نا، شركت 
صنعتي محورسازان ايران خودرو، با انتشار گزارشي 
در شبكه كدال از تاييد افزايش سرمايه شركت توسط 

حسابرس و بازرس قانوني خبر داد.
برهمين اساس شركت »خوساز« قصد دارد سرمايه 
خود را از مبلغ 25 ميليارد تومان به 112 ميليارد تومان 

افزايش دهد.
اين افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها 
و به منظور خروج از ماده 141 اليحه اصالحيه قانون 

تجارت انجام مي شود.

صاحبنظرانچشماندازبازارسرمايهراترسيمميكنند

تحليليازرفتارتازهواردها:

نشانه هاي تعادل در بورس

برخي با منطق بازار سكه و دالر به بورس آمده اند

گروه بورس| مسعود كريمي| 
 برآيند كلي معامالتي شاخص كل بورس اوراق بهادار 
تهران طي داد و ستد هاي هفته جاري همگام با مصوبات 
مثبت مجلس شوراي اس��المي در خصوص تصويب 
اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي 
تروريسم »CFT« نشان از كاهش 4 هزارو 544 واحدي 
)معادل 2.4 درصد منفي( دارد. به عقيده كارشناسان 
بازار سرمايه پس از هر رشد شارپي در بازار سهام بطور 
قطع قيمت سهام صنايع و شركت ها با مقداري كاهش 
و اصالح همراه خواهد شد كه جريان معامالتي بورس 
تهران طي هفته جاري به نوعي نشان از اين مهم دارد.  
در همين حال، اغلب فعاالن اقتصادي بر اين باورند كه 
بازار سهام كشور در مقايس��ه با ساير بازار  هاي موازي 
همچنان از پتانسيل 40 الي 50 درصدي رشد بهره مند 
است و س��ردرگمي ارزي اين روز ها به نوعي مي تواند 
به سود بازار سهام تمام ش��ود. چرا كه پر شدن سقف 
انتظارات ارزي در كنار افزايش ريسك سرمايه گذاري در 
اين حوزه به عنوان نكته اي منفي در امر سرمايه گذاري 
لحاظ خواهد شد. به هر روي، در فضاي كلي تاالر حافظ 
مشاهده مي شود سهم هايي كم ارزش و بدون پشتوانه 
فاندامنتالي قوي كه س��وار بر موج هيجاني با افرايش 
قيمتي مواجه شدند نيز به نوعي با حاكم شدن فضاي 
تحليلي به جايگاه واقعي خود توام با كاهش قيمت ها 
در روز هاي آتي مي رسند و در اين بين افرادي كه بدون 
بررسي اقدام به خريد هر نوع سهمي در بورس كردند با 
پديده رسوب سهام در پرتفوي خود مواجه خواهند شد. 

  تغيير مسير گروه ها
در همين رابطه، سيدياسر شريعت معاون سرمايه گذاري 
شركت ارزش آفرينان فدك با اشاره به بروز نشانه هايي 
از تع��ادل در روند معامالتي بورس تهران در گفت وگو 
با »تعادل« عنوان كرد: رش��د بازار از اوايل ش��هريور 
ماه به صورت هيجاني و در برخ��ي از گروه ها به نوعي 
غيرمنطقي رخ داد. بنابراين، تجربه نشان مي دهد كه 
هيجان در روند صعودي و نزولي ش��اخص بطور قطع 
برگشتي هم متناسب با همان ميزان خواهد داشت.  به 
گفته وي، در اين ميان ممكن است برخي از گروه ها و 

سهم ها قرباني جو منفي بازار شوند و با وجود ارزندگي، 
كاهش قيمتي را در داد و ستد هاي خود تجربه كنند. 
اين كارشناس بازار سرمايه در خصوص چشم انداز اين 
دست از شركت  ها نيز تصريح كرد: بطور قطع در ميان 
و بلندمدت پ��س از پايان رفتار هيجان��ي بازار، تحت 
هر شرايطي مسير س��هم ها و گروه ها از يك ديگر جدا 
خواهد ش��د.  اين تحليلگر بازار س��رمايه معتقد است 
كه طي 2 الي 3 روز گذش��ته تا حدودي روند حركتي 
گروه ها از يك ديگر منفك شده اند كه اين مهم نشان از 
رسيدن به تعادل و  تخليه هيجان عجيب در معامالت 

بازار سهام دارد.  
سيدياس��ر شريعت ابراز داش��ت: احتمال تداوم فشار 
فروش در برخ��ي از گروه ها همچن��ان وجود خواهد 
داشت اما در كليت بازار به نظر مي رسد كه تقريبا اصالح 
هيجاني به پايان رس��يده است. به هر روي، از اين پس 
سهامداران مي بايس��ت براي خريد يا فروش سهام در 
بورس كشور به دنبال داليل منطقي بيشتري باشند. 
معاون سرمايه گذاري شركت ارزش آفرينان فدك اذعان 
داشت: با توجه به نشانه ها و تغييرات در نوع معامالت 
برخ��ي از گروه ها پيش بيني مي ش��ود ك��ه بازار طي 
هفته هاي آتي به نقطه تعادل واقعي خود خواهد رسيد. 
بنابراين، مي توان بر اين نكته تاكيد كرد، در مواقعي كه 
رشد يا كاهش به صورت دسته جمعي شكل بگيرد به 
مرور زمان روند معامالتي شركت ها و گروه ها از يكديگر 

جدا خواهد شد.
اين كارشناس بازار سرمايه تصميم مجلس در خصوص 
تصويب اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين 
مالي تروريسم »CFT« را تصميمي عقاليي ارزيابي كرد 
و ادام��ه داد: اميدواريم در انتها ب��ه صورتي كه به صالح 
كشور است اين موضوع به تصويب نهايي برسد چرا كه اين 
مهم مي تواند اثرگذاري مثبتي را در آينده داشته باشد. 
سيدياسر شريعت بر اين باور است كه، با توجه به شرايط 
اقتصادي و سياسي كش��ور در كنار وضعيت نرخ دالر و 
بازار   هاي كااليي داخلي ش��اهد مشكل خاصي در بازار 
سهام نخواهيم بود.  وي افزود: ريزشي براي بازار متصور 
نمي شود و گروه هايي كه گزارش هاي 6 ماهه خوبي را ارايه 
كنند نيز مي توانند حركت هاي مثبتي را طي هفته آينده 

در روند معامالتي سهام به ثبت برسانند. اين تحليلگر بازار 
سرمايه تصريح كرد: با توجه به تجربه چند روز اخير بعيد 
به نظر مي رسد كه بازار حركتي يك دست را در دستور كار 
خود قرار دهد و تمام سهم ها با يك ديگر رشد پيدا كنند. 
به هر حال، برخي از گروه ها كه گزارش هاي مطلوبي را به 
بازار ارايه مي كنند به نظر مي رسد كه هفته مناسب تري را 
تجربه كنند. معاون سرمايه گذاري شركت ارزش آفرينان 
فدك بيان كرد: تا زماني كه ارزش معامالت در رقمي بين 
1500 تا 2 هزار ميليارد تومان قرار بگيرد در واقع روند 
بازار همچنان پر رونق و صعودي خواهد بود. اين در حالي 
است كه در چنين شرايطي روند هاي منفي نيز به عنوان 

اصالح قيمتي محسوب مي شوند.

 3  عامل اساسي رشد
از س��ويي ديگر، علي تاج بر كارشناس بازار سرمايه با بيان 
اينكه در روزهاي حساس كنوني فرصتي براي جايگزيني 
سرمايه گذاري در بازار سرمايه به جاي بازار ارز و سكه فراهم 
شده است، گفت: مهم تر از روند نماگرها فرهنگ سازي و 
اصالح ناهنجاري  بازار س��رمايه از اهميت برخوردار است. 
به گزارش فارس، وي پيرامون آخرين وضعيت بازار سهام 
گفت: بازار س��هام پس از يك صعود تاريخي، طي روزهاي 
اخير در مسير اصالح قرار گرفت. اين تحليلگر بازار بيان كرد: 
متاسفانه فعاالن هيجاني بازار سهام چه در روزهاي مثبت 
و چه در روزهاي منفي، رفتارهاي توده واري را از خود بروز 
مي دهند كه با وجود پيشرفت بنيه علمي نهادهاي مالي 

فعال در بازار سرمايه، همچنان برتري احساسات و شايعات 
بر تحليل و بررسي در خريد و فروش ها حرف اول را مي زند. 
به گفته اين كارشناس بازار سرمايه صعود شاخص كل بورس 
در تابستان امسال، اگرچه با شتاب غيرقابل پيش بيني همراه 
بود ولي به پشتوانه داليل بنيادي مشخصي رخ داد كه علت 
ريزش هاي اخير را مي توان در همان داليل بنيادي جستجو 
كرد. وي ادامه داد: سه عامل اصلي صعود شاخص كل بورس 
شامل افزايش نرخ ارز، افزايش نرخ جهاني كاالهاي اساسي 
و انتقال بخشي از نقدينگي كشور به بازار سرمايه خالصه 
مي شود. بر اين اساس افزايش نرخ ارز از يك طرف منجر به 
افزايش نرخ فروش شركت هاي توليدي شده و اثر با اهميتي 

را در سودآوري شركت هاي صادركننده دارد.

بورس در هفته ها و روزهاي اخير با جهش قابل 
توجهي همراه بود به نحوي كه شاخص كل در 
ع�رض چند ماه از مرز 190 هزار عبور كرد و در 
آس�تانه عبور از مرز 200 هزار قرار گرفت. اين 
رش�د عجيب و قابل توجه، بسياري از افرادي 
را كه تاكنون به بورس و بازار سرمايه توجهي 
نداشتند به بورس عالقه مند ساخت به نحوي 
ك�ه كارگزاري هايي كه براي خري�د و فروش 
س�هم در بازار س�رمايه كد ص�ادر مي كنند با 
هج�وم اف�راد ت�ازه  واردي مواجه ش�دند كه 
خواهان دريافت كد از كارگ�زاري بودند. اين 
ت�ازه وارد ها بعضا با س�رمايه هايي قابل توجه 
به ب�ورس آمدند. اما در روزهاي اخير ش�اهد 
بوديم بازار سرمايه با افت و ريزش شاخص  كل 
مواجه شد. شاخص كل از كانال 190 هزار واحد 
به كانال 170 هزار بازگش�ت وسپس با اندكي 
اصالح به مرز 180 هزار رسيد. اينك بسياري 
از ت�ازه واردان ك�ه به طمع س�ود هاي كالن و 
بعضا چند صددرص�دي به بورس آمده بودند، 
با مقداري كاهش در ارزش سهامي كه خريده 
بودند، مواجه ش�ده اند و بعضا نگران وضعيت 
خود هس�تند. اين مساله بار ديگر بحث رفتار 
حرفه اي در بورس را به موضوعي شايان توجه 

تبديل كرده است.
داري�وش روزبهانه، تحليلگر بازار س�رمايه، در 
گفت وگو با ايلنا، رفتار افراد تازه وارد به بورس را 

تحليل كرده است: 

  در هفته هاي اخير رشد قيمت سهام شركت هايي 
ك�ه ص�ادرات و درآم�د دالري داش�تند، مانن�د 
پتروشيمي ها، فوالدي ها و معدني ها را شاهد بوديم. 
اما در دو روز گذش�ته با كاهش نسبي قيمت دالر 
شاهد ريزش و افت ارزش سهام اين قبيل شركت ها 
بوديم. تحليل شما از اين تحوالت چيست و نقش 

كاهش قيمت دالر را تا چه مقدار موثر مي دانيد؟
به نظر م��ن ورود نقدينگي باال و قاب��ل توجه در چند 
هفته اخير موجب عدم تعادل هايي در قيمت س��هام 
شده است. تحليل مربوط به قيمت دالر و شركت هاي 
صادرات محور، هنوز به ص��ورت بنيادي تغيير نكرده 
اس��ت. ارزش سهام ش��ركت هاي صادراتي با توجه به 
قيم��ت دالر همچنان جاي رش��د دارد. ب��ه نظر من 
دستيابي شاخص كل به عدد 270 هزار در ميان مدت 
و تا پايان امس��ال قابل تحقق است. من معتقدم به جز 
ريسك هاي سياسي كه در مورد آبان ماه مطرح مي شود 
و ممكن است به صورت مقعطي بازار را تحت تاثير قرار 
دهد، اما شرايط كلي تغيير نمي كند و بازار سرمايه در 
همان بستر كلي رو به رشد به حركت خود ادامه خواهد 
داد. اما ريزش هاي مقطعي كه در چند روز گذشته شاهد 
بوديم تحت تاثير حجم نقدينگي بسيار زياد بازار و رفتار 

هيجاني و غيرحرفه اي افراد تازه وارد به بورس است.
  در هفته هاي اخير ش�اهد بوديم بس�ياري از 
افرادي ك�ه تاكنون هي�چ فعاليت�ي در بورس 
نداشتند با شنيدن اخباري مبني بر رشد ارزش 
س�هام و بازدهي مناس�ب بورس، به سوي بازار 
سرمايه هجوم آورده اند و بسياري از كارگزاري ها 

با صف متقاضي�ان دريافت كد معامله در بورس 
مواجه بودند. شما معتقديد رفتار غيرحرفه اي 
اين اف�راد تازه وارد كه بعضا ب�ا نقدينگي باال به 
بورس هجوم آورده اند موجب نوسانات روزهاي 

اخير است؟
بله دقيقا. اين افراد همانطوري كه چند ماه شنيده بودند 
قيمت سكه يا دالر صعودي است و به سمت بازار سكه 
و دالر رفته بودند اكنون هم شنيده اند كه وضع بورس 
خوب اس��ت و با همان منطق س��كه و دالر به بورس 
آمده اند. اينها درك درستي از بورس ندارند. نمي دانند 
تحليل بنيادي چيست. حتي تفاوت سهم با سكه يا دالر 
را نمي دانند و مي خواهند در بورس هم مانند بازار دالر و 
سكه رفتار كنند. وقتي عده اي با انگيزه هاي سفته بازانه 
به بازار دالر و سكه مي روند و با همان منطق به بورس 
هم مي آيند، طبيعي است كه منطق رفتار سفته بازانه 
را با خود به بورس هم مي آورند. اما مساله اين است كه 
سهام، چنين دارايي نيست و با آن نمي توان مانند سكه 

و دالر رفتار كرد.
   ش�ما پيش�نهاد مي كني�د اف�رادي كه قصد 
سرمايه گذاري در بورس را دارند با تحليل هاي 
بنيادي نس�بت به خريد س�هم اقدام كنند يا با 

تحليل هاي تكنيكال؟
من توجه به تحليل بنيادي را پيشنهاد مي كنم. اما نكته 
مهمي كه بايد به افراد تازه وارد به بورس بايد به صورت 
موكد گفت اين اس��ت كه داستان ورود پول به بورس، 
داستان يك روز و دو روز يا چند هفته نيست. به اين گروه 
از افراد بايد تفهيم كرد كه بورس جاي يك شبه پولدار 

شدن نيست. بازار س��رمايه اصال از اين جنس نيست. 
كارشناسان بازار سرمايه بايد اين نكته را با صراحت و 
بي رحمي كامل به مردم بگويند. متاسفانه برخي بدشان 
نمي آيد كه پول مردم به صورت انبوه به بورس بيايد و 
پشت سهم هاي مد نظرشان بنش��يند. اما بايد توجه 
داشت ماهيت بورس چه در ايران و چه در همه جاي دنيا 
اينگونه نيست كه يك گروه با انگيزه هاي سفته بازانه يا 
انگيزه كسب زود زياد در يك مدت بسيار كوتاه، به اينجا 
بيايند و در عرض چند روز سود كالني به دست بياورند 
و سپس بروند. در نتيجه كساني كه به بورس مي آيند 
بايد زمان مد نظرشان را به دوره طوالني تر مثال 6 ماه الي 
يك سال تنظيم كنند. افراد تازه وارد پيشنهاد مي كنم 
به خصوصيات بنيادي سهم توجه كنند. اينكه سهام 
شركتي كه مي خرند مربوط به چه صنعتي است؟ چه 
افقي دارد؟ ظرفيت توليدش چقدر است؟ توجه داشته 
باش��ند ريسك هاي سياسي نس��بت به همه سهم ها 
يكسان نيست و ريسك سياسي شركتي كه صادرات 

يا واردات دارد يا شركت هاي كه فقط در داخل كشور 
فعال هستند، متفاوت است. همچنين پتانسيل صنايع 
گوناگون نسبت به هم متفاوت است. اگر به اين موارد 
توجه نكنند ممكن است همان باليي كه در بازار دالر 
بر سر عده اي آمده در بورس هم براي شان ايجاد شود و 

براي ديگران هم درد سر درست كنند.
  با مق�داري فاصله گرفتن از بحث ه�اي روز و 
نوسانات اخير، آيا ش�ما در شرايط ايران، توجه 
به تحليل تكنيكال را ب�ر تحليل بنيادي ارحج 

مي دانيد؟
من قطعا توجه به تحليل هاي بنيادي را ارحج مي دانم و 
فكر نمي كنم تحليل تكنيكال فعال در ايران پاسخگوي 
تحليل رفتار قيمت باشد؟ اگر در روزي در ايران، بازارها 
عمق بيش��تري پيدا كرد و محدوديتي در باال رفتن يا 
پايين آمدن قيمت سهام در يك روز نبود و موارد ديگري 
كه الزم اس��ت، ش��كل گرفت آن وقت مي توان گفت 

تحليل تكنيكال مي تواند بهتر جواب بدهد.

گ�روه بورس| آمار معامالت بورس نش��ان مي دهد 
كه در روز گذش��ته ش��اخص هاي بورس با رشد مواجه 
شدند بطوري كه شاخص كل با 168 واحد رشد معادل 
0.09 درصد ب��ه 181 هزار 15 واحد، ش��اخص قيمت 
»وزني - ارزشي« با 49 واحد افزايش معادل 0.09 درصد 
به 52 هزار 905 واحد، ش��اخص كل »هم وزن« با 549 
واحد افت مع��ادل  1.83 درصد به 29 هزار و 439 واحد، 
شاخص قيمت »هم وزن« با  388  واحد كاهش، معادل 
1.83 درصد به 20 هزار و 806 واحد، شاخص آزاد شناور 
با 241 واحد افت، معادل 0.12 درصد به 193 هزار و 844 
واحد، شاخص بازار اول با 102 واحد كاهش معادل 0.07 
درصد به 136 هزار 674 واحد و شاخص بازار دوم با 1421 
واحد صعود معادل 0.41 درصد، به 344 هزار و 572 واحد 
رسيد.  از سويي ديگر در اين روز تاالر شيشه اي 6 نماد » 
شپنا با 211 واحد، كچاد با 206 واحد، تاپيكو با 183 واحد، 
پارس با 156 واحد، پارسان با 137 واحد و فارس با 106 
واحد« رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل بورس 

بر جاي گذاشتند.
به اين ترتيب، در پايان معامالت ب��ورس، در 165 هزار 
و 113 نوب��ت معامالتي، 3 ميليارد و 320 ميليون برگه 

اوراق بهادار ب��ه ارزش 13 هزار و 171 ميليارد تومان در 
بورس معامله شد و ارزش بازار به 690 هزار و 602 ميليارد 

تومان رسيد.
 

  جهش در بازار ابزارهاي نوين مالي 
در پايان اين هفت��ه معامالتي در فراب��ورس ايران يك 
ميليارد و 301 ميليون ورقه بهادار به ارزش بيش از 6 هزار 
و 97 ميليارد و 329 ميليون ريال در تمامي بازار ها ميان 
معامله گران دست به دست شد كه بيش از 38 درصد از 
حجم كل معامالت به دو بازار اصلي سهام فرابورس يعني 

بازار  هاي اول و دوم اختصاص يافت.
شاخص كل فرابورس در روز چهارشنبه 18مهر ماه 97 در 
حالي كه در ساعات ابتدايي معامالت به پله 2047 واحدي 
نزديك شده بود در پايان معامالت با 18واحد كاهش در 
ارتفاع 2012 واحدي ايستاد كه اين كاهش بيش از همه 
تحت تاثير معامالت منفي در نماد »ذوب« قرار داشت 
و اين 10 واحد اثر منفي بر آيفكس مانع از تاثير بيش��تر 
معامالت مثبت در نماد »ميدكو« بر رشد شاخص كل شد. 
ادامه بررسي نماد ها در روز جاري نشان مي دهد بيشترين 
افزايش قيمت را نماد »اوان« و بيشترين كاهش قيمت 

را نماد »ثعمرا« تجرب��ه كردند. همچنين نماد  تازه وارد 
»تاپكيش« در كنار »ذوب« و »سمگا« ُپربيننده ترين 
نماد ها لقب گرفت. از طرف ديگر، 127 ميليون سهم به 
ارزش 464 ميليارد ريال در بازار اول و 374 ميليون سهم 
به ارزش يك هزار و 516 ميليارد ريال در بازار دوم فرابورس 
معامله ش��د كه نماد »ذوب« با حجم معامالت بيش از 
86 ميليون سهمي به ارزش بيش از 279 ميليارد ريال 
بيشترين حجم و ارزش معامالتي را در هر دو بازار به خود 
اختصاص داد. در ادامه معامالت سهام در سه تابلو بازار پايه 
735 ميليون سهم به ارزش يك هزار و 659 ميليارد ريال 

ميان معامله گران دست به دست شد.
به عالوه، در بازار ابزار هاي نوين مالي در روزي كه گذشت 
65 ميليون ورقه به ارزش 2 ه��زار و 459 ميليارد ريال 
معامله ش��د؛ در اين بازار كه اوراق بدهي، صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قابل معامله )ETF( و اوراق تسهيالت 
مسكن بانك هاي مسكن و ملي معامله مي شوند، تسه ها 
در بازه قيمتي 632 هزار تا 614 هزار ريال نوس��ان كرد؛ 
»اش��اد6« باالترين حجم و ارزش معامالت��ي را در بازار 
بدهي در اختي��ار گرفت و صندوق اعتم��اد در ETFها 

صدر نشين شد.

معاون پذيرش و ناش��ران فرابورس به تش��ريح آخرين 
وضعيت پذي��رش ش��ركت ها و عرضه ه��اي اوليه در 
فراب��ورس، تامين مالي ن��وآوري از طريق ب��ازار دارايي 
فكري و صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه و تامين 
مالي جمع��ي پرداخت. به گفت��ه وي در حوزه فعاليت 
صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه نيز 5 صندوق در 
حال حاضر روي تابلو هستند كه ارزش آنها 145 ميليارد 
تومان اس��ت و در حوزه هاي مختلفي اع��م از فناوري 
اطالعات و ارتباطات، فناوري مالي، زيست فناوري، حوزه 
فرهنگ، آب، سالمت، پتروشيمي و ... به فعاليت مشغولند.  
وي با اش��اره به اينكه به زودي شاهد پذيره نويسي يك 
صندوق VC ديگر در فرابورس ايران خواهيم بود، افزود: 
صندوق بازنشس��تگي كشوري موس��س اين صندوق 
10 ميليارد توماني است و در حوزه بيمه و بازنشستگي 
اقدام به تامين مالي خواهد كرد. معاون پذيرش و ناشران 
فرابورس ايران همچنين اعالم كه 9 صندوق VC ديگر كه 
سرمايه آنها در مجموع 305 ميليارد تومان است بررسي 
ش��ده   و موافقت اصولي دريافت كرده اند و در حال طي 
كردن مقدمات مربوط به پذيره نويسي هستند كه حوزه 
فعاليت اين صندوق ها مواردي همچون سالمت، مواد و 

تجهيزات پيشرفته، زيست فناوري، تجارت الكترونيك، 
راه  و شهرسازي و حمل و نقل، فناوري هاي ساختمان و ... 
است. وي از بررسي 10 صندوق  سرمايه گذاري جسورانه 
ديگر براي اعطاي موافقت اصولي خبر داد و گفت: برخي از 
اين VCها حوزه فعاليت جديدي براي تامين مالي دارند، 
به عنوان مثال يك صندوق جسورانه در حوزه فيلم و دو 
صندوق ديگر در حوزه هاي اكتشاف معادن و كشاورزي 
براي فعاليت به فرابورس درخواست كه در دست بررسي 
است. تصويب دستورالعمل صندوق هاي سرمايه گذاري 
خصوصي در هيات مديره س��ازمان بورس خبر ديگري 
بود كه معاون پذيرش و ناشران فرابورس ايران در جمع 
خبرنگاران مطرح كرد و در اي��ن باره گفت: اگر چه اين 
دستورالعمل هنوز ابالغ نشده اما در هيات مديره سازمان 
بورس تصويب شده است و تاكنون 3 درخواست در اين 
حوزه ارايه شده كه حداقل 150 ميليارد تومان تامين مالي 
از طريق اين صندوق ها صورت خواهد گرفت. به گفته وي 
همچنين راه اندازي Fund Of Fund توسط سازمان 
بورس مصوب شده و يك درخواست در اين رابطه ارايه 
شده است كه 600 تا يك هزار ميليارد تومان سرمايه اين 

صندوق است و به زودي پذيره نويسي خواهد شد.

اعطايموافقتاصوليبه9صندوقجسورانهامواجبازارسهامبهآرامشرسيدند
معاون پذيرش و ناشران فرابورس ايران خبر دادمروري بر آمار معامالت بورس و فرابورس 
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روي خط شركت ها 



تشكلها6

»تعادل«روندصادراتكااليبدوننفتخامايرانبهعراقوافغانستاندرنيمهنخستسالجاريرابررسيميكند

سهم گيري دو شريك تجاري از سبد صادراتي ايران
تعادل|

در نيمه نخس�ت س�ال 1397 از مجموع 23.1 
ميلي�ارد دالر صادرات كاالي ب�دون نفت خام 
ايران، دوكش�ور عراق و افغانس�تان به عنوان 
دومي�ن و چهارمين مقصد صادرات�ي ايران به 
ترتيب سهم 20 درصدي و 7 درصدي از صادرات 
غيرنفتي اي�ران را به خود اختص�اص داده اند. 
عالوه بر اين، صادرات كاالي غيرنفتي ايران در 
مدت مذكور نس�بت به مدت مشابه سال قبل 
حدود 13 درصد رشد داشته و صادرات به كشور 
عراق مهم ترين عامل اثرگذار بر رشد صادرات 
كااليي غيرنفتي ايران بوده است. از ديگر سو، 
آمارها نش�ان مي دهد س�هم اين دو همس�ايه 
شرقي و غربي از صادرات كااليي غيرنفتي ايران 
نسبت به مدت مشابه سال 1396 افزايش يافته 
است. بر اساس گزارش اتاق تهران، اين در حالي 
است كه با رش�د 45 درصدي صادرات ايران به 
عراق در ش�ش ماهه نخست سال جاري، عراق 
كه در پنج ماهه نخست 1397، سومين مقصد 
صادراتي ايران بوده، در پايان ش�هريورماه در 
جايگاه دوم ميان مقاص�د صادراتي ايران قرار 
گرفته اس�ت و البته، پيش بيني مي شود كه به 

زودي جايگاه نخست را نيز از آن خود كند.

 فشار تقاضا و افزايش صادرات به همسايگان
در ماه هاي اخير، افت ارزش ري��ال در برابر ارزهاي 
خارجي موجب افزايش تقاضا براي كاالها و خدمات 
ايراني در كش��ورهاي اطراف و به ويژه همس��ايگان 
ايران شده است. در همين مدت، ورود اتباع خارجي 
به ايران به قصد خري��د كاال، به اندازه اي كفه تقاضا 
را سنگين كرده كه برخي كاالها همچون خشكبار، 
گوجه فرنگي و رب گوجه فرنگي و نيز سيب زميني، 
با افزايش بي س��ابقه قيمت در داخل مواجه شده و 
دولت ناگزير از اع��ام ممنوعيت صادرات براي آنها 
شد. عاوه بر اين، بر اس��اس آمارها، صادرات ايران 
به كشوري مانند عراق در طول شش ماه گذشته به 
ركورد بي سابقه اي دست پيدا كرده و به زودي، ايران 
به بزرگ ترين شريك تجاري خارجي اين كشور بدل 
خواهد شد. فارغ از اينكه هجوم خارجي ها به ايران 
را تا چه اندازه مي توان مصداق صادرات غير نفتي در 
نظر گرفت اما اين پرس��ش به ميان مي آيد كه روند 
صادرات ايران به كش��ورهاي همسايه خود چگونه 

بوده اس��ت؟ گزارش حاضر با استفاده از آمار ماهانه 
گمرك ايران، به بررسي روند صادرات كاالي بدون 
نفت خام ايران به دو كش��ور عراق و افغانس��تان در 
پايان شهريور ماه 1397 مي پردازد. ارزش صادرات 
كاالهاي بدون نفت خام ايران در نيمه نخست سال 
1397 تقريبا 23.1 ميليارد دالر بوده اس��ت. از اين 
مقدار، حدود 7 درصد به افغانس��تان و 20 درصد به 
كش��ور عراق صادر شده است. آمارها نشان مي دهد 
سهم اين دو كشور از صادرات كااليي غيرنفتي ايران 
نس��بت به مدت مشابه س��ال 1396 افزايش يافته 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه با رشد 45 درصدي 
صادرات ايران به عراق در مدت مذكور نسبت به نيمه 
نخست 1396، عراق كه در پنج ماهه نخست 1397، 
سومين مقصد صادراتي ايران بوده، در پايان شهريور 
1397 در جاي��گاه دوم ميان مقاصد صادراتي ايران 
قرار گرفته است. صادرات ايران به كشور افغانستان 
نيز در نيمه نخس��ت 1397، نسبت به نيمه نخست 

سال 1396 رشد 31 درصدي داشته است. 
صادرات ايران در ش��ش ماهه نخست سال 1397 
نسبت به مدت مشابه 1396 حدود 13 درصد رشد 
داش��ته كه مهم ترين عامل اثرگ��ذار بر آن، افزايش 
صادرات به عراق بوده اس��ت. آمارها نشان مي دهد 
س��هم كش��ورهاي عراق و افغانس��تان از رشد 13 
درصدي ارزش صادرات كااله��اي بدون نفت خام 
كش��ور در مدت مذكور، به ترتيب ح��دود 7 واحد 

درصد و 2 واحد درصد بوده است. 
ط��ي نيمه نخس��ت س��ال 1397، در مجموع 9.6 
ميليون تن كاالي بدون نفت خ��ام به ارزش 4.56 
ميليارد دالر به مقصد كشور عراق صادر شده كه در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل، از رشد حدود 45 
درصدي در وزن و ارزش برخوردار بوده اس��ت. اين 
در حالي اس��ت كه هم از حيث ميزان و هم از لحاظ 
ارزشي، صادرات به عراق در نيمه نخست 1397 در 
مقايس��ه با عملكرد مدت مشابه سال هاي 1395 و 

1396، باالتر است.

 صادرات به عراق
بررس��ي روند ماهانه صادرات ايران به كشور عراق 
نش��ان مي دهد صادرات ايران به عراق طي دوازده 
ماهه منته��ي به ش��هريور 1397 بطور متوس��ط 
ماهان��ه 5.9 درصد رش��د ك��رده و از 576 ميليون 
دالر در ش��هريور 1396 ب��ه 1.1 ميلي��ارد دالر در 

ش��هريور 1397 رسيده است. در نيمه نخست سال 
1397 روند رش��د ارزش و مقدار صادرات به عراق 
)جز در خرداد ماه( صعودي بوده اس��ت. بطوري كه 
در ش��هريور 1397، صادرات اي��ران به عراق از نظر 
ارزش��ي و وزني به باالترين سطح خود در يك سال 

اخير رسيده است. 
يكي از نكات قابل ماحظ��ه در روند صادرات ايران 
به عراق طي نيمه نخس��ت 1397 اين اس��ت كه در 
ش��هريور 1397، صادرات به عراق از نظر ارزش��ي 
نس��بت به مرداد ماه 28 درصد رش��د داش��ته و از 
نظر وزني 106 درصد رش��د كرده است. به عبارتي 
متوسط قيمت كاالهايي كه در شهريور ماه به عراق 
صادر ش��ده، كاهش يافته است. در شهريور 1397، 
كاالهاي صادراتي به عراق بطور متوس��ط با ارزش 
352 دالر به ازاي هر تن صادر شده اند، در حالي كه 
متوسط قيمت در مرداد 1397 معادل 566 دالر به 

ازاي هر تن بوده است.

 صادرات به افغانستان
در نيمه نخست سال 1397، در مجموع 3.2 ميليون 
تن كاالي بدون نف��ت خام به ارزش 1.7 ميليارد دالر 
به مقصدكشور افغانستان صادر شده كه در مقايسه با 
مدت مشابه س��ال قبل، از رشد 15درصدي در وزن و 

رشد 31 درصدي در ارزش برخوردار بوده است. 
بررسي روند ماهانه صادرات ايران به افغانستان نشان 
مي دهد ارزش صادرات كااليي بدون نفت خام ايران 
به اين كش��ور، طي دوازده ماهه منتهي به شهريور 
1397 بطور متوس��ط ماهانه 1.4 درصد رشد كرده 
و از 200 ميلي��ون دالر در ش��هريور 1396 به 235 
ميليون دالر در ش��هريور 1397رس��يده است. در 
نيمه نخست س��ال 1397، ارزش و مقدار صادرات 
به افغانس��تان تقريبا روندي نوس��اني داشته است. 
باالترين مقدار صادرات ايران به اين كشور در مدت 
مذكور، مربوط به ارديبهش��ت ماه اس��ت كه ارزش 
صادرات ايران به 405 ميليون دالر رس��يده كه در 

دوازده ماهه منتهي به شهريور 1397، بي سابقه بوده 
است. به نظر مي رسد يكي از داليل افزايش صادرات 
ايران به افغانستان در ارديبهشت ماه، رشد صادرات 
»ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل 
مايع ش��ده« تحت كد تعرفه 2711990 به كشور 
افغانس��تان در ارديبهش��ت و كاهش مجدد آن در 

خرداد ماه بوده است.
در خ��رداد ماه 1397 صادرات ايران به افغانس��تان 
كاهش 50 درصدي را در مقايس��ه با ارديبهش��ت 
همين س��ال تجربه نمود. در ماه ه��اي تير و مرداد 
صادرات ايران به افغانس��تان افزاي��ش يافت اما در 
شهريور ماه با كاهش حدود 28 درصدي، صادرات 
ايران به افغانس��تان به 235 ميليون دالر رس��يد. از 
ديگر سو، متوس��ط قيمت صادرات كاالها به كشور 
افغانستان در ش��هريور 1397، حدود 545 دالر به 
ازاي هر تن بوده كه نسبت به فروردين سال 1397، 
حدود 167 دالر به ازاي هر تن افزايش يافته است. 
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اخبار

انحصار در بازار با پيش فروش 
لوازم خانگي 

 توقف صادرات كاشي 
سراميك به عراق 

تسنيم|دبير كل انجمن صنايع لوازم خانگي ايران 
گفت: اجراي طرح پيش فروش لوازم خانگي در بازار 
تاط��م و انحصار طلبي ايج��اد مي كند. حبيب اهلل 
انصاري با بيان اينكه انجمن صنايع لوازم خانگي ايران 
بيش از 37 سال سابقه فعاليت دارد، اظهار كرد: طرح 
پيش فروش لوازم خانگي هفته گذش��ته در كميته 
تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب 
رسيده اس��ت. او با اشاره به اينكه اعضاي اين كميته 
 مخالفتي با ايجاد ش��رايط جهت تسهيل وضعيت 
و هم پوشاني ميان توليد و تقاضا ندارند، اظهار كرد: ارايه 
چنين طرح هايي از سوي بخش خصوصي به كميته 

تنظيم بازار آن هم قبل از بررسي قابل قبول نيست.
دبيركل و رييس ستاد برنامه ريزي و اجرايي انجمن 
صنايع لوازم خانگي ايران ادامه داد: قيمت هاي مصوب 
شده از سوي ستاد تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و 
تجارت بسيار پايين بود بنابراين كارخانه ها توليد خود 
را كاهش دادند. او با اعام اين مطلب كه با تاش هاي 
بيش از دو ماهه انجمن صنايع لوازم خانگي ايران در 
حال حاضر قيمت ها منطقي شده است، گفت: طي 
10 روز گذش��ته بازار در مس��ير تعادل قرار گرفته و 
اعام يك باره چنين طرحي از سوي يك توليدكننده 

منطقي نيست.

تس�نيم|رييس انجم��ن توليد كنن��دگان و 
صادر كنندگان كاشي و سراميك با اعام اينكه فعاالن 
اين صنعت در صادرات محصوالت خود به كشورهاي 
عراق و افغانستان و پاكستان ريال دريافت مي كنند، 
افزود: ما چگونه بايد به ازاي صادراتي كه ريال دريافت 
كرده ايم به دولت دالر بپردازي��م. بهنام عزيز زاده با 
گايه از اينكه بخشنامه جديد دولت در پيمان سپاري 
ارزي صادركنندگان را ملزم به بازگشت ارز حاصل از 
صادرات به كشور نموده است، اظهار كرد: اين بخشنامه 
صادرات صنعت كاش��ي و سراميك را به كشورهاي 

عراق، افغانستان و پاكستان متوقف كرده است. 
او ب��ا اعام اينكه فعاالن اين صنع��ت در صادرات 
محصوالت خود به كشورهاي عراق و افغانستان و 
پاكستان ريال دريافت مي كنند، افزود: ما چگونه 
بايد به ازاي صادراتي كه ري��ال دريافت كرده ايم 
 ب��ه دول��ت دالر بپردازيم. او با بي��ان اينكه حدود
90 درصد صادرات صنعت كاشي و سراميك به اين 
سه كشور است، گفت: با اباغ اين بخشنامه امكان 
صادرات براي صنعت كاش��ي و سراميك نيست و 
آنها ملزم به كاهش توليد ي��ا تعطيلي واحدهاي 
توليدي خود ش��ده اند زيرا بازار ساخت و ساز در 
داخل كشور راكد بوده و توليدكنندگان از طريق 

صادرات هزينه هاي خود را جبران مي كردند.

نايبرييساتاقايرانمطرحكرد

مديرمركزآمارواطالعاتاقتصادياتاقايرانخبرداد

سدقوانينسختگيرانهبرابرسرمايهگذارانخارجي

شاخصمديرانخريدبابرند»شامخ«منتشرميشود

نايب رييس اتاق ايران گفت: متاسفانه قوانين و مقررات ما 
در جذب سرمايه گذاري خارجي بسيار سختگيرانه است 
كه پيچيدگي هاي فراواني دارد. حسين ساح ورزي افزود: 
قوانيني همچون مالكيت، ثبت شركت، اخذ كد اقتصادي و 
مباحث مالياتي براي سرمايه گذاران ايراني هم دشواري هاي 
فراواني دارد چه رسد به سرمايه گذار خارجي كه بايد براي 
دس��تيابي به هر كدام از آنها بوروكراسي هاي متعدد اداري 
را گذراند. به گزارش خبرگزاري صدا و س��يما، او با اشاره به 
جلسه هفته گذشته شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ايران 
كه با حضور سران 3 قوه تشكيل شد اضافه كرد: اعضا براي 
حمايت و تسهيل جذب سرمايه گذاران خارجي و تشويق آنها 
براي حضور در كشورمان مصوب كردند به سرمايه گذاران 
خارجي به شرط 250 هزار دالر س��رمايه گذاري اقامت 5 
ساله اعطا ش��ود اين در حالي است كه پيش از اين مصوبه 
براساس قانون به سرمايه گذاران خارجي كه 300 هزار دالر در 
كشورمان سرمايه گذاري مي كردند تنها براي 3 سال اقامت 

داده مي ش��د ولي حاال براي تشويق بيشتر سرمايه گذاران 
خارجي براي حضور در ايران اين مدت زمان افزايش يافته 
و ميزان س��رمايه گذاري هم به اندازه 50 هزار دالر كاهش 
يافته است. ساح ورزي گفت: اقامت 5 ساله ايران به شرط 
250 هزار دالر س��رمايه گذاري در نگاه اول براي آنها كه از 
وضعيت اقتصادي كشور بي خبر باشند طرحي ايده آل به 
نظر مي رسد اما اگر كمي دقيق تر نگاه كنيم متوجه خواهيم 
شد كه براي سرمايه گذار خارجي جذابتي ايجاد نمي كند 
و موثر نخواهد بود. نايب رييس اتاق ايران با اش��اره به اينكه 
با اجراي مصوبه ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي و ارايه 
اقامت 5 ساله در صورت سرمايه گذاري خارجي 250 هزار 
دالري قطعا بخشي از مشكات سرمايه گذاران خارجي به 
واسطه اقامت 5 ساله در ايران حل خواهد شد و ديگر در پيچ 
و تاب موانع سطحي و پيش پا افتاده گرفتار نمي شوند، گفت: 
سوال اصلي اين است كه آيا فضاي كسب و كار در ايران آنقدر 
مناسب هست كه سرمايه گذار خارجي را براي ورود به كشور 

وسوسه كند، آن هم در مقابل شرايطي كه ديگر كشورها به 
خصوص كشورهاي همسايه ما همچون تركيه براي جذب 
سرمايه گذاران خارجي در نظر گرفته اند؟ اين مهم در صورتي 
رخ خواهد داد كه قوانين اين حوزه را اصاح كنيم و مقررات 
جديدي را جايگزين سازيم. در نظر داشته باشيد كه ريسك 
سرمايه گذاري در كشور ما بس��يار باالست. ساح ورزي با 
بيان اينكه اين مصوبه در مجموع يك گام رو به جلو اس��ت 
كه در آينده مي تواند راهگشا باشد، گفت: با اين مصوبه، توقع 
زيادي براي استقبال باالي سرمايه گذار خارجي ندارم و فكر 
نمي كنم اقامت 5 ساله براي آنها انگيزه الزم را ايجاد كند زيرا بر 
اساس گزارش بانك جهاني رتبه ايران از نظر سهولت كسب و 
كار در سال 2018، 120 بوده است. فضاي كسب و كار به زبان 
ساده يعني آن دسته از مولفه هايي كه ما به عنوان صاحب كار 
تسلطي به آن نداريم اما آن عوامل بر عملكرد ما موثر است. اين 
عوامل مي تواند سياسي اقتصادي و فناورانه باشد؛ عواملي كه 
مي توان آنها را با تحليل شناسايي كرد و مورد ارزيابي قرار داد.

مركز آمار و اطاع��ات اقتصادي اتاق اي��ران تاش براي 
 )PMI( استخراج داده هاي پايه ش��اخص مديران خريد
را آغاز كرده و در نظر دارد اين شاخص مهم اقتصادي را با 
برند شامخ منتشر كند. محمدرضا دوست محمدي، مدير 
اين مركز مي گويد زمينه سازي هاي الزم براي محاسبه اين 
شاخص فراهم شده و انتش��ار آن از آبان ماه آغاز مي شود. 
به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، بر اساس ماده 4 قانون 
بهبود مستمر فضاي كسب وكار، اتاق ايران را بايد شرايطي 
براي پايش و رصد محيط كسب وكار و اطاع رساني درباره 
وضعيت آن به مسووالن، سياست گذاران و فعاالن اقتصادي 
فراهم آورد. در اين راستا پارلمان بخش خصوصي درصدد 
اس��ت ش��اخص مديران خريد )PMI( را با برند ش��امخ 

محاسبه و منتشر كند.
مركز آمار و اطاعات اقتصادي اتاق ايران از پاييز 95 اجراي 
طرح پايش محيط كسب وكار را نيز برعهده گرفته كه در 
روزهاي آينده هش��تمين دوره از گزارش هاي فصلي آن 
منتشر خواهد شد. اين طرح ديدگاه فعاالن اقتصادي درباره 
مهم ترين موانع كسب وكار را بازگو مي كند اما عاوه بر آن 
نياز است با استفاده از ديگر شاخص هاي مرتبط با وضعيت 
اقتصادي توليد و جامعه، اطاعاتي از آخرين وضعيت رونق 
و ركود در بخش هاي مختلف اقتصاد نيز براي برنامه ريزي 
استخراج شود.بر اين اساس محاسبه و انتشار شاخص شامخ 
)PMI( كه وضعيت و شرايط كسب وكارها را در ماه نسبت 
به ماه قبل نشان مي دهد و مي تواند رونق يا ركود توليد در هر 
ماه و دورنماي وضعيت آن در ماه هاي آتي را نشان دهد در 
دستور كار مركز آمار و بررسي هاي اقتصادي اتاق ايران قرار 
گرفته است. دوست محمدي، مي گويد: بيش از 50 كشور 
شاخص مديران خريد )PMI( را محاسبه و منتشر مي كنند 
و اتاق ايران با مطالعاتي كه از سال گذشته انجام داده است 

بزودي نسبت به انتشار اين شاخص با برند شامخ به صورت 
ماهيانه اقدام خواهد كرد.دوست محمدي با اشاره به اينكه 
هيچ ك��دام از متوليان توليد آمار در كش��ور اقدامي براي 
محاسبه اين شاخص انجام نداده اند، مي افزايد: در شاخص 
شامخ، وضعيت رونق و ركود بخش هاي مختلف اقتصاد اعم 
از صنعت، خدمات و كشاورزي با پرسيدن سواالت معيار 
و اس��تاندارد جهاني از مديراني كه وظيفه واحد خريد يا 
فروش يك بنگاه اقتصادي بزرگ را برعهده دارند، استخراج 
و محاس��به مي ش��ود كه مي تواند اطاعات ارزشمندي 
در اختيار فعاالن اقتصادي، مس��ووالن و سياست گذاران 
اقتصادي قرار دهد. به گفته او، مديران ش��ركت كننده در 
اين آمارگيري سواالت مشخص و يكساني سه گزينه اي را 
پاسخ خواهند داد كه مثا نشان مي دهد در ماه مورد گزارش 
ميزان فروش، توليد و ... نسبت به ماه قبل افزايش، كاهش 
يا ثبات را تجربه كرده است. او مي افزايد: متغيرهايي مانند 
موجودي انبار، وضعيت استخدام، وضعيت سفارش هاي 
جديد، وضعيت صادرات و سواالتي ازاين دست نيز از سوي 
شركت كنندگان مشخص پاسخ داده مي شود و درنهايت 
با جمع بندي كل جواب ها و ميانگيري از آنها عددي بين 
1 تا 100 استخراج خواهد شد.دوست محمدي با اشاره به 
اينكه معيار در شاخص شامخ )PMI( عدد 50 است، تصريح 
مي كند: عدد 50 نشان خواهد داد كه درمجموع وضعيت 
بخش موردبررسي هيچ تغييري نداشته، اما هرچه عدد 
از 50 باالتر باشد نش��انه رونق و هرچه رقم پايين تر از 50 
باشد نشانه ركود و انقباض در آن بخش تلقي مي شود.البته 
آنگونه كه دوست محمدي مي گويد، به دليل اينكه تاكنون 
محاسباتي در اين حوزه در كشور انجام نشده است، اتاق 
ايران در ابتداي كار فقط شاخص شامخ )PMI( در بخش 
صنعت و گروه هاي 12 گانه زيرمجموعه آن را محاسبه و 

منتشر مي كند و در ادامه انتشار شاخص شامخ بخش هاي 
خدمات و كشاورزي را نيز در دستور كار قرار مي دهد.او با 
اش��اره به اينكه روال معمول در اندازه گيري اين شاخص 
در كشورهاي مختلف، نظرخواهي از 400 شركت برتر و 
مطرح در هر بخش اقتصادي اس��ت، اظهار مي كند: فعًا 
در محاس��بات شاخص ش��امخ از همكاري 500 شركت 
استفاده مي شود تا به مرورزمان با حذف شركت هايي كه 
احتمااًل قائل ادامه به همكاري نيستند مشكلي بروز نكند 
اما درنهايت اتاق ايران نيز تاش مي كند شاخص شامخ را 
طبق استانداردهاي جهاني استخراج و منتشر كند.به گفته 
دوست محمدي، اتاق ايران در حال ارسال پيامك دعوت 
به همكاري براي 3هزار شركت معتبر و برتر در بخش هاي 
مختلف صنعت اس��ت. او رضايت ش��ركت ها براي ارايه 
آمارهاي موردنياز اين شاخص را يكي از اصول كار عنوان 
مي كند و مي گويد: در تدوين داده هاي شاخص شامخ، اصل 
اول براي عاقه مندي ش��ركت ها براي همكاري گذاشته 
شده تا احتمال اظهارنظر غلط و غيرواقعي به حداقل برسد 
بااين وجود بازهم يك تيم كارشناسي، داده ها را به كمك 
شواهد موجود در س��طح اقتصاد و مثًا اطاعات منتشر 
شده توسط ش��ركت هاي بورسي بررسي مي كنند تا اين 
شاخص با سالم ترين اعداد محاسبه شود. او تأكيد مي كند 
كه جزئيات اطاعات ارايه شده از سوي شركت كنندگان 
در آمارگيري به صورت كامًا محرمانه باقي مي ماند و در 
پايان هر ماه فقط وضعيت كلي يك صنعت و بخش اعام 
خواهد شد. دوست حسيني اعام مي كند: شركت هايي 
كه در استخراج شاخص شامخ شركت مي كنند به عنوان 
همكار اتاق ايران معرفي مي شوند و در موضوع برندينگ 
نيز به عنوان شركت هاي معتبر در محاسبه اين شاخص 

معرفي مي شوند.



7 جهان

»بازل« در آخرين گزارش خود افشا كرد

ساختارهاي دموكراتيك در كشورهاي صنعتي در معرض خطر است

پول شويي 1000 ميليارد دالري در جهان

پوپوليسم، تهديدي عليه دموكراسي

گروه جهان| طال تسليمي|
 شمار كشورهايي كه در معرض مخاطره شديد پولشويي 
قرار دارند، افزايش يافته است. موسسه سويسي بازل با انتشار 
هفتمين گزارش خود درباره شاخص »مقابله با پولشويي 
بازل« اعالم كرد سطح آس��يب پديري دو سوم از مجموع 
كشورهايي كه مورد بررسي قرار گرفته اند باالتر از 5 است كه 
يعني اين كشورها با مخاطره شديد پولشويي و تامين مالي 
تروريسم مواجه هستند. اين در حالي است كه در بيش از 
40 درصد از كشورها در اين فهرست، ميزان مخاطرات در 
قياس با گزارش س��ال گذشته ميالدي افزايش داشته كه 
حاكي از بي توجهي دولت ه��ا به اقدامات الزم براي مقابله 

با پولشويي است.
طبق گ��زارش بازل، پولش��ويي و تامين مالي تروريس��م 
اقتصاده��ا را فلج كرده و در رون��د تامين مالي بين المللي 
اختالل ايجاد مي كند و به شهروندان جامعه جهاني آسيب 
مي رس��اند. طبق برآوردهاي ص��ورت گرفته، حجم كلي 
پولشويي در جهان از رقم500 ميليارد تا يك هزار ميليارد 
دالر مي رسد. بيشتر كشورهاي جهان در يك سال گذشته 
تقريبا هيچ پيشرفتي در مبارزه با فساد مالي و ايجاد شفافيت 
نداشته اند كه اين مس��اله از كاهش اطالع رساني دولت ها 
درباره چگونگي مديريت سرمايه هاي عمومي حكايت دارد. 
با وجود افزايش شمار گزارش هاي مبني بر فساد گسترده و 
طرح هاي پولشويي همچون اسناد پاناما و رسوايي اودبرشت، 
شواهد حاكي از آن است كه سطح آزادي مطبوعات در اين 
زمينه به كم ترين ميزان در 13 سال گذشته كاهش يافته 
و اين مساله بر س��طح مخاطرات پولشويي و تامين مالي 

تروريسم تاثيرمنفي داشته است.
به گزارش وال استريت ژورنال، براساس رتبه بندي ساالنه 
كشورها برمبناي ارزيابي سطح مخاطرات پولشويي در آنها 
توسط موسسه بازل، شمار كشورهايي كه در سال 2018 
دربرابر اين اتفاق و تامين مالي تروريسم آسيب پذير بودند، 
افزايش يافته بطوري كه در 83 كشور، سطح مخاطرات بيش 
از 5 )از 10( تعيين شده است كه از شدت آسيب پذيري آنها 

در برابر جرايم مالي حكايت دارد. اين در حالي است كه سطح 
آسيب پذيري بيش از 40 درصد از كشورها در برابر پولشويي 

و تامين مالي تروريسم افزايش يافته است.
اما موسس��ه بازل نگران كننده ترين جنبه اين گزارش را 
بخش مربوط به كشورهايي مي داند كه قوانين الزم را براي 
مبارزه با پولشويي به اجرا در نمي آورند. گرتا ِفِنر، مديرعامل 
موسسه بازل، با انتشار بيانيه اي گفت: »ممكن است دولت ها 
ممكن در اين رابطه هرچه از آنها خواسته شده را انجام داده 
باشند يا مدعي پايبندي رسمي به تدابير مبارزه با پولشويي 

شوند، اما در واقعيت، آنها در اجراي قوانين و اقدامات الزم 
براي جلوگيري و مبارزه با پولشويي و جرايم مالي مربوطه 

كوتاهي مي كنند.«
شاخص مبارزه با پولشويي بازل يك ارزيابي مستقل ساالنه 
است كه براي ارزيابي آس��يب پذيري هر كشوري در برابر 
جرايم مالي و تعيين رتبه هر كشور از ارزيابي مجموعه اي 
از اطالعات به دست آمده از منابعي همچون بانك جهاني 
و گروه ويژه اقدام مال��ي )اف اِي تي اف( و مجمع اقتصادي 
جهاني استفاده مي كند. با اين حال، اين موسسه تاكيد دارد 

كه شاخص به معناي ارزيابي ميزان دقيق سرمايه هاي مالي 
غيرقانوني در جريان در يك كشور نيست.

موسسه بازل امسال رويكرد خود را در قبال كشورهايي كه 
اطالعات دقيقي درباره آنها در دست نيست، تغيير داده و در 
نتيجه 17 كشور از جمله ايران كه در گزارش سال گذشته 
رتبه اول آسيب پذيري در برابر پولشويي را داشت، از فهرست 

امسال حذف شده اند.
طبق شاخص بازل، تاجيكستان امسال در صدر فهرست 
كشورهايي است كه با مخاطره پولشويي مواجه هستند و 

پس از آن هم كشورهاي موزامبيك، افغانستان، الئوس و 
گينه بيسائو قرار دارند. هيچ كشوري نيست كه از مخاطره 
پولشويي به كلي در امان باشد، اما در فهرست بازل كشورهاي 
فنالند، اس��توني، ليتواني، نيوزيلند و مقدونيه با كم ترين 
سطح خطر پولشويي و تامين مالي تروريسم مواجه هستند.
شماري از كش��ورهايي كه در گزارش سال گذشته سطح 
مخاطره جرايم مالي در آنها به شدت پايين محاسبه شده 
بود، در گزارش امسال با افزايش مخاطرات مواجه بودند كه 
يكي از داليل آن تغييرات و ارتقاء مكانيزم هاي تشخيص و 
افزايش اطالعات در دس��ترس بوده است. اما يكي از ديگر 
داليل اين تغيير در سطح مخاطرات، رسوايي هاي پولشويي 
در برخي بانك هاي اروپايي بوده است. در گزارش بازل آمده: 
»سطح پايين مخاطره پولشويي در شاخص بازل به معناي 
بليتي براي ترك مبارزات گسترده با پولشويي و تامين  مالي 
تروريسم نيست و نه دولت كشورها و نه شركت ها موسسات 
مالي فعال در يك كش��ور نمي توانند چنين مخاطره اي را 

ناديده بگيرند.« 
در گزارش بازل، دانمارك يكي از مهم ترين كشورهايي 
بوده ك��ه با افزايش س��طح مخاطره پولش��ويي مواجه 
ش��ده است. ش��اخص بازل در سال گذش��ته )2017( 
ميزان مخاطرات در دانمارك را پايين تر از ارزيابي هاي 
اف اي تي اف كه نهاد بين المللي تعيين اس��تانداردها در 
اين زمينه محسوب مي شود، نشان مي داد و پس از تغيير 
روش بازل در راس��تاي تاكيد بر تاثيرگ��ذاري و اجراي 
قوانين مبارزه با پولشويي در راستاي هماهنگي بيشتر 
با اف اي تي اف، سطح مخاطرات در دانمارك از 2.98 در 
2017 امس��ال به 4.11 افزايش يافت. موسسه بازل در 
گزارش خود به اين مساله اشاره كرده كه رسوايي بزرگ 
مالي بزرگ ترين بانك وام دهنده دانمارك يعني »دانسكه 
بانك« مهر تاييدي بر يافته هاي بازل و اف اي تي اف است 
كه نشان مي دهند در روند نظارت بر پولشويي و جرايم 
مالي در اين كشور و اجراي قوانين مربوطه براي جلوگيري 

از آنها، مشكالت جدي وجود دارد.

گروه جهان| نتايج تحقيق بنياد برتلزمن نشان مي دهد 
كه رشد فزاينده پوپوليسم و نبود جريان هاي سياسي موثر، 
ساختارهاي دموكراتيك در بسياري از جوامع صنعتي را 
تحت تاثير قرار داده اس��ت. جامعه شناسان نسبت به اين 

پديده هشدار داده اند.
به گزارش دويچه وله، در بس��ياري از كشورهاي صنعتي 
اس��تانداردهاي جامعه دموكراتيك و قانونمند بطور قابل 
مالحظه اي پايين آمده است. نتايج تحقيقي كه درباره 41 
كشور صنعتي عضو اتحاديه اروپا و سازمان همكاري  و توسعه 
اقتصادي )OECD( از سوي بنياد برتلزمن انجام شده نشان 
مي دهد كه روند كاهش كيفيت ارزش هاي دموكراتيك در 
جهان در بسياري از كشورهاي غربي نيز قابل مشاهده است.
بنا به اين تحقيق، آلمان در رتبه پنجم اين روند قرار گرفته 
است. در رده اول سوئد و در پي آن فنالند، نروژ و دانمارك قرار 
دارند. نام سوييس در رديف ششم اين جدول است. پژوهش 
بنياد برتلزمن نش��ان مي دهد كه در سال جاري ميالدي 
)2018( در مقايسه با سال 2014 ساختارهاي دموكراتيك 
در 2۶ كشور رشد نيافته است. بر اساس اين پژوهش به ويژه 
روند رشد منفي را مي توان در مجارستان، لهستان، مكزيك 

و تركيه مشاهده كرد.
محققان بنياد برتلزمن معتقدند كه حتي در كشور اياالت 
متحده امريكا ك��ه ارزش هاي دموكراس��ي و آزادي را به 
عنوان هسته غيرقابل تغيير جامعه خود مي داند كيفيت 
س��اختارهاي دموكراتيك كاهش يافته است. در تحليل 
پژوهشگران بنياد برتلزمن آمده كه عملكرد رييس جمهوري 

كشوري كه رسانه ها را دشمن مي نامد و فعاليت مستقل و 
كنترل كننده آنان را در جامعه به رس��ميت نمي شناسد و 
براي آن ارزش قائل نيس��ت شرم آور است و تهديدي براي 
دموكراسي و آزادي است. دانيل شراد-تيشلر، رييس پروژه 
تحقيق بنياد برتلزمن، مي گويد كه دموكراسي ليبرال در 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و سازمان همكاري و توسعه 
اقتصادي نيز زير فشار قرار دارد. به گفته او، در برخي از اين 
كشورها استانداردهاي ارزش هاي دموكراتيك، مانند آزادي 

رسانه ها، در مخاطره قرار گرفته اند.

    لهستان، مجارستان و تركيه
اين موضوع بسيار نگران كننده است كه در برخي از كشورها 
با كاهش پايبندي به اصول دموكراتيك از س��وي رهبري 
كشور، اعتماد عمومي مردم نسبت به آن رهبري سياسي 
كاسته نشده است. دانيل شراد-تيشلر براي نمونه از لهستان، 
مجارستان و تركيه در اين رابطه نام مي برد و مي گويد كه با 
وجود محدود شدن س��اختارهاي دموكراتيك و آزادي ها 
در اين كش��ورها اعتماد عمومي به دولت هاي آنها كاهش 
نيافته است. رييس گروه مطالعاتي بنياد برتلزمن در اين باره 
مي گويد: »اين امر نشان دهنده آن است كه بنياد ارزش هاي 
دموكراتيك در اين كشورها در ميان بخشي از مردم به اندازه 

كافي ريشه دار نبوده است.«

    آلمان و كشورهاي اسكانديناوي
بر اساس اين پژوهش در آلمان و كشورهاي اسكانديناوي نيز 

قطب بندي هاي سياسي در حال گسترش بي سابقه اي است 
و اصالحات درازمدت را با دشواري هاي زيادي توام خواهد 
كرد. در آلمان جناح بندي هاي ميان »چپ « و راست به ويژه 
پس از رش��د حزب »آلترناتيو براي آلم��ان« )آ اف دي( به 

وضوح افزايش يافته است.
به گفته دانيل شراد-تيشلر مشكل ديگر اين كشورها نوعي 
مبارزه انتخاباتي مداوم اس��ت، به اي��ن معني كه دولت ها 
قادر نيستند در درون خود درباره مشكالت اصلي جامعه 
تبادل نظر كنند و به توافق برسند. اين مشكل در وضعيت 
سياسي فعلي آلمان شناخته شده است. پژوهشگران اين 
تحقي��ق معتقدند اين موضوع كه رتب��ه امريكا، به عنوان 
بزرگ ترين قدرت اقتصادي جهان، در سه شاخص عمده اين 
پژوهش، يعني ساختارهاي دموكراتيك، دولت و عملكرد 
سياسي كشور، در مقايسه با تحقيق سال 2014 نه مرتبه 

كاهش يافته است، آينده خوبي را ترسيم نمي كند.

    مدل فرانسه، به عنوان نمونه
محققان اين پروژه به نمونه هاي رش��د مثبتي نيز اش��اره 
مي كنند كه مي توانند سرمشقي براي بقيه كشورها باشند. در 
اين رابطه از فرانسه نام برده شده است كه تحت تاثير سياست 
امانوئل مكرون، رييس جمهوري اين كشور، رشد مثبتي را 

در اين زمينه نشان مي دهد.
شاخص مقايسه كشورها در اين تحقيق )شاخص حاكميت 
پايدار 2018( با توجه به استانداردهاي دموكراسي، كيفيت 
حكومت مداري و كيفيت نتايج سياس��ت در عرصه هاي 

اقتصادي، اجتماعي و زيس��ت محيطي بررسي و ارزيابي 
مي شود. از سال 2011 ميالدي بنياد برتلزمن بطور مرتب 
از اين ش��اخص براي تجزيه و تحليل پايداري كشورهاي 
عضو اتحاديه اروپا و س��ازمان رش��د و همكاري اقتصادي 
استفاده كرده است. بنياد برتلزمن بنياد مستقلي است كه 
از سال 1977 در آلمان تاسيس شده و دفتر آن در گوترزلو 

واقع است.
پيش ت��ر نيز روزنام��ه گاردين با هش��دار درباره تهديد 
پوپوليسم براي دموكراسي نوشته بود: »تاريخ روشنگري 
و واقعيت ليبرال دموكراس��ي هر دو پيچيده است. هر 
تالشي براي طرح آنها با اصطالحات غيرانتقادي خالف 
صداقت خواهد بود كه ارزش بنيادين روشنگري است، و 
اصل دموكراتيك بنياديِن مبارزه براي برابري سياسي را 
تضعيف مي كند... تنها از طريق يك اصالح كامل اساسي 
مي توان اين نقص ها را برطرف كرد. نهادها بايد تأثير پول 

بر سياس��ت را كنترل كنند و راه هايي جديد بيابند كه 
به ش��هروندان اجازه اظهار وجود بدهد. سياستمداران 
بايد اراده و تخيلش��ان را به كار بگيرند تا تضمين دهند 
ك��ه ثمرات جهاني ش��دن و تجارت آزاد به نحو بس��يار 
عادالنه تري توزيع مي ش��ود. و ش��هروندان بايد بيشتر 
بكوشند تا نوعي وطن پرس��تي همه گير را بسازند كه از 
اقليت هاي آسيب پذير در مقابل تبعيض دفاع مي كند و 
هم زمان بر اموري تأكيد دارد كه باعث اتحاد مي شوند نه 
افتراق. اما پروژه حفظ ليبرال دموكراسي به اصالحاتي 
بزرگ تر از رفع كاس��تي ها نيازمند است. پوپوليست ها 
توانستند به اين موفقيت هاي چشمگير برسند صرفاً بدين 
خاطر كه مباني اخالقي نظام ما بسي بيش از آنچه فكر 
مي كرديم شكننده است. و ازين رو هر كسي كه مي خواهد 
به احياي دموكراسي كمك كند، ابتدا بايد كمك كند تا 
آن را بر مبناي ايدئولوژيك باثبات تري بازسازي كنيم.«

دريچه

كوتاه از منطقه

سير صعودي ضررهاي اقتصادي 
بالياي طبيعي در جهان

گروه جه�ان| س��ازمان ملل متحد اع��الم كرد 
ضرر اقتصادي ناش��ي از بالياي طبيعي و تغييرات 
آب و هواي��ي در دوره 20 س��اله اخير ب��ه بيش از دو 
براب��ر دوره 20 س��اله قبلي افزايش يافته اس��ت.به 
گزارش خبرگزاري فرانس��ه، دفتر كاهش خطرات 
بالياي طبيعي سازمان ملل متحد با انتشار گزارشي 
اعالم كرد ضرر اقتصادي مس��تقيم بالياي طبيعي 
ناش��ي از تغييرات اقليمي در 20 س��ال گذشته به 
2.5 براي س��ال هاي 1978 تا 1997 افزايش يافته 
است. تغييرات اقليمي سبب افزايش تعداد و شدت 
فجايع آب و هواي��ي و در نتيج��ه افزايش ضررهاي 
اقتصادي ناشي از آنها ش��ده  و روند توسعه كشورها 
به ويژه كش��ورهاي كم درآمد را مخت��ل كرده اند. به 
گفته كارشناسان، ضررهاي اقتصادي ناشي از بالياي 
طبيعي در سال هاي اخير به شدت افزايش يافته و از 
سال 1998 تا 2017 به 2908 ميليارد دالر رسيده كه 
77 درصد آن، يعني 2245 ميليارد دالر آن به بالياي 
مرتبط با تغييرات آب و هوايي مربوط است. اما در دوره 
زماني 1978 تا 1997، ضررهاي اقتصادي ناشي از 
بالياي طبيعي 1313 ميليارد دالر بوده كه ۶8 درصد 
آن، يعني 895 ميلي��ارد دالر، به بالياي آب و هوايي 
مربوط مي شده است. در مورد تعداد اين حوادث بايد 
گفت از حدود 7 هزار و 200 بالياي طبيعي مهمي 
كه در 20 سال گذشته به ثبت رسيده اند، 91 درصد 
مربوط به آب و هوا و متداول ترين آنها، سيل و توفان بود. 
در فهرست كشورهايي كه متحمل خسارت شده اند، 
امريكا با 944 ميليارد و 800 ميليون دالر در رديف اول 
و پس از آن چين با 492 ميليارد و 200 ميليون دالر 
و ژاپن با 37۶ ميليارد و 300 ميليون دالر در رده هاي 
سوم و چهارم قرار دارند. كشورهاي هند با 79 ميليارد 
و 500 ميليون دالر و پورتوريكو با 71 ميليارد و 700 
ميليون دالر با فاصله زيادي از سه كشور نخست، در 
رديف هاي چهارم و پنجم قرار دارند. سيل، توفان و 
زمين لرزه سه كشور اروپايي آلمان، ايتاليا و فرانسه را 
هم در بين 10 كشور اول اين فهرست قرار داده است. 
تايلند و مكزيك هم جزو 10 كشور اولي هستند كه 
بيشترين خس��ارت ها را متحمل شده اند.براساس 
اعالم سازمان ملل متحد، در بيست سال گذشته يك 
ميليون و 300 هزار نفر به علت بالياي طبيعي كشته 
و 4 ميليون و 400 هزار نفر زخمي، بي سرپناه، آواره و 

نيازمند كمك هاي فوري شده اند.

كاهش رشد اقتصادي افغانستان

امضاي قرارداد همكاري 
ميان چين و پاكستان 

سناتور امريكايي
رياض را تهديد كرد

موضوع تقلب
در انتخابات اقليم به بغداد كشيد

براس��اس گزارش صندوق بين المللي پول اقتصاد 
افغانستان براي سال جاري )دو مميز سه( 2.3 درصد 
رشد خواهد داش��ت كه حدود نيم درصد كاهش را 
نس��بت به سال گذشته نش��ان مي دهد. به گزارش 
بي بي سي، در گزارش موسمي صندوق بين المللي 
پول پيش بيني شده كه رشد توليد ناخالص داخلي 
افغانستان در سال 2019 دوباره افزايش خواهد يافت 
و به 3درصد خواهد رسيد. در اين گزارش آمار رشد 
اقتصادي افغانستان از سال 2010 تا حاال اعالم شده 
كه در آن سال اين رقم 8.4 درصد بوده و در پي خروج 
بيشتر نيروهاي خارجي از افغانستان رشد اقتصادي 
اين كشور در سال 2015 به كمتر از يك درصد رسيد. 

بازرگانان چيني با امضاي 11 يادداشت تفاهم همكاري 
تجاري با پاكستان، 200 ميليون دالر در صنايع غذايي 
دريايي و كشاورزي پاكستان سرمايه گذاري مي كنند. 
به گزارش شينهوا، بر اساس اين يادداشت تفاهم ها، 
چين براي افزايش تجارت دوجانبه همسايه آسيايي 
خود، 200 ميلي��ون دالر در بخش غذاهاي دريايي، 
فوالد و كشاورزي پاكستان سرمايه گذاري مي كند. 
شركت هاي چيني با س��رمايه گذاري در پاكستان، 
مي توانند صادرات خود را به آسياي جنوب شرقي، 
خاورميانه، آفريقا گس��ترش داده و اهداف صادراتي 

خود را بيش از گذشته محقق كنند. 

يك سناتور جمهوري خواه امريكايي تهديد كرد كه 
در صورت اثبات قتل روزنامه نگار عربستاني توسط 
دولت رياض، كنگره امريكا فروش سالح به اين كشور 
را متوقف مي كند. به گزارش بلومبرگ، رند پاول گفته 
براي توقف فروش سالح به عربستان دولت امريكا را 
تحت فشار خواهد گذاشت. وي به گزارش ها مبني بر 
قتل جمال خاشقچي روزنامه نگار عربستاني كه منتقد 
خاندان آل سعود بود، اشاره كرده و گفته اين مساله 
محل اختالف با رييس جمهوري )ترامپ( است، اما چه 
بسا در صورتي كه شواهد حاكي از قتل اين روزنامه نگار 
توسط آنها )دولت عربستان( باشد، ترامپ هم راضي 

به اين تصميم شود.

با گذشت بيش از يك هفته از برگزاري انتخابات محلي 
در كردس��تان عراق و با وجود اعالم كميسيون عالي 
انتخابات براي بررسي ش��كايات، احزاب كرد عراقي 
خواهان رسيدگي وزارت كشور عراق به تقلب و تخلفات 
انتخاباتي ش��دند. به گزارش ايرنا؛ كميسيون عالي 
انتخابات كردستان عراق تاكيد كرده اين كميسيون 
كماكان سرگرم بررسي شكايات احزاب كرد عراقي 
به دليل تقلب در انتخابات محلي اقليم است و به اين 
منظور تاكنون 5 جلسه تشكيل شده است. تمامي 
احزاب كرد عراقي نس��بت به تقلب سازمان يافته در 
انتخابات به كميسيون عالي انتخابات شكايت كرده اند.

 جانشين احتمالي هيلي
از ايوانكا تا سفير امريكا در آلمان 
گ�روه جهان|دونالد ترام��پ رييس جمهوري 
امريكا، مي گويد فهرس��ت نامزدهاي��ي كه براي 
سفارت كشورش در سازمان ملل در حال بررسي 
دارد به پنج نام نهايي رسيده است. همزمان ايوانكا 
ترامپ، دخت��ر رييس جمهوري امري��كا، گفته او 
جاي نيكي هيل��ي را نخواهد گرف��ت. به گزارش 
آسوش��يتدپرس، دونالد ترامپ در جريان سفر به 
آيووا گفته دينا پاول، مشاور پيشين كاخ سفيد، در 
ميان پنج نفري  است كه در حال بررسي آنهاست. 
عالوه بر پاول، ترامپ مي گويد ريچار گرنل، سفير 
كش��ورش در آلمان از ديگر چهره هايي  است كه 
قطعا بررسي مي كند. هرچند ترجيح مي دهد او در 
آلمان بماند چراكه كارش خيلي خوب است. نيكي 
هيلي سفير فعلي امريكا در سازمان ملل، سه شنبه 
در كنفرانس خبري مشترك با ترامپ گفت از مقام 
خود كناره مي گيرد. اين كناره گيري كمتر از يك 
ماه پيش از انتخابات ميان��دوره اي كنگره امريكا 
صورت گرفته  اس��ت. هيلي قرار است تا آخر سال 
جاري ميالدي در سمت خود بماند. دونالد ترامپ 
پيش��تر به خبرنگاران گفته بود ايوانكا، دخترش 
مي تواند سفير حيرت انگيزي در سازمان ملل باشد. 
اما مي داند اگر چنين كند به فاميل ساالري متهم 
خواهد شد. ايوانكا ترامپ ساعاتي بعد در توئيتر خود 
نوشت كه قصد ندارد جايگزين نيكي هيلي شود. 
پاول كه از او به عنوان يكي از گزينه هاي احتمالي 
نام برده شده، در س��ال نخست رياست جمهوري 
ترامپ مشاور او بود. س��پس تا ژانويه سال جاري 

معاون مشاور امنيت ملي در امور راهبردي بود. 

نرخ تورم ونزوئال نزديك
به 500 هزار درصد شد

گروه جهان| در ادامه مشكالت گسترده اقتصادي 
در ونزوئال، كشور امريكاي التين عضو اوپك، نرخ 

تورم به 488 هزار و 8۶5 رسيد.
به گزارش رويترز، يكي از اعضاي كنگره ونزوئال )كه 
تحت اداره اپوزيسيون است( اعالم كرد نرخ قيمت 
مصرف كنن��ده در 12 ماه منتهي به س��پتامبر به 
4888۶5 درصد رسيده كه نشان از تسريع افزايش 
ابرتورم در اين كش��ور دارد. به گفته آنجل آلوارادو، 
نماينده مجلس مخالف دولت، تورم روزانه ونزوئال به 
4 درصد رسيده و تورم ماهانه هم در ماه اوت به 223 
درصد رسيده است. از زمان شروع سقوط آزاد اقتصاد 
ونزوئال )3 سال پيش(، بانك مركزي اين كشور ارايه 
داده هاي اقتصادي را متوقف ك��رد و قانون گذاران 
مجلس اين كش��ور كه مخالف دولت هس��تند به 
تنها منبع منتش��ركننده وضعيت ش��اخص هاي 
اقتصادي ونزوئال تبديل شدند. صندوق بين المللي 
پول تخمين زده اس��ت در سال 2018 تورم قيمت 
مصرف كننده در ونزوئال به يك ميليون درصد برسد.

نيكوالس م��ادورو، رييس جمه��وري ونزوئال، در 
تالش ب��راي تثبيت قيمت ها 5 صف��ر را از بوليوار، 
ارز مل��ي ونزوئال، حذف كرد و حداقل دس��تمزد را 
3000 درصد افزايش داد و پرداخت دستمزدها را با 
ارز ديجيتال دولتي موسوم به پترو با پشتوانه نفت، 
مرتبط كرد. پس از انتخاب مجدد مادورو در ماه مه، 
او با آزاد و عادالنه خواندن انتخابات گفت كه وضعيت 
موجود در كشور نتيجه جنگ اقتصادي  به رهبري 
گروه هاي مخالف و صاحبان شركت هايي است كه 

عمدا قيمت ها را باال مي برند.

روسيه به دنبال حذف دالر
در تجارت با اروپا

گروه جه�ان| وزارت دارايي روس��يه اعالم كرد 
احتماال در تجارت با شركاي اروپايي به استفاده از 
ارزهاي داخلي رو خواهد آورد كه اين اقدام بخشي از 
طرح دالرزدايي از اقتصاد روسيه محسوب مي شود.

به گزارش راش��اتودي، والديمير كوليچف معاون 
وزير دارايي روسيه گفت: »ما شاهد فرصت مهمي 
هس��تيم كه مي تواند در كوتاه مدت و ميان مدت 
عملي شود و آن انجام پرداخت ها با همتايان اروپايي 
به وس��يله ارزهاي ملي اس��ت؛ به نح��وي كه اين 
پرداخت ها شامل پرداخت هاي دربرگيرنده يورو و 
پرداخت هاي اروپا در ازاي كاالهاي انرژي ما خواهد 
بود.« به گفته كوليچف، چنين تصميمي مي تواند 
به چند طريق به نفع شركاي اروپايي روسيه باشد: 
»اين از يك طرف مي تواند موقعيت يورو به عنوان 
ارز ذخيره جهاني را تقويت كند و از س��وي ديگر، 
درصورتي كه امريكا بخواهد با تصميم گيري هاي 
خود پرداخت هاي دالري را ب��راي بانك هاي ما و 
شركت هاي انرژي بزرگ ما با مشكل مواجه سازد، 
اين تصميم به نوعي تضمين كننده صادرات انرژي 

به اروپا خواهد بود.«
معاون وزير دارايي روس��يه افزود: »اس��تفاده از 
پرداخت ه��اي يوروي��ي به ج��اي پرداخت هاي 
دالري س��اده تر خواهد بود چراك��ه يورو همين 
حاال هم يك ارز ذخيره جهاني به شمار مي رود و 
طبيعتا شركت هاي اروپايي به اين طرح عالقه مند 
هستند. شركت هايي هم كه در معرض تحريم قرار 
دارند با اس��تفاده از پرداخ��ت يورويي مي توانند 

مشكل خود را حل كنند.«

كمك 130 هزار دالري
صندوق بين المللي پول به اندونزي
گروه جهان| رييس صندوق بين المللي پول در 
اجالس س��االنه اين نهاد بين المللي و بانك جهاني 
در بالي اندونزي اعالم كرده در پي زلزله و س��ونامي 
در جزاير لومبوك و سوالوس��ي اندونزي 130 هزار 
دالر براي بازسازي مناطق آسيب ديده به اين كشور 
كمك مي كند. به گ��زارش ايرنا، اجالس س��االنه 
صندوق بين المللي پول با حضور كريستين الگارد 
رييس صندوق، نماين��دگان بانك جهاني، وزيران 
مالي ونمايندگان اقتصادي 180 كشور در نوسادوآ 
جزي��ره بالي اندونزي در حال برگزاري اس��ت. اين 
اجالس از سه ش��نبه به مدت شش روز در اندونزي 
برگزار مي شود. زلزله 7.5 ريشتري و امواج سونامي 
در ششم مهر بيش از يك هزار و 700كشته، پنج هزار 
مفقود و هزاران بي خانمان در اندونزي برجا گذشت. 
گفته ش��ده، الگارد پس از بازديد از مناطق آسيب 
ديده جزيره لومبوك با انتقاد از تعلل در ارايه كمك به 
اندونزي، اعالم كرده 130 هزاردالر معادل دو ميليارد 
روپيه اندونزي به اين كشور براي بازسازي مناطق 
فاجعه زده اهدا مي شود. الگارد با بيان اينكه سه سال 
پيش هنگامي كه تصميم گرفته شده اجالس 2018 
در اندونزي برگزار شود هيچ فردي فكر نمي كرد اين 
كشور دچار فجايعي بزرگ شود. وي گفته صندوق 
بين المللي پول و بانك جهاني بطور مشترك خواستار 
كمك مالي به اندونزي شده اند. صندوق بين المللي 
پول اعالم كرده، اجالس س��االنه خ��ود را با محور 
چالش هاي كنوني اقتصادهاي نوظهور مانند سقوط 
ارزهاي ملي، دربالي اندونزي براي حمايت از آسيب 

ديدگان اين كشور برگزار مي كند. 

»ترامپ« و »اون«تا پس از
انتخابات كنگره ديدار نمي كنند
گروه جه�ان| رييس جمهوري امريكا اعالم كرد 
ديدار بعدي اش ب��ا رهبري كره ش��مالي تا پس از 
انتخابات كنگره كه قرار است ماه آتي ميالدي برگزار 
شود، انجام نمي گيرد. به گزارش واشنگتن پست، 
دونالد ترامپ گفته: »در حال حاضر نمي توانم براي 
ديدار با كيم جونگ اون رهبري كره شمالي، امريكا 
را ترك كنم چرا كه كمپين هاي مربوط به انتخابات 
كنگره مرا مشغول كرده و نمي توانم برنامه ريزي براي 

ديدار با رهبري كره شمالي داشته باشم.«
ترامپ اخيرا چه��ار كمپين را ب��راي كانديداهاي 
جمهوري خواه در سراسر امريكا برگزار كرد و چهار 
مورد ديگر نيز پيش رو دارد. ترامپ گفته كارمندانش 
به دنبال سه يا چهار موقعيت مناسب براي برگزاري 
ديدار با رهبري كره ش��مالي هس��تند و گفت كه 
كره شمالي در حال تبديل شدن به يك كشور بسيار 
موفق است. رييس جمهوري امريكا همچنين گفته: 
»به نظرم كره شمالي از لحاظ اقتصادي رو به موفقيت 
مي رود و مي خواهم اين مسير ادامه پيدا كند.« روابط 
بين واش��نگتن و پيونگ يانگ به شدت در ماه هاي 
اخير فرازونشيب داشته اس��ت. مايك پمپئو وزير 
خارجه امريكا جوالي به كره شمالي سفر كرد اما اين 
سفر با اتهاماتي عليه امريكا پايان يافت و سفر اوت 
پمپئو به كره شمالي از سوي ترامپ عمدا لغو شد با 
اين حال اوضاع بين دو كشور در روزهاي اخير رو به 
بهبودي گذاشته اس��ت. ترامپ و رهبر كره شمالي 
اوايل سال جاري ميالدي در سنگاپور ديدار كرده و 
هدف از اين ديدار رسيدن به توافق براي خلع سالح 

اتمي براي كره شمالي بود.
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جهان8ديدگاه
 آيا بهار عربي دومي 

وجود خواهد داشت؟
گروه جه�ان| زلزله جوان��ان در خاورميانه هنوز 
هم مي تواند انقالب خودش را داشته باشد. جوانان 
خاورميانه اي با به كارگي��ري تكنولوژي هاي نوين، 
به يكديگ��ر و جهان به گونه اي مرتبط ش��ده اند كه 
پيش��ينيان آنها اينگونه نبودند. به گزارش ايس��نا، 
ديلي بيس��ت درباره بهار عربي نوش��ته: كساني كه 
روزه��اي طوالني و ش��ب هاي طوالني تر در ميدان 
التحرير قاهره در سال ۲۰۱۱ به سر بردند، در همان 
ساعت هاي اوليه كه بهار عربي شكل گرفت، هيجان، 
شور، شوق و اميدهاي ش��كل گرفته را به ياد دارند 
اما اين اميدها به س��رعت از بين رفت و حال پرسش 
اينجاست كه آيا خوش بيني آن دوران مي تواند دوباره 
بازگردد؟ در عرض چند ماه از آن قيام هاي محبوب 
اول، بهار عربي به زمستاني طوالني و وحشي تبديل 
شد. ديكتاتوري هاي جديد در برخي مناطق خاورميانه 
جايگزين قديمي ها شدند. كشورهاي ديگر به سمت 
هرج و مرج و جنگ داخلي حركت كردند و ميليون ها 
پناهنده را به سراسر مرزها، نه تنها در منطقه بلكه به 
غرب اروپا، هل دادند. پس از آن، در اواسط دهه، ناگهان 
داعش س��ر برآورد تا اراضي گسترده اي در سوريه و 
عراق را به چنگ گيرد. جيلز كپل، محقق فرانسوي 
در كتاب جديدش تحت عنوان »فراتر از هرج و مرج« 
مي نويس��د، آرمان ها و رضايتمندي از بهار عربي به 
س��رعت به گروگان  افراطي ها تبديل  شد و داعش 
نفوذش را از »بين النهرين به سمت اروپا« پيش برد. 
داعش به مثابه محرك يا عامل حمالت تروريستي 
از پاريس تا اورالندو و س��ن برناردين��و تا برلين، به 
بيگانه هراسي و ترس در اروپا و اياالت متحده دامن 
زد. اما اين بار موتور حركِت پوپوليسم راست افراطي 
در سياست هاي غرب است كه كمك مي كند بريتانيا 
از قاره اروپا جدا شود و دونالد ترامپ درون كاخ سفيد 
جوالن دهد. امروز، پس از خونريزي گسترده، داعش 
كه ش��عارش »پايداري و گسترش« بود، ثابت كرده 
است كه قادر به انجام هيچكدام نيست.  اما آنچه امروز 
شاهد هستيم، درگيري ميان غرب و اسالم نيست 
بلكه درون خود اسالم است. در حقيقت اين شكاف 
ديرينه موجب شد تا داعش و سازمان هاي تروريستي 
در عراق بهره برداري كنند و با شروعي موفقيت آميز 
برانگيخته شوند. دشمن اصلي ابومصعب الزرقاوي 
)رهبر سابق القاعده در عراق( و بعد ابوبكر البغدادي 
نه امريكا كه ايران و دولت هاي دمشق و بغداد بودند 
كه به نوعي به تهران وابسته بودند. داعش يك “نشانه 
“ برجس��ته در اين درگيري طوالني مدت در درون 
خود مس��لمانان بود، نه خود اين بيماري و امروز، با 
خنثي سازي داعش، اختالفات را مي توان به وضوح 
بيشتري ديد؛ عربستان و متحدان سني آن عليه ايران 
وارد عمل شده اند و نشانه هاي چنداني از كوتاه آمدن 
طرفين ديده نمي شود. در چنين فضايي كه تهديد 
مداوم وجود دارد، وقوع اش��تباه محاسباتي به نزاع 
آش��كار و رو به تشديد تبديل مي شود. دولت ترامپ 
هم نه تنه��ا بابت خصومتش با ايران، از عربس��تان 
جانبداري كرد بلكه خودش را به ميانه اين درگيري 
انداخته اس��ت؛ موضعي كه آن را تحت فشار زيادي 
قرار مي دهد كه اگر جنگ علني به وقوع پيوست به 
لحاظ نظامي وارد عمل شود. اسراييل هم با تمركز بر 
نفرت مشترك از ايران، با عربستان ائتالف كرده است. 
روسيه هم به نوبه خود از جنگ سوريه براي كمك به 
تحكيم جايگاه خودش به منزله يك قدرت جهاني 
اس��تفاده كرد و وارد بازي پيچيده دوست و دشمن 
در خاورميانه شده است. ائتالف ها و خصومت ها گاها 
براي روسيه جابه جا مي شود اما پوتين از تمامي آنها 
سوءاستفاده مي كند. هيچكدام از اينها براي مردمان 
اين منطقه مناسب نيست. شايد اگر نگاهي دقيق به 
بهار عربي بيندازيم، درس هايي براي عبرت گرفتن 
وجود داشته باشد و كور سويي از خوش بيني وجود 
داشته باش��د. قيام عليه نظم قديمي در خاورميانه 
مسلمان بود كه در دسامبر س��ال ۲۰۱۰ در تونس 
با خودس��وزي يك جوان ش��عله گرفت. با مرگ آن 
جوان، حاكم تونس س��لطه بر قدرت را از دست داد، 
ناآرامي سياسي به تدريج گسترش يافت و موجي از 
نارضايتي به راه افتاد كه به نظر مي رسيد ديكتاتوري ها 
و دودمان هاي��ي با چندين دهه  س��لطه را از ليبي تا 
مصر و س��وريه و فراتر از آن مي تواند كنار بزند. بروز 
نارضايتي موجب ش��گفتي دولت ها، ديپلمات ها و 
روزنامه نگاران شد. جوانان خاورميانه اي با به كارگيري 
تكنولوژي هاي نوين به يكديگر و جهان به گونه اي 
مرتبط شدند كه پيشينيان آنها اينگونه نبودند. در 
مصر فعاليت جوانان در فيس بوك و اعتراض به سوء 
رفتارهاي پليس نهايتا موجب تجمعاتي در ميدان 
التحرير شد. تغيير شگرف در زندگي و آينده مردمان 
خاورميانه به نظر قريب الوقوع بود؛ اميدي كه آزادي 
و سعادت به ارمغان مي آورد و اين اميدها به عرب ها 
محدود نمي شد. چنانچه جنبش��ي گسترده فاقد 
سازماندهي كافي باشد، با خطراتي مواجه مي شود. در 
ميدان التحرير، حرف هاي خوش بينانه اي در روزهاي 
اوليه درباره رهبري قيام ها وجود داشت. اما در حالي 
كه جمعيت براي اعتراضات چشمگير تالش مي كرد، 
در مواجهه با تمام نيروهاي ارتجاعي چندان رهبري 
مناسبي نداش��ت. در مصر، مردم سرنگوني حسني 
مبارك را رقم زدند اما فرصت طلبان به سرعت براي 
كنترل اوضاع رقابت كردند و ايده آليست ها را به انزوا 
كشانده، راهي زندان كرده يا كشتند. در ليبي، معمر 
قذافي براي ماندن در قدرت تالش كرد و ش��ايد اگر 
فرانس��وي ها و امريكايي ها مداخله نمي كردند، در 
قدرت هم مي ماند. هرگونه انقالب جديد، چنانچه 
قيام هاي جوانان ليبرال با روحيه اميدي باش��د كه 
ما اولين بار در ميدان التحري��ر ديديم، بايد از داخل 
رشد كرده و گسترده باش��د. آنها بايد سازمان هايي 
ايجاد كنند كه بازتاب حرف مردم باشد. جيمز كپل 
مي نويسد، عراق شايد بهترين و مهم ترين مكان براي 
آغاز بازسازي باشد. بازسازي موصل، كه قرن ها يكي از 
شهرهاي مهم در جهانگردي خاورميانه بود و تركيبي 
از جمعيت  سني ، ش��يعه، كرد و مسيحي را داشت، 

احتماال بهترين مكان براي آغاز كار باشد.

چرا »بولسونارو« تهديدي عليه دموكراسي است؟ 

البي هاي ثروت و قدرت از نامزد راست افراطي حمايت مي كنند

بازگشت چكمه پوشان به عرصه سياست برزيل

بازارها در انتظار پيروزي بولسونارو

گروه جهان| بهاره محبي|
 انتخابات هفته گذشته برزيل يكي از تاريك ترين وقايع 
سياسي اين كشور به شمار مي رود چرا كه پس از چند 
دهه، بار ديگر نظاميان را از سربازخانه ها خارج و به صحنه 
سياسي برزيل وارد كرد. ژاير بولسونارو بزرگ ترين پيروز 
اين انتخابات بود كه به دور دوم رفته است. او در مرحله 
بعد با فرناندو حداد نامزد حزب كارگر رقابت خواهد كرد. 
حداد كسي بود كه در لحظه آخر جايگزين لوال داسيلوا 
شد؛ آن هم پس از اينكه داسيلوا به اتهام فساد و به دليل 
زنداني ش��دن رد صالحيت ش��د. مبارزه با موادمخدر، 
سختگيري بيشتر در قانون حمل سالح و اجراي تقويت 
قوانين حقوق بشري از جمله وعده هاي انتخاباتي حداد 
است. با اين حال شكست يا پيروزي حداد به اين بستگي 
دارد كه بتواند به مردم برزيل نشان دهد كه نماينده اليق 

لوال داسيلوا است. 
بولسونارو نظامي س��ابق راست افراطي كسي است كه 
رژيم نظامي سابق برزيل آش��كارا او را تاييد و حمايت 
مي كند، رژيم نظامي كه از ۱964 ت��ا ۱985 بر برزيل 
حكومت مي كرد، دولتي ك��ه در جريان زمامداري اش 
هزاران تن كشته يا ناپديد شدند. اما در مقابل نظم و قانون 
را بر اين كشور حكمفرما كرد و بر اين اساس بسياري از 
برزيلي ها از آن دوران با حسي از نوستالژي ياد مي كنند. 
بولسونارو در جريان رقابت هاي انتخاباتي بارها و بارها با 
دونالد ترامپ رييس جمهوري اياالت متحده، مقايسه 
شد. بولسونارو نه تنها آشكارا ترامپ را تحسين مي كند 
بلكه به لحاظ سياسي نيز تقريبا پيروي راه اوست. نامزد 
راس��ت هاي افراطي در برزيل بارها از زنان و اقليت هاي 
قومي با لحني زننده و غيرمنصفان��ه انتقاد مي كند. او 
از جمله درباره خطرات پناهجوي��ان هاييتي، آفريقا و 
خاورميانه هشدار داده و آنان را تفاله هاي بشريت خوانده 
و استدالل كرده است كه ارتش بايد مراقب آنان باشد. 
جالب اينكه استيو بنن مش��اور سابق امنيت ملي كاخ 
سفيد ترامپ، اكنون يكي از مشاوران اصلي بولسونارو 

در كارزار انتخاباتي است. 
ام��روز ميليون ه��ا برزيل��ي از فكر رياس��ت جمهوري 
بولس��ونارو رو هم به وحش��ت افتاده ان��د؛ بطوري كه 
نظرسنجي هاي هفته گذشته نشان مي دهد 4۲ درصد 
از ش��ركت كنندگان در نظرسنجي گفته اند هرگز به او 
راي نخواهند داد. اما اين بدان معني نيست كه برزيلي ها 
گزينه هاي بهتري در پيش داشته باشند. از نظر بسياري از 
برزيلي ها، حزب كارگر فاسد است. از طرف ديگر حمايت 
از احزاب بزرگ ديگر مانند حزب ملي گرا و محافظه كار 
سوسيال دموكراس��ي به دليل اينكه بخشي از ائتالف 
سياسي ميش��ل تمر رييس جمهوري نامحبوب فعلي 

برزيل بوده، محبوبيتش را از دست داده است. 
در اي��ن ميان، نخب��گان مالي قدرتمن��د برزيل هم در 
دور دوم انتخاب��ات با حضور بولس��ونارو و حداد كه قرار 
اس��ت اواخر ماه ج��اري ميالدي برگزار ش��ود، بر روي 
پيروزي نامزد راست هاي افراطي شرط بندي كرده اند 
چرا كه ح��زب كارگر حامي حداد، اصالحات مربوط به 
سياست هاي بازار و همچنين س��رمايه گذاري جديد 
در بخ��ش خدمات اجتماعي را رد كرده اس��ت. اين در 
حالي اس��ت كه از نظر س��رمايه گذاران بولس��ونارو در 
صورت پيروزي در انتخاب��ات احتماال محدوديت هاي 
مربوط به سياست هاي مالي و تجاري را رفع و دست به 

خصوصي سازي خواهد زد. 
نگراني بيش��تر اما از اينجا ناش��ي مي ش��ود كه ارتش 
قدرتمند برزيل نيز از بولسونارو حمايت مي كند. به نظر 
مي رسد كه دليل حمايت ارتش از بولسونارو مساله نظم 
و قانون است. در چند سال گذشته بحران هاي اقتصادي و 
سياسي باعث شده تا تظاهرات هاي اعتراضي گسترده اي 
در برزيل شكل بگيرد. اين اعتراض ها كه مجموعه اي از 

بركناري ها و بازداشت رهبران سياسي پيشين را در پي 
داشت براي دستگاه قضايي بزريل نيز بحران ساز شده 
است. همزمان جرم و خش��ونت هاي سازمان يافته نيز 

به شدت افزايش يافته است. 
در جريان ناآرامي ها ب��ود كه ارتش بار ديگر وارد عرصه 
سياسي برزيل شد، زماني كه ميشل تمر رييس جمهوري 
اين كشور، بطور رس��مي نظاميان را مس��وول تامين 
امنيت ري��و دو ژانيرو ك��رد. اين براي نخس��تين بار از 
زم��ان پايان ديكتاتوري نظامي��ان در برزيل بود كه بار 
ديگر چكمه پوش��ان مامور تامي��ن امنيت يك منطقه 
غيرنظامي مي ش��دند. چند ماه بعد، در آستانه تصميم 
دادگاه فدرال در ماه آوريل درباره سرنوشت لوال داسيلوا 
رييس جمهوري س��ابق برزيل، ادواردو ويالس بوآس 
فرمانده ارت��ش برزيل، در توييتي نوش��ت كه »ارتش 
بخشودگي داسيلوا را نخواهد پذيرفت«. به نظر مي رسيد 
كه اين اظهارات به نوعي هش��دار به دادگاه بود كه لوال 

داسيلوا را از جريان انتخابات دور نگه دارد. 
در جريان رياس��ت جمهوري بولسونارو احتماال چنين 
مداخالتي بيشتر هم خواهد شد؛ به ويژه اينكه بولسونارو 
از همين حاال وع��ده داده كه كابينه خ��ود را با حضور 
نظاميان سابق تش��كيل خواهد داد. او همچنين تاكيد 
كرده كه اجراي قان��ون با حمايت ارت��ش خواهد بود. 
رويكرد او تقريبا در تضاد با ديگر نامزدهاي انتخاباتي بود 
كه وعده داده بودند كه ميان حقوق بشر و سياست يك 

تعادلي را برقرار خواهند كرد. 
از آن گذش��ته، بولسونارو كه خود پيش تر يك تفنگدار 
بوده، ژنرال بازنشسته آنتونيو هميلتون مائورو را به عنوان 
معاون اول خود برگزيده است. مائورو درباره چشم انداز 
نقش نظاميان در صحنه سياس��ي برزيل كامال صادق 
است. او گفته كه ارتش مي تواند در جريان موقعيت هاي 
پرآشوب و همراه با هرج و مرج قدم به ميدان بگذارد. بنا 
بر نظر مائورو، »وقتي كشتي )كشور( در حال غرق شدن 
است، ارتش نمي تواند دست روي دست بگذارد.« گرچه 
بولسونارو تكذيب مي كند كه ارتش قرار است در عصر 
زمامداري او، كنترل كشور را به دست بگيرد اما او بارها 
آشكارا عصر ديكتاتوري نظاميان را دوره اي بسيار خوب 
در تاريخ برزيل خوانده است. او حتي تا آنجا پيش رفته 
كه تاييد كرده راي اش در كنگره برزيل به بركناري ديلما 
روسف رييس جمهوري سابق اين كشور، در حمايت از 
فرد نظامي بود كه از قضا روسف را در عصر ديكتاتوري 

نظاميان شكنجه كرده بود. 
بازگشت نظاميان به عرصه سياست برزيل شوك  كننده 
است. نيروهاي نظامي براي چند دهه بطور گسترده از 
دخالت مستقيم يا حتي غيرمستقيم در سياست هاي 
غيرنظامس بازداشته شده بودند. از حاال نظرسنجي ها 
نشان مي دهد كه حمايت از دموكراسي در برزيل از سال 
گذشته تاكنون حداقل ۱3 درصد كمتر شده است. در 
مقابل، نظاميان احترام بيشتري به دست آورده اند. همين 
مساله مي تواند توضيحي باشد بر اينكه چرا ميشل تمر 
خالف رويه هاي گذش��ته يك نظامي را به سمت وزير 
دفاع انتخاب كرد. با وجود همه نگراني ها، ظهور دوباره 
نظاميان در امريكاي التين امري غيرمعمول نيست. در 
س��ال هاي ۱9۰۰ تا ۲۰۱5 ميالدي احتمال بازگشت 
نخبگان اقتدارگراي سابق به مواضع سياسي يا اقتصادي 
گذشته چهار برابر بيشتر ش��ده است. اين در حالي كه 
احتمال مجازات آنان به دليل س��وءرفتارهاي گذشته 
به همان نسبت كمتر شده است. نمونه شناخته شده و 

معروف اين مورد، شيلي است. 
انتقال مسالمت آميز قدرت در ش��يلي در دهه ۱99۰ 
ميالدي نتيجه بازنگري قانون اساس��ي مربوط به سال 
۱98۰ ميالدي ب��ود ك��ه در دوره ديكتاتوري نظامي 
آگوس��تو پينوش��ه نوش��ته بود. قانون اساسي منافع 

ارتش و نخبگان رژيم سابق را حفظ كرد؛ برخي از آنان 
كرس��ي  هاي دايم العمر در سنا گرفتند و ارتش هم اين 
اجازه را داشت تا بطور مستقل رييس نيروهاي مسلح را 
انتخاب كند. قانون اساسي همچنين يك نظام انتخاباتي 
منحصر به فرد ايجاد كرده بود كه با وجود برخي مضرات 
اسمي، كامال در جهت منافع نخبگان سياسي سابق بود. 
نتيجه اينكه تنه��ا چهار تن از مقام هاي س��ابق دولت 
پينوشه آن هم بطور اسمي تنبيه ش��دند. تقريبا تمام 
مقام هاي ارش��د سياسي س��ابق يا بار ديگر پست هاي 
سياسي كليدي گرفتند، عضو هيات مديره شركت هاي 
بزرگ شدند و يا زمين دار. شيلي هنوز هم با همان قانون 
اساسي بازنگري شده عصر پينوشه اداره مي شود و گرچه 
غيرنظامي��ان كنترل خود را بر ارتش بيش��تر كرده اند 
اما بس��ياري از جنبه هاي نظ��ام ديكتاتوري همچنان 
پابرجاس��ت. در واقع همين حاال هم كابينه سباستين 
پي يرا رييس جمهوري فعلي ش��يلي، يا رژيم پينوشه 

ارتباطاتي دارد. 
خالف ش��يلي، دولت نظامي آرژانتين در سال ۱983 
و پيش از جنگ فاركلند س��قوط كرد. گرچه مقام هاي 
سابق توانستند با استفاده از تهديد به كودتا، قوانين عفو 
را تضمين كنند، هيچ گونه بندي كه مربوط به حمايت 
از نظاميان س��ابق باشد در قانون اساسي آورده نشد. در 
دهه ۲۰۰۰ كه كنترل غيرنظاميان بيشتر شد، مصونيت 
نظاميان نيز كنار گذاشته شد. به همين دليل در جريان 
طرح هاي شفافيت قضايي، بطور ناگهاني شمار زيادي 

از مقام هاي س��ابق نظامي مورد پيگ��رد قرار گرفتند و 
آخرين ديكتاتور نظامي اين كش��ور ب��ه همراه رييس 
ارتش، درياس��االر نظامي و وزير كشور، همگي به جرم 
جنايت در دوران ديكتاتوري مجازات شدند. حاال نفوذ 
نظاميان در آرژانتين تنها سايه اي است از آنچه اواسط و 

اواخر قرن بيستم بود. 
در اين ميان تجريه بزريل به ش��يلي ش��بيه اس��ت تا 
آرژانتين. آخرين رژي��م نظامي برزيل به رهبري خوان 
فيگويردو پس از دو دهه قدرت در سال ۱985 ميالدي 
كناره گيري كرد. درس��ت مانند ش��يلي، نظاميان در 
برزيل نيز تالش و وقت زيادي را صرف كردند تا در قانون 
اساسي انتقالي از خود حفاظت كنند. در قانون اساسي 
كه در دوره انتقالي نوشته شد، مجازات اعدام فوري براي 
جرايم ممنوع شد، قدرت سياسي نخبگان محدود شد، 
احزاب با گرايش هاي چپ افراطي از شركت در انتخابات 
منع شدند و فعاليت شوراهاي مردمي را محدود كردند. 
گرچه قانون اساس��ي در س��ال ۱988 بازنويسي شده 
بود، عناصر غيرليبرالي خ��ود را حفظ كرد. در واقع اين 
قانون اساس��ي نخبه گرايانه هدفش حمايت از عناصر 
اقتدارگراي س��ابق در برابر نيروه��اي مردمي در يك 

حكومت دموكراتيك بود. 
زماني ك��ه فيگويردو از دنياي سياس��ت كنار رفت، در 
پاسخ به پرسش خبرنگاري كه از او پرسيد »دوست دارد 
مردم برزيل او را چگونه به ياد بياورند؟« گفت: »از آنها 
مي خواهم كه مرا فراموش كنند.« گفته شده، فيگويردو 

از آن پس تا زمان مرگ در سال ۱999 ميالدي در امارتي 
خارج از شهر ريو دو ژانيرو و در انزوا زندگي كرد. اما همه 
چنين نكردند. بسياري از مقام هاي ارشد رژيم نظامي 
سابق همچنان در گوشه و كنار عرصه سياست حضور 
داش��تند. به عنوان مثال، آنتونيو دلفيم يكي از اعضاي 
كابينه دولت فيگويردو، در س��ال هاي ۱987 تا ۲۰۰7 
به عنوان نماينده در مجلس سفال حضور داشت. پائولو 
مال��ف نامزد نظاميان در انتخابات ۱985 هم در س��ال 
۱993 شهردار سائوپائولو ش��د و در سال ۲۰۰6 نيز به 

عنوان نماينده به مجلس سفال راه يافت. 
فالويو پورتال مارسيلو رييس حزب ارتش و استراتژيست 
دول��ت فيگويردو، ني��ز در س��ال هاي ۱99۰ تا ۱99۱ 
نماين��ده مجلس بود. البته اين فهرس��ت به همين جا 
ختم نمي شود. بنا براين تاريخ گوه اين است كه تجديد 
حيات نظاميان در عرصه سياست برزيل آن هم از طريق 
نامزدي بولسونارو چندان عجيب نيست. چكمه پوشان 
هميشه بدون اينكه جلب توجه كنند در پشت صحنه 
حضور داشته اند. چيزي كه حاال تغيير كرده، ماهيت اين 
حضور است. در دولت هاي تحت رهبري لوال داسيلوا و 
ديلما روسف و پيش از آنها، حتي اگر چهره هاي نظامي 
سابق پست هاي سياسي نيز به دست مي آوردند، نهاد 
ارتش به سربازخانه ها منتقل شده بود. اما حاال عكس اين 
مساله روي داده و ارتش به  شيوه اي كامال يكپارچه عمل 
مي كند تا رويدادهاي ملي را آن طور كه خود مي خواهد 
شكل دهد. ارتش كه حاال بحران هاي سياسي و اقتصادي 
منافعش را تهديد مي كند، آماده شده تا بطور مستقيم 
وارد مقول��ه حفظ امنيت داخلي ش��ود و به عنوان يك 
نيروي سياسي با حزب كارگر درگير شده و در صورت 

لزوم آن را سركوب كند. 
گرچه بايد ديد كه در آينده چه اتفاقي خواهد افتاد اما از 
همين حاال مي شود گفت كه پيروزي بولسونارو در دور 
دوم انتخابات مي تواند گام مهمي در جهت حركت برزيل 
به سوي استبداد باشد. ارتش براي حفظ قدرت و نفوذش 
احتماال به جاي بازي در پشت پرده، ترجيح مي دهد كه 
اين بار بطور مستقيم اقدام كند و اين به بيان كوتاه يعني 

يك گام رو به عقب براي دموكراسي برزيل در آينده. 
منبع: فارن پالسي

گروه جهان| 
انتخابات رياست جمهوري برزيل به دور دوم رفته است 
و بازارها بر اي��ن باورند حزب كارگر ك��ه روزگاري لوال 
داسيلوا و ديلما روسف رهبري آن را برعهده داشتند قرار 
نيست در اين ميدان پيروز شوند. تحليل گران پيش تر 
هم پيش بيني كرده بودند كه خشم كنوني از حزب هاي 
متعارف سوسيال دموكراسي در راست ميانه و كارگران 
در چپ ميانه باعث خواهد شد رييس جمهوري جديد از 

ميان سياستمداران خارج از قدرت انتخاب شود.
حال ش��ركت هلدينگ خدم��ات مالي نام��ورا كه در 
زمينه بانك��داري خرد، مبادله اوراق به��ادار، بانكداري 
سرمايه گذاري، مديريت سرمايه گذاري و مديريت دارايي 
فعالي��ت مي كند، پيش بيني كرده كه ژاير بولس��ونارو 
رييس جمهوري بعدي برزيل خواهد بود. فوربس نوشته 
كه بازارها خود را براي جشن پيروزي نامزد راست افراطي 
برزيل آماده مي كنند. در اين گزارش آمده، دور نخست 
انتخابات برزيل هفته گذشته برگزار شد و همانطور كه 
انتظار مي رفت ژاير بولس��ونارو برتري قابل توجهي بر 
فرناندو حداد نامزد حزب كارگر برزيل، داشت. بولسونارو 
در واقع برآمده از حزبي كوچك است در مقابل رقيبي كه 
نماينده يكي از احزاب كليدي برزيل به شمار مي رود. ژاير 
بولسونارو كه سابقا نظامي بوده توانست با تكيه بر وعده 
مبارزه با فساد و سامان دادن به نظام مالياتي كشور، در 
انتخابات اخير حزب خود را از حاشيه به متن بزرگ ترين 
كشور امريكاي التين بياورد. »حزب سوسيال ليبرال« به 
رهبري او در حال حاضر در مجلس نمايندگان برزيل تنها 
8 كرسي دارد و فاقد يك گروه پارلماني است. مخالفان 
بولسونارو كه كارزاري با هدف ممانعت از پيروزي او در 
انتخابات تشكيل داده اند بر اين باورند كه اين نظامي سابق 

عقايدي فاشيستي دارد. 
فرناندو حداد اما يك دوره نيز به نمايندگي از حزب كارگر 

شهردار سائوپائولو بوده اس��ت، حزبي كه لوال داسيلوا 
پايه گذار آن بود. فرناندو حداد قول داده »برزيل را دوباره 
خوش��حال« كند و برنامه هاي اجتماعي را بار ديگر در 
اين كشور به اجرا بگذارد كه باعث مي شود سطح زندگي 
طبقه كارگر بار ديگر بهبود يابد. ب��ا اين وجود كارنامه 
حزب كارگران كه در ۱5س��ال گذشته مدت ۱3سال 
قدرت را در دس��ت داشت، چندان درخشان نيست. در 
اين دوران جرم و جنايت در كشور افزايش يافته و فساد 
بطور گسترده در دستگاه سياسي ريشه دوانده است. بنا 
بر آمار ثبت شده، تنها در سال ۲۰۱7 ميالدي 6388۰ 
قتل در برزيل روي داده كه ركورد جديدي محس��وب 
مي شود و با اين رقم، ركورد قبلي نيز كه باز متعلق به اين 

كشور بود، شكسته شده است.
ژاير بولس��ونارو وعده برخورد ش��ديد با جرم و جنايت، 
آسان س��ازي قوانين حمل اس��لحه و حماي��ت از بازار 

آزاد را داده اس��ت. او از پش��تيباني گروه هاي قدرتمند 
تجاري برزيل و البي هاي ثروتمند بخش كشاورزي كه 
اقتصاد اين كشور را در كنترل دارند نيز برخوردار است. 
بولسونارو در يكي از نطق هاي انتخاباتي اش گفته است 
كه »خالفكار خوب، خالفكار مرده اس��ت.« هواداران 
پرشمار وي معتقدند اگر شهروندان عادي مسلح شوند، 
ديگر گروه هاي تبهكار، قاچاقچيان مواد مخدر و اراذل و 
اوباش نمي توانند امنيت شهروندان بي دفاع را به خطر 

بيندازند.
به اعتقاد ناظران، آنچه كار بولس��ونارو را در رقابت هاي 
انتخاباتي راحت كرد اين بود ك��ه فرناندو حداد خود را 
به عنوان يك »ميني لوال« به تصور كش��يد. اين باعث 
شد تا نامزد راس��ت افراطي بتواند به راحتي به او حمله 
كرده و »راي به حداد را به راي به فساد« بخواند. حداد در 
جريان رقابت هاي انتخاباتي بارها به مالقات لوال داسيلوا 

در زن��دان رفت و درباره رويكرد رقابت هاي انتخاباتي با 
او مش��ورت كرد. كاري كه به نظر نمي رس��د كمكي به 
وجهه انتخاباتي او كرده باشد؛ چرا كه تنها 37 درصد از 
برزيلي ها براين باورند كه لوالواقعا بي گناه است. اين در 
حالي است كه حداد در دور نخست انتخابات 3۰ درصد 
آرا را به دس��ت آورد. اين يعني نامزد حزب كارگر حتي 
نتوانسته راي تمام كساني را كه فكر مي كنند لوال داسيلوا 
رييس جمهور س��ابق، بي گناه است را به دست آورد. به 
همين دليل است كه ش��ركت هلدينگ خدمات مالي 
نامورا در نيويورك پيش بيني كرده كه شانس پيروزي 

بولسونارو در انتخابات بعدي افزايش يافته است. 
جوآو ريبيرو و ماريو كاس��ترو كارشناسان اين موسسه 
مالي، در اين ب��اره مي گويند: »ما فك��ر مي كرديم كه 
بولس��ونارو در همان دور نخست با كسب 6۰ درصد آرا 
پيروز شود اما اينظور نشد. اين بار تقريبا مطمئن هستيم 
ك��ه او در دور بعد راي گيري ح��دود 7۰ درصد آرا را به 

دست خواهد آورد.« 
ادوين گوتيرز مس��وول بدهي هاي حاك��م بر بازارهاي 
نوظهور موسسه سرمايه گذاري استاندارد آبردين، نيز 
مي گويد: »بازارهاي مالي تقريبا مطمئن هس��تند كه 
بولسونارو رييس جمهوري بعدي برزيل خواهد بود. امروز 
وضعيت اقتصادي برزيل اصال خوب نيست و واقعيت اين 
است كه سياست هاي حداد نمي توانست كه بحران فعلي 
برزيل را رفع كند و اين كش��ور را از چاهي كه در آن فرو 

رفته خارج كند.«
فوربس نوش��ته، يكي از داليلي كه باعث اقبال عمومي 
مردم برزيل به بولسونارو ش��ده اين است كه او بخشي 
از تشكيالت سياسي اين كشور نبوده است، تشكيالتي 
كه اعتب��ار خود را به دالي��ل زيادي از جمله رس��وايي 
پيروبراس از دس��ت داده است. گوتيرز بر اين باور است 
كه بولسونارو طرح قابل اعتمادي براي چگونگي مقابله 

با دو مشكل مهم اقتصادي برزيل دارد، يعني اصالحات 
حقوق بازنشستگي و بدهي هاي دولتي. راي دهندگان 
به بولسونارو همچنين اميدوارند كه با راي به يك چهره 
جديد بتوانند فساد را به حداقل برسانند، به ويژه اينكه 
بولس��ونارو وعده داده در صورت پيروزي در انتخابات با 

اين بحران به شدت مقابله خواهد كرد. 
برنارد دلگادو مدير يك موسسه مالي در نيويورك، اما بر 
اين باور است كه هنوز اميدي براي پيروزي بر راست هاي 
افراطي هست. او در اين باره مي گويد: »من حداد را رد 
نمي كنم. او به دنبال ايجاد يك ائتالف با نامزدهاي چپ 
است و البته حمايت حزب كارگران را هم دارد.« به نظر 
اين اظه��ارات از دنياي واقعي فاصله زي��ادي دارد چرا 
كه بزرگ ترين رس��وايي فساد در تاريخ امريكاي التين 
و به نوش��ته مجله تايم، »بزرگ ترين رسوايي فساد در 
جهان« يكي ديگر از داليل دليل خش��م مردم از حزب 
حاكم كارگران است كه باعث شده تا آراي بيشتري به 
سبد بولسونارو ريخته شود. اين رسوايي كه به »عمليات 
كارواش« معروف است، به روابط دولت برزيل و شركت 
دولتي نفت پتروبراس باز مي گردد. گفته شده، تاكنون 
۱79 تن در اين پرونده كه از ۲۰۱4 ميالدي گش��وده 
شد، به فساد متهم ش��ده اند. ميزان پولشويي رخ داده 
در عمليات كارواش را 9,5 ميليارد دالر امريكا تخمين 

مي زنند. 
در گزارش دادگاه عالي انتخاب��ات برزيل آمده كه ژاير 
بولسونارو در انتخابات يكشنبه برزيل46,3 درصد آرا را به 
خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه فرناندو 
حداد از حزب كارگران با ۲9,۲8 )بيست و نه مميز بيست 
و هش��ت( درصد آرا رده دوم را به خود اختصاص داد. به 
اين ترتيب هيچ يك از كانديداها به حد نصاب 5۰ درصد 
دست نيافتند. بولسونارو و حداد در تاريخ ۲8 اكتبر )6 

آبان( با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت.
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   تجريه بزريل به شيلي شبيه است تا آرژانتين. آخرين رژيم نظامي برزيل به رهبري خوان 
فيگويردو پس از دو دهه قدرت در سال 1985 ميالدي كناره گيري كرد. درست مانند شيلي، 
نظامي�ان در برزيل نيز تالش و وقت زيادي را صرف كردند تا در قانون اساس�ي انتقالي از خود 
حفاظت كنند. در قانون اساس�ي كه در دوره انتقالي نوش�ته ش�د، مجازات اعدام فوري براي 
جرايم ممنوع ش�د، قدرت سياسي نخبگان محدود ش�د، احزاب با گرايش هاي چپ افراطي 
از ش�ركت در انتخابات منع شدند و فعاليت ش�وراهاي مردمي را محدود كردند. گرچه قانون 
اساس�ي در سال 1988 بازنويسي شده بود، عناصر غيرليبرالي خود را حفظ كرد. در واقع اين 
قانون اساسي نخبه گرايانه هدفش حمايت از عناصر اقتدارگراي سابق در برابر نيروهاي مردمي 

در يك حكومت دموكراتيك بود. 

برش



يادداشت 9 ايرانشهر
 چالش هاي برنامه سوم
از  منظر زيباسازي شهر

م��اده 47 فصل شش��م 
الیح��ه برنام��ه س��وم 
توس��عه ش��هر ته��ران، 
به بحث هوی��ت گرایی 
منظر شهری اشاره  كرده 
اس��ت، حال آنکه حتی 
ساکنان محالت تهران، 
هیچ اطالع��ی از هویت 
محالت خ��ود ندارند یا 
این هویت نزد آنها کمرنگ و فراموش ش��ده است. 
ابتدا باید تعریف مش��خصی از هویت داشت و این 
تعریف باید با مشارکت ساکنان محالت جان بگیرد 
تا بتوانند به این هویت تکیه کنند و نظم کالبدی و 
منظر شهری آن ها بر طبق این هویت شکل بگیرد. 
بس��یاری از موارد مطرح ش��ده در این الیحه برای 
جوامعی مناسب است که مراحل تکامل شهروندی 
و مدیریت شهری را طبق برنامه هدفمند و منظم 
دولت و شهرداری پشت سر گذاشته باشند ولی در 
مدیریت شهری ما که تابه حال کاماًل سیاسی بود و 
نه تخصصی، این برنامه یک قدم بسیار بلند است که 
ممکن است به دلیل آماده نبودن بسترهای فرهنگی، 
اجتماعی، مدیریتی و ساختاری مناسب، در همان 
ابتدا با مش��کالت بسیاری مواجه شود و در مراحل 
اولیه بماند تا دوران مدیریت شهردار و شورای شهر 
به پایان برسد و باروی کار آمدن مدیران بعدی، این 

برنامه نیز کامل اجرا نشود . 
مدیریت ش��هری تهران ابتدا بای��د در فراخوانی، 
تیمی از کارشناسان شهرسازی و طراحی شهری، 
برنامه ریزی ش��هری و مدیریت شهری ،معماری 
و عمران، مدیریت بح��ران و دفاع غیرعامل از بین 
دانشجویان و متخصصان نخبه انتخاب کند و این 
تیم را در قالب یک کارگروه ناظر از طرف شهرداری 
ساماندهی كند . وظیفه این کارگروه شباهت بسیار 
زیادی به هیات منصفه در دادگاه دارد زیرا یک تیم 
از افراد خارج از شهرداری است که باید بر روند اجرای 
برنامه و پروژه ها نظارت دقیق داشته باشند.یعنی هم 
بر روند کار شهرداری و هم بر روند کار شرکت های 
مهندس مشاور نظرات دقیق داشته باشند. این گروه 
باید نقش��ه راه دقیقی برای اجرای پروژه ها ترسیم 
نمایند و س��عی کنند هم زمان با اجرای برنامه ها و 
پروژه ها، بستر مناسب را برای تحقق هر چه بیشتر 
اهداف برنامه، آم��اده كنند. در چنین ش��رایطی 
می توان به درس��ت و کامل اجراشدن برنامه تا حد 

زیادی امیدوار بود 
منظر ش��هری تهران کلمه ای اس��ت که فقط در 
کتاب های ترجمه شده قابل درک است و متأسفانه در 
پروژه های شهرسازی و طراحی شهری به آن توجه 
چندانی نشده است. برای تجربه این موضوع بهتر 
است شهر را از باال نگاه و مشاهدات خود را ثبت کنید 
در این حالت، ش��اهد بافت ریزدانه ای از خانه هایی 
هس��تید که بر روی پش��ت بام آن ها پر از الحاقاتی 
مانند کولرهای آب��ي، انباری و دودکش های کوتاه 
و بلند  است و از هیچ نظم خاصی پیروی نمی کند. 
این دقیقًا همان مدیریت شهری ماست که خود را 

در کالبد و منظر نشان داده است .
اگر وارد شهر شوید و به ساختمان ها نگاه کنید کمی 
امیدوار می شوید زیرا نمای برخی از ساختمان ها 
چندان هم بد نیست و برای اقلیم و فرهنگ شهری 
مانند تهران می تواند مناسب باشد . در اینجاست 
که این س��ؤال برای شما پیش می آید که پس چرا 
ش��هر ما از باال شکل چش��م نواز و مناسبی ندارد و 
یا چرا هنگامی ک��ه به یک کوچه ب��ا مجموعه ای 
از س��اختمان ها نگاه می کنیم ، شاهد آشفتگی و 
بی نظمی در آن هستیم ؟ در پاسخ باید بگویم یکی 
از دالیل این است که تابه حال شهرساز نداشتیم و 
یا طرح های شهرسازان به صورت کامل اجرا نشده 
است . شهرسازان شهر را به صورت کلی طراحی و 
برنامه ریزی می  كنند و س��پس مهندسان عمران 
و معماری س��اختمان های آن را طراح��ی و اجرا 
می کنند. در بیش��تر موارد طرح اولیه شهرسازان، 
دستخوش تغییراتی می شود که این تغییرات در 
طول زمان بیشتر شده و در نتیجه بی نظمی بر نظم 

حاکم می شود. 
دلیل دیگر این است که در کشورهای توسعه یافته از 
ابزارها و نرم افزارهای پیشرفته ای برای شبیه سازی 
و سه بعدی سازی ش��هر و طرح ها قبل از اجرا بهره 
می برند . به نظ��ر من در ایران نی��ز باید در مرحله 
طراح��ی، از نرم افزارهایی مانند  Cityengine  و 
GIS  و Space Syntax استفاده شود تا بتوانند 
ش��هر را از منظرهای مختلف مورد بررس��ی قرار 
دهند و برای هر پهنه از ش��هر، ضوابط الزم را ارائه 
كنند. متأسفانه طرح های شهرس��ازی و طراحی 
شهری در اکثر موارد به صورت دوبعدی طراحی و 
برنامه ریزی می شوند و در روی نقشه و پالن بسیار 
زیبا هستند، ولی پس از اجرا کیفیت و سیما و منظر 
مناسبی ندارند.  مدیران و طراحان شهری باید به 
این نکته توجه داشته باشند که شهر سه بعدی است 
و نه دوبعدی . اگر شهرداری نقشه سه بعدی کاملی 
از شهر داشته باش��د می تواند سازندگان را مجبور 
کند که ضمن ارائه نقشه پالن ساختمان و طبقات، 
فایل سه بعدی از حجم و نمای ساختمان را نیز به 
شهرداری تحویل دهند. در این مرحله شهرداری 
باید حجم طراحی شده توس��ط سازنده را با حجم 
پیش بینی ش��ده از جهت های مختلف مقایسه و 
بررس��ی كند و اگر به ارتقاي منظر شهری کمک 
می کرد، مجوز پروانه را صادر کند این کار فقط در 
نرم افزار   cityengine  امکان پذیر است زیرا امکان 
طراحی حجم ساختمان و نما و شبیه سازی شهر و 

مشاهده از دید انسان در آن وجود دارد  .
الزم است شهرداری تهران الزام به استفاده از نرم افزار 
CityEngine  برای شرکت های مهندسان مشاور 
و ش��هرداری ها را در دس��تور کار خود قرار دهد تا 
بتوانیم ساخت وسازهای آینده شهر را با آگاهی از 

منظری که به ما نشان خواهند داد طراحی کنیم.

يك استاد دانشگاه در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد

عضو شوراي شهر تهران در گفت وگو با »تعادل« اهداف برنامه سوم توسعه در حوزه نما و منظر شهري را تشريح كرد

منظر شهري تهران،  نيازمند اصالح قوانين باالدستي

2 عنصر نوين در سيماي شهري

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|
سومین برنامه پنجساله توسعه شهر تهران، اوایل مهر ماه 
سال جاري توسط محمد علي افشاني، شهردار تهران تقدیم 
هیات رییسه شوراي شهر تهران ش��د. این برنامه كه كار 
نوشتن و تدوین آن یك سال زمان برد، در 11 فصل تدوین 
شده است كه شامل احكام پیشنهادي در 11 فصل و اهداف، 
راهبردها و سیاست ها در 10 فصل مي شود. سرفصل هاي 
برنامه سوم عبارتند از حكمروایي شهري، سرمایه سازماني، 
هوشمند سازي و نوآوري شهري، اقتصاد و مالیه شهري، فني 
و عمراني، فضایي وكالبدي، حمل و نقل و ترافیك،  محیط 
زیس��ت انرژي و مدیریت پسماند،  فرهنگي و اجتماعي و 
ایمني امنیت و مدیریت بحران مي شود. برنامه سوم بعد 
از بررسي در كمیس��یون هاي تخصصي شوراي شهر در 
صحن علني نیز مطرح مي ش��ود و باید به تصویب شوراي 

شهر تهران نیز برسد.
اكثر كارشناسان مسائل شهري متفق القولند كه یكي از 
موضوعاتي كه در شهرتهران مغفول واقع شده نما و منظر 
شهري است. تهران شهري است با ساختمان هاي كوتاه و 
بلندي كه به شكل ناهمگوني در كنار یكدیگر قرار گرفته اند.

كوچه ها و خیابان هاي باریك و بدون پیاد ه رو، میدان هایي 
كه هیچ گونه جلوه اي از زیبایي و آثار هویتي شهر در آنها 
وجود ندارد، و بافت هاي فرسوده و ساختمان هاي كثیف 
و سیاه كه در اثر آلودگي هوا جلوه اي غمناك و دلمرده به 
شهرداده اند. در قسمت هاي شمالي شهر كه انتظار مي رود 
وضعیت بهتر باشد نیز كنار هم قرار گرفتن ساختمان هایي 
كه هر یك با معماري خاصي ساخته شده و خانه هایي كه 
با معماري كالس��یك و شیش��ه اي و مدرن كنار هم قرار 
گرفته اند، بیننده را سردرگم مي كنند.واژه نما در فرهنگ 
لغت، نش��ان دهنده این موضوع است كه نماي ساختمان 
چیزي منفك از ساختمان نیست و فارغ از پوششي نهایي 
براي مقاومت در برابر ش��رایط جوي، بیان كننده عملكرد 
س��اختمان )انطباق فرم ساختمان با عملكرد آن( منش، 
كردار وتفكر س��اكنان، به مثاب��ه لوالیي اجتماعي، فصل 
مشترك فضاهاي عمومي وخصوصي است. از طریق نما، 
عناصر طبیعي )نور و باد( به ساختمان نفوذ كرده وارتباط 
ساكنان با فضاي شهري برقرار مي شود. همچنین نما، در 
شكل دهي به سیماي كالبدي شهر، نقش مهمي داشته 
وفصل مشترك رنگ تعلق داخلي و بیروني است.سیماي 
شهر با وجود آنكه نخستین جلوه از شهر است كه در ذهن 
وحافظه شهروندان باقي مي ماند، اما سال ها است كه از چشم 
برنامه ریزان و مدیران شهري كشور دور مانده است و هنوز 
برنامه جامعي براي آن وجود ندارد. ناهماهنگي بین ابعاد و 
ارتفاع ساختمان ها، استفاده از الگوهاي طراحي و مصالح و 
رنگ معابر متفاوت و ناهمگون در عناصر دخیل در سیماي 
ش��هر، نماهاي ساختمان هاي مغش��وش و ناهمخوان با 
یكدیگر، از جمله مصادیق این موضوع هستند كه چهره اي 

نازیبا وآشفته به شهر بخشیده اند.

 توجه به نما در برنامه سوم
شوراي چهارم شهر تهران در سال 94 به منظور ساماندهي 
فضا و منظر شهري تهران الیحه ساماندهي وضعیت سیما 
و منظر ش��هري و كیفیت محیطي شهر تهران را تصویب 
كرد. اما شرایط كنوني شهر نشان از این دارد كه این مصوبه 
نتوانسته طي این س��ال ها به بهبود منظر شهري تهران 
كمك چنداني بكند. اما موضوع فضا و منظر ش��هري در 
برنامه پنجساله سوم توسعه ش��هر تهران مورد توجه قرار 
گرفته و حدود 31 م��اده واحده به این موضوع اختصاص 
داده شده اس��ت.در بخشي از برنامه سوم آمده است: شهر 
تهران به عنوان محل س��كونت و فعالیت با جمعیت روز 
حدود 11 میلیون و كمتر از 9 میلیون نفر جمعیت شب، با 
چالش هاي فراواني از جمله نظارت بر اجراي طرح جامع و 
تفصیلي شهر تهران، نظارت و كنترل ساخت و ساز، نظارت 
بر تثبی��ت كاربري ها، فروش تراكم مازاد، س��یما و منظر 

شهري، بافت هاي تاریخي و پهنه هاي طبیعي واجد ارزش 
به عنوان میراث شهري، ساخت و سازها در حریم و ارتفاعات 
شهر تهران، گس��تردگي بافت فرسوده و به تبع آن میزان 
سرعت نوسازي، بهسازي و بازسازي بافت هاي فرسوده و 
مسائل حقوقي مترتب بر آن مواجه است. بنابراین مهم ترین 
ماموریت حوزه شهرسازي و معماري، توسعه و بهبود سطح 
كیفیت زندگي به ویژه در حوزه فضایي- كالبدي و ساخت 
و ساز شهري است. از این رو، 5 موضوع كلیدي حفاظت و 
صیانت از بافت تاریخي شهر، ساماندهي و ارتقاي كیفیت 
معماري و منظر ش��هري، انتظام بخشي به كالبد و فضاي 
شهري محدوده و حریم، وجود بافت فرسوده و نهایتا صیانت 
و حفاظت از باغات و توسعه فضاي سبز در دستور كار كمیته 
فضایي كالبدي قرار گرفته كه ذیل موضوعات كلیدي، 13 
مس��اله كلیدي احصا و به عنوان مسائل استراتژیك مانع 
تحقق اهداف و راهبردهاي طرح جامع مورد بررسي عمیق 
قرار گرفت. همچنین هدف راهب��ردي این بخش ارتقا و 
اصالح س��اختار كالبدي و فضایي شهر، با تاكید بر ارتقاي 
زیست پذیري شهر و رویكرد شهرسازي و معماري نوآور 

عنوان شده است.

 نماهاي كالسيك در شمال تهران
داریوش رجبیان، استاد معماري در گفت وگو با »تعادل« به 
بررسي مهم ترین معضالت معماري و منظر شهري تهران 
پرداخت و گفت: تجربه كشورهاي بزرگ و تاریخي دنیا مانند 
اتریش تجربه موفقي در این زمینه است كه مي توان از آن 
الگو گرفت. برخي معتقدند سبكي به اسم معماري ایراني 
و اسالمي باید در شهرسازي به كار گرفت اما واقعیت این 
است كه كل معماري، معماري ایراني است. بهترین كار این 
است كه برنامه مشخصي براي كل شهر تهران توسط یك 
مشاور بي طرف تهیه شود تا هم نماهاي مدرن شهري و به 
روز را در خود جاي دهد هم از نماهاي قدیمي تهران استفاده 
كند. اكنون نماهاي كالسیك در تهران نسبت به دیگر نماها 
كاربردي تر شده، علت آن هم این است كه مدیریت شهري 
طي دوره هاي گذشته به یكسري از افراد كه به هیچ عنوان 
تخصص معماري و شهرسازي ندارند، به عنوان سازنده و 
سرمایه گذار اجازه فعالیت داده است كه بیشترین نقش را در 
ساخت و سازهاي منطقه یك دارند . برخي شهرداري هاي 
كشور نامه رسمي زده اند كه در صورتي از نماهاي كالسیك 
بر روي بدنه ساختمان ها استفاده شود، دستور تخریب آن 
را صادر مي كنند. این موضوع ناشي از نبود قوانین مدون و 
یكپارچه در این حوزه است. بنابراین باید ابتدا نگاه آزادانه به 
این موضوع داشته باشیم، نگاه هاي قهري و دستوري منجر 
به بسته شدن دست معماران مي شود. شوراي نماي مناطق 
فقط براي پروژه هاي باالي 10 هزار متر، تشكیل مي شود. 

به گفته این كارشناس، منطقه یك تهران بهترین منطقه 
ساخت و ساز كشور محسوب مي شود و ساخت و سازهاي 
منطقه یك تهران روند ساخت وساز در همه مناطق كشور را 
تحت تاثیر قرار مي دهد. وي ادامه داد: معماري شناور است 
و نمي توان براي آن س��بك خاصي تعیین كرد. معماري 
با زمان و جامعه ش��كل مي گیرد و پاسخي است به رفتار 
جامعه. بنابراین نمي توان براي آن محدودیت در نظر گرفت. 
معماري معاصر شهر تهران در دهه 50، معماري با ریشه اي 
است و اگر بتوانیم از این معماري وام بگیریم مي توانیم یك 

نماي شهري درست داشته باشیم. 

 نگاه هاي غرض ورزانه در مناطق
رجبیان با بیان اینكه در معماري هیچ گاه نمي توان نما را 
از پالن ساختمان جدا دانست، گفت: پروژه اي 150 هزار 
متري را براي تایید كمیته نما به شهرداري تهران بردم. در 
این شورا 4 نفر از بزرگان و استادان معماري تهران حضور 
داش��تند، اما دید آنها به پرونده كامال غ��رض ورزانه بود و 
منجر به این شد كه چندین بار جلسات را با عصبانیت ترك 
كردم. تعداد افراد این شورا بسیار محدود است و به همین 

دلیل امكان برخوردهاي ش��خصي و غ��رض ورزانه درآن 
بسیار است. شوراي نما، نیاز به افرادي دارد كه بتوانند كل 
معماري یك ساختمان را مورد بررسي قرار دهند. به نظرم 
بهترین راهكار این است كه از مشاوران با سابقه خارجي در 

این زمینه استفاده شود.

 عدم توجه به مصالح ساختماني 
این اس��تاد معماري با اشاره به اینكه سیما و منظر شهري 
تهران نیاز به تدوین قوانین سختگیرانه دارد، تصریح كرد: 
یكي از مواردي كه در س��یما و منظر ته��ران مورد غفلت 
گرفته توجه به مصالح ساختماني است. مصالح ساختماني 
باید دس��ته بندي شود و اس��تفاده از آنها بر اساس قوانین 
انجام شود. در واقع یكي از مهم ترین معضالت نماها مصالح 
ساختماني است. هر مس��افر خارجي با گردشي كوتاه در 
سطح ش��هر متوجه بي نظمي و ساختمان هاي مشوش و 
بهم ریخته شهر مي شود. دلیل اصلي این همه آشفتگي این 
است كه سازندگان هر كاري دلشان بخواهد بر روي نماي 
ساختمان ها انجام مي دهند و متاسفانه نماي ساختمان به 
یك مسابقه شهري تبدیل شده است. در دنیا هیچ معماري 
اجازه این كار را ندارد اما در تهران سازندگان به دلخواه خود 

نما را مي سازند.

 موازي كاري در قوانين 
وي تعدد مصالح گران قیمت در نماهاي مناطق ش��مالي 
ش��هر را از دیگر معضالت این حوزه برش��مرد و گفت: در 
هیچ كجاي دنیا این حجم اس��تفاده از مصالح گرانقیمت 
رواج ن��دارد. اكنون هیچ آیین نامه و اس��اس نامه مدون و 
مشخصي براي مهندسان به غیر از مقررات ملي ساختمان 
وجود ندارد. قوانین مربوط به منظر شهري باید در مقررات 
ملي ساختمان اصالح شود و نباید آن را مختص شهرتهران 
ببینیم.هنگام تهیه نقشه بر اساس مقررات ملي ساختمان 
عمل مي كنیم در نتیجه باید درمقررات ملي ساختمان این 
اصالحات انجام شود. نباید اتفاقي كه در زمینه آتش نشاني 
 افت��اد در نماي ته��ران نی��ز رخ دهد. قوانی��ن مربوط به 
آتش نشاني در مقررات ملي ساختمان آورده شده است. از 
سوي دیگر، شهرداري نیز قوانیني را در این زمینه تدوین 
كرده، این در حالي است كه ش��هرداري تهران نمي تواند 
برخ��الف قوانین مقررات ملي س��اختمان كه یك قانون 

باالدستي به شمار مي رود، اقدام به تصویب قانون كند.این 
موازي كاري ها در نهایت باعث مي ش��ود تا كاري از پیش 
نرود. شهرداري باید مواظب باشد قوانیني كه در برنامه سوم 
توسعه مي گنجاند با مقررات ملي ساختمان تضاد نداشته 
باشد. بهترین كار این است كه ابتدا مقررات باالدستي اصالح 
و از موازي كاري ها اجتناب شود.رجبیان با بیان اینكه اصالح 
این روند نیاز به تدوین قوانین باالدستي دارد،  تصریح كرد: 
باید یكسري قوانین بازدارنده تدوین شود.ایجاد محدودیت 
در نوع متریال ساختماني، نوع بافت و نوع خطوطي كه روي 
نما قرار مي گی��رد مي تواند به رفع این معضل كمك كند.

همچنین باید كاركرد نما با پالن داخل و فضاي بیروني مورد 
تطبیق قرار گیرد و ساختاري فراجناحي در این خصوص 
تصمیم گیري كند .همان طور كه گفتم وجود یك مشاور 

خارجي بي طرف مي تواند این مشكل را حل كند.

 توجه به نماي ساختمان در مركز 
این كارشناس معماري در پاسخ به اینكه آیا مي توان براي 
مناطق مركزي و جنوبي شهر تهران نیز قوانیني در خصوص 
نما تعیین كرد یا خیر گفت: اكنون مجموعه اي خدماتي در 
یكي از محله هاي جنوبي شهر ساخته ایم كه با نما و مصالح 
ارزان قیمت تهیه شده و به ش��دت مورد توجه اهالي قرار 
گرفته است. كسي باورش نمي شد با مصالح ارزان چنین 
نمایي ساخته شود. بنابراین توجه به نما نباید فقط محدود 

به ساختمان هاي گران قیمت و شمال شهر شود.
او با بیان اینكه در ساختمان هاي قدیمي هیچ عنصر اضافي 
در نما دیده نمي شود، گفت: اگر در طراحي، انتخاب متریال 
و اقتصاد دقت كنیم ساكنان مناطق مركزي و جنوبي توجه 
بیشتري به نما نشان خواهد داد زیرا آنها قصد خودنمایي 
ندارند. یكي از معضالت این اس��ت كه نماهاي كالسیك 
عنصري براي خودنمایي صاحبان این ساختمان ها شده و 
این اتفاق بدي است. در واقع مدیریت شهري به یكسري 
از افراد تازه به دوران رسیده این اجازه را داده كه با پول خود 
خودنمایي كنند.رجبیان ادامه داد: به تازگي یك خانه ایراني 
با 5 طبقه متعلق به یكي از افراد مرفه تهران را ساخته ایم 
كه هیچ گونه اثري از خودنمایي و معماري كالس��یك در 
آن دیده نمي ش��ود و هیچ عنصري اضافي ندارد.تمام آن 
با آجرهایي كه 50 تا 100 سال قدمت دارد، ساخته شده 
است. این ساختمان در محله به شدت مورد توجه قرار گرفته 

و مردم با آن ارتباط برقرار كرده اند و ساخت آن مدیون وجود 
كارفرماي خوش فكر است. در نماهاي اصیل ایراني پنجره 
زیادي وجود ندارد اما اتاق ها غرق نور هستنداما این موضوع 

در نماهاي كنوني دیده نمي شود.

 وجود اشتباهات در قانون
وي همچنین از وجود برخي اشتباهات در قانون گالیه كرد و 
گفت: تا سال 91 قوانین مربوط به هلي پد را از روي بخشنامه 
سازمان آتش نشاني رعایت مي كردیم. اما بعدا متوجه شدیم 
كه تمام هلي پدهایي كه تا این سال ساخته شده، اشتباه بوده 
است. زیرا در بخشنامه آتش نشاني قطر هلي پد 9 متر عنوان 
شده بود اما عمال قطر هلي پد 18 متر است.كمي بعد آن را 
اصالح كردند و قطر هلي پد را 12 متر كردند كه 12 متر براي 
هلي كوپترهاي یك موتوره است و نه دو موتوره.در حالي كه 
در هیچ كجاي دنیا اجازه پرواز هلي كوپترهاي یك موتوره 
را در ش��هر نمي دهند. این یك فاجعه است. براي رفع این 
مشكل از یك خلبان دعوت كردیم تا تمام جزییات مربوط به 
هلي پد را در اختیارمان گذاشت. این استاد دانشگاه ادامه داد: 
چند سال پیش با یك پروتكل به نام بي ام اي كار مي كردیم 
و به شهرداري پیشنهاد دادیم تا تمام نماهاي شهري تهران 
به صورت زون هاي جدا تعریف شود و نماي یك خیابان را 
به شكل كامل مدنظر قرار گیرد نه اینكه فقط یك خانه یا 
مغازه را به شكل جداگانه مورد بررسي قرار دهیم. در خیابان 
ولیعصر چنددرصد نماها فقط شیشه است كه مي شد اینها را 

ردیابي كرد.اما این پیشنهاد مورد قبول واقع نشد. 

 الزام به تغيير ساختار معماري در شهرداري
به گفته رجبیان در برنامه سوم باید به این نكته توجه شودكه 
ساختار ارایه معماري به ش��هرداري نیازمند تغییر است.

شیوه اي كه االن در شهرداري پیگیري مي شود در دنیاي 
امروز رایج نیست.نكته جالب توجه این است كه در ساخت 
نماهاي شهري هیچ گاه نظر شهرسازان پرسیده نمي شود و 
فقط مهندسان در شهرداري حق نظر دارند. در حالي كه كار 
مهندسان كامال متفاوت از معماري و نماست. از سوي دیگر 
در روند س��اخت یك ساختمان بعد از اینكه همه مجوزها 
اخذ شد در مراحل پایاني از سازنده مي خواهند كه از نماي 
ساختمان دفاع كند. این كار یك روند اشتباه است كه باید 

مورد بازنگري قرار گیرد.

 گروه راه و شهرسازي|
 زهرا نژاد بهرام عضو كمیس��یون معماري و شهرس��ازي 
شوراي شهر تهران در گفت وگو با »تعادل« به تشریح برنامه 
سوم توسعه در زمینه نما و منظر شهري پرداخت و گفت: 
شهر تهران اكنون سیما و منظر آشفته دارد و این آشفتگي 
نیازمند بازپیرایي است. بنابراین تدوین دستورالعملي كه 
بر اساس آن بتوانیم سیما و منظر شهر تهران را به سمتي 
كه مناسب این ش��هر است هدایت كنیم، الزامي به شمار 
مي اید. اهداف، رویكردها و چش��م انداز مورد نظر از سیما 
و منظر شهرتهران باید تعریف شود. برنامه سوم توسعه به 
دنبال این است تا دستورالعمل ها و قوانین مورد نیاز در این 
زمینه تدوین شود تا بتوان راحت تر به آینده اي كه مد نظر 

مدیریت شهري است برسیم.
نژاد بهرام با بیان اینكه فصل شش��م از برنامه سوم توسعه 
با عنوان فضایي كالبدي به موضوع سیما و منظر شهري 
پرداخته است،  به تش��ریح ماده 47 فصل ششم پرداخت 
و گفت: بر این اساس ش��هرداري موظف است به منظور 
ساماندهي و ارتقاي كیفیت معماري و ایمني و منظر شهر 
تهران با رویكرد هویت گرا، اقدام هایي را در شش ماه نخست 
برنامه سوم انجام دهد كه مهم ترین آنها عبارتند از تهیه، 
تصویب و ابالغ برنامه راهبردي طراحي شهري و مدیریت 
منظر شهري تهران، تهیه طرح ضوابط هماهنگي، تداوم 
و انسجام بصري نماهاي شهر تهران در مناطق 22 گانه، 
تهیه و تدوین مفاهیم، ضوابط، دس��تورالعمل و مقررات 
الزم ب��راي طراحي، اجرا و نظارت بر معماري ابنیه و كلیه 
ساختمان هاي عمومي شهر، استقرار ساز وكار نظارتي بر 
معماري بنا و سیما و منظر شهر در كلیه ساخت و سازها، 
تقویت ساختار تشكیالتي كنترل و نظارت كیفي و طراحي 
و اجراي طراحي معماري مساجد و اماكن مذهبي،  تشكیل 
كمیته هاي معماري مناطق براي كنترل تمام وجوه طرح 

معماري س��اختمان اعم از نما و پالن. نژادبهرام ادامه داد: 
ش��هرداري در بخش احكام موضوع سیما و منظر شهري 
را مورد توجه قرار داده اس��ت. البته در برنامه دوم نیز این 
موضوع مد نظر قرار گرفته بود اما كیفیت این برنامه نسبت 
به برنامه دوم متفاوت است. در برنامه سوم عالوه بر بخش 
احكام،  سیاست ها نیز مش��خص و در بخش سیاست ها، 
معیارها و شاخص هاي مربوط به سیما و منظر هم عنوان 
ش��ده و حدود هزار پ��روژه در بخش هاي مختلف مطرح 

كرده است.
وي با بیان اینكه سیاست هایي كه شهرداري براي ارتقاي 
منظر شهرداري در برنامه سوم پیش بیني كرده شامل 30 
مورد است، مهم ترین این سیاست ها را اینگونه برشمرد: 
تعدیل سقف جمعیت پذیري مناطق از طریق بازنگري در 
طرح جامع و تفصیلي، همكاري و حمایت از تشكیل نهاد 

مطالعات و تهیه طرح هاي توسعه شهر تهران، ساماندهي 
زیرساخت هاي الزم براي هوشمندسازي با هدف امكان 
تش��كیل پرونده غیرحضوري، ایجاد تناس��ب اس��تقرار 
فعالیت ها در پهنه ه��اي طرح تفصیلي به ویژه پروژه هاي 
بزرگ مقیاس )ال��زام به تهیه طرح توجیه��ي(، افزایش 
تحقق پذیري طرح هاي توس��عه شهري، ارتقاي كیفیت 
سیما و منظر شهري از طریق تدوین ضوابط مرتبط، ایجاد 
هماهنگي نه��ادي از طریق تدوین نظ��ام نامه یكپارچه 
مدیریت س��یما و منظر، تدوین الگوها و اسناد هدایت و 
كنترل طرح هاي معماري هویت گرا مورد توجه قرار گرفته 
است.وي با بیان اینكه شوراي پنجم نیز بر موضوع سیما و 
منظر تمركز كرده و به دنبال ایجاد هارموني و انسجام در 
حوزه سیما و منظر ش��هري تهران است، گفت: در بخش 
اهداف راهبردي فضایي كالبدي، ارتقا و اصالح س��اختار 

كالبدي و فضایي ش��هر با تاكید بر ارتقاي زیست پذیري 
شهر و رویكرد شهر سازي و معماري نوآور مورد توجه قرار 

گرفته است.
وي افزود: بنابراین در بخش احكام بحث هویت و  در بخش 
راهبردي نوآوري از مباحث مهم مطرح شده در خصوص 
منظر ش��هري اس��ت. در ادامه بخش راهبردي، بازتولید 
هویت ش��هر با تاكید بر كالبد و فضاي شهري با محوریت 
ارتقاي هویت محله ه��ا و تقویت كریدورهاي اصلي براي 
پیوند معنایي شهر نیز مورد تاكید قرارگرفته است. در واقع 
بازگشت به هویت تاریخي شهر بسیار مهم است. در این 
راستا در بند پنجم جهت گیري هاي راهبردي موضوع سیما 

و منظر شهري تعریف شده است.
به گفته وي، بخش��ي از اهداف برنامه اي ك��ه در ارتباط با 
فضایي كالبدي شهر تهران در نظر گرفته شده به این شرح 
است: حفاظت و صیانت از میراث شهري با تاكید بر ارتقاي 
كیفیت زندگي و امنیت اجتماعي و بهبود فضاي كسب و 
كار، ساماندهي و ارتقاي هویت و كیفیت طراحي معماري و 
سیما و منظر شهري تهران، ایجاد تعادل جمعیتي با رعایت 
س��قف جمعیت پذیري طرح جامع، ایمن سازي در برابر 
سوانح طبیعي )زلزله، سیل و...(، تأمین نیازها و ساماندهي 
خدمات شهري تهران، ارتقاء كیفیت ساخت و ساز شهري، 
بهبود، هوشمندسازي و شفاف سازي فرآیندهاي شهري.

همچنین دسترس پذیري و مناسب سازي فضاهاي شهري 
و ساختمان هاي عمومي براي حضور همه اقشار جامعه در 
شهر، س��اماندهي و صیانت از حریم پایتخت، ساماندهي 
بافت فرسوده شهر )رفع ناپایداري، توسعه محله اي توسعه 
شهر تهران( حفاظت و صیانت از باغات را مي توان به این 

موارد اضافه كرد.
وي با بیان اینكه موارد مطرح شده در برنامه سوم به صورت 
كلي است و شاخص معیني براي آن در نظر گرفته نشده 

است،  توضیح داد: شاخص هاي جزیي تر منوط به تدوین 
دستورالعمل ها و تشكیل سازمان هاي اجرایي و نظارتي 
است . البته در بخش پروژه ها نیز پروژه هایي به سیما و منظر 
شهري اختصاص داده شده است. بطور كلي مي توان گفت 
برنامه س��وم با مورد توجه قراردادن سیما و منظر شهري 
خواس��تار ارایه الگوي مشخص در طراحي نما شده است 
اما تاكید آن بر معماري نوآور به این معناست كه نمي توان 
یك الگوي كامال یكسان براي نما تعیین كرد و این فرصت 
داده شده تا به الگوهاي نوین نیز پرداخته شود. در مجموع 
سیما و منظر شهري در برنامه سوم از دو جنبه مورد توجه 
قرارگرفته است، اول اینكه باور دارد آنچه به وجود آمده نیاز 
به ساماندهي دارد و دیگر اینكه رویكرد اصلي هویت گرایي 
و نوآوري است كه به لحاظ سیاست هاي استراتژیك مورد 

تایید ماست اما در جزییات نیازمند بررسي بیشتر است.
وي در پاس��خ به اینكه انتقاداتي به فعالیت شوراي نماي 
مناط��ق وارد اس��ت، گفت: اكن��ون كمیته ه��اي نما در 
همه مناطق با حضور اس��اتید دانشگاه ها، نماینده شورا و 
كارشناسان شهرداري تشكیل مي ش��ود. نماینده شورا 
بدون حق راي در جلسات این كمیته حضور مي یابد. اینكه 
گفته مي شود اعضاي این كمیته گاه نظارت شخصي خود 
را اعمال مي كنند مي تواند درست باشد.براي رفع برخي 

موانع الیحه اي در دست بررسي داریم.
عضو هیات رییسه شوراي شهر تهران در خصوص مصوبه 
ساماندهي وضعیت سیما و منظر شهري كه در سال 92 
تصویب شده بود نیز توضیح داد: نتیجه این مصوبه تشكیل 
كمیته هاي نما در مناطق بود تا مانع از این شوند كه هر كس 
طبق سلیقه خود و بدون در نظر گرفتن قوانین و مقررات 
نماي ساختمان را به دلخواه خودش بسازد. در برنامه سوم 
تالش بر این است كه كمیته هاي نما باساماندهي بیشتر به 

كار خود ادامه دهند. 
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دانش و فن10اخبار
 اقدام جديد اينستاگرام 

براي جلوگيري از زورگويي

 انصراف گوگل 
از همكاري با پنتاگون

تاشو بودن نمايشگر گوشي 
كافي نيست

دوربين گوشي هاي گوگل 
از آيفون بهتر است

انگجت| اينس��تاگرام قصد دارد با كمك ماشين 
يادگيري از زورگويي در اين پلتفرم جلوگيري كند. 
الگوريتم هاي مخصوص، عكس ها و كپش��ن هاي 
زورگويانه را رصد مي كنند.اينستاگرام قصد دارد با 

زورگويي در اين پلتفرم مقابله كند.
اين شبكه اجتماعي روز گذشته از ابزارهاي ماشين 
يادگيري جديدي رونمايي كرده كه مي توانند بطور 
فعال عكس ها و كپسن هاي خشونت آميز و زورگويانه 
رصد كنند. اين قابليت در هفته هاي آتي به اپليكيشن 
افزوده مي شود. در حال حاضر اينستاگرام از هوش 
مصنوعي ب��راي فيلتر ك��ردن كامنت هاي خالف 
راهنماي خود اس��تفاده مي كند. ام��ا اين اقدام يك 
گام فراتر است. الگوريتم مذكور تصاوير و كپشن ها 
را بررسي مي كند تا نمونه هايي را كه حاوي زورگويي 
است، رصد كند. به عنوان مثال اگر تصويري از ظاهر 
يك فرد انتقاد كند يا تهديدي براي سالمت فردي 
باشد، الگوريتم آنها را رديابي مي كند.  تصوير پس از 
عالمتگذاري براي مميز انساني اينستاگرام ارسال 
مي ش��ود تا بررسي هاي بيشتري انجام ش��ود.  آدام 
موسري مدير ارشد اجرايي اينستاگرام در يك پست 
وبالگي نوشت: اين تغيير به ما كمك مي كند زورگويي 

را شناسايي و حذف كنيم.

بلومبرگ| گوگل از اين پس اعالم كرده است 
كه از همكاري با پ��روژه وزارت دفاع امريكا براي 
سرويس هاي مبتني بر پردازش ابري كناره گيري 
كرده اس��ت. گوگل به تازگي و رسما اعالم كرده 
است كه قصد دارد از پروژه همكاري با پنتاگون 
امريكا به منظور توسعه خدمات پردازش ابري كه 
به ارزش ۱۰ ميليارد دالر بوده است، كناره گيري 
كند.اين ش��ركت علت چنين اقدامي را تناقض 
اهداف پروژه مذكور با ارزش هاي گوگل معرفي 
و اعالم كرده است. اين پروژه كه با هدف تسريع 
تبادالت داده و اطالعات ميان وزارت دفاع اياالت 
متحده امريكا و افسران نظامي صورت طراحي 
شده بود، حاال به نظر مي رسد كه با كناره گيري 
گوگل اين همكاري نيز به كلي لغو خواهد ش��د. 
حاال با اين اقدام گوگل، معلوم نيس��ت كه كدام 
ش��ركت تكنولوژي در رقابت توس��عه فناوري 
تبادالت سريع داده مبتني بر پردازش ابري برنده 
خواهد شد و كدام شركت باالخره وارد همكاري 

با وزارت دفاع امريكا مي شود.

فون آرنا|تحقيقات نشان مي دهد كه گوشي هاي 
هوشمند تاشو بايد قابليت هاي ديگري جز صفحه 
نمايش انعطاف پذير داشته باشند تا نظر كاربران را به 

سمت وسوي خود جذب كنند.
حدود يك س��ال اس��ت كه غول هاي تكنولوژي از 
برنامه هاي خود براي معرفي و عرضه گوش��ي هاي 

هوشمند تاشو و انعظاف پذير خبر داده اند.
از آنجا كه بازار گوشي هاي هوشمند به مرحله اشباع 
رسيده و شركت هاي سازنده نيز با معرفي و افزودن 
قابليت هاي جديد، ديگر نمي دانند بايد براي جلب 
مشتريان بيشتر و رضايت طرفدارانشان چه كار كنند، 
به سمت گوشي هاي هوشمند تاشو و منعطف روي 
آورده اند تا شايد بتواند بازار راكد و بي تالطم را رونق 
بخشد و تحوالت عظيم و قابل توجهي را براي كاربران 
و شركت هاي توليدكننده موبايل به ارمغان بياورد.

تحقيقات صورت پذيرفته از سوي موسسه مشاوره 
زنجيره تامين نمايشگر حاكي است كه شركت هاي 
سازنده گوشي هاي تاشو بايد عالوه بر قابليت منعطف 
بودن صفحه نمايش، امكانات ديگري را به آن بيفزايند 
تا بتوان��د بازارهاي جهاني موباي��ل را از حالت ركود 
درآورده و جذابيت هاي بخصوصي را در آن ايجاد كند. 
پژوهشگران فعال در اين موسسه همچنين برآورد و 
اعالم كرده اند كه ۳.۱ ميليون دستگاه گوشي تاشو در 
س��ال آينده ۲۰۱۹ ميالدي به فروش خواهد رسيد 
كه انتظ��ار مي رود ميزان فروش آن تا س��ال ۲۰۲۲ 
ميالدي به ۳۳ ميليون دستگاه برسد و ۸.۹ ميليارد 
دالر براي شركت هاي س��ازنده اين نوع از گوشي ها 

درآمدزايي كند. 

ف�ون آرنا| گ��وگل پ��س از رونمايي رس��مي از 
گوشي هاي جديد و پرچمدارش، مدعي شده است 
 كه كيفي��ت دوربين و تصاوير پيكس��ل ۳ از آيفون

۱۰ اس اپل بهتر است.
روز گذش��ته بود كه گوگل به عنوان شركت سازنده 
و توس��عه دهنده گوشي هاي پيكسل از جديدترين 
محصوالت و سرويس هاي خود رونمايي كرد. يكي از 
مهم ترين بخش هاي اين رويداد بدون شك، معرفي 
جديدترين سري از گوشي هاي گوگل يعني پيكسل 
۳ و پيكسل ۳ ايكس ال بود كه بسياري از طرفداران 
و عالقه من��دان از مدت ها پيش در انتظار رونمايي و 
عرضه آن بودند.حاال به تازگي گوگل مدعي ش��ده 
است كه پيكسل ۳ و پيكس��ل ۳ ايكس ال كيفيت 
دوربين و تصاوير بس��يار بهتري نس��بت به گوشي 
جديد و پرچمدار اپل يعني آيفون ۱۰ اس دارد و اين 
امر به عنوان يكي از بزرگ ترين و پررنگ ترين نقاط 
قوت آن به شمار مي رود.اين شركت همچنين مدعي 
شده است كه دوربين عكاسي و فيلم برداري گوشي 
جديدش بهترين دوربين به كار رفته در موبايل هاي 
جهان محسوب مي شود. دوربين اصلي هردوي اين 
گوشي ها ۱۲ مگاپيكسل است و كاربران قادر خواهند 
بود تصاوير موردنظر خود را با بهره گيري از دوربين 
قدرتمند گوشي هاي جديد پيكسل بگيرند و از كيفيت 

باالي آن لذت ببرند.

دادستان تهران در هشتمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات اخالل گران در توزيع تلفن همراه مطرح كرد

اختصاص ۲۲۰ ميليون يورو ارز دولتي براي واردات موبايل
۴۹۳ ميليارد ريال درآمد نامشروع براي متهمان
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ديلي ميل| موسس شركت »ويرجين گاالكتيك« اعالم 
كرده تا چند هفته ديگر براي نخستين بار موشكي به فضا 
مي فرستد و مدت كوتاهي پس از آن سفرهاي تجاري به مدار 

زمين را انجام خواهد داد.
ريچارد برانسوي مدير »ويرجين گاالكتيك« اعالم كرده 
اين شركت چند هفته ديگر يكي از موشك هاي خود را براي 
نخستين بار به فضا مي فرستد. به گفته او شركت توريسم 
فضايي پس از مدتي كوتاه از اين پرتاب، مسافران را به مدار 
زمين مي برد.برانسون كه موسس ويرجين گاالكتيك نيز 
است با الون ماسك )موسس اسپيس ايكس( و جف بزوس 
)موسس آمازون( رقابت مي كند تا نخستين سفر توريستي 
فضايي را انجام دهد. قيمت سفر توريستي شركت ويرجين 
گاالكتيك براي يك نفر ۲۵۰ هزار دالر است. اين شركت 
قبال اعالم كرده بود مس��افران را در۲۰۱۹ ميالدي به فضا 
مي برد.برانس��ون در اين باره گفت: م��دت كوتاهي پس از 

پرتاب موشك، ما مسافران تجاري را به فضا مي بريم. ماه هاي 
آينده براي ما بس��يار هيجان انگيز است.شركت ويرجين 
گاالكتيك در س��ال ۲۰۰۴ ميالدي تاسيس شد و هدف 
آن فراهم كردن سفرهاي تجاري كوتاه مدت به فضا براي 
تمام افراد است.توريست هايي كه با اين شركت به فضا سفر 
مي كنند مي توانند چند دقيقه در گرانش صفر سپري كنند. 

فضاپيماي حامل آنها از خط Karman مي گذرد. 

بيزينس اينس�ايدر| طب��ق گزارش��ي جديد هكرها 
مي توانند ظرف يك ساعت وارد سيستم تسليحات ارتش 
امريكا شوند و در يك روز كنترل آن را به دست گيرند. در اين 
تحقيق يك تيم از هكرها توانست ۱۰۰ گيگابايت اطالعات 
 GAO را دانلود كند.طبق جديد ترين تحقيق س��ازمان
هكرهاي وزارت دفاع امريكا ظرف يك ساعت توانستند به 
سيستم تسليحات اسلحه هاي ارتش اين كشور دسترسي 
يابند. همچنين آنها در يك روز كنترل كامل آن را به دست 
گرفتند. اين گزارش به پنتاگون هش��دار مي دهد تحقيق 
مذكور سرآغازي براي بررسي مقايسه شكاف هاي امنيتي 
است.همزمان با پيشرفته تر شدن سيس��تم وزارت دفاع 
امريكا )DoD( و ارتباط آن با اينترنت، تهديد افرادي كه 
مي توانند سيستم اسلحه هاي ارتش را بدون شليك يك 
گلوله شكست دهند هر سال بدتر شده است.اين گزارش 
طبقه بندي نش��ده به ش��كاف هاي امنيتي سيستم هاي 

تس��ليحات خاصي اش��اره نكرده، اما بطور كامل توضيح 
 داده سيس��تمDoD براي حل اين معضل كافي نيست. 
همچنين با نم��وداري كوچك تعداد هش��دارهايي كه از 
دهه ۱۹۹۰ به اين سيس��تم داده ش��ده را نشان مي دهد.

سيستم هاي تسليحات به غير از اسلحه هاي كوچك شامل 
اجزايي مانند سيس��تم هاي كنترل صنعتي، مخابراتي و 
هدف گيري، رادار يا لينك هاي وايرلس است. به هرحال در 

اين تحقيق يك تيم آزمايشي توانستند كنترل هاي امنيت 
سايبري سيستم تسليحات را شكست دهند. اين كنترل ها 
به افراد غيرمجاز اجازه دسترس��ي به سيستم را نمي دهد. 
در يكي از موارد يك تيم دو نفره ظرف يك روز توانس��تند 
به سيستم تسليحات دسترسي يابند. آنها با صرف يك روز 
ديگر كنترل سيستم را به دست گرفتند. در اين تحقيق اشاره 
شده هكرها از روش هاي نوين براي تغيير ابزارها و روش هاي 
اختالل يا دسترسي به سيستم تسليحات استفاده كردند. 
بطور مثال در برخي موارد اس��كن يك سيستم سبب شد 
بخش هايي از آن خاموش شود. در اين تحقيق اشاره شده 
يك مشكل معمول در اين سيستم ها استفاده از پسوردهاي 
ضعيف است.همچنين چند تيم توانستند اطالعات سيستم 
را كپي و حذف كنند يا تغيير دهند. يك تيم از هكرها نيز 
توانس��ت ۱۰۰ گيگا بايت اطالعات معادل ۱۴۲ ديسك 

فشرده اطالعات را دانلود كند.

نخستين موشك توريستي چند هفته ديگر به فضا مي رود هكرها مي توانند در ۲۴ ساعت سيستم تسليحات امريكا را كنترل كنند
رويداد سايبر

خبرگزاري ميزان|
جعفري دولت آبادي از صدور ۱6 فقره كيفرخواست براي 
متهمان واردكننده گوشي هاي تلفن همراه ظرف سه ماه 

اخير از تير تا شهريور در دادسراي تهران خبر داد.
 روزگذشته هشتمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات 
متهمان اخالل در توزيع تلفن همراه، به رياس��ت قاضي 

موحد و با حضور دادستان تهران برگزار شد.
قاضي موحد در ابتداي جلسه دادگاه با اعالم آغاز هشتمين 
جلسه شعبه اول ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي دادگاه 
انقالب اسالمي تهران براي رس��يدگي به اتهام متهمان 
اخالل در توزيع گوش��ي همراه با حضور دادستان تهران 
براي دفاع از كيفرخواست اظهار كرد: جلسه دادگاه علني و 
رعايت نظم دادگاه الزامي است. عباس جعفري دولت آبادي 
دادستان تهران در اين جلسه با اشاره به نوسانات قيمت ارز 
و تاثي��ر آن بر قيمت انواع كاالها و نيازمندي ها و مايحتاج 
عمومي، در خصوص اقدامات دولت در مقابله با اين رخداد 
و اقدام متهمان اين پرونده اظهار داشت: دولت به منظور 
ثبات در قيمت كاالهاي مورد استفاده عموم، ارز مورد نياز 
براي واردات اين كاالها را به نرخ دولتي و به مبلغ چهار هزار و 
دويست تومان در اختيار برخي شركت هاي واردكننده قرار 
داد؛ گوشي تلفن همراه نيز يكي از كاالهايي است كه برخي 
شركت ها براي واردات اين كاال، ارز دولتي تحصيل كردند؛ 
اما تعدادي از واردكنن��دگان متعاقب دريافت ارز دولتي، 
مرتكب رفتارهاي مجرمانه ش��دند كه به پيگرد كيفري 
آنان و تش��كيل پرونده هاي حاضر منجر شد.دادس��تان 
تهران در ادامه به اقدامات دادسراي تهران در اين پرونده ها 
و مجموع عوامل موثر در ارتكاب اين رفتارهاي مجرمانه و 
شرح جرايم ارتكابي پرداخت. وي مبنا و زمينه ساز اقدامات 
مجرمانه متهمان را چند عامل شامل باز بودن منافذ فساد 
و عدم توجه برخي دستگاه هاي دولتي و مسووالن مربوط 
به وظايف ذاتي خود دانس��ت و در خصوص اين دو عامل 
اظهار داشت: متخلفين از قانون و سوء استفاده كنندگان، 
همواره به دنبال منافذي هس��تند كه قان��ون را دور زده و 
منافع حداكثري خود را تضمين و تامين كنند؛ متاسفانه 
برخي منافذ در دستگاه هاي دولتي، اين راه را براي چنين 
افرادي هموار ساخته اس��ت؛   كه از جمله در پرونده هاي 
حاضر چنين امري كاماًل مشهود است.  همچنين در اين 
پرونده ها، نهادهايي مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
بانك مركزي و س��ازمان گمرك كش��ور، به ترتيب خود 
را صرفًا مس��وول و متولي ثبت س��فارش، تخصيص ارز و 
ترخيص كاال دانسته و در فرايند اقدامات مجرمانه بعدي 
واردكنندگان كاالهاي خريداري شده با ارز دولتي، خود را 
ذي مدخل ندانسته و ورود ماهوي و جدي به سوء عملكرد 

برخي واردكنندگان نداشته و ندارند.

  سوءاستفاده از ارز دولتي
دادستان تهران در هشدار به اين افراد، هر گونه سوءاستفاده 
از ارز دريافتي دولتي و اقدام خارج از قوانين و مقررات حاكم 
اع��م از دريافت ارز و عدم واردات  كاالهاي ثبت س��فارش 
ش��ده، احتكار كاالهاي ضروري و ع��دم عرضه آن به بازار 
يا عرضه به بازار با قيمت هاي گزاف و غيرمتعارف و خارج 
از دستورالعمل ها و ضوابط حاكم را واجد وصف مجرمانه 
دانست و افزود: چنين اقدامات مجرمانه اي برخورد قاطع 
دادستاني تهران را در پي خواهد داشت هر چند متهمان 
و مفس��دان اقتصادي به حمايت برخ��ي مراكز و نهادها 
دل خوش باش��ند؛ چرا كه اين افراد به آرمان هاي انقالب 
اس��المي و ملت ايران خيانت كرده و بايد شرمسار رفتار 
ارتكابي خود باش��ند؛ در عين حالي كه از توليدكنندگان 
و واردكنندگاني كه در راستاي قوانين و مقررات كشور به 
كسب و فعاليت مشروع اقتصادي مشغولند، اعالم حمايت 

همه جانبه مي كنيم.
وي از صدور ۱6 فقره كيفرخواست براي متهمان واردكننده 
گوشي هاي تلفن همراه در همين راستا ظرف سه ماه اخير 
از تير تا شهريور در دادسراي تهران خبر داد و در بيان ديگر 
اقدامات اين دادسرا در مقابله با چنين جرايمي، افزود: در 
مجموع و ظرف سه ماه گذشته تعداد 6۱ فقره كيفرخواست 
بابت پرونده هاي كالن اقتصادي در شعب ويژه براي ۱۵۰ 
نفر صادر ش��ده اس��ت كه صرفًا در يك فقره پرونده ارزي 
7۳۰ ميليارد تومان ميزان تحصيل مال متهمان بوده است 
و در همي��ن رابطه حكم محكوميت به اعدام براي ۳ نفر و 
محكوميت به حبس هاي طوالني مدت براي تعداد ۳۰ نفر 
ديگر صادر شده و اين محكومان با اعالم محكوميت قطعي 
كيفري در زندان به سر مي برند؛ ضمن آنكه در اين مدت 
۲۳۰ فقره پرونده كيفري تش��كيل، ۱۵۰ نفر بازداشت و 
۵۰۰۰ اتومبيل مرتبط با پرونده هاي خودروهاي وارداتي 
توقيف شده است.دادستان تهران شمار پرونده هاي مهم 
اقتصادي مفتوح در شعب ويژه را ۲۰ فقره اعالم كرد و اين 

حجم از اقدامات تحقيقي و قضايي را حاكي از تالش بي وقفه 
دادس��تاني تهران در مبارزه با متهمان فساد اقتصادي به 

شمار آورد.

 اخالل در بازار تلفن همراه
دادستان تهران سپس به شرح اقدامات متهمان موضوع 
كيفرخواست هاي صادره از سوي دادسراي تهران پرداخت 
و در خصوص مبناي تشكيل اين پرونده ها گفت: وفق اعالم 
مقامات رسمي كشور، در مجموع معادل ۲۲۰ ميليون و 
6۴۳ هزار و ۲۰6 يورو ارز دولتي براي واردات گوشي هاي 
تلفن همراه تخصيص يافته است؛ از اين مبلغ معادل ۱۴6 
ميليون و ۴۰7 هزار و ۵۰۹ يورو و ۱۴ ميليون و 7۳6 هزار 
يوان و ۱۸ ميليون و ۴۳ هزار و ۱۵۰ درهم در اختيار تعداد 
۴۰ شركت واردكننده گوشي تلفن همراه قرار گرفته است 
كه متهمان حاضر به عنوان مدي��ران عامل برخي از اين 
شركت ها هستند. شركت هاي مذكور در مجموع تعداد 
۳۹۳ هزار و ۸۳۱ عدد گوش��ي تلفن همراه وارد كش��ور 
كرده اند و تع��داد ۲7۴ هزار و ۲۸۰ ع��دد آن را در بازار به 

فروش رسانيده اند.
جعف��ري دولت آبادي نتيجه اقدامات ص��ورت گرفته در 
شعب ويژه دادسراي تهران را ارايه داد كه حسب آن، اكثر 
شركت هاي واردكننده با هدف تحصيل سود هنگفت بدون 
در نظر گرفتن قيمت اعالم شده از سوي سازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان، گوشي هاي تلفن همراه 
را به قيمت ارز آزاد به فروش رسانيده اند؛ به نحوي كه تعداد 
۴۰ شركت واردكننده گوشي هاي تلفن همراه در مجموع و 
در نتيجه گران فروشي هاي كالن مبلغ ۴۹۲ ميليارد و 7۴۲ 
ميليون و ۸۸۵ هزار و ۱۴۳ ريال درآمد نامشروع تحصيل 
كرده اند؛ در اين ميان تعداد ۱6 شركت پرونده هاي حاضر، 
در مجموع مبلغ ۲7۸ ميليارد و ۲۸۹ ميليون و ۸6۵ هزار و 

۸۳6 ريال درآمد نامشروع تحصيل كرده اند.
دادستان تهران در توجيه وصف مجرمانه تعيين شده براي 
اين متهمان در كيفرخواست دادسرا، اظهار داشت: اقدامات 
مجرمانه اين متهمان موجب شده تا تخصيص و تأمين ارز 
دولتي، در عمل تأثير چنداني بر ثبات قيمت ها نداشته و 
قيمت گوشي تلفن همراه به موازات افزايش قيمت ارز و 
حتي فراتر از آن افزايش يابد و همين امر موجبات اخالل 
در توزيع اين قسم از نيازمندي عمومي را فراهم آورده است.

  رد ايرادات متهمان از سوي دادستان
وي با اشاره به دفاعيات متهمان و وكالي آنان طي هشت 
جلسه برگزار شده از س��وي دادگاه، عمده مدافعات را بر 
چهار محور استوار دانست و با بيان اين چهار محور، مستند 
به محتويات پرونده و قوانين حاكم بر قضيه، دفاعيات ارايه 
ش��ده را مخدوش ارزيابي كرد.جعفري دولت آبادي دفاع 
نخست متهمان مبني بر اينكه گوشي تلفن همراه در زمره 
نيازمندي عمومي مردم قرار نمي گيرد را با توجه به شرايط 
روز جامعه مردود شناخت و اظهار داشت: در عصر حاضر 
بر حس��ب تغيير در س��بك زندگي و همگام با تحوالت و 
پيشرفت هاي نوين در عرصه ارتباطات و همراه با تغييرات 
حاصله در عرف جامعه، نوع نيازمندي هاي عمومي نيز با 
تغييرات شگرفي مواجه شده است؛ بدين ترتيب كه ديگر 
نمي توان به مانند دوران گذش��ته صرف ارزاق عمومي و 
برخي كاالهاي اساس��ي نظير گندم را داخ��ل در عنوان 
مايحتاج يا نيازمندي  هاي عمومي دانست؛ بلكه كاالهايي 
نظير گوش��ي تلفن همراه جزو كاالهاي مورد اس��تفاده 
عموم بوده و به يكي از نيازمندي هاي عمومي بدل ش��ده 
است؛ به نحوي كه براي عموم جامعه زندگي بدون اين كاال، 
غيرمتصور و امكان ناپذير است. لذا بر اين باوريم كه در حال 
حاضر گوشي تلفن همراه، جزو نيازمندي هاي عمومي بوده 
و به قطع و يقين در شمول اين مقرره قانوني يعني بند »ب« 
از ماده يك قانون مج��ازات اخاللگران در نظام اقتصادي 
كشور مصوب ۱۳6۹ با اصالحات بعدي آن قرار مي گيرد.

دادس��تان تهران به ديگر استدالل متهمان مبني بر عدم 
انطباق عنوان مجرمانه »اخالل در نظام توزيع نيازمندي 
عمومي مردم« بر اقدامات آنان و همچنين »نداشتن قصد 
اخالل در نظام اقتصادي كشور« نيز پرداخت و در رد اين 
دفاعيات اظهار داش��ت: جرم اخالل در نظام اقتصادي يا 
اخالل در نظام توزيع نيازمندي عمومي مردم، بر حسب 
موقعيت زماني و شرايط حاكم بر كشور متفاوت ارزيابي 
مي ش��ود؛ اين امكان وجود دارد كه در يك مقطع زماني، 
كش��ور در ش��رايط مطلوب اقتصادي قرار داشته باشد و 
اقدامات سودجويانه برخي افراد ولو در حد جرايم ارتكابي 
متهمان حاضر، موجبات اخالل در نظام توزيع نيازمندي 
يا اقتصادي كش��ور را فراه��م نياورد؛ اما هم��ان اقدام در 
موقعيت زماني ديگر يا شرايط نامساعد اقتصادي موجب 
تحقق اين بزه باش��د؛ به همين دليل است كه قانون گذار 

در موضوع گران فروشي، دو رويكرد متفاوت اتخاذ كرده و 
صرف گران فروشي را به عنوان تخلفي صنفي در صالحيت 
اداره تعزيرات حكومتي قرار داده است؛ اما در مواردي كه 
گران فروش��ي كالن موجبات اخالل در توزيع نيازمندي 
عمومي را فراهم آورد، آن را به عنوان جرمي اقتصادي تلقي 
كرده و همان رفتار ارتكابي را واجد مجازات و در صالحيت 

محاكم دادگستري دانسته است.

 سودهاي نامشروع 
وي با استناد به استدالل پيش گفته، در اثبات صالحيت 
دادسرا براي رس��يدگي به اين اقدامات مجرمانه و خروج 
موضوع��ي آن از صالحيت س��ازمان تعزيرات حكومتي 
گفت: رفتارهاي ارتكابي از س��وي متهمان اين پرونده ها، 
واجد وصف مجرمانه و مشمول حكم مقرر در بند »ب« از 
ماده  يك قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور 
مصوب ۱۳6۹ با اصالحات بعدي آن است كه به صراحت 
اخالل در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي 
كالن ارزاق يا ساير نيازمندي هاي عمومي و احتكار عمده 
ارزاق يا نيازمندي هاي مزبور ب��ه منظور ايجاد انحصار يا 
كمبود در عرضه آنه��ا را از جمله مصاديق اخالل در نظام 
اقتصادي كش��ور دانسته اس��ت. بر اين اساس دادستاني 
تهران وفق نص صريح اين ماده قانوني، خود را صالح براي 
تعقيب چني��ن متهماني از جمله متهم��ان پرونده هاي 
راجع به واردات گوش��ي هاي تلفن همراه مي داند. محور 
س��وم دفاعيات متهمان نيز مورد توجه دادستان تهران 
قرار گرفت. وي با طرح استدالل وكالي متهمان مبني بر 
اينكه برخي هزينه هاي انجام شده از جمله هزينه تبليغات، 
تبديل ارز و دور زدن تحريم توس��ط س��ازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان لحاظ نشده است، در 
بي مبنا خواندن چنين توجيهي اظهار داشت: اين استدالل 
نيز مخدوش است؛ زيرا اواًل، هزينه هاي ديگر مانند هزينه 
تبليغات كاال نيز ارتباطي به شركت هاي واردكننده كاال 
ندارد؛ بلكه هزينه تبليغات مربوط به شركت سازنده كاال 
است كه آن هم در زمان فروش كاال به عنوان هزينه توليد 

محاسبه و دريافت ش��ده است؛ ثانيًا، آنچه مبناي تعيين 
بهاي تمام ش��ده كاالهاي وارداتي اس��ت، دستورالعمل 
تعيين قيمت كاالهاي وارداتي مصوب سال ۱۳۸۹ است؛ 
 س��ازمان حمايت از مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان 
در تعيين قيمت كاالهاي مورد نظر مكلف به رعايت اين 
دس��تورالعمل اس��ت؛ در اين مصوبه تمامي عوامل موثر 
در تعيين بهاي تمام ش��ده كاال احصا شده است. سازمان 
حمايت از مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان بر همين 
اساس و در چهارچوب دس��تورالعمل مذكور اقدام كرده 
است؛ ضمن آن كه، متهمان به عنوان واردكنندگان كاال به 
مقررات حاكم و به ويژه نحوه قيمت گذاري و پذيرش اسناد 
موثر در بهاي تمام شده، اشراف و آگاهي كامل داشته و پس 
از اقدام به واردات كاالي ثبت س��فارش شده، با وجود اين 
مصوبه مبادرت به قيمت گذاري گزاف و خارج از چارچوب 
دستورالعمل و توزيع كاالها در بازار كرده اند. افزون بر اين، 
دس��تورالعمل فوق الذكر ناظر به تمامي اقسام كاالهاي 
وارداتي اس��ت؛ اگر ادعاي متهمان صحيح باشد، تمامي 
واردكنندگان كاالها در كشور مي توانند به اين استدالل 
مخدوش متوسل شده و مرتكب گران فروشي شوند؛ حال 
آنكه چنين نيست و متهمان حاضر كه در امر واردات كاال 
مشغول به فعاليت بوده  و سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان بهاي تمام شده كاالهاي وارد شده را بر 
اساس همين دستورالعمل، تعيين كرده و متهمان مكلف 
 بودند كاالها را با احتس��اب س��ود قانوني معادل حداكثر
۱۸ درصد به فروش برس��انند؛ اش��كال از آن جايي ناشي 
مي شود كه متهمان كاالهاي مورد نظر را با ارز دولتي وارد 
كشوركرده اند؛ اما آنها را به نرخ ارز آزاد به فروش رسانيده اند.

 سندسازي براي توجيه تخلفات 
دادستان تهران به استنكاف برخي متهمان اين پرونده ها از 
ارايه فاكتورهاي مربوط به واردات گوشي هاي تلفن همراه 
به شعبه بازپرسي خبر داد و چنين امتناعي را بدون آنكه 
دفاع خاصي را در پي داش��ته باشد، حاكي از قصد و سعي 
اين متهمان در سندس��ازي دانست و افزود: متعاقبًا پس 

از صدور كيفرخواس��ت و در مرحله رسيدگي در دادگاه، 
متهمان مبادرت به ارايه مستندات ادعايي و فاكتورهاي 
جديد نموده اند و لذا ارجاع امر به كارش��ناس براي احراز 

صحت اين فاكتورها ضروري است.
جعفري دولت آبادي از دادگاه خواست با تعيين كارشناس 
رس��مي دادگستري، نسبت به بررس��ي اصالت و صحت 
فاكتورهاي ارايه شده از سوي متهمان اقدام كند. همچنين 
در رد صالحيت س��ازمان حماي��ت از مصرف كنندگان 
و توليدكنن��دگان و س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
براي كارشناسي در پرونده هاي حاضر گفت: اين مراجع 
نمي توانند ب��ه عنوان كارش��ناس قضاي��ي ورود كرده و 
مس��تندات ابرازي را جعلي، ص��وري و غيرواقعي بداند يا 
در رقم هاي اعالمي تغييرات ده��د بلكه صرفًا مي توانند 
قيمت هاي گوشي هاي تلفن همراه عرضه شده در بازار را با 
دستورالعمل ها و مقررات حاكم انطباق داده و در خصوص 
تخطي يا عدم تخطي از قيمت هاي مصوب اعالم نظر نمايد.

 مسووالن صنف از متهمان حمايت نكنند
انتظار مي رفت مسووالن صنف به جاي حمايت از جرايم 
ارتكابي متهمان براي اتفاقاتي كه در زمينه گران فروشي 
تلفن همراه ب��ا دريافت ارز دولتي رخ داده اس��ت از مردم 
عذرخواهي مي كردند.دادس��تان تهران توج��ه دادگاه را 
به معيارهاي تش��خيص اوصاف عمده،  كالن يا فراوان به 
عنوان شرط تحقق اتهام مندرج در كيفرخواست نيز جلب 
كرد و در تبيين اين شاخص ها اظهار داشت: توجه رياست 
دادگاه در تشخيص شاخص هاي عمده، كالن يا فراوان را 
به سه معيار »ميزان خسارت«، »مبالغ مورد استفاده« و 
»آثار فس��اد مترتب بر آن« جلب مي كنيم كه در پرونده 
حاضر هر سه شاخص در دادستاني تهران احراز شده است.

جعفري دولت آبادي در پايان دفاعيات خود از كيفرخواست 
صادره، از دادگاه خواست با محكوم كردن متهمان به اشد 
مجازات هاي قانوني مندرج در كيفرخواست، ملت سرافراز 
ايران را به اجراي سريع، دقيق و متقن قانون توسط دستگاه 

قضايي اميدوار سازد.

  هشتمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات متهمان اخالل در توزيع تلفن همراه، به رياست قاضي موحد و با حضور دادستان تهران برگزار شد. 
قاضي موحد در ابتداي جلسه دادگاه با اعالم آغاز هشتمين جلسه شعبه اول ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي دادگاه انقالب اسالمي تهران براي 
رس�يدگي به اتهام متهمان اخالل در توزيع گوشي همراه با حضور دادس�تان تهران براي دفاع از كيفرخواست اظهار كرد: جلسه دادگاه علني و 
رعايت نظم دادگاه الزامي است.  وي اضافه كرد: اولين جلسه دادگاه در تاريخ 1۳۹۷/4/6 نسبت به متهمان حاضر تشكيل شد و متهمان و وكالي آنها 
ادعا هايي را مطرح كردند كه اقتضاي بررسي داشت؛ در اين مدت اين ادعاها، داليل و مدارك و مستندات منعكس در كيفرخواست و تمام اسناد و 
مدارك مربوط به تك تك متهمان بررسي و تمام ادعا هاي قانوني مورد توجه واقع شده و رسيدگي الزم صورت گرفته است كه نتايج آن تماما در 
پرونده منعكس ش�ده است. رييس دادگاه توضيح داد: متهماني كه از سوي دادسراي عمومي و انقالب تهران به دادگاه معرفي شدند، در مجموع 
چند صد هزار گوشي تلفن همراه كه البته آمار دقيق آن در پرونده تك تك متهمان منعكس است، با ارز 4۲00 توماني وارد كشور كرده اند كه بخش 
قابل توجهي از آنها از نوع اپل و از شركت آيفون كه جز گرانترين گوشي ها است، است و بخشي عمده اي از اين گوشي هاي وارد شده كه بيش از دو 
سوم است در بازار با قيمت باالتر و برخالف ضوابط به فروش رسيده و حدود 100 ميليون يورو بابت وارد كردن اين گوشي ها از دولت گرفته اند. وي 
ادامه داد: برخي متهمان و شركت ها اساسا مجوز ورود گوشي تلفن همراه نداشته اند و بر اساس بررسي هايي كه انجام داديم در اين جهت چندان 
تخصصي نداش�ته بلكه با مجوز خاص اقدام به واردات اين كاال كرده اند، همانطور كه همه ما مي دانيم گوشي اپل در ايران خدمات پس از فروش و 

نمايندگي ندارد، لذا اين افراد كه بطور خاص مجوز گرفتند خودشان متعهد شده بودند كه خدمات پس از فروش را ارايه دهند.

شركت هاي متخلف با مجوز خاص گوشي وارد كرده اند



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها
توضيحات فرمانده انتظامي 

مشهد درباره تيراندازي گلشهر
مشهد| فرماندهي انتظامي مشهد گفت: ماموران 
پليس درخصوص حكم قضاي��ي به دليل اختالف 
مالي، براي دستگيري متهم به محل زندگي وي رفته 
وبا مقاومت تعدادي از بستگان شخص مواجه شدند. 
س��رهنگ اكبر آقابيگي ديروز در نشس��ت تشريح 
اقدامات اخير پليس فتا در خصوص متالشي كردن 
باندهاي جعل و كالهبرداري كه در ساختمان پليس 
فتا خراسان رضوي برگزار شد، درخصوص جزئيات 
تيراندازي در گلشهر، اظهار داشت: در راستاي حكم 
قضايي اختالف مالي، پليس با مقاومت بستگان روبه رو 
شده و براي اجراي حكم اجباراً اقدام به تيراندازي كرده 
اس��ت. پليس اجبارا به دليل اجراي حكم قضايي با 
سالحي كه همراه داشتند با رعايت قانون به كارگيري 
سالح اقدام به تيراندازي كرده و موفق به اجراي حكم 
قضايي شده اند. فرمانده انتظامي مشهد خاطرنشان 
كرد: تيراندازي هوايي بوده و كسي آسيب نديده است.

 مركز عرضه و فروش ماهي
در كرمانشاه راه اندازي مي شود

كرمانشاه| مديركل شيالت استان كرمانشاه گفت: 
مقدمات راه اندازي مركز عرض��ه و فروش ماهي در 
كرمانش��اه را انجام داده ايم. فرزاد افضلي در كارگروه 
توسعه آبزي پروري استان، بااشاره به توليد 17 هزار 
و 200 تن آبزيان در استان طي سال گذشته، اظهار 
كرد: برآورد مي كنيم اين ميزان توليد در سال جاري 
به 21 هزار تن افزايش يابد. بيش از شش هزار تن از 
توليدات ماهي استان از طريق مرزهاي غربي و جنوبي 
صادر مي شود. مديركل شيالت استان سرانه مصرف 
ماهي در ميان مردم كرمانشاه را طي سال گذشته 9 
كيلوگرم اعالم كرد و افزود: مقدمات راه اندازي مركز 
عرضه و فروش ماهي در كرمانشاه را در غرفه هاي بلوار 

تاق بستان، جنب فروشگاه رفاه فراهم كرده ايم.

برداشت پسته از ورامين 
آغاز شد

ورامين|  مدير جهاد كش��اورزي ورامي��ن از آغاز 
برداشت پسته در باغ هاي اين شهرستان خبر داد.

 محمدحسين تاجيك گفت: بيش از شش هزار هكتار 
از اراضي جنوب دشت ورامين زير كشت پسته رفته 
اس��ت كه با توجه به شرايط آب و هوايي شهرستان، 
اين درخت در منطقه رشد مناسبي داشته و محصول 
با كيفيتي توليد مي كند. از مجم��وع 6 هزار هكتار 
باغ هاي پسته شهرستان، سه هزار هكتار آن بارور بوده 
و محصول توليد مي كند. او ميانگين برداشت پسته در 
باغ هاي شهرستان را دو هزار كيلوگرم در هكتار اعالم 
و پيش بيني كرد كه  بيش از شش هزار تن محصول از 
آنها برداشت شود. پسته شهرستان ورامين از كيفيت 
بسيار بااليي برخوردار است و اكثر پسته توليدي به 
كشورهاي ديگر صادر مي شود. شهرستان ورامين 
بيش از 80 هزار هكتار اراضي قابل كش��ت دارد كه 
با توجه به كمبود آب زراعي تنها 38 هزار هكتار زير 

كشت انواع محصوالت كشاورزي مي رود.

 انتخاب شهردار اصفهان
به عنوان شهردار منتخب

اصفهان| ب��ا رأي نماين��دگان ش��هرداري هاي 
كشورش��هردار اصفهان به عنوان شهردار منتخب 
شوراي سازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور 
انتخاب ش��د.  نوروزي ش��هردار اصفهان با رأي 59 
شهردار منتخب حاضر در انتخابات شهرداران عضو 
شوراي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، با 
كسب بيشترين رأي به عنوان شهردار منتخب شوراي 
سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور انتخاب شد. 
مراسم ششمين دوره انتخابات شهرداران عضو شوراي 
سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ديروز با 
حضور شهرداران منتخب استان ها برگزار و شهرداران 
عضو شوراي اين سازمان انتخاب شدند. پس از شهردار 
اصفهان ايرج شهين باهر شهردار تبريز بيشترين رأي را 

كسب كرد و به عنوان نفر دوم انتخاب شد. 

 53 ميلياردتومان احتكار
و امتناع از عرضه كاال در قم

قم|  معاون هماهنگي امور اقتصادي ومنابع انساني 
اس��تانداري قم گفت: در يك ماه گذشته 53 مورد 
احتكار، امتناع از عرض��ه كاال و عدم اعالم موجودي 
به مبلغ 53 ميليارد تومان در قم گزارش شد. مهرداد 
غضنفري در حاشيه هفدهمين جلسه كارگروه تنظيم 
بازار و كميسيون هماهنگي امور تعزيرات استان قم در 
جمع خبرنگاران عنوان كرد: روند بازرسي از اصناف در 
جلوگيري از تخلفات به خوبي انجام مي شود.  براساس 
قانون با هر گونه گران فروش��ي و احتكار به ش��دت 
برخورد مي شود. وي تصريح كرد: كاالهاي احتكار 
شده پس از كشف در كميته و كميسيون مربوط به 
تنظيم بازار قيمت گذاري و براي استفاده عموم عرضه 
مي شود.  كاالهايي كه قيمت مصوب دارند اگر بيش از 
آن فروخته شود و مصاديق گران فروشي باشد، براي 

فروشنده پرونده تعزيراتي تشكيل مي شود.

امكان صادرات  يكصد هزار تن 
نخود وجود دارد

كرمانشاه|  رييس شوراي ملي نخود ايران گفت: 
عالوه بر تامين نياز داخلي مي توانيم ساالنه بيش از 
يكصد هزار تن نخود به خارج از كشور صادر كنيم. ناصر 
مرادي ديروز در مجمع عمومي شوراي ملي نخود كه 
در اتاق بازرگاني كرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: 
ممنوعيت صادراتي يكي از بزرگ ترين لطمه هايي 
بود كه در س��ال 91 براي نخود اعمال ش��د. در سال 
93 براي كمك به توليد نخود، عوارض صادرات آن را 
برداشتيم و توانستيم در همان سال حجم قابل توجهي 

صادرات كنيم.

چرا فساد اقتصادي در فضاي كسب و كار ايران رو به رشد است

عوامل اصلي افزايش دامنه هاي فساد در اقتصاد
گروهبنگاهها|

 اين روزها با مرور خبرگزاري ها و رس��انه هاي مختلف 
سوژه اي كه بيشتر از هر خبر ديگري در فضاي رسانه اي 
بازنشر مي شود؛ بحث مفاس��د اقتصادي و دامنه هاي 
مرتبط با آن است. موضوعي كه اين پرسش را در افكار 
عمومي ايجاد كرده كه چرا دامنه هاي فساد در كشورمان 
با وجود برنامه هاي نظارتي متنوع به سرانجام نمي رسد؟ 
نائب رييس انجمن اقتصاددانان ايران در پاسخ به اين 
پرسش و درتشريح عوامل تاثيرگذار در افزايش مفاسد 
اقتصادي گفت: صدور بي رويه كارت بازرگاني و آسان 
بودن روند ثبت بي قاعده شركت، 2 عامل اصلي ايجاد 
فساد در اقتصاد ايران هستند كه محيط كسب و كار را 

به چالش كشيده است.
لطفعل��ي بخش��ي در نشس��ت تخصص��ي محي��ط 
سرمايه گذاري و كسب و كار در ايران ازوجود امضاهاي 
طاليي در اقتصاد انتقاد كرد و گفت: از زماني كه دولت 
يازدهم روي كار آمد، وعده داد كه قوانين مزاحم و زائد 
را حذف خواهد كرد تا بدين ترتيب امضاهاي طاليي 
به حداقل برسد و از اين رو جواني با انگيزه را در وزارت 
امور اقتصادي و دارايي براي شناسايي قوانين مزاحم 
كه بيش از 1500 قانون اس��ت، منص��وب كرد اما در 
پنج س��ال اخير حداكثر 300 قانون مزاحم شناسايي 
و حذف شده اس��ت. او با انتقاد از ش��يوه صدور كارت 
بازرگاني اظهارداش��ت: براي دريافت كارت بازرگاني 
همين كه متقاضي به س��ن 18 سال رس��يده باشد، 
كفايت مي كند و اصال مهم نيست كه ميزان تحصيالت 
فرد، آشنايي با زبان خارجي، سابقه فعاليت اقتصادي و 
ميزان نقدينگي و دارايي وي چقدر است در حالي كه 
تمامي موارد ياد شده بايد جزو شروط اصلي و اوليه اخذ 
كارت بازرگاني باشد. از نگاه اين اقتصاددان، »فعاالن 
كسب و كار كه داراي كارت بازرگاني هستند و كساني 
كه ثبت ش��ركت ها را انجام مي دهند، خود به چالشي 
براي فضاي كسب و كار تبديل شده اند«. نايب رييس 
انجمن اقتصاددانان تصريح كرد: متاس��فانه فساد در 
بخش خصوصي كمتر از بخش دولتي نيس��ت زيرا با 
اخذ مبالغي از مردم براي هر فردي كارت بازرگاني صادر 
مي كنند. بخشي در عين حال گفت: البته امسال براي 
دريافت كارت بازرگاني شروطي چون گذراندن هشت 
ساعت دوره آموزش��ي تجارت خارجي، تعيين سقف 
واردات در سال هاي اوليه اخذ كارت تعيين شده است.

به گفته وي، »در ش��رايط جدي��د، دريافت كنندگان 
كارت بازرگاني در سال نخست به ميزان 500 ميليون 
دالر، س��ال دوم 2 ميليارد دالر و از س��ال سوم واردات 
بدون محدوديت مالي مي توانند واردات انجام دهند اما 
پرس��ش اين است كه آيا اين دو شرط براي اخذ كارت 

بازرگاني كفايت مي كند.« اين اقتصاددان تصريح كرد: 
90 درصد افرادي كه كارت بازرگاني دريافت مي كنند، 
»آه در بساط نداشته« و آشنايي با مباني ابتدايي زبان 
خارج��ي هم ندارند در حالي كه ب��راي دريافت كارت 
بازرگاني بايد فرد متقاضي حداقل چند ميليارد تومان 

نقدينگي و تمكن مالي داشته باشد.

    دول�ت ام�كان ص�ادرات ب�ه كش�ورهاي 
همجوار را فراهم كند

عبدالعزيز هدايت رييس انجمن سازندگان صنعتي 
ايران نيز در اين نشس��ت مي گويد: در ش��رايطي كه 
بازارهاي اصلي كشور ثبات الزم را ندارند، نبايد انتظار 
بهبود شرايط توليد و جذب سرمايه گذاري هاي جديد 
را داشت. وي افزود: براساس آمار رسمي 3.5 ميليون 
نفر جمعيت بيكار در كش��ور داريم كه با احتس��اب 
بيكاري پنهان اين رقم به مراتب بيش��تر خواهد بود؛ 
حال اگر به اين وضعيت بي ثباتي در بازار ارز و سرمايه 
و خرده فروشي را اضافه كنيم متوجه حقيقت شرايط 
توليد و فضاي كس��ب و كار خواهيم بود. به گفته اين 
فعال اقتصادي، در ش��رايطي كه اج��راي پروژه هاي 
عمراني از س��وي دول��ت متوقف ش��ده و طرح هاي 
توس��عه اي از طريق جذب فاينانس تبديل به پروژه 

نمي شوند، صنعت ساخت دچار ركود مي شود.
هدايت ادامه داد: از دولت انتظار مي رود با رايزني هاي 
سياسي امكان صادرات كاال و خدمات به كشورهاي 

همجوار را براي فعاالن صنعتي فراهم كند.

    آمار كاهش قاچاق پوشاك واقعي نيست
در ادامه اين نشس��ت تخصصي دبير اتحاديه توليد و 
صادرات پوشاك گفت: سال گذش��ته ارزش قاچاق 
كاال به كش��ور 12.5 ميليارد دالر اعالم ش��د كه اين 
رقم نس��بت به سال قبل از آن كاهش 50 درصدي را 

نشان مي داد.
س��عيد جاللي قديري اف��زود: آمار كاه��ش ارزش 
قاچاق واقعي نيس��ت بلكه كاهش ارزش پول ملي و 
افزايش نرخ ارز سبب شده تا س��تاد مبارزه با قاچاق 
كاال و س��اير دستگاه هاي مرتبط كه اين آمار را جمع 
آوري مي كنند، آمارهايي مبتن��ي بر كاهش قاچاق 
ارايه كنند. او با اش��اره به وضعيت صنعت نس��اجي 
اظهار داشت: براساس پايش دولت، صنعت نساجي 
به دليل قاچاق كاال و واردات پوش��اك شرايط خوبي 
ندارد. اين فعال صنعت پوشاك با اعالم اينكه صنعت 
نساجي »استوك« شده است، گفت: پوشاك استوك، 
پوش��اكي اس��ت كه فصل مصرف آن در كشورهاي 
توليدكننده گذش��ته و به صورت كيلويي به فروش 

مي رس��د؛ برخي با واردات اين نوع پوشاك و قاچاق 
آن ب��ه كش��ور در عمل ق��درت توليد و رقاب��ت را از 

توليدكنندگان مي گيرند.
جاللي قديري اظهار داشت: به عنوان مثال قيمت يك 
پيراهن مردانه استوك 10 هزار تومان است در حالي 
كه قيمت همان پيراهن براي توليدكننده داخلي 80 
هزار تومان تمام مي شود به همين دليل توليدكننده 

قادر به رقابت با اجناس قاچاق نيست.
اين فع��ال اقتص��ادي تاكيد كرد: صنعت پوش��اك 
ش��رايطي مشابه س��اير صنايع دارد اما ورشكستگي 
برخ��ي از برندها و بنگاه هاي قديمي به اس��م تمامي 
اين صنعت ثبت شده در حالي كه چنين نيست. وي 
ادامه داد: بسياري از شركت هاي صاحب نام صنعت 
نساجي پس از انقالب به دليل اعمال مديريت دولتي 
دچار اضمحالل ش��دند. در دنيا مديريت سيستمي 
و فس��اد فردي اس��ت اما در ايران فساد سيستمي و 
مديريت فردي اس��ت. وي افزود: فس��اد سيستمي 
مهم ترين عامل براي افزايش تورم اس��ت زيرا ظرف 
خدمات رساني در كش��ور به دليل فساد سيستمي 

سوراخ و همانند يك آبكش است بنابراين هزينه هاي 
توليد افزايش يافته و توليدكنندگان از چرخه رقابت 
خارج مي ش��وند. جاللي قديري با تاكيد بر ضرورت 
مقابله با فس��اد سيستمي خاطرنشان كرد: مشخص 
نيست چرا قوه قضاييه در برخورد با مفسدان واگرايانه 
عمل مي كند. وي درباره وضعيت سرمايه گذاري هاي 
جديد در بخش توليد اظهار داشت: زماني كه قيمت 
دالر پايي��ن ب��ود، باي��د از اين فرصت ب��راي جذب 
سرمايه گذاري در بخش صنعت استفاده مي كرديم 
كه چنين اتفاقي رخ نداد حال كه قيمت دالر جهش 
زيادي پيدا كرده در عمل امكان سرمايه گذاري هاي 

جديد اقتصادي وجود ندارد.

    سياست صنعتي نداشتيم
در ادامه اين ميزگرد علي ديني تركماني كارشناس 
اقتص��ادي و عضو هيات علمي موسس��ه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني گفت: هنگامي كه تكنولوژي 
جديدي وارد كش��ور مي ش��ود اگر نتوانيم خود را با 
آن وف��ق دهيم، ب��دون ترديد دچار عق��ب ماندگي 

خواهيم ش��د و ديگر توان رقابت نخواهيم داش��ت. 
وي افزود: در س��ال هاي جنگ و همچنين بعد از آن 
نتوانس��تيم تكنولوژي بخش توليد را به روزرس��اني 
كرده و س��رمايه گذاري جديد در اي��ن بخش انجام 
دهيم؛ البته مساله ديگر اين بود كه سياست صنعتي 
نداشتيم تا بتوانيم براس��اس آن براي صنايع كشور 
برنامه ريزي كنيم. ديني تركماني حمايت از صنايعي 
كه تكنولوژي قديمي دارند را زمينه س��از نارضايتي 
مصرف كنندگان اعالم كرد و گفت: در دهه هاي اخير 
به جاي سياس��ت گذاري صنعتي فقط پروژه كلنگ 
زن��ي را اجرايي كرده ايم كه اين ام��ر عالوه بر اتالف 
منابع مالي منجر به تجميع تعداد زيادي از پروژه هاي 
نيمه تمام و اتالف ميلياردها دالر منابع مالي كش��ور 

شده است.
ديني تركماني ارزش خروج سرمايه از بخش صنعت 
در سال گذشته را 18 ميليارد دالر اعالم كرد و گفت: 
در 5 ماهه نخست امسال حجم خروج سرمايه از بخش 
صنعت نيز 18 ميلي��ارد دالر بود كه اين رقم تا پايان 

سال به 25 ميليارد دالر خواهد رسيد.
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بايد به سمت ارز تك نرخي 
حركت كنيم

كرمانش�اه| رييس اتاق 
بازرگاني اس��تان كرمانشاه 
معتقد است: بايد به سمت 
ح��ذف ارز 4200 توماني و 
تك نرخي ش��دن ارز پيش 
بروي��م. به گ��زارش روابط 
عموم��ي اتاق كرمانش��اه، 
كيوان كاشفي در نشست بررسي مشكالت صنعتگران 
استان، مشكالت اقتصادي كنوني كشور را تقريبا طي 
30 سال گذشته بي سابقه دانست و گفت: طي پنج ساله 
گذشته 30 درصد رشد نقدينگي در كشور داشتيم كه 
در مقابل آن رشد اقتصادي فقط چهار درصد بوده است. 
افزايش قابل توجه نقدينگي كشور و سود 20 درصدي كه 
به سپرده ها داده مي شود باعث شده پول بزرگي با قابليت 
نقدشوندگي زياد در كش��ور داشته باشيم. رييس اتاق 
بازرگاني استان كرمانشاه با بيان اينكه عوامل اقتصادي و 
سياسي دست به دست همه داده و باعث برآشفتگي اين 
حجم بزرگ نقدينگي شده، افزود: اين پول هر بار سمت 
يكي از بازارهاي ارز، سكه، خودرو و ... مي رود. عضو هيات 
رييسه اتاق بازرگاني ايران تصميمات خلق الساعه را مزيد 
مشكالت كنوني كشور دانس��ت و يادآوري كرد: وقتي 
يك روزه تصميم به ممنوعيت صادراتي اقالمي مانند 
رب گوجه، سيب زميني، خوراك دام و ... گرفته مي شود، 

توليدكنندگان ما ضررهاي ميلياردي مي بينند.

حمايت از ۶۴ هزار سالمند 
سيستان و بلوچستان

سيستانوبلوچستان| 
مدي��ركل كميت��ه امداد 
و  ن  سيس��تا س��تان  ا
بلوچستان گفت: 64 هزار 
و 356 سالمند از خدمات 
مستمري، درمان و بهداشت 
و تس��هيالت كميته امداد 
اس��تان سيس��تان و بلوچس��تان بهره مند هستند. 
 به گزارش ايسنا، س��يدمهدي عبادي افزود: براساس 
تدابير انجام ش��ده 200 سالمند در قالب اردو مهمان 
شهرستان چابهار هستند و بيشتر برنامه هاي تفريحي 
و تفنن براي سالمندان برنامه ريزي شده است. خيلي 
از س��المندان در طول س��ال از محي��ط زندگي خود 
خارج بوده ك��ه در اين زمينه كميته ام��داد امام  )ره( 
 برنامه هاي زيارتي تفريحي و تفنن را براي آنها فراهم 
مي كند. او ادامه داد: درحال حاضر 64 هزار و 356 نفر از 
سالمندان اين استان به داليلي همچون ازكارافتادگي، 
بي سرپرستي، بيماري، و نيازمند بودن تحت حمايت 
قرارگرفته اند و از تمام خدمات اين نهاد در سرفصل هاي 
مختلف بهره مند هستند. عبادي يادآور شد: اين نهاد 
براي حمايت از سالمندان برنامه متنوعي همچون پايش 
سالمت سالمندان، سركشي از آنها، برگزاري اردوهاي 
زيارتي و پرداخت كمك هزينه نگه��داري از بيماران 

زمين گير را در برنامه دارد. 

اتخاذ تمهيدات الزم
 براي تامين گوشت و مرغ

مركزي| رييس سازمان 
صنعت، مع��دن و تجارت 
اس��تان مرك��زي گف��ت: 
روند ذخيره س��ازي اقالم 
و كاالهاي ساس��ي در اين 
اس��تان مطلوب است. به 
گزارش ايلن��ا، محمدرضا 
حاجي پور عصر ديروز در نشس��ت ستاد تنظيم بازار 
اس��تان مركزي افزود: كمبود كاال و اقالم اساسي در 
اين استان وجود ندارد و مردم نگران تامين مايحتاج 
خود نباشند. انعكاس اخبار كذب كمبود كاال از طريق 
فضاي مجازي با هدف جوس��ازي و تش��ويش افكار 
عمومي و برهم زدن نظم اجتماعي از سوي گروه هاي 
معاند نظام اسالمي اس��ت و مردم نبايد به اين اخبار 
اعتماد كنند. او بيان كرد: خريد بيش از اندازه مصرف 
از س��وي اليه هاي مختلف جامعه وضعي��ت بازار را 
نامطلوب مي كند بنابراين آحاد جامعه بايد با خريد 
معقول و متوازن ضمن تعامل با يكديگر در راس��تاي 
ثبات بازار گام بردارند. تيم هاي بازرس��ي س��ازمان 
صنعت، معدن و تجارت به صورت شبانه روزي از مراكز 
خريد در نقاط مختلف اس��تان سركشي و در صورت 
مش��اهده كوچك ترين تخلف از قبيل گران فروشي، 
كم فروش��ي و احتكار خاطيان را ب��ه مراجع قضايي 

معرفي مي كنند.

صادرات كاال از مرز مهران 
افزايش مي يابد

ايالم|مديركل راهداري و 
حمل ونقل جاده اي استان 
ايالم گفت: ميزان صادرات 
كاال از مرز مه��ران افزايش 
مي يابد. ن��وراهلل دلخواه در 
گفت وگو با تسنيم در ايالم 
اظهار داش��ت: با تمهيدات 
انجام شده در اس��تان ايالم، ميزان صادرات كاال از مرز 
مهران افزايش مي يابد. مديركل راهداري و حمل ونقل 
جاده اي استان ايالم گفت: براي تسهيل در صادرات كاال 
به عراق در ايام اربعين امس��ال تفاهم نامه بسيار خوبي 
با اس��تاندار واسط عراق امضا شده اس��ت. در اين راستا 
تمهيدات الزم براي افزايش حجم صادرات كاال و تسريع 
در روند صادرات در مرز مهران و تعطيل نشدن صادرات 
در حال انجام است. دلخواه با تاكيد براينكه در سنوات 
گذشته در ايام اربعين امكان صادرات براي بازرگان ميسر 
نبود افزود: در اربعين امسال با اقدامات انجام شده و تدابير 
و رايزني هاي معموله م��رز تجاري همزمان با تردد زوار 
اربعين حسيني فعال و به امر صادرات و واردات مي پردازد. 
او با ارايه آماري از روند رو به رشد صادرات در مرز مهران 
خبر داد و گفت: يك ميليون و130 هزار تن كاال در استان 
ايالم و از طريق مرز مهران صادر شده است.  او  تاكيد كرد: 
47 ش��ركت حمل و نقل كاال با بيش از3489دستگاه 
كاميون در حال انجام و ارايه خدمات جابه جايي هستند..

خودداري از حمل بار مشكالت 
كاميون داران را حل نمي كند

ف�ارس| ناي��ب رييس 
اتاق فارس گفت: مشكل 
ايجادش��ده در ح��وزه 
حمل ونقل توسط عده اي 
از رانندگان و با بهره گيري 
از فضاي مجازي ايجادشده 
اس��ت كه اگر مشكالتي 
هم وجود داش��ته باش��د، ايجاد اختالل در كش��ور 
راهكار مناس��بي براي بيان آن نيس��ت. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران؛ ابراهيم غالم زاده در كارگروه ويژه 
اقتصادي، گفت: امروز مشكالت رانندگان و ذي نفعان 
حوزه حمل  و نقل مسائلي ازجمله سختي دسترسي   
يا عدم تحويل قطعات يدكي و خدمات گارانتي، كمبود 
الستيك يا با چند برابر قيمت، ميزان تناژ حمل بار، 
سوخت غيراستاندارد و قاچاق سوخت است. او با بيان 
اينكه اين موضوع مشكالت رانندگان را دچار بحران 
كرده اس��ت، افزود: توجيه نكردن اقتصادي صنعت 
حمل  و نقل از معضالت اساسي فعاالن اين بخش است 
به طوري كه حمل كاال در شرايط فعلي صرفه اقتصادي 
براي فعاالن اين بخش ندارد. غالم زاده گفت: اختالل 
در سيستم حمل ونقل عالوه بر توليد و صادرات بر ساير 
بخش هاي اجتماع، اشتغال و معيشت مردم تاثير دارد و 
اين نشان دهنده اهميت موضوع براي رسيدگي توسط 

بخش دولتي و خصوصي است.

چهرههاياستاني

در اتاق تعاون ايران برگزار شد

برگزاري كارگاه آموزشي اتاق تعاون و تامين اجتماعي 
 سومين كارگاه مشترك آموزشي اتاق تعاون ايران 
و س��ازمان تامين اجتماعي با موضوع نكات مهم در 
حسابرسي سازمان تامين اجتماعي از سازمان ها و 
شركت ها ديروز در محل اتاق تعاون ايران برگزار شد.

به گ��زارش »تع��ادل« از پايگاه اطالع رس��اني اتاق 
تعاون ايران، اين كارگاه آموزشي يك روزه با موضوع 
نكات مهم در حسابرس��ي سازمان تامين اجتماعي 
از س��ازمان ها و ش��ركت ها با حضور مدير كل امور 
فرهنگي كارفرمايان و مش��اور معاون��ت بيمه اي و 
عضو هيات مديره موسسه حسابرسي سازمان تامين 

اجتماعي برگزارشد.
اين كارگاه آموزشي با حضور معيني مدير كل امور 
فرهنگي كارفرماي��ان و محمدي مش��اور معاونت 
بيمه اي و عضو هيات مديره موسس��ه حسابرس��ي 
سازمان تامين اجتماعي با هدف ارتقاء سطح علمي 
تعاونگ��ران و برقراري تعامالت و همكاري بيش��تر 
همچنين شناسايي مشكالت و يافتن راه هاي بهبود 
فرآيندها و رويه ها در س��ازمان تامين اجتماعي، به 

منظور بهبود فضاي كسب و كار برگزار شد. در اين 
كارگاه آموزش��ي با دو پنل آموزش��ي با موضوعات: 
مشمولين و غيرمش��مولين قانون تامين اجتماعي، 

نحوه بازرس��ي از دفاتر قانوني و تش��خيص حقوق، 
دستمزد، مزايا و س��اير هزينه هاي مشمول بررسي 

شد.

پاسخ استاندارد در مورد خودروهاي پيش فروش سال ۹۸
اين روزها مردم كوچه و ب��ازار نگران گمانه زني هايي 
هستند كه در خصوص خودروهاي پيش فروش شده 
مطرح مي ش��ود. مرحله نهايي اجراي استانداردهاي 
85گانه خودرويي از ابتداي دي ماه سال جاري و برنامه 
پيش فروش خودروها كه تحويل آنها بعضا به اواسط و 
حتي اواخر س��ال بعد مي انجامد، نگراني هايي را براي 
متقاضيان به وجود آورده است.  در همين زمينه رييس 
س��ازمان ملي اس��تاندارد اعالم كرد كه برنامه پيش 
فروش تا زماني كه مورد تاييد اين سازمان قرار گرفته، 
مشكلي ندارد. اسفندماه سال 1395 بود كه سازمان 
ملي اس��تاندارد ايران از افزايش تعداد استانداردهاي 
خودرويي از 55 به 85 مورد خب��ر داد و اعالم كرد كه 
براساس تفاهم نامه اي بين اين سازمان و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ارتقاي اين استانداردها از نظر تعداد و 
كيفيت مطرح شده است؛ موضوعي كه بر اساس مصوبه 
ش��وراي سياس��ت گذاري خودرو با حضور وزير وقت 
صنعت، معدن و تجارت، رييس سازمان ملي استاندارد، 
خودروسازان و قطعه سازان در دستور كار قرار گرفت. 
بر اساس زمان بندي صورت گرفته بايد تا ابتداي دي 

ماه سال گذشته 61 مورد استاندارد خودرويي اجرايي 
مي شد و پس از آن تا ابتداي تير ماه سال 1397 دو مورد 
به 61 اس��تاندارد قبلي اضافه شده و در نهايت با اضافه 
شدن 22 مورد اس��تاندارد خودرويي ديگر تا دي ماه 
سال 1397، تعداد استانداردهاي اجباري خودروهاي 

سواري به 85 مورد افزايش مي يافت.
اما نيره پيروزبخت  رييس سازمان ملي استاندارد ايران، 
در مورد خودروهاي پيش فروش ش��ده سايپا و ايران 
خودرو كه تحويل برخي از آنها اواسط سال آينده است، 
اعالم كرد كه برنامه پيش فروش خودروها تا زماني كه 
مورد تاييد سازمان ملي استاندارد قرار گرفته، مشكلي 
ن��دارد و خودروهاي تحويلي به مردم مش��كلي براي 

شماره گذاري نخواهند داشت.
در مرحله اول اجراي فاز اول اس��تانداردهاي 85 گانه 
خودرويي كه قرار بود 61 استاندارد خودرويي مدنظر 
قرار گيرد، س��ازمان ملي اس��تاندارد اي��ران در موعد 
مشخص و در ابتداي دي ماه س��ال 1396 اسامي 25 
خودروي س��واري و سنگين جاده اي را منتشر و اعالم 

كرد كه بايد خط توليد آنها متوقف شود.



اقتصاد اجتماعي12گزارش
 رتبه جهاني ايران
در نشاط اجتماعي

نش��اط اجتماعي زمينه اي براي توسعه و پيشرفت 
يك جامعه اس��ت؛ بطوري كه يكي از متغيرهايي 
كه براي تعيين سطح توس��عه يافتگي يك كشور 
استفاده مي شود، متغير نشاط و رضايت مندي آن 

جامعه است.
شادي و نشاط به عنوان يكي از احساسات ريشه اي 
مثبت و يكي از ضروري ترين خواسته هاي فطري و 
نيازهاي رواني انسان، نقش تعيين كننده اي در تأمين 
سالمت فرد و جامعه داشته و از آنجا كه شادي همواره 
با خرسندي، خوش بيني و اميد و اعتماد همراه است، 
مي تواند نقش تس��ريع كننده اي در فرآيند توسعه 
جامعه داشته باش��د. بر همين مبناست كه از سال 
۲۰۰۰ ميالدي به بعد در نگاه سازمان ملل براي تعيين 
سطح توسعه يافتگي كشورها، متغيرهاي نشاط يا 
شادكامي، اميد به آينده، خشنودي و رضايتمندي 
افراد جامعه نيز به عنوان ي��ك متغير كليدي وارد 
محاسبات شده است؛ به اين صورت كه اگر مردم يك 
جامعه احساس شادكامي، خشنودي و رضايتمندي 
نكنند، نمي توان آن جامعه را توسعه يافته _ به ويژه 
در حوزه توسعه اجتماعي _ قلمداد كرد. گام نهادن 
در مسير توسعه و يا ايجاد جامعه اي كه در آن آرامش 
و سعادت محقق شود، به زمينه يا مقدماتي نياز دارد 
كه با اتكا به آنها، تحقق مي يابد. از جمله اين مقدمات، 

نشاط اجتماعي است.
از طرفي هم نشاط در فرايند رابطه فرد با جامعه و گروه 
تحقق پيدا مي كند. در واقع، نشاط از منظر اجتماعي، 
عضوي از خانواده و چارچوب مفهومي كيفيت هاي 
زندگي، رضايت مندي اجتماعي، امنيت اجتماعي، 
سالمت اجتماعي، رفتار هاي جمعي و فراغت است. 
اين مفاهيم به نوعي متناظر با نشاط و شادماني اند. 
همچنين، نشاط اجتماعي به عنوان يكي از مهم ترين 
و موثرترين ش��اخص هاي اجتماعي در گسترش 
احساس رضايت عمومي از زندگي، گسترش تعامالت 
اجتماعي سازنده، رشد اعتماد عمومي و مشاركت 

همه جانبه اجتماعي به شمار مي رود.

     نشاط اجتماعي در جوانان
صديق��ه خادم، كارش��ناس س��المت روان وزارت 
بهداشت، همزمان با نخستين روز هفته سالمت روان 
كه از سوي وزارت بهداشت با عنوان »نقش شادي و 
نشاط در سالمت روان جوانان و نوجوانان«  نامگذاري 
شده، به ايسنا مي گويد: جوانان به عنوان سرمايه هاي 
انساني هر جامعه اي هستند. در هر جامعه اي پوياترين 
گروه هاي آن را قش��ر جوانان تش��كيل مي دهند و 
شادابي اين قشر از جامعه تا حد زيادي الزمه سالمت 

و شادي بسياري از آحاد جامعه است.
او ادامه مي دهد: بررسي هاي علمي نشان مي دهد 
مشاركت اجتماعي سهم عمده اي در نشاط اجتماعي 
جوانان دارد. امروزه ضرورت و اهميت مشاركت واقعي 
جوانان در تمامي سطوح و جوانب مختلف اجتماعي، 
اقتصادي، سياسي و فرهنگي براي دستيابي به يك 
توسعه پويا و فعال بر هيچ انديشمندي پوشيده نيست؛ 
چرا كه اين مشاركت همه جانبه از بي تفاوتي، تك روي 
و عدم حس تعاون و تحرك و تمايل به تامين محدود 
و شخصي در ميان اعضاي جامعه و جوانان جلوگيري 
مي كند، نابرابري ها را كاهش مي دهد، همبستگي 
و وحدت را تقوي��ت مي كن��د و در نهايت، موجب 
رضايت مندي و نشاط اجتماعي در جوانان مي شود. 
خادم در ادامه مي گويد: مجهز بودن جوانان به نشاط 
اجتماعي، باعث ايمني آنها در برابر مشكالت مي شود 
و آنان به راحتي مي توانند با شرايط متغير زندگي، 
منطبق شوند و نقشي مفيد در جامعه داشته باشند. 
بنابراين افزايش نش��اط اجتماعي در جوانان باعث 

كاهش آسيب هاي اجتماعي مي شود.
او با بيان اينكه نشاط به نوعي محصول رضايت ذهني 
افراد از زندگي شان است، مي گويد: مشخص كردن 
رضايت ذهني مستلزم مش��اهده دو عامل اساسي 
احساس آني رضايت يا نا خشنودي افراد و كيفيت 
ارزيابي كلي افراد از زندگي ش��ان اس��ت. وي افزود: 
گزارش جهاني نشاط تالش كرده تا متغيرهايي را 
كه نشاط اجتماعي بازنمايي مي كند، به متغيرهاي 
اجتماعي عيني تري نسبت بدهد. نتايج اين محاسبات 
استخراج شش متغير در بازنمايي نشاط اجتماعي 
است. سرانه  توليد ناخالص داخلي، حمايت اجتماعي، 
اميد به زندگي، آزادي اتخاذ تصميم هاي اصلي زندگي 
)آزادي انتخاب رشته  تحصيلي، شغل، آزادي عمل در 
زندگي روزمره(، سخاوت و ادراك فساد، شش متغير 
نامبرده هستند. خادم درباره متغيرهاي شش گانه 
نشاط اجتماعي نيز مي گويد: متغيرهاي چهارگانه  
تكميلي فراغت)تفريح، سفرخودآفريني و خالقيت، 
رسانه ها (، جشن ها و مراسم جمعي، امنيت و اميد در 
واقع سطوحي از مقوله  نشاط است كه به نظر مي رسد 
در نهايت در هيچ يك از متغيرهاي شش گانه  گزارش 
جهاني نشاط، موضوع بحث و بررسي قرار نمي گيرند؛ 
در حالي كه هر تحليلي از پديده نشاط بايد اين چهار 

متغير را نيز مدنظر قرار دهد.
كارشناس سالمت روان وزارت بهداشت همچنين 
با اشاره به نتايج گزارش »نشاط اجتماعي سازمان 
ملل متحد« در سال ۲۰۱۶، نمره نشاط در ايران را 
۱۰۵ اعالم مي كند و مي افزايد: اين گزارش حاصل 
زمينه يابي وضعيت جهاني نشاط در بيش از ۱۵۰ 
كشور است و وضعيت هر كش��ور را در شادكامي 
بر اساس شش شاخص درآمد سرانه، اميد به زندگي 
سالم، آزادي در تصميم گيري، حمايت اجتماعي، 
سخاوت و ادراك فساد مورد ارزيابي قرار مي دهد. به 
گفته او و بر اساس نتايج اين گزارش، بر اين اساس 
جامعه ايران بين كشورهاي با چهار رده نشاط باال، 
باالتر از ميانگين، پايين تر از ميانگين و رده پايين، 
در دسته كش��ورهاي »پايين تر از ميانگين « قرار 

مي گيرد.
خادم نكته نگران كننده تر اين گزارش را اين بخش 
برش��مرد كه »در بررسي روند نش��اط طي دو دوره 
۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ و ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، نمره نش��اط در 

ايران حدود ۵.۷ درصد كاهش پيدا كرده است.« 

وزير بهداشت خواستار تخصيص بودجه ويژه براي بيماران خاص شد 

نگاه بيماران خاص به بودجه 98 

جزئياتي از تشكيل »پرونده اجتماعي خانوارها«

اواخر اسفند سال گذشته بود كه نمايندگان مجلس 
با تصويب يك مصوبه، دولت را مكلف كردند تا هزينه 
بيماري هاي متابوليك،  ام اس، پروانه اي و اوتيس��م را 
همانند بيماران خاص محاسبه كنند. به اين ترتيب بعد 
از گذشت ۲۱ سال به فهرست ۳ موردي بيماري هاي 
خ��اص كه از زمان تهيه تاكنون دس��ت نخورده باقي 
مانده بود، 4 بيماري جديد اضافه شد. گرچه اين اتفاق 
درظاهر خبري خوشايند است اما در عمل سودي براي 
اين بيماران نداشت چرا كه به گفته مسووالن وزارت 
بهداشت، در بودجه سال ۱۳9۷، هيچ اعتباري براي 
تحقق اين امر در نظر گرفته نش��د. اين در حالي است 
كه بيش از ۱۰هزار بيمار مبتال به اختالالت متابوليك، 
 ،)EB( حدود ه��زار بيمار مبتال به بيم��اري پروانه اي
حدود ۱۰۰هزار بيمار مبتال به اوتيسم و بيش از ۷۰هزار 
بيمار مبت��ال به »ام اس« در كش��ور زندگي مي كنند 
كه برخي از آنها بخش��ي از هزينه هاي درمان خود را 
پرداخت مي كنند و برخي ديگر مانند بيماران اوتيسمي 
و... مجبورند همه هزينه هاي درمان خود را پرداخت 
كنند. حاال بعد از انتشار فيلمي از وزيربهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي در فضاي مجازي درباره بيماران مبتال 
به ام اس، كه با واكنش بسياري از سوي مردم همراه بود 
و در حالي كه دو ماه مانده به زمان ارايه اليحه بودجه 
از سوي دولت به مجلس شوراي اسالمي، قاضي زاده 
هاشمي، اعالم كرده است كه اصلي ترين مطالبه اين 
وزارتخانه از دولت در بودجه سال آينده، تعيين اعتبار 

ويژه براي بيماري هاي خاص است. 

    بيماران خاص بدون بودجه مشخص
اضافه ش��دن چهار بيماري به فهرست بيماري هاي 
خاص در بودجه سال 9۷، آن هم بدون پشتوانه مالي و 
در نظر گرفتن بودجه جدا گانه، واكنش هاي بسياري 
را با خود به همراه داش��ت، مش��اور معاون درمان در 
امور بيماري هاي وزارت بهداشت، درباره اين موضوع 
اعالم كرد با وجود اضافه شدن اين بيماري ها به رديف 
بيم��اران خاص در قانون، هيچگون��ه بودجه اي براي 
اين بيماري ها به مجموع بودجه بيماري هاي خاص و 
صعب العالج وزارت بهداشت اضافه نشده است. جمشيد 
كرمانچي درباره اين موضوع گفت: اين بيماري ها شامل 
بيماري اي بي، ام اس، اوتيسم و بيماري هاي متابوليك 
بودن��د، اما در عين اينكه اين اس��امي را به فهرس��ت 
بيماري هاي خاصي مانند سرطان و هموفيلي، كه تا 
پيش از آن وجود داش��ت، اضافه كردند، اما هيچگونه 
بودجه  مضاعفي به مجموع بودجه بيماري هاي خاص 

و صعب العالج وزارت بهداش��ت اضافه نشد بنابراين 
عمال اعتبار خاصي براي اين بيماران وجود ندارد.« اما 
همان زمان، بعد از اظهارات كرمانچي، محمدحسين 
قرباني، نايب رييس كميس��يون بهداش��ت و درمان 
مجلس اظهارنظ��ري متفاوت با او اراي��ه كرد. آنطور 
كه قرباني اعالم كرد، وزارت بهداشت از محل بودجه 
ساالنه هزينه هاي درمان اين بيماري هاي صعب العالج 
را تامين مي كند، به عبارتي رديف خاص بودجه اي براي 
درمان هر يك از بيماري هاي نام برده، متصور نيست. 
به همين جهت اين وزارتخانه از سرجمع منابعي كه 
در اختيارش قرار مي گيرد موظف به پوش��ش درمان 
بيماري هاي ام اس، اي بي، اوتيسم و متابوليك است اما 
به نظر مي رسد اين اتفاق در عمل دشوارتر است چرا كه 
بودجه در زمان مقرر و به ميزان تعيين تخصيص داده 
نمي شود و همين موضوع در كنار بدهي بيمه ها كار را 

براي وزارت بهداشت سخت مي كند.

    چشم اميد به بودجه 98
با وجود اظهارات نمايندگان مجلس درباره بيماري هاي 
خ��اص در بودج��ه س��ال 9۷، مس��ووالن وزارتخانه 
بهداشت، درمان و آموزش پزش��كي اميدوارند براي 
بودجه سال 98، نگاه ويژه اي نسبت به اعتبار بيمارهاي 
خاص ايجاد شود تا جايي كه حسن قاضي زاده هاشمي، 
اعالم كرد:  » در زمينه بودجه سال 98 وزارت بهداشت، 
تنها خواهش��ي كه دارم اين است كه آنچه را كه سال 
گذشته براي وزارت بهداش��ت پيش بيني كردند، در 
سال 98 هم ببينند، اما اعتبار مربوط به بيماران خاص 

را بطور ويژه مورد توجه قرار دهند.«
او افزود: » در صدر اين بيم��اران خاص، كه بايد براي 
بهبود وضعيت درمان آنها فكر اساسي شود، مبتاليان 
به SMA )آتروفي نخاعي عضالني( هستند. از طرفي 
بيماران مبتال به ديس��تروفي عضالني هم بايد مورد 
حمايت قرار گيرند، اما تاكنون هيچ اعتباري برايشان 
ديده نشده اس��ت. در عين حال الزم است از بيماران 
مبتال به بيماري هاي متابوليك كه در راس آنها بيماري 
MPS ق��رار دارد، بيماران مبتال ب��ه ام اس، بيماران 
پروانه اي و مبتاليان به سرطان حمايت جدي به عمل 
آيد و در س��ال آينده بودجه حمايت از اين بيماران را 
به صورت واقعي ببينند؛ چراكه مردم واقعا گرفتارند و 
هر كمبودي هم كه باشد، آن را از چشم ما مي بينند. 
حق ه��م دارند، اما واقعيت اين اس��ت كه نقش ما در 
اين موضوعات وقتي كه پولي در كار نباشد، كمترين 

نقش است.«

هاشمي تاكيد كرد: » اقدامات و سرويس هايي هم كه 
تا به امروز به اين بيماران ارايه شده، به گونه اي بوده كه 
از س��اير بخش ها زديم و اين سرويس را ارايه كرده ايم. 
بنابراين خواهش��م اين اس��ت كه در بودجه سال 98، 
درباره اين قبيل بيماري ها توجه الزم را داشته باشند. 
در عين حال موضوع حمايت از معلوالن هم مهم است، 
هرچند كه اين موضوع در حوزه كاري من نيست و در 
حوزه كاري وزارت رفاه قرار دارد، اما الزم است كه براي 
معلوالن و خانواده هايي كه دو تا سه فرزند معلول دارند 
هم واقعا يك اعتبار ويژه اي ديده شود؛ چراكه نگهداري 
اين افراد هزينه هاي سرسام آوري به دنبال دارد. بنابراين 
ما در بودجه س��ال 98، هيچ پول اضافه تري نسبت به 
سال هاي گذشته نمي خواهيم، فقط مي خواهيم براي 

حمايت از اين بيماران اعتبار ويژه اي را ببينند.«

    بودجه تامين نشود، تنها راه صرفه جويي است
نارضايتي مسووالن وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي 
نسبت به پوشش بيمه اي و در نظر نگرفتن بودجه براي 

چهار بيماري اختالالت متابوليك،  ام اس، پروانه اي و 
اوتيسم و درخواست وزير بهداشت نسبت به نگاه ويژه به 
بيماري هاي خاص در اليحه بودجه سال 98 در حالي 
اس��ت كه از زمان تصويب مصوبه از سوي كميسيون 
تلفيق بودج��ه، كه دول��ت را مكلف ك��رد اين چهار 
بيماري را خاص به ش��مار آورد، اعتراض هايي نسبت 
به اين وضعيت مطرح شد كه حكايت از آن داشت كه 
با بودجه در نظر گرفته شده براي بيماري هاي خاص، 
عمال امكان اضافه شدن بيمار هاي جديد به فهرست 

بيماري هاي خاص وجود ندارد. 
اعتراض هايي كه نه تنها از س��وي مس��ووالن وزارت 
بهداش��ت، بلكه از س��وي برخي نمايندگان مجلس 
هم ش��نيده ش��د كه اگر هنوز هم اين نمايندگان بر 
موضع سال گذشته خود باشند، مي توان اميدوار بود 
در اليحه اي ك��ه تا آذرماه از س��وي دولت به مجلس 
تقديم مي ش��ود، نگاه ويژه اي به بيماري هاي خاص 
ايجاد شود. در غير اين صورت اگر بودجه ويژه اي براي 
اين بيماري ها در نظر گرفته نش��ود، با توجه به هزينه 

بيماري هاي صعب العالج نمي ت��وان اميدوار بود كه 
وزارت بهداش��ت با بودجه فعلي بتواند، اقدام ويژه اي 
براي بهبود وضعيت اين بيماران انجام دهد و تنها گزينه 
پيش روي اين وزارتخانه، آنطور كه رس��ول خضري، 
عضو كميسيون اجتماعي مجلس بر آن تاكيد دارد، 
صرفه جويي در هزينه هاس��ت. او درباره اين موضوع 
افزود: »بودجه سال 9۷ حوزه سالمت حدود ۳۳ هزار 
ميليارد تومان برآورد ش��د كه نسبت به سال گذشته 
خود رشد قابل توجهي نداشت اين در حالي است كه 
هزينه بيماري هاي صعب العالجي مثل اي بي و ام اس و... 
هزينه هاي زيادي براي دولت به همراه خواهد داشت 
كه نمي توان اميد داشت با اين بودجه وزارت بهداشت، 
مشكالت اين بيماران را حل كند بنابراين با ادامه چنين 
روندي، تنها راه وزارت بهداش��ت، براي تامين اعتبار 
الزم، صرفه جويي در هزينه هاست. در غير اين صورت 
بايد انتظار داشت كه اين هزينه ها به دوش بيمه ها سوار 
شود و بيمه ها را هر چه بيشتر در برابر مراكز ارايه دهنده 

خدمات درماني مقروض كند.«

معاون اجتماعي سازمان بهزيستي كشور جزئياتي از 
طرح تشكيل »پرونده اجتماعي خانوارها« و فعاليت 

»مراكز جامع خدمات اجتماعي« را شرح داد.
حبيب اهلل مس��عوي فريد با بيان اينكه طرح تشكيل 
»پرون��ده اجتماع��ي خانوارها« به منظ��ور تجميع 
خدمات اجتماعي و مصوبه ش��وراي عالي اجتماعي 
كشور در س��ال گذشته است، گفت: در اين طرح كه 
به ش��كل پايلوت از اسالم شهر آغاز شده است، براي 
شهروندان پرونده اجتماعي خانوار تشكيل مي شود 
كه فاز طراحي آن تمام ش��ده اس��ت. در حال حاضر 
در مرحله تدوين بس��ته هاي آموزشي قرار داريم كه 
شامل جزئيات آموزش هايي است كه بايد ارايه شود.

او با بيان اينكه در حال حاضر س��ازمان بهزيستي با 
دستگاه هاي دولتي و بخش هاي غيردولتي و مردمي 
شامل س��ازمان هاي مردم نهاد و شوراي شهر اسالم 
شهر نيز جلس��ه اي برگزاركرده اس��ت، افزود: اولين 
اطالعات جمع آوري ش��ده براي اين پرونده ها شامل 

اطالعات دموگرافيك است.
يعني ببينيم كه براي مثال اين افراد در س��ن ازدواج 
قرار دارند يا نه؟ آي��ا معلولي در خانواده وجود دارد يا 
نه؟ همچنين با توجه به وضعيت جمعيتي خانواده آيا 
خانواده زن سرپرست است؟ به اين ترتيب مي خواهيم 
اگر اين خانواده ها قبال شناس��ايي نشده اند، براساس 

ساختار اجتماعي خانواده و با توجه به اولويت ها به آنها 
خدمات ارايه كنيم. معاون اجتماعي سازمان بهزيستي 
ادامه داد: براي مثال اگر در خانواده اي جواني در آستانه 
ازدواج قرار دارد، بايد براي آموزش هاي پيش از ازدواج 

وي برنامه ريزي كنيم.
اين خدمات پيش از اين هم در بهزيستي ارايه مي شدند 

اما رويكرد فعالي نداشتند. رويكرد فعال يعني اينكه 
به درب خانه مردم برويم و ببينيم چه كس��ي به اين 
خدمات نياز دارد ت��ا در اختيارش قرار بگيرد. همين 
كار از س��وي نظام س��المت در زمينه واكسيناسيون 
انجام شده است به طوري كه حتي در روستاها هم اين 

خدمات درب منازل مردم ارايه مي شود.

به همين نسبت در حوزه اجتماعي به سمت رويكرد 
فعال مي رويم تا مطمئن شويم وقتي وارد منطقه اي 
مي شويم مردم از خدمات اورژانسي اجتماعي بهره مند 

شده اند.
مسعودي فريد با بيان اينكه مي خواهيم ابتدا خدمات 
اورژانس��ي اولويت دار را به گروه ه��اي كم برخوردار 
بدهيم، اظهار كرد: مدل كار اين است كه بعد از تشكيل 
پرونده اجتماعي خانواده، بررسي شود كه خانواده به 
چه خدماتي احتياج دارد و س��پس ب��ه مراكز جامع 

خدمات اجتماعي ارجاع داده شود.
در مراك��ز جامع خدم��ات اجتماعي ان��واع خدمات 
اجتماعي، مثل مهارت هاي زندگي، آموزش هاي پيش 
از ازدواج و... ارايه مي شود. به تازگي با مسووالن مراكز 
جلس��اتي برگزار شده اس��ت و آنها آموزش  ديده اند. 
مس��ووالن اين مراك��ز پيش از اين نيز با بهزيس��تي 
همكاري داشته اند و در ادامه اين طرح فعاليت مراكز 

به زودي آغاز مي شود.
او در ادام��ه از اج��راي اين طرح به ش��كل پايلوت در 
اسالم ش��هر خبر داد و گفت: حداقل بعد از يك س��ال 
مرحله بعدي طرح در ساير مناطق برگزار مي شود. اين 
كار يك طرح ملي اس��ت و بايد حساب شده جلو برود. 
رباط كريم نيز به عنوان شهري در نظر گرفته شده است 
كه قرار است بهبود وضعيت اسالم شهر با آن مقايسه 

شود. اين كار با گام هاي علمي جلو مي رود و نمي خواهيم 
دچار تعجيل يا تاخير شويم. اگر بخواهيم كار را يك دفعه 
توسعه دهيم ممكن است دچار هدر رفت امكانات شويم 

چراكه ميلياردها تومان هزينه به همراه دارد.
معاون اجتماعي سازمان بهزيستي تصريح كرد: وزارت 
بهداشت همكاري خوبي با سازمان بهزيستي انجام 
داده اس��ت تا در بخش��ي از طرح از ظرفيت هاي اين 
وزارتخانه استفاده كنيم. بخش هاي تخصصي و نيمه 
تخصصي هم به شكل كامل بر عهده سازمان بهزيستي 
است. در واقع اين طرح با همكاري وزارت تعاون كار 
و رفاه اجتماعي، وزارت كش��ور، وزارت بهداش��ت و 

سازمان بهزيستي اجرايي مي شود.
مسعوي فريد با اش��اره به اينكه پيش از اين خدمات 
بهزيستي مثل غربالگري يا انواع آموزش ها به شكل 
پراكنده انجام مي شد، اظهار كرد: اما قصد داريم با اين 
طرح خدمات تجميع ش��وند تا هم دسترسي مردم 
راحت تر شود هم پوشش و بهره وري افزايش يابد. اين 
طرح به جمع آوري اطالعات هم كمك مي كند و براي 
مثال نشان مي دهد كودكي كه از چند بخش خدمت 
مي گيرد در مجموع چه خدماتي دريافت كرده است. 
نرم افزاري نيز در سازمان بهزيستي در حال طراحي 
است كه تمام جزئيات خدمات ارايه شده به خانواده ها 
در آن جمع آوري و به شكل الكترونيكي ثبت مي شود.

انتقاد محيط زيست از روند كند احداث تصفيه خانه فاضالبكمبود شديد فضاي استاندارد آموزشي در سيستان و بلوچستان
كمبود فضاي آموزشي و وجود مدارس كپري و فرسوده، 
تشكيل يك كالس درس براي چند مقطع تحصيلي، 
كمبود ني��رو و... وضعيت تحصيل در اس��تان محروم 
سيستان و بلوچستان را در شرايط نامطلوبي قرار داده 

است. 
معاون آموزش��ي ابتدايي اداره كل آم��وزش و پرورش 
استان سيستان و بلوچستان گفت: كمبود شديد فضاي 
استاندارد و تجهيزات آ موزشي و رواج شغل هاي كاذب 
به دليل سكونت در مناطق مرزي بي تاثير در بازماندن 
دانش آموز از تحصيل نيست. زهرا پورماليي با اشاره به 
مهم ترين داليل بازماندگي از تحصيل در اين اس��تان 
گفت: فقر مالي و ناتواني در تامين امكانات اوليه تحصيل 
و اش��تغال فرزندان براي تامين مخارج زندگي، دوري 
مدرس��ه و عدم امكان پرداخت هزينه اي��اب و ذهاب، 
واقع ش��دن در مناطق دور افتاده، عدم سرويس اياب و 
ذهاب در واحد آموزش��ي، ازدواج زودهنگام دختران، 
كودكان بدسرپرست از جمله عوامل موثر در جاماندن 

دانش آموزان از تحصيل بوده است.
او همچنين با اشاره به موارد ديگري مانندپراكندگي و 
صعب العبور بودن مناطق روس��تايي و عشايري اشاره 
كرد و گفت: كث��رت مناطق م��رزي و دورافتاده )۱4 
منطقه از ۳۲ منطقه آموزش��ي اس��تان مرزي است با 
متوس��ط فاصله ۵۰۰ كيلومتر از مركز استان(، كثرت 
مراكز جمعيتي با آمار اندك )وجود 9۲۰۰ روس��تا كه 
بيش از ۶۰۰۰ آن زير ۲۰ خانوار هس��تند، پراكندگي 

بسيار باالي جمعيت )بيش از ۳ برابر متوسط كشور(، 
بافت جوان جمعيت )۲۷ درصد جمعيت استان در سن 
۱8-۶ سال هستند(، كمبود شديد نيروي انساني و عدم 
ماندگاري نيروي موجود و همچنين كمبود معلم زن در 
روستا كه سبب ترك تحصيل دختران مي شود نيز از 

عوامل ديگر هستند.
پورماليي موارد ديگري را در اين زمينه برشمرد و اضافه 
كرد: كمبود شديد فضاي استاندارد و تجهيزات آ موزشي، 
رواج شغل هاي كاذب به دليل سكونت در مناطق مرزي 
بي تاثي��ر در بازماندن دانش آموز از تحصيل نيس��تند. 
معاون آموزش ابتدايي اداره كل آموزش و پرورش استان 
سيستان و بلوچستان در خصوص اهم اقدامات اجرايي در 
راستاي اجراي برنامه انسداد و مبادي بيسوادي در اداره 
كل اس��تان گفت: برنامه ريزي براي شناسايي و جذب 
۳۱۳۰۳ كودك الزم التعليم، بازمانده و تارك تحصيل 
در دوره ابتدايي با استفاده از ظرفيت معلمان، مديران 

مدارس، شوراهاي شهر و روستا، دهياران و معتمدين 
محلي، خانه هاي بهداشت و ... با مراجعه به همه روستاها 

و خانه به خانه صورت گرفته است.
او افزود: بر اساس آمار دانش آموزان ثبت نام شده، تاكنون 
حداقل ۵۰۰۰ نفر از بازماندگان جذب شده اند و حدود 
۲۶۰۰۰ نفر هنوز خارج از مدرسه هستند. وي در ادامه به 
ايلنا گفت: تشكيل كارگروه تخصصي نهضت شناسايي و 
جذب بازمانده از تحصيل در اداره كل آموزش و پرورش، 
تشكيل ۵ جلس��ه اين كارگروه، تدوين دستورالعمل 
اجرايي نهضت شناسايي و جذب كودكان واجلب التعليم 
و بازمانده از تحصيل و ارسال به ادارت تابعه، تهيه و ارسال 
بخشنامه به همراه فرم هاي شناسايي و جذب كودكان به 
ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق اقداماتي 

هستند كه ما در اين زمينه انجام داده ايم.
پورماليي ب��ا نام ب��ردن از اقدامات ديگ��ر براي جذب 
دانش آم��وزان گفت: طرح موضوع شناس��ايي و جذب 
كودكان بازمانده از تحصيل در جلسه شوراي آموزش و 
پروش مورخ 9۷/۳/۷ از طرف مدير كل محترم آ موزش 
و پرورش استان در راستاي توسعه عدالت آموزشي در 
اين راستا صورت گرفت. همچنين توسعه كمي و كيفي 
دوره پيش دبستاني به ويژه در مناطق دو زبانه روستايي 
و عشايري )جذب ۷۵۵۰۰ نفر و پوشش 8۶ درصد طبق 
تفاهم نامه منعقد شده في مابين مدير كل پيش دبستاني 
وزارت با معاون آموزش ابتدايي اس��تان با هدف انسداد 

مبادي بيسوادي( نيز در حال انجام است. 

مدير كل حفاظت محيط زيست استان تهران با انتقاد 
از روند كند احداث تصفيه خانه فاضالب در شهرستان 
اسالمشهر و بهارستان و ايجاد بوي نامطبوع در اين 
مناطق گفت: پس��اب شهري شهرستان اسالمشهر، 
واوان و بهارستان نبايد بيش از اين سرگردان باشند. 
كيومرث كالنتري درباره احداث تصفيه خانه فاضالب 
در برخي از شهرستان هاي استان تهران با بيان اينكه 
ش��ركت آب و فاضالب در شهرستان اسالمشهر در 
حال حاضر تنه��ا نيم م��دول تصفيه خانه فاضالب 
براي ۲۲ هزار نفر راه اندازي كرده است، اظهار كرد: با 
توجه به جمعيت بيش از ۵۰۰ هزار نفري شهرستان 
اسالمشهر به س��ه مدول تصفيه خانه احتياج داريم 
و اين به معني آن اس��ت كه ش��ركت آب و فاضالب 
تنه��ا يك شش��م كار را در اين شهرس��تان به انجام 

رسانده است.
او با تاكيد بر اينكه نيازمند آن هس��تيم كه ش��ركت 
آب و فاضالب فوري تصفيه خانه هاي خود را در حد 
ظرفيت الزم احداث و افتتاح كند، تصريح كرد: پساب 
شهري شهرستان اسالمشهر و واوان نبايد بيش از اين 
سرگردان باش��ند. مدير كل حفاظت محيط زيست 
استان تهران به ايسنا گفت: در شهرستان اسالمشهر 
و واوان ۶۰۰ ه��زار نف��ر جمعيت و در شهرس��تان 
بهارستان ۷۰۰ هزار نفر جمعيت داريم چون در اين 
مناطق منبع پذيرنده اي مانند درياچه يا رودخانه اي 
روان نداريم فاضالب به صورت رها ش��ده در محيط 

باقي مي ماند و بوي تعفن ايجاد مي كند. كالنتري با 
اشاره به اينكه سازمان برنامه و بودجه رديف اعتباري 
ويژه اي براي احداث و افتتاح تصفيه خانه فاضالب در 
اين نقاط اختصاص داده اس��ت، گفت: روند احداث 
تصفيه خانه در شهرس��تان اسالمش��هر و بهارستان 
با كندي همراه اس��ت كه اين وضعيت براي محيط 
زيس��ت قابل قبول نيس��ت. او همچنين اظهار كرد: 
محيط زيست پيگير سرعت بخشيدن به روند احداث 
تصفيه خانه در اين دو شهرستان استان تهران است 
و اميدواريم هرچه س��ريع تر تصفيه خانه ها احداث 
شود و فاضالبي كه در اين مناطق رها مي شود تصفيه 
شود. كالنتري درباره برنامه هاي محيط زيست براي 
كنترل آلودگي هوا در شش ماه دوم سال جاري، روند 
پيشرفت فرآيند رفع بوي نامطبوع در مسير فرودگاه 
حضرت امام )ره(، مديريت پسماندهاي عادي و ويژه 

در استان تهران و ... پاسخ داد.
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ايرانشهر 13 راهوشهرسازي
هیچ بندری به هیچ کشوری 

واگذار نشده است
 وزیر راه و شهرس��ازی گفت: در نشست کمیسیون 
صنایع مجلس موضوع توسعه بنادر به ویژه بندر چابهار 
مورد بحث قرار گرفت و ما اعالم کردیم هیچ بندری 
به هیچ کشوری واگذار نشده است. سه شنبه عصر، 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
میزبان عباس آخوندي،  وزیر راه و شهرس��ازی بود. 
آخوندی پس از حضور در این نشست اعالم کرد: در 
این نشست موضوع حمایت سازمان بنادر و دریانوردی 
از بخش کشتیرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
خوش بختانه در این بخش از جمله تعمیر کشتی های 
قدیمی و فرس��وده و همچنین کشتی های نو اقدام 
های خوبی صورت گرفته است. وزیر راه و شهرسازی 
ادامه داد: در این نشست همچنین توضیح هایی درباره 
میزان و نحوه خرید کشتی ارائه شد. به گزارش ایرنا، 
سفیر هند در تهران یازدهم مهرماه در دیدار معاون 
وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد: نشست سه گانه هند، 
ایران و افغانستان بیست و س��وم و بیست و چهارم 
اکتبر)اول و دوم آبان ماه( در چابهار برگزار می شود 
تا بتوان همکاری های همه جانبه را توس��عه داد. با 
گشایش مرحله نخست بندر چابهار در محور شرق 
ایران ظرفیت تخلیه و بارگیری این بندر از 2.5 میلیون 
به 8 میلیون تن در سال افزایش می یابد. قرار است یک 
شرکت هندی 85 میلیون دالر برای تجهیز و اپراتوری 
این بن��در و 150 میلیون دالر دیگر برای س��رمایه 
گذاری به صورت فاینانس اختصاص دهد تا کاالهای 
هندی به س��هولت از طریق این بندر به افغانستان و 
کشورهای آسیای میانه و روسیه حمل شود. طبق 
قرارداد موقت، مساحت مورد نیاز برای انجام عملیات 
بندری 10 هکتار و در قرارداد اصلی حدود 70 هکتار 

تعیین شده است.

 مترو در روزهاي تعطیل 
میزبان مسافران دوچرخه سوار 
مدیر عامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
گفت: براي نخس��تین بار در كش��ور، طرح تركیبي 
مترو و دوچرخه از صبح روز جمعه 21 ش��هریور ماه 
97 با هدف جابه جایي دوچرخه س��واران با مترو به 
نقاط مختلف شهر، از ایستگاه متروي شهرري به اجرا 
در آمد و با استقبال خوبي از سوي شهروندان روبه رو 
شد. به گزارش ایس��نا، فرنوش نوبخت گفت: بعد از 
گذشت چند هفته از اجراي طرح »دوچرخه سواران 
در مترو« شاهد استقبال خوبي از سوي شهروندان 
و دوچرخه س��واران در مترو بودیم. وي با اش��اره به 
اینكه این طرح براي تشویق شهروندان به استفاده 
از دوچرخه، به اجرا در آمده است افزود: شهروندان و 
مسافران مترو از این پس در روزهاي تعطیل رسمي 
سال و همچنین روزهاي جمعه كه شلوغي مسافر 
در خطوط مترو نداری��م مي توانند با دوچرخه هاي 
خود وارد ایس��تگاه هاي مترو شوند. نوبخت تصریح 
كرد: با اجرا ش��دن این طرح فرصت استفاده كردن 
از مترو براي دوچرخه س��واران مهیا شد و دوچرخه 
سواران بدون داشتن هیچ گونه دغدغه اي مي توانند 
براي جابه جا شدن به نقاط مختلف شهر از خطوط 
مترو استفاده كنند. مدیر عامل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه گفت: با ورود دوچرخه هاي تاشو 
از چندي پیش موافقت كرده بودیم، اما با اجراي این 
طرح تمام انواع دوچرخه ها مي توانند از خطوط مترو 

براي جابه جایي استفاده كنند. 

پرداخت بخشي از بدهي   
شهرداري به پیمانكاران

سرپرست معاونت مالي و اقتصاد شهري شهرداري 
تهران از پرداخت 100میلیارد تومان از بدهي هاي 

شهرداري طي شش ماه اخیر خبرداد.
به گزارش ایسنا، زریر نگین تاجي، در مورد سرانجام 
پرداخت دیون پیمانكاران از سوي شهرداري تهران 
با بیان اینكه دیون پیمانكاران بر اساس سال و میزان 
بدهي تقسیم بندي ش��ده اس��ت، گفت: در ستاد 
مركزي معاونت مالي، بدهي هاي قبل از سال 94 را به 
100 میلیون به پایین، 100تا 500میلیون تومان و 

500میلیون تومان به باال دسته بندي كردیم.
وي با بیان اینكه در ش��ش ماهه اول س��ال، بیش از 
100 میلیارد تومان از بدهي هاي شهرداري تهران به 
پیمانكاران توسط ستاد معاونت مالي و اقتصاد شهري 
پرداخت شده است، گفت: یكي از مشكالت در حوزه 
تعهدات ش��هرداري تهران، دیون بانك ها است كه 
به دلیل حجم باالي مطالبات بانك ها از شهرداري، 
ارتباطات مالي في مابین دو مجموعه )شهرداري و 
بانك ها( دچار خدشه شده و بر همین اساس، رایزني 
جدي و موث��ر با چند بانك براي خری��د زمان براي 

پرداخت مطالبات را آغاز كردیم.

ثبت 60   درصد از تخلفات 
رانندگي  با دوربین

فرمانده انتظامي تهران ب��زرگ گفت: 60 درصد از 
اعمال  قانوني تخلفات با دوربین و 40 درصد توسط 
ماموران پلیس انجام مي ش��ود. به گزارش ایس��نا، 
س��ردار رحیمي در همایش رانن��دگان قانونمند 
تصریح كرد: تمام كساني كه به هر دلیلي خودرو یا 
موتورشان به ستاد ترخیص زیر نظر پلیس فرستاده 
شود علي رغم پرداخت معوقات و تخلفات حتما باید 
یك دوره كوتاه آموزشي ببینند، زیرا ما راهي جز این 
نداریم كه فرهنگ استفاده از وسیله نقلیه در كشور 
به خصوص تهران را باال ببریم. در تهراني كه بیش از 
30 تا 40 درصد ترافیك شهرها متعلق به این شهر 
است. رحیمي اضافه كرد: حدود یك سوم جرائم و 
تخلفات در ته��ران رخ مي دهد؛ البته باید گفت كه 
اكثر خیابان هاي تهران به دوربین تجهیز شده و آمار 
تخلفات را ثبت مي كنند. به همین جهت 60 درصد 
اعمال قانون ها با دوربین است و توسط دوربین انجام 
مي ش��ود و تنها 40 درصد توس��ط ماموران پلیس 
صورت مي گیرد. دوربین ها در تهران شبانه روز آمار 
مي گیرند و براي قانون گریزان اعمال قانون مي كنند.

»تعادل« آثار تغييرات كالن جمعيتي روي افزايش نياز به واحد مسكوني در مناطق شهري را بررسي مي كند

شارژ تقاضاي مسكن از سمت مهاجران روستايي
گروه راه و شهرسازي|

در شرایطي كه بازار مس��كن در دوره »ركود اندك« 
قرار دارد و ش��كاف ناش��ي از كاهش تعداد معامالت 
ملك و افزایش قیمت مسكن رو به فزوني است، بررسي 
هاي تازه اعالم شده از سوي مسئوالن حاكي از شارژ 
تقاضاي مسكن از سمت روستاییان است. از سویي، 
جمعیت روستانشین كشور به 26 درصد از جمعیت 
كل كاهش یافته است و از سوي دیگر، سبك زندگي 
در روس��تاها تغییر یافته به گونه اي كه شاخص نفر   
در هر اتاق به 1.2 نفر افت كرده اس��ت. این دو تغییر 
جمعیتي در روس��تاها، یك   پیامد روشن براي بازار 
مسكن در كالنشهرها داشته و آن هم افزایش جمعیت 
حاشیه نشین كشور به بیش از 19 میلیون نفر است. 
هرچند كه با نوسان متغیرهاي كالن اقتصاد طي 7 ماه 
گذشته، تاب آوري مالي حاشیه نشین ها رنگ باخته 
و گروهي از آنها در كوچي دیگر راهي ش��هرهاي تازه 
تاسیس اطراف كالنشهري همچون تهران شده اند. 
این همه در حالي اس��ت كه بنا بر نتایج سرش��ماري 
مسكن و نفوس سال 1395،  حدود 2.5میلیون واحد 
مس��كوني خالي در ایران وجود دارد كه حدود 600 
هزار از این واحدها در تهران واقع شده اند به باور اغلب 
كارشناسان این واحدهاي مسكوني در زمره واحدهاي 
لوكس شمال تهران به شمار مي روند و از همین رو، 
متناسب با قدرت خرید و الگوي مصرفي متقاضیان 
مسكن نیست. در واقع، تشدید مهاجرت روستاییان به 
شهرها از سویي و افزایش لوكس سازي در كالنشهرها 
از س��وي دیگر، منجر به افزایش شكاف میان الگوي 
مصرف و الگوي ساخت شده و همین مساله به شكاف 

طبقاتي در ایران دامن زده است.

   كاهش جمعیت روستايي
آنگونه  كه حمیدرضا سهرابي، مدیركل مسكن روستایي 
بنیاد مسكن انقالب اسالمي گفته است: خانوار روستایي 
در ایران در حال كاهش است و با توجه به این كاهش، 
نیاز به مسكن، موضوعي طبیعي است. ارتقاي سطح 
كیفي و از كمیت به س��وي كیفیت رفت��ن با اولویت 
مقاوم سازي در مسكن روستایي از برنامه هاي مدنظر 

و پیش رو است.
سهرابي در هجدهمین همایش »سیاست هاي توسعه 
مسكن در ایران« در سلسله گفت وگوهاي تخصصي 
با موضوع »سیاس��ت هاي توس��عه و تامین مس��كن 
روستایي«، افزوده است: مسكن به عنوان نیاز اولیه بشر 
از دیر باز مد نظر بوده اس��ت و مسكن روستایي عالوه 

بر فضاي زیستي شامل فضاي معیشتي هم مي شود.

   26  درصد ايرانیان در روستا زندگي مي كنند
به گفته مدیركل مسكن روستایي بنیاد مسكن انقالب، 
از س��ال 1335 حدود 59 میلیون نفر س��اكن شهرها و 
21میلیون نفر در روستاها ساكن بوده اند، یعني 68 درصد 
جامعه روستایي بودند و امروز 26 درصد ساكن روستاها 
هستند. ما در سال 65 هم 496 شهر و امروز 1242 شهر 
داریم كه البته گاهي با تجمیع چند روستا شهري اضافه 
شده است. در واقع خانوار روستایي در حال كاهش است 
و با توجه به این كاهش نیاز به مسكن طبیعي است. وي 
با ارایه وضعیت آماري دیگري از ش��اخص هاي مسكن 
روستایي افزوده است: شاخص نفر در روستا در هر اتاق 
در سال 65، دو نفر و در سال 90 به 1.2 نفر رسیده است. 
همچنین تملك واحدها توسط روستاییان در سال 65، 
0.3 درصد و در س��ال 90 به 12 درصد رسیده است كه 
مهاجرت علت اصلي آن است. زمین هاي روستایي نیز از 

400 متر به 370كاهش داشته است.

   نوسازي بافت هاي فرسوده روستايي
س��هرابي با اش��اره ب��ه س��رفصل دیگري ب��ا محور 
»معیشت محوري مسكن روستایي« گفته است: در 
سال هاي اخیر تخریب و نوسازي بافت هاي فرسوده 
در مسكن روس��تایي و بهس��ازي توسعه اي مسكن 
خیلي از اوقات س��بب از بین رفتن فضاي معیشتي 

روستایي شد. 
سهرابي با اشاره به برخي مقاومت ها از سوي مردم در 
مسیر نوسازي بافت هاي فرسوده اظهار كرده است: 
با وجود همه فعالیت ها هنوز 20 درصد روس��تاها به 
مقاوم سازي وارد نش��ده اند و محرومند. البته برخي 
هموطنان در روستاها رغبت زیادي هم براي مشاركت 
در مقاوم س��ازي ندارند و به بسیاري از روستاها هنوز 
یك فقره تسهیالت وارد نشده است و برخي استفاده 

از تسهیالت 5 درصدي را نیز قبول ندارند.
وي همچنین گفته است: نمي توان مسكن روستایي 
را از موضوعات كالبدي دور نگاه داش��ت و این آسیب 
بخشي نگري در سال هاي اخیر بخشي از آسیب هاي 

مسكن روستایي بوده است.
در این میان، مورد ش��هر تهران، ی��ك مورد خاص و 
اورژانسي است. بررس��ي هاي میداني »تعادل« طي 
ماه هاي گذشته كه منجر به انتشار دست كم دو پرونده 
درباره كوچ تهراني ها شد، نشان مي دهد، رشد قیمت 
مس��كن در پایتخت، آثار غیرقابل انكاري در افزایش 
حجم مهاجرت پایتخت نش��ینان به سمت شهرها و 
شهرك هاي اطراف تهران داشته است. افزون بر این، 
حتي در ماه هاي اخیر بارها از سوي مسووالن مختلف 

حوزه مسكن از جمله نایب رییس اتحادیه مشاوران 
امالك اظهارات��ي مبني بر این كه افزایش سرس��ام 
آور قیمت ملك و اجاره به��ا در تهران منجر به كوچ 
تهراني ها شده، شنیده ش��د.  در همین چهارچوب، 
چندي پیش،  حس��ام عقبایي، نایب رییس اتحادیه 
امالك در واكنش به افزایش معامالت خرید وفروش 
و همچنین رهن واجاره در شهرهاي اطراف پایتخت 
گفته بود: رشد قیمت مسكن موجب شده تا بسیاري از 
مستاجران به شهرهاي اقماري تهران مهاجرت كنند 
كه همین موضوع مشكالت عبور و مرور را رقم مي زند.

عقبایي اظهار كرده بود: در ماه ه��اي اخیر و به دنبال 
افزایش قیمت مسكن و اجاره بها در شهر تهران شاهد 
مهاجرت از تهران به سمت شهرهاي اطراف از جمله 
كرج، ش��هریار، پردیس، رودهن و غیره هستیم؛ این 

جابه جایي از نظر رفت و آمد ابعاد منفي دارد.
اظهارات فعاالن بخش مسكن شهرهاي اطراف تهران 
حاكي از آن است كه وضعیت بازار مسكن از نظر قیمت 
و حجم معامالت در ش��هرهاي اطراف تهران متفاوت 
است و درحالي كه مش��اوران امالك پردیس و پرند از 

رشد 60 تا 70 درصدي قیمت ها و افزایش 100درصدي 
معامالت مي گویند، فعاالن بخش مسكن در شهر قدس 
و پاكدشت از كاهش شدید قراردادهاي خرید و فروش و 

ركود در بازار مسكن، ناراضي هستند.
در این میان، موضوعي كه فعاالن بخش مس��كن در 
شهرهاي پردیس و اندیشه به آن اشاره مي كنند، این 
است كه تمام خریداران مسكن در این شهرها تهراني 
هستند كه این موضوع به دلیل پایین تر بودن قیمت 
مسكن در این شهرها نس��بت به شهر تهران، راحتي 
در رفت و آمد و همچنین خدمات رفاهي، آموزش��ي 
و ... بیش��تر در این شهرها نس��بت به سایر شهرهاي 

اقماري است.
به گزارش تعادل، جذابیت شهر تهران موجب شده كه 
جمعیت بسیاري از شهرهاي دیگر به پایتخت مهاجرت 
كنند كه با توجه به گراني مسكن و هزینه باالي زندگي 
در این شهر، بخشي از مهاجران در خود تهران اقامت 
نمی کنند و شهرهاي اطراف را براي سكونت انتخاب 
مي كنند. همین جذابیت موجب افزایش چش��مگیر 
جمعیت طي سال هاي اخیر در تهران شده به گونه اي 

كه در این س��ال ها، رش��د جمعیت در ش��هر تهران و 
شهرهای اطراف از هیچ قاعده ای پیروی نكرده است 
و در شرایطي كه در س��ال 55 جمعیت استان تهران 
)شامل قزوین و کرج(، 5 میلیون و 300 هزار نفر بوده 
است جمعیت اس��تان تهران در سال 95 به حدود 12 

میلیون و 800 هزار نفر رسیده است.
ناگفته نماند كه جمعیت تهران براساس اسناد باالدستی 
باید 8.5 میلیون نفر باشد چون زیرساخت های تهران 

متناسب با این جمعیت است.
بررسي هاي »تعادل« همچنین از این مساله حكایت 
دارد كه طي سال هاي اخیر، بیش از 60 روستا در اطراف 
تهران تبدیل به ش��هر شده که برای شهر تهران خطر 
بالقوه ای اس��ت، اگر این روند کنترل نشود، به زودی 
ظرفیت ایجاد دو استان در این محدوده  شكل مي گیرد. 
به گفته مس��ئوالن دولتي، جمعیت شهرهای جنوب 
ش��رق پایتخت در حدود یک میلیون نفر و جمعیت 
شهرهای جنوب غرب در حدود یک میلیون و 200 هزار 
نفر است و از همین رو، آنها بر اساس قانون می توانند 

مدعی تشکیل استان شوند. 
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   بیش از 2۴0 خانوار در حريم برق فشارقوي 
زندگي مي كنند

زهرا نژادبهرام، عضو هیات رییسه شوراي شهر تهران 
در ادامه باف��ت گردي هاي خود ب��ا محوریت بافت 
فرسوده، روز گذشته به منطقه 20 شهر تهران رفت.

به گ��زارش مهر، به گفته وي، طبق بررس��ي هاي به 
عمل آمده، مجموعه اقدامات و تالش هایي كه از سوي 
س��اكنان با وزارت نیرو در خصوص انتقال دكل هاي 
فش��ار قوي صورت گرفته، تاكنون ثمري نداشته و 
وضعیت نابسامان این خطوط انتقال انرژي )قطعي 
و افتادن كاب��ل( به گفته اهالي محل، طي س��الیان 
گذش��ته باعث كشته ش��دن تعدادي از اهالي محله 
شده اس��ت. اكنون بیش از 240 خانوار در زیر حریم 

برق فشارقوي زندگي مي كنند.
نژاد به��رام در ادامه بازدی��دش از منطقه 20 یادآور 
ش��د: كارخانه روغن نباتي ورامین و بوي نامطبوع و 
ناامني در محله هم یكي دیگر از مهم ترین مس��ائلي 
اس��ت كه محله جوانمرد قصاب با آن روبه روس��ت، 
وجود كارخانه روغن نباتي ورامین اس��ت كه باعث 
ایجاد بوي بسیار نامطبوعي درفضاي پیراموني شده 
كه تحمل آن حتي براي دقایقي كوتاه، دشوار است. 
همچنین بسیاري از معابر نزدیك و مجاور كارخانه 
و سایر كاربرهاي صنعتي و مزاحم، بدون هیچ گونه 
روشنایي و آسفالتي رها شده اند. در واقع این نواحي 
كه در مجاورت خیابان فداییان اسالم قرارگرفته اند، 

مصداق فضاهاي بدون دفاع شهري هستند كه سبب 
بروز ناامني یا الاقل ایجاد حس ناامني در سطح محل 
شده اند. نژادبهرام همچنین به مواردي نظیر وضعیت 
كارخانه س��یمان در شهر ري، وضعیت رودخانه ها و 
آب هاي بدبو كه ش��رایط نامناس��بي را براي زیست 
ش��هروندان به ویژه در حاشیه شهرري فراهم كرده، 
اش��اره كرد و از شهردار خواس��ت ضمن بررسي این 
موارد، وضعیت پایانه هاي اتوبوسراني شهرري را كه 
درصد باالیي از آلودگي هوا را ش��امل مي شود، مورد 
توجه قرار دهد. گود ضایعات اراضي محمودآباد هم 
مورد دیگري بود كه مورد اشاره نژادبهرام قرار گرفت؛ 
در ای��ن گود كودكان كار بس��یاري مش��غول به كار 

هستند و كارشان جمع آوري و تفكیك زباله است.

   پی�ش بینی ب�ارش 2 روزه ب�اران در برخی 
مناطق کشور

سازمان هواشناس��ی از بارش باران طی 2 روز آینده 
در برخی مناطق کشور خبر و نسبت به وقوع سیالب 

در استان های آذربایجان غربی و شرقی هشدار داد.
به گزارش تسنیم، فریبا گودرزی کارشناس سازمان 
هواشناسی اظهار کرد: برای 2روز آینده برای برخی 
مناطق شمال غرب، غرب، مناطقی از زاگرس مرکزی 
و جنوبی و استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز 
در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق و وزش بادهای 
ش��دید موقتی پیش بینی شده اس��ت. وی افزود: از 

بعدازظهر جمعه و روز شنبه با نفوذ جریانات شمالی 
بارش در سواحل دریای خزر تشدید  شده و کاهش 

دما را برای نوار شمالی کشور خواهیم داشت.

   جابه جاي�ي هوايي ۴.5 میلیون مس�افر در 
مرداد

آمار شاخص های هوانوردی مرداد 97 از جابه جایی 
بیش از 4 میلیون و 574 هزار مسافر در فرودگاه های 
تحت مالکیت ش��رکت فرودگاه ه��ا و ناوبری هوایی 

ایران خبر می دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت فرودگاه ها 
و ناوب��ری هوایی ای��ران، طب��ق آمار ارائه ش��ده از 
س��وی گروه آمار و اطالعات هوانوردی و فرودگاهی 
معاونت برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، فرودگاه های تحت 
مالکیت این ش��رکت در مرداد، با انج��ام 36 هزار و 
544فروند نشست و برخاس��ت توانسته است، این 
تعداد مسافر را به همراه حدود 48 میلیون کیلوگرم 

بار و مرسوالت پستی جابه جا کند.
بر همین اس��اس، در مرداد 97، فرودگاه مهرآباد با 
11 هزار و پنج فروند بیشترین نشست و برخاست را 
به خود اختصاص داده و با جابه جایی نزدیک به یک 
میلیون و 271 هزار مسافر پرترافیک ترین فرودگاه 
بوده اس��ت و فرودگاه مشهد با 6601 فروند نشست 
و برخاس��ت و اعزام و پذیرش نزدی��ک به 977 هزار 

مسافر، دومین فرودگاه پر ترافیک کشور و فرودگاه 
امام خمینی)ره( با 4733 فروند نشست و برخاست 
و اعزام و پذیرش بیش از 813 هزار مسافر در جایگاه 

سومین فرودگاه کشور قرار دارد.
در این بین ف��رودگاه امام خمینی )ره( با ارس��ال و 
پذیرش بیش از 15 میلیون کیلوگرم بار و مرسوالت 
در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد 
با ارسال و پذیرش 10 میلیون و 152 هزار کیلوگرم 
بار و مهرآباد با ارس��ال و پذیرش بیش از 8 میلیون و 
762 هزار کیلوگرم بار در رتبه های بعدی قرار دارند.

   افزايش 50 درصدی قیمت بلیت اتوبوس 
در ايام اربعین

در حالی که خرداد ماه امسال نرخ بلیت اتوبوس بین 
ش��هری در پی افزایش قیمت ها به ویژه رشد قیمت 
دالر، 20 درصد افزایش یافت، طبق تصمیمات گرفته 
شده قیمت بلیت اتوبوس برای ایام اربعین 50 درصد 

افزایش پیدا کرد.
احمد رض��ا عامری، ریی��س اتحادی��ه تعاونی های 
مسافربری در گفت وگو با ایلنا، درباره تعیین قیمت 
بلیت اتوبوس در ایام اربعین اظهار كرد: میزان افزایش 
قیم��ت بلیت اتوب��وس در این ایام ب��ه همان میزان 

افزایش قیمت در سال گذشته است.
وی در پاس��خ به این که سال گذشته میزان افزایش 
قیمت بلیت در ایام 50 درصد بوده آیا منظورتان این 

است که امسال هم همین درصد افزایش نرخ اعمال 
می شود، گفت: بهتر است در این شرایط اقتصادی این 
موضوعات منتشر نشود و به بحث افزایش قیمت ها 

نپردازیم.
عامری درباره تعیین نرخ بلیت براس��اس دالر گفت: 
تمام اتوبوس ها به مقاصد مهران، ش��لمچه و چذابه 
هزینه بلیت را به ری��ال دریافت خواهند کرد و نحوه 

نرخ گذاری بلیت خارج از مرز ارتباطی به ما ندارد.
رییس اتحادیه تعاونی های مسافربری درباره تعداد 
اتوبوس ها برای جابه جایی زائران اربعین حس��ینی 
گفت: 16 هزار دس��تگاه اتوبوس در ناوگان جاده ای 
فعال هس��تند که تمام این ناوگان برای جابه جایی 
زائران اربعین حسینی در حالت آماده باش قرار دارند. 
وی ادامه داد: اعزام زائران اربعین حسینی از یک آبان 

ماه شروع خواهد شد.
به گزارش ایلن��ا، به تازگي مدی��رکل دفتر ترانزیت 
و حم��ل  و نقل بین المللی س��ازمان راهداری اعالم 
ک��رده بود که تعیی��ن نرخ بلیت اتوب��وس برای ایام 
اربعین به اصناف واگذار خواهد شد. تصمیم اتحادیه 
تعاونی های مس��افربری افزایش قیمت ها براساس 
نرخ های سال گذشته است که سال گذشته هم نرخ 
بلیت اتوب��وس 50 درصد افزایش یاف��ت. البته این 
افزایش قیم��ت 50 درصدی بلیت اتوبوس در حالی 
اعمال ش��ده که خرداد ماه گذش��ته شاهد رشد 20 

درصدی نرخ بلیت اتوبوس بودیم.  

معاون شهرداري تهران:معاون وزير راه و شهرسازي:

قراردادهاي باالي 250 ميليون تومان منتشر مي شود تأمين اعتبار برنامه ملي بازآفريني شهري كليد خورد
هوشنگ عشایري مدیرعامل شركت بازآفریني شهري 
ای��ران اعالم ك��رد: هم اكنون در حال تقس��یم میزان 
اعتبار ابالغي در برش هاي استاني، شهري و محله اي 
هستیم تا پیوس��ت تفاهم نامه  امضا شده توسط وزیر 
راه و شهرسازي، رییس صندوق توسعه ملي و رییس 
سازمان برنامه و بودجه شده و در مصوبه برنامه بودجه 
سال 97 لحاظ ش��ود. به گزارش پایگاه خبري وزارت 
راه و شهرسازي هوشنگ عش��ایري معاون وزیر راه و 
شهرسازي و مدیرعامل شركت بازآفریني شهري ایران 
با اشاره به برنامه بازافریني تصویب شده بیان كرد: طبق 
این برنامه س��الي 25 هزار میلیارد تومان براي اجراي 
برنامه بازآفریني در سطح محالت كشور درنظر گرفته 
شده است كه 10 هزار میلیارد تومان آن توسط بخش 
خصوصي، 7 هزار میلیارد تومان شهرداري ها و 8 هزار 
میلیارد تومان دیگر نیز توسط دولت تأمین خواهد شد.

عش��ایري با بیان اینكه پس از محاسبه و بررسي هاي 
انجام شده متوجه كس��ري 4 هزار میلیارد توماني از 
منابع تأمین شده از س��وي دولت شدیم گفت: از این 
میزان 2500 میلیارد تومان براي تسهیالت مسكن و 
1500 میلیارد تومان نیز براي تأمین خدمات روبنایي 
و زیربنایي درنظر گرفته ش��ده است. معاون وزیر راه و 
شهرسازي ادامه داد: خوش بختانه پس از پیگیري هاي 

مك��رر و فرمان اجرایي رییس جمهور، این مس��اله در 
جلسه اي به اطالع سران سه قوه رسیده و تأمین آن از 
سوي سازمان برنامه تصویب شد. بدین ترتیب پس از 
تأیید از سوي مقام معظم رهبري تأمین آن به سازمان 

مذكور ابالغ شد.
مدیرعامل شركت بازآفریني شهري ایران در این باره 
افزود: هم اكنون در حال تقسیم میزان اعتبار ابالغي در 
برش هاي استاني، شهري و محله اي هستیم تا پیوست 
تفاهم نامه  امضا شده توسط وزیر راه و شهرسازي، رییس 
صندوق توسعه ملي و رییس سازمان برنامه و بودجه 

شده و در مصوبه برنامه بودجه سال 97 لحاظ شود.
به گفته وي، پس از اختصاص این مبلغ از سوي سازمان 
برنامه و بودجه، این اعتبار در كوتاه ترین زمان ممكن در 
اختیار بانك ها قرار گرفته و در قالب تسهیالت مسكن 
به مردم اعطا مي ش��ود. مدیرعامل شركت بازآفریني 
ش��هري ایران با بیان اینكه طبق مذاكرات انجام شده 
تفاهم نامه مذكور احتماال تا پایان آبان ماه امضا مي شود 
گفت: اولویت ما در پیشبرد پروژه هاي عمراني با كمك 
این اعتبار براي پروژه هاي عمراني نیمه تمام است كه تا 

كنون در محالت هدف آغاز شده است.

معاون برنامه ریزي، توس��عه ش��هري و امور ش��وراي 
شهرداري تهران گفت: تمامي قراردادهاي با مبلغ 250 
میلیون تومان و باالتر در شهرداري تهران روي سامانه 

شفافیت قراردادها منتشر مي شود.
به گزارش ایس��نا حجت اهلل میرزایي، با بیان اینكه در 
فصل اول برنامه پیش��نهادي پنج س��اله سوم توسعه 
كه چندي پیش به ش��وراي ش��هر تهران تقدیم شد، 
ش��فافیت یكي از اصول مهم مدیریت شهري قلمداد 
شده، تصریح كرد: شهروندان باید از تمامي قراردادهاي 
درون ش��هرداري مطلع باش��ند و در همین راستا، در 
سال گذش��ته با راه اندازي سامانه شفافیت، در فاز اول 
تمامي قراردادهاي باالي یك میلی��ارد تومان در این 
سامانه منتش��ر شد. معاون ش��هردار تهران گفت: در 
برنامه سوم توسعه، فصلي به عنوان حكمروایي شهري 
پیش بیني شده كه یكي از اصول مهم در این حكمروایي، 
موضوع شفافیت است؛ هرچقدر مردم بیشتر در جریان 
امور باشند، ضریب مشاركت آنها در اداره شهر باالتر رفته 

و اعتماد و انسجام اجتماعي هم ارتقاء مي یابد.
وي با بیان اینكه یكي از نوآوري هاي مدیریت شهري در 
برنامه سوم توجه و تمركز بر موضوع حكمروایي شهري 
است، تصریح كرد: هوشمند سازي شهري، شفافیت در 
امور، استفاده از فناوري هاي نوین در اداره شهر و برخورد 

با فساد از مظاهر حكمروایي خوب شهري است؛ اگر شهر 
شفاف باشد، بسیاري از مشكالت ساختاري در سازمان 
و برون سازمان شهرداري حل خواهد شد و با حل این 
مشكالت، نیمي از مشكالت شهر نیز برطرف مي شود.

میرزایي با اشاره به موضوع ش��فافیت در برنامه سوم 
توسعه شهر تهران، تصریح كرد: بر اساس ماده 8 احكام 
پیشنهادي برنامه پنج ساله سوم توسعه، شهرداري تهران 
موظف شده تا كلیه معامالت و فرایندها، تراكنش ها و 
تصمیمات امتیازآور شامل كلیه قراردادهاي متوسط 
به باال، مناقصه ها، مزایده ها، تهاترها، اسناد مربوط به 
واگذاري ها، مجوزهاي بهره برداري از امالك و مستغالت 
شهرداري، مصوبات و آراي قطعي كمیسیون هاي ماده 
100 قانون شهرداري ها و ماده 5 شهرسازي و هرگونه 
كمك نقدي و غیر نقدي به اشخاص حقوقي و حقیقي 
را در سامانه شفافیت اعالم كند. وي پیوستن شهرداري 
تهران به سامانه دسترسي و انتشار آزاد اطالعات را در 
همین راس��تا ارزیابي كرد و گفت: از ابتداي امسال، با 
پیوستن شهرداري به این سامانه، به 95 درصد سواالت 
و درخواست هاي ش��هروندان از شهرداري پاسخ  داده  
شده است و این آمادگي هم وجود دارد كه شهروندان از 
هر بخش شهرداري كه سوالي دارند، در سامانه مربوطه 

مطرح و پاسخ خود را دریافت كنند.

اخبار
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احتمال راه اندازي بانك 
مشترك ميان ايران و تركيه

بلوكه شدن حساب هاي 
ايراني ها در فرانسه دوساله شد

در جهت افزايش حجم مب��ادالت بازرگاني ايران و 
تركيه و تسهيل آن، دبير شوراي مشترك بازرگاني 
ايران و تركيه از احتمال راه اندازي بانك مش��ترك 
ميان دو كش��ور خبر داد و اعالم كرد: نقش��ه راهي 
براي همكاري هاي اقتصادي دو كشور آغاز شده و دو 
كشور خواستار توسعه همكاري در زمينه داروهاي 
بيوتكنولوژي و همكاري در مبادالت دارويي هستند. 
س��يد جالل ابراهيمي در گفت وگو با ايسنا، گفت: 
در مرحله اول براي س��رعت بخشي در امر مبادالت 
تجاري، تش��كيل صندوق ضمانت صادرات ايران- 
تركيه ضروري است و ايران اخيرا پيشنهاد تشكيل يك 
بانك مشترك براي توسعه روابط تجاري بين ايران و 
تركيه كرده است كه البته اين پيشنهاد مورد توجه و 
نياز است، چرا كه مي تواند گره گشاي مشكالت تجاري 

و آسان سازي روابط بين دو كشور باشد.
او افزود: براي ايجاد بانك مشترك بين ايران و تركيه 
حداقل شش ماه وقت الزم است سهامداران و كثرت 
سهام دو طرف در بانك هاي مركزي دو كشور تثبيت 
شود. از طرفي ايجاد صندوق مشترك سرمايه گذاري 
و ضمانت صادرات ك��ه هرگونه خري��د و فروش را 
تضمين كند و داراي پيغام خاص في مابين باشد يكي 
از روش هاي خوب براي اجراست همانطور كه در حال 
حاضر از پيشنهادات آلمان براي حفظ روابط تجاري به 
روش تهاتر يا پاياپاي است. ابراهيمي اظهار كرد: ايران و 
تركيه تالش هاي مضاعف براي افزايش حجم مبادالت 
تجاري صنعتي خود آغاز كرده اند و در حوزه اقتصادي، 
بانكي و خريد مواد پتروشيمي، مواد معدني و همچنين 

قطعات صنعتي روابط خود را توسعه مي دهند.
او اف��زود: ايران و تركيه براي حل مس��ائل تجاري و 
توسعه روابط كميسيون هاي مش��ترك، نقشه راه 
همكاري ه��اي اقتصادي را براي ط��رح پروژه هايي 
ب��ا قابليت اجرا در اقتصاد مش��ترك آغ��از كرده اند 
كه كميس��يون تجارت ترجيحي، تج��ارت مرزي، 
كميسيون حمل و نقل گمركي، روابط بانكي و ... از آن 
جمله است. بطور مثال ايجاد شهرك صنعتي مشترك 
در حوزه مرزي كه براي استقرار صنايع، ايجاد صنايع 
مشترك المنافع و همچنين استفاده از فرصت هاي 
مشترك كه مورد نياز هر دو كشور است از جمله اين 
اهداف است. جلب و جذب سرمايه از هر دو سو و جلب 
س��رمايه گذاري خارجي در پروژه هاي صنعتي در 
شهرك صنعتي مشترك يكي ديگر از اهداف اين پروژه 
است. ابراهيمي با بيان اينكه مدير كل شهرك هاي 
صنعتي تركيه در بازديد و مذاكره با رايزن اقتصادي 
ايران و تركيه خواس��تار ادام��ه مذاكرات و به نتيجه 
رسانيدن هرچه س��ريع تر اين پروژه شده اند، گفت: 
اين مذاكرات عالوه بر شكوفا كردن صنعت و تجارت 
در حوزه مرزي دو كشور، تاثير شگرفي در شهرهاي 
اطراف مرز هر دو كشور به وجود مي آورد. همچنين 
قرار است كه به زودي كميسيون مشترك اقتصادي 
در شهر آنكارا برگزار شود كه نقش��ه راه آن بررسي 
جوانب مختلف اقتصادي در توسعه بازرگاني دو كشور 
از طريق تعرفه هاي ترجيحي، حذف دالر از سيستم 
مبادالت بازرگاني، استفاده از سوآپ ارزي، استفاده از 
پول هاي ملي دو كشور، بررسي نحوه ضمانتنامه هاي 
تجاري براي جايگزين سوييفت )پيغامگير بانكي( يا 
نحوه استفاده از پيغام هاي جديد به جاي سوييفت و 

ايجاد مراكز اعتباري مشترك از جمله اهداف است.
مدير مركز مطالعات ايران و تركيه با اشاره به پيشنهاد 
مدير كل شهرك هاي صنعتي تركيه كه براي سرعت 
بخشي به امر فوق، مبني بر اينكه هياتي از كارفرمايان 
مطرح تركيه، صنعت مرداني از مناطق مختلف تركيه 
به ايران اعزام شود تا با ايجاد ارتباط بين صنعتگران 
ش��هرك هاي صنعتي ايران و ش��ناخت كمبودها، 
ارتباط بين صنايع مستقر در شهرك هاي صنعتي در 
كشور را ميسر سازند. ابراهيمي افزود: با توجه به نقش 
 ،SME شهرك هاي صنعتي در توسعه تجارت حوزه
همايش هاي مشترك شهرك هاي صنعتي مي توانند 
نقش اساسي در باالرفت مبادالت تجاري دو كشور و 

توسعه صنعت شود. 

رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و فرانسه گفت: 
حداقل دو س��ال اس��ت كه بانك هاي فرانس��وي 
حس��اب هاي متعلق به ايراني ها را شناس��ايي و آن 
را مي بس��تند، بنابراين اين موضوع تازه اي نيست 
كه بزرگ نمايي شده اس��ت. مهدي ميرعمادي در 
گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: بانك هاي فرانس��ه 
مدت ها قبل از صحبت هاي تحريم ها، حساب هاي 
ايرانيان را مي بستند كه البته بستگي به بانك دارد. 
بسياري از بانك ها حتي زماني كه برجام امضا شده 
بود هم حساب هاي ايراني را مي بستند و اين موضوع 
تازگي ندارد. او افزود: حال اگر يك بانك، حسابي را 
بسته است، نبايد بزرگ نمايي شود. همه بانك هاي 
بزرگ اگر شناسايي كنند كه حسابي متعلق به ايراني 
است، آن حساب را مي بندند. اما از بانك هاي كوچك 
اطالعاتي در دسترس نيست. ميرعمادي با تاكيد بر 
اينكه بستن  حساب هاي بانكي ربطي به تحريم هاي 
جديد ندارد، گفت: بستن حس��اب ايرانيان از دوره 
تحريم هاي قبلي امريكا شروع شده است. به گفته 
رييس اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و فرانس��ه، تا 
چهارم نوامبر انتقال پول امكان پذير است. اما از آن 
تاريخ به بعد به دليل اينك��ه بانك مركزي هم جزو 
تحريم هاست، قاعدتا انتقال پول سخت خواهد شد؛ 
لذا بايد صبر كرد تا بسته اي كه اروپا براي توافق با ايران 
در نظر گرفته و هنوز هم رسمي نشده اجرايي شود، 
آن زمان انتقال پول امكان پذير خواهد بود. او با اشاره 
به اينكه توافقي كه قرار است با اروپا شود و همچنين 
تصويبFATF بسيار كمك كننده بود، اظهار كرد: 
بسته پيشنهادي اروپا كه وارد شود، احتمااًل انتقال 
پول براي تجار شروع خواهد شد. البته سه - چهار ماه 
زمان مي برد تا تمام ضوابط و كارها انجام شود. از جمله 
اينكه طرف ايراني، خارجي و بانك هايي كه قصد كار با 

دو طرف را دارند، مشخص شوند. 

رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز تبعات افزايش قيمت ارز را تشريح كرد

قاچاق 1000 ميليارد توماني سوخت در دوماه
تعادل|

پديده قاچ�اق در اي�ران، اين روزه�ا به دليلي 
افزايش پيدا كرده كه كمتر كسي تا پيش از اين 
تصورش را مي كرد: نوسانات ارزش ريال در برابر 
ارزهاي خارجي. آمار كشفيات و تشكيل پرونده 
در حوزه مقابله با قاچاق هم اما اين روند را تأييد 
مي كنند و نشان مي دهند كه به دليل افت ناگهاني 
قيمت بسياري از كاالهاي داخلي در مقابل قيمت 
همين كاالها در كشورهاي همجوار، ميزان قاچاق 
از مبدأ ايران، افزايش پيدا كرده است. آن گونه 
كه رييس س�تاد مركزي مبارزه ب�ا قاچاق كاال و 
ارز مي گويد، طي ش�ش ماه گذش�ته ۷4 هزار و 
140 پرونده به ارزش حدود 4600 ميليارد تومان 
در حوزه مقابله با قاچاق تشكيل شده كه نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته، حكايت از افزايش 
۲6 درصدي دارد. مهم ترين كاالي قاچاق شده 
به خارج از كش�ور در اين مدت اما سوخت بوده 
است، كااليي كه در عرض دو ماه، ركورد بي سابقه 
يك ميليارد ليتري در زمينه قاچاق را از خود به 
جا گذاشته است. به اين ترتيب، با يك حساب و 
كتاب ساده و با احتساب بنزين 1000 توماني، تنها 
در عرض دو ماه حدود 1000 ميليارد تومان بنزين 
به خارج از مرزهاي ايران قاچاق ش�ده است. به 
گفته رييس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، فارغ 
از »اختالف قيمت در داخل كشور و كشورهاي 
همجوار«، شكس�تن ركورد قاچاق سوخت در 
كشور اما داليل ديگري هم داشته است، از جمله 
»عدم تنظيم قيمت سوخت« و »قاچاق در قالب 
سوخت ماشين آالت كش�اورزي«. با اين همه، 
براي جلوگيري از تداوم اين روند نگران كننده، 
راه حل هايي هم وج�ود دارد ك�ه در رأس آنها، 
»احياي س�از و كار كارت س�وخت« قرار دارد، 
روشي كه به گفته چهره هاي مختلف در مجموعه 
دولت، اجراي آن قطعي است و بحث تنها بر سر 
زمان عملياتي ش�دن آن است. افزون بر اين اما 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز همين حاال توسل 
به راه حل ه�اي ديگري همچ�ون »ابطال بيش 
از 100 هزار كارت مهاجر در اس�تان سيس�تان و 
بلوچستان« و »پيمايش مصرف سوخت توسط 

ناوگان حمل و نقل« را هم كليد زده است.

  جزئيات قاچاق كاال
نشس��ت خبري س��تاد مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز روز 
گذشته در حاشيه »نشس��ت دبيران كميسيون هاي 
برنامه ريزي هماهنگ��ي و نظارت بر مبارزه قاچاق كاال 
و ارز استان ها« برگزار شد. در اين نشست دستاورد ها و 
اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در نيمه نخست 
س��ال جاري در بخش هاي »س��طح عرضه، كاالهاي 
دخاني، كاالهاي س��المت محور، كاالهاي كشاورزي، 
كاالهاي الكترونيكي، نساجي، طال و ارز« تشريح شد. 
در اين نشس��ت، رييس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
در پاسخ به س��والي از سوي »تعادل« در خصوص آمار 
كشفيات ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز طي شش ماه 
نخست سال جاري گفت: در شش ماهه گذشته ۷۴ هزار 
و ۱۴۰ پرونده در حوزه مقابله با قاچاق تشكيل شده كه 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش ۲۶ درصدي 
دارد. او اظهار كرد: ارزش اين پرونده ها بالغ بر ۴۶ هزار 

ميليارد ريال است.
علي مويدي همچنين در خصوص قاچاق ارز نيز گفت: 
طي سه ماه گذشته ۲۷۲ پرونده در بخش ارز تشكيل 
شده كه در تعزيرات و محاكم قضايي در حال رسيدگي 
است. به گفته مويدي، ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
در تهيه دستورالعمل ارز همراه مسافر همكاري نزديكي 
با بانك مركزي داش��ته و در ش��رايط جاري تحريمي، 
تصميمات براي تسهيل ورود ارز و طالي خام را به مبادي 

ذيربط منعكس و تاكيد كرده است.

  جو رواني ناشي از افزايش نرخ ارز 
در اين نشست همچنين برخي اثرات افزايش نرخ ارز و 
جو رواني ايجاد شده از آن تبيين شد. »خروج كاالها در 
قالب كاالي مسافر، قاچاق خروجي كاالها و سرمايه هاي 
اقتصاد ملي« از جمله مواردي است كه در نيمه نخست 
سال جاري با افزايش نرخ ارز اتفاق افتاده است. اگرچه با 
توجه به نرخ ارز، ظرفيت صادراتي مناسبي در حمايت 
از توليد ايجاد شده؛ اما با انحراف صادركنندگان به سمت 
صادرات كاالهايي كه با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد كش��ور 
شده و قاچاق خروجي كاالها، آسيب به نظام اقتصادي 
كشور وارد خواهد شد كه با برنامه ريزي ستاد، تشديد 
نظارت در مرز ها اتفاق افتاده است. به گفته رييس ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز، در ۶ ماهه ابتدايي سال جاري 
شاهد افزايش ۶۷۱ درصدي در كشفيات قاچاق خروجي 
كاال بوده ايم. علي مويدي ضمن اعالم اينكه طي دو تا 
سه ماه گذشته، بيش از يك ميليارد ليتر سوخت قاچاق 
شده، افزود: در بحث س��وخت در سال هاي گذشته و 
هم اكنون به لحاظ اختالف قيمت در داخل كش��ور و 
كشورهاي همجوار شاهد غفلت و بي توجهي در عدم 
تعادل قيمت بيرون و داخل بوديم كه اين مساله موجب 
هدررفت بخشي از سرمايه مردم شده كه البته همچنان 
اس��تمرار دارد. او با بيان اينكه قاچاق س��وخت، اتفاق 
ناگواري است، افزود: به دليل عدم تنظيم قيمت سوخت 
شاهد اين جرم مشهود در مرز به صورت روزانه هستيم 

و ميلياردها ليتر از سرمايه اين ملت به تاراج مي رود.
رييس س��تاد مبارزه با قاچاق و ارز گفت: اين اختالف 
قيمت كه باعث به تاراج رفتن سرمايه كشور است، يك 
روزي بايد به پايان برس��د و اگر قرار باشد اين اختالف 
همچنان استمرار داشته باشد و شاهد تاراج رفتن سرمايه 
باشيم، حاكي از اشكال مديريت ما است. به گفته او، طي 
۶ ماه گذشته تلخ ترين صحنه ديدن از بين رفتن سرمايه 
مردم در حوزه سوخت است؛ بايد باالنسي از نظر قيمت 
از داخل به خارج كشور داشته باشيم. او همچنين با بيان 
اينكه به لحاظ اختالف فاحش قيمت كه چندين برابر 
قيمت داخل است، مهار كردن اين پديده با اين شرايط 
ممكن نيس��ت. به گفته مويدي، در مدت دو تا سه ماه 
گذشته بيش از يك ميليارد ليتر از سرمايه اين كشور به 

طرق مختلف قاچاق شد.
در ادامه اين نشس��ت از »پيشگيري« به عنوان يكي از 
اولويت هاي كاري س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز ياد 
شد. به گفته مويدي، در سال جاري اولويت ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز تمركز بر بحث پيشگيري بوده و تمام 
سياست ها در اين راس��تا اتخاذ شده است. پيشگيري 
يعني از لحظه توليد هم��ه فرآورده هاي نفتي تا زمان 
تحويل برنامه هايي را داشته باشيم تا بتوانيم از انحراف 
سوخت جلوگيري كنيم. او تشريح كرد: به عنوان مثال 
پيمايش مصرف سوخت توس��ط ناوگان حمل و نقل 
در حال تكميل است كه در صورت نهايي شدن، ديگر 

سودجويان نمي توانند در اين عرصه حضور يابند.

  لزوم احياي كارت سوخت
مويدي اما بر اين عقيده است كه يكي از گامهاي اوليه 
براي مقابله با قاچاق سوخت، احياي كارت سوخت است. 
به گفته او، اهميت و ضرورت احياي كارت سوخت در 
جلوگيري از حيف و ميل سوخت اجتناب ناپذير است و 
بايد انجام شود اما چگونگي اجرا و سهميه بندي آن در 
آينده مشخص مي شود. مويدي يادآور شد: اگر تعادلي 
بين قيمت سوخت در داخل و خارج كشور ايجاد شود 
عطش قاچاق سوخت به حداقل مي رسد. آيا مي توان 
به كشورهاي ديگر بگوييم كه قيمت سوخت را پايين 
بياورند؟ قطعا جواب اين س��وال منفي است. از اين رو 
بايد در داخل كشور براي اين مساله تدبيري بينديشيم. 
رييس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز افزود: اين موضوع 
كه قيمت سوخت در ايران كمتر از ساير كشورها است 
لطف به مردم و نظام نيست بلكه بي توجهي به مردم را 
نشان مي دهد. رييس س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 

گفت: ما تمام ابزار و امكانات خ��ود را برا ي جلوگيري 
از خروج سوخت به كار مي گيريم اما اختالف قيمت به 
حدي است كه هر تبعه بيگانه اي در كشورهاي همجوار 
را ترغيب مي كند تا با استفاده از كمك افراد فرصت طلب 

در داخل كشور، به قاچاق سوخت ادامه دهد.
او در پاس��خ به اين سوال كه كدام دس��تگاه ها در برابر 
مبارزه با قاچاق سوخت سنگ اندازي مي كنند، اظهار 
كرد: دستگاه هاي همكار در حوزه پيشگيري از قاچاق 
سوخت، وزارت اطالعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و گمرك هس��تند اما در خصوص دستگاه هايي كه به 
نوعي در اين ح��وزه كم كاري مي كنند فعال نمي توانم 

صحبتي كنم.
علي موي��دي در ادامه با بيان اينكه قاچاق س��وخت، 
سازمان يافته است، اظهار كرد: در سازمان يافته بودن 
قاچاق سوخت هيچ شكي نيست. از منظر ما بيشترين 
درصد كس��اني كه در اين عرصه كار مي كنند سازمان 
يافته هستند به گونه اي كه اين سازمان يافتگي با بخشي 
از ساختارهاي اداري و دولتي ما نيز پيوند خورده است. او 
تاكيد كرد: آنچه كه مسلم بوده اين است كه شبكه هاي 
قاچاق كاال و ارز مافيايي هستند و تالش هاي زيادي در 

اين عرصه داشتند.

  ورود شمش طال از مبادي رسمي به كشور
در بخش ديگري از اين نشست، اقدامات ستاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز در بخش طال تشريح شد. هرچند واردات 
طالي خام به كشور از پرداخت هرگونه حقوق، عوارض و 
ماليات بر ارزش افزوده معاف شده، اما با توجه به تحريم 
مبادالت فلزات گرانبها، ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
پيگير شمول دامنه اين معافيت براي كليه فلزات گرانبها 
و همچنين تسهيل در مبادالت داخلي آن است. به گفته 
مويدي با توجه به اينكه بانك مركزي تاكنون مجوزي 
براي واردات مصنوعات طال، نقره و پالتين صادر نكرده و 
كليه نياز هاي كشور به مصنوعات فلزات گرانبها از محل 
توليد داخل تهيه مي شود كه براي پيشگيري از قاچاق، 
حمايت از توليد داخلي و تس��هيل تجارت قانوني الزم 

است كه برخي قوانين و مقررات اصالح شود.
به گفته رييس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، در گذشته 
به دليل قانون بدي كه وضع شده بود و ماليات بر ارزش 
افزوده اي كه دريافت مي شد شاهد به صفر رسيدن ورود 
شمش طال از مبادي رسمي به كشور بوديم. او افزود: با 
تالش دس��تگاه هاي مختلف در سال جاري اين قانون 

تغيير يافت و ورود طال با لحاظ كردن ماليات بر ارزش 
افزوده منتفي شد. از اين رو به زودي شاهد ورود شمش 

طال از مبادي رسمي به كشور خواهيم بود.
مويدي همچنين به اليحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز اشاره كرد و گفت: اگرچه اين اليحه در ميانه راه 
در مجلس شوراي اسالمي متوقف شد اما انتظار داريم 

مجلس هر چه زودتر به تكميل اين قانون بپردازد.

  مهار نسبي قاچاق كاالهاي اساسي 
در بخش صيانت از كاالهاي اساسي نيز اقدامات اين 
ستاد در دو بخش س��طح عرضه و كاالهاي سالمت 
محور تش��ريح ش��د.»احصاء 5۰ محل عرضه علني 
كاالي قاچاق در ۱۱ استان كشور و برنامه ريزي براي 
پاكس��ازي آن، انعقاد تفاهمنامه با سازمان حمايت 
مصرف كنن��دگان و توليدكنن��دگان براي تش��ديد 
اقدامات كنترلي در س��طح عرضه ب��ا اولويت مراكز 
عمده و پايش فضاي مج��ازي و احصاء بيش از ۲۰۰ 
فروشگاه مجازي تنها در حوزه كاالهاي سالمت محور 
قاچاق و ارجاع مراتب براي اقدام از طريق دستگاه هاي 
مربوطه« از جمله اقداماتي است كه در سطح عرضه 
كاال توسط اين س��تاد در ش��ش ماهه نخست سال 

صورت گرفته است.
از آن سو، ۴ اقدام ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز كه در 
نيمه نخست سال 9۷ در حوزه كاالهاي سالمت محور 
صورت گرفته تش��ريح شد. بر اس��اس گزارشي كه در 
اين نشست ارايه ش��د، مواردي همچون ايجاد قابليت 
شناسايي كاالي قاچاق براي ۱۰۰ درصد دارو، مكمل، 
مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي وارداتي، ايجاد ارتباط 
بين سامانه رهگيري و رديابي كاالهاي سالمت محور 
و سامانه جامع تجارت و ايجاد قابليت ورود و ترخيص 
سيستمي ۱۰۰درصد كاالهاي سالمت محور به منظور 
تسهيل تجارت قانوني، پايش كاالهاي سالمت محور به 
منظور شناسايي، احصاء، كنترل و برخورد با كاالهاي 
قاچاق، برخورد با قاچاق س��ازمان يافته و تخلفات در 
حوزه دارو و تجهيزات پزشكي صورت گرفته است. در 
اين راستا همچنين انباري در استان البرز كشف شد كه 
اقدام به احتكار و قاچاق دارو به ارزش 3 ميليارد تومان 

كرده بود.
رييس س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز با بيان اينكه به 
لحاظ سياس��ت هاي طراحي ش��ده و شرايط حاكم بر 
اقتصاد ما شاهد قاچاق كاالهاي اساسي از داخل كشور 

به بيرون هستيم، تصريح كرد: با توجه به اينكه كاالهاي 
اساسي ما نسبت به كشورهاي همسايه قيمت كمتري 
دارد شاهد هجوم افراد فرصت طلب خارجي و داخلي 
براي خروج اين كاالها از كشور هستيم. او افزود: در مهار 
كاالهاي اساسي به خارج از كشور اقدامات خوبي به عمل 

آمده است و البته اين اقدامات ادامه دارد. 
در بخش كاالهاي كش��اورزي نيز ۲ مورد از اقدامات 
س��تاد مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز تبيي��ن گرديد كه 
نخس��ت مربوط به پيگيري انعق��اد تفاهمنامه ميان 
ايران و پاكستان به منظور واردات قانوني و بهداشت 
دام و ديگ��ري مربوط به تس��هيل واردات دام زنده از 
طريق پاكستان و ايجاد اشتغال پايدار در سيستان و 
بلوچستان است. به گفته رييس ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز، ماشين آالت كشاورزي عامل ديگر انحراف 
سوخت بود كه مورد اصالح قرار گرفت. او اظهار كرد: 
در سال جاري بيش از ۱۰۰ هزار كارت مهاجر كه در 
استان سيستان و بلوچستان مورد سوءاستفاده قرار 

گرفته بود را ابطال كرديم. 
در بخش ديگري از اين نشست، ۴ مورد از اقدامات اين 
س��تاد در حوزه كاالهاي دخاني تشريح شد كه شامل 
اختصاص كد شناسه براي تمامي سيگارهاي واردتي، 
رهگي��ري كاالهاي دخان��ي از ابت��داي دي ماه و عدم 
امكان گردش س��يگار قاچاق در كشور، تدوين ضوابط 
اختصاصي براي خريد، فروش، حمل و نگهداري كاالي 
دخاني بر اس��اس تبصره م��اده ۱8 و تامين 9۰ درصد 
مصرف سيگار كشور از طريق توليد داخلي و 5۰ درصد 
از طريق واردات كه باعث افزايش سهم توليد و كاهش 

واردات و ارز بري سيگار را به همراه داشته است. 
در بخش كاالهاي الكترونيكي نيز اقدامات ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز در سه بخش تشريح شد كه مربوط 
به اجراي كامل طرح ثبت گوشي تلفن همراه در شبكه 
رجيس��تري و تعميم آن به تمام نش��ان هاي تجاري 
گوشي، افزايش بيش از ۱۰۰ درصد در واردات رسمي 
نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته و كاهش حجم 
قاچاق از مبادي ورودي و ايجاد زمينه براي حمايت از 
توليدات داخلي اين گروه كااليي است. در حوزه نساجي 
اما مهم ترين اقدام س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در 
نيمه نخست سال جاري، در خصوص شناسايي شعب 
عرضه كننده پوشاك خارجي قاچاق و هماهنگي اجراي 
طرح جمع آوري پوشاك خارجي فاقد شناسه و مجوز 

فعاليت نمايندگي صورت گرفته است.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران از صدور بخشنامه هاي متعدد تجاري انتقاد  كرد

نگراني از ممنوعيت هاي صادراتي 
فهرس��ت اقالم صادراتي و وارداتي همچنان در حال 
حذف و اضافه اس��ت؛ متوليان حوزه تجارت، همواره 
دس��ت به دام��ان س��اده ترين راهكار، يعن��ي ايجاد 
ممنوعي��ت و محدوديت در براب��ر رويه هاي تجاري 
كشور  مي شوند و مدام در حال جرح و تعديل فهرست 
كاالهاي ممنوع��ه صادراتي و وارداتي هس��تند و به 
بهانه هايي چون »ش��رايط ويژه«، »حمايت از بخش 
خصوص��ي« و »تنظيم ب��ازار داخل��ي« تصميمات 
متفاوت خود را توجيه  مي كنند. به عنوان نمونه، اواسط 
مردادماه بود كه دولت صادرات پنج قلم كاال از جمله 
»چاي داخلي، كاغذ بس��ته بندي و تيشو« را ممنوع 
اعالم كرد. اما حدود يك ماه بعد، طي بخش��نامه اي 
ممنوعيت صادرات اين اقالم لغو شد. به تازگي نيز وزير 
صنعت، معدن و تجارت خطاب به رييس كل گمرك، 
صادرات س��ه قلم كاال، شامل »سيب زميني، خوراك 
دام و طيور و رب گوجه فرنگي« را از تاريخ ۲۰ مهرماه 
تا اطالع ثانوي ممنوع اعالم كرده است؛ با اين وصف، 
تكليف صادركنندگان اين اق��الم كه احيانا تعهداتي 
براي خود ايجاد كرده اند، چه خواهد شد؟ به راستي در 
فضايي كه صادرات كاالها بطور خلق الساعه و با صدور 
يك بخشنامه ممنوع اعالم شده و حدود يك ماه بعد، 
اين تصميم ملغا  مي ش��ود، فعاالن اقتصادي چگونه 
 مي توانند برنامه ريزي كرده يا نسبت به ثبات مقررات 
تجاري كشور حتي براي دوره اي يك ماهه اطمينان 
حاصل كنند؟ رييس كنفدراسيون صادرات ايران در 
تحليل اين مساله به روابط عمومي اتاق تهران گفت: 

اين ممنوعيت ها، محدوديت ها و بخشنامه هايي كه 
به نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات مربوط است، 
پس از نوسانات ارزي در برابر صادرات مانع ايجاد كرد. 
البته تمام اين روش ها در گذشته نيز به كار گرفته شده 
و پس از كسب اين تجربيات بود كه قوانين متعددي 
براي جلوگيري از تكرار اينگونه تصميمات در كشور 
به عنوان قوانين باالدس��تي و برنامه توسعه اي وضع 
ش��ده اس��ت. چنانكه در برنامه هاي چهارم، پنجم و 
احكام دايمي برنامه شش��م، قيد شده است كه دولت 
نمي توان��د ممنوعيتي را براي ص��ادرات اعمال كند 

حتي به بهانه تنظي��م بازار داخل. محمد الهوتي ادامه 
داد: بنابراين، نخستين نقد ما به سياست گذاران به همين 
مساله باز مي گردد؛ در واقع، انتظار اين است كه تجربيات 
گذش��ته و لطماتي كه از ناحيه س��وءمديريت به اقتصاد 
كشور دوباره تكرار نشود و دولت به جاي جبران كمبود ها 
از محل صادرات، روش هاي ديگ��ري را به كار بگيرد. اما 
متاسفانه پس از سه برنامه توسعه اي، دولت كماكان همان 
روش هاي گذش��ته را براي تنظيم بازار به كار  مي گيرد و 
مرتكب همان تخلفات  مي شود. او با بيان اينكه جهش 
قيم��ت ارز و اعمال تحريم ها ش��رايط ويژه اي را پديد 

آورده است، ادامه داد: به هر حال ما معتقد هستيم كه 
اين ممنوعيت ها خالف قانون است. اما اگر دولت ناگزير 
به اتخاذ اين تصميمات فرا قانوني شده، باز هم در همين 
قوانين باالدستي قيد شده كه اگر قرار است، ممنوعيتي 
در مورد صادرات كااليي اعمال شود، در وهله نخست، 
دولت بايد از سه ماه قبل اطالع رساني كرده و سپس آن 
را عملياتي كند. اما معمواًل دولت اين نوع تصميمات را 
يك شبه و پشت درهاي بسته اتخاذ كرده و بالفاصله 
ابالغ و اجرايي  مي كند كه هم كنفدراسيون صادرات و 
هم اتاق هاي بازرگاني تهران و ايران عدم رضايت خود 
را به دولت اعالم كرده اند. به گفته او، نكته بعدي كه در 
قانون تجارت به عنوان حقوق مكتسبه مورد اشاره قرار 
گرفته، اعالم  مي كند اگر دولت به هر دليلي تصميم به 
ممنوعيت صادراتي گرفت و حتي فرجه سه ماه را نيز 
رعايت كرد، اگر صادركننده يا واردكننده اي تعهدي 
ايجاد كرده و بر اثر تصميمات دولت متضرر  مي شود، 
دولت مكلف است كه اين ضرر و زيان را جبران كند كه 
البته بعيد  مي دان��م، دولت حتي يك مورد از مصاديق 
اين قانون را اجرا كرده باشد. بنابراين، تمام انتظارات ما 
بر اساس قوانين باالدستي و جاري مطرح شده و رفتار 

دولت در اين حوزه، رفتار حرفه اي نبوده است.
او با تاكيد بر اينكه دولت در صورت توجه به نظرات بخش 
خصوصي، مديريت بهتري خواهد داشت، افزود: مساله 
اين است كه تاجر ايراني در كشورهاي هدف صادراتي، 
قراردادهايي را منعقد كرده و هزينه هايي را متقبل شده 
كه همه اينها به تشويق دولت در شرايط عادي صورت 

گرفته اس��ت. در واقع، با ممنوعي��ت صادراتي عمال 
نمي تواند تعهدات خود را ايفا كند. در اين صورت، نه فقط 
تاجر ايراني كه كل ايران به عنوان تاجري بدنام معرفي 
 مي ش��ود كه البته اصالح اين نگرش و بازپس گرفتن 

بازارها در شرايط عادي شايد ديگر امكان پذير نباشد.
الهوتي همچنين با اش��اره به افزايش ارزش صادرات 
غيرنفتي در ماه هاي نخس��ت س��ال جاري نسبت به 
مدت مشابه س��ال قبل، توضيح داد: در اينكه افزايش 
نرخ ارز موجب افزايش ارزش صادرات ش��ده، ش��كي 
نيست. اما شرايط جديدي كه بر صادرات حاكم شده 
مانند پيمان سپاري ارزي، مساله استفاده از كارت هاي 
يك بار مصرف و اجاره اي را افزايش داده است. حال آنكه 
پيمان سپاري بر اساس ماده ۱3 قانون صادرات و واردات 
براي كاالهاي غيرپايه نفتي ممنوع شده است. از اين 
رو، به نظر  مي رسد، دولت بايد هر چه زودتر موضوعاتي 
چون پيمان سپاري و قيمت پايه هاي صادراتي را مورد 
تجديدنظ��ر قرار دهد. در غير اين صورت اس��تفاده از 
كارت هاي يك ب��ار مصرف رونق بيش��تري  مي گيرد 
و صادركنندگاني كه قائل به ش��فافيت هس��تند، كار 
خ��ود را متوقف خواهند كرد؛ چرا ك��ه بايد متعهد به 
صادراتي شوند كه ميزان ارز استحصالي آنها به مراتب 
پايين تر است. او در ادامه ابراز اميدواري كرد كه دولت 
دوازدهم همچون دولت يازدهم تدبير را بر تصميمات 
خود حاكم كند و بر اس��اس واقعيت ها تصميم بگيرد 
و همچنين ايرادات ضوابط جاري را به س��رعت مورد 

بازنگري قرار دهد.
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كوتاه از دنياي انرژي 15 انرژي
تثبيت جايگاه گاز در آينده 

انرژي جهان

آغاز مبارزه نفتي ايران

آغاز توليد اكتشاف عظيم نفتي 
عراق تا 2021

شانا| شركت هاي بزرگ نفتي اعالم كردند كه پس 
از دوران گذار به انرژي هاي تجديدپذير، گاز همچنان 

جايگاه خود را در انرژي جهان حفظ مي كند.
به گزارش خبرگزاري رويترز از لندن، ش��ركت هاي 
انرژي انتظار دارند تقاضا براي گاز طبيعي، در چند دهه 
آينده با شتابي چشمگير افزايش يابد. شركت هايي 
همچون شل، بي پي و توتال، با شتابي روزافزون خود را 
با ضرورت توسعه سوخت هاي پاك تر همراه مي كنند 
و سرمايه گذاري بيشتري در انرژي خورشيدي، انرژي 
باد و فناوري خودروهاي برقي انجام مي دهند. با اين 
همه، آنها اعتقاد دارند نفت و به ويژه گاز طبيعي كه 
كم آالينده ترين سوخت فسيلي است، نقشي عمده 
در دهه هاي آينده و در دوران گذار ايفا خواهد كرد، زيرا 
تقاضا براي برق و پالستيك افزايش مي يابد. سازمان 
ملل متحد به تازگي در گزارشي اعالم كرد محدود 
كردن روند گرم شدن كره زمين، مستلزم تحوالتي 
بي سابقه در شيوه مصرف انرژي است. از جمله اين 
تحوالت، سه برابر كردن سهم انرژي هاي تجديدپذير 
در توليد برق و رساندن اين سهم به ۷۰ تا ۸۵ درصد تا 
سال ۲۰۵۰ ميالدي است. گاز طبيعي اكنون حدود 

۲۲ درصد از انرژي جهان را تامين مي كند.

تسنيم| رويترز مدعي ش��د صادرات نفت خام 
ايران در هفته اول اكتبر تا 1.1 ميليون بشكه در روز 
سقوط كرده است اين در حالي است كه هنوز چهار 
هفته تا آغاز تحريم ها عليه ايران فاصله داريم. ايران 
پيش از تحريم ها ۲.۵ ميليون بشكه در روز نفت و 
ميعانات گازي صادر مي كرد. بارگيري نفتكش ها 
هفته به هفت��ه در طول يك ماه تغيير مي كند ولي 
مقدار بس��يار كم آن در اوايل اكتبر نشان مي دهد 
كه صادرات نفت خام ايران ضربه خورده و سريع تر 
از حد انتظ��ار بازار كاهش مي يابد. طبق اطالعات 
نفتكش ها، هيچ نفتكش��ي در هفته اول اكتبر از 
ايران به س��مت اروپا حركت نكرده اس��ت. طبق 
اين اطالعات نفتكش هاي اي��ران در اين ماه تنها 

به سمت چين، هند و خاورميانه روانه مي شوند.
طبق اطالعات ردياب نفتكش ها، صادرات ثبت شده 
نفت خام و مشتقات آن از سوي ايران با كاهش ۲6۰ 
هزار بشكه اي، در ماه سپتامبر به 1.۷۲ ميليون بشكه 
رس��يد كه اين كمترين حد آن از فوريه ۲۰16 بوده 
است. يك مساله پيچيده در مورد صادرات ايران است 
كه تعداد نفتكش هايي كه حركت آنها رسما ثبت شده 
شديداً كاهش يافته ولي منابع كشتيراني و تجارت 
اعالم كرده اند كه »كشتيراني مخفيانه« ايران آغاز شده 
است. ايراني ها فرستنده نفتكش هاي خود را خاموش 

مي كنند تا مقصدشان فاش نشود.

ايسنا| توليد نفت ميدان عظيم لوك اويل در جنوب 
عراق كه بخشي از برنامه رشد قابل توجه اين شركت 
روسي در اين كشور است، در سال ۲۰۲1 آغاز خواهد 
شد. پس از اعالم اين خبر از سوي شركت لوك اويل كه 
ذخاير قابل برداشت به ميزان ۲.۵ ميليارد بشكه نفت 
از چاه اريدوي، بزرگ ترين اكتشاف نفتي عراق در ۲۰ 
سال گذشته است، علي وريد، مديركل شركت نفتي 
ذي قار اعالم كرد اكتشاف در بلوك 1۰ ادامه خواهد 
يافت. وريد به پايگاه خبري “اس اند پي گلوبال پالتس 
“ اعالم كرد شركت بوهاي چين حفاري در چهارمين 
چاه در بلوك اكتشافي دهم را آغاز كرده است. عمليات 
حفاري همزمان با اسكن سه بعدي شركت اكتشاف 

نفت عراق دنبال مي شود.
لوك اويل در مناقصه اي كه در سال ۲۰1۲ برگزار شد، 
بلوك 1۰ را به دست آورد. اين بلوك در استان ذي قار 

در غرب پروژه وست كورناي ۲ لوك اويل قرار دارد.

شركت ملي نفت ايران ديروز »پيش اطالعيه« عرضه نفت خام در بورس انرژي را منتشر كرد 

طبق محاسبات »تعادل« حداقل سرمايه براي ورود به بورس نفت 2/5 ميليون دالر است

فقط چند روز تا بورسي شدن  نفت  ايران 

گروه انرژي| نادي صبوري|
»رينگ بين المللي بورس انرژي« تا پايان مهر 
ماه ش�اهد نخس�تين عرضه نفت خ�ام ايران 
در ب�ورس در كل تاري�خ ف�روش نفت خواهد 
ب�ود. پس از ك�ش و قوس هاي ف�راوان ديروز 
نخستين گام جدي در زمينه عرضه نفت خام 
در بورس برداش�ته شده و ش�ركت ملي نفت 
ايران اطالعيه اي را با عن�وان »پيش اطالعيه 
عرضه نفت خ�ام در رين�گ بين الملل بورس 
ان�رژي ايران« منتش�ر ك�رد. NIOC در اين 
اطالعيه اعالم كرده اس�ت كه »تا« پايان مهر 
ماه ميزان »يك ميليون بش�كه« نفت خام را 
در بورس انرژي عرضه خواهد كرد. اتفاقي كه 
تاكنون در تاريخ فروش نفت ايران بي س�ابقه 
بوده اس�ت. طبق محاس�بات »تعادل« براي 
ش�ركت كردن در اي�ن رويداد تاريخي ش�ما 
حداقل به 2 ميليون و 590 هزار دالر س�رمايه 
احتياج داريد. گزارش پيش رو به جزييات اين 

اتفاق پرداخته است.
     

ش��ركت ملي نفت ايران ديروز اعالم ك��رد كه اين 
شركت در نظر دارد تا پايان مهرماه سال جاري اقدام 
ب��ه عرضه يك ميليون بش��كه نفت خ��ام در رينگ 
بين الملل بورس انرژي ايران كند. اين اتفاق پس از 
اين رخ داد كه اواي��ل مهر ماه بيژن زنگنه وزير نفت 
ايران از توافق سران 3 قوه بر سر عرضه نفت خام در 

بورس خبر داد. 
ش��ركت ملي نفت ايران در اطالعي��ه اي كه ديروز 
چهارش��نبه 1۸ مهر ماه منتش��ر كرد، عرضه نفت 
در ب��ورس را اقدامي در راس��تاي تحق��ق »بند 13 
سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابالغي از سوي 
مقام معظم رهبري، مبني بر ايجاد تنوع در روش هاي 
فروش نفت و مشاركت بخش خصوصي« و همچنين 
» اج��راي بند )ح( م��اده 4 قانون پنج س��اله برنامه 
ششم توسعه كش��ور« توصيف كرده و نوشته است 
كه اطالعيه عرضه مربوطه طي هفته آينده از طريق 

سايت »شركت بورس انرژي« منتشر خواهد شد.
به گزارش »تعادل« پيوند خوردن عرضه نفت خام به 
3 قوه و مقامات عالي نظام از آنجايي اهميت دارد كه 
پيش از اين چالش هايي را در دفعات قبلي تالش هاي 

ناموفق براي عرضه تجربه كرده است. 
در اواخر دولت دهم تالش هاي��ي براي عرضه نفت 
خام ابتدا در »بورس كاال« و به دنبال تاسيس بورس 
انرژي در اين بورس صورت گرفت اما هرگز به نتيجه 
نرس��يد. محمود غفاري كه اواخر دهه ۸۰ شمسي 
مديريت تاالر بورس كاال را بر عهده داش��ته اس��ت 
چندي پيش در توضيح چرايي به نتيجه نرس��يدن 
عرض��ه نفت در بورس در دور قبل��ي به فارس گفته 
بود: »سال 9۰ كه آقاي علي آبادي سرپرست وزارت 
نفت ب��ود و من هم مدير تاالر بورس بودم، مازوت را 

وارد بورس كرديم.
 در آنجا آقاي سيدي به عنوان خريدار مايل بود ۲۵ 
سنت كمتر از قيمت اصلي، مازوت را بخرد. اما پس 
از كلي ردوبدل ش��دن نگاه بين رحيمي معاون اول 
دولت وقت، علي آبادي، قهرمان��ي و ضرابي، نهايتا 
گفتند نه و امكانش نيس��ت. من ب��ه آقاي رحيمي 
گفتم مگر نگفتي كه اگر نفت وارد بورس شود، اين 
ملي شدن نفت است نه آن كاري كه مرحوم مصدق 
كرد. خب اگر قرار است اين ملي شدن نفت باشد ۲۵ 

سنت كمتر بفروشيم. آقاي رحيمي در جواب گفت 
به خدا گرفتارم مي كنن��د. ضرابي هم گفت من اگر 
قبول كنم خزانه با من برخورد مي كند. گفتم آقا تو 
االن داري براي اينكه پول نفت را منتقل بكنند 13 
درصد پول مي دهي. خب اين ۲۵ س��نت مگر چند 
درصد بود كه پايين نياوردي؟ گفت اگر ۲۵ س��نت 
كمتر مي فروختم من را به صالبه مي كش��يدند ولي 
آن 13 درصد را چون خزانه پايين مي آورد، كس��ي 
كاري به كار من ن��دارد. خالصه آنكه به دليل ترس 
از همديگر، اين قضيه محقق نش��د و هيچ نگاه ملي 

درباره آن وجود ندارد.«

  بورس انرژي ميزبان رويداد تاريخي 
به گزارش »تعادل« ش��ركت بورس انرژي كه قرار 
است نخس��تين عرضه بورس��ي نفت خام در تاريخ 
فروش نفت اي��ران در آن صورت گي��رد چهارمين 
بورس ايران اس��ت كه در سال 91 تاسيس شد. اين 
شركت خود را تش��كلي خودانتظام معرفي مي كند 
كه امكان انجام معامالت حامل هاي انرژي )ش��امل 
نفت، گاز، برق و س��اير حامل هاي ان��رژي( و اوراق 

بهادار مبتني بر كاالهاي مذكور در آن وجود دارد.
NIOC ديروز در اطالعيه خود تصريح كرده است 
كه » زمينه هاي قانوني و نهايي س��ازي چارچوب و 
اصول كليدي موضوع توسط مراجع ذيصالح« فراهم 
آمده است. زمينه هايي كه نبود آنها يك بار در سال 
91 -9۰ عرض��ه نفت خام در بورس را با بن بس��ت 

مواجه كرده بود. 
در حال حاضر 3۰ ش��ركت مرتبط با »فرآورده هاي 
نف��ت و گازي« و ۲۲ ش��ركت در ح��وزه »ب��رق« 
عرضه كنندگان عمده در بورس انرژي را تش��كيل 
مي دهند. وضعيتي كه با ورود نفت خام تحوالتي را 

تجربه خواهد كرد. 

شركت ملي نفت ايران در بخش ديگري از اطالعيه 
ديروز خود با بر شمردن »ايجاد فضاي شفاف و سالم 
جهت اس��تفاده از پتانس��يل هاي بخش غيردولتي 
جهت صادرات نفت خام« به عن��وان مزاياي اصلي 
عرضه نفت خام در بورس نوشته است: » شركت ملي 
نفت ايران با همكاري بورس انرژي ايران و ش��ركت 
س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، 
ساز و كار اجرايي و جزئيات شرايط عرضه را طراحي 
و جمع بندي نموده است. از مزاياي اصلي اين طرح 

خواهد بود« 
بخش خصوصي اي��ران تاكنون باره��ا تمايل خود 

را ب��راي ورود ب��ه اين ب��ازار اعالم كرده اس��ت. در 
تازه ترين واكنش حميد حسيني سخنگوي اتحاديه 
صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي 
پس از آنكه وزير نفت از اجماع 3 قوه براي عرضه نفت 
خام در بورس خبر داده ب��ود عنوان كرد: » حركت 
دولت در راه اندازي بورس نفت حمايتگرانه و خوب 
است و اگر تداوم يابد بخش خصوصي چه در نفت چه 
در ميعانات چه در فرآورده كمك خواهد كرد؛ البته 
بايد توجه كرد كه مانند دور قبل تحريم ها، احتماال 
صادرات نفت خام ايران در ماه هاي نخست و تا پيدا 
كردن ساز و كارهاي مناسب كاهش خواهد يافت و 
به همين دليل بخش خصوصي نيز زمان نياز دارد«

  ارز مورد استفاده 
همانطور كه پيش تر نيز برخي جزييات اين عرضه به 
خصوص نوع ارز استفاده شده در مورد فروش مطرح 
ش��ده بود NIOC در اطالعيه دي��روز خود در اين 
خصوص نوشته است: » فروش به صورت ۲۰ درصد 
ريالي و ۸۰ درصد ارزي خواهد بود كه تسويه بخش 
ريالي )بر اساس نرخ تسعير سنا( بصورت نقدي قبل 
از تحويل محموله و تس��ويه بخش ارزي به صورت 
اعتباري، با ارايه ضمانتنام��ه بانكي تعهد پرداخت 
ريالي معتبر از بانك هاي مورد قبول ش��ر كت ملي 
نفت ايران، پس از تحويل محموله صورت مي گيرد.«

وزي��ر نفت ايران نيز پيش��تر گفته ب��ود كه به دليل 
حساسيت هاي اين موضوع )عرضه نفت در بورس( 
اعالم ش��د كه ٢٠ درصد ريال��ي و ٨٠ درصد ارزي 
بطور آزمايشي و محدود نفت در بورس عرضه شود. 
 ش��ركت ملي نفت در مورد جزيي��ات بخش ارزي 
و ريالي خريد هر محموله نوش��ته اس��ت: »خريدار 
بايس��تي بخش ارزي را ظرف زمان مش��خص شده 
بعد از بارگيري، به ترتيب مورد تاييد ش��ركت ملي 
نفت كه در اطالعيه عرضه اعالم خواهد ش��د، واريز 

و تسويه كند.« 

 آن ط��ور كه مش��خص اس��ت، بخش��ي از ارزش 
س��فارش هر خريد بايد قبل از عرضه به حس��ابي 
كه از سوي شركت س��پرده گذاري مركزي اوراق 
بهادار و تس��ويه وجوه اعالم مي ش��ود واريز شود. 
مبلغي كه 1۰ درصد ارزش كل سفارش بوده و در 
صورت انجام معامله بخشي از ۲۰ درصد ريالي آن 

محسوب مي شود. 

NIOC در توضيح ديگر فاكت��ور مهم عرضه نفت 
خام در ب��ورس يعني »قيمت« نير توضيحاتي را در 
اطالعيه خود داده و تصريح كرده است: »خريداران 
بر اساس قيمت پايه اعالمي شركت ملي نفت ايران 
كه بر اساس قيمت هاي معامالتي امور بين الملل اين 
شركت خواهد بود، روي قيمت نفت خام رقابت نموده 
كه انتظار مي رود ايجاد چنين فضاي رقابتي منجر به 

كشف قيمت مناسب و شفاف شود.« 

  محموله ها چه وزني دارند؟ 
حداق��ل محموله هاي نفتي كه ت��ا پايان مهر ماه در 

بورس ان��رژي ايران عرضه خواهد ش��د، ۵ هزار تن 
معادل3۵ هزار بشكه استاندارد هستند. در اطالعيه 
NIOC در اي��ن خصوص عنوان ش��ده اس��ت كه 
خريداران مي توانند با تجمي��ع قراردادهاي خريد، 
نسبت به برداشت محموله هاي بزرگ تر اقدام كنند.

پيش تر بيژن زنگن��ه وزير نفت ايران در مورد مقدار 
عرضه نفت خام در نخس��تين عرضه بورسي اعالم 
كرده بود كه مي توانيم حدود 4۰ هزار بشكه در روز 
عرضه داشته باشيم. اما بطور كلي عرضه به صورت 

خرد و آزمايشي است. 

  چقدر سرمايه داشته باشيم؟ 
اگر حداقل اعالم شده از سوي شركت ملي نفت براي 
هر محموله عرضه را مبنا قرار داده و متوس��ط بهاي 
نفت س��نگين ايران در ماه س��پتامبر )اعالم شده از 
سوي بازوي بين الملل NIOC( را در نظر بگيريم، 
حداقل س��رمايه الزم براي خريد ك��ردن در رويداد 
تاريخي عرضه نفت در بورس، ۲ ميليون و ۵9۰ هزار 
دالر اس��ت.  البته با توجه به اينكه ايران تالش دارد 
دالر را از مبادالت خود حذف كند، احتمال مي رود 
قيمت گذاري بش��كه هاي نفتي در بورس انرژي بر 

مبناي يورو صورت گيرد. 
مقاصد فروش محموله ه��اي نفتي نيز جز صادرات 
به رژيم صهيونيس��تي از سوي ش��ركت ملي نفت 
ايران آزاد اعالم شده اس��ت. بخش خصوصي ايران 
پيش تر اعالم كرده بود كه در اين زمينه اقداماتي را 
انجام داده و بيشترين شانس را براي خود در همان 
بازارهاي س��نتي ايران يعني هند و ش��رق آس��يا و 

همچنين بخش هايي از آفريقا مي بيند. 
در پايان اطالعيه شركت ملي نفت عنوان شده است 
كه س��از و كار اجرايي و ساير ش��رايط عرضه شامل 
قيمت پايه، نحوه تحويل محموله، تس��ويه حساب 
موقت و نهايي، ش��رايط ضمانتنامه تعهد پرداخت 

و غيره متعاقبًا در اطالعيه عرضه  اعالم مي  شود. 

رييس آژانس بين المللي انرژي: 

بازار نفت وارد محدوده قرمز شده  است
گروه انرژي|

مصرف كنندگان نفت ناراضي اند. افزايش قيمت هاي نفت 
كه با توافق ميان اعضاي س��ازمان كشورهاي صادركننده 
نفت و متحدانش به رهبري روسيه از سال ۲۰1۷ آغاز شد، 
با اختالالتي در س��مت عرضه همراه شد تا آنجا كه اكنون 
قيمت در بازار به حدود ۸۵ دالر در روز رسيده است. حال، 
آژانس بين المللي انرژي كه به كشورهاي مصرف كننده نفت 
مشاوره مي دهد، در يك درخواست مستقيم از اوپك و ساير 
توليدكنندگان بزرگ نفت خواست توليد خود را افزايش 
دهند و هشدار داد قيمت هاي باال به اقتصاد جهاني آسيب 
مي زند. قيمت هر بشكه نفت خام درياي شمال روز گذشته 

با اندكي كاهش به ۸4 دالر و ۷9 سنت رسيد.
روز چهارش��نبه قيمت نف��ت از گ��زارش جديد صندوق 
بين المللي پول از رش��د جهاني تاثي��ر پذيرفت. صندوق 
بين المللي پول در جديدترين گزارش خود، با اشاره به كند 
شدن رش��د اقتصاد جهاني، براي اولين بار در ۲ سال اخير 

پيش بيني خود از رشد اقتصادي جهان را كاهش داد. 
قيمت ش��اخص جهاني نفت، برنت صبح روز گذشته در 
ساعت ۷:3۵ به وقت  گرينويچ در بازار نقل و انتقاالت اوراق 
آتي اروپا مستقر در لندن با ۲۵ سنت كاهش، بشكه اي ۸4 
دالر و ۷۵ سنت معامله شد. اين درحالي بود كه روز سه شنبه 
قيمت نفت افزايشي 1.3 درصدي را پشت سر گذاشته بود. 
قيم��ت نفت خام امريكا نيز ۲۵ س��نت كاهش يافت تا به 

بشكه اي ۷4 دالر و ۷1 سنت برسد. 
افزايش قيمت ها به سطوحي كه شايد 6 ماه پيش تصورش 
هم براي بسياري از تحليلگران دور از ذهن بود، بسياري از 
جمله مصرف كنندگان نفت را نگران كرده است. فاتح بيرول، 
مدير اجرايي آژانس بين المللي انرژي كه وظيفه اش ارايه 
مشاوره به كشورهاي وارد كننده انرژي است، روز سه شنبه 
در مصاحبه اي گفت: »ما بايد همگي اين وضعيت پرريسك را 

درك كنيم. بازارهاي نفت وارد محدوده قرمز شده اند. انرژي 
گران در زماني به بازار بازگشته كه روند رشد اقتصاد جهاني 

آهسته شده و ما واقعا به نفت بيشتري نياز داريم«.
اش��اره اصلي س��خنان بيرول نيز به دغدغه كش��ورهاي 
مصرف كننده نفت بازمي گردد؛ قيمت نفت اوايل ماه جاري 
به دليل نگرانيها نسبت به تحريم هاي امريكا عليه نفت ايران 
و سقوط بيشتر توليد در ونزوئال كه نگراني ها نسبت به كمبود 
عرضه را تش��ديد كرد، به ۸۵ دالر در هر بشكه صعود كرد 
كه باالترين قيمت در چهار سال گذشته بود. معامله گران 
همچنين نگران هستند كه بزرگ ترين عضو اوپك يعني 
عربستان س��عودي نتواند به س��رعت كافي براي جبران 
كمبود عرضه عمل كند. به گفته بيرول، اقتصادهاي نوظهور 
به خصوص هند، متحمل ضرر ناشي از افزايش قيمت هاي 
انرژي شدند، زيرا با سقوط ارزش ارزهاي خود و پيامدهاي 
اختالفات تجاري دست و پنجه نرم مي كنند. با كاهش ارزش 
روپيه مصرف كنندگان هندي به اندازه قيمت 1۰۰ دالر براي 

نفت پول پرداخت مي كنند.
در اين ميان اما، هند تنها نيس��ت، بحران مالي در انتهاي 
تابستان بس��ياري از اقتصادهاي نوظهور را تهديد كرد و 
با كاه��ش ارزش ارز آنها نفت كه ب��ا دالر قيمت گذاري را 
براي ايشان گران كرد. در ماه سپتامبر، خبرگزاري رويترز 
گزارش داد كه هزينه انرژي براي شهروندان در تركيه 14 
درصد افزايش يافته اس��ت.  بيرول هشدار داد اگر از سوي 
توليدكنندگان بزرگ اقدامي صورت نگيرد سه ماهه چهارم 
امسال بسيار »چالش برانگيز« خواهد بود. وي گفت: »ما 
ميزان زيادي از نفت ونزوئال را از دست مي دهيم و همچنين 
عرضه كمتر نفت ايران را در پيش داريم. توليد نفت ونزوئال 
به دليل وخامت بحران اقتصادي كه به زيرساخت هاي انرژي 
اين كشور آسيب زده است، دچار سقوط آزاد شده و ممكن 
است به زودي به يك ميليون بشكه در روز سقوط كند«.  بر 

اساس گزارش بلومبرگ، مدير اجرايي آژانس بين المللي 
انرژي عنوان ك��رد: »ما بايد بازاره��ا را آرام كنيم. حوادث 
امروز بازار ممكن است خبر بدي براي مصرف كنندگان و 
واردكنندگان باشد اما معتقدم ممكن است اين تحوالت در 
آينده به توليدكنندگان نفت نيز ضربه بزند«. اعتراض فاتح 
بيرول به افزايش قميت نفت به سطوح كنوني، براي اولين بار 
مطرح نمي شود. اما كسي كه بيشترين اعتراضات را متوجه 
قيمت نفت و سازمان كشورهاي صادركننده نفت كه متولي 
افزايش قيمت به حساب مي آيد، وارد ساخته رييس جمهور 

اياالت متحده است. 
دونالد ترام��پ، با وج��ود كاهش قيمت وس��ت تگزاس 
اينترمدييت از باالترين ركورد خود در چهار سال گذشته، 
همچنان از باال ماندن قيمتهاي نفت ابراز نارضايتي كرد. 
پيش تر ترامپ اعتراض خود از اوپك را به مجمع عمومي 

سازمان ملل برده بود.
ترامپ در اين مسير به اعتراض اكتفا نكرده و راه هايي براي 
كاهش تقاضا براي نف��ت نيز در س��ر دارد. همين ديروز، 
رييس جمهور اياالت   متحده به به آژانس حمايت از محيط 
زيست امريكا دستور داد محدوديت تابستاني براي بنزين 
حاوي حداكثر 1۵ درصد اتانول را رفع كند. اين يك پيروزي 
براي توليدكنندگان ذرت كه تامين كنندگان اصلي اتانول 
هستند، به شمار مي رود و اعتراض توليدكنندگان نفت را 
برانگيخت. وي همچنين از عزم خود براي تسريع مجوزها 
براي توس��عه خطوط لول��ه در تگزاس نيز س��خن گفت. 
محدوديت ظرفيت خطوط لوله در تگزاس باعث شده است 
برخي نرخ رش��د توليد نفت شيل حوضچه پرمين را كند 
پيش بيني كنند. تا اينجا صداي مصرف كنندگان در جدال 
عرضه و تقاضا نفت بلندتر بوده است. در انتهاي هفته جاي، 
گزارش اوپك نيز منتشر مي شود تا وضعيت بازار از نگاه اين 

سازمان نيز آشكار گردد.
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  ش�ركت ملي نفت ايران در اطالعيه اي 
كه ديروز چهارش�نبه 18 مهر ماه منتشر 
ك�رد، عرضه نفت در ب�ورس را اقدامي در 
راستاي تحقق »بند 13 سياست هاي كلي 
اقتصاد مقاومتي ابالغي از سوي مقام معظم 
رهبري، مبني بر ايجاد تنوع در روش هاي 
فروش نفت و مشاركت بخش خصوصي« 
و همچينن » اجراي بند )ح( ماده 4 قانون 
پنج س�اله برنامه ششم توس�عه كشور« 
توصيف كرده و نوش�ته است كه اطالعيه 
عرضه مربوطه طي هفت�ه آينده از طريق 
س�ايت »ش�ركت بورس انرژي« منتش�ر 

خواهد شد.

برش
  اگر حداقل اعالم ش�ده از س�وي شركت 
ملي نفت براي هر محموله عرضه را مبنا قرار 
داده و متوسط بهاي نفت سنگين ايران در ماه 
سپتامبر را در نظر بگيرم،حداقل سرمايه الزم 
براي خريد ك�ردن در رويداد تاريخي عرضه 
نفت در بورس، 2 ميليون و 590 هزار دالر است. 
البته با توجه به اينكه ايران تالش دارد دالر را 
از مبادالت خود حذف كند، احتمال مي رود 
قيمت گذاري بشكه هاي نفتي در بورس انرژي 
بر مبناي يورو ص�ورت گيرد.  مقاصد فروش 
محموله هاي نفتي نيز جز ص�ادرات به رژيم 
صهيونيستي از سوي شركت ملي نفت ايران 

آزاد اعالم شده است.

برش

روابط عمومی شرکت توزيع نيروی برق مازندران

2- زمان فروش اسناد : از روز يکشنبه تاريخ 97/07/22 لغايت پايان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 97/07/26
3- محل دريافت اسناد :سايت شرکت توزيع نيروی برق مازندران http://www.maztozi.ir - سيستم مناقصات - فروش مناقصه و مزايده

4- مبلغ فروش اسناد: مبلغ 218/000 ريال به حساب جام شماره 5240332412 بانک ملت شعبه اميرمازندرانی ساری
5- مهلت تحويل پيشنهاد و زمان بازگشايی پاکات : زمان تحويل اسناد حداکثر تا ساعت 10 روز يکشنبه مورخ 1397/08/06 می باشد. ضمنا تاريخ گشايش پاکات الف و ب 

در ساعت 11 روز يکشنبه مورخه 1397/08/06 می باشد.
6- محل تحويل و بازگشايی پيشنهاد:ساری ،بلوار خزر،بعد از خيابان حزب ا... امور تدارکات شرکت توزيع برق استان  مازندران

www.Tender.Tavanir.org.ir ب- سايت معامالت توانير به آدرس  www.lets.Mporg.ir 7-  نحوه اطالع رسانی آگهی مناقصه :  الف- سايت پايگاه ملی مناقصات به آدرس
 ج- سايت شرکت توزيع برق مازندران به آدرس www.maztozi.ir  د- در صورت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 33405121- 011 امور تدارکات )اداره مناقصات( تماس حاصل فرمائيد. 

1/299/043/534130/000/000توسعه فيدر و خطوط 20 کيلوولت شهيد بهشتی فريدونکنار1971010554

1/624/059/605162/406/000توسعه و احداث شهری فاز 1 امور جنوب بابل2971010556

2/374/635/128237/463/000توسعه و احداث شهری فاز 7 امور قائمشهر3971010569

1/709/680/830171/000/000توسعه و احداث روستايی فاز 1کوهستان امور آمل4971010566

2/260/453/351226/046/000توسعه و احداث شهری فاز 2 غرب آمل5971010562

1/331/191/135133/120/000توسعه و احداث شهری فاز 3 امور شمال ساری6971010565

1/504/957/524150/496/000توسعه و احداث شهری فاز 5 امور شمال ساری7971010567

2/209/455/576229/046/000توسعه و احداث شهری فاز 1 امور شرق آمل8971010571

2/077/000/000208/000/000توسعه و احداث روستايی مرکزی و بابلکنار9971010583

توضيحات:
1- تضمين شرکت در مناقصه قابل قبول کارفرما شامل ضمانت نامه بانکی ، فيش واريزی و تاييديه مطالبات مورد تاييد می باشد.

2-  اين شرکت از پذيرش چک بانکی، چک شخصی ، ارائه وجه نقد و ... تحت عنوان تضمين شرکت در مناقصه خودداری خواهد نمود
3-  مقادير و مبالغ پايه بصورت برآوردی بوده و بصورت دقيق در اسناد مناقصه اعالم می گردد.

4- به پيشنهادهای فاقد امضاء مجاز ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از ميزان مقرر و پيشنهادی که بعد از انقضای مدت مقرر در اين فراخوان واصل 
شد مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5-  ساير شرايط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است.
6- تامين منابع از محل اعتبار داخلی است.

نام مناقصه گزار: شرکت توزيع نيروی برق مازندران
1- موضوع مناقصه: عبارت است از: 

شرکت توزیع نیروی ربق مازندران
)سهامی خاص(

آگهی مناقصه عمومی   يک  مرحله ای



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R Thu. Oct 11 .  پنجشنبه    19 مهر 1397   اول صفر 1440  سال پنجم    شماره   1219  2018 

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

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:الیاسحضرتي
سردبیر:منصوربیطرف

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

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

اذانظهر:11:51اذانمغرب:17:52اذانصبحفردا:04:45

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

عكس: مهر واکسیناسیون»تببرفکی«درروستای»الباجی«خوزستان

عكسروز

چهرهروز

فرزند »معيني كرمانشاهي«: قصدم شلوغ بازي نيست
خانواده مرحوم رحيم معيني كرمانشاهي براي استفاده بدون اجازه از شعرهاي او از سه خواننده مطرح شكايت كرده اند؛ حاال فرزند اين شاعر 

مي گويد، فقط اين سه نفر نيستند و از حرف هاي او اين گونه برمي آيد كه آنها قرار است به غير از اين ها، از چند نفر ديگر نيز شكايت كنند.
خبر شكايت ورثه رحيم معيني كرمانشاهي - شاعر و ترانه سرا - از فرزاد فرزين، محمد معتمدي و ساالر عقيلي، بار ديگر بازار حرف ها را سر موضوع 
ـ از  ـ ترانه سراي مقيم خارج از كشور  كپي رايت داغ مي كند و خالءهاي قانوني را در اين زمينه به چالش مي كشد. چندي پيش نيز اردالن سرفراز 
سه خواننده  ديگر )علي لهراسبي، سينا سرلك و رضا صادقي( در زمينه استفاده بدون اجازه از ترانه اش شكايت كرده بود. با وجود تصويب »قانون 

حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان« در ايران باور چنداني به رعايت و احقاق حقوق مولف و مصنف وجود ندارد.

ايستگاه

»جكي چان« باز به دنياي انيميشن مي رود
جكي چان بازيگر مطرح سينماي 
ــي  ــن كاناداي ــن در انيميش اكش
ــك زودياك«  »روزي روزگاري ي

صداپيشگي مي كند. 
او همچنين به عنوان مدير توليد 
ــن حضور خواهد  در اين انيميش

داشت.
تون باكس انترتينمنت و گاما انترتينمنت اعالم كردند كه ستاره »ساعت 
شلوغي« صدايش را در اختيار اين انيميشن كه هم اكنون در شهر تورنتو 

كانادا در حال توليد است قرار مي دهد.
ــن به جاي يك  تهيه كنندگان فيلم همچنين گفتند چان در اين انيميش
ــرد. »روزي روزگاري يك زودياك«  ــالخورده صحبت خواهد ك گربه س
ــگرف و مرموز را كه از حيوانات صورفلكي پرشده است ترسيم  دنيايي ش

مي كند.
داستان اين انيميشن مربوط به ببر و موش و اژدهايي است كه به ترتيب 
ــتند و با هم براي حل معمايي اقدام  ــجاعت هس مظهر قدرت، هوش و ش

مي كنند.
تون باكس انترتينمنت يكي از كمپاني هاي سازنده اين انيميشن در شهر 
ــت و ديگر كمپاني نيز كه گاما انترتينمنت است در شهر  تورنتو واقع اس

لس آنجلس قرار دارد.
ــايز  جكي چان پيش از اين در »عمليات آجيلي ۲: آجيلي اصل« و فرنش

»پانداي كونگ فو كار« صداپيشگي كرده است.

بازارهنر

روايت زندگي سه نسل در ۱۱۸ سال
كارگردان »تجربه هاي اخير« با اشاره 
به دور تسلسلي كه در اين نمايش و در 
روايت زندگي سه نسل از يك خانواده 
ــاي زنانه متن  ــان دارد ويژگي ه جري
ــه بردن آن  ــل اصلي روي صحن را دلي

عنوان كرد.
ــردان نمايش  ــارا داروفروش كارگ س
»تجربه هاي اخير« كه در خانه نمايش 

مهرگان روي صحنه است با اشاره به استقبال خوبي 
كه از اثرش شده است به خبرنگار مهر گفت: اين اثر 
نمايشي كه از اول مهرماه اجراي خود را آغاز كرده 
است تا به حال با بازخوردهاي مناسبي روبرو شده 
ــتقبال امكان دارد كار تا پايان  و به دليل همين اس

مهرماه تمديد شود.
او درباره انتخاب اين نمايشنامه براي اجرا توضيح 
ــتاني آنقدر متن  ــنامه اميررضا كوهس داد: نمايش
ــد به اجراي  ــت كه عالقه من چنداليه و خوبي اس
ــنامه رويكردهاي مختلف  ــدم. اين نمايش آن ش
ــانه و حتي فلسفي دارد كه  اجتماعي، روان شناس
مخاطب را به چالش مي كشد اما اصلي ترين دليل 
ــتي كه در  ــراي اين اثر رويكرد زنانه و فمينيس اج
ــون از عالقه مندي هاي  ــان دارد، بود چ متن جري
من پرداختن به معضالت و چالش هاي زنان است 
و در اين متن نيز به شدت به چالش هاي احساسي 
ــده است. عالوه  ــانه زنان پرداخته ش و روان شناس

ــه در اين  ــودن وجوه زنان بر پررنگ ب
نمايشنامه مساله اضمحالل پيوندهاي 
خانوادگي و سست شدن بنيان خانواده 
ــه روابط پدر و  و همچنين پرداختن ب
ــري در اين اثر  ــدي و مادر و دخت فرزن

مطرح شده است.
داروفروش متذكر شد: همچنين توجه 
ــادي در افراد و در  به چالش هاي اعتق
ــخ از ديگر  ــاله تناس حد كمرنگي پرداختن به مس
ويژگي هايي است كه در نمايشنامه مطرح مي شود. 
در واقع من اين متن را مثل منشوري ديدم كه به 
ــائل جدي مي پردازد و مخاطب در  بسياري از مس
طول يك ساعت مي تواند نقبي بزند به اين مضوعات 
و به صورت مختصر و مفيد از آنها اطالع يابد اما در 
ــر ويژگي هاي آن  ــودن متن بر ديگ نهايت زنانه ب

غالب است.
 اين كارگردان تئاتر درباره داستان نمايش گفت: 
در اين نمايش ۱۱۸ سال از زندگي سه نسل از يك 
ــتان از ۱۹۰۰ شروع  خانواده ورق مي خورد. داس
ــرعت مي گذرد تا جايي كه  ــود و زمان به س مي ش
ــويم و گريزي از آن  ما مقهور و مغلوب زمان مي ش
ــت. در نمايش اينطور به نظر مي رسد كه يك  نيس
ــل جريان دارد و نسل جديد تجربيات  دور تسلس
ــان را تكرار  ــتگان و پدربزرگ و مادربزرگش گذش

مي كنند.

سه نوازنده كوبه اي آلبوم تصويري مي دهند
عسل ملك زاده نوازنده سازهاي كوبه اي 
از توليد يك آلبوم تصويري با حضور دو 
نوازنده مطرح و مشاركت در ضبط يك 

آلبوم در دانمارك خبر داد.
عسل ملك زاده نوازنده سازهاي كوبه اي 
ــن فعاليت هاي خود در  درباره تازه تري
ــيقي به مهر توضيح داد: از  عرصه موس
چندي پيش در روند توليد و ضبط يك 

آلبوم تصويري حضور پيدا كرده ام كه در اين آلبوم 
ــن، وحيد اسداللهي  حكيم لودين نوازنده پركاش
ــازهاي  نوازنده گارمون و بنده به عنوان نوازنده س

كوبه اي حضور داشتيم.
ــاره به جزييات تازه ترين آلبوم خود گفت:  او با اش
اين آلبوم يك اثر ۴۵ دقيقه اي است كه قرار است در 

ــدن امكانات در قالب  صورت فراهم ش
بين المللي هم توزيع شود و فكر مي كنم 
ــاي آن مي تواند يكي از  با توجه به فض
آلبوم هاي متفاوت در عرصه نوازندگي 

سازهاي كوبه اي باشد. 
او اظهار كرد: در آبان ماه امسال هم براي 
برگزاري چند ورك شاپ به هامبورگ 
آلمان و بروكسل بلژيك سفر مي كنم. 
ــفرها با حضور در كشور دانمارك با  در حين اين س
يك گروه بين المللي براي ضبط يك آلبوم به عنوان 
نوازنده دف همكاري خواهم داشت كه اين همكاري 
ــترك بعد از پروژه هاي »دف هاي سرمست« و  مش
ــم لودين كار مي كنيم،  آلبوم تصويري كه با حكي

سومين پروژه بين المللي ام محسوب مي شود. 

اختصاص صفحه ويژه كودك در رسانه ها و مطبوعات
جمعي از كودكان با امضاي نامه اي از 
مديرمسوول روزنامه هاي كثيراالنتشار، 
مديران رسانه اي اختصاص صفحه ها و 
فضاي ويژه رسانه اي با موضوع كودك 

و نوجوان را خواستار شدند.
ــزاري هفته  ــن روز از برگ در چهارمي
ــاالن و كودكان  ــودك، خردس ملي ك
ضمن حضور در اين رويداد فرهنگي، 

ــال تجربه« با موضوع  در كارگاهي با عنوان »انتق
»چگونه خبرنگار شويد« شركت كردند. اميرعباس 
تقي پور مشاور مديرعامل و مديركل روابط عمومي 
سازمان تامين اجتماعي در اين كارگاه با مخاطبان 
ــر و خبرنگار صحبت كرد.  درباره ويژگي هاي خب
ــان با عناصر و  ــاركتي ، مخاطب در اين كارگاه مش
ارزش هاي خبر آشنا شدند و با آنها درباره ضرورت 

خواندن مجله و روزنامه صحبت شد.
ــه خبرنگار  ــگار در كارگاه »چگون ــن روزنامه ن اي
شويد« خوب ديدن، خوب شنيدن و خوب نوشتن 
ــت.  ــورد نياز يك خبرنگار دانس را مهارت هاي م
شركت كنندگان كوچك اين كارگاه نيز هر كدام 
نظرهاي خود را درباره اين مهارت ها و شيوه تقويت 
ــاره ديدگاه خود  ــپس درب آنها عنوان كردند و س

نسبت به شغل خبرنگاري سخن گفتند.

ــه در بعدازظهر  ــا پايان اين كارگاه ك ب
ــه ملي كودك  ــن روز از هفت چهارمي
برگزار شد، با حضور شركت كنندگان و 
والدين آنها نامه اي مبني بر درخواست 
اين مخاطبان از مديرمسوول روزنامه ها 
ــد. اين مخاطبان از  و رسانه ها امضا ش
مديران رسانه اي درخواست كردند تا 
ــريه خود را به موضوع  صفحه اي از نش
كودك و نوجوان اختصاص دهند. تقي پور در پاسخ 
به اين پرسش كه چنين حركت هايي تا چه اندازه 
قادر به جريان سازي خواهند بود، گفت: »ما وظيفه 
ــر كنيم.  ــه بچه ها مي خواهند را منتش داريم آنچ
مسووليت اجتماعي همه مديران مسوول است كه 
ــانه خود را به حوزه كودك و نوجوان  بخشي از رس
ــايد اين مسووليت اجتماعي  اختصاص بدهند. ش
موجي را ايجاد كند كه نياز به مصوبه نداشته باشد.«

وي تاكيد كرد: »ما صرفا مي خواهيم صدايي را به 
گوش اين مديران برسانيم. در اين راستا كميت مهم 
نيست. هستند رسانه هايي كه هم اكنون درحوزه 
ــد، اما در اين  ــا براي آنها فعاليت مي كنن كودك ي
زمينه توجه به اصول علمي و ساختاري مهم است. 
هم اكنون معدل رسانه اي كشور توسعه پيدا كرده 

است و همين امر باعث خوشحالي است.«

میراثنامه

بازديد رايگان از »حافظيه« در روز حافظ
ــي  ــه تاريخ ــد از مجموع بازدي
فرهنگي حافظ، همزمان با يادروز 
اين شاعر نامي رايگان است. همت 
محمدي سرپرست امور فرهنگي 
و ارتباطات ميراث فرهنگي اعالم 
ــال،  ــال نيز مانند هر س كرد: امس
بازديد از مجموعه حافظيه، در روز 

جمعه ۲۰ مهرماه براي همه عالقه مندان رايگان است. او اظهار كرد: زمان 
بازديد از مجموعه حافظيه در روز جمعه، از ۸ صبح تا شامگاه تعيين شده 
است. سرپرست امور فرهنگي و ارتباطات ميراث فرهنگي فارس همچنين 
يادآور شد كه مراسم بزرگداشت يادروز خواجه اهل راز، شامگاه پنجشنبه 
۱۹ مهرماه در مجموعه حافظيه با حضور مسووالن، اديبان، فرهنگوران 

و عالقه مندان برگزار مي شود. 
ــاله در تاريخ ۲۰ مهرماه مراسم بزرگ داشت حافظ در محل آرامگاه  هرس
او در شيراز با حضور پژوهشگران ايراني و خارجي برگزار مي شود. خواجه 
ــمس الدين محمد بن بهاءالّدين محمد حافظ شيرازي )زاده ح. ۷۲۷  ش
ــته ۷۹۲ )قمري((، معروف به لسان الغيب، ترجمان  )قمري( – درگذش
االسرار، لسان العرفا و ناظم االوليا شاعر بزرگ سده هشتم ايران )برابر قرن 
ــخنوران نامي جهان است. او از مهم ترين  چهاردهم ميالدي( و يكي از س
تأثيرگذاران بر شاعران پس از خود شناخته مي شود. در سده هاي هجدهم 
ــد و نام او به گونه اي به  ــعار او به زبان هاي اروپايي ترجمه ش و نوزدهم اش

محافل ادبي جهان غرب نيز راه يافت.

تاريخنگاري

پيوستن ايران به پيمان دفاعي بغداد 
نوزدهم مهر ۱33۴، اليحه عضويت ايران در پيمان دفاعي خاورميانه )پيمان 
بغداد( به وسيله حسين عالء نخست وزير به مجلس سنا تقديم شد. اين پيمان 
چهار سال بعد به »سنتو« تغيير نام يافت. همين روز وياچسالف مولوتف وزير 
ــوروي اعتراض خود را نسبت به پيوستن ايران به پيمان بغداد  امور خارجه ش

اعالم كرد. 
ــت خاورميانه به نفع  ــد تا امني ــان بغداد ابتدا ميان عراق و تركيه امضا ش پيم
ــه نام »پيمان همكاري  ــود و در آغاز ب دولت هاي امريكا و انگليس تضمين ش
 Adnan( »متقابل« ميان »نوري سعيد« نخست وزير عراق و »عدنان ِمندرس
Menderes( نخست وزير تركيه در ۵ اسفند ۱33۲شمسي، در هشت ماده 
ــال با حمايت و پشتيباني  ــيري براي مّدت پنج س و يك مقدمه و دو نامه تفس

امريكا و انگليس به امضا رسيد.
ــورهاي عضو  ــه اين پيمان براي قبول عضويت كش ــاده ۵ آن آمده بود ك در م
جامعه عرب يا هر كشور ديگري كه بطور جدي در امر صلح و امنيت خاورميانه 
عالقه مند باشد و از طرف هر دو كشور امضاكننده-تركيه و عراق- به رسميت 
ــود، آمادگي دارد. در همين راستا دولت هاي انگليس، پاكستان و  شناخته ش
ــن مراحل برنامه ريزي و  ــتند و چون در بغداد آخري ايران به اين پيمان پيوس
تصميم گيري ها و امضاي پيمان مشترك نظامي- سياسي انجام گرفت، لذا به 

نام پيمان بغداد معروف شد. 
ــت پرده و تامين كننده بخش عمده اي از  دولت امريكا كه از گردانندگان پش
هزينه هاي نظامي پيمان بغداد بود، به چند دليل به پيمان مزبور ملحق نشد.

ــدت يافتن  ــوروي و ش ــي علني با دولت ش ــه از روياروي ــه دليل اينك يكي ب
ــوريه، پرهيز  ــه ويژه مصر، اردن و س ــورهاي عربي ب مخالفت هاي برخي كش
ــه خاورميانه تحت نفوذ  ــه، در آن زمان هنوز منطق مي كرد. دليل ديگر اينك
ــتر تمايل داشت كه به عنوان عضو  اختصاصي انگليس بود. دولت امريكا بيش
ناظر با كشورهاي عضو پيمان بغداد همكاري كند؛ و بر فعاليت هاي كميسيون 

نظامي و اقتصادي آن نظارت داشته باشد. ساختار رسمي پيمان بغداد عبارت 
بود از يك شوراي وزيران منعقد در بغداد و چندين كميته و دبيرخانه. از جمله 
ــه خرابكاري- ضد  ــي و كميتة مبارزه علي ــاي مّهم آن: كميتة نظام كميته ه
اخاللگري- بود. در كميته نظامي، فرماندهان كل نظامي يا روساي ستاد ارتش 
ــورهاي عضو پيمان بغداد شركت داشتند و برنامه هاي نظامي را بررسي و  كش

خط مشي نظامي پيمان را تعيين مي كردند.
از ديگر كميته ها: كميتة ويژه براي برنامه ريزي و همكاري اقتصادي و كميته 
ارتباطات بود. هدف نهايي پيمان بغداد از نظر طراحان اين پيمان، حفظ ذخاير 
ــوروي بود، نه دفاع از  و منابع نفتي خاورميانه در مقابل نفوذ و رخنة دولت ش

سرزمين ايران.

كیوسك

بي مهري دالر با لير و روپيه 
 داون: 

اين روزنامه در صفحه 
ــر از  ــود، خب اول خ
بقه  ــا بي س ــش  ه كا
ــه در برابر  ارزش روپي
دالر منتشر كرد. طبق 
ــزارش داون، روپيه  گ
ــورد زد. آنطور كه  رك
گفته شده، ارزش دالر 

در بازارهاي ارز پاكستان بطور غافلگير كننده 
ــت. ارزش هر دالر در نرخ ارز  افزايش يافته اس
ــت.  ــده اس بين بانكي ۱3۴ روپيه گزارش ش
ــادي، دليل اصلي  ــان اقتص به گفته كارشناس
ــتان  ــش ارزش دالر تصميم دولت پاكس افزاي
ــن المللي  ــدوق بي ــت وام از صن ــراي درياف ب
ــت. در اين ميان روز گذشته نيز بازار  پول اس
بورس پاكستان با سقوط مواجه شد. برخي از 
روزنامه هاي پاكستان اعالم كردند كه سقوط 
ــان ۲3۸ ميليارد روپيه  بازار بورس موجب زي
ــت. آنطور كه گفته  ــرمايه گذاران شده اس س
شده، پاكستان پايين ترين ارزش پول خود در 

برابر دالر را تجربه مي كند. 

 فايننشال تايمز: 
در  ــه  م نا روز ــن  ي ا
ــود،  اول خ ــه  صفح
ــن به  ــن پرداخت ضم
ــد  ــاي جدي انتصاب ه
ــا،  راماپوس ــيريل  س
ي  ر ــو ييس جمه ر
ــي و  ــاي جنوب افريق
ــتعفاي نيكي هيلي  اس

ــازمان ملل، گزارشي  از نمايندگي امريكا در س
از تدابير اقتصادي دولت تركيه نيز منتشر كرد. 
ــده، به دنبال  آنطور كه در اين روزنامه گفته ش
افزايش قيمت ها در تركيه در تمامي بخش هاي 
اقتصادي، بخش خصوصي با كاهش ۱۰ درصدي 
ــده،  ــا موافقت كرد. آنطور كه گفته ش قيمت ه
ــي تركيه از تمامي فعاالن  آلبايراك، وزير داراي
اقتصادي اين كشور خواست به مبارزه با افزايش 
شديد قيمت ها و تورم در اين كشور ملحق شوند. 
كاهش ارزش لير در ماه هاي گذشته به افزايش 
۲۵ درصدي قيمت ها در تركيه منجر شد كه در 

۱۵ سال اخير بي سابقه بوده است.

 نيويورك تايمز: 
ــي نماينده  نيكي هيل
دايم امريكا در سازمان 
ــام  ــد از مق ــل متح مل
ــري  كناره گي ــود  خ
ــد ترامپ،  ــرد. دونال ك
ي  ر ــو ييس جمه ر
ــتعفاي  امريكا نيز با اس
ــت كرد. طبق  او موافق

ــه در صفحه اول خود  ــي كه اين روزنام گزارش
ــر كرد، اختالف ميان هيلي و كاخ سفيد  منتش
ــت. او از آوريل ۲۰۱۷،  ــيده نيس بر كسي پوش
ــال تحريم ها  ــا صحبت هايي كه در مورد اعم ب
ــاور اقتصادي ترامپ  عليه تركيه كرده بود، مش
ــود. با اين حال، ترامپ ضمن  را بهت زده كرده ب
قدرداني از خدمات هيلي و موافقت با استعفايش 
ــال در اين مقام مي ماند و  گفت كه او تا آخر س
ــيني او در دو يا  ــنهادي براي جانش گزينه پيش
سه هفته آينده معرفي مي شود. ايوانكا ترامپ 
ــز در توئيتي  ــر رييس جمهوري امريكا ني دخت
نيكي هيلي را يك اصالح طلب جسور و بي پروا 
ــان بي بديل حقيقت،  ــت، او قهرم خواند و نوش
واقع گرايي اصولي و كرامت انساني در سازمان 

ملل متحد است.

تفاوت در توزيع »نوبل« ميان مردان و زنان از آغاز تاكنون

الههباقري|
مراسم نوبل ۲۰۱۸ ديروز به كار خود 
ــاه  اكتبر،  ــال، در م ــان داد. هر س پاي
ــردم در انتظار  ــر جهان، م در سراس
ــال، در شاخه هاي علمي،  معرفي برندگان نوبل س
ــتند. معموال اسامي  اقتصادي، ادبيات و صلح هس
ــود  نامزدها براي دريافت اين جايزه اعالم نمي ش
ــرد. طبق  ــي صورت مي گي ــا گمانه زني هاي و تنه
ــده، تا سال ۲۰۱۷، حدود  گزارش هاي منتشر ش
ــازمان موفق به دريافت نوبل شدند  ۹۲3 فرد و س
كه در ميان آنها، ۸۴۴ مرد و ۴۹ زن، همچنين ۲۷ 

سازمان حضور داشتند.
ــال، اهداي جايزه نوبل به 3 زن در  در مراسم امس
شاخه هاي فيزيك، شيمي و صلح شمار زنان برنده 
ــاند. اين آمار در حالي  اين جايزه را به ۵۲ نفر رس
منتشر شده كه جاي خالي زنان در ميان برندگان 
نوبل به يكي از عمده ترين بحث هاي نوبل تبديل 
شده و اعتراض هاي بسياري به همراه داشته است. 
ــده، از آغاز اهداي نوبل در سال  آنطور كه گفته ش
۱۹۰۱ تاكنون، حدود ۸۵۴ مرد در ميان برندگان 

اين جايزه قرار داشتند. 
با اينكه بيش از يك قرن از برگزاري و اهداي جوايز 
نوبل مي گذرد، اما طبق تازه ترين آمار منتشر شده، 
در اين مدت تنها حدود ۵.۵ درصد از برندگان اين 
ــان بودند. به گفته بنياد نوبل، مهم ترين  جايزه، زن
دليل اين تفاوت، حضور كمتر زنان در عرصه هاي 
علمي و حقوق بشري بوده است؛ چرا كه برندگان 
ــه چند دهه  ــكيل مي دهند ك نوبل را افرادي تش
ــري  ــه مطالعه، تحقيق و فعاليت هاي حقوق بش ب

مشغول  هستند.
ــر زنان در  ــا توجه به حضور كمت ــاس، ب بر اين اس
ــته، طبيعي به نظر  مراكز علمي در دهه هاي گذش
ــد كه زنان كمتري در ميان برندگان نوبل  مي رس
حضور داشته باشند. اين در حالي است كه حضور 
ــال هاي آغاز مراسم  ماري كوري و مادر ترزا در س
ــده كه انتقادهاي بسياري به تحليل  نوبل باعث ش
بنياد نوبل در خصوص تفاوت زنان و مردان برنده 
ــه تفكرات  ــياري بر اين باورند ك ــد. بس نوبل باش

كليشه اي در جامعه، باعث كمرنگ شدن بسياري 
ــد و  ــي و اجتماعي زنان باش ــاي علم از فعاليت ه
حتي اگر فعاليت هايي صورت بگيرد، به دليل نگاه 
ــان  ــاالرانه در برخي جوامع، بي اهميت نش مردس

داده شود. 
ــال 3 زن توانستند  ــد، امس همانطور كه گفته ش
ــل را دريافت كنند. در ميان آنها، دو زن  جايزه نوب
ــر  در بخش هاي علمي و يكي در زمينه حقوق بش
موفق به كسب اين جايزه شدند. ناديا مراد، يكي از 
جنجالي ترين چهره هاي نوبل امسال، زن جوان ۲۵ 
ساله اي بود كه موفق شد از دست تروريست هاي 
داعش فرار كرده و براي پايان دادن به قاچاق انسان 

و خشونت هاي جنسي فعاليت كند.
ــز موفق به  ــف زي ني ــز، مالله يوس ــش از او ني پي
ــد. دختر نوجوان پاكستاني  دريافت صلح نوبل ش
فعال حقوق بشر و عضو كمپين تحصيل دختران 
ــط طالبان مورد  ــاع از حق آموزش توس كه در دف
هدف گلوله قرار گرفت و در سال ۲۰۱۴ به همراه 
ــاتيارتي از هند، به دليل »مبارزه عليه  كايالش س
ــراي حق تحصيل  ــركوب كودكان و جوانان و ب س
ــل را از آن خود كرد؛  ــودكان«، صلح نوب تمامي ك

ــايد در تعريف جوامع  اتفاقي كه تا پيش از اين، ش
مردساالر امري محال به نظر مي رسيد. 

هرچند كه برخي از فعاالن حوزه زنان بر اين باورند 
ــض و نابرابري  ــق نيز از تبعي ــه حتي زنان محق ك

جنسيتي در امان نيستند.
ــال، اعضاي بنياد نوبل بر اين باورند كه در  با اين ح
سال هاي اخير، در مقايسه با مردان، شمار بيشتري 
ــت نامزدهاي دريافت جوايز نوبل  از زنان در ليس

قرار دارند. 
در بسياري از گزارش ها، ميزان توزيع نوبل با توجه 
ــي شده است.  ــاخص هاي ديگري نيز بررس به ش
گفته شده كه تاكنون، اكثر برندگان نوبل شيمي، 
ــال بودند. در واقع  پزشكي و فيزيك باالي ۷۲ س
سن برندگان اين جايزه در رشته هاي علمي از دهه 
پنجاه ميالدي به اين سو همواره رو به افزايش بوده 
ــت. آنطور كه در برخي گزارش ها گفته شده،  اس
برندگان جايزه صلح نوبل، به خصوص زنان، توجه 
ــياري را به خود جلب مي كنند. فعاليت حقوق  بس
بشري آنها نيز اگر ناشناخته باشد، پس از دريافت 
جايزه اعتبار و شناختي بسياري در ميان مردم در 

سراسر جهان كسب مي كنند. 

»نوبل« زنان بيشتري را ديد 

آمارنامه
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