
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

بابتنوسانقيمتها
ازمردم

عذرميخواهيم

دستگيري
متهماصلي

پروندهسكهثامن

محمدباقر نوبخت  
معاون رييس جمهوري:

عباس جعفري دولت آبادي 
دادستان تهران اعالم كرد

نيـاز اقتـصاد ايـران

صفحه2 صفحه11

   Vol.5  No .1215  Sun. October 7. 2018  يك شنبه  15 مهر 1397 27 محرم 1440  سال پنجم  شماره 1215 16صفحه  قيمت:2000 تومان  

 صفحه 2 

دالر
--

يورو
--

تمام سكه
4130000  تومان

شاخص بورس
184085

مجيد  اعزازي|  دبير گروه راه وشهرسازي|
1- برنده نوبل اقتصاد، به واس��طه ترسيم مطالعات جديد 
اقتصادي، همواره مورد توج��ه اقتصادخوانده ها و فعاالن 
اقتصاد ايران و جهان بوده اس��ت. قرار است فردا )دوشنبه 
15 مهر( برنده يا برندگان جايزه نوبل اقتصاد سال 2018 
معرفي شوند. در فرصت باقي مانده تا وقوع اين رويداد مهم و 
قابل توجه، نگاهي گذرا به نظريه محوري ريچارد تالر،  برنده 
نوبل اقتصاد در سال 2017، با هدف استفاده از آن در تبيين 
برخي از مس��ائل روز ايران و جهان خالي از لطف نيست. 
ريچارد تالر، استاد رش��ته علوم رفتاري و اقتصاد دانشگاه 
شيكاگو به دليل مطالعاتش در زمينه اقتصاد رفتاري برنده 
نوبل اقتصاد سال گذشته شد. كتاب »سقلمه« يا »تلنگر« 
را مي توان نقطه مركزي مطالعات او به شمار آورد. منظور 
از سقلمه هرچيزي اس��ت كه تصميم هاي انسان را تحت 
تاثير قرار مي دهد.  كميته نوبل س��ال گذشته اعالم كرد 
كه كارهاي تالر »تاثيري بس��زا در بس��ياري از حوزه هاي 
تحقيقات اقتصادي و سياس��ت گذاري ها بر جا گذاش��ته 
است.« به گفته اين كميته، تالر در مطالعاتش به اين نتيجه 
رسيده است كه انس��ان ها لذت آني را به لذت آتي ترجيح 
مي دهند، به گونه اي كه حتي اگر انس��ان بداند با صبوري 
خواهد توانست، پول بيشتر يا زندگي بهتري داشته باشند، 
باز هم اغلب، لذت آني را ب��ر مي گزيند. »معمار انتخاب« 
اصطالح ديگري است كه از بطن مطالعات تالر بيرون آمده 
و به تغيير شرايط محيطي به شكلي كه تصميم و انتخاب 
افراد را تحت تاثير قرار دهد، اش��اره دارد. در همين حال، 
مطالعات تازه روان ش��ناختي روي تغيير رفتار انس��ان ها 
حاكي از اين است كه محيط مهم تر از نوسان روزمره اراده 
است. پژوهش ها نشان مي دهد كه اراده چيزي نيست كه 
انسان آن را داشته باشد يا نداشته باشد، بلكه منبعي است 

كه مي توان از آن يا آن را بازسازي كرد.
2- از حدود سه سال پيش كه ايران و كشورهاي عضو 5+1 
به توافق هسته اي موسوم به »برجام« دست يافتند، تاكنون، 
اين دستاورد چندجانبه در داخل و خارج از ايران منتقدان 
با نفوذي داشته است. برخي از گروه هاي سياسي داخلي بر 
اين باور بوده و هس��تند كه با برجام، حقوق هسته اي ايران 
پايمال شده است. همزمان بخشي از نيروهاي سياسي در 
امريكا، رژيم صهيونيستي و برخي از كشورهاي حاشيه اي 
جنوب خلي��ج فارس نيز اظه��ار كرده و مي كنن��د كه اين 
توافقنامه هس��ته اي، منافع ايران را ب��دون هيچ هزينه اي 
براي اين كشور تضمين كرده اس��ت. حتي دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا بارها و باره��ا گفته كه برجام بدترين 
توافق در طول تاريخ اين كشور اس��ت. آن سوتر اما، دولت و 
اكثر گروه هاي سياس��ي ايران و همچنين تمام طرف هاي 
خارجي برجام به همراه مقام هاي س��ابق امريكا به ش��دت 
حفظ اين دستاورد چندجانبه را هدف گذاري كرده و دنبال 
مي كنند. از همين رو اس��ت كه مي توان پيگيري طرفين 
برجام براي حفاظت از آن را نش��انه اي حاكي از اين دانست 
كه توافق هس��ته اي، توافقي برد- برد بوده و هست و منافع 
همه طرفين را تضمين مي كند. در اين ميان،  موضع دولت 

ترامپ درباره برجام يك استثنا به شمار مي رود، به گونه اي 
كه جان كري، وزير خارجه س��ابق امري��كا كه طي يك ماه 
گذشته به شدت از سياست هاي ضد برجامي ترامپ انتقاد 
كرده اس��ت، طي روزهاي گذش��ته خروج ترامپ از برجام 
را بزرگ ترين اش��تباه راهبردي امريكا از زمان جنگ عراق 
خوانده اس��ت. روز جمعه نيز برونو لي ماير، وزير امور دارايي 
فرانس��ه، تحريم هاي امريكا عليه ايران را فرصتي توصيف 
كرده كه كش��ورهاي اروپايي مي توانند از آن براي تشكيل 
نهادهاي مستقل مالي استفاده كنند تا بتوانند با هر كسي كه 
مي خواهد تجارت كنند. قرار نيست واشنگتن تصميم بگيرد 

كه آيا ما مجاز به تجارت با ايران هستيم يا خير.«
 3- در چنين شرايطي اس��ت كه برجام را مي توان تلنگر 
يا سقلمه اي دانس��ت كه انتخاب هاي بين المللي را تحت 
تاثير قرار داده اس��ت. چ��ه آنكه اين توافقنامه هس��ته اي 
توانست محيط حقوقي تازه اي را براي انتخاب گزينه هاي 
هوشمندتر توسط همه طرف ها ايجاد كند، به گونه اي كه 
در اين محيط نه تنها منافع آني كه مصلحت آتي طرفين 
نيز تضمين شده و مي ش��ود و كش��ورهاي اروپايي آن را 
فرصتي براي استقالل مالي از امريكا و تضعيف سلطه دالر 
قلمداد مي كنند. اين محيط حقوقي به اندازه اي ابتكاري و 
سازنده انتخاب براي طرفين بوده و هست كه دونالد ترامپ 
نتوانس��ت خود را در اين چارچوب حقوقي دقيق محدود 
كند و ترجيح داد رويكردهاي خصمانه خود عليه ايران را 
با روش هايي ديگر دنبال كند، از همين رو، با خروج از برجام 
تالش كرد تا اين محيط حقوقي را مخدوش كرده و ديگران 
را از ادامه مسير در اين محيط منصرف كند. اما تاكنون در 
مسير تازه خود بزرگ ترين و سنتي ترين متحدان خود را 
از دست داده اس��ت. اگر چه ايران تحت فشارهاي ناشي از 
تحريم هاي امريكا قرار دارد، اما در صورتي كه كانال مالي 
مستقل اروپا و همچنين توافقنامه نفتي ايران و اروپا نهايي 
شده و به مرحله اجرا درآيد و ش��رط دولت ايران مبني بر 
تامين منافع ملي كش��ورمان براي تداوم حضور در برجام 
تضمين ش��ود،  بخش قابل توجهي از اين فشارها كاهش 
مي يابد. از اي��ن رو، برقراري روابط پايدار ب��ا اتحاديه اروپا، 
تداوم فروش نفت و حفظ درآمدهاي نفتي، دس��تيابي به 
كانال مالي جديد بين المللي، و همچنين تضعيف دشمن 
40 ساله جمهوري اسالمي و برخي از متحدان منطقه اي 
آن، مزيت هاي حفظ برجام براي ايران خواهد بود. همزمان 
ايجاد يك كانال پولي مبتني بر يورو و تقويت آن فرصتي 
منحصر به فرد براي جان گرفتن اس��تقالل مالي اتحاديه 
اروپا و يورو خواهد بود و تضعيف س��لطه دالر بر بازارهاي 
جهاني را در پ��ي خواهد داش��ت. از همين رو اس��ت كه 
كشورهاي اروپايي از فرانسه تحت تاثير سقلمه برجام، در 
اين جايگاه قرار گرفته اند كه لذت و منفعت آني همراهي با 
ترامپ را به لذت و منفعت آتي ايجاد كانال مالي مستقل از 
رژيم مالي مبتني بر دالر ترجيح دهند و همراه با انگليس، 
آلمان، روسيه، چين رفتار و روش متفاوتي را براي تضعيف 
سلطه امريكا بر بازار هاي جهاني در پيش گيرند. روشي كه 

بي گمان، ايران نخستين بهره بردار آن خواهد بود.

رييس شوراي عالي استان ها گفت: در اليحه ماليات 
بر ارزش افزوده مهم ترين موضوع مرتبط با ش��وراها 
كه همان اجازه اخذ عوارض توسط شوراهاي اسالمي 

شهر و بخش است، لغو شده است.
به گ��زارش ايرنا از ش��وراي عالي اس��تان ها مرتضي 
الويري روز ش��نبه افزود: ش��وراهاي ش��هرها بعد از 
قانوني ش��دن اين اليحه نمي توانند ع��وارض وضع 
كنند؛ اگر اين اتفاق رخ دهد، شوراها در عمل تعطيل 

و تشريفاتي مي شوند.
وي ادام��ه داد: در قان��ون قبل��ي ذيل م��اده »50« 
تبصره اي وجود دارد كه ش��وراها متناسب با شرايط 
محل��ي در ش��هرها و بخش ها مي توانند نس��بت به 
تعريف، تصويب و اخ��ذ عوارض اقدام كنن��د، اما در 
اليحه جديد ارس��الي از س��وي دولت اي��ن اجازه از 

شوراها سلب شده است. 
الويري اضافه كرد: اين موضوع بارها به كميسيون ها 
و نمايندگان مجلس و حتي عل��ي الريجاني رييس 
مجلس شوراي اسالمي اعالم ش��ده و حتي شوراي 
عالي اس��تان ها در اين خصوص مصوبه داشته است؛ 
اما كميس��يون اقتصادي مجلس خارج از چارچوب 
كارشناسي و نظرات شوراي عالي استان ها اقدام كرده 
است و جمع بندي اين كميس��يون با قانون قبلي و 
نظرات شوراي عالي استان ها مغايرت ساختاري دارد.

وي، نقش قانون ماليات بر ارزش افزوده را بطور جدي 
در نظام اقتصادي ش��هري و روس��تايي س��اختاري 
و كليدي دانس��ت و تاكيد كرد: بنابراي��ن به صورت 
مختصر مي ت��وان بحث را اينگونه جم��ع بندي كرد 
كه سهم عمده اي از نظام اقتصاد شهري و روستايي 

كشور به اليحه ماليات بر ارزش افزوده وابسته است.

  رايزني با مجلس در مورد اليحه
ماليات بر ارزش افزوده

رييس شوراي عالي استان ها در پاسخ به سوالي مبني 
بر اينكه در حال حاضر اليحه ماليات بر ارزش افزوده 
در مجلس شوراي اسالمي در چه وضعيتي قرار دارد 
و اقدامات شوراي عالي اس��تان ها در واكنش به اين 
اليحه چيست، بيان كرد: در شرايط كنوني اليحه در 
كميسيون اقتصادي مجلس تقريبا جمع بندي شده 
است و جمع بندي كميس��يون اقتصادي به سويي 
سوق پيدا مي كند كه در عمل نظام اقتصادي شهري 

و روستايي به هم ريخته مي شود.
وي ادامه داد: اين موضوع در جلسات مختلف شوراي 
عالي استان ها، ش��وراهاي كش��ور، نشست شوراي 
شهرها و شهرداري هاي مراكز استان ها بارها مطرح 
شده و نظرات به نمايندگان مجلس ارسال شده است.

الويري با بيان اينكه مهم ترين كاركرد ش��ورا پس از 
انتخاب شهردار صدور مجوز وضع عوارض متناسب 

با شرايط محلي است، گفت: با تصويب اليحه ماليات 
بر ارزش افزوده هدايت كشور به سوي تمركز گرايي 

شكل مي گيرد.
رييس ش��وراي عالي استان ها خاطر ش��ان كرد: در 
اليحه جديد اعالم ش��ده اس��ت كه نوع عوارض بايد 
از سوي وزير كشور به تمام ش��هرداري ها، شوراها و 

دهياري ها ابالغ شود.
وي افزود: ابتدا بايد بگوييم كه چنين چيزي ميس��ر 
نيست، وزير كشور نمي تواند در2 ماه پايان سال براي 
هزار و 300 و چند ش��هر و 30 هزار واحد روس��تايي 
عوارض و نوع ع��وارض را اعالم كند، ب��راي مثال در 
ش��هرهايي مانند بندرعب��اس يا ارومي��ه نوع منبع 
اخذعوارض متفاوت اس��ت؛ بنابراين نمي توان براي 
همه آنها يك نسخه پيچيد، افزون بر آن، مجددا نظام 
اداره كش��ور را به صورت تمركزگرايي شديد هدايت 
مي كنيم كه مغايرت س��اختاري با قانون اساس��ي و 

سياست هاي كلي نظام خواهد داشت.
به گفته الويري، ايراد ديگري كه در اين زمينه وجود 
دارد، عوارض ناش��ي از آالينده ها و ش��ماره گذاري 
خودروها كه در قانون پيشين براي شهرداري ها بوده 
و به عنوان ماليات تلقي كرده و در اختيار دستگاه هاي 

دولتي و دستگاه هاي اجرايي گذاشته است. 
وي ادامه داد: اين از يك س��و براي شهرها و روستاها 
عوارض ايجاد مي كند كه بايد از آن ش��هرداري ها و 
دهياري ها باش��ند، اين اتفاق سبب ش��ده است كه 
عوارض ناش��ي از آاليندگي خودروه��ا و همچنين 
صناي��ع و مش��اغل در اختي��ار وزارت كش��ور و 
دس��تگاه هاي دولتي قرار گيرد كه س��بب مي شود 

درآمدهاي پايدار شهرداري ها كاهش يابد.

  تصويـب اليحه ماليـات بـر ارزش افزوده 
نظام اقتصادي كشور را دچار اختالل مي كند

رييس شوراي عالي اس��تان ها در ادامه از جلسات و 
اقدامات شوراي عالي اس��تان ها در مورد اين اليحه 
گفت: زماني كه مجموعه دهياري ها، ش��هرداري ها 
و شوراهاي شهر و روستا و سلس��له مراتب شوراها از 
جمله شوراي عالي استان ها به اين نكات پي برد كه 
با تصويب اليحه ماليات بر ارزش افزوده اساسا نظام 
اقتصادي ش��هري و روستايي كش��ور دچار اختالل 
و اغتشاش خواهند ش��د و با تصويب اين قانون نظام 
ش��هري به ش��دت تمركزگرا خواهد ش��د، سلسله 
جلساتي با رياست مجلس شوراي اسالمي و اعضاي 

كميسيون اقتصادي تشكيل داد. 
وي افزود: در آنجا اعالم ش��د اگر اين قانون در اين 
چارچوب بدون توجه به اين نكات ش��وراها مطرح 
و تصويب شود، ش��هرداري ها و دهياري ها دولتي 

خواهند شد.

رييس شوراي عالي استان ها: 

اخذ عوارض توسط شوراهاي اسالمي لغو شد
تلنگر برجام

گزارشسرمقاله

همينصفحه

سرمقاله

تلنگر برجام
1- برنده نوبل اقتصاد، 
ب��ه واس��طه ترس��يم 
جدي��د  مطالع��ات 
اقتصادي، همواره مورد 
توجه اقتصادخوانده ها 
و فعاالن اقتصاد ايران 
و جهان بوده است. قرار 
اس��ت فردا )دوشنبه 
15 مهر( برنده يا برن��دگان جايزه نوبل اقتصاد 
سال 2018 معرفي شوند. در فرصت باقي مانده 
تا وقوع اين رويداد مهم و قاب��ل توجه، نگاهي 
گذرا به نظريه محوري ريچارد تالر،  برنده نوبل 
اقتصاد در س��ال 2017، با هدف استفاده از آن 
در تبيين برخي از مس��ائل روز اي��ران و جهان 
خالي از لطف نيست. ريچارد تالر، استاد رشته 
علوم رفتاري و اقتصاد دانشگاه شيكاگو به دليل 
مطالعاتش در زمينه اقتصاد رفتاري برنده نوبل 
اقتصاد سال گذشته ش��د. كتاب »سقلمه« يا 
»تلنگر« را مي توان نقط��ه مركزي مطالعات او 

به شمار آورد. 

مجيد  اعزازي

صفحه10

دانش و فن

 غيبت واردكنندگان
عامل كمبود گوشي در  بازار

 رييس سازمان توسعه تجارت ايران آنچه موجب 
كمبود گوشي در بازار شد را غيبت فعاالن صنف 
در تجارت دانس��ت و گفت: اكنون موانع مقرراتي 
س��ر راه ش��ركت ها وجود ندارد و ه��ر نمايندگي 
رسمي مي تواند براي واردات گوشي ثبت سفارش 
كند و گوش��ي بياورد.مجتبي خس��روتاج  معاون 
وزير صنعت، معدن وتجارت در جمع خبرنگاران 
در نمايشگاه تلكام در پاسخ به سوالي درباره موانع 

واردات گوشي توسط شركت ها كه ...

راه وشهرسازي

شفاف سازي؛ حلقه گمشده 
توسعه پايتخت

نام ته��ران ب��رای نخس��تين ب��ار در يکی از 
نوشته های تئودوسيوس يونانی در حدود اواخر 
سده دوم پيش از ميالد به عنوان يکی از توابع 
ری ذکر شده اس��ت. با اين حال، قديمی ترين 
س��ند فارس��ی موجود درباره نام تهران نشان 
می دهد که اين شهر قبل از سده سوم هجری 
قمری وجود داش��ته اس��ت، زيرا نويسنده ای 
به نام ابوسعد سمعانی در کتاب خود از شخصی 
به نام ابوعبدهلل محمد اب��ن حامد تهرانی رازی 
نام می برد ک��ه اهل تهران ری بوده و در س��ال 
261 هجری قم��ری برابر 874 مي��الدی در 
گذشته اس��ت. ابوالقاس��م محمد ابن حوقل 
به س��ال 331 هجری قمری در توصيف شهر 
تهران نوشته اس��ت که تهران در شمال شهر 
ری واقع شده است و دارای باغ های فراوانی با 

ميوه هاي متنوع است. 
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خبر

رييس شوراي راهبردي روابط خارجي گفت: 
اقدام ه��اي دونال��د ترام��پ رييس جمهوري 
امريكا سياست هاي استقالل طلبانه كشورها 

را تقويت كرد.
به گزارش خبرنگار ايرن��ا، كمال خرازي عصر 
ديروز - ش��نبه - در نشست مش��ترك با ورنر 
فاسالبند رييس موسس��ه مطالعات امنيتي و 
اروپايي اتريش، افزود: اس��تقالل اروپا و تالش 
آنها براي اي��ن موضوع همواره م��ورد تاكيد و 
حمايت ايران بوده و خواهد بود و خوش��حال 
هس��تيم كه اروپا هم به اين نتيجه رسيده كه 
آينده اروپا در گرو اس��تقالل از امريكا و كاري 

است. 
وي با بيان اينكه چيني ها هم چنين سياستي 
را دنب��ال مي كنند، گف��ت: چيني ه��ا بر اين 
اعتقاد هستند كش��وري كه 200 سال بيشتر 
عمر ندارد نمي تواند براي جهان تعيين تكليف 

كند و اين حرف حكيمانه اي است.
خ��رازي اضافه ك��رد: چيني ه��ا در نب��رد با 
امريكا پيروز خواهند ش��د و برنامه هاي بسيار 
بلندمدتي دارند كه چين را ب��ه عنوان قدرت 

اول جهان كند.
وي ياد آور ش��د: سياس��ت هاي ترامپ كمك 
كرده كه كشورهاي ديگر به فكر اين باشند كه 
سياست هاي مستقلي داشته باشند و راه خود 

را از امريكايي ها جدا كنند. 
وي گفت: كش��ورهايي كه رواب��ط اقتصادي 
گسترده و عميقي با امريكا دارند راه دشواري 
براي اس��تقالل از آن دارند ولي نفس گرايش 

به سياست استقالل طلبانه امر مباركي است.
رييس شوراي راهبردي روابط خارجي ادامه 
داد: وقتي بحران سوريه آغاز شد برخي گفتند 
دولت بشار اسد يك ماه بيشتر دوام نمي آورد 
اين اظهارات ناش��ي از ش��ناخت ضعيف آنها 
از منطقه داش��ت كه تاكنون هم ادامه دارد و 
قطعا اگر خواس��ت آنها محقق مي شد بيش از 

هر كس به سود رژيم صهيونيستي بود. 
خرازي تصري��ح كرد: ما از ابتدا مي دانس��تيم 
كه اس��راييل پش��ت اين بحران است و برخي 
كش��ورهاي عربي كه وارد اين ماجرا ش��دند 
فريب اسراييل را خوردند و اين بحران را ايجاد 

كردند.
خرازي گفت: نتيجه اين شد كه امروز پس از 
سال ها جنگ دولت سوريه بر بيشتر خاك اين 
كشور حاكم است، حزب اهلل لبنان نمايندگان 
بيش��تري را به پارلمان خود فرس��تاد و عراق 
امروز دول��ت جديد خود را تش��كيل مي دهد 
و اينها نش��ان دهنده موفقيت ه��اي ايران در 

منطقه است.

اقدامات ترامپ سياست هاي 
استقالل طلبانه را تقويت كرد

خبر

ريي��س دي��وان عدال��ت اداري گف��ت: تع��داد 
شكايت هاي مردمي از وزارت بهداشت در سال هاي 
94 تا 96 افزايش داشته و متأسفانه بايد بگويم كه 
ميزان شكايت ها در حدود 60 درصد رشد پيدا كرده 
است. به گزارش فارس، حجت االسالم و المسلمين 
محمد كاظم بهرامي رييس ديوان عدالت اداري در 
مراسم پنجمين همايش حقوقي علمي كاربردي 
مديران دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور 
كه در دانشگاه علوم پزشكي برگزار شد، اظهار كرد: 
تعامالت خوبي ميان ديوان عدالت اداري و وزارت 
بهداش��ت برقرار اس��ت و ايران در مرجع قضايي 
بين المللي نيز در احقاق حقوق خود اقدامات الزم 
را انج��ام داد و در نهايت ديوان الهه به نفع كش��ور 
ما رأي صادر ك��رد.وي افزود: تعداد ش��كايت هاي 
مردمي از وزارت بهداشت در س��ال هاي 94 تا 96 
افزايش داش��ته و متأس��فانه بايد بگويم كه ميزان 
شكايت ها در حدود 60 درصد رشد پيدا كرده است.

حجت االسالم والمسلمين بهرامي با بيان اينكه در 
اصل 172 قانون اساسي پيش بيني شده است كه 
مردم مي توانند از دستگاه هاي دولتي شكايت كنند 
و اين موضوع افتخاري براي قانون اساس��ي ما در 
راستاي حاكميت قانون محسوب مي شود، گفت: 
در اصل 170 پيش بيني شده است اگر مصوبه اي 
در دس��تگاه هاي دولت��ي و غيره صادر ش��ود و آن 
بخشنامه بر خالف قانون باشد، قضات نمي توانند 
بر خالف قانون عمل كنند و هر كس��ي مي تواند از 

بخشنامه خالف قانون شكايت كند.
رييس ديوان عدالت اداري ادامه داد: نهادهايي مانند 
شهرداري حق ندارند مصوباتي خالف قانون داشته 
باشند اما متأسفانه شكايت از دستگاه هاي دولتي در 
حال افزايش است و سوالي كه اينجا مطرح مي شود 
اين است كه چرا اين همه ش��كايت و نقض قانون 
انجام مي شود. نكته مثبت اين است كه مردم مراقب 
هستند تا خالف قانون اجرا نشود و يكي از وظايف 

دستگاه قضايي احقاق حق مردم است.
حجت االسالم والمسلمين بهرامي گفت: بيشترين 
ش��كايت ها به ديوان عدالت اداري مربوط به الزام 
به پرداخت وجوه مرخصي است كه در اين زمينه 
ه��زار و 347 پرونده، پرداخت كارانه ه��زار و 287 
پرونده، پرداخت حق بيمه 966 پرونده، پذيرش و 
احتسابات سوابق 880 پرونده و مسائل قانوني ديگر 
680 پرونده تشكيل شده است.وي با بيان اينكه ما 
بايد تالش كنيم تا مردم مجبور نشوند براي احقاق 
حق خود شكايت كنند زيرا شكايت از دستگاه هاي 
دولتي در حدود 2 س��ال وقت م��ردم را مي گيرد، 
گفت: اين كار به نظرم جالب و موجه نيست و همه 
ما بايد تالش كنيم تا اشكال كار را پيدا كنيم و جهت 
رف��ع آن برنامه ريزي انجام دهيم ت��ا مردم مجبور 

نباشند به ديوان عدالت اداري مراجعه كنند.

شكايات از وزارت بهداشت 
۶۰ درصد رشد داشته است

كالن

دولت از راه هاي 
عوام فريبانه برگردد

3 7

در روز »توجه به شهر تهران« عنوان شد



   بسته معيشتي ويژه دولت براي حمايت 
از خانواده هاي كم درآمد؛پاد|

شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سياست هاي الزم 
براي هماهنگي در عرضه كاال و مقابله با احتكار و 
اختفاء كاالها را تصويب كرد. در جلسه ديروز اين 
شورا كه با حضور سران قواي مقننه و قضاييه و به 
رياست حس��ن روحاني برگزار شد؛ پيشنهادهاي 
دس��تگاه هاي اجرايي و قضايي ب��راي اطمينان از 
عرضه مناسب كاالها و هماهنگي در مقابله با احتكار 
و اختفاء به نحوي كه موجب ش��فافيت، تس��ريع 
و تس��هيل بيش��تر در فرايند تامين و توزيع كاال و 
همچنين دسترسي مناسب مردم به كاالهاي مورد 
نيازشان شود؛ بررسي و سياستهاي اجرايي و طرح 
تقسيم كار و هماهنگي نهادهاي ذيربط، تصويب 
شد.همچنين پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه در 
خصوص تامين و تخصيص بس��ته معيشتي ويژه 
دولت براي حمايت از خانواده هاي كم درآمد نيز در 
جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورد بحث 
و تصميم گيري قرار گرفت و مقرر ش��د با تصويب 
طرح عملياتي آن در جلسات آينده دولت طرح به 

اجرا گذارده شود.

   دولت تصميمي براي قطع يارانه ها ندارد؛ 
باشگاه خبرنگاران|

معاون اقتصادي رييس جمه��ور گفت: هيچ گونه 
تصميمي درباره قطع يارانه ها و جايگزيني بسته هاي 
حمايتي در دولت اتخاذ نشده است. محمد نهاونديان 
با اشاره به اخبار منتشره در خصوص قطع يارانه هاي 
نقدي و جايگزيني بسته هاي حمايتي براي اقشار 
آس��يب پذير در رس��انه ها اظهار ك��رد: هيچ گونه 
تصميمي درباره قطع يارانه ها و جايگزيني بسته هاي 
حمايتي از س��وي دولت اتخاذ نشده است. معاون 
اقتصادي رييس جمهور با بيان اينكه نوسانات ارزي 
آسيب هايي را به اقشار ضعيف وارد كرده كه در حال 
ساماندهي اقدامات جبراني براي اين قشر از جامعه 
هستيم, گفت: اين بسته ها تا دو هفته آينده توسط 

سازمان برنامه و بودجه اعالم مي شوند.

   تاكيد اژه اي بر كاهش زمان رس�يدگي 
به پرونده ها؛ صداوسيما|

مع��اون اول قوه قضاييه بركاهش زمان رس��يدگي 
به پرونده هاي قضايي تاكيد كرد .اژه اي در مراس��م 
معارفه رييس كل دادگستري استان همدان با اشاره 
به فشار هاي اقتصادي دشمن و ايجاد جنگ رواني 
گفت: : دش��منان در تالش��ند با ايجاد جنگ رواني 
ضمن بدبيني مردم به نظام اسالمي و ناكارآمد جلوه 
دادن آن، بين مردم و حاكميت فاصله و شكاف ايجاد 
كنند.معاون اول قوه قضاييه افزود: مسووالن بايد براي 
برون رفت از مشكالت فعلي كشور، بر روحيه انقالبي و 

جهادي و توانمندي هاي داخلي تكيه كنند.

    بررسي استيضاح آخوندي در كميسيون 
عمران؛ تسنيم| 

عليم يارمحمدي، عضو هيئت رييسه كميسيون 
عمران مجلس ش��وراي اس��المي، از بررسي طرح 
اس��تيضاح عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي 
در اي��ن كميس��يون خب��ر داد و گفت: براس��اس 
برنامه ريزي هاي انجام شده قرار است طرح استيضاح 
وزير در كميسيون عمران )يكشنبه 15 مهر( بررسي 
شود. وي با بيان اينكه وزير راه با حضور در اين جلسه 
درباره محور هاي اس��تيضاح، توضيحات��ي را ارايه 
مي دهد، افزود: اگر طراحان استيضاح از پاسخ هاي 
وزير قانع شوند، طرح از دستوركار كميسيون خارج 
مي ش��ود. در غير اي��ن صورت ط��رح مذكور براي 
رس��يدگي در جلس��ه علني تقديم هيات رييسه 

پارلمان مي شود.

   دي�دار الريجان�ي با نماين�ده ولي فقيه 
در سپاه؛ ايسنا|

 صبح ديروز حجت االس��الم والمسلمين حاجي 
صادق��ي نماينده ولي فقيه در س��پاه پاس��داران 
انقالب اسالمي با علي الريجاني ديدار كرد. در اين 
ديدار حاجي صادقي گزارشي از برنامه هاي جديد 
نمايندگي ولي فقيه در س��پاه پاس��داران انقالب 
اسالمي براي ارتقاء سطح آگاهي ديني پاسداران 
و بسيجيان ارايه كرد و با اشاره به سوابق پاسداران 
در عالقه مندي ب��ه مباحث ايدئولوژيك از ابتداي 
انقالب اسالمي، كوشش فعلي را در راستاي افزايش 
بصيرت ديني آنها و افزايش فضاي معنوي در سپاه 
 و دوري گزيني از وارد ش��دن به دسته بندي ها و 
جناح بندي هاي سياس��ي عنوان كرد. وي افزود: 
وظيفه سپاه حراس��ت از دس��تاوردهاي انقالب 
اسالمي در برابر برنامه هاي دشمنان انقالب است. 
رييس مجلس شوراي اس��المي نيز ضمن تأكيد 
بر اهميت جايگاه واالي سپاه، حفظ اين نهاد را از 
اولويت هاي همه دوستان و ياران انقالب اسالمي 
دانس��ت و مراقبت از عظمت سپاه را در گرو رفتار 
س��نجيده در همه امور و اطاعت كام��ل از تدابير 
فرمانده معظم كل قوا و وارد نشدن به امور خرد و به 
خصوص به گروه ها و جناح هاي سياسي درون نظام 
كه موجب خدشه وارد شدن به موقعيت برجسته و 

ممتاز سپاه خواهد شد، برشمرد.

  دهقان�ي فيروزآبادي رييس فراكس�يون 
مناطق آزاد تجاري - صنعتي شد؛ ايرنا|

در انتخابات هيات رييس��ه فراكسيون مناطق آزاد 
تجاري صنعت��ي و مناطق وي��ژه اقتصادي، كمال 
دهقاني فيروزآبادي رييس و كبيري و شريفي نيز 
به عنوان نواب رييس اين فراكسيون انتخاب شدند. 
كم��ال دهقاني فيروزآبادي درخصوص تش��كيل 
فراكسيون مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق 
ويژه اقتصادي، گفت: با توج��ه به اهميت مناطق 
آزاد تج��اري - صنعتي و مناطق وي��ژه اقتصادي و 
پراكندگي جغرافيايي آنها و مزيت هاي نسبي آنها 
نمايندگان اين مناطق و استان هايي كه اين مناطق 
در حوزه آنها قرار گرفته يكي از موارد مورد اهتمام 
آنها فعاليت هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي است.

ايران2روي موج خبر

»تعادل«گزينههايپيشرويايراندربارهبرجامرابررسيميكند

سناريو هاي تهران پس از 13 آبان
گروه ايران|

مهرماه سال بعد ايرانيان در البه الي اخبار به دنبال چه 
مي گردند؟ آخرين وضعيت پرونده ايران در ش��وراي 
امنيت سازمان ملل؟ يا نتايج مذاكره ايران و اروپا. اينها 
احتماالتي از وضعيت ايرانيان است در سال آينده، پس 
از آنكه س��ران نظام تصميم مي گيرند از برجام خارج 
شوند، يا بخشي از تعهدات خود را كنار بگذارند يا آنكه 
در توافق هسته اي مانده و اميد به آينده داشته باشند. 
دست كم چهار احتمال پيش روي سياست خارجي 
ايران قرار دارد. احتمال اينكه از توافق هسته اي خارج 
شود كه بازگشت به س��ال 84 است. در برجام بماند و 
اميد به تغيير و تحوالت سياسي در آينده داشته باشد. 
يا آنكه بخشي از تعهدات خود در برجام را به حالت تعليق 
درآورد. هر چن��د در اين بين برخي از احتمال مذاكره 
مستقيم با دولت ترامپ سخن مي گويند كه نه نشانه اي 

از آن در تهران يافت مي شود نه در واشنگتن. 

  سناريوي اول؛ پايان برجام
در مي��ان گزينه هاي روي ميز، ي��ك گزينه اگرچه تا 
به امروز فرصت زيادي براي بروز و ظهور نداش��ته، اما 
طرفداران��ي دارد كه اگ��ر از انزواي ام��روز خود خارج 
شوند، به چشم بهم زدني آن را اجرايي مي كنند؛ چنانكه 
پيش از اين در دهه هشتاد چنين كرده بودند: »خروج 
از توافق هسته اي«. پس از آنكه ترامپ در ارديبهشت 
ماه از توافق هس��ته اي خارج شد، زمزمه هايي از سوي 
چهره هاي تندرو شنيده شد كه تهران بي هيچ درنگي 
بايد برجام را بوسيده و به كناري بگذارد. سناريويي كه 
طرفدارانش همان مخالفان برجام از ابتداي مذاكرات 
هسته اي در سال 92 بودند؛ همان هايي كه تا توانستند 
براي عدم توافق كوشيدند، روزي هم كه برجام امضا شد 
و به مجلس آمد، براي تصويب آن در مجلس اصولگرا 
نمايش گونه گريستند. اما خروج از توافق هسته اي ايران 
را به كجا مي كشاند؟ محتمل ترين سناريو، همسويي 
اروپا با امريكا و شكس��تن فضاي يكسويه عليه اياالت 
متحده است كه امروز شكل گرفته. اروپايي ها كه اگرچه 

توان آنچناني براي مقابله با تحريم هاي امريكا ندارند؛ اما 
مدعي هستند براي حفظ برجام هر آنچه از دستشان 
بر مي ايد خواهند كرد؛ البته اگر ايران به تعهداتش بر 
اساس توافق هسته اي عمل كند. گزاره » تالش براي 
حفظ منافع اقتصادي ايران بر اساس برجام، تا زماني 
كه تهران در توافق بماند«، گ��زاره ديگري را پيش رو 
مي گذارد كه خروج ايران از توافق هسته اي، به معناي 
گسست در پيوند امروز ايران و اروپا است. گسستي كه 
به نظر دولت ترامپ از آن اس��تقبال مي كند. چنانكه 
چندي پيش حسن روحاني كه به نيويورك رفته بود در 
گفت وگو با يك رسانه امريكايي از اميد ترامپ به خروج 
ايران از توافق هسته اي، پس از زيرپا گذاشتن توافق از 
سوي امريكا سخن گفته بود كه با ماندن ايران در برجام 
اين نقشه ترامپ نقش برآب شد. نقشه اي كه احتماال 
خاتمه اش تشكيل پرونده ديگري براي ايران در شوراي 
امنيت س��ازمان ملل و رديف شدن قطعنامه هاي اين 
شورا عليه ايران است. همان طور كه يك بار پيش از اين 
در سال 84 و با رفع پلمپ از تاسيسات هسته اي، چنين 
ش��ده بود. در اين بين، اگرچه برخي از مقامات دولت 
روحاني از جمله خ��ود او و ظريف و معاونين اش چند 
بار از احتمال خروج از برج��ام، در صورت عدم تحقق 
وعده هاي اروپا سخن گفته اند، اما به نظر نمي رسد، اين 
احتمال، آن گونه كه تندروهاي اصولگرا از دولت انتظار 

دارند، تحقق يابد. 

  سناريوي دوم؛ تعليق تعهدات
در اين بين، برخي كه موضعي ميانه تر دارند، خواهان 
اقدام متقابل هستند. تعليق بخشي از تعهدات ايران بر 
اساس توافق هسته اي پيشنهاد آنان است. پيشنهادي 
كه به نظر نمي رس��د راهكاري براي خروج از وضعيت 
فعلي باش��د و احتماال وضعي��ت را پيچيده تر كرده و 
طرفين را به ميز مذاكره جديدي مي كش��اند. مذاكره 
فرسايشي كه نتيجه نهايي آن براي ايران هماني خواهد 
بود كه امروز قرار است اروپا به ايران تضمين دهد. با اين 
حال، پيشنهاد دهندگان اين سناريو، اين اقدام را براي 

دست يافتن به اهرم فشار براي گرفتن امتياز مي دانند 
كه به اعتقاد آنان امروز ايران از آن برخوردار نيس��ت. 
تصميمات��ي همچون عدم اج��راي پروتكل الحاقي و 
محدوديتهاي برنامه غني س��ازي اورانيوم - ش��امل 
نگه داشتن سطح غني سازي زير 5 درصد پيشنهاد اين 
دسته از افراد براي تقابل با تصميم امريكا در خروج از 
توافق است. آنطور كه علي اكبر صالحي رييس سازمان 
انرژي اتمي مي گويد اگر ايران چنين تصميمي بگيرد 
»تنها چهار روز زمان الزم اس��ت تا به غني سازي 2۰ 
درصدي بازگرديم«. هر چند كسي نمي داند اين تصميم 

در آخر به اهرم فش��اري براي ايران تبديل خواهد شد 
يا آنكه ديپلمات ه��ا را وارد مذاكرات طوالني و بي ثمر 
خواهد كرد؛ البته اگر بتوان سناريو خروج اروپا از توافق 

را ناديده گرفت.

 سناريوي سوم؛ ماندن در توافق و اميد به آينده
اما سناريو محتمل، يا دست كم سناريوي فعلي دولت 
روحاني ماندن در توافق هس��ته اي در ازاي گرفتن 
امتياز از اروپايي ها اس��ت. اي��ن را مي توان از موضع 
مقامات ارشد دولت فهميد. آنها كه سخني از خروج 

از برجام نمي گويند و مردم را به تحمل مدتي اندك 
براي خروج از وضعيت فعلي دعوت مي كنند. به نظر 
مي رسد دولت در اين سناريو دو راه پيش روي خود 
مي بيند. يا با مقاومت در برابر تحريم ها و شكس��ت 
دادن آن با كمك هاي حداقلي اروپا، دولت ترامپ را 
به ميز مذاكره مي كشاند يا آنكه پس از پايان دولت 
ترامپ و تضعيف حرب��ه تحريم با مقاومت ايراني ها، 
به توافقي جامع تر با دولت جديد واش��نگتن دست 
مي يابد. تحليلي كه بيشتر تابع تحوالت در خارج از 

مرزهاي ايران است. 

دادستانتهراناعالمكرد

دستگيري متهم اصلي پرونده سكه ثامن
گروه ايران|

»متهم اصلي پرونده س��كه ثامن دستگير شد.« اين 
عنوان خبري اس��ت كه ديروز و همزمان با آغاز هفته 
نيروي انتظامي روي خروجي خبرگزاري ها قرار گرفت 
و بالفاصله در شبكه هاي اجتماعي بازنشر شد؛ خبري 
كه با توجه به حجم باالي تخلفات مالي پرونده و درگير 
شدن دامنه وسيعي از شهروندان در آن بازخورد هاي 
فراواني در افكار عمومي پيدا كرده بود و گمانه زني هاي 
فراواني در خصوص آن مطرح مي شد. دادستان تهران 
هم ديروز ابعاد و زواياي تازه اي از اين پرونده را روش��ن 
كرد و ب��ا تذكر به مردم در مواجهه ب��ا كالهبرداران از 
آنان خواس��ت كه به هيچ عنوان در دام چنين افرادي 

گرفتار نشوند.
عباس جعفري دولت آبادي در حاشيه نشست با صرافان 
از دستگيري متهم پرونده سكه ثامن خبر داد و اظهار 
كرد: طبق گزارش پليس، بامداد ش��نبه متهم پرونده 
سكه ثامن دستگير و به دستگاه قضايي تحويل داده شد.

او ضمن قدرداني از اقدامات پليس در رابطه با دستگيري 
اي��ن متهم، اف��زود: طبق گزارش ها مته��م در برخي 

استان ها نيز پرونده دارد.
دادس��تان تهران ادامه داد: در مورد دس��تگيري ساير 

متهمان نيز دستورات الزم صادر شده است.
جعف��ري دولت آبادي با رد ادع��اي مطروحه مبني بر 
عامدانه بودن فرار متهم و وجود همكاري در اين زمينه، 
تصريح كرد: اين فرد قبل از تشكيل پرونده فرار كرده 

بود و بامداد امروز پليس با زحمات بسيار زيادي موفق 
به دستگيري اين فرد شده است.

او خاطرنشان كرد: تحقيقات بالفاصله پس از دستگيري 
آغاز شده و به تدريج اطالع رساني در اين زمينه صورت 
مي گيرد.دادستان تهران در بخش ديگري از اظهاراتش 
در رابطه با فلسفه برگزاري جلسه با دستگاه هاي مرتبط 
و رفع اي��ن ابهام كه چنين امورات��ي در حوزه وظايف 
دادستاني نيس��ت، افزود: وقتي پرونده هاي اقتصادي 
تشكيل مي شود، الزاما ابهاماتي در آن وجود دارد كه به 

تبع اين پرونده ها جلساتي برگزار مي شود كه هم رفع 
ابهامات براي قضات حاضر در جلسه صورت گيرد و هم 
دستگاه ها موقعيتي داشته باشند كه بتوانند مطالبشان 

را بيان نمايند.
او ب��ا بي��ان اينكه اين جلس��ات الزاما ب��راي پيگيري 
وظايف دس��تگاه هاي دولتي نبوده؛ اما تريبوني براي 
انعكاس مش��كالت آنها و جلسه اي براي كمك كردن 
به روان س��ازي وضعيت جاري كشور است، به تشريح 
موضوعات مطرح ش��ده در جلس��ه امروز ب��ا صرافان 

پرداخت و گفت: در پرونده هاي زيادي گزارش ش��ده 
كه برخي از صرافي ها كه تعداد آنها محدود هم است، 
بعضا ارز چهارهزار و دويست توماني را خريداري كرده و 
فروختند يا در بازار آزاد زمينه فروش آن را فراهم كرده 

و مرتكب تخلفاتي شده بودند.

  نقش صرافي ها در تثبيت قيمت ارز
جعف��ري دولت آبادي با اش��اره به نق��ش موثري كه 
صرافي ها در تثبيت قيمت ارز مي توانند ايفا كنند، بيان 
داشت: به خصوص كه در حال حاضر دولت بسته هاي 
جديد ارايه مي كند، سياست هاي جديدي را به عهده 
گرفته و اعالم كرده اس��ت، صرافي ها مي توانند نقش 
مثبت بيشتري ايفا كنند وهم اينكه برخي از مشكالتي 

كه در پرونده ها گزارش شده، برطرف گردد.
نظارت بانك مركزي بر صرافي ها، انجام وظيفه طبق 
دس��تورالعمل بانك مركزي، نظارت بر نح��وه اقدام 
صرافي ه��ا، چگونگي ايف��اي نقش صرافي ه��ا و رفع 
تخلفات، كمك به حل مش��كالت براي واردات كاال و 
انتقال حواله ها از جمله مسائلي بود كه دادستان تهران 

در رابطه با موضوعات جلسه به آن اشاره كرد.
او به پيشنهاد ارايه شده در جلسه از سوي بانك مركزي 
مبني بر ابطال مجوز صرافي هايي كه تخلف مي كنند، 
گفت: نماينده بانك مركزي پيشنهاد داد كه مي توانيم 
مجوز صرافي هايي كه تخلف مي كنند را در آينده باطل 
كنيم كه ما نيز از اين پيشنهاد، استقبال كرديم چراكه 

معتقديم همه راه ها از مس��ير قضاي��ي نمي گذرد كه 
اميدواريم در چارچوب وظايف نظارتي بانك مركزي 
اين كار عملي شود تا در مورد تعداد معدودي صرافي كه 
تخلف مي كنند پاكسازي خوبي صورت خواهد گرفت 
و صرافي ها مي توانند با قاطعيت به كار خودشان ادامه 
دهند.جعفري دولت آبادي با اش��اره به مسدودسازي 
سايت ها و كانال هايي كه در رابطه با قيمت ارز التهاب 
ايجاد مي كنند، در پاسخ به پرسشي مبني براينكه آيا 
مي توانند قيمت تثبيت شده ارز را اعالم كنند، گفت: 
معتقديم قيمت��ي كه بانك مركزي ب��راي ارز تعيين 
مي كند، قيمت تثبيت شده است، بنابراين سايت هاي 
خبري و كانال هاي اطالع رساني مي توانند قيمت هاي 
حداقلي و تثبيت شده منتهي به بانك مركزي را اعالم 
كرده، ولي حق ندارند ب��ا اعالم قيمت هايي كه وجود 
خارجي ندارد يا موجب سردرگمي مردم مي شود، در 

جامعه التهاب ايجاد كنند.
دادستان تهران در رابطه با آخرين وضعيت رسيدگي 
پرونده هاي ش��عب ويژه ني��ز گفت: ع��الوه بر صدور 
چهار كيفرخواس��ت در مورد پرونده هاي تلفن همراه 
و 9 كيفرخواس��ت در مورد پرونده هاي ارز، شش فقره 
كيفرخواس��ت نيز در حوزه تلفن هاي هم��راه و ارز در 
ش��عب ويژه در روز جاري صادر شده كه بر اين اساس 
مجموع كيفرخواست هاي صادره در هفته گذشته و طي 
امروز به 19 فقره رسيده است و اميدواريم به زودي به 

دادگاه ها ارجاع شود.

امريكامذاكرهكننده
قابلاعتمادينيست
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وزير امور خارجه كشورمان 
تاكيد ك��رد: امري��كا يك 
مذاكره كننده قابل اعتماد 

نيست. 
به  گزارش  ايسنا، محمد جواد 
ظريف، وزير ام��ور خارجه 
كش��ورمان در گفت وگو با 
شبكه الجزيره، در پاس��خ به سوالي درباره رد پيشنهاد 
رييس جمهور امري��كا براي ديدار با حس��ن روحاني، 
همتاي ايران��ي اش، گفت: ما چندان تمايلي به اين كار 
نداريم زيرا امريكا يك مذاكره كننده قابل اعتماد نيست. 
آنها مي گويند كه خواهان يك معاهده با ايران هستند، اما 
به تازگي اعالم كردند كه از تنها معاهده اي كه با ما دارند 
 خارج مي ش��وند چرا كه ديوان بين المللي دادگستري 
عليه شان حكم داده است. اين به شما مي فهماند كه درباره 
هر چه با اين رييس جمهور و دولت او مذاكره كنند آنها به 
آن پايبند نخواهند بود.ظريف افزود: به همين دليل است 
كه نمي خواهيم سند كاملي را كه حصول آن تقريبا 12 
س��ال زمان برد كنار بگذاريم. دو سال مذاكرات سخت 
ميان ايران و امريكا. ما بر سر لغت به لغت اين سند 15۰ 
صفحه اي مذاكره كرده ايم كه ميان نه فقط دو كشور، بلكه 
هفت كشور به عالوه اتحاديه اروپا بود كه بعد هم تبديل 
به قطعنامه اي در شوراي امنيت سازمان ملل شد. وي 
در ادامه  صحبت هاي خود و در پاسخ به سوالي مبني بر 
اينكه آيا ديدار ميان ترامپ و روحاني هرگز اتفاق نمي افتد، 
گفت: در سياست هرگز نگوييد هرگز. اما من بر اين باورم 

كه بايد يك تغيير اساسي در دولت امريكا ايجاد شود. 

ناي��ب رييس فراكس��يون 
مس��تقلين واليي مجلس 
شوراي اسالمي، همنوايي 
ص��دا و س��يما ب��ا گروهي 
حداقلي عليه FATF را براي 
شوراندن افكار عمومي عليه 
مجلس دانست و گفت: صدا 
وس��يما از اين طريق پايگاه اصلي خ��ود را بين مردم از 
 دس��ت مي دهد. به گزارش ايرن��ا، غالمعلي جعفرزاده 
 FATF ايمن آبادي با اشاره به پخش گزارش مستند عليه
از تلويزيون، گفت: صداوسيما بايد محل تضارب آرا و به 
معناي واقعي كلمه ملي باشد؛ اما گاه شاهد هستيم به 
دليل برخي سياسي كاري ها و سمت و سوي صدا وسيما 
به گونه اي اس��ت كه گويي مي خواهد افكار عمومي را 
زوركي به سمت خاصي ببرد. جعفر زاده  با بيان اينكه بايد 
فرصت برنامه سازي به موافقان FATF هم داده مي شد تا 
واقعيت هاي آن را مشخص كنند، گفت: من نمي خواهم 
بگويم FATF بهشت برين است؛ قطعا اشكاالتي دارد ولي 
مهم اين است كه ما از صداوسيما انتظار ملي بودن داريم.
وي افزود: از برگزيدن اسم سراب براي اين مستند ضد 
FATF مشخص است چه كساني و با چه رويكردي آن 
را تهيه كردند؛ اما غافل از اينكه مردم  مي دانند صداوسيما 
با ي��ك هدف خاص چنين برنامه اي س��اخته و از همه 
افكار و انديشه ها استفاده نمي كند. وي گفت: همنوايي 
صداوسيما با اين گروه و پخش برنامه اي كامال يك طرفه 
و يك سويه بدون هر گونه نقدي به قصد جهت دهي افكار 

عمومي است ولي آنها موفق نخواهند بود.

معاون حقوقي قوه قضاييه 
با اعالم خبر ارسال اليحه 
اص��الح قانون مج��ازات 
قاچاق اس��لحه و مهمات و 
دارندگان سالح و مهمات 
غيرمجاز ب��ه دولت گفت: 
جرم ان��گاري به كارگيري 
سالح در مراس��م، از دس��تاوردهاي اليحه به شمار 
مي رود و با هدف ايجاد ضمانت اجراي موثر در مقابله با 
اين پديده انجام شده است.به گزارش ايسنا، ذبيح اهلل 
خداييان خاطرنشان كرد: به كارگيري سالح )ولو داراي 
مجوز( در مراسم مختلف از جمله مراسم سوگواري و 
جشن ها كه برجا مانده از بعضي رسوم ديرپا در ميان 
برخي اقوام است، بعضا نتايج جبران ناپذيري از جمله 
قتل و جرح اهالي و س��لب آرامش آنان را در پي دارد؛ 
لذا براي پيش��گيري و ايجاد ضمانت اجراي موثر در 
مقابله با آن، در اليحه اصالحي اخير اين پديده جرم 
انگاري شده است. معاون حقوقي قوه قضاييه با يادآوري 
موقعيت جغرافياي خاص و گستردگي مرزهاي زميني 
و درياي��ي و وج��ود زمينه ها و اه��داف مختلف نظير 
انگيزه هاي مالي، كس��ب سود يا اهداف سياسي براي 
ورود افراد به حوزه فعاليت هاي غيرمجاز نظير قاچاق 
اسلحه و مهمات خاطرنشان كرد: تحكيم امنيت و تسلط 
بر اوضاع كشور ايجاب مي كند كه نظام با برخورداري 
از پشتوانه قانوني محكم و جامع، در ضديت و مقابله با 
اعمال مجرمانه، ضد امنيتي و مش��اغل كاذبي از اين 

دست، برخوردي قاطع نشان دهد. 

ن��ي  لما ر پا ن  و مع��ا
رييس جمهور تاكيد كرد: 
اكنون كه در مجلس شوراي 
اس��المي تعيي��ن تكليف 
وزارتخانه ها مشخص شده 
اس��ت، براس��اس ساختار 
كنوني دولت، رييس جمهور 
در فرص��ت قانوني باقيمانده وزراي ام��ور اقتصادي و 
داراي��ي و همچنين تعاون، كار و رف��اه اجتماعي را به 
پارلمان معرفي مي كند.حسينعلي اميري در گفت وگو 
با ايلنا، درخصوص قوت گرفتن خبر جابه جايي وزرا و 
همچنين معرفي وزراي كار و اقتصاد به مجلس شوراي 
اسالمي گفت: بايد سعه صدر داشت و صبر كرد و ديد 
رييس جمه��ور در نهايت چه تصميم��ي مي گيرند. 
آنچه مسلم است، اين است كه با راي استمزاجي روز 
چهارشنبه مجلس شوراي اسالمي، موضوع تفكيك 

وزارتخانه ها ديگر عمال امكان پذير نيست.
او ادامه داد: رييس جمه��ور تاكنون منتظر بودند كه 
وضعيت تفكي��ك وزارتخانه ها تعيين تكليف ش��ود 
و براس��اس آن، سه يا ش��ش وزير پيش��نهادي را به 
مجلس شوراي اسالمي معرفي كنند. معاون پارلماني 
رييس جمهور با اشاره به س��اختار كنوني قوه مجريه 
اظهار داش��ت: اكنون كه در مجلس شوراي اسالمي 
تعيين تكليف وزارتخانه ها مشخص شده است، براساس 
ساختار كنوني دولت، رييس جمهور در فرصت قانوني 
باقيمانده وزراي امور اقتص��ادي و دارايي و همچنين 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي را به پارلمان معرفي مي كند.

 دبير شوراي نگهبان گفت: 
مهم تري��ن حربه دش��من 
تزريق نا امي��دي و ياس در 
جامعه است و ما نبايد اجازه 
دهيم دش��من در اين مورد 

موفق شود.
به گ��زارش روابط عمومي 
شوراي نگهبان آيت اهلل احمد جنتي در همايش روسا و 
سرپرستان دفاتر نظارت بر انتخابات استان هاي شوراي 
نگهبان، با بر شمردن چالش هاي انقالب اسالمي در طول 
چهل سال گذشته از جمله، واقعه طبس، جنگ تحميلي 
هشت ساله و تحريم هاي گوناگون و ديگر نقشه هاي شوم 
استكبار جهاني افزود: اگر اين نظام اسالمي به خداوند 
متعال متك��ي نبود، به گفته خود دش��منان 6 ماه هم 
دوام نمي آورد.آيت اهلل جنتي خاطرنشان كرد: استكبار 
تحمل ديدن چهل ساله شدن نظام اسالمي را ندارد و به 
فضل الهي، ايران عزتمند نقشه ها و خواب شوم دشمنان 
اسالم در عراق، سوريه و لبنان را بر آب كرده است. اگرچه 
استكبار در 1۰ سال گذش��ته در توهم براندازي نظام 
اسالمي بوده است، اما امروز صبرشان تمام شده است 
و علني پيگير متالش��ي كردن اقتدار ما هس��تند. وي 
گفت: مهم ترين حربه دشمن تزريق نا اميدي و ياس در 
جامعه است و ما نبايد اجازه دهيم دشمن در اين مورد 
موفق شود. با ديد مادي، انقالب ما همان چند سال اول 
بايد نابود شده بود، اما از منظر خداباوران، اگر خدا حامي 
باشد، چالش هاي صد برابر بيشتر از اين هم نمي تواند در 

برابر نصرت الهي موفق شود.



اتاق تسويه دوران جنگ
 به كار مي افتد

يك كارشناس اقتصادي عنوان كرد

هش��ي«  »عب��اس 
اقتصاددان و حسابدار 
رس��مي اظهار كرد: 
ايجاد كان��ال مالي با 
ديگر كشورها اختراع 
جديدي نيس��ت؛ در 
اوايل انق��اب و پس 
از تس��خير س��فارت امريكا در ته��ران كه به 
قطع رواب��ط ديپلماتيك دو كش��ور و اعمال 
تحريم هاي اقتصادي عليه ايران منجر ش��د، 
مش��ابه چنين روابط مالي را با ديگر كشورها 
ايجاد كردي��م. پيش از انق��اب، حجم قابل 
توجه��ي از مراودات تج��اري و مالي ايران با 
اروپا و امري��كا برقرار ب��ود؛ آن زمان اقتصاد 
اروپا چندان قابل توجه نبود و بيش��تر روابط 
اقتصادي ايران با امريكا انجام مي شد و ژاپن 

و كره جنوبي نيز مراوداتي با ايران داشتند.
عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي 
اي��ران ب��ه ايرنا، اظه��ار كرد: پ��س از اعمال 
تحريم هاي امري��كا و به ويژه در زمان جنگ، 
ايران كاالهاي خود كه بخش عمده آن نفت 
بود را به كش��ورهاي ديگر مي فروخت و پول 
آن در حس��اب اتاق هاي تس��ويه ويژه اي كه 
راه اندازي شده بود، نزد اين كشورها نگهداري 
مي كرد و زماني كه مي خواست كااليي بخرد، 
واردكننده مجوز آن را از دستگاه هاي دولتي 
مرتبط دريافت مي كرد و پس از طي مراحل 
قانوني ثبت س��فارش و اخذ پي��ش فاكتور، 
مجوز تخصيص ارز را از بانك مركزي دريافت 

مي كرد.
وي افزود: در مرحله بعد پس از تاييد وزارت 
بازرگان��ي وقت، باي��د در بانك هاي آن زمان 
ك��ه همگي دولت��ي بودند، گش��ايش اعتبار 
اسنادي انجام و فروشنده كاال به بانك كارگزار 
معرفي مي ش��د؛ بانك كارگزار به جاي اينكه 
از ايران پ��ول دريافت كند، از حس��اب هاي 
وي��ژه اي ك��ه ايجاد ش��ده ب��ود، پرداخت را 
 انجام مي داد و كاال به كش��ور وارد مي ش��د.

هش��ي اظهار كرد: اين رويه در ب��ازه زماني 
سال هاي 1360 تا سال 1368 انجام مي شد 
كه قطعنامه آتش بس از سوي ايران پذيرفته 
شد. اين بار نيز قرار است كانال مشابهي ايجاد 
شود كه شايد همان كاال در برابر نفت باشد اما 
گسترده تر از زمان جنگ و براي واردات كاال 
فقط به م��واد غذايي و اقام دارويي بس��نده 
نمي ش��ود و هر كاال و خدمت��ي كه ايران نياز 
دارد، مي تواند در قالب اين كانال ارتباطي به 

كشور وارد شود.
اين حس��ابرس بانكي در بيان محاس��ن اين 
كار براي اقتص��اد ايران اظهار ك��رد: يكي از 
خوبي هاي اين كار، متنوع شدن سبد واردات 
كشور و ورود كاالهاي با كيفيت تر است؛ همه 
مي دانند كه چين به عنوان بزرگ ترين شريك 
تجاري ايران كاالهاي خود را در س��ه سطح 
به جهان صادر مي كند؛ ح��ال اگر اجناس با 
كيفيت از ديگر كشورها به ايران بيايد، ديگر 
نمي تواند اجناس بنجل و درجه س��ه خود را 
به ايران بفرستد. يكي از مشكات دوره قبلي 
تحريم ها اين بود كه مجبور بوديم منابع نفتي 
خود را فقط از چند كش��ور خريد و كاالهاي 

بي كيفيت وارد كشور كنيم.
وي افزود: باز بودن كانال ارتباط مالي با اروپا 
براي آينده اقتصاد اي��ران يك نعمت و براي 
مردم يك نويد اس��ت كه منابع كشور به هدر 
نمي رود. از آنجا كه قرار است مبناي معامات 
در اين كانال مالي بر اس��اس يورو باش��د، از 

تحريم هاي دالر امريكا نيز در امان است.
عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي 
ايران در ادامه به ض��رورت عضويت ايران در 
گروه ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي 
و تامين مالي تروريس��م )FATF( اشاره كرد 
و گفت: تصور نش��ود كه با ايجاد كانال مالي 
ب��ا اروپا، از عضوي��ت در اف اي تي اف بي نياز 
مي ش��ويم بلكه ضرورت تعيين تكليف لوايح 

آن دو چندان مي شود.
 بانك ها بايد به اصول و مقررات اف اي تي اف 
احت��رام بگذارند و رعايت كنند؛ پولش��ويي، 
تخلف��ات مال��ي و تامي��ن مالي تروريس��م 
مواردي است كه موسسه هاي مالي در جهان 
پذيرفته اند كه با آن مقابله كنند و ايران نيز در 
مجمع عمومي س��ازمان ملل مقابله با تامين 

مالي تروريست ها را پذيرفت.
وي اف��زود: ب��ا پيش��رفت مب��ادالت مالي، 
تروريس��ت ها و مجرمان نيز سعي مي كنند 
راه ه��اي جديدي ب��راي تامي��ن مالي خود 
بيابند و از اين رو گروه وي��ژه اقدام مالي با به 
روز رس��اني مقررات خود، سعي مي كند راه 
نفوذ آنها را ببن��دد و از اين رو عضويت ايران 
در اين گروه ويژه بس��يار اهمي��ت دارد. اگر 
مي خواهيم با دنيا رابطه مالي داش��ته باشيم 
و حت��ي كانال ارتباطي با اروپا باز باش��د بايد 
مقررات ضد پولشويي و تامين مالي تروريسم 

را هم بپذيريم.
هشي افزود: از آنجا كه بخشي از اقتصاد ايران 
زيرزميني است و با مشكل فرار مالياتي دست 
و پنجه نرم مي كند، عضويت در اف اي تي اف، 
اقتصاد ايران را حتي براي داخل كشور شفاف 
مي كند. كساني كه با اف اي تي اف مخالفند، 
يا عضويت در مجامع بين المللي را نمي فهمند 
يا خ��ود را به تجاهل زده ان��د زيرا وقتي عضو 
س��ازمان ملل ش��ده ايم بايد به نظ��ر جامعه 
جهاني احترام بگذاري��م و آنچه مورد اجماع 

همه است را بپذيريم.

اظهار نظر 3 كالن

»مالياتعايديسرمايه«امروزبهكميسيوناقتصاديمجلسميرود

وحيدشقاقيدرگفتوگوبا»تعادل«:

آزمون مجلس براي مبارزه با سوداگران 

دولت از راه هاي عوام فريبانه برگردد

گروه اقتصاد كالن    
روز يك ش��نبه 15 مهرماه )امروز(، قرار است طرح 
مالي��ات بر عايدي س��رمايه در بخش اماك )طرح 
الحاق يك ماده ب��ه قانون ماليات هاي مس��تقيم و 
مقابله با س��وداگري و كاهش التهابات بازار مسكن( 
در كميسيون اقتصادي مجلس به عنوان كميسيون 
اصلي مورد بررس��ي قرار گيرد. اين طرح از آنجايي 
كه بس��ياري از كارشناس��ان آن را تنه��ا راه مقابله 
با س��وداگري و افزاي��ش حباب در بخش مس��كن 
مي دانند، توافقي عمومي ب��راي پذيرش آن وجود 
دارد. پيش از اين در سال 93 اين طرح در كميسيون 
اقتصادي مجلس م��ورد موافقت ق��رار نگرفت و از 
دستور كار خارج ش��د اما به نظر مي رسد تاطمات 
بازار مس��كن در ماه هاي اخير موجب ش��ده كه اين 
ط��رح مجددا در كميس��يون هاي مجل��س به راي 

گذاشته شود. 

   مخالفت وزير راه و موافقت
   صاحب نظران

به گ��زارش »تعادل« ط��رح الحاق م��اده مقابله با 
س��وداگري و كاهش التهابات بازار مسكن به قانون 
ماليات هاي مس��تقيم كه تحت عن��وان ماليات بر 
عايدي سرمايه )CGT( شناخته مي شود، امروز در 
دستور كار كميس��يون اقتصادي مجلس به عنوان 
كميسيون اصلي بررسي كننده اين طرح قرار خواهد 
گرفت. گفته مي ش��ود با اينكه طرح ها و برنامه هاي 
مختلفي در دستور كار كميسيون قرار داشته است، 
اما به دليل اهميت موضوع ماليات بر عايدي سرمايه 
در شرايط فعلي جهت كاهش قيمت مسكن و كنترل 
سوداگري در اين حوزه، كميسيون اقتصادي بنا دارد 

آن را زودتر از موعد بررسي كند.
اين طرح روز يك شنبه هفته گذشته در دستور كار 
كميس��يون عمران قرار گرفت و عمده دستگاه ها و 
كارشناس��ان جز وزارت راه و شهرسازي، با كليات 
آن موافقت كردند. وزير راه دولت روحاني در حالي 
مخالفت خ��ود را با اين طرح اعام و آن را غيرعلمي 
خوانده است كه بس��ياري از كارشناسان اقتصادي 
و همچنين مركز پژوهش ه��اي مجلس آن را يگانه 
راه مقابله با افزايش سرس��ام آور قيمت دارايي ها و 

شكل گيري انگيزه هاي سوداگرانه مي دانند.

   خروج سوداگري از مسكن 
گفته مي شود با تصويب اين طرح مجلس، طي چهار 
سال از مابه التفاوت قيمت خريد و فروش مسكن، ۲0 
درصد ماليات اخذ مي ش��ود؛ اما اين ماليات بر خانه 
اصلي افراد اعمال نشده و هر فرد مي تواند يك خانه 
معاف از ماليات بر عايدي سرمايه داشته باشد. به اين 
ترتيب، تنها افرادي كه از حضور در بازار مسكن قصد 
كسب س��ودهاي كان و بادآورده به قيمت افزايش 
قيمت مسكن و متضرر شدن عموم مردم دارند، بايد 
اي��ن ماليات را بپردازند. همانطور كه آمارها نش��ان 
مي دهد قيمت مس��كن در چند ماه گذش��ته علي 

الخصوص در ش��هرهاي بزرگي مثل تهران به شدت 
رش��د كرده اس��ت. مطابق گزارش بان��ك مركزي، 
ميانگين قيمت مسكن در ش��هر تهران در شهريور 
ماه امسال نس��بت به ش��هريورماه پارسال بيش از 
74 درصد رش��د داشته و به رقم 8.1 ميليون تومان 
به ازاي هر مترمربع رس��يده اس��ت. در اين شرايط، 
حتي باالترين سقف وام خريد مسكن )160 ميليون 
تومان( كه در قالب تس��هيات »مسكن يكم« اعطا 
مي ش��ود عما كمك قابل توجهي به خريد مسكن 
نمي كند زيرا صرفا حدود ۲0 متر مربع از يك واحد 
مسكوني را پوش��ش مي دهد. در نتيجه، روز به روز 
توان مردم براي خريد مسكن كاهش يافت.از طرف 
ديگر، بازار مس��كن در ماه ه��اي اخير عاوه بر تورم 
شديد با ركود س��نگين هم مواجه شده به گونه اي 
كه تعداد معامات صورت گرفته در شهر تهران در 
ش��هريورماه امس��ال 10335 معامله بوده است كه 
كمترين ميزان معامله ماهيانه در دو سال اخير بوده 
است.  اين رش��د قيمت از نظر كارشناسان به دليل 
افت ارزش پول و هجوم نقدينگي به سمت بازارهاي 
دارايي كه پتانس��يل سفته بازانه بيش��تري دارند، 
رخ داده اس��ت بطور كل بازارهايي مانند مس��كن، 
زمين، طا، ارز، عمده ترين هدف هاي فعاليت هاي 
سوداگرانه اس��ت؛ دارايي هايي خريداري مي شود و 
بدون هيچ گونه تغيير ش��كل و ارزش افزوده، صرفًا 
با هدف كسب س��ود از محل افزايش قيمت دارايي، 

مدتي بعد فروخته مي شود. 
از آنجاك��ه بازاره��اي مول��د جذابيت��ي ب��راي 
س��رمايه گذاري ندارد، نقدينگي به بخش غيرمولد 
منحرف مي شود و باعث نوسان شديدي در بازارهايي 
مانند زمين و مس��كن، ط��ا، ارز، خودرو و س��هام 
مي شود. از بين اين دارايي ها، مسكن به دليل اينكه 
كاالي اساس��ي است، حساسيت بيشتري نسبت به 
ديگر كاالها دارد و از آنجاكه س��هم زيادي از س��بد 
مصرفي خانوار را تش��كيل مي ده��د، تاطم در اين 
بازار باعث فشار زيادي به اقشار مختلف به ويژه قشر 

مستضعف وارد مي آورد.  
كارشناسان معتقدند يكي از ابزارهايي كه مي تواند 
نوسان  و شوك هاي مختلف اقتصادي را كنترل كند، 
اخذ ماليات برعايدي سرمايه است. بر همين اساس 
طرح »الحاق يك ماده به قانون ماليات هاي مستقيم 
و مقابله با سوداگري و كاهش التهابات بازار مسكن« 
با هدف اخذ مالي��ات بر عايدي س��رمايه در بخش 
اماك و با امضاي 117 نف��ر از نمايندگان مجلس، 

اعام وصول شد.
بر اس��اس اين طرح، از يك ماه پ��س از تصويب، هر 
نوع نقل و انتقال قطعي زمين، اماك و مس��تغات 
با كاربري هاي مسكوني، اداري و تجاري كه پس از 
تاريخ اجراي اين قانون خريداري )به انتقال گرفته( 
شوند، مشمول »ماليات بر عايدي سرمايه« خواهد 
شد و نرخ اين ماليات در سال اول اجرا 5 درصد، در 
سال دوم 10 درصد، در سال سوم 15 درصد و از سال 

چهارم به بعد ۲0 درصد عائدي ملك خواهد بود.

البته مطابق با اين ط��رح، موارد زير از پرداخت اين 
ماليات معاف هس��تند: الف- اولي��ن انتقال اماكي 
كه قبل از اجراي اين قانون خريداري ش��ده باشند، 
ب- نقل و انتقال واحد مس��كوني اصلي هر شخص 
حقيق��ي، يك بار در هر ۲ س��ال، ج- اولي��ن انتقال 
س��اختمان هاي نوساز، در صورتي كه 5 سال از اخذ 
پروانه ساخت نگذش��ته باش��د، د-نقل و انتقال به 
منظور وقف ملك، ه- زماني كه قيمت فروش )انتقال 
دادن( كمتر از قيمت خريد )به انتقال گرفتن( باشد.

   مزيت افزايش درآمد دولت
يكي ديگر از مزاياي طرح ماليات س��تاني از س��ود 
س��رمايه افزايش درآمده��اي عموم��ي آن هم در 
ش��رايطي اس��ت كه درآمدهاي دولت از محل هاي 
فروش نفت و فروش اوراق با نااطميناني و خطر مواجه 
مي شود. احسان خاندوزي، عضو هيات دانشگاه عامه 
طباطبايي در گفت وگويي با تعادل اظهار كرد: طبق 
بررسي ها محدوديت هاي تجاري ذيل عنوان تحريم 
باعث خواهد شد كه اقتصاد كشور با حدود 40 درصد 
كاهش درآمد نفتي در س��ال آينده روبه رو شويم و 
اين ميزان كاهش در بودج��ه بايد از طريقي جبران 
شود. از نظر اين استاد اقتصاد دولت بايد بطور جدي 
دو دس��تورالعمل را در دس��تور كار خود قرار دهد؛ 
جلوگيري از فراريان مالياتي و وضع پايه هاي مالياتي 
جديد براي كساني كه از طريق فعاليت هاي غيرمولد 
كس��ب درآمد مي كنند. »كش��ور نيازمند افزايش 

پايه هاي مالياتي جديد است كه يكي از اين پايه هاي 
مي تواند ماليات بر عايدي سرمايه باشد تا به موجب 
آن كس��اني كه از محل فروش مستغات، ارز و سكه 
درآمد كسب مي كنند مانند ديگر توليدكننده ها از 

محل منفعت خود ماليات بپردازد.«
با توجه به اين مزايا سوالي كه مطرح مي شود اين است 
چرا تاكنون طرح ماليات گيري از سود سرمايه به اجرا 
درنيامده است؟ آيا همان نيروهايي كه تا زمان حاضر 
عامل تصويب و اجرايي نش��دن اين طرح ش��ده اند، 
باعث نخواهند شد كه مجددا در اين زمان هم طرح 

مسكوت بماند؟ 
مهدي روانشاد نيا، رييس دانشكده عمران و معماري 
دانشگاه علوم تحقيقات در پاسخ به اين سوال كه چرا 
طرح اخذ ماليات بر عايدي سرمايه CGT در بخش 
اماك در كش��ور تصويب و اجرايي نمي شود، گفت: 
براي اجراي طرح اخذ ماليات بر عايدي س��رمايه در 
بخش ام��اك نيازمند يك بان��ك اطاعاتي جامع 
از اماك و مس��تغات هس��تيم. وي در گفت وگو با 
خبرگ��زاري فارس ب��ا بيان اينكه ب��ا وجود تصويب 
ط��رح در مجلس نيز مي بينيم كه هيچگاه اين طرح 
به مرحله اجراي نهايي نرسيد اظهار كرد: در كشور با 
نرخ تورم هاي عجيب و غريب مواجه هستيم بنابراين 
بايد عايدي با كسر تورم عمومي باشد و فردي كه واحد 
مسكوني خريداري كرد و بعد از مدت ها ارزش افزوده 
پيدا ك��رد در حقيقت ارزش پول آن به نصف كاهش 

پيدا كرده است.

عضو هيأت مديره س��ازمان نظام مهندس��ي استان 
تهران با بيان اينكه به هر حال افراد و گروه هايي وجود 
دارند كه منفعت آنها در ابهام و عدم شفافيت است، 
افزود: اين افراد و گروه ها كه اتفاقًا دينفع بوده و نفوذ 
هم دارند اين طرح ها را با شكس��ت مواجه مي كنند. 
روانش��اد نيا تأكيد ك��رد: به اعتقاد بن��ده مجلس و 
دولت به جاي تمركز ب��ر روي اين طرح ها مي توانند 
به مكانيزم هاي اقتصادي و ش��اخص هاي كان كه 
مسكن هم بخشي از آن است روي آورده و از مشكات 

جلوگيري كنند.
البته اين كارش��ناس معتقد است كه با توجه به افت 
معامات مسكن و ركود حاكم بر بازار در شرايط فعلي 
اجراي طرح ماليات بر عايدي س��رمايه، تا حدودي 
خريد و فروش ام��اك را كندتر و ركود را تش��ديد 
مي كند اما به هر حال اين ط��رح براي جلوگيري از 

سوداگري در اماك مناسب است.
روانشادنيا گفت: متأس��فانه در كشور عاقه خاصي 
به قانون نويسي وجود دارد بطوريكه 1۲ هزار قانون 
در كشور داريم بنابراين حتي برخي مشكات مثل 
همين مقابله كردن با سوداگران مسكن مي تواند با 

يك بخشنامه روند خوبي به خود بگيرد.
وي افزود: به هر حال براي كاهش مشكات مسكن 
بايد فرايند صدور پروانه س��اخت و س��از تا عملياتي 
شدن ساخت و ساز كوتاه شود چرا كه طوالني شدن 
پروسه ساخت و س��از موجب كاهش عرضه مسكن 

مي شود.

يك كارش��ناس اقتصادي به تع��ادل گفت: اهميت 
بودجه س��ال آينده چند برابر بودجه سال هاي ديگر 
است. دولت بايد از معيشت، توليد و صادرات حمايت 
كند چرا كه نوس��انات اخير امكان مان��ور را از بخش 
زيادي از مردم گرفته است. با اين همه نگراني اصلي 
آن اس��ت كه قوه مجريه براي س��ال آينده هم مانند 
سال هاي ديگر رفتار كند. به بيان ديگر راه هاي عوام 
فريبانه و پوپوليس��تي در سالي كه مهم تر از هر سال 
ديگري است، مي تواند مسير رسيدن اقتصاد كشور به 

فروپاشي را كاما هموار كند.
تحريم هاي امريكا عليه ايران در حالي از آبان ماه سال 
جاري شدت مي گيرد كه دولت موظف است تا ميانه 
آذرماه اليحه پيشنهادي بودجه خود را به مجلس ارايه 
دهد. با توجه به نوس��انات اخير ب��ازار ارز در ايران كه 
بخش هاي گوناگون اقتصاد كشور را متاثر كرده است، 
از هم اكنون بحث بر سر دو شاخص اليحه بودجه در 
ميان محافل اقتصادي داغ شده است. تعيين قيمت 
دالر حاصل از فروش نفت و پيش بيني ميزان فروش 
نفت دو مولفه اي هستند كه مي تواند مسير يكساله 

دولت را تا پايان سال 98 مشخص كند.
وحيد شقاقي، كارشناس امور اقتصادي، در گفت وگو با 
تعادل اظهار كرد: بودجه سال آينده كشور از اهميتي 
صد چندان نس��بت به سال هاي گذش��ته برخوردار 
اس��ت. با آغاز تحريم هاي اياالت متحده عليه ايران، 
فروش نفت با مشكل و موانع جديدي رو به رو خواهد 
شد و يكي از منابع درآمدي دولت ديگر مانند گذشته 
درآمدزا نخواهد بود. بنابراي��ن دولت قبل از هر چيز 
بايد يك پيش بيني مستدل از ميزان فروش نفت در 
سال آينده داشته باشد. در حال حاضر ميزان فروش 
نفت ايران يك ميليون و 700 هزار بشكه در روز است 
و احتماال در سال آينده اين رقم به يك ميليون بشكه 
كاهش مي يابد. به همين دليل دولت بايد منابع خود 
را براي فروش نفت مش��خص كند و بر اين اس��اس 

هزينه هاي خود را مشخص كند.
او ادامه داد: ديگر مولفه اي كه تعيين آن در بودجه سال 
آينده مي تواند مناقش��ه برانگيز باشد، تعيين قيمت 
دالر است. اگر سياستمداران كشور بپذيرند كه سال 
آينده بايد براي مشكات متعددي كه در بخش توليد، 
مسائل معيشتي و صادرات كشور برنامه اي بريزند در 
اين بخش بايد سياستي ديگر را اتخاذ كنند. در همين 

رابطه من فكر مي كنم خوب است اگر قيمت دالر در 
قانون بودجه 98 حدود چهار هزار تومان باش��د. هر 
چقدر دالر در بازار ثانويه و آزاد هم گران تر شد دولت 
نبايد قيمت دالر در بودجه را تغيير دهد. با اين وصف 
دولت بايد حس��ابي ويژه تعريف كند تا مابه التفاوت 
قيمت ارز دولتي و بازار ثانويه در آن ريخته شود و هرگز 
از منابع اين حساب براي هزينه جاري استفاده نشود.

ش��قاقي در رابطه با پيش��نهاد خود افزود: درواقع به 
نظر من با توجه به مش��كاتي كه اقتصاد ايران با آن 
درگير است، بايد بودجه سال آينده با سال هاي ديگر 
تفاوت هاي ماهوي داشته باشد. فرقي ندارد قيمت دالر 
در بازار آزاد يا سامانه نيما چقدر است، حتي اميدواريم 
آن طور ك��ه دولتمردان وعده دادند، ن��رخ اين دو به 
يكديگر هم نزديك شود. اگر 10 هزار تومان را به عنوان 
قيمت دالر در بازار در نظر بگيريم، آن گاه دولت از هر 
دالر نفتي مابه التفاوت 6 هزار توماني به دست مي آورد. 
با انباشت اين منابع در يك حساب ويژه دولت مي تواند 
سياست حمايت از توليد، صادركنندگان و سبد غذايي 
خانوار را در پيش بگيرد. به بيان ديگر اين حساب ويژه 

صرف مولفه هاي توليد ناخالص داخلي شود.
اين اقتصاددان در پاس��خ به س��والي مبن��ي بر اينكه 
در مقاب��ل كاه��ش قدرت خري��د م��ردم، دولت چه 
سياس��ت هايي را بايد اتخاذ كند، پاس��خ داد: قدرت 
خريد مردم در ماه هاي گذشته به شدت تضعيف شده و 

تاكنون حدود 60 تا 70 درصد توان خريد جامعه كاسته 
ش��ده. حتما دولت بايد در قبال اين نوسان برنامه اي 
داشته باشد و سفره هاي مردم را تقويت كند. از سوي 
ديگر بنگاه هاي توليد ايران به شدت درگير مشكات 
گوناگون هس��تند. فراموش نكنيم زماني كه دالر سه 
هزار و 500 تومان بود هم بسياري بنگاه هاي توليدي 
كشور امكان توليد نداشتند و مشكل دار بودند حاال كه 
قيمت ارز چند برابر شده طبعا مشكات آنها نيز به شكل 
تصاعدي افزايش يافته است. درنتيجه دولت بايد از اين 
بخش كه به شدت در معرض خطر است حمايت كند و 
از منابع خود در سال آينده، به ويژه همان حساب ويژه، 

براي تامين نيازهاي آنها استفاده كند.
وي اف��زود: عاوه بر اي��ن حجم بدهي ه��اي دولت 
ب��ه بانك ه��ا و پيمانكاران ني��ز رو ب��ه افزايش رفته 
و حتم��ا بايد اي��ن مبالغ پرداخت ش��ود ت��ا فعاالن 
اقتصادي امكان فعاليت داشته باشند. همچنين بايد 
حمايت از صادرات غيرنفتي نيز افزايش يابد چرا كه 
محدوديت هاي امريكا بيشتر بر صادرات نفت است و 
رشد صادرات غير نفتي مي تواند جايگزين مناسبي 
براي منابع ارزي مورد نياز داخل كش��ور باشد. به هر 
حال تاش اصلي دولت بايد در اين جهت باشد كه بازار 
پول، كاال و كار قفل نشود زيرا در اين صورت بطور كلي 

وضعيت اقتصادي به سمت فروپاشي مي رود.
شقاقي در رابطه با نگراني هاي خود گفت: نگراني اصلي 

من بازگشت سياس��ت هاي پوپوليستي و عوام فريبانه 
اس��ت. مثا دولت مي تواند به كارفرمايان فشار آورد تا 
دستمزدها 70 درصد افزايش يابد اما با اين كار تيشه به 
ريشه توليد مي زند. از سوي ديگر هم مي تواند در همراهي 
برخي از اقتصاددانان دست راستي، معيشت مردم را رها 
كند و آن را به اصطاح به بازار عرضه و تقاضا بسپارد. در 
هر دو اين مسائل نهايتا اقتصاد كشور زيان كار خواهد شد. 
اين اقتصاددان با نقد بس��ته هاي حمايتي كه اخيرا 
نوبخ��ت و وزارت كار آن را معرفي كردند، گفت: من 
شديدا هوادار دادن بس��ته هاي غذايي به پنج دهك 
پايين جامعه هستم، اما اين بسته بايد معنادار و واقعي 
باشند. حال آنكه بسته هايي كه دولت طراحي كرده 
هيچ تاثيري ندارد. امروز با بسته هاي 100 هزار توماني 
نمي توان از معيش��ت مردم حمايت كرد. مش��خصا 
بسته هاي حمايتي بايد سالي چهار بار پرداخت شوند 
و تمام پنج دهك پاييني را در بر بگيرند. همچنين بايد 
حداقل هر بسته حاوي يك ميليون تومان مواد غذايي 
ضروري خانواده ها باش��د تا به شكلي واقعي به بهبود 
وضعيت معيشت آنها منجر شود. بايد مدنظر داشت 
چنانچه اين حمايت ها صورت نگيرد، نه تنها عدالت 
اجتماعي به شدت دستخوش بحران مي شود بلكه بازار 
كاال در كش��ور به دليل ركود قفل مي شود و اشتغال 
به شدت متاثر مي شود. اگر مردم قدرت خريد كافي 
نداشته باشند، بنگاه ها نيز ديگر امكان فروش ندارد و 

تعطيلي واحدهاي توليد شدت مي گيرد.
او افزود: ش��رايط كش��ور با هر زمان ديگري متفاوت 
اس��ت، اگر ما نتوانيم از توليد كننده و مصرف كننده 
حمايت كنيم، كشور آماده اعتراضات وسيع خواهد 
بود. مردم نبايد بار مش��كات را ب��ه تنهايي به دوش 
بكشند، چرا كه وقتي مردم حس كنند تنها ماندند، 
ش��روع به اعتراض مي كنند. البته همچنان از اينكه 
دالرهاي كش��ور صرف بودجه جاري ش��ود، نگراني 
وجود دارد. سال آينده سالي بسيار مهم است و ديگر 
نمي توان مانند سال هاي ديگر تصميمات نامدبرانه 
گرفت چرا كه هر تصميم اش��تباه سريعا آثار خود را 
نشان مي دهد. ضرورت حمايت از بخش هاي مختلف 
سبب مي شود تا دولت به جاي انتخاب يك قيمت باال 

براي دالر، از حساب ويژه استفاده كند. 
ش��قاقي گفت: مش��كل اين اس��ت، دولتم��ردان و 
تصميم س��ازان در ايران دايما سياس��ت هاي غلط را 

دنبال كردند و كاري كردند تا فرصت هاي بسياري از 
دست رفت. اكنون مساله اين است كه نمي توان مانند 
سال هايي كه وفور درآمدهاي نفتي را داشتيم اقدام به 
هدر دادن منابع كنيم. در ماه هاي آينده كشور درگير 
يك جنگ اقتصادي واقع��ي خواهد بود. دولتمردان 
اياالت متحده تمام عزم خود را براي زير فش��ار بردن 
اقتصاد ايران جزم كردند. آنها از تجربيات تحريم هاي 
پيشين هم استفاده مي كنند و با يافتن كانال هاي دور 
زدن تحريم، س��عي دارند نظام تحريم اين بار خود را 
مستحكم تر از گذشته در مقابل ايران قرار دهند. در 
اين شرايط چنانچه باز هم مانند گذشته رفتار شود، 

اقتصاد ايران بطور كامل تعطيل مي شود. 
او با اش��اره به اعتصاب سراسري كاميون داران گفت: 
در مورد كاميون داران و رانندگان ماش��ين سنگين 
نيز يك اشتباه بزرگ روي داد كه ديگر تبديل به يك 
سنت در ميان سياست گذاران ش��ده است. از ماه ها 
پيش از آنكه كاميون داران اعتراض كنند مشخص بود 
با آغاز تحريم ها تجهيزات اين بخش گران تر مي شود. 
دولتمردان بي توجهي كردند و منفعانه سير وقايع 
را نگريس��تند، تا آنكه نهايتا يك موج بزرگ اعتصاب 
سراس��ر كش��ور را در بر گرفت. حال آنكه براي سال 
آينده اصا نبايد اين فرصت ها را از دست داد و قبل از 
اينكه هركدام از اقشار بخواهند از سر ناچاري دست 
به اعتراض بزنند، دولتمردان بايد مشكات را ببينند 
و خيلي زودتر نسبت به رفع و رجوع آنها اقدام كنند. 
او پيش بيني كرد: به نظر من در ماه هاي آينده بر شدت 
اعتراض اجتماعي در كش��ور افزوده خواهد شد ولي 
دولت متاسفانه مانند گذشته تنها مي گويد همه چيز 
تحت كنترل است. در حالي كه مردم دقيقا بر عكس 
اين ماجرا فكر مي كنند. اميدوارم تا سال آينده دولت 
از نگاه فعلي خود چشم بپوشد و با آينده پژوهي پيش 

از آغاز هر بحراني راهكارهاي رفع آن را بيابد. 
شقاقي خاطرنشان كرد: با اين همه همچنان نگران اين 
هس��تم كه دولت متوجه اهميت ماجرا نباشد و منابع 
محدود ارزي كشور را در سال آينده مانند امسال خرج 
كند. اين سبب مي شود احتماال دولت در مقابل طبيعت 
فروشي كه ديگر سخت تر مي شود، به آينده فروشي بيشتر 
از طريق چاپ اوراق مشاركت دست بزند. آينده فروشي 
از ديگر مشكات امروز ايران است اما هنوز صداي آن در 

نيامده و به نظر مي رسد همه چيز تحت كنترل است.
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بانك و بيمه4خبر
 رشد۲۰  درصدي

حق بيمه توليدي بيمه ايران
پوركيانللي مديرعامللل بيمه ايران اعللام كرد كه 
براساس شاخص هاي عملكردي پنج ماهه نخست، 
اين شركت رشد ۲۰ درصدي در حق بيمه ها، كاهش 
و كنترل خسارت ها و كاهش كم نظير بدهكاران را 

تجربه كرده است.
به گللزارش روابللط عمومي بيمه ايران، محسللن 
پوركياني رييللس هيأت مديللره و مديرعامل در 
نشست صميمانه با اعضاء هيات مديره، معاونين و 
مديران ستادي بيمه ايران كه در باشگاه ايران زمين 
برگزار شللد، با مروري بر شاخص هاي عملكردي 
پنج ماهه شللركت، رشللد ۲۰ درصللدي در حق 
بيمه ها، كاهش و كنترل خسارت ها و كاهش كم 
نظير بدهكاران كه در خال ۲۵ سللال گذشته بي 
سابقه بوده و حدود ۲۷ درصد كاهش داشته است، 
همچنين رشللد ۴۴ درصدي بيمه هاي زندگي را 
به عنوان نقاط قوت و شاخص هاي عملكردي كه 

شايسته تقدير است، اعام كرد.
وي ضمللن قدرداني از تاش هاي ارزشللمند همه 
مديران و كاركنان شللركت در تمامي سللطوح، با 
تشللريح آنچه در ۲ سال گذشللته در مسير عبور از 
بحران هاي مختلف از جمله بحران نقدينگي، عدم 
توازن ضرايب خسارت به ويژه در قراردادهاي ثالث 
و درمان واقع شللده بود، توفيقات بيملله ايران در 
زمينه كنترل ريسللك نقدينگي و تسويه با تمامي 
طرف هاي قرارداد و اصللاح پرتفوي و قرار گرفتن 
پروژه ساختمان گلستان در مسير تكامل را حاصل 
همت و عزم و همدلي و همكاري شايسته اعضاي 
هيأت مديره، مديران ستادي و استاني و واحدهاي 
اجرايي و يكايك كاركنان شريف شركت بيمه ايران 
دانست. مديرعامل بيمه ايران در بخش ديگري از 
سخنان خود كه در قالب گفتماني تعاملي و دوستانه 
صورت پذيرفت، با اشللاره به اينكه قرار داشتن در 
شرايط سخت ما را متوجه و متمركز بر تكاپو و تاش 
مجدانه توام با ابتكار عمل براي يافتن راه حل هاي 
كليدي كرد، يادآورشد: شللرايطي كه امروز در آن 
قرار داريم با تمامي اوصاف و مختصاتي كه دارد، بطور 
عيني نتيجه عملكرد خود ماست بنابراين بايد نقاط 
قوت را بيشتر كنيم و نقاط ضعف را بشناسيم و براي 
بهتر شدن، مسووالنه و بي مضايقه و با تمام وجود و 

توان خود صادقانه تاش كنيم.
رييس هيات مديره بيمه ايران در ادامه با مروري بر 
شاخص هاي عملكردي پنج ماهه شركت، رشد ۲۰ 
درصدي در حق بيمه ها، كاهش و كنترل خسارت ها 
و كاهش كم نظير بدهكاران كه در خال ۲۵ سال 
گذشته بي سللابقه بوده و حدود ۲۷ درصد كاهش 
داشته است، همچنين رشد ۴۴ درصدي بيمه هاي 
زندگللي را به عنوان نقللاط قوت و شللاخص هاي 

عملكردي كه شايسته تقدير است، اعام كرد.
پوركياني با اشاره به اولويت هاي ۱+۵ كه در همايش 
ابتداي سال در مشهد مقدس اباغ شده بود، تصريح 
كرد: اين تجربه ثابت كرد بايد اهداف و سياست هاي 
بنيادين خود را به سللادگي بيان كنيم و با تمام قوا 
براي تحقق آن گام برداريللم، در اين صورت حتمًا 
با استعانت از الطاف خداوند و در سايه عزم و تاش 
و همدلي توفيق نصيب همه خواهد شللد؛ اينكه ما 
توانسته ايم در پنج ماه اول امسال نسبت خسارت 
به حق بيمه را در مقايسلله با سال قبل از ۷۲ درصد 
به ۶۲درصد كاهش دهيم، تجلي و ترجمان نتايج 

توجه به اولويت هاي ۱+۵ است.
سللاير موضوعات كليدي كه مورد اشللاره و تأكيد 
مديرعامللل و رييس هيللأت مديره قللرار گرفت 
»ضرورت ادامه و استمرار تاش براي تحقق كامل 
اولويت هاي ۱+۵« و »تاكيد بر شللناخت و مراقبه 
مديران فني براي رعايت نقطه سر به سري« بودند.

مديرعامللل بيمه ايللران درخصوص سللهم قابل 
توجه خسارات شللخص ثالث جاني كه بالغ بر كل 
خسارت هاي شركت است، نتايج اقدامات ماه هاي 
گذشته براي كنترل اين خسارت ها كه با مشاركت 
مديريت هاي اتومبيل، حقوقي و فناوري اطاعات 
و معاونت هاي برنامه ريزي و نوآوري و فني شركت 
صورت پذيرفته اسللت را اميدوار كننده دانست و 
تصريح كرد: براي استان هايي كه متوسط خسارت 
جاني آنها باال بوده است اقدامات ارزشمندي صورت 
گرفته كه بدون ايجاد تأخير در فرآيند امور، نظارت ها 
و دقت ها افزايش يابللد. پوركياني در بخش پاياني 
سخنان خود به تبيين اهميت سرمايه معنوي در 
سازمان ها اشاره و تاكيد كرد: سرمايه هاي معنوي 
فراتر از سللرمايه هاي مللادي، نقطه اتللكاء و اميد 
هر سللازمان و بنگاهي هسللتند و يكي از مصاديق 
سرمايه هاي معنوي، كاركنان و مديراني هستند كه با 
تاش خستگي ناپذير خود در خال سال هاي خوب 
خدمت، چهره هاي شاخصي مي شوند كه البته اين 
سرمايه ها حتي وقتي در قلمرو و محدوده سازمان 
هم نباشند، كماكان سرمايه سازمان تلقي مي شوند 
و براي آن دغدغه دارند و نام آنها هر كجا باشند مويد 
و بيانگر عزت و اقتدار سازماني است كه در آن رشد 
كرده اند.  رييس هيأت مديللره بيمه ايران، محمد 
حيللدري و غامعلي جهانگيللري را كه هم اكنون 
در شرف ادامه خدمت در صنعت بيمه و در فضايي 
ديگر هستند را از مصاديق بارز اين نوع از سرمايه هاي 
معنوي بيمه ايران ارزيابي كرد و افزود: اين عزيزان 
قطعًا و اصالتًا متعلق به بيمه ايران هستند و ما ضمن 
قدرداني از اين بزرگللواران، توفيقات روزافزون را با 

نهايت عزت براي آنها آرزو مي كنيم. 
 در بخش پاياني اين مراسم صميمانه، متن لوح هاي 
سپاس و تقدير امضاء شده توسط مديرعامل خطاب 
به محمد حيدري و غامعلي جهانگيري، براي حضار 
قرائت شد و سپس هدايايي به اين مناسبت توسط 
محسللن پوركياني و اعضاي هيللأت مديره تقديم 
حضور ايشان شد.  گفتني است غامعلي جهانگيري 
هفته گذشته از سللوي رييس كل بيمه مركزي به 
عنوان معاون اتكايي نهاد ناظر منصوب شد و محمد 
حيدري نيز سمت مديرعاملي يكي از شركت هاي 

خصوصي بيمه را به دست خواهد گرفت.

گزارش »تعادل« از بازار ارز و سكه

   سكه امامي 4  ميليون و ۱3۰هزار تومان شد                       ريزش يك ميليون و ۱۰۰ هزار توماني سكه در يك هفته 

كاهش نرخ ارز و سكه در هفته سوم مهر

اثر كاهش ارزش ريال بر حباب هاي مالي 

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري|
در معامات روز شللنبه ۱۴ مهر 9۷، سكه طرح جديد ۴ 
ميليون و ۱۳۰ هزار تومان و دالر ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان به 
فروش رسيد و به نظر مي رسد كه به تدريج نرخ دالر و سكه 
به تدريج به سمت ثبات و كاهش نسبي حركت خواهد كرد. 
به گزارش »تعادل«، در حالي كه بسياري از صرافي ها روي 
تابلوي خود نرخ ۱۳۵۰۰ تومان را درج كرده اند، اما عمده 
دالالن و صرافي هللاي ارز، خريدار ارز هسللتند و كمتر به 
فروش ارز با اين نرخ مشغول هستند. نكته مهم اين است كه 
سامانه سنا كه نرخ ارزهاي سامانه سنا و نيما را نشان مي داد 
و از ميانگين نرخ ها در اين بازارها با خبر مي شللديم، براي 
چندمين روز متوالي در دسترس نيست و مشخص نيست 
در شرايطي كه بازار آزاد كم عمق ۳ درصدي با نوسان نرخ ها 
بين ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان با التهاب مواجه است، در سامانه 
سنا و نيما چه وضعيتي حاكم است و وارد كننده و صرافي ها 
با چه نرخ هايي به خريد و فروش مشغول هستند و آيا تاطم 

بازار آزاد روي نيما و سنا نيز اثر گذاشته است يا خير؟
برخي فعاالن بللازار ارز مي گويند كه برخاف اواخر هفته 
گذشللته كه روند افزايشللي بود، روز شنبه نرخ ها كاهش 
يافته و به سطح ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسيده است و اين 
نللرخ در اغلب صرافي هاي فروشللنده ارز نرخ فروش دالر 
است. قيمت يورو نيز حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان و درهم 
۳۶۰۰ تومان در صرافي ها معامله مي شللود و همچنين 
دالالن هم با همين نرخ ها _ حداكثر با ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان 
فاصله_اقدام به خريد ارز مي كنند. همچنين صرافي بانك 
ملي و ملت هم با همين قيمت ها خريد و فروش ارز انجام 
مي دادند.  به نظر مي رسد دليل اين ثبات و آرامش ايجاد 
شده در بازار ارز عاوه بر اقدامات اخير بانك مركزي، ناشي 
از بخشنامه اخير اين بانك مبني بر فروش ارز تا سقف ۵ هزار 
يورو در صرافي ها و همچنين اعام نرخ يورو ارز مسافرتي 
به نرخ ۱۱8۰۰ تومان اسللت كه روي نرخ ارز و سكه و طا 
اثرگذار بوده است. چرا كه تا پيش از اين سقف فروش ارز در 
صرافي ها بسيار محدود بود. براساس آخرين آمارها قيمت 
سكه طرح جديد ۴ ميليون و ۱۳۰ هزار تومان، طرح قديم 
۴ ميليون و ۵۰ هزار تومان و نيم سكه ۲ ميليون و ۱۵۰ هزار 
تومان و هر گرم طاي ۱8 عيار ۴۰۳ هزار تومان است. هر 
قطعه ربع بهار آزادي نيز يك ميليون و 8۱ هزار تومان و هر 

قطعه سكه گرمي ۶۶۱ هزار تومان معامله شد.

   ريزش يك ميليون و ۱۰۰ هزار توماني سكه 
در يك هفته

بازار طا و سكه در نخستين روز هفته با كاهش قيمت آغاز 
شد و به روند هفته قبلش ادامه داد؛ به طوري كه سكه تمام 
طرح جديد چهار ميليون و ۵۰ هزار تومان فروخته مي شود 

و طاي ۱8 عيار نيز به ۳۷۷ هزار تومان بازگشته است.
سومين هفته مهر ماه مانند هفته گذشته با كاهش قيمت 
طا آغاز شده است؛ به طوري كه طبق اعام عضو هيات مديره 
اتحاديه طا و جواهر، قيمت سكه تمام طرح جديد چهار 
ميليون و ۵۰ هزار تومان اسللت كه نسبت به شنبه هفته 
گذشللته، يك ميليون و ۱۰۰ هزار تومان ارزان شده است. 
محمد كشللتي آراي با بيان اينكه در حللال حاضر خريد و 
فروش از سوي مردم در بازار متعادل است، گفت: بعد از شوك 
قيمتي هفته گذشته، روز شنبه  قيمت ها تقريبا روال ثابت 
دارند و خريدار و فروشنده به اندازه كافي در بازار وجود دارد. 
به گفته كشتي آراي، نيم سكه و ربع سكه به ترتيب با كاهش 
۵۷۰ و ۲۷۰ هزار توماني نسبت به مدت مشابه هفته قبل 
همراه شده و دو ميليون و ۵۰ هزار و يك ميليون و ۱۵۰ هزار 
تومان فروخته مي شوند. همچنين سكه يك گرمي در بازار 
به قيمت ۷۰۰ هزار تومان عرضه شده كه نسبت به آغاز هفته 

گذشته ۵۰ هزار تومان ارزان تر شده است.

   ف�روش اس�كناس ارز ت�ا س�قف ۵۰۰۰ ي�ورو 
در صرافي ها 

كانللون صرافان بر دسللتورالعمل خريد و فللروش ارز در 
صرافي ها تاكيد و اعام كرد: ارز به صورت اسكناس تا سقف 
۵۰۰۰ يورو يا معادل آن به سللاير ارزها توسط صرافي بر 

مبناي نرخ بازار و ثبت سامانه سنا بامانع است.
كانون صرافان ايران در راسللتاي تاكيد مجدد بر تصويب 
هيات دولت، درخصوص دسللتور العمللل خريد و فروش 
ارز در شللبكه صرافي هاي مجاز اطاعيه اي جهت اطاع 
صرافان منتشللر كرد .پيرو نامه عمومي مورخ ۱۶ مرداد 
۱۳9۷، موضوع »دستور العمل خريد و فروش ارز در شبكه 
صرافي هاي مجاز« در اجراي تصويب نامه شللماره مورخ 

۱۶ مردادماه ۱۳9۷ هيات محتللرم وزيران، فروش ارز به 
صورت اسكناس تا سقف ۵۰۰۰ يورو يا معادل آن به ساير 
ارزها توسط آن صرافي بر مبناي نرخ بازار صرفا با ثبت در 
»سامانه نظارت ارز سنا « عاوه بر موارد ۲۳ گانه اعامي در 
نامه عمومي فوق الذكر با رعايت مقررات ارزي بامانع است.

   ارز مسافرتي ۱۱۸۰۰ تومان قيمت خورد
همچنين هر يورو براي مسللافران خارج از كشللور حدود 
۱۱ هزار و 8۰۰ تومان توسللط بانك هاي عامل فروش ارز 
مسافرتي فروخته مي شود. مسللافران خارج از كشوري 
كه اسللناد و مدارك خواسته شللده را به شعب بانك هاي 
عامل ارايه كنند مي توانند براي كشللورهاي همسللايه و 
مشترك المنافع حداكثر ۵۰۰ يورو و براي ساير كشورها تا 
۱۰۰۰ يورو با نرخ حدود ۱۱ هزار و 8۰۰ تومان خريداري 
كنند. براساس سياست جديد بانك مركزي كه از روز ۱8 
شهريورماه آغاز شده، ارز پرداختي به مسافران يورو است و 
دالر به متقاضيان پرداخت نمي شود. طبق بخشنامه بانك 
مركزي تامين و پرداخت ارز مسافرتي )به صورت اسكناس( 
از طريق بانك هللاي  ملي ايران، ملت، سللامان، تجارت و 
پارسلليان به نرخ بازار بامانع است. بر اين اساس بانك ها 
مجازند از محل ارزهاي خريداري  شده و با تامين اسكناس 
از محل منابع خود، نسبت به فروش و پرداخت ارز مسافرتي 
به نرخ بازار در سطح شعب داخل شهر با اخذ مدارك مثبته 
از قبيل گذرنامه  معتبر، بليت  مسافرت هوايي، ويزاي كشور 
مقصد - در مورد كشللورهايي كه نياز به ويزا دارند- اقدام 
كنند. همچنين الزم است مدارك مزبور به منظور نظارت 
بازرسان بانك در سوابق نگهداري شود و اخذ تعهد كتبي از 
متقاضي مبني بر خريد ارز صرفًا از يك منبع اعم از بانك يا 

صرافي مجاز معتبر الزامي است.

   واردات ارز توسط صرافي ها  
از سوي ديگر، يك كارشناس و فعال بازار ارز با بيان اينكه 
صرافي ها اسكناس زيادي در اختيار دارند اما امكان فروش 
آن را ندارند، گفت: اگر بانك مركزي اجازه دهد صرافي ها با 
منابع خودشان، ارز وارد كرده و به همه متقاضيان بفروشند، 
نرخ ارز در مدت يك ماه به ۱۰ هزار تومان كاهش خواهد 
يافت. جواد ذاكري دانا در گفت وگو با فارس، با بيان اينكه 
هم اكنون مشكل تامين ارز ازسوي صرافي ها وجود ندارد، 
اظهارداشت: اما اين به معناي اين نيست كه در لجستيكي 
ارز هم مشكلي نداريم؛ از زماني كه امارات منافذ نقل و انتقال 
ارز را بست و از طرف ديگر دستورالعمل ارز همراه با مسافر 
تغيير پيدا كرد، باعث شد مشكاتي براي نقل و انتقال ارز 
به وجود بيايد.  وي افزود: البته دستورالعمل اصاح شد اما 
مشكات نقل و انتقال از امارات تشديد شده بود. در نهايت 

بانك مركزي وارد عمل شد و ارز تزريق كرد. 
اين كارشللناس و فعال بازار ارز گفت: ما به بانك مركزي 
گفتيللم اجازه بدهيللد صرافي ها خودشللان ارز بياورند و 
بفروشند و با آمدن رييس كل جديد بانك مركزي فضا بهتر 
شد. گفتيم تضمين امنيتي مي خواهيم و آقاي همتي هم 
گفت ما تضمين امنيتي مي دهيم و شما شروع به انتقال ارز 
به داخل كشور كنيد.  ذاكري ادامه داد: با اين قول رييس كل 
بانك مركزي صرافي ها شروع به انتقال ارز كردند و دو روز هم 
توزيع كردند و از قيمت ۱۴ هزار تومان به زير ۱۲هزار تومان 
رسيد. در اين شرايط بايد تقاضاي سفته بازي و احتياطي را 
هم پوشش داد زيرا در غير اين صورت اين تقاضا كل قيمت 
ارز را تعيين مي كند. با استفاده از سيستم حراج هلندي بايد 
ارز تزريق مي شد و باعث مي شد تقاضا كاهش يابد. اما روز 
سوم بانك مركزي گفت بايد اين ارزها را فقط براي ۲۳ مورد 

ارز خدماتي ارز پرداخت كنيد.
وي در پاسللخ به اين سللوال كه چللرا صرافي ها حاضر به 
پرداخللت ارز براي اين ۲۳ مورد نبودند، گفت: مشللتري 
چنداني براي اين ۲۳ مورد نيست. با اين قيمت ها فرد بايد 
كارت ملللي و مدارك ارايه بدهد تا همان ارزي را بخرد كه 
دالالن به آن مي فروشند و مدركي هم نمي خواهد. در اين 

صورت تمايل به خريد اين ارز از صرافي ندارد.
اين كارشللناس و فعال بازار ارز، اظهارداشللت: صرافي ها 
اسللكناس زيادي در اختيار دارند اما امللكان فروش آن را 
ندارند. اگللر بانك مركزي اجازه دهللد صرافي ها با منابع 
خودشللان، ارز وارد كرده و به همه متقاضيان بفروشللند، 
نرخ ارز در مدت يك ماه به ۱۰ هزار تومان كاهش خواهد 
يافت. اگر اين كار انجام شللود نه تنها خروج سرمايه اتفاق 
نمي افتد، بلكه قيمت بازار به قيمت سامانه نيما يا همان 

بازار ثانويه برسد. 

   بسته بانك مركزي كارساز شد
 عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با پيش 
بيني كاهش حجم حباب قيمتي در بازار طا و سكه، گفت: 
مردم بايد از خريد غير ضرور اجتناب كرده تا بساط داللي 

در اين حوزه جمع آوري شود.
شهباز حسللن پور بيگلري در گفت وگو با ايِبنا، با اشاره به 
شرايط پيش آمده در بازار ارز و كاهش حجم حباب قيمتي 
آن، گفت: بازار طا نيز به تاثير از قيمت ارز روند كاهش را 
تجربه خواهد كرد. نماينده مردم سلليرجان و بردسير در 
مجلس با بيان اينكه برخي از افزايش قيمت ها در بازار طا 
و سكه متاثر از قيمت هاي جهاني بوده است، تصريح كرد: 
متاسفانه دالل بازي و تاثيرپذيري از افزايش هر روزه نرخ 

ارز اين بازار را با بحران مواجه كرد.
وي با تاكيد بر اينكه دولت و بانك مركزي با ارايه بسته هاي 
كارآمد توانسته اند بازار ارز را كنترل كنند، افزود: اين رويه 
بايد تا بازگشت قيمت ها به كانال منطقي از سوي مسووالن 
ادامه داشته باشد. حسن پور بيگلري بر ضرورت ممانعت 
مردم از خريد غير ضرور طا و سكه تاكيد كرد و گفت: مردم 
بايد از اتفاق رخ داده در بازار براي برخي افراد كه با سودجويي 
نسبت به خريد ارز اقدام كرده و اكنون متضرر شده اند درس 
بگيرند. وي با تاكيد بر اينكه مللردم بايد به دنبال راه هاي 
مطمئن تر براي سرمايه گذاري باشند، تصريح كرد: بارها 
گفته شده سرمايه گذاري در بورس بهترين و مطمئن ترين 
راه براي كسب سود است، اما متاسفانه برخي همچنان به 
دنبال برخي سودهاي واهي هستند. اين نماينده مردم در 
مجلس دهم، با بيان اينكه اگر مردم بي دليل ولع خريد ارز، 
سكه و طا نداشته باشند اقتصاد كشور درگير بحران هاي 
فعلي نخواهد شد، گفت: خوشبختانه سياست هاي بانك 
مركزي به شللرايط بازار پاسللخ مثبت داده و از اين رو بايد 
منتظر تعديل نرخ ها در همه حوزه ها باشيم. عضو كميسيون 
برنامه، بودجه و محاسللبات مجلس با پيش بيني كاهش 
حجم حباب قيمتي در بازار طا و سكه، گفت: مردم بايد از 
خريد غير ضرور اجتناب كرده تا بساط داللي در اين حوزه 

جمع آوري شود.

   افت قيمت دالر تداوم خواهد داشت
در اين رابطه يك كارشناس اقتصادي گفت: سياست هاي 
جديد ارزي دولت به ويژه وارد شدن ارز صادرات كاالهاي 
غيرنفتي به سامانه نيما و سياست هاي ديپلماسي خارجي 
با كشورهاي اروپايي موجب تلطيف شرايط رواني و كاهش 
نرخ ارز شده اسللت.  محمود جامسللاز با بيان اينكه افت 
قيمت نرخ ارز از چند جنبه از جمله سياست هاي داخلي 
دولت و ديپلماسي و سياست خارجي قابل بررسي است، 
اظهار داشت: با توجه به انتشار خبر مذاكرات انجام شده از 
سوي دولت با كشورهاي اروپايي كه بر اساس آن بانك هاي 
مركزي اروپا قادر خواهند بود با بانك هاي ايراني با ارزهاي 
يورو يا به شلليوه تهاتر ارتباط داشته باشند سگينال هاي 
مثبتي در بازار ايجاد شللد و موجب افت قيمت نرخ ارز در 

بازار ارز گرديد. وي با تاكيد بر ايجاد فضاي رواني توسللط 
برخي مافياهاي بازار ارز، گفت: واردات كاال هاي اساسي با 
ارز آزاد انجام نمي شود بنابراين نرخ بازار آزاد نمي تواند بر 
بازار كاالهاي اساسي تاثيرگذار باشد و برخي تاطمات بازار 

صرفا ناشي از فضاي رواني است.
اين كارشناس مسائل اقتصادي افزود: وقتي صحبت از دالر 
با نرخ باال مي شود بايد به آستانه قدرت خريد مردم نيز توجه 
شود ضمن آنكه هيچ واردكننده اي با نرخ باالي ارز قادر به 

فعاليت نيست زيرا مقرون به صرفه نخواهد بود.
تسلط نقش ارزي دالر يك برآورد بيش از حد واقعيت است

اين در حالي اسللت كه جيم او نيل كارشللناس برجسته 
اقتصادي گفت: تسلط نقش دالر با توجه به سهم امريكا 
در توليد ناخالص داخلي جهان يك بللرآورد بيش از حد 
واقعيت اسللت. به گزارش ايبنا »جيم او نيل« اقتصاد دان 
برجسته در مصاحبه اي با شبكه سللي ان بي سي امريكا 
گفت: وضعيت دالر به عنوان يللك ارز اصلي بيش از حد 
واقعيت ارزيابي مي شود؛ اين در حالي است كه سهم امريكا 
در اقتصاد جهاني از زمان جنگ جهاني دوم به بعد به طرز 
قابل توجهي كاهش پيدا كرده است. وي گفت: در وضعيت 
خاصي زندگي مي كنيم كه نقش دالر در فاينانس جهاني 
به طرز احمقانه اي مهم تر از اقتصاد امريكا است. بنابراين اگر 
يك اقتصاد قدرتمند مستقيما به دالر بيشتر تبديل شود، 

بسياري از حقايق مانند شب و روز مشخص خواهد شد.
سهم امريكا در توليد ناخالص داخلي جهان اكنون ۱8درصد 
اسللت كه در مقايسلله با جنگ جهاني دوم كه ۳۰ درصد 
بوده به طرز چشمگيري روند نزولي به خود گرفته است. 
اقتصاد چين از زمان جنگ جهاني دوم به بعد با رسلليدن 
به ۱۶ درصد در سهم توليد ناخالص داخلي جهان از رشد 
۴برابري برخوردار شده؛ در حالي كه بازارهاي نوظهور مانند 
كشورهاي بريكس )برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي 
جنوبي( و ديگر كشورها ۶۰ درصد از توليد ناخالص داخلي 
جهان را عهده دار هستند. با اين وجود واقعيت، دالر به طرز 
فراواني توسط ۶۰ درصد از كشورها كه ۷۰ درصد از توليد 

ناخالص داخلي را تشللكيل مي دهند، استفاده مي شود. 
افزايش استفاده از يوآن چين به طرز گسترده اي رشد پيدا 
كرده؛ اما هنوز ۱.8۴ درصد از سهم ذخاير ارزي بانك هاي 
جهان را تشكيل مي دهد؛ در حالي كه دالر امريكا ۶۲.۲۵ 
درصد است؛ اما كمترين رقم از سال ۲۰۱۳ ميادي به بعد 
محسوب مي شللود. »او نيل« گفت: نقش اصلي سياست 
دالر و اين ارز در فاينانس جهاني يك موضوع است و اقتصاد 
امريكا طي ۳۰ سال گذشته كمتر از ۲۰ درصد از سهم توليد 
ناخالص داخلي را در اقتصاد جهان به خود اختصاص داده 
و دالر هنوز ظاهرا نقش اصلي را بازي مي كند. اقتصادهاي 
نوظهور بريكللس به تازگي اسللتفاده از ارزهاي ملي را در 
تسويه حساب هاي خود به منظور كاهش وابستگي به دالر 
افزايش داده اند. كشورهايي مانند چين، روسيه و ايران در 
گفت وگو به منظور جايگزيني ارزهاي ملي خود در تجارت 

نفت هستند.

   نوس�ان نرخ ارز مانع تحقيقات دانشجويي 
است

همچنين معاون آموزشي دانشگاه تربيت مدرس گفت: 
افزايش و نوسللانات نرخ ارز طي يك سال گذشته در روند 
امور آموزشي و پژوهشللي دانشللگاه ها و برقراري روابط 
بين الملل در عرصه علمي كشللور اختللال ايجاد كرده 
است. محمدرضا كلباسي درباره تأثير نرخ ارز در روند امور 
آموزشي دانشگاه ها اظهار كرد: در حال حاضر نيازهاي ارزي 
آموزش عالي با نرخ ارز آزاد در بازار محاسبه مي شود كه در 
بلندمدت لطمات بسياري به حوزه دانشگاه وارد مي كند. وي 
افزود: دانشجويان در دوره تحصيات تكميلي نياز به انجام 
تحقيقات گسترده در حوزه هاي مختلف دانش با استفاده 

از ابزارهاي پيشرفته دارند. 
معاون آموزشي دانشگاه تربيت مدرس به رابطه مستقيم 
نوسللانات و افزايش نرخ ارز با خريد مواد اوليه براي انجام 
تحقيقات اشاره كرد و افزود: در سال هاي گذشته مبلغي 
حدود ۱۰ ميليون تومان از سللوي دانشگاه و كمك هاي 
مالي اسللتادان براي انجام تحقيقات به هر دانشجو تعلق 
مي گرفت. كلباسي ادامه داد: در حال حاضر با كاهش ارزش 
پول ايران و چند برابر شدن هزينه تحقيقات، دانشجويان 
ناچارند سوژه هاي كم كيفي را انتخاب كنند كه در نهايت 
اين موضوع باعث تنزل تحقيقات علمي در كشور مي شود.

وي در اداملله به اهميت روابللط بين المللي در عرصه علم 
و دانشللگاه پرداخت و گفت: ارتباطات بين المللي يكي از 
مهم ترين نيازهاي كشور در تمامي حوزه هاست اما با توجه 
به افزايش نرخ ارز هزينه رفت و آمد استادان و دانشجويان 
به ساير كشورها براي شركت در انواع كنفرانس هاي علمي 
افزايش چشمگيري داشته است. معاون آموزشي دانشگاه 
تربيت مدرس افزود: در يك سللال گذشللته با برگزاري 
جلسات متعدد از مسووالن خواستار تعيين نرخ ارز دولتي 
براي دانشگاه ها شللده ايم اما تاكنون دانشگاه در فهرست 

اولويت هاي نرخ ارز دولتي قرار نگرفته است.

مجيد عينيان| 
بخش بزرگي از افزايش شاخص بورس از ابتداي سال 
كاما منطبق با كاهش ارزش ريال و حفظ ارزش حقيقي 
بازار است و نه حبابي كه بايد منتظر تركيدن آن باشيم.

در چنللد ماه گذشللته بازار بللورس تهران نوسللانات 
بي سللابقه اي به خود ديده اسللت. به جللز كاهش ها و 
افزايش هاي عادي كه خاصيت ذاتللي بازارهاي مالي 
اسللت، افزايش قابل توجه و ادامه دار بورس قابل توجه 
بود كه با عناوين مختلفي همچون ركوردشكني بورس 
يا شتاب بورس معروف شده بود. البته در روزهاي اخير 
اين شللتاب متوقف شده اسللت، ولي سوال مهمي كه 
پيش روي فعاالن بازار سللرمايه وجللود دارد وضعيت 
آتي بازار سللرمايه اسللت. آيا افزايش هاي اخير حبابي 
بوده اند و توقف آن نشان از تركيدن حباب و كاهش هاي 
شديد آتي است؟ يا كاهش هاي كوچك اخير را بايد به 
حساب نوسانات كوتاه مدت ذاتي بورس نوشت و منتظر 
روندهاي رشللد در آينده بود؟ البته پيش بيني پذيري 
عملكرد بازارهاي مالي از جمله بورس در كوتاه مدت از 

موضوعات بحث برانگيز است و مطالعات متعددي نشان 
داده اند پيش بيني كوتاه مدت از وضعيت بورس نمي توان 
ارايه داد. ولي از آنجايي كه در بلندمدت بازارهاي مالي 
از وضعيت حقيقي اقتصاد تبعيت مي كنند، با تحليل 
وضعيت اقتصللاد كان مي توان نشللانه هايي در مورد 

وضعيت آتي بورس يافت.
اقتصاد ايران در شرايط پيچيده اي قرار دارد و پيش بيني 
آينده آن آسللان نيسللت. وضعيت آتي اقتصاد كان 
متاثر از عوامل متعددي اسللت كه در اين يادداشت و 
يادداشت هاي آتي سعي داريم بدان ها بپردازيم و آثار آن 
بر وضعيت آتي بورس را بررسي كنيم. رشد نقدينگي در 
سال هاي گذشته و انباشت تورم نهفته در آن، افزايش 
اخير قيمت ارز و سودآورتر شدن فعاليت هاي صادراتي، 
موانع تحريمي و سياسللت هاي تجللاري )گمركي( و 
اقتصادي )قيمت گذاري( دولت از جمله عوامل موثر بر 
بورس هستند. در يادداشت حاضر به موضوع اثر رشد 
نقدينگي در سال هاي گذشته مي پردازيم و اثر عوامل 
ديگر به ويژه مسائل مرتبط با ارز را در يادداشت هاي آتي 

پي خواهيم گرفت. رشد نقدينگي در سال هاي گذشته 
كه خطر كاهش شللديد ارزش ريال را در خود انباشته 
اسللت يكي از موضوعات مهم اقتصاد كان اسللت كه 
نمي توان آن را انكار كرد. با وجود اين تفاوت ريشه رشد 
نقدينگي در دوره اخير با تجربه هاي پيشين در اقتصاد 
ايران پيچيدگي تحليل را افزايش مي دهد. در سال هاي 
گذشته نظري وجود داشته كه افزايش نقدينگي اگر از 
محل افزايش ضريب فزاينده پولي باشد برخاف افزايش 
نقدينگي از محل رشد پايه پولي، مشكل زا نيست و جاي 

نگراني ندارد.
تجربه اخير كاهش ارزش ريال و افزايش قيمت همه گونه 
كاال و خدمات بادوام و بي دوام نشان داد كه اين تصور، 
تصوري خام بوده است. در واقع تحليل هاي بيشتر ما را 
به اين نتيجه مي رساند كه رشد نقدينگي اگر به دليل 
توسعه مالي باشللد محل نگراني نيست و البته چنين 
رشد نقدينگي در ضريب فزاينده نمايان مي شود ولي به 
مثابه ضرب المثل گردو گرد است ولي هر گردي گردو 
نيست، رشد نقدينگي حاصل از توسعه مالي اگرچه در 

رشللد ضريب فزاينده پديدار مي شود ولي هر افزايشي 
در ضريب فزاينده به معني توسللعه مالي نيست و بايد 
شاخص هاي ديگر توسللعه مالي را نيز مدنظر قرار داد.  
به همين دليل بايد به كاهش ارزش ريال مسللتتر در 
رشد نقدينگي توجه كرد. بررسي ها نشان مي دهد در 
انتهاي سال گذشته ۶۰ درصد تورم نهفته در نقدينگي 
وجود داشت كه در پشت سد نرخ هاي سود باالي بانكي 
متوقف شده بود. با آزاد شدن آن انتظار مي رود تمامي 
آنچه با ريال خريد و فروش مي شود ۶۰ درصد افزايش 
يابد. اين بدين معني اسللت كه شاخص حول و حوش 
۱۰۰ هزار واحد در انتهاي سال گذشته در واقع پتانسيل 
افزايش به ۱۶۰ هزار واحد افزايش را بدون هر گونه اتفاق 
اقتصادي ديگري داشته است. افزايش نقدينگي به دليل 
مشكات شبكه بانكي از ابتداي سال همچنان ادامه دار 
و در حال دامن زدن به كاهش ارزش ريال است.  بدين 
ترتيب مي توان نتيجه گرفت بخش بزرگي از افزايش 
شللاخص از ابتداي سال كاما منطبق با كاهش ارزش 
ريال و حفظ ارزش حقيقي بازار است و نه حبابي كه بايد 

منتظر تركيدن آن باشيم. در اقتصادي كه نرخ بازدهي 
بدون ريسك اوراق خزانه در برخي زمان ها به بيش از ۳۵ 
درصد مي رسد، زمين و مسكن رشد قيمت دو برابري را 
تجربه كرده و ريال به صورت روزافزون در حال از دست 
دادن ارزشش است انتظار ثبات شاخص بورس را داشتن 
و هرگونه افزايشي را حباب دانستن خطاست. با اين حال 
بايد حدود رشد شاخص در صورت تخليه كامل اثرات 
تورمي را محاسبه كرد و در صورت رشد بدون دليل بيش 

از آن حد، خطر وجود حباب را جدي تر گرفت.  
در يادداشت حاضر ديديم كه تورم انباشته نهفته بر اثر 
رشد نقدينگي بدون توسعه مالي چگونه در نهايت آزاد 
شللده و باعث كاهش ارزش ريال و افزايش هر آنچه با 
ريال خريداري مي شود گشته است. بدين ترتيب حتي 
بدون در نظر گرفتن تمامي مسللائل ديگر انتظار رشد 
شاخص به مقادير فعلي را داشته ايم و خطر وجود حباب 
را در اين سطح از شاخص بورس احساس نمي كنيم. در 
يادداشللت هاي آتي مسائل ديگر موثر بر وضعيت بازار 

سرمايه به ويژه بازار ارز را بررسي خواهيم كرد.
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ديدگاه 5 بازار سرمايه
تداوم محدودسازي بازارهاي 
موازي به نفع بازار سرمايه است

 محصوالت شيميايي 
با ارزش ترين گروه بورس

بهروز خدارحمي،  كارش��ناس بازار س��رمايه گفت: 
سهامداران تازه ورود يا به اصطالح كد اولي ها بايد بطور 
حتم از مشورت نهادهاي حرفه اي براي سرمايه گذاري 
در بورس بهره ببرند يا سهمي را انتخاب كنند كه با 
وجود رشد قيمت اما همچنان براي افزايش بيشتر از 

توجيه علمي و منطق بنيادي برخوردار باشد.
خدارحمي گفت: كد اولي ها بايد بطور حتم از مشورت 
نهادهاي حرفه اي براي سرمايه گذاري در بورس بهره 
ببرند و يا سهمي را انتخاب كنند كه با وجود رشد قيمت 
اما همچنان براي افزايش بيش��تر از توجيه علمي و 

منطق بنيادي برخوردار باشد.
به گزارش فارس، به��روز خدارحمي پيرامون تداوم 
دخالت هاي بانك مركزي در بازار غير رس��مي ارز و 
كاهش التهاب هاي قيمتي در اين بازار عنوان كرد: 
چنانچه محدوديت هاي بيش��تري براي بازارهاي 
موازي و غير متش��كل از جمله بازار آزاد ارز به داليل 
مختلفي همچون جلوگيري از فعاليت هاي سفته بازانه 
يا جلوگيري از ورود صاحبان نقدينگي به اين بازار ادامه 
يابد بطور طبيعي ورود سرمايه به ساير بازارها از جمله 
بازار سرمايه افزايش خواهد يافت. اين كارشناس بازار 
سرمايه با اشاره به رفتار معامله گران بازار سرمايه در 
دو روز پاياني معامالت هفته گذشته افزود: همزمان 
با نوس��ان ش��ديد قيمت ها در بازار آزاد ارز و كاهش 
قيمت ها، بازار سهام نيز با رفتار هيجاني معامله گراني 
مواجه بود كه چندان پايدار نيست. وي افزود: محدود 
شدن معامالت در بازارهاي موازي با بازار سرمايه به 
استمرار و ثبات سرمايه گذاري در بورس و جلوگيري 
از فعاليت هاي س��فته بازان��ه در بازارهاي غير مولد 
خواهد انجاميد. خدارحمي با اشاره به موج جديدي از 
سرمايه گذاران بي تجربه و غير حرفه اي به بازار سهام 
و به اصطالح كد اولي ها يادآور شد: همواره در مقاطع 
زماني كه بازار سهام با رشد پياپي و مستمر نماگر هاي 
منتخب خود مواجه مي شود جداي از اينكه از ورود 
پول نقد جديد به بازار سهام خوشحال مي شويم اما اين 
نگراني نيز وجود دارد كه سهامداران و سرمايه گذاران 
آماتور و غيرحرفه اي با كوچك ترين نوسان ريزشي 
اقدام به خروج پر تعداد از بازار مي كنند. وي ادامه داد: 
اين رفتار به ويژه در ميان آن دسته از سهامداراني كه 
س��هام خود را از ميان سهم هاي بنيادي و برخوردار 
از رشد س��ودآوري با كيفيت انتخاب نكرده اند و به 
اصطالح سهم هاي حبابي را در اختيار دارند مي تواند 
شديدتر ديده شود كه با خروج سيل آساي خود به بازار 
سهام نيز آسيب مي زنند. وي تصريح كرد: سهامداران 
تازه ورود و يا به اصطالح كد اولي ها بايد بطور حتم از 
مشورت نهادهاي حرفه اي براي سرمايه گذاري در 
بورس بهره ببرند و يا سهمي را انتخاب كنند كه با وجود 
رشد قيمت اما همچنان براي افزايش بيشتر از توجيه 

علمي و منطق بنيادي برخوردار باشد.

بررسي صنايع از نظر ارزش بازار در سومين ماه از 
تابستان نشان مي دهد گروه محصوالت شيميايي 
با در اختيار داش��تن ۲۸ شركت و ارزش بازار يك 
ميليون و ۵۳۳ هزار ميليارد ريالي در رتبه اول قرار 
دارد، فلزات اساس��ي با بيش از ۹۷۹ هزار ميليارد 
ريال و فرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي 
با بيش از ۵۹۱ هزار ميليارد ريال رتبه هاي بعدي 
را به خود اختصاص داده اند. بر اس��اس اطالعات 
منتشر شده از سوي بورس تهران، گروه محصوالت 
شيميايي با در اختيار داشتن ۲۸ شركت و ارزش 
بازار يك ميليون و ۵۳۳ هزار ميليارد ريالي در رتبه 
اول در معامالت سومين ماه از تابستان قرار گرفت. 
به گزارش سنا، از ابتداي سال جاري تا پايان شهريور 
تعداد ۱۴۰۰۵۷ ميليون سهم به ارزش ۳۲۴.۱۶۳ 
ميليارد ريال از طري��ق معامالت الكترونيكي در 
بورس اوراق بهادار مبادله شده كه به ترتيب حدود 
۳۳.۸ و ۲۸.۱۱ درصد از حجم و ارزش كل معامالت 

را شامل مي شود.

  وضعيت اوراق بدهي
از سويي ديگر، در بازار اوراق بدهي نيز در شش ماه 
گذشته تعداد ۴۹ ميليون برگه به ۴۷.۴۴۷ ميليارد 
ريال مورد مبادله قرار گرفته اس��ت. اين درحالي 
است كه در اين مدت تعداد ۲.۱۷۲ ميليون واحد از 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس 
تهران به ارزش كل بيش از ۲۲.۲۴۷ ميليارد ريال 
مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب با ۲۸۴ درصد 
رشد و ۲۷۳ درصد افزايش نسبت به دوره مشابه 

سال ۹۶ همراه شد.

  ارزش بازار
بررسي صنايع از نظر ارزش بازار در سومين ماه از 
تابستان نشان مي دهد گروه محصوالت شيميايي 
با در اختيار داش��تن ۲۸ شركت و ارزش بازار يك 
ميليون و ۵۳۳ هزار ميليارد ريالي در رتبه اول قرار 
دارد، فلزات اساس��ي با بيش از ۹۷۹ هزار ميليارد 
ريال و فرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي 
با بيش از ۵۹۱ هزار ميليارد ريال رتبه هاي بعدي را 

به خود اختصاص داده اند.

  تاالرهاي منطقه اي
همچنين در اين مدت بيشترين ارزش معامالت را 
بين تاالر هاي منطقه اي به ترتيب تاالر منطقه اي 
كيش ب��ا مبادل��ه ۱۲.۶۴۸ ميليارد ري��ال، تاالر 
منطقه اي كرج با مبادل��ه ۱۱.۹۲۵ ميليارد ريال، 
تاالر منطقه اي اصفهان با مبادله ۱۹.۳۲۰ ميليارد 
ريال، تاالر منطقه اي مش��هد با مبادله ۱۳.۶۵۱ 
ميليارد ري��ال و تاالر منطقه اي تبري��ز با مبادله 

۱۳.۱۹۴ ميليارد ريال به نام خود ثبت كردند.

»تعادل«ازهيجانروانيسرمايهگذاراندرمعامالتبازارسرمايهگزارشميدهد

بورس در مدار شايعه
گروه بورس     مسعود كريمي 

روند معامالتي س��هامداران تاالر شيش��ه اي حافظ 
روز شنبه در مدار ش��ايعات قرار داشت بطوري كه 
ش��اخص كل بورس تهران طي يك ساعت ابتدايي 
بيش از ۴ هزارو ۲۰۰ واح��د افزايش پيدا كرد و در 
ادامه ب��ا كاهش يك هزارو ۴۷۴ واحدي به كار خود 
پايان داد. بر همين اساس، همگام با ورود نقدينگي 
جديد به واسطه س��رمايه گذاران تازه وارد مشاهده 
مي ش��ود كه رفت��ار هيجاني اين روز ه��ا جايگزين 
رفتار منطقي در معامالت بورس كش��ور شده است 
بطوري كه با انتشار هر نوع خبر، كليت فضاي داد و 
ستد ها دستخوش تغيير مي شود. به هر حال، ايجاد 
صف هاي سنگين خريد سهام در ابتداي معامالت و 
به يك باره تغيير موضع سرمايه گذاران و صف نشيني 
در طرف عرضه عالوه بر اينكه ريسك سرمايه گذاري 
را بطور هيجاني با افزايش همراه مي كند نش��ان از 
ضعف تحليل و خري��د و فروش هايي مبتني بر موج 
سواري برخي از س��هامداران دارد. در همين حال، 
اغلب كارشناسان بازار سرمايه معتقدند كه نوسان 
ش��ديد ديروز نماگر اصلي بازار س��هام تحت تاثير 
شايعات قرار داشته است و ارتباطي به دستورالعمل 
معامالت اعتباري كارگزاري ها ندارد چرا كه تغييرات 
اعمال شده و ايجاد محدوديت  هاي تازه در اين حوزه 
به صورت آزمايشي و مرتبط به گذشته است. به هر 
روي، سايه ريسك هاي متفاوت اقتصادي، سياسي 
و موضوعات پيرامون » FATF« كه امروز در مجلس 
شوراي اسالمي مورد بررسي قرار مي گيرد از عوامل 
تاثير گذار در روند كاهشي اين روز هاي بورس تهران 

محسوب خواهند شد.

  محدوديت هاي سرمايه گذاري
در همي��ن رابطه، كامل ابراهيمي��ان مدير معامالت 
كارگزاري بانك توس��عه ص��ادرات در خصوص فراز 
و فرود  هاي س��نگين روز گذش��ته بورس تهران در 
گفت وگو با »تع��ادل« عنوان كرد: ش��اخص بورس 
طي چند وقت اخير صعود بي��ش از صد در صدي را 
تجربه كرده است، بنابراين هر زماني كه بازار   ها رشد 
چشم گيري را تجربه مي كنند به تبع آن پس از طي 
چنين دوره رش��دي نياز به اص��الح دارند. در همين 
حال، برخي از سرمايه گذاراني كه در سود قرار دارند 
با عرضه س��هام اقدام به شناسايي سود مي كنند. وي 
خاطرنشان كرد: اصلي ترين دليل وضعيت اين روز ها 
در بازار اين اس��ت كه شاخص كل پس از رشد نياز به 
يك اصالح كوتاه مدت دارد تا براي رشد بعدي انرژي 
الزم را داشته باشد. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره 
به اين موضوع كه وضعيت آتي بازار سرمايه كماكان 

مثبت ارزيابي مي شود نيز ابراز داشت: محدوديت هايي 
كه براي موضوعات اعتباري مطرح مي ش��ود مطابق 
دس��تورالعمل س��ازمان بورس و اوراق بهادار است و 
چنين دس��تورالعملي در گذش��ته نيز وجود داشت. 
بنابراين، چنين موضوعي مس��اله جديدي نيست و 
افراد به نسبت دارايي هايي كه دارند مجاز به استفاده 
از اعتب��ارات نزد كارگزاري ها هس��تند. از همين رو، 
چني��ن موضوعي در ح��ال حاضر و ب��راي آينده نيز 

جاري خواهد بود. 
مدير معامالت كارگزاري بانك توسعه صادرات معتقد 

است كه موضوعاتي پيرامون تصويب » FATF« در 
مجلس نيز عامل ديگري بود كه معامالت روز گذشته 
را تحت تاثير خود قرار داد. بر همين اس��اس، بخشي 
از سرمايه گذاران و افرادي كه در بازار سرمايه فعاليت 
 »FATF « مي كردند ريسك تصويب يا عدم تصويب
را نپذيرفتند و غالبا ترجيح دادند كه در موضع فروش 

قرار بگيرند.
به گفته كامل ابراهيميان موضوعات مرتبط با ايجاد 
محدوديت در معامالت روز گذشته شايعه بوده است 
و دس��تورالعملي كه وجود دارد نه از روز شنبه، بلكه 

از هفته گذش��ته اجرايي ش��د و فقط در حال حاضر 
به صورت سيس��تمي تبديل شده است. از همين رو، 
تنها تفاوت اين مهم نس��بت به گذشته همين عامل 
سيستمي شدن خواهد بود. وي درباره محدوديت هاي 
جديد نيز بيان كرد: محدوديت  هايي در برابر افرادي 
ك��ه از اعتبار هاي خيلي زيادي اس��تفاده مي كردند 
طي هفته گذشته اعمال و اجرايي شد. اين تحليلگر 
بازار س��رمايه با اش��اره به روند گذشته دستورالعمل 
جديد نيز گفت: در گذشته كنترل مستقيما از طريق 

كارگزاري ها صورت مي گرفت.

كامل ابراهيميان در پاس��خ به سوالي مبني بر اينكه 
ايج��اد هر نوع محدودي��ت در رون��د معامالتي بازار 
سرمايه مثبت ارزيابي مي شود يا خير نيز تصريح كرد: 
محدوديت انواع متفاوتي دارد. يك نوع از محدوديت 
در بازار س��رمايه اين است كه از نقدشوندگي در بازار 
به نوعي جلوگيري به عمل  آيد. محدوديتي ديگر اين 
اس��ت كه از تحميل ريسك هاي بس��يار زياد به بازار 
سرمايه جلوگيري  كند. وي افزود: محدوديتي كه در 
حال حاضر مورد بحث ق��رار دارد به نوعي از تحميل 
ريس��ك به س��رمايه گذاران و نهاد هاي مالي همانند 
كارگزاري ه��ا جلوگيري مي كند. بط��ور كلي ايجاد 
چني��ن محدوديت هايي به نفع كليت بازار س��رمايه 

كشور محسوب خواهد شد.

  تسويه اعتباري كارگزاري ها
مدير معام��الت كارگزاري بانك توس��عه صادرات 
درخصوص موضوع تس��ويه اعتب��اري كارگزاري  ها 
و تاثي��ر آن در كاه��ش نماگر ها ك��ه در بين اهالي 
بازار س��هام مطرح اس��ت نيز گفت: تسويه اعتباري 
كارگزاري ها بطور معمول در سال مالي كارگزاري ها 
رخ مي دهد. بنابراين، عمده سال مالي كارگزاري ها 
يا شهريور  ماه يا اس��فند ماه هر سال در نظر گرفته 
مي ش��ود. بط��ور معمول بخ��ش قاب��ل توجهي از 
كارگزاري ها اصرار زيادي بر تسويه اعتباري ها حتي 
در س��ال مالي ندارند اما به هر حال برخي شركت ها 
اقدام به تسويه اعتباري مي كنند. به هر حال، عمدتا 
اجباري نيس��ت كه حتما بايد تس��ويه اعتبار ها رخ 
دهد. اين در حالي اس��ت كه طي سال هاي گذشته 
موضوع تسويه با اجبار همراه بود اما طي ۲ سال اخير 
كارگزار  ها براي اينكه به مش��تريان خدمات رساني 
بهتري داش��ته باش��ند بطور معمول كمتر اقدام به 
تسويه اعتبار مي كنند. اين كارشناس بازار سرمايه 
بر اين باور است كه در حال حاضر زماني نيست كه 
عنوان شود به دليل تس��ويه اعتباري كارگزاري ها، 
روند معامالتي بازار س��هام منفي شده است چرا كه 

اصال سال مالي كارگزاري ها در مهر ماه نيست.
 اين تحليلگر بازار س��رمايه با اش��اره به كليت بازار 
س��رمايه نيز اب��راز داش��ت: كماكان بازار س��رمايه 
براي يك س��ال آينده در گروه بهترين بازار ها براي 
س��رمايه گذاري در نظر گرفته مي ش��ود. با توجه به 
افزايش قيمت نفت،  حامل هاي انرژي و مش��تقات 
نفت��ي در بازار ه��اي جهان��ي و به تب��ع آن افزايش 
قيمت فلزات رنگي بطور قطع وضعيت بازار سرمايه 
مناسب ارزيابي مي شود. به گفته وي، رشد تند بازار 
طي ۳ ماه گذش��ته باعث شد تا وارد فاز استراحت و 

اصالحي شود.

مديرعاملبورسانرژي:

هنوزازبورسنفتخبرينيست
مدير عامل بورس انرژي گفت: وزارت نفت بايد تمام ظرفيت 
خود را براي موفقيت عرضه نفت خام به كار گيرد تا در مقطع 
زماني خطير، عالئم و نشانه هاي مثبتي از توانمندي هاي 
ايران اسالمي براي غلبه بر موانع و مشكالت پيش رو ظاهر و 
آشكار شود. سيد علي حسيني، مدير عامل بورس انرژي در 
گفت وگو با فارس پيرامون آخرين اقدامات براي راه اندازي 
بورس انرژي گفت: با وجود تاكيد سياست هاي ابالغي مقام 
معظم رهبري مبني بر متنوع سازي روش هاي فروش نفت 
خام و فرآورده هاي نفتي و تكليف قانون برنامه ششم توسعه و 
همچنين اعالم معاون اول رييس جمهور و تصويب سران سه 
قوه، هنوز برنامه زمان بندي مشخص و جزئياتي درباره عرضه 
نفت خام در بورس توسط دستگاه ذيربط اعالم نشده است.

وي افزود: يكي از موضوعاتي كه ضروري است توسط شركت 
ملي نفت ايران و بانك مركزي تعيين تكليف ش��ود رويه 
وصول و تسويه مبالغ فروش و استفاده از ساز و كار مناسب و 

مطمئن براي حضور بخش خصوصي در اين معامالت است. 
مديرعامل بورس انرژي ادامه داد: هر چند شركت ملي نفت 
جلساتي را در اين خصوص برگزار كرده ولي به نظر مي رسد 

هنوز جمع بندي دقيقي در اين خصوص وجود ندارد.
حسيني از آغاز مذاكرات شركت سپرده گذاري مركزي با 
چند بانك دولتي و خصوصي درباره عمليات نقل و انتقال و 
تسويه ارزي خبر داد و افزود: اميد مي رود اين بانك ها بتوانند 
راه حل هاي موثر و اطمينان بخشي را براي نقل و انتقال وجوه 

و تسويه در اختيار شركت سپرده گذاري قرار دهند.
مدير عامل بورس انرژي با اشاره به تاكيد مصوبه سران سه 
قوه بر اس��تفاده از ظرفيت و توان بخش خصوصي، يادآور 
شد: به نظر مي رسد در مقطع كنوني ضروري است شركت 
ملي نفت طي چند جلسه كاري پيوسته از نزديك نظرات 
مشورتي بخش خصوصي را اخذ و با آگاهي دقيق از ظرفيت 
اين بخش نسبت به نهايي كردن روش عرضه و تسويه مالي 

تصميم گيري نمايد. اين مقام مسوول تصريح كرد: بايد به 
شركت ملي نفت اجازه داد با انجام مذاكرات جدي و برگزاري 
جلسات كارشناسي منظم و جلب مشاركت همه گروه هاي 
موثر در فرايند فروش نفت خام به يك طرح مشخص و عملي 
براي عرضه موفق نفت خام در بورس انرژي ايران دست يابد.
حسيني افزود: به نظر مي رسد با توجه به حمايت هاي قانوني 
كافي و استقبال فعاالن اقتصادي از موضوع راه اندازي بورس 
نفت، همه دس��ت اندركاران به ويژه وزارت نفت بايد تمام 
ظرفيت خود را براي موفقيت عرضه نفت خام به كار گيرند 
تا در اين مقطع زماني خطير، عالئم و نشانه هاي مثبتي از 
توانمندي هاي ايران اسالمي براي غلبه بر موانع و مشكالت 
پيش رو ظاهر و آشكار شود. اظهارات مدير عامل بورس انرژي 
در حالي است كه روز شنبه ۲۴ شهريورماه امسال اعضاي 
ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي، پيشنهادهاي وزارت 
نفت درباره تنوع روش هاي عرضه و فروش نفت را بررسي و 

تصويب كردند. سپس در جلسه ديگر اين شورا كه طي روز 
سه شنبه ۲۷ شهريور ماه امسال به رياست رييس جمهور 
برگزار ش��د، طرح عرض��ه نفت خام در رين��گ صادراتي 
بورس انرژي كشور به صورت ارزي را با هدف متنوع سازي 

روش هاي فروش نفت تصويب كرد.
براساس اين طرح، وزارت نفت مي تواند با استفاده از ظرفيت 

بخش خصوصي براي صادرات، نفت خام و فرآورده هاي نفتي 
را به قيمت رقابتي، در بورس داخل كشور به فروش برساند.

از آن زمان تا كنون و با توجه به التهاب هاي رواني ناش��ي از 
اجراي تحريم هاي امريكا در ۱۳ آبان ماه امسال هنوز هيچ 
سازوكار اجرايي براي اين طرح از سوي وزارت نفت به سازمان 

بورس و بورس انرژي ابالغ نشده است.
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گروه بورس| روز گذشته شاخص كل بورس پس از 
حركت رو به بااليي كه در ساعات ابتدايي بازار داشت، 
روند منفي گرفت و با افت ۱۴۷۴ واحدي، در جايگاه 

۱۸۴ هزار و ۸۵ واحدي متوقف شد. 
بر اين اساس داد و ستدهاي معامالت بازار سهام روز 
شنبه با ريزش دسته جمعي همه شاخص هاي اين 
بازار ترديدهاي تازه تري مبني بر عميق تر شدن فضاي 
منفي شكل گرفته در بورس را ايجاد كرد. بر اساس 
آمارهاي معامالتي در اين روز شاخص قيمت »وزني - 
ارزشي« با )۴۳۰( واحد كاهش معادل )۰.۷۹( درصد 
ب��ه ۵۳ هزار ۸۰۲ واحد، ش��اخص كل »هم وزن« با 
)۵۱۷( واحد افت معادل )۱.۶۱( درصد به ۳۱ هزار و 
۷۰۸ واحد، شاخص قيمت »هم وزن« با )۳۶۵( واحد 
كاهش، معادل )۱.۶۱( درصد به ۲۲ هزار و ۴۱۰ واحد، 
شاخص آزاد شناور با )۱۹۰۲( واحد ريزش، معادل 
)۰.۹۶( درصد به ۱۹۷ هزار و ۲۶۸ واحد، ش��اخص 
بازار اول با )۹۵۵( واحد افت معادل )۰.۹۶( درصد به 
۱۳۷ هزار و ۳۸۳ واحد و شاخص بازار دوم با )۳۵۶۲( 
واحد ريزش معادل )۰.۹۸( درص��د، به ۳۵۸ هزار و 

۱۴۱ واحد رسيد.
از سويي ديگر ۴ نماد » فوالد با )۲۸۳( واحد، فملي با 
)۲۱۳( واحد، پارس با )۱۲۰( واحد و كچاد با )۱۱۵( 
واحد« افت، بيشترين تاثير منفي را بر شاخص كل 

بورس بر جاي گذاشتند.
روز گذشته اكثر شاخص هاي صنايع تاالر شيشه اي 

با نوسان مواجه ش��دند بطوري كه شاخص صنايع 
»زغال سنگ با ۱۰۷ واحد رشد معادل ۲.۹۲ درصد 
به ۳ ه��زار و ۷۷۰ واحد، تامين آب، برق، گاز با )۱۴( 
واحد كاهش مع��ادل )۲.۹۴( درصد به ۴۷۵ واحد، 
محصوالت چوبي با )۴۷۹۴( واحد افت معادل )۳.۸۴( 
درصد ب��ه ۱۳۳ هزار و ۱۰۹ واحد، ماش��ين آالت با 
)۱۰۶۰( واحد كاهش مع��ادل )۳.۶۵( درصد به ۲۷ 
هزار و ۹۶۷ واحد، انتش��ار و چاپ با )۱۷۵۸۵( واحد 
افت، معادل )۴.۵۰( درصد به ۳۷۳ هزار و ۲۹۲ هزار 
واحد، زراعت با )۴۵۰( واحد كاهش معادل )۴.۵۱( 
درصد ب��ه ۹ هزار و ۵۳۲ واح��د، محصوالت كاغذ با 
)۷۹۶( واحد ريزش معادل )۴.۷۹( درصد به ۱۵ هزار 

و ۲۹۵ واحد« رسيد.
به اين ترتيب، در پايان معامالت روز ش��نبه در ۳۲۱ 
هزار و ۹۹۳ نوبت معامالتي، ۶ ميليارد و ۱۰۱ ميليون 
برگه اوراق بهادار ب��ه ارزش ۱۸ هزار و ۶۸۱ ميليارد 
تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۷۰۲ هزار 

و ۱۸۶ ميليارد تومان رسيد.

  افزايش 30 درصدي معامالت فرابورس 
همچنين نخستين روز كاري اين هفته معامالتي در 
فرابورس ايران با افزايش حدود ۳۰ درصدي حجم و 
ارزش كل معامالت نس��بت به معامالت چهارشنبه 
هفته قبل خاتمه يافت بطوريكه در مجموع بازار هاي 
فرابورس شاهد داد و ستد يك ميليارد و ۶۲۷ ميليون 

ورقه بهادار به ارزش ۱۰ ه��زار و ۸۰ ميليارد و ۸۴۷ 
ميليون ريال در بي��ش از ۱۴۸ هزار نوبت معامالتي 

بوديم. 
شاخص كل فرابورس ايران نيز كه تا ساعت ۱۰ صبح 
روز ش��نبه ۱۴ مهر ماه ۹۷ با تجربه حدود ۵۰ واحد 
افزاي��ش، روندي صعودي را درپي��ش گرفته بود در 
پايان به افت ۵ واحدي نس��بت به آخرين روز كاري 
هفته قبل تن داد تا در نهايت در ارتفاع ۲۱۰۹ واحدي 

قرار بگيرد.
نگاهي به معامالت سهام در دو بازار اول و دوم نشان 
مي دهد ۶۲۶ ميليون س��هم به ارزش ۲ هزار و ۷۳۷ 
ميليارد ريال در اين دو بازار معامله شده است كه در 
اين ميان نماد بازار اولي »سمگا« متعلق به گروه هتل 
و رس��توران ارزش معامالت نزديك به ۳۶۰ ميليارد 
ريالي و نماد ب��ازار دومي »دي« متعلق به بانك دي 
حجم معامالت به ميزان بيش از ۱۰۳ ميليون سهمي 
را تجربه كردند و به ترتيب به لحاظ ثبت بيش��ترين 
ارزش و حجم معامالتي صدر نش��ين معامالت ُخرد 

بازار سهام فرابورس شدند.
در س��مت ديگر، بازار ابزار هاي نوين مالي )ش��امل 
 )ETF معامالت اوراق تسهيالت مسكن، اوراق بدهي و
در روزي كه تسه شهريور ۹۷ بيشترين حجم و ارزش 
معامالتي و بيشترين قيمت را در ميان ساير تسه ها 
دراختيار داشت، ميزبان داد و ستد ۲۲ ميليون ورقه 

به ارزش ۴ هزار و ۸۹۱ ميليارد ريال بود.

 مش��اور عالي رييس ات��اق تهران گف��ت: يكي از 
اصلي ترين كاركردهاي بورس كاال، ايجاد شفافيت 
در روند دادوس��تد كاالها، قيم��ت و ميزان توليد 
محصوالتي اس��ت كه در بورس عرضه مي ش��وند. 
در واق��ع به واس��طه تقويت ب��ورس كاال و افزايش 
شمار شركت ها و كاالهاي عرضه در اين بورس طي 
سال هاي اخير، امروز فعاالن صنايع و توليدكنندگان 
به راحتي آمارهايي در اختيار دارند كه به آنها قدرت 

پيش بيني و تصميم گيري مي دهد.
ابراهيم بهادراني به ضعف هاي س��اختاري اقتصاد 
ايران اشاره كرد و به تسنيم گفت: بايد قبول كنيم 
كه اقتصاد ايران با رفتار بازار سرمايه چندان مانوس 
نيست و سازگاري و مطابقت دقيق اقتصاد با فرهنگ 
بورس زمانبر اس��ت؛ از اين رو گذش��ت ۱۱ سال از 
تاس��يس بورس كاال زمان زيادي نيست و مي توان 
اين دوره را بيشتر، دوره شكل گيري و آغاز اصالحات 

اقتصادي ناميد.
وي اظهار داشت: بررس��ي عملكرد بورس كاال در 
همين دوران، بيانگر جهش هاي روبه جلو و ايجاد 
شفافيت مناسب در فعاليت شركت هاي توليدي 
است به عبارتي همين كه اقتصاد ملي به دنبال وفق 
دادن خود با زمينه هاي شفافيت و اصالحات است و 
شاهد افزايش كاركردهاي بورس كاال در بازار كاالي 
كشور هستيم، به عنوان يك موفقيت تلقي مي شود.

مش��اور عالي رييس اتاق تهران با اشاره به اينكه با 

وجود همه گام هاي در مسير پيشرفت، بورس كاال 
در آغاز مس��ير طوالني خود در اقتصاد ايران است، 
گفت: اقتصاد ايران برخالف ديگر كشورها به عنوان 
اقتصاد طبيعي و كامال آزاد تلقي نمي شود و هميشه 
با مشكالت خاصي دس��ت و پنجه نرم كرده است، 
بطوريكه در شرايط مختلف شاهد نوعي از حاكميت 
بحران در كشور بوديم، به همين دليل نبايد از نهادي 
همچون بورس كاال براي پياده سازي اقتصاد بازار 
بدون توجه ب��ه وضع اقتصادي توقع داش��ت و در 
برهه هايي اين بورس نيز خود را با شرايط اقتصادي 

وفق مي دهد.
بهادراني گفت: با همه اين تفاسير، بورس كاال در اين 
سال ها به شيوه اي مطلوب به وظايف خود همچون 
ايجاد بستري ش��فاف و عادالنه براي كشف قيمت 
كاالها عمل كرده و توس��عه اين بازار به نفع اقتصاد 

كشور است.

تولدشفافيتاقتصاديباراهاندازيبورسكاالافتشاخصهاپسازصعودصبحگاهي
مشاورعاليرييساتاقتهرانمطرحكردوضعيتمعامالتبورسوفرابورسموردبررسيقرارگرفت

بورس انرژي

نگاهي به بازار 

  مدير نظارت بر بورس ها و بازارهاي سازمان بورس و اوراق بهادار، توقف در دستورالعمل معامالت اعتباري در اين بازار را تكذيب كرد. وي گفت: سازمان 
بورس تغييري در روند معامالت اعتباري شركت هاي كارگزاري نداده است . به گزارش سنا، محسن خدابخش بخشي از اتفاقات روز گذشته بازار را ناشي 
از عرضه نامناسب حقوقي ها دانست و گفت: دستورالعمل معامالت اعتباري همچنان پابرجاست و هرگونه تصميم سازمان بورس و اوراق بهادار در راستاي 
حمايت از بازار خواهد بود. اين مقام مسوول تاكيد كرد: سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است هر الگويي در رابطه با معامالت اعتباري به اجرا گذاشته 
مي شود، الزاما بايد برخوردار از پشتوانه دارايي باشد. بر اين اساس، خريدهاي اعتباري بايد در اين راستا باشند كه حتما سهامي خريداري شود و پشتوانه 
آن اعتبارات كارگزاري ها قرار بگيرد. خدابخش در پي بازگشت غير طبيعي بازار و تبديل سير صعودي قيمت ها و متغيرها در ساعات اوليه به روند نزولي 

گفت: فعاالن بازار الزم است ضمن هوشمندي، از شايعات و خبرهاي غير رسمي عبور كرده و در خريدها و فروش ها هيجاني عمل نكنند.

برش
دستور العمل معامالت اعتباري پابرجاست



تشكلها6اخبار
 اعزام هیات تجاری ایران
به بصره در آبان ماه امسال

رضا مونسان از س��فر هیات تجاری ایرانی به بصره 
در ابان ماه س��ال جاری خب��ر داد و گفت: به دنبال 
توسعه تعامالت اقتصادی دو کشور، اتاق بازرگانی 
ایران، هی��ات تجاری بزرگی را در آبان ماه  به بصره 
اعزام خواهد کرد. رئیس کمیسیون خدمات فنی و 
مهندسی اتاق مشترک ایران و عراق در ادامه افزود: 
انتخاب بصره برای اعزام هیات تجاری ایرانی، پاسخی 
است به فتنه گری کشورهایی که عراق را برای حضور 
ایران نا امن جلوه داده اند؛ تجار و فعالین اقتصادی 

عراق نیز در این زمینه استقبال نشان داده اند.
 رضا مونسان با اشاره به حضور رئیس کل اتحادیه های
اتاق بازرگانی عراق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک 
عراق و ایران و تجار عراقی در نشست تجاری هفته 
گذشته در محل اتاق ایران گفت: در یکسال اخیر، 
با مذاکرات و نشس��ت های مداوم، پیشرفت های 
خوبی در مناسبات تجاری دو کشور رخ داده است 
که ش��واهد حاکی از آن اس��ت که با پیگیری های 
بیش��تر نتایج خوبی حاصل خواهد شد. وی گفت: 
در این نشست جعفر حمدانی، رئیس کل اتحادیه 
های اتاق بازرگانی صراحتا اعالم کرد که تهدیدهای 
آمریکا تاثیری بر سطح مبادالت تجاری ایران و عراق 
نخواهد گذاشت و با توجه به اینکه ایران در سالهای 
گذش��ته در کنار عراق بوده، این کشور تمایل دارد 
همکاری های اقتصادی خود را با ایران ادامه دهد. 
مونسان در خصوص رفع مشکالت پیمانکاران حوزه 
فنی و مهندسی درعراق گفت با توجه اینکه در شش 
ماه گذشته عراق درگیر و دار تغییر دولت و تشکیل 
مجلس بوده تا اندازه ای فضای سیاس��ی فعلی این 
کش��ور فعالیت های تجاری را تحت تاثیر قرار داده 
و برای پیگی��ری موضوعات مرتبط با مش��کالت 
پیمانکاران، دو طرف در انتظار تشکیل دولت جدید 
هستیم وبرآیند ما این اس��ت که فضا به نفع ایران 
خواهد بود.  مونسان اعالم کرد: با توجه به نیاز عراق 
به انبوه س��ازی، به ویژه ساخت و ساز صنعتی، اتاق 
مشترک ایران و عراق از شرکت های ایرانی دعوت 
کرده است تا در پروژه های این بخش ورود کرده و 
از ظرفیت های حوزه ساختمان دراین کشور ، بهره 
برداری کنند.  وی با اش��اره به اینکه عراق در حال 
حاضر 95 درصد از نیاز خود را با واردات تامین می 
کند اما در بلند مدت این روند ادامه نخواهد داشت، 
گفت: عم��ده پروژه های عراقی از جنس س��رمایه 
گذاری اس��ت و طرف عراقی با در اختیار قرار دادن 
امتیازاتی چون زمین رایگان، معافیت های مالیاتی 
و غیره از سرمایه گذاران خارجی استقبال می کند؛ 
به نظر می رس��د سیاستگذاریها در عراق بر مبنای 

صنعتی و تجاری شدن است.

صادرات گوجه فرنگي گلخانه 
بهانه اي براي دور زدن قانون

یك مقام مسوول گفت: طي نامه اي به رییس سازمان 
توسعه تجارت خواستار ممنوعیت صادرات گوجه 
فرنگي گلخانه تا اطالع ثانوي شدیم، تا برخي افراد 
به بهانه این مصوبه قان��ون را دور نزنند. رضا نوراني 
رییس اتحادیه صادركنندگان محصوالت كشاورزي 
با انتقاد از صادرات گوجه فرنگي گلخانه اظهار كرد: 
بنابر مصوبه اخیر صادرات گوجه فرنگي گلخانه هیچ 
گونه محدودیتي ندارد، اما به س��بب شفاف نبودن 
قانون ممكن است سوءاستفاده هایي در این میان رخ 
دهد بطوریكه هر گوجه فرنگي به بهانه گوجه فرنگي 
گلخانه از مرزها خارج ش��ود. وي افزود: در چند روز 
اخیر طي نامه اي به رییس س��ازمان توسعه تجارت 
خواستار ممنوعیت صادرات گوجه فرنگي گلخانه تا 
اطالع ثانوي شدیم، تا برخي افراد به بهانه این مصوبه 
قانون را دور نزنند. نوراني از كاهش تولید گوجه فرنگي 
در س��ال جاري خبر داد و گفت: با وجود ممنوعیت 
صادرات گوجه فرنگي، قیمت محصول در بازار كاهش 
چشمگیري نداشته است و هم اكنون با نرخ 4 تا 4 هزار 
و 500 تومان در سطح شهر عرضه مي شود كه این امر 
به كاهش تولید در سال جاري باز مي گردد. رییس 
اتحادیه ملي محصوالت كشاورزي ادامه داد: با توجه 
به آنكه برخي مسووالن از افزایش تولید گوجه فرنگي 
نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر مي دهند، از این 
رو خواستار ممنوعیت صادرات هستیم تا ببینیم علت 
اصلي افزایش قیمت گوجه فرنگي و در كنار آن رب 
گوجه و سایر مش��تقات در بازار چه بوده است؟ وي 
در پایان تصریح كرد: با توجه به كاهش قدرت خرید 
خانوار، خواس��تار ممنوعیت صادرات سیب زمیني 
تا اطالع ثانوي هس��تیم چرا كه این محصول قوت 
اكثر مردم است و ممنوعیت صادرات آن تا حدودي 

مي تواند حباب كاذب قیمت در بازار را بشكند.

50 درصد نیاز »ام دي اف« 
كشور در داخل تولید مي شود

اسماعیل الهیان رییس اتحادیه فروشندگان چوب و 
تخته درباره آخرین وضعیت صنعت چوب در كشور 
اظهار كرد: باتوج��ه به آنكه ارز دولتي به این صنعت 
تعلق نمي گیرد این صنعت همچنان با مش��كالتي 
دست و پنجه نرم مي كند. این مقام مسوول گفت: در 
حال حاضر 50 درصد “ام دي اف “ مورد نیاز كش��ور 
در داخل تامین مي شود. الهیان، با بیان اینكه بسیاري 
از تولیدي هاي ما در معرض تعطیلي قرار دارند گفت: 
دلیل این امر را مي توان عدم مدیریت و فقدان همراهي 
گمرك دانس��ت. چرا كه واحدهاي تولیدي جنس 
خام ندارند و درحال حاضر به تعطیالت رفته اند. وي 
تصریح كرد: در برخي موارد همچون نئوپان نیازي به 
واردات نداریم اما تولیدكنندگان مي گویند كه تهیه 
هیزم مورد نیاز رقابتي شده است. این مقام مسوول 
یادآورشد: مواد اولیه همچون چسب و كاغذ آغشته، 
به دلیل مشكالتي همچون پرداخت مابه التفاوت نرخ 
ارز در گمرك متوقف شده است. وي درپایان گفت: 
نوس��انات نرخ ارز توانسته براین صنعت تاثیرگذارد 
چرا كه قیمت “ ام دي اف سفید “ در اسفندماه سال 
گذشته ۱40 هزار تومان بوده و هم اكنون به ۳50 هزار 

تومان رسیده است.

اثر نوسان  ارزي بر سياست هاي كشاورزي

تشديد بحث خودكفايي كشاورزي در زمان كمبود
یكي از بحث هاي اصلي در اقتصاد كشاورزي نگاه هاي 
غیراقتصادي به مساله است. شاید بسیاري از كاالهاي 
كشاورزي داراي توجیه اقتصادي براي كشت نباشد اما 
به عنوان یك محصول استرات ژیك تولید مي شود. در 
ایامي كه فشار كمبود كاال به دلیل مسائلي مانند تحریم 
یا نوس��ان ارزي بیشتر مي ش��ود این موضوع در قالب 
استراتژي خودكفایي مطرح مي شود. در حقیقت سوال 
این است كه آیا باید تخصیص منابع را براي دستیابي 
به خودكفایي بر هم زد یا اینكه بحث تخصیص بهینه 

در اولویت باشد.

 التهاب در بازار به دلیل نوسان ارز
اگرچه طي سال هاي اخیر در تولید برخي محصوالت 
استراتژیك نظیر گندم، شكر و... كه اهمیت بسزایي در 
تامین امنیت غذایي دارد، به خودكفایي رسیده ایم، اما 
در تامین محصوالتي همچون گوشت قرمز، روغن، برنج، 
نهاده هاي دامي با مش��كالتي روبرو هستیم بطوریكه 

بخشي از نیاز كشور از طریق واردات تامین مي شود.
با وجود اختص��اص ارز یارانه اي ب��ه واردات نهاده ها و 
محصوالت مورد نیاز غذایي، ام��ا چالش بازار ارز طي 
ماه هاي اخیر بار دیگر ص��داي مرغداران و دامداران را 
درآورد چرا كه آنها براي تامی��ن نهاده هاي مورد نیاز 
باید هزینه هاي گزافي پرداخت كنن��د كه این امر در 
افزایش قیمت تمام شده تاثیر بسزایي دارد. ماجرا تنها 
به این جا ختم نمي شود چرا كه تحت تاثیر نوسان نرخ 
ارز، قیمت برخي كاالهاي اساسي بي حساب و كتاب 
در بازار افزایش یافته است و كار را به جایي رسانده كه 
دخل و خرج بسیاري از حقوق بگیران و كارگران با هم 
همخواني ندارد. با وجود آنكه نوس��ان نرخ ارز، حجم 
عظیم واردات محصوالت كشاورزي را زیر ذره بین برد 
و همگان را نس��بت به آینده بازار اقالم اساسي نگران 
كرد، از این رو اتخاذ سیاس��ت درس��ت و برنامه ریزي 
دقیق براي كاه��ش واردات و تالش براي خوداتكایي 
تولید محصوالت اساس��ي از اهمیت باالیي برخوردار 
اس��ت .این درحالي اس��ت كه بس��یاري از مسووالن 
دولت��ي اعتقادي به ای��ن موضوع ندارن��د و معتقدند 
ك��ه واردات صرفه بیش��تري دارد، اما كارشناس��ان، 
بی��ان كردن چنی��ن اظهارات��ي را از س��وي تصمیم 
 گیران دولتي همانند آب در آس��یاب دشمن ریختن 

تعبیر مي كنند.

 انتقاد از موضع وزارت جهاد كشاورزي
مسعود اسدي عضو شوراي مركزي خانه كشاورز با اشاره 
به اینكه خودكفایي در محصوالت مختلف كشاورزي 
دور از انتظار نیس��ت، اظهار كرد: با توجه به آنكه خود 
كفایي در تمامي زیر بخش هاي مختلف كش��اورزي 
شدني است، ازاین رو مسووالن و دولتمردان ابتدا باید 
به این خودباوري برسند چرا كه در صورت خودباوري 
مي توان به خودكفایي یا خوداتكایي دست یافت. وي 

با انتقاد از این موضوع كه بسیاري از مسووالن وزارت 
جهاد كشاورزي اعتقادي به خوداتكایي ندارند، افزود: 
هم اكنون ایران در ش��رایط خاصي قرار دارد كه براي 
دفاع از منافع ملي خود ناگریز اس��ت ك��ه به مقابله با 
ابرقدرت ها برخیزد. اس��دي ادامه داد: اگر ابر قدرت ها 
با اعمال تحریم هاي جدید، از واردات نهاده هاي دامي 
و محصوالت كشاورزي به ایران امتناع كنند، بي شك 
صنعت كشاورزي و دام و طیور كشور تعطیل یا دچار 

خسارت هنگفت خواهد شد.
به گفته این مقام مسوول با س��رمایه گذاري در ایجاد 
زیرساخت هاي مدرن تولید و صنایع تبدیلي و تكمیلي 

به سهولت میتوان به خودكفایي رسید.
وي ادام��ه داد: با توجه به آنكه در بدن��ه دولت افرادي 
هستند كه در بسیاري از موارد به واردات متكي هستند، 
پس در چنین شرایطي چگونه مي توان خودكفایي را 

مطرح كرد؟
اسدي با انتقاد از این موضوع كه بودجه هاي هنگفتي 
 صرف واردات مي شود، بیان كرد: برخي افراد تصمیم گیر

دولت معتقدند كه واردات برخي محصوالت نسبت به 
تولید صرفه اقتصادي بیشتري دارد، این درحالي است 
كه ایران ش��رایط عادي ندارد و دشمنان به بهانه هاي 

مختلف به ایران فشار مي آورند.
به گفته وي با توجه به آنكه بیگانگان ممكن است براي 
اعمال فشار بیش��تر بر ایران، گلوگاه واردات را روي ما 
ببندند از این رو بهتر است به جاي صرف بودجه هاي 
هنگفت وارداتي، آن را صرف مدرن كردن تكنولوژي 
تولید كرد تا با رفع مش��كالت كنوني به خودكفایي یا 
حداقل خوداتكایي در محصوالت اساسي دست یافت.

این مقام مس��وول با اش��اره ب��ه اینك��ه در 99 درصد 
محصوالت كش��اورزي مورد نیاز امكان رس��یدن به 
س��طح خوداتكایي وجود دارد، بیان كرد: اگر كشوري 
به خوداتكایي در تولید محصوالت غذایي و مورد نیاز 
برسد، از این رو دنیا و ابرقدرت ها با اعمال تحریم هاي 
جدید دیگر به دنبال فشار آوردن بر كشور نیستند چرا 
كه این موضوع فایده اي ندارد.عضو شوراي مركزي خانه 
كشاورز ادامه داد: هم اكنون ۷0 درصد دانه هاي روغني 
مورد نیاز از طریق واردات تامین مي شود، درحالیكه اگر 
بتوان میزان تولید این محصول در كشور را به ۸0 درصد 
رساند، در صورت تحریم با اندكي صرفه جویي مي توان 
از واردات بي نیاز بود. وي در پایان تصریح كرد: مسووالن 
كشور بدانند، تفكرات تصمیم گیران بخش كشاورزي 
مبني بر با صرفه بودن واردات نس��بت به تولید داخل 

همانند آب به آسیاب دشمن ریختن است.
محمد شفیع ملك زاده رییس نظام صنفي كشاورزي 
و منابع طبیعي ایران با اشاره به تاثیر چالش بازار ارز بر 
واردات محصوالت كش��اورزي اظهار كرد: با توجه به 
تغییرات نرخ ارز و بي ثبات��ي بازار، واردات محصوالت 
كشاورزي محدود شده است، درحالیكه واردكنندگان 
انتظار دارند كه واردات محصوالت غذایي و نهاده هاي 

مورد نیاز با س��هولت بدون هیچ گونه مش��كلي انجام 
دهند. به گفته وي چالش بازار ارز، واردات محصوالت 
كشاورزي مورد نیاز را تحت تاثیر خود قرار داده كه آثار 

آن براي همگان مشهود است.
ملك زاده با اشاره به اینكه بیش از ۷0 تا ۸0 درصد ذرت و 
خوراك دام از طریق واردات تامین مي شود، بیان كرد: با 
توجه به آنكه نوسان نرخ ارز بر افزایش قیمت تمام شده 
تولید تاثیر بسزایي دارد، از این رو بسیاري ازمرغداران 
و دامداران به سبب مقرون به صرفه نبودن تولید، یكي 

پس از دیگري از گردونه تولید خارج مي شوند.
این مقام مس��وول ادامه داد: باتوجه به شرایط فعلي، 
دولتمردان همانند سایر كشورها باید حمایت هایي نظیر 
ابزارهاي تعرفه اي، بیمه اي و..از واردات داشته باشند 
تا هزینه هاي تولید كاه��ش یابد.رییس نظام صنفي 
كشاورزي با اشاره به اینكه بخش��ي از نیازهاي اصلي 
كشور همچون نهاده هاي دامي، گوشت، برنج، سموم و 
كود كشاورزي و... از طریق واردات تامین مي شود، افزود: 
با وجود ظرفیت هاي فراواني كه در تولید و كشاورزي در 
اختیار داریم، لزوم اتخاذ سیاست درست و برنامه ریزي 

دقیق مي تواند میزان واردات را كاهش دهد.
ب��ه گفته وي با توج��ه به تاكید مق��ام معظم رهبري 
مبن��ي بر حمای��ت از تولید داخل و پیگی��ري وزارت 
جهاد كش��اورزي، طي سال هاي اخیر در تولید برخي 
محصوالت استراتژیك كش��ور نظیر گندم، شكر و... 

به خودكفایي رسیده ایم. این مقام مسوول ادامه داد: 
حمایت مسووالن دولتي از تولید داخل مبني بر اعطاي 
تس��هیالت كم بهره، حذف بروكراسي هاي پیچیده 
در صدور مج��وز هاو... ترغیب س��رمایه گذاران به امر 

سرمایه گذاري را به همراه دارد.
وي با اش��اره به اینكه نوس��ان نرخ ارز، اهمیت ش��عار 
س��ال و خودكفایي محصوالت را بیش از پیش نمایان 
مي كند، افزود: با وجود ظرفیت هاي فراوان در تمامي 
زیر بخش هاي كشاورزي و دامداري، اعمال تحریم هاي 
جدید از سوي دشمنان و معاندان نظام و نوسان نرخ ارز، 
اهمیت خودكفایي محصوالت اساسي را بیش از پیش 
باال مي برد تا دست خود را به سوي بیگانگان دراز نكنیم.

ملك زاده خودكفایي محصوالت كشاورزي را مستلزم 
حمایت در تمامي زمینه هاي تولید برشمرد و گفت: تا 
زمانیكه بي ثباتي ارز در بازار وجود داشته باشد، نمي توان 
تصمیمات الزم را اتخاذ كرد، این درحالي اس��ت كه با 
برقراري ثبات بازار ارز مي توان به تولید بهتر و با كیفیت 

دست یافت.

 افزای�ش خوداتكای�ي براي كاهش فش�ار 
مالي دولت

عباس پاپي زاده عضو كمیس��یون كشاورزي مجلس 
شوراي اسالمي در پاس��خ به این سوال كه آیا رسیدن 
به خودكفایي در تولید تمامي محصوالت كشاورزي 

وجود دارد، اظهار كرد: اگرچه در شرایط كنوني امكان 
خوداتكایي صددرصدي كنجاله سویا در كشور وجود 
ندارد، اما مي توان میزان خوداتكایي در تولید دانه هاي 

روغني را باال برد. 
وي افزود: با توس��عه سطح زیر كش��ت كلزا، میزان 
خوداتكای��ي روغن از 4 به ۷ درصد در س��ال جاري 
رس��ید در حالیكه به س��هولت مي ت��وان 50 درصد 
نیاز كش��ود را از تولید داخل تامین ك��رد. پاپي زاده 
ادامه داد: اختالف چشمگیر ارز آزاد با یارانه اي بدان 
معناست كه دولت از جیب مردم یارانه و سوبسید به 
واردات مي دهد درحالیكه با اتخاذ سیاست درست و 
برنامه ری��زي دقیق باید میزان واردات را كاهش داد.  
عضو كمیسیون كش��اورزي در بخش دیگر سخنان 
خود با اش��اره به اینكه امكان خوداتكایي ۷0 تا ۸0 
درصدي تولید برنج در داخل وجود دارد، بیان كرد: 
اگر مس��ووالن دولتي عزم خود را ب��ه كار گیرند، در 
تولید بسیاري از محصوالت كشاورزي از جمله روغن، 
برنج، گوشت و...كه نیازمند واردات هستیم، مي توان 
به خوداتكایي دست یافت. وي در پایان تصریح كرد: 
افزایش خوداتكایي در كاهش خروج ارز و فشار مالي 
دولت ناشي از اختالف چشمگیر  ارز آزاد با یارانه اي 
تاثیر بس��زایي دارد چرا كه دولت براي واردات اقالم 
اساس��ي و جلوگیري از افزایش قیمت به هر قیمتي 

باید ارز یارانه اي اختصاص دهد.

دبير كميته حمل و نقل اتاق تهران هشدار داد

شركت هاي حمل و نقل بين المللي در حال زمين گير شدن هستند
مشكالت شركت هاي حمل ونقل در حال افزایش است 
و فشار این مشكالت در اندازه اي است كه دبیر كمیته 
حمل و نقل اتاق تهران اعالم مي كند به دلیل مشكالت 
موجود از جمله مشكل نقل و انتقال ارز، كاالي ایراني با 
ناوگان خارجي حمل مي شود و این رویه در حال فراگیر 

شدن و به تعطیلي كشاندن شركت هاي ایراني است.
محمدجواد عطرچیان، در تشریح وضعیت این روزهاي 
صنعت حمل و نقل بین المللي به روابط عمومي اتاق 
تهران گفت كه حمل و نقل و ترانزیت كشور در وضعیت 
بحراني قرار گرفته و شركت هاي حمل و نقل بین المللي 

یكي پس از دیگري در حال تعطیل شدن هستند.
دبیر كمیته حمل و نقل اتاق تهران در ادامه به مسائلي 
كه صنعت حمل و نقل را در تنگنا قرار داده اشاره كرد و 
گفت: شركت هاي فعال در حوزه حمل و نقل جاده اي 
و كش��تیراني هم از لحاظ میزان تردد به كش��ورهاي 
خارجي و هم از باب هزینه هاي حمل دچار مشكالتي 
شده اند. حق توقف كانتینرها در بنادر به شدت افزایش 

یافته و عالوه بر آن، سازمان بنادر هزینه هاي مربوط 
به نگهداري و انبارداري كانتینرها را به دلیل افزایش 
قیمت ارز باال برده است. از سوي دیگر، رانندگان براي 
سفرهاي خارجي به ارز نیاز دارند. حال آنكه مكانیزمي 
براي تامی��ن ارز حتي به قیمت ب��ازار آزاد براي آنان 
پیش بیني نشده و رانندگان باید ارز مورد نیاز خود را 

از دالالن تهیه كنند.
عطرچی��ان ادام��ه داد: دولت در حالي ب��ه نیاز ارزي 
رانندگان توجهي نشان نداده اس��ت كه این ارز براي 
س��فرهاي س��یاحتي از طریق بانك ها ی��ا صرافي ها 
تخصیص مي یابد و رانندگان كه كاالهاي ایراني را به 
منظور صادرات به خارج از كشور انتقال مي دهند، از 

این امكان محروم هستند.
او با بیان اینكه اكن��ون 20 هزار ناوگان فعال در حوزه 
حمل و نقل بین المللي وجود دارد، افزود: فعالیت همه 
شركت ها از ناحیه افزایش هزینه هاي قطعات یدكي 
و الستیك به شدت تحت فشار قرار گرفته و چنانچه 

تدبیري اندیش��یده نش��ود، ناوگان ایراني زمین گیر 
خواهد ش��د.  دبیر كمیته حمل و نق��ل اتاق تهران به 
مش��كالت رانن��دگان در دریافت ویزا از كش��ور هاي 
اروپایي و قیمت باالي س��وخت سخن گفت و افزود: 
قیمت هر لیتر گازوییل براي رانندگان ایراني در مرز ها 

حدود 6 هزار تومان است.
عطرچی��ان گفت: با وج��ود پیگیري ه��ا، مكاتبات و 
جلس��اتي كه با س��ازمان هاي ذي ربط صورت گرفته 
است، تاكنون هیچ گونه تسهیالتي اعم از سوخت بدون 
مالیات براي كامیون هاي ایراني، طراحي مكانیزمي 
براي تخصی��ص ارز به كامی��ون داران و نقل و انتقال 
ارز براي ش��ركت هاي ایراني انجام نگرفته اس��ت. در 
حال حاضر شركت هاي حمل و نقل ایراني هیچ گونه 
امكاناتي را براي نقل و انتقال ارز با طرف هاي خارجي 
در اختیار ندارند و این مشكالت سبب شده است كه 
ناوگان خارجي، بار ایراني را حمل كنند. در واقع، ناوگان 
خارجي در حال جایگزیني به جاي ناوگان ایراني است. 

تداوم این رویه، صنعت حمل و نقل ایراني را با چالشي 
جدي مواجه خواهد كرد.

او ادامه داد: در گذشته نیز هیچ گونه امكان نقل و انتقال 
بانكي براي دریافت كرایه حمل و نقل و انتقال هزینه 
انبارداري كانتینرها وجود نداش��ته و این امر توسط 
صرافي ها انجام مي گرفته اس��ت. ام��ا در حال حاضر 

صرافي ها نیز این خدمات را ارایه نمي كنند.
 عطرچیان با اش��اره به میزان افزایش كرایه حمل در 
مسیرهاي بین المللي توضیح داد: كرایه حمل با توجه 
به مسیرها و قیمت س��وخت محاسبه مي شود اما در 
مس��یرهاي اروپایي، كرایه حمل تا سه برابر افزایش 
پیدا كرده است و براي مسیر غیراروپایي كه سوخت 
با قیمت ارزان تري قابل تهیه است، تا دو برابر افزایش 
قیمت مشاهده ش��ده است.  دبیر كمیته حمل و نقل 
اتاق تهران با اش��اره به مش��كالتي كه اخیرا در حوزه 
تامین الس��تیك و قطعات یدكي براي كامیون داران 
پدید آمده است، گفت: مشكالتي نظیر كمبود الستیك 

از قبل نیز وجود داشته و دولت هم اخیرا تالش هایي 
را براي رفع این مش��كل به كار بسته است. اما وظیفه 
وزارت راه و شهرسازي، توزیع الستیك نیست و نقش 
سیاست گذاري و برنامه ریزي براي سازمان هاي متولي 

این حوزه از جایگاه اولي تري برخوردار است.
 او گفت: عالوه بر مشكالتي كه در مقاطع مختلف در 
برابر صنعت حمل و نقل قد علم مي كند، فش��ارهاي 
مالیاتي و بیمه اي نیز كماكان وجود دارد. اخذ مالیات 
بر ارزش افزوده از حمل و نقل بین المللي رایج نیست. 
اما در ایران این نوع مالیات اخذ مي شود. نتیجه آنكه 
طي 6 ماه گذشته تعدادي از شركت ها كه قادر به تحمل 
مش��كالت مزمن و جدید نبوده اند، فعالیت خود را به 

حال تعلیق درآورده اند.
عطرچیان سخنان خود را چنین به پایان مي رساند كه: 
ما توقع معجزه نداریم. اما توقع داریم بخشي از مسائل 
پیش پا افتاده كه با هماهنگي هاي درون س��ازماني و 

میان سازماني قابل حل است، مرتفع شود.

رييس مجمع عالي واردات اعالم كرد

انتقال تدریجي سیگنال هاي ارزي به حوزه تجارت
علیرضا مناقبي رییس مجمع عالي واردات در تشریح 
وضعیت كاهش نرخ ارز در روزهاي اخیر و تاثیر آن در 
امر واردات اظهار داشت: كاهش قیمت ارزي كه در این 
روزها ش��اهد آن هستیم بیشتر در بازار شكل گرفته و 
هنوز تبعات آن به تجارت نرس��یده است ضمن اینكه 
براي امر تجارت دالر 4200 توماني براي واردات برخي 
كاالهاي اساس��ي یا دالر نیمایي حدود 9 هزار تومان 
اختصاص مي یافت اما این روند كاهش��ي با جو رواني 
مثبتي كه ایجاد كرده است، تاثیر بسزایي در كاالهاي 

وارداتي خواهد داشت.
وي با اشاره به اینكه دراین مدت برخي از وارد كنندگان 
با رق��م دولتي كه در ابت��دا ارز را دریاف��ت مي كردند 
كاالهایشان را قیمت گذاري نمي كردند، افزود: برخي از 
وارد كنندگان با توجه به جو رواني پیش آمده و با قیمت 
ارزي كه هر لحظه در بازار در نوسان بود كاالهاي خود 
را به بازار ارایه مي كردند كه این امر به گران تر ش��دن 

كاالهاي اساسي و مواد اولیه كمك مي كرد .
رییس مجمع عال��ي واردات با تصریح بر اینكه اكنون 
باید ببینیم كه ثبات ای��ن اقدام جدید بانك مركزي و 
دولت چقدر خواهد بود، ابراز داشت: باید دید در ادامه 
همانطور كه قیمت ارز به دلیل دستوري بودن و عدم 

راهكاركارشناسي به صورت هیجاني باال رفت آیا بدون 
برنامه كاهش پیدا مي كند؟ یا اینكه با تدبیر، كنترل و 
برنامه ریزي بازار به ثبات مورد انتظار نزدیك مي شود؟ 
زیرا در این زمینه اقدامات كوتاه مدت هیچ زماني نتیجه 
درست نداشته و تنها به بي ثباتي بازار و عدم اعتماد مردم 

منجر شده است.
مناقب��ي با بی��ان اینكه رق��م تخصیص یافت��ه براي 
بازار واردات پی��ش از این نیز قابل توج��ه بوده و تنها 
بای��د مدیریت درس��ت در ارایه ارز ب��ه كاالها صورت 
مي پذیرفت، افزود: از نظر عدد و رقم ما با سال گذشته 
چندان فاصله اي نداری��م اما از آنجا كه رقم اختصاص 
یافته ارز دولتي به برخي واردات هیچ توجیه منطقي 
نداشت و محدودیت زیادي براي ورود برخي كاالهاي 
اساسي ایجاد ش��د جامعه را بدبین و بازار را با التهاب 

كمبود كاال مواجه ساخت.
وي با بیان اینكه دولت، رفتار بازار، رفتار رواني مردم و 
تراز تجاري كشور از علل نوس��ان ارزي در مدت زمان 
اخی��ر بوده اند، یادآور ش��د: دولت و بان��ك مركزي با 
بخشنامه هاي پیاپي و بدون كارشناسي اولین عامل بروز 
نا هماهنگي در بازار ارز بودند بعد از آن رفتار بازار به شكل 
سوداگري بود كه به هیجان و تب باال رفتن ارز كمك كرد 

ضمن اینكه رفتار هیجاني مردم نیز به التهاب بازار افزود 
زیرا متاثر از تورم و افزایش قیمت بود و در آخر نیز همه 
این موارد تراز تجاري كش��ور را زیر سوال برد. افزایش 
قیمت ارز تراز تجاري كشور را یعني هزینه هاي وارداتي 
و درآمدهاي صادراتي را دستخوش تغییر مي كند در این 
زمینه هر چه هزینه بیشتر از درآمد باشد منجر به كاهش 
ذخایر ارزي كشور شده و در نتیجه قدرت كنترل بازار 
ارز از دست خواهد رفت و در صورت ادامه این وضعیت 

پول ملي ارزش خود را از دست مي دهد.
مناقبي در ادامه در مورد تاثیر افزایش نرخ ارز بر واردات 
كشور گفت: در بررسي آماري سال هاي ۸6 تا 95 یك 
همبس��تگي منفي و تا حدودي زیاد می��ان نرخ ارز و 
واردات وجود داش��ت كه در مقاطعي به رقم منفي 6۷ 
درصد رس��ید. یعني افزایش نرخ ارز با كاهش واردات 
همراه بود كه این امر گویاي گران شدن كاالهاي وارداتي 
بود. البته این مساله از سو مي تواند در حمایت از كاالهاي 
داخلي كمك كند اما در مورد برخي تولیدات به افزایش 

هزینه كاالهاي واسطه اي و سرمایه اي منجر مي شود.
رییس مجمع عالي واردات با تاكید بر اینكه نمي توان 
افزایش قیمت ارز را پدیده اي مثبت یا منفي دانست 
عنوان كرد: افزایش قیمت ارز روي كاالهاي وارداتي 

و مواد اولیه تولیدات داخلي اثرگذار است براین اساس 
با افزایش نرخ ارز نه تنها روند صادرات ما با گش��ایش 
مواجه نمي شود بلكه در تامین كاالهاي اساسي و مواد 
اولیه بازار مش��كالت عدیده به وج��ود مي آید. براین 
اساس نوسان قیمت ارز جز اینكه ثبات بازارها و اقتصاد 
كالن كش��ور را با تالطم موجه كند و ارزش پول ملي 
را زیر سوال ببرد ثمر دیگري ندارد.به اعتقاد مناقبي 
رس��یدن به ثبات قیمت ارز اتفاق خوبي است كه در 
صورت استمرار آن مي توان به رشد اقتصادي امیدوار 
بود. بي ثباتي نرخ ارز در بازار تولید، واردات و صادرات 

را زیر سوال مي برد و درنهایت مصرف كننده نهایي را با 
شوك قیمتي مواجه مي كند. این موارد نشان مي دهد 
كه نمي توان نرخ ارز را به صورت دس��توري ثابت نگه 
داشت و باید بازار مسیر ارزش واقعي پول ملي را خود 
انتخاب كند كه این با ثبات ترین مسیر است هر چند 
در ابتدا ناهمواري هایي وجود داشته باشد اما به مرور 
رقابت پذیر و سالم خواهد شد تا جایي كه در نهایت بازار 
ارز به جایي مي رسد كه كشش قیمت بیشتر از آنچه 
قیمت ذاتي آن است را نخواهد داشت و به ثبات قابل 

اتكا خواهد رسید.
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7 جهان

قدرت گيري احتمالي پوپوليست ها در امريكاي جنوبي

گروه جهان|
 م��ردم برزي��ل يك ش��نبه )ام��روز( ب��راي انتخاب 
رييس جمهوري خود پاي صندوق هاي راي مي روند. 
اين در حالي است كه نظرسنجي ها از احتمال پيروزي 
نامزد راس��ت افراطي اين انتخابات حكايت دارند. ژاير 
بالسونارو نامزد حزب راس��ت افراطي و افسر پيشين 
ارتش است كه وعده داده به فساد و مشكالت اقتصادي 
در برزي��ل پايان دهد و ارزش هاي مس��يحي را در اين 
كشور احيا كند. رقيب بالسونارو در انتخابات، فرناندو 
حداد  از حزب كارگران است. اگرچه برزيلي ها از نحوه 
دولت داري حزب حاكم به تنگ آمده اند و همين مساله 
بخت بالس��ونارو را در انتخابات افزايش داده است، اما 
هنوز هم عده بس��ياري با نامزد راست افراطي مخالف 
هستند و حتي نام او را به زبان نمي آورند. بالسونارو كه به 
»دونالد ترامپ برزيل« مشهور است، در آستانه انتخابات 
با سوء قصد به جانش و تظاهرات گسترده عليه پيروزي 

احتمالي اش مواجه شده است.

 چرخش به راست برزيل
به نوش��ته يورونيوز، انتخابات رياست جمهوري امروز 
يكي از غيرقابل پيش بيني تري��ن انتخابات برزيل در 
33 س��ال گذش��ته يعني از پايان ديكتاتوري نظامي 
تاكنون، محسوب مي شود. لوئيس ايناسيو لوال دا سيلوا، 
رييس جمهوري پيشين و كسي كه بخت زيادي براي 
پيروزي داش��ت، از شركت در انتخابات محروم شده و 
اكنون، بولسونارو كه از حمايت حزب سوسيال ليبرال 
نيز برخوردار است، بخت زيادي براي پيروزي دارد. اين 
پيروزي به چرخش 180 درجه رويكرد سياسي برزيل 
به عنوان بزرگ ترين كش��ور امري��كاي جنوبي منجر 
خواهد شد. كارنامه حزب كارگر برزيل در راس قدرت در 
اين كشور، چندان درخشان نيست؛ در اين دوران جرم 
و جنايت در كشور افزايش يافته و فساد بطور گسترده 

در دستگاه سياسي ريشه دوانده است.
پيش از افزايش محبوبيت بولسونارو، داسيلوا به عنوان 
نامزد حزب كارگر بيشترين بخت را براي پيروزي در 
انتخابات داش��ت. اما محكوميت او به 1۲ سال زندان 
به جرم فساد و پولش��ويي و محروميتش از شركت در 
انتخابات، شرايط را تغيير داد. اگرچه فرناندو حداد، به 

عنوان جانشين داسيلوا در حزب كارگر نامزد انتخابات 
رياست جمهوري شد، اما به دليل وجود اين ديدگاه كه 
او به عنوان استاد دانشگاه و شهردار پيشين سائو پائولو 
ارتباطي با طبقه كارگر برزيل ندارد، س��بب شد حداد 
نتواند نظر راي دهن��دگان را جلب كند. روبرتو رومانو، 
استاد علوم سياسي دانشگاه ايالتي كمپيناس گفت: 
»فرناندو حداد مي تواند راي بخشي از طرفداران داسيلوا 
را به دست آورد، اما نه راي همه را. هنوز گروه بزرگي از 
راي دهندگان نتوانسته اند بين حداد و بولسونارو يكي 

را انتخاب كنند.«
در انتخابات برزيل 13 سياس��تمدار نامزد شدند، اما 
كانديداهاي مطرح بولسونارو و حداد هستند. پس از آنها 
هم كايرو گومز، جرالدو آلكمين و مارينا سيلوا قرار دارند 

كه عمدتا ميانه رو محس��وب مي شوند و احتماال هيچ 
يك نمي توانند بيش از فرناندو حداد و ژاير بولس��ونارو 

راي بياورند.

 دونالد ترامپ برزيل
ژاير بولسونارو، افسر پيش��ين ارتش و نماينده راست 
افراطي در كنگره برزيل، يك چهره جنجالي محسوب 
مي شود كه عمدتا به دليل اظهاراتش با دونالد ترامپ 
رييس جمه��وري اياالت متحده قياس مي ش��ود. از 
نمونه اين اظهارات مي توان به حمايت از اس��تفاده از 
اسلحه، دفاع از مجازات مرگ، مخالفت با سقط جنين و 
تحسين دوران ديكتاتوري نظامي در برزيل )سال هاي 

19۶۴ تا 1985 ميالدي( اشاره كرد.

طبق بررسي هاي موسس��ه نظرسنجي و آمار برزيل، 
علت اصلي محبوبيت فزاينده بولس��ونارو نارضايتي 
عمومي از فس��اد دستگاه سياس��ي و افزايش جرم و 
جنايت در اين كشور است. طبق آمارهاي رسمي، شمار 
قتل هاي رخ داده در برزيل در سال ۲01۷ به ۶3880 
مورد رسيده كه يك ركورد بي سابقه محسوب مي شود. 
بولسونارو برخورد شديد با جرم و جنايت و آسان سازي 
قوانين حمل اس��لحه را وعده داده است. بولسارنو در 
يكي از نطق هاي انتخاباتي خود گفته است: »خالفكار 
خوب، خالفكار مرده است.« حاميان او معتقدند اگر 
شهروندان عادي مسلح شوند، ديگر گروه هاي تبهكار، 
قاچاقچي��ان مواد مخ��در و اراذل و اوباش نمي توانند 

امنيت شهروندان بي دفاع را به خطر بياندازند.

اظهارات اين نامزد راست افراطي در حمايت از بازار 
آزاد هم پشتيباني گروه هاي قدرتمند تجاري برزيل 
و البي هاي ثروتمند بخش كش��اورزي را برايش به 

ارمغان آورده اند.
 اما در آنسوي ماجرا، اظهارات او با محتواي زن ستيزي 
و برتري جنس��يتي سبب ش��ده عده زيادي درصدد 
ممانعت از رس��يدن پاي بولس��ونارو برآيند. روبرتو 
رومانو، استاد علوم سياسي دانشگاه ايالتي كمپيناس 
مي گويد: »بولس��ونارو از بخت خوب��ي براي پيروزي 
برخوردار است كه يكي از مهم ترين داليل آن، فرهنگ 
محافظه كارانه حاكم بر بخش وسيعي از جامعه برزيل 
نشات گرفته از حكومت ديكتاتوري، است. فرهنگي 
كه با دموكراسي مدرن، حقوق بش��ر، حقوق زنان و 

حقوق اقليت ها همراه نيست.«
ديدگاه هاي جنجالي بولس��ونارو سبب شد مدافعان 
حقوق بشر و حقوق زنان در برزيل جنبشي اعتراضي را 
در مخالفت با او تحت عنوان »او نه« راه بياندازند. فالويا 
بيرولي، استاد علوم سياسي دانشگاه برازيليا مي گويد: 
»اين يك جنبش قوي با رهبري زنان عليه نامزد راست 
افراطي برزيل است. روي كار آمدن حكومتي كه اساس 
آن نظامي گري، ناديده گرفتن حقوق زنان و ليبراليسم 
افراطي در اقتصاد باش��د، به زنان به ويژه زنان رنگين 

پوست و همچنين قشر فقير جامعه آسيب مي زند.«
به نوش��ته رويترز، اگرچه در آخرين نظرسنجي هاي 
پيش از انتخابات بالسونارو پيشرو بود، اما تحليل گران 
باور دارند كه احتمال كشيده شدن انتخابات به دور دوم 
وجود دارد. نامزد راست  افراطي برزيل از مردم اين كشور 
خواسته كه در انتخابات به او راي دهند و از كشيده شدن 
انتخابات به دور دوم جلوگيري كنند چراكه طبق نتايج 
نظرسنجي ها، احتمال اينكه بولسونارو دور دوم انتخابات 

را به رقيب چپ گرا واگذار كند، زياد است.
اين احتمال هم وجود دارد كه شمار زيادي از برزيلي ها 
از شركت در دور اول انتخابات خودداري كنند كه اين 
مساله سبب مي شود سرنوشت سياسي اين كشور در 
همان دور اول انتخابات و به نفع نامزد راس��ت افراطي 

رقم بخورد.
اگر هيچ يك از نامزدها اكثريت آراء را به دست نياورند، 

دور دوم انتخابات در تاريخ ۲8 اكتبر برگزار مي شود.

ترامپ ميلياردر معروف را به حمايت از مخالفانش متهم كرد

برت كاوانا در ايستگاه آخر 
گروه جهان| برت كاوانا قاضي پيشنهادي رييس جمهوري 
امريكا براي عضويت در ديوان عالي فدرال در شرايطي منتظر 
راي نهايي نمايندگان سنا بود كه برخي رسانه ها يك شنبه 
از احتمال قوي تاييد شدن او خبر داده  بودند. حاميان دونالد 
ترامپ بر اين باورند كه تاييد كاوانا براي عضويت در عالي ترين 
نهاد قضايي امريكا با وجود جنجال هاي سياسي گسترده، 
يكي از بزرگ تري��ن پيروزي هاي سياس��ت هاي داخلي 

رييس جمهوري به شمار خواهد رفت. 
به گزارش يورو نيوز، گمانه زني ها درباره تاييد كاوانا پس از 
آن قوت گرفت كه دو عضو كليدي در مجلس سناي امريكا 
يعني سناتور سوزان كالينز از حزب جمهوري خواه و سناتور 
جو منچين از حزب دموكرات حمايت خود را از كاوانا اعالم 
كردند آن هم در شرايطي كه در چند روز گذشته تظاهرات  
گسترده اي عليه او برگزار شده است. قاضي برت كاوانا از طرف 
سه زن از جمله كريستين بالسي فورد، استاد روانشناسي در 
يك دانشگاه شمال كاليفرنيا، متهم به آزار جنسي شده است 
اما  او اين اتهامات را رد كرد. بالسي مي گويد برت كاوانا در 
نوجواني و زماني كه هر دو آنها محصل دبيرستاني بودند در 
حالي كه مست بوده، تالش كرده به او تجاوز كند اما قاضي 

كاوانا اين ادعا را بي اساس خوانده است.

دويچه وله با اشاره به جامعه دو قطبي امريكا و فضاي سياسي 
اين كشور نوشته، بحث انتخاب كاوانا اختالفات در واشنگتن 
ميان نماين��دگان دموكرات و جمهوري خواه را تش��ديد 
كرده است. س��وزان كالينز از حزب جمهوري خواه جمعه 
در سخنراني يك س��اعته خود درباره انگيزه اش در دفاع از 
كاوانا گفت كه تحقيقات نشان مي دهد اتهامات عليه كاوانا 
نمي تواند مانعي براي حضور او در ديوان عالي امريكا باشد. 
اين سناتور گفته كاوانا آن طور كه گفته مي شود يك قاضي 
سرسخت و محافظه كاري نيست. به گفته اين سناتور، قاضي 
كاوانا 9۶ درصد از تصميمات خود را در پرونده هاي مختلف 
با رايزني با مرريك گارالند، قاضي مورد تاييد باراك اوباما 
گرفته است. سناتور جو منچين از حزب دموكرات هم پس 
از كالينز به همكارانش در سنا گفت كه از قاضي كاوانا حمايت 
خواهد كرد. با افزايش گمانه زني ها درباره احتمال راي سنا 
به كاوانا، هزاران تن در واشنگتن دست به تظاهرات زدند. 
تظاهركنندگان نخست در برابر ساختمان ديوان عالي امريكا 
تجمع كرده و سپس به سمت ساختمان سنا راهپيمايي 
كردند. پليس حدود 300 تن از معترضان را بازداشت كرد. 
اين تظاهرات در پي فراخوان س��ازمان هاي فمينيستي و 

انجمن هاي حمايت از حقوق شهروندي برگزار شد. 

ترام��پ در واكنش به اين اعتراض ه��ا، معترضان مخالف 
نامزدي كاوانا را متهم كرد كه از جورج س��وروس ميلياردر 
امريكايي مجار تبار و ديگران پ��ول دريافت كرده اند. او در 
توييتر خود نوش��ته بود: »به اين معترض��ان بي  ادب پول 
پرداخته شده تا روي عملكرد سناتورها تاثير بگذارند. به اينها 
توجه نكنيد. به اين تومارهاي ساختگي امضا شده، نگاه كنيد 
كه توسط سوروس و ديگران )براي آن ها( پول پرداخت شده 
است. اين امضاها از روي عشق صورت نگرفته اند.« جورج 
سوروس رييس هيات مديره »بنياد جامعه باز« از منتقدان 

جدي دونالد ترامپ محسوب مي شود. 
ترام��پ با اين حال جمعه و پ��س از اعالم تاييد صالحيت 
مقدماتي برت كاوانا از س��وي سناتورهاي كشورش از اين 
رويداد ابراز خرسندي كرده و در توئيتر نوشت: »به سناي 
امريكا براي پيشبرد نامزدي قاضي برت كاوانا با رأي آري، 
بسيار افتخار مي كنم.« ترامپ پيش از اين نيز حمايت خود 
را از كاوانا اعالم كرده بود. او چهارشنبه با اشاره به ادعاي آزار 
جنسي مطرح شده عليه نامزد منتخبش براي حضور در 
ديوان عالي امريكا گفته بود: »اكنون دوران سخت و ترسناكي 

براي مردان جوان در امريكا را شاهد هستيم.«
برت كاوانا متولد 1۲ فوريه 19۶5واشنگتن قاضي فدرال 

دادگاه اس��تيناف حوزه ناحيه كلمبياي امريكا بوده است. 
او در دوره جورج دبليو بوش در دفتر اجرايي رييس جمهور 
امريكا، دبير كاركنان بود. كاوانا از كالج ييل با مدرك تاريخ 
امريكا فارغ التحصيل ش��د و پس از فراغت از تحصيل در 
مدرسه حقوق ييل فعاليت خود را به عنوان كارآموز حقوقي 
نزد قاضي كنت استار شروع كرد. پس از شروع به كار استار به 
عنوان بازرس ويژه كاوانا از او پيروي كرد و به او در تحقيقات 
در خصوص رييس جمهور بيل كلينتون، از جمله تدوين 
گزارش اس��تار كه استيضاح كلينتون را توصيه كرد ياري 
رساند. او پس از تصميم آنتوني كندي براي بازنشستگي 

در سن 81 سالگي منتخب اين عنوان شد. پس از انتخابات 
رياست جمهوري سال ۲000 و پيروزي جورج دبليو بوش 
)كه كاوانا در ستاد انتخاباتي او كار مي كرد( او به دولت پيوست 
و به عنوان دبير كاركنان كاخ سفيد و از شخصيت هاي اصلي 
مشغول به شناس��ايي و تأييد نامزدهاي قضاوت فعاليت 
كرد. بوش در س��ال ۲003 او را به عنوان قاضي استيناف 
ش��عبه »دي س��ي« نامزد كرد. تأييد او به خاطر اتهامات 
حزبي گرايي سه سال معطل شد تا اينكه با رشته مذاكراتي 
بين سناتورهاي دو حزب او در س��ال ۲00۶ميالدي راي 

اعتماد گرفت.

دريچه

كوتاه از منطقه

احتمال توافق بر سر برگزيت 
تا پايان ۲۰۱۸

گروه جه�ان| رييس ش��وراي اروپا گفته احتماال 
بروكس��ل و لندن تا پايان سال جاري ميالدي بر سر 
برگزيت به توافق مي رسند. به گزارش رويترز، دونالد 
تاسك در حاشيه كنفرانسي در لهستان گفته: »در ماه 
اكتبر تالش مان را خواهيم كرد و گمان مي كنم كه تا 
پايان سال جاري به توافق برسيم.« اين در حالي است 
كه روزنامه اتريشي»ِدر اِشتاندارد« به نقل از ژان كلود 
يونكر رييس كميس��يون اروپا نوشته اتحاديه اروپا و 
بريتانيا اگر در ماه اكتبر بر سر شرايط جدايي به توافق 
نرسند، در ماه نوامبر به اين توافق دست خواهند يافت. 
يونكر همچنين درباره عواقب يك برگزيت بدون توافق 
هشدار داده و گفته: »ما بايد از اين سناريو فاصله بگيريم. 
چنين سناريويي نه براي اروپا و نه براي بريتانيا خوب 
نيست. من بر اين عقيده ام كه ما مي توانيم به توافقي 
درباره شرايط برگزيت دست يابيم. ما بايد همراه با اين 
توافق خروج، درباره يك بيانيه سياسي هم به توافق 
برسيم. خيلي از اين مرحله دور نيستيم. اراده ما براي 
دس��تيابي به توافق با بريتانيا تزلزل ناپذير است. بايد 
شرايط به گونه اي باشد كه بعدها اينطور در خاطر همه 
بماند كه بريتانيا از اتحاديه اروپا خارج شد و نه اتحاديه 
اروپا از بريتاني��ا.« يونكر تاكيد كرده: »توافق خروج و 
بيانيه درباره مناس��بات آينده بين بريتانيا و اتحاديه 
اروپا مسائلي هس��تند كه ما نمي توانيم آنها را از هم 
جدا كنيم. من داليلي دارم كه پتانسيل هاي نزديكي 
بين طرفين در روزهاي گذشته بيشتر شده است. اما 
نمي توان پيش بيني كرد كه آيا ما در ماه اكتبر به توافق 
نهايي دست پيدا مي كنيم يا نه. اگر نه، ما آن را در ماه 
نوامبر به دست خواهيم آورد.« او در بخش ديگري از 
اين گفت وگو درباره خودداري كميسيون اروپايي از 
دخالت در همه پرسي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا در 
سال ۲01۶، ابراز تاسف كرده و گفته: »اكنون به جايي 
رسيده ايم كه تقريبا بطور روزانه، مسائل جديدي را 
در هر دو طرف كشف مي كنيم.« يونكر درباره اينكه 
بازگشت بريتانيا از برگزيت امكان پذير است يا خير، 
گفته: »اين مساله اي مربوط به كميسيون و اتحاديه 
اروپا نيس��ت و در حوزه اختي��ارات پارلمان و دولت 
بريتانياست. من در بحث هاي داخلي كابينه دولت 
بريتانيا دخال��ت نمي كنم. در اينجا ب��ه اندازه كافي 
مسائل گيج كننده وجود دارد.« مذاكرات بروكسل و 
لندن بر س��ر برگزيت از نظر زماني تحت فشار است، 
چراكه بريتانيا مي خواهد در ۲9 ماه مارس سال ۲019 
اتحاديه اروپا را ترك كند و دو طرف بايستي بتوانند تا 
پايان امسال به توافق دست يابند تا امكان تصويب آن 

در پارلمان اروپا و مجلس بريتانيا وجود داشته باشد.

تبريك مقام هاي عراقي
 به » ناديا مراد «

مقامات عراقي به ناديا مراد، دختر فعال ايزدي به خاطر 
دستيابي به جايزه نوبل صلح تبريك گفتند. به گزارش 
س��ومريه نيوز، در پيام تبريك ع��ادل عبدالمهدي 
نخست وزير مكلف عراق، آمده: »پس از مبارزه و رنجي 
كه او، ديگر ايزدي ها و بقيه مردم عراق كشيده اند اين 
كمترين چيزي اس��ت كه ناديا مراد مي تواند به آن 
برسد. ديگران از او تقدير كردند آيا ما نبايد ياد بگيريم 
كه چگونه از شهروندانمان به خاطر فداكاري هايشان 
تقدير كنيم؟« رييس جمهور عراق، رييس پارلمان 

عراق نيز به ناديا مراد تبريك گفته اند.

سرمايه گذاري رياض 
در طرح انتقال گاز پاكستان

وزير انرژي پاكستان گفته اعضاي هيات اقتصادي 
عربستان سعودي، موافقت خود را در سرمايه گذاري 
دو ميليارد دالري در طرح خط لوله گاز ش��مال به 
جنوب پاكستان اعالم كرده است. به گزارش داون، 
غالم س��رورخان پ��س از پايان نشس��ت دو جانبه 
با اعضاي هيات عربس��تاني گفته عربس��تان براي 
احداث پااليشگاه بزرگ در بندر گوادر و همچنين 
سرمايه گذاري در ديگر پروژه هاي انرژي بسيار جدي 
اس��ت. وي هزينه س��اخت اين پااليشگاه را هشت 
ميليارد و 900 ميليون دالر اعالم كرده و گفته ساخت 
اين پااليشگاه مي تواند كمبودهاي انرژي پاكستان را 
رفع كرده و به شكوفايي اقتصاد پاكستان كمك كند. 

امارات 3.4 ميليارد دالر
به بحرين كمك كرد

امارات 3.۴ ميليارد دالر به دولت بحرين كمك كرد 
كه به مرور به اقتصاد بحرين وارد مي شود. به گزارش 
ايسنا، بر اس��اس تفاهمنامه مالي دو كشور، امارات 
به منظور كمك به وضعيت اقتصادي و خروج منامه 
از بحران  اقتصادي، 3.۴ميليارد دالر به دولت بحرين 
كمك مي كند. اين كمك  امارات بطور اقساط از ماه 
آينده شروع مي شود و تا پايان ۲0۲۲ تكميل خواهد 
شد. اخيرا عربستان، كويت و امارات يك بسته مالي 
به ارزش 10ميلي��ارد دالر را در نظر گرفته اند تا از 
فروپاش��ي اقتصاد بحرين و سقوط ارزش پول ملي 

آن جلوگيري كنند.

»خاشقچي«
 به جده  منتقل شده است

الجزيره گزارش داده جمال خاشقچي روزنامه نگار 
منتقد عربستاني كه پس از مراجعه به كنسولگري 
عربستان در تركيه ناپديد شده، به عربستان منتقل 
شده است. گفته شده، خاشقچي اكنون در زندان 
شهر جده نگهداري مي شود. درحالي كه مسووالن 
تركيه معتقدند او  همچنان در كنسولگري عربستان 
در استانبول اس��ت مسووالن س��عودي گفته اند 
خاشقچي مدت كوتاهي پس از ورود به ساختمان 

كنسولگري آنجا را ترك كرده است.

حمايت دادگاه حقوق بشر اروپا 
از دولت اسپانيا 

گروه جهان| دادگاه حقوق بش��ر اروپا راي دادگاه 
قانون اساسي اس��پانيا را تاييد و اعالم كرد شكايت 
حاميان برگزاري همه پرس��ي استقالل هيچ منبع 
و مرجع قانوني ندارد و پذيرفته نيس��ت. به گزارش 
يورونيوز، سال گذشته در زمان برگزاري همه پرسي 
اس��تقالل منطقه كاتالونيا، دولت وقت اس��پانيا به 
رهبري ماريانو راخوي، بر اس��اس نظر دادگاه قانون 
اساسي برگزاري همه پرسي استقالل را غيرقانوني 
اعالم كرد و براي اينكه مانع از برگزاري اين همه پرسي 
شود جريمه هاي سنگيني براي فعاالن شعبه هاي 
اخذ راي در نظرگرفت. هر كدام از اين فعاالن به واسطه 
برگزاري و آماده س��ازي مكان هاي اخذ راي روزانه 
5000 يورو جريمه مي شدند. اين جريمه باعث شد 
تا يكي از اعضاي صندوق هاي راي گيري حكم دادگاه 
قانون اساسي اس��پانيا را به چالش بكشد و از آنها به 
دادگاه حقوق بش��ر اروپا ش��كايت كرد. مونتسرات 
اوماتل در ش��كواييه خود آورده جريمه هاي نقدي 
مانع كار بس��ياري از فع��االن حوزه هاي راي گيري 
ش��د. با اين وجود دادگاه حقوق بش��ر اروپا اصوال با 
طرح و اقامه چنين ش��كايتي مخالفت كرد و نهايتا 
س��ه قاضي حاضر در دادگاه حاضر نشدند شكايت 
اين شهروند اسپانيايي را بپذيرند. با وجود ممانعت 
فراوان دولت وقت اسپانيا، اين همه پرسي برگزار شد 
و از پنج ميليون و 500 هزار واجد شرايط ۲.3 ميليون 
نفر در اين همه پرس��ي ش��ركت كردند.90درصد 
شركت كنندگان خواستار استقالل منطقه كاتالونيا از 
اسپانيا شدند. كاتالونيا يك پنجم توليد داخلي اقتصاد 

اسپانيا را تامين مي كند. 

هشدار بانك جهاني درباره 
اقتصاد متزلزل امريكاي التين 
گروه جهان| بانك جهاني نسبت به روند شكننده 
و متزلزل بهبود اقتصاد منطق��ه امريكاي التين و 
حوزه كاراييب به د ليل شرايط بحراني اقتصاد ونزوئال 
و عملكردهاي ضعيف اقتصاد برزيل و آرژانتين، ابراز 
نگراني كرد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، كارلوس 
ووگ اقتصاددان ارشد بانك جهاني در امور امريكاي 
التين و حوزه كاراييب گفته: »روند بهبود اقتصاد 
امريكاي التين با ضربه اي مواجه شده است.« وي 
تاكيد كرده شرايط شكننده احياي اوضاع اقتصادي 
اين منطقه نش��ان مي دهد كه الزم است اقدامات 
براي ايجاد انعطاف پذي��ري در عرصه اداره اقتصاد 
و مديري��ت خطرات عليه اقتصاده��ا افزايش يابد. 
اقتصاد امريكاي التين پس از ش��ش س��ال ركود، 
۲01۷ با رش��د 1.1درصدي روبرو ش��د اما بحران 
اقتصادي اخير در آرژانتين، رشد كند اقتصاد برزيل 
و ادامه بحران اقتص��ادي ونزوئال همگي اميدها را 
براي يك رشد اقتصادي پايدار در اين منطقه نقش 
بر آب مي كند. پيش بيني ها از رش��د 0.۶درصدي 
در ۲018مي��الدي و 1.۶درصدي در ۲019 براي 
اقتصاد امريكاي التين و ح��وزه كاراييب حكايت 
دارد. در اي��ن ميان مكزيك ش��رايط ديگري دارد. 
انتظار مي رود اين كشور در ۲018 با رشد اقتصادي 
۲.3 درصدي روبرو شود اين در حالي است كه اين 
آمار در ۲01۷ حدود دو درصد بود. منطقه امريكاي 
التين و حوزه كاراييب بطور جدي در معرض بالياي 
طبيعي قرار داشته و نسبت به اين موضوع آسيب 
پذير است. اين مساله در شرايط اقتصادي كشورها 

تاثير چشمگيري دارد. 

سويس به سيستم جايگزين 
سوييفت مي پيوندد

گروه جهان|س��فير س��ويس در روسيه گفته 
كشورش به همراه ديگر كشورها به سيستم موازي 
سوييفت كه به جاي دالر با يورو كار خواهد كرد، 
مي پيوندد. به گزارش اس��پوتنيك، ايوس روزيه 
گفته: »وقتي كه توسعه جديدي در بخش مالي 
اتف��اق بيافتد، ما آن را از نزديك زير نظر خواهيم 
گرفت و اگر سيس��تم مش��ابه س��وييفت توسط 
اتحاديه اروپا ايجاد ش��ود، ما نيز در آن مشاركت 

خواهيم داشت.«
هايكو ماس وزير خارجه آلمان، در ماه اوت گفته 
بود اتحاديه اروپا در حال كار روي يك سيس��تم 
موازي س��وييفت است. پس از آنكه امريكا در ماه 
مي از توافق هسته اي ايران خارج شد و تحريم هاي 
خود عليه ايران را بازگرداند، شركت هاي اروپايي 
كه با ايران روابط مال��ي دارند را تهديد به تحريم 
كرد. واش��نگتن همين رويك��رد را درباره پروژه 
انتقال گاز روس��يه به اروپا در پيش گرفته است. 
اندكي بعد وزارت دارايي آلمان از س��ازوكار ويژه 
اروپايي ها براي تداوم همكاري با ايران خبر داد. 
آنتوان س��يلوانوف وزير دارايي روسيه، هم گفته 
مسكو آماده همكاري با اروپا بر سر ايجاد سيستم 
نقل وانتقال بين بانكي مبتني بر يورو اس��ت. وي 
تاكيد كرده اين كار پاس��خي ب��ه محدوديت ها و 
تحريم هاي امريكا خواهد بود. سيستم سوييفت 
كه اكن��ون بيش از 11هزار عضو از ۲00 كش��ور 
جه��ان دارد، به دليل آنكه مبتني بر دالر اس��ت، 
هم��واره مجبور به تبعي��ت از تحريم هاي امريكا 

شده است.

كميسيون اروپا: بودجه ايتاليا را 
بي غرض بررسي مي كنيم

گروه جهان|  رييس كميسيون اروپا گفت كه اين 
اتحاديه دخالت��ي در برنامه دولت ايتاليا در ارتباط 
با بودجه اين كش��ور نخواهد داش��ت و آن را بدون 

غرض ورزي بررسي مي كند.
به گزارش رويترز، ژان كلود يونكر رييس كميسيون 
اروپا ضمن اعالم اينكه اتحادي��ه اروپا دخالتي در 
برنامه ري��زي بودجه ايتاليا نخواهد داش��ت، گفت 
چنانچه نياز باشد تغييراتي را در آن پيشنهاد خواهد 
كرد. او در گفت وگو با روزنامه اتريش��ي »در فالتر« 
افزود: »اين قانون گذاران ايتاليايي هستند كه بايد 
قوانين و لوايحي را ارايه كنند و به تصويب برسانند 
كه امكان دس��تيابي به اهداف اين كشور در زمينه 
بودجه را فراهم آورد.« يونك��ر در ادامه گفت: »ما 
بي هيچ خشم يا شيفتگي، بودجه ايتاليا را بررسي 
خواهيم كرد و چنانچه الزم باشد تغييرات را توصيه 

مي كنيم.«
اي��ن در حالي اس��ت ك��ه مناقش��ات بودجه بين 
اتحاديه اروپا و ايتاليا باال گرفته و مقامات دو طرف 
مرتبا يكديگر را تهدي��د مي كنند. وزراي اقتصاد و 
داراي��ي منطقه يورو اخيرا در جريان نشس��تي در 
لوكزامبورگ تصميم دولت ائتالفي ايتاليا به تعيين 
كسري بودجه ۲.۴ درصدي در برنامه بودجه ۲018 
تا ۲0۲1 را مورد انتقاد قرار دادند. يونكر هم در اين 
نشست گفته بود: »مايل نيستيم بعد از بحران يونان، 
با بحران ايتاليا مواجه شويم. يك بحران از اين دست، 
براي اروپا كافي بود. بهره مند س��ازي ايتاليا از ماده 
انعطاف پذيري در قواعد مالي اروپا، به منزله پايان 

كار يورو خواهد بود.«

سقوط روپيه در پي خودداري 
هند از افزايش نرخ بهره

گروه جه�ان| بان��ك مركزي هند ك��ه انتظار 
مي رف��ت براي جلوگي��ري از س��قوط روپيه نرخ 
بهره را افزاي��ش دهد، در اقدام��ي غيرمنتظره از 
تغيي��ر آن خ��ودداري و روپيه را به ش��ديدترين 
س��قوط در تاريخ محكوم كرد. به گزارش رويترز، 
در حالي ك��ه انتظار مي رفت بان��ك مركزي هند 
براي جلوگيري از فشارهاي تورم ناشي از سقوط 
روپيه و افزايش قيمت نفت، نرخ بهره را باال ببرد، 
در اقدامي غيرمنتظره براي تحليل گران نرخ بهره 
را بر همان رقم ۶.50 بدون تغيير باقي گذاش��ت 
و در پي اين مس��اله، ارزش روپي��ه هم با 1 درصد 
سقوط به بدترين نرخ در برابر دالر رسيد و هر دالر 
امريكا در برابر ۷۴.۲3 روپيه معامله ش��د. كميته 
سياست گذاري هاي پولي بانك مركزي هند در دو 
جلسه قبلي خود نرخ بهره را 0.۲5 درصد افزايش 
داده بود. اين بانك در اقدامي سياس��ت پولي خود 
را از »خنثي« به »افزايش حساب شده نرخ بهره« 
تغيير داد. اورجيت پاتل رييس بانك مركزي هند 
در كنفرانس خب��ري گفت: »سياس��ت افزايش 
حساب ش��ده نرخ بهره به اين معناست كه گزينه 
كاهش نرخ بهره از روي ميز كنار رفته اس��ت؛ اما 
مجبور نيستيم در هر جلسه نرخ بهره را باال ببريم.« 
به نظر مي رس��د كه بانك مركزي هند در انتخاب 
بي��ن پايداري مالي و تقويت روپي��ه، گزينه اول را 
انتخاب كرده اس��ت. هند در شرايطي نرخ بهره را 
افزايش نداده كه به شدت نگران باال گرفتن جنگ 
تجاري ناش��ي از سياس��ت هاي يك جانبه گرايانه 

امريكاست. 
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پرونده8نگاه
سامانه »نيما« راه ايجاد بورس 

آزاد ارزي
سيده فاطمه مقيمي|

نائب رييس اتاق بازرگاني اتاق تهران|
»س��امانه نيما« يا همان »نظام يكپارچه معامالت 
ارزي« چيست؟ اين سامانه جايي است كه خريداران 
و فروشندگان ارز مي توانند نسبت به معامله و مبادله 
ارزي اقدام كنن��د؛ اما در عين حال مرجع تخصيص 
ارز يا تش��خيص تعلق ارز دولتي ي��ا آزاد براي كاالها 
نيست. چراكه نهادهاي متولي تخصيص ارز دولتي 
در س��اير ارگان هاي دولتي نسبت به تعيين نوع ارز 
تخصيص يافته ب��ه كاالها اق��دام مي كنند و نتيجه 
تصميمات خ��ود را در قالب مصوبه و بخش��نامه به 
سامانه نيما انتقال مي دهند و اين سامانه تنها شرايط 
را اعمال مي كند و خريداران و فروش��ندگاني كه در 
يك كانال خاص ارزي، ارز دريافت كرده اند و مكلف به 
بازگرداني ارز در همان كانال هستند، را به مشتريان 
بعدي معرفي مي كنند. اما براي انجام و اتمام معامله 
در س��امانه نيما بايد 16 گام طي شود. همچنين در 
اين س��امانه، فروش��نده ارز را از طريق كارگزاري ها 
به س��امانه معرفي مي كند و خريداران مي توانند با 
مشاهده قيمت و شرايط ارز را خريداري كنند. براين 
اساس، جايگاه سامانه نيما در نظام معامالت ارزي تنها 
تأمين ارز است و ثبت سفارش و بقيه موارد مرتبط با 
تجارت در آن مطرح نيست. يعني منطق سامانه نيما 
بر اين اصل استوار است كه »هر كسي كه وارد سامانه 
نيما مي شود، در جاي ديگري ارزيابي شده و شرايط 
حضور در سامانه را دارد«، چه اينكه تمامي اشخاص 
حقيقي و حقوقي با در نظر گرفتن ضوابط، مي توانند 
در سامانه ورود كنند؛ اما با توجه به وضع فعلي بازار ارز 
تنها كساني مي توانند نسبت به خريد ارز اقدام كنند كه 
گواهي معتبر براي خريد ارز »مجوز بانك مركزي براي 
بانك ها و صرافي ها يا ثبت سفارش تأييد شده« داشته 
باشند، اما اين محدوديت ممكن است هر زمان از سوي 
بانك مركزي برداشته شود. اما نكته اينجاست كه در 
سامانه نيما نرخ ارز دستوري نيست و بانك مركزي 
در نقش تأمين كننده و عامل ايجاد ثبات در بازار وارد 
عمل مي شود. موضوع ديگر اينكه، موقعيت بانك ها 
و صرافي ها در جايگاه قانوني خود، به ش��دت كنترل 
مي ش��ود و حتي كارگزارها حق خريد ارز ندارند و از 
سوي ديگر كارمزد كارگزاري ها هم به صورت مورد به 
مورد و دقيق كنترل مي گردد؛ از اين رو، امكان دخل 
و تصرف يا به اصطالح سفته بازي توسط صرافي ها و 
كارگزاري ها در سامانه نيما وجود ندارد. بانك مركزي 
و بانك هاي عامل، تحت شروط بانك مركزي، خريدار 
و فروشنده ارز در سامانه هستند. اين در شرايطي است 
كه در سيس��تم تجاري گذشته، تا پيش از راه اندازي 
رسمي سامانه نيما در سوم ارديبهشت سال 1397، 
بازرگانان بايد پس از انجام مراحل ثبت س��فارش به 
بانك ها و صرافي ها مراجعه مي كردند و اين كار وقت 
زيادي نياز داشت و از طرفي براي بازرگانان محدوديت 
انتخاب ايجاد مي كرد، اما حال سامانه نيما در مبناي 
كاري خود در واقع معرف آنالين بازرگانان به بانك ها 
و صرافي ها است. از طرف ديگر، در خصوص تمامي 
تراكنش ها و معامالت، خوِد بانك مركزي پاسخگو 
اس��ت. همه موارد ذكر شده نش��ان مي دهد، بانك 
مركزي با راه اندازي سامانه نيما به دنبال ايجاد شفافيت 
در استفاده از ارز است و چنانچه استفاده از سامانه نيما 
فراگير شود، روزبه روز بر اين شفافيت افزوده خواهد 
شد. اگر سامانه نيما به گمرك متصل باشد مي تواند 
جلوي تقلب در اعالم قيمت كاال يا قاچاق ارز مبنا را 
بگيرد. اگر سامانه نيما توسط همه بازرگانان به رسميت 
شناخته شود مي تواند مبناي تهاتر ارز در بين بازرگانان 
را فراهم كند تا بتوانند بدون انتقال ارز، مبادله ارزي در 
دو بانك گوناگون در دو كشور مختلف »مبادله ارزي 
بدون سيستم بانكي ايران« انجام دهند و اين ظرفيت 
مي تواند در مبارزه با تحريم هاي پولي و بانكي بسيار 
موثر باش��د و عمال نياز به بازار ثانويه را برطرف كند؛ 
در واقع اگر دولت صادركنن��دگان را ملزم به فروش 
ارز در س��امانه نيما با قيمت دستوري 4200 توماني 
نمي كرد و اجازه مي داد نظام عرضه و تقاضا قيمت ارز 
را مشخص كند اصال نيازي به راه اندازي بازار ثانويه نبود. 
از اين منظر، بانك مركزي در سامانه نيما بايد بسياري 
از محدوديت ها را كنار بگذارد، حتي اجازه بدهد افراد 
حقيقي و حقوقي كه حتي بنا به ميل شخصي خريدار 
ارز هستند هم به بازار دسترسي داشته باشند؛ هرچند 
اين ايده آل در ش��رايط تحريمي امروز بس��يار دور از 
ذهن است اما سامانه نيما مي تواند بورس آزاد ارز باشد، 
تا بساط دالالن ارزي برچيده شود، معامالت كاغذي 
و فردايي بي ارزش شود، پولشويي ارزي كنترل شود 
و كالهبرداران نتوانند اسكناس تقلبي به مشتريان 
بفروش��ند. مورد مهم ديگر اينكه ادمين سامانه نيما 
بانك مركزي است و همه سوابق معامالت ارز به صورت 
لحظه به لحظه در اختيار تحليلگران بانك مركزي قرار 
مي گيرد، اين بانك اطالعاتي بسيار ارزشمند، داده هاي 
الزم را جهت شناس��ايي نياز و سليقه بازار در اختيار 
سياس��ت گذار اصلي ايجاد ثبات در بازار ارز كه خوِد 
بانك مركزي است قرار مي دهد. بانك مركزي در هر 
لحظه مي تواند تشخيص دهد چه نوع ارز خاصي مورد 
نياز فعاالن اقتصادي است و با توسل به حساب هاي 
بين المللي، نسبت به تأمين همان گونه ارز و در اختيار 
قرار دادن آن به فعاالن اقتصادي اقدام كند. از آنس��و، 
سامانه نيما مي تواند بستر مبادله ارزهاي مجازي هم 
باشد. حتي مي تواند برمبناي ترند خريد و فروش ارز، 
نسبت به تسويه حساب اعتباري ارز با دولت يك كشور 
مقصد ارز، برمبناي صدور نفت يا گاز و... اقدام كند. همه 
اين اقدامات در نهايت با مبناي به رسميت شناختن 
نظام عرضه و تقاضا، ضمن ايجاد شفافيت قابل توجه، 
ثبات را ب��ه ارزش واحد پول ملي »ريال« بازخواهند 
گرداند و نيازهاي ارزي كشور اعم از تجاري اساسي و 
غيراساسي، ارز بانكي و غيربانكي، ارز نقدي و اعتباري، 
اپراتوري تخصيص ارز كاالهاي اساسي، ارز مسافري، 
ارز زوار، ارز دانشجويي و غيره را نيز انجام دهد. در مقابل 
با توجه به نوپا بودن اين سامانه، »سرعت پايين تأمين 
ارز و عدم وجود آپشن هاي متنوع خريد ارز«، از جمله 

ايراداتي است كه بايد به سرعت برطرف شود.

ائتالفعربستانعليهيمنازمنظرحقوقبينالملل

جنايات عربستان و پيگرد آن در ديوان بين المللي كيفري
اي�ن مقال�ه درصدد اس�ت جن�گ و حمالت 
صورت گرفته از س�وي نيروهاي ائتالف عليه 
م�ردم يمن را از منظر موازي�ن و قواعد حقوق 
بين المللي موردبررس�ي قرار دهد. در ابتداي 
پژوهش، ضم�ن اينكه به ش�روع بحران يمن 
اشاره مختصري مي ش�ود، مشروعيت جنگ 
عليه يمن از منظر منشور سازمان ملل و قواعد 

آمره بين المللي مورد واكاوي قرار مي گيرد.

   مقدمه
عربستان سعودي در روز 26 مارس 2015م، با ادعاي 
حمايت از عبدربه منصور ه��ادي، رييس جمهوري 
مستوفي يمن، در عملياتي كه از آن به عنوان توفان 
قاطعيت و بازگشت اميد نام برد، تهاجم هوايي عليه 

تماميت ارضي يمن را آغاز كرد.
داليل اي��ن تهاجم به نحوي كه در نامه ائتالف عربي 
به رهبري عربستان سعودي خطاب به دبيركل وقت 
ملل متحد و رييس ش��وراي امنيت س��ازمان ملل 
منعكس شده، عبارت اس��ت از پاسخ به درخواست 
منصور ه��ادي، رييس جمهور يمن، براي حمايت از 
كشور و مردم آن در برابر تجاوز شبه نظاميان حوثي 
كه همواره ابزار نيروهاي خارجي بوده كه پيوسته در 
پي مخدوش كردن امنيت و ثبات يمن هستند. اين 
حمالت نظامي عليه يمن واكنش هاي متفاوت برخي 
س��ازمان ها و دولت ها را برانگيخت. برخي حمايت 
خود را از عمليات نظامي در يم��ن اعالم كردند. در 
مقابل، برخ��ي نيز نگراني خود را از توس��ل به زور و 
مداخله نظامي در يمن ابراز داشتند كه سازمان ملل 

از جمله آنها بود.
به هر ص��ورت، كش��ورهاي قطر، كوي��ت، امارات و 
بحرين، كش��ورهاي متحد عربس��تان س��عودي در 
اي��ن حمله را تش��كيل مي دادند و كش��ورهايي نيز 
مانند سودان، مراكش، مصر، اردن و ... نيز با تحويل 
تس��ليحات نظامي در اين حمله ب��ا رياض همكاري 
مي كردند. ائتالف سعودي، از ابتداي جنگ تاكنون، 
كش��ور يمن را به لح��اظ دريايي، هواي��ي و زميني 
محاصره كرده و مناطق مس��كوني و مراكز نظامي را 
بمباران مي كنند و بدين سبب غيرنظاميان و به ويژه 
ك��ودكان بي گناه، بطور پيوس��ته، قرباني حمالت و 
بمباران  جنگنده هاي ائتالف به رهبري عربس��تان 

سعودي مي شوند.
به گفته بس��ياري از كارشناسان حقوقي و سياسي، 
در حمالت ائتالف عربي به يمن، جنايات بين المللي 
گس��ترده اي صورت پذيرفته اس��ت. از آنجا كه اين 
جناي��ات بين الملل��ي از منظ��ر حق��وق بين الملل 
قابل بررسي و پيگيرد بين المللي است، لذا، اين مقاله 
درصدد است جنگ و حمالت صورت گرفته از سوي 
نيروهاي ائتالف علي��ه مردم يمن را از منظر موازين 

و قواعد حقوق بين المللي موردبررسي قرار دهد.
در ابتداي پژوهش، ضمن اينكه به شروع بحران يمن 
اشاره مختصري مي شود، مشروعيت جنگ عليه يمن 
از منظر منشور سازمان ملل و قواعد آمره بين المللي 
را مورد واكاوي قرار مي گيرد. س��پس، جنايات عليه 
بشريت، جنايت جنگي و نسل كشي مردم يمن توسط 
نيروهاي ائتالف عربستان و مسووليت بين المللي و 
كيفري كشورهاي حمله كننده تبيين و در نهايت، به 
ام��كان و چگونگي پيگرد بين المللي اين جنايات در 

دادگاه بين المللي كيفري پرداخته مي شود.

   شروع بحران
از سال 2011م، به دنبال تحوالت مصر كه برخي از 
آن به عنوان بيداري اسالمي نام برده و برخي ديگر نام 
بهار عربي را بر آن گذاشته اند، اعتراضات مردم يمن 
نيز وارد مرحله حساس��ي ش��د. در پي اعتراض هاي 
مردم يم��ن، علي عبداهلل صالح با بيش از 30 س��ال 
سابقه حكومت ديكتاتوري، در سال 2011م مجبور 
به كناره گيري از قدرت شد و با تصميم مداخله گرايانه 
ش��وراي همكاري خليج ف��ارس و حماي��ت اياالت 
متح��ده امريكا، منصور هادي، مع��اون علي عبداهلل 
صالح، به حكومت رسيد، اما ناكامي دولت جديد در 
تقسيم قدرت ميان گروه هاي معترض سبب افزايش 
نارضايتي ها  گش��ت تا حدي كه دولت مجبور ش��د 
با مخالفان، توافقنامه صلح و مش��اركت امضاء كند. 
بر اس��اس توافقنامه، رييس جمهور يمن، مكلف به 
فراهم ساختن زمينه هاي الزم جهت تشكيل دولت 
وحدت ملي با مشاركت گروه هاي مخالف و انقالبي 

)حوثي( شد.
بطوري كه بايد انتخابات رياست جمهوري براي اداره 
يك دوره انتقالي دوس��اله برگزار مي ش��د و طي آن 
گفت وگوهاي ملي براي فرايند قانوني انتقال قدرت 
آغاز مي ش��د، اما بر خالف تواف��ق، منصور هادي در 
21 فوريه 2012م انتخاباتي فرمايش��ي برگزار كرد 
كه بر خالف قانون اساس��ي يمن )اصل 108 قانون 
اساس��ي يمن(، تنها خ��ود كانديداي آن ب��ود و در 
نهايت، ستاد برگزاري انتخابات اعالم كرد كه منصور 
هادي با كس��ب 6 ميليون رأي به رياست جمهوري 

انتخاب شده است.
اي��ن در حالي بود ك��ه گروه هاي مخال��ف و انقالبي 
انتخابات را به دليل غيررقابتي بودن و مشخص  بودن 
نتيجه آن و دخالت طرف هاي خارجي تحريم كرده 
بودند، ولي با مداخله ش��وراي همكاري خليج فارس 
ب��ه عنوان نه��اد ميانج��ي منطقه اي اع��راب، مقرر 
ش��د منصور هادي از 2012 ت��ا 2014م به مدت 2 
سال رييس جمهور انتقالي باش��د و در سال 2015 
انتخابات برگزار ش��ود. طي اين مدت گفت وگوهاي 
مل��ي در جريان بود كه ناگه��ان منصور هادي اعالم 
استعفا كرد و در 21 فوريه 2015م درحالي كه دوره 
رياس��ت جمهوري انتقالي وي نيز به پايان رس��يده 
بود، به عدن و از آنجا به عمان و س��پس، عربس��تان 

رفت و با نقض قوانين آن كش��ور، براي بازگش��ت به 
قدرت از عربس��تان درخواست كمك كرد. متعاقب 
آن، در 25 م��ارس 2015م مصادف ب��ا 6 فروردين 
1394هخ ائتالفي از برخي كشورهاي عرب منطقه 
به رهبري عربستان سعودي حمالت هوايي خود را با 
نام عمليات »توفان قاطعيت = عمليه عاصفه الحزم« 
عليه يمن آغ��از كردند. در اين عمليات هواپيماهاي 
عربستان، امارات، كويت، بحرين، مراكش، مصر، اردن 
و سودان شركت كردند و سومالي هم اجازه استفاده 

از پايگاه هاي نظامي خود را داد.

   مشروعيت جنگ عليه يمن؛ از منظر منشور 
سازمان ملل و قواعد آمره بين المللي

توس��ل به زور در همه اشكال آن از مواردي است كه 
در حقوق بين الملل ممنوع است. اصل منع توسل به 
زور به عنوان قاعده آمره ايست كه دولت ها را موظف 
مي نماي��د تا از تجاوز و اس��تفاده از نيروي نظامي به 
عنوان نماد اصلي توس��ل به زور عليه دولت و كشور 
ديگر پرهيز نمايند. منشور س��ازمان ملل متحد در 
بند 1 ماده 1 خود به »متوقف ساختن هرگونه عمل 
تجاوز« اشاره كرده و در بند 4 ماده 2 مقرر كرده است: 
»كليه اعضاء در رواب��ط بين المللي خود از تهديد به 
زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضي يا استقالل 
سياسي هر كشوري يا از هر روش ديگري كه با مقاصد 
ملل متحد مباينت داشته باشد، خودداري خواهند 
نمود.« اصل منع توس��ل به زور داراي اس��تثناهاي 
مهمي اس��ت كه اغلب مورد استناد قدرت هايي قرار 
مي گيرد كه ب��ه تهاجم نظامي و مداخل��ه در ديگر 

كشورها اقدام مي كنند. 
يكي دفاع مشروع است كه در ماده 51 منشور به آن 
اشاره شده اس��ت. دفاعي كه بايد جميع شرايط آن 
موجود باشد؛ از جمله »وقوع حمله مسلحانه و رعايت 
شرط ضرورت و تناسب« و دومين استثنا بر اصل منع 

توسل به زور، عمليات نظامي بين المللي است.

»طبق م��اده 42 منش��ور چنانچه ش��وراي امنيت 
تشخيص دهد كه اقدامات پيش بيني شده در ماده 41 
منشور )مجازات ديپلماتيك و اقتصادي( كافي نبوده 
يا ثابت شود كه كافي نيس��ت، مي تواند وارد مرحله 
اقدامات قهري يا اس��تفاده از زور ش��ود و به وسيله 
نيروهاي هوايي، دريايي و زميني عملياتي را كه براي 
حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين المللي الزم مي داند، 
انجام ده��د.« از آنجا ك��ه داليل عربس��تان و ديگر 
كش��ورهاي عربي براي حمله به يمن در هيچ يك از 
اين 2 دليل نمي گنجد، پس، نمي توان با توسل به زور 
عليه ملتي كه از اصل »حق تعيين سرنوشت« بهره 
جسته و درصدد است تا از طريق راه هاي دموكراتيك 
به حقوق خود دست يابد، حمله نظامي نمود. از سويي 
نيز داليل مجازبودن مداخله نظامي نيز بايد روشن، 

مسلم و به دور از هر گونه ابهام باشد.
 با اين حال، درباره يمن بايد گفت اول، هيچ اش��غال 
خارجي واقع نش��ده بود تا همانن��د دولت در تبعيد 
كويت براي اعاده حاكميت آن از دولت هاي خارجي 
ي��ا س��ازمان هاي بين المللي درخواس��ت كمك و 

مداخله شود.
در ثاني، با وجود ادعاي منص��ور هادي و پنج دولت 
عرب مداخله گر در يمن هيچ گونه كودتايي رخ نداده 
بود كه سبب بركناري و سرنگوني دولت قانوني شده 
باشد، بلكه واقعيات جامعه يمني حاكي از آن بوده كه 
حكومت يمن با اعتراضات عمومي و گسترده مردم 
يمن مواجه بود كه خواس��تار احياي حقوق اساسي 
و مشاركت در تعيين سرنوش��ت خويش بودند و بر 
اين اساس نيز نمي توان با درخواست رييس جمهور 
مستعفي اين كشور، مداخله نظامي نمود و حمله اي 

را مشروع جلوه داد.
عالوه ب��ر آن، توجه ب��ه اصل منع مداخل��ه در امور 
داخلي كشورها كه يكي از اصول شناخته شده حقوق 
بين الملل عرفي اس��ت و در منشور ملل متحد نيز بر 
آن تأكيد شده است، مي تواند عدم مشروعيت حمله 

عربستان به يمن را تاييد كند.
چنانچه در س��ال 1981م مجم��ع عمومي با صدور 
قطعنام��ه 103/36 در زمين��ه اج��راي اعالمي��ه 
غيرقابل پذيرش بودن مداخله در امور داخلي كشورها 
گام ديگري در تقويت اصل عدم مداخله برداش��ت 
و اعالم كرد ك��ه اصل عدم مداخل��ه در امور داخلي 
و خارج��ي ش��امل حق��وق و تكاليف زير اس��ت: 1. 
خودداري از هر گونه اق��دام زورمدارانه و قهرآميزي 
كه ملل تحت سلطه استعمار يا اشغال بيگانگان را از 
اعمال حق تعيين سرنوشت، آزادي و استقالل خود 

محروم مي كند.

2. خ��ودداري از سوءاس��تفاده و مخدوش ك��ردن 
موضوعات حقوق بش��ري ب��ه عنوان اب��زار دخالت 
در امور ديگر كش��ورها. بنا بر اي��ن دو تكليف، آنچه 
مشخص است، حمله عربستان به يمن و دخالت در 
موضوعات داخلي اين كش��ور، اعمال زور در تعيين 
سرنوش��ت اين كش��ور و بر خالف قطعنامه مجمع 
عمومي س��ازمان ملل و اصل عدم مداخله هست كه 
نش��ان از نامش��روع بودن آن از منظر اين اصل دارد. 
به اس��تناد بند 1 از ماده 53 منش��ور ملل متحد نيز 
عمليات عربستان سعودي و متحدانش بر ضد يمن 
تجاوز آشكار محس��وب مي شود؛ چراكه عربستان و 
نيروهاي ائتالف بدون كسب مجوز از شوراي امنيت 
سازمان ملل به كشور يمن حمله كرده اند. در مجموع، 
مي توان با قطعيت اذعان داشت كه حمله عربستان و 
ائتالف، تهديدي جدي عليه صلح و امنيت منطقه اي 

و بين المللي است.
بر اساس قواعِد آمره بين المللي يعني اصل منع توسل 
به زور و اصل منع مداخله در امور داخلي كش��ورها، 
آغاز اي��ن جنگ، تجاوز به قواعد آم��ره بين المللي و 
كشور مس��تقل يمن است. بر اساس قوانين سازمان 
ملل، منصور هادي، رييس جمهوري مستعفي يمن، 
به لحاظ حقوقي و قانوني نمي تواند از كشوري ديگر 
درخواست دخالت و از عنصر زور كشوري ديگر عليه 
تماميت ارضي كشورش استفاده كند و به شهروندان 
غيرنظامي يمن حمل��ه نظامي كند كه اين، خود، به 
طرزي كامل بر خالف قواعد آمره بين المللي اس��ت. 
بر اين اس��اس، نفس مداخله نظامي و شروع جنگ 
عربستان عليه مردم يمن نيز با وجود برخي حمايت ها 
از سوي بعضي دولت ها و سازمان هاي منطقه اي، از 
منظر حقوق بين الملل، ب��ه هيچ عنوان توجيه پذير 
و قابل دفاع نبوده، مش��روعيت ندارد و قابل پيگيرد 

بين المللي است.

   ائتالف عربستان؛ جنايات عليه بشريت
جنايت جنگي و نسل كشي مردم يمن

الف-جنايت عليه بشريت
جنايت عليه بش��ريت عنوان مجموع��ه رفتارهايي 
است كه به موجب ماده )7( اساسنامه رم جرم انگاري 
شده است. به موجب اين ماده، جنايت عليه بشريت 
مجموعه اعمالي اس��ت كه در وضعيت گس��ترده يا 
سازمان يافته و در پي مقاصد يك دولت عليه جمعيت 

غيرنظاميان ارتكاب مي يابد.
آنچه رژي��م س��عودي در يمن علي��ه غيرنظاميان، 
كودكان و زنان انج��ام مي دهد، عناوي��ن مجرمانه 
متعددي را شامل مي ش��ود كه در ماده 7 اساسنامه 
ديوان بين المللي كيف��ري به عنوان مصاديق اعمال 
جنايت عليه بشريت نيز آمده است. جنگ عربستان 
سعودي عليه يمن سبب قتل و آوارگي شمار زيادي 

از مردم يمن شده است.
يمني ها، عالوه بر آوارگي، با مش��كالت مهم ديگري 
از جمله محروم ش��دن كودكان از تحصيل، تجاوز به 
زنان و دختران، ازدس��ت دادن خانه و كاشانه و شغل 
خود مواجه شده اند. همچنين، مشكالت بهداشتي 
و گرسنگي نيز گريبان گير مردم اين سرزمين شده 
است. هر يك از اين مشكالت ابعاد ديگري از جنايت 
عليه بشريت را تشكيل مي دهند كه توسط نيروهاي 

ائتالف عليه يمن بطور آشكارا رخ داده است.
در اين راستا، حقوق كودكان در حمله نظامي رژيم 
سعودي به يمن به طرزي آشكار نقض شده است. بر 
اس��اس گزارش ها، ائتالف سعودي نيمي از حمالت 
را عليه مدارس و بيمارس��تان ها انجام داده است. بر 
اس��اس جديدترين گزارش ها، در خالل جنگ عليه 
يمن، 2 ميليون كودك يمني با سوءتغذيه، معلوليت 

وبا دست به گريبان شده اند.
دوسوم جمعيت كشور يمن )نزديك به 19 ميليون 
نفر( به نوعي به كمك هاي اضطراري نياز دارند و 4/5 
ميليون كودك هم از سوءتغذيه رنج مي برند كه اين 
اتفاقات، بدون هيچ شك و شبهه اي، جنايت ائتالف 

عربستان عليه بشريت در يمن است.
ب-جنايات جنگي

جناي��ت جنگ��ي، جناياتي اس��ت كه ارت��كاب آنها 
در درگيري هاي مس��لحانه، موج��ب نقض فاحش 

حقوق بشردوستانه مي شود. بر اساس اصول حقوق 
بين المللي بشردوستانه عرفي كه به علت عرفي بودن 
براي همه كشورها الزم االجرا هستند، اماكن درماني 
مانن��د بيمارس��تان ها، اماكن مذهب��ي و تاريخي و 
تأسيسات زيربنايي كشورها مصون از حمله و تخريب 
هس��تند و طرف مرتك��ب مش��مول جرايم جنگي 
مي ش��ود. آنچه در طول جنگ عليه يمن به صورت 
آشكار رخ  داده، هدف قرارگرفتن كارخانه ها، پل ها، 

مدارس و بيمارستان ها و غيره است.
به اين شكل، ائتالف سعودي بارها به بيمارستان ها، 
مساجد و مراكز فرهنگي و تاريخي يمن و تأسيسات 
زيربنايي آن حمله كرده و تلفات گسترده اي را ايجاد 

كرده است.
از سوي ديگر، در مورد به كارگيري تسليحات، قواعد 
حقوق بين المللي بشردوس��تانه عرفي، اس��تفاده از 
س��الح هاي ش��يميايي، بيولوژيك، منبسط شونده 
و گلوله ه��اي انفجاري را ممنوع ك��رده، ولي ائتالف 
سعودي به اذعان سازمان بين المللي ديده بان حقوق 
بشر و كميسارياي عالي آن از بمب هاي غيرمتعارف 
چون بمب هاي خوشه اي كه از مصاديق جرايم جنگي 

بوده، بارها استفاده كرده است.
از اين رو، جرم جنايات جنگي اين ائتالف در اين مورد 
نيز مشهود و قابل اثبات است. از جمله ديگر جنايات 
جنگي، ممانعت از ارس��ال كمك هاي بشردوستانه 
صليب سرخ جهاني به قربانيان )نظامي يا غيرنظامي( 
در حمالت ائتالف عربي عليه يمن اس��ت كه عالوه 
بر اينكه نقض كنوانس��يون هاي چهارگانه ژنو است، 

جنايت جنگي هم محسوب مي شود.
حمله به س��يلوهاي گندم، نيروگاه برق صنعا و تنها 
نيروگاه برق اس��تان صعده و فرودگاه صنعا و انهدام 
هواپيماهاي مس��افربري جهت ممانعت از ارس��ال 
كمك هاي بشردوستانه ايران از جمله جنايات جنگي 
ديگر عربستان و كش��ورهاي ائتالف عربي است. بر 
اين پايه، مي توان با قطعيت گفت كه اكثر رفتارهاي 
ائتالف عربس��تان در قلمرو يمن مص��داق جنايات 

جنگي است.

كش��ورهاي بحرين، قطر، كويت، ام��ارات، مغرب، 
سودان، اردن و مصر كه از جمله كشورهايي بوده كه 
به رهبري عربس��تان به يمن حمله كرده  اند، هريك 
به س��هم خود در ارتكاب اين جنايات جنگي مقصر 
هستند و چنين جناياتي قابل پيگرد بين المللي براي 

هريك از كشورهاي مزبور بطور مجزاست.
پ-نسل كشي مردم يمن

موضوع ديگر، ارتكاب آل سعود به جنايتي ديگر يعني 
نسل كشي است. بر اساس اسناد بين المللي، هرگونه 
اقدام سازمان دهي شده براي نابودي و حذف فيزيكي 
كل يا بخش��ي از يك گ��روه ملي، قوم��ي و مذهبي، 
نسل كشي و جرمي بين المللي محسوب مي شود. طبق 
اين، مي توان با توجه به تشكيل ائتالف، نظامندبودن 
حمله و كشتار وسيع مردم يمن به صرف دفاع شان از 
حقوق شهروندي و ديني خود، عناصر تشكيل دهنده 
جرم بين المللي »نسل كش��ي« در يمن را مش��اهده 

نمود. نسل كش��ي نيازمند احراز سوءنيت مرتكبين 
براي اقدام به نسل كشي و ازبين بردن گروهي قومي، 

ملي، مذهبي و نژادي هست.
مطابق ماده 6 اساس��نامه ديوان بين المللي كيفري، 
رفتارهايي كه دولت عربس��تان نسبت به قوم يمن و 
گروه ملي انصاراهلل در نظر گرفته را مي توان به عنوان 
نسل كش��ي مورد تحقيق و پيگيري قرار داد. تالش 
براي نابودسازي عمدي گروه مذكور كه گروهي ملي و 
مذهبي در يمن به شمار مي رود، از طريق صدمه شديد 
جس��مي يا رواني و قراردادن عمدي آنان در شرايط 
زيستي نامناسب )از جمله وضعيت نامناسب تغذيه، 
بهداش��ت، تقليل يا جلوگي��ري از خدمات ضروري 
پزش��كي و غيره( مهم ترين مصاديق تفهيم اتهام به 
عربس��تان و نيروهاي ائتالف در خصوص احراز جرم 

نسل كشي است.

   نتيجه
آنچه مش��خص است تهاجم ش��ماري از كشورها به 
سركردگي عربستان س��عودي به يمن با هيچ يك از 
اص��ول و قوانين حقوقي بين الملل��ي قابليت انطباق 
ندارد. با توجه به اينكه نقض اصول حقوق بين الملل 
بشردوستانه، كشورها را داراي مسووليت بين المللي 
مي كن��د، در صورت احراز نقض اي��ن اصول، فارغ از 
اينكه به عنوان قواعد عرفي بين المللي نقض شده اند، 
اين مساله به كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو 1949م 

در رابطه با حقوق جنگ نيز تسري مي يابد.
بر اين اساس، با واكاوي مشخصه هاي مداخله نظامي 
و جنايات ائتالف عربي به س��ركردگي س��عودي ها 
در يم��ن، طبق حق��وق بين المل��ل و حقوق جنگ، 
مسووليت بين المللي عربستان سعودي و دولت هاي 
مداخله كننده و مسووليت كيفري عامالن حمالت 

نظامي، به شكل كامل، روشن مي شود.
اينچنين، نيروهاي ائتالف كه مرتكب جنايت جنگي، 
جنايت عليه بش��ريت و نسل كشي در يمن شده اند، 
ضمن داشتن مسووليت بين المللي، متوجه مسووليت 
كيفري حم��الت نظامي ه��م هس��تند.به عبارتي، 
مصاديق مورد اشاره دليلي بر ارتكاب جنايات جنگي 
و نقض حقوق بشردوس��تانه بين المللي توسط رژيم 
س��عودي و ائتالف عربي است كه مشمول صالحيت 

كيفري دادگاه بين المللي كيفري مي شوند.
اگر ش��يوه جنگي و جنايات عليه يمن با اساس��نامه 
ديوان بين المللي كيفري مطابقت يابد، به يقين، اين 
نوع ش��يوه جنگي از منظر حقوق بين الملل كيفري 

ممنوع بوده و جرم  محسوب مي شود.
در اين راستا، دولت سعودي و متحدان آنكه با تجاوز 
نظام��ي به يمن هر 3 جنايت مورد اش��اره در ديوان 
كيف��ري بين المللي يعني جناي��ت جنگي، جنايت 
عليه بشريت و جنايت عليه صلح را مرتكب شده اند، 
عالوه بر مس��ووليت بين المللي، مسووليت كيفري 
ناشي از ارتكاب جرم هايي نظير جنايات عليه بشريت، 
نسل كشي و جنايات جنگي را متوجه مقامات سياسي 
و نظامي كشورهاي خود كرده و بدين جهت مي توان 
از دادگاه كيفري بين المللي درخواس��ت نمود تا اين 

موضوع را بطور ويژه پيگيري كند.
از آنجا كه رس��يدگي به جرايم و جنايات در دادگاه 
كيفري بين المللي مس��تلزم عضويت كشورهاست 
و با توجه به اينكه يمن به عنوان كش��ور مورد تجاوز 
و عربس��تان به عنوان كش��ور متجاوز، در آن دادگاه 
عضويت ندارند، دادگاه نمي تواند به ش��كايت يمن 
رسيدگي كند. پس، تنها راهكار پيگرد جنايات عليه 
ملت يم��ن در زمان فعلي، اين اس��ت كه موضوع از 

طريق شوراي امنيت سازمان ملل دنبال شود.
چنانچ��ه دادگاه كيفري بين المللي موظف اس��ت 
بدون درنظرگرفتن عضويت كشور متجاوز عربستان 
و كش��ور تجاوزديده يمن، وضعيتي را كه ش��وراي 
امنيت بر اس��اس فصل 7 منش��ور س��ازمان ملل از 
وضعيت موجود به  عنوان نقض صلح، تشخيص و به 
دادگاه ارجاع مي دهد، رسيدگي كند. به زبان ديگر، با 
تصويب نقض صلح در يمن توسط شوراي امنيت، اين 
جنايات جهت پيگيري به دادگاه كيفري بين المللي 
ارجاع مي شود تا رس��يدگي قضايي و كيفري در آن 

باره صورت پذيرد.
منبع: شمس
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    از آنجا كه رسيدگي به جرايم و جنايات 
در دادگاه كيف�ري بين الملل�ي مس�تلزم 
عضويت كشورهاس�ت و با توجه به اينكه 
يمن به عنوان كشور مورد تجاوز و عربستان 
به عن�وان كش�ور متج�اوز، در آن دادگاه 
عضويت ندارند، دادگاه نمي تواند به شكايت 
يمن رسيدگي كند. پس، تنها راهكار پيگرد 
جنايات عليه ملت يمن در زمان فعلي، اين 
اس�ت كه موضوع از طريق شوراي امنيت 

سازمان ملل دنبال شود.
چنانچه دادگاه كيفري بين المللي موظف 
اس�ت بدون درنظرگرفتن عضويت كشور 
متجاوز عربستان و كشور تجاوزديده يمن، 
وضعيتي را كه شوراي امنيت بر اساس فصل 
7 منشور س�ازمان ملل از وضعيت موجود 
به  عنوان نقض صلح، تشخيص و به دادگاه 

ارجاع مي دهد، رسيدگي كند.

برش

   تهاجم شماري از كشورها به سركردگي 
عربس�تان س�عودي به يمن با هيچ يك از 
اصول و قوانين حقوقي بين المللي قابليت 
انطباق ندارد. با توجه به اينكه نقض اصول 
حقوق بين الملل بشردوستانه، كشورها را 
داراي مس�ووليت بين المللي مي كند، در 
صورت احراز نقض اين اصول، فارغ از اينكه 
به عن�وان قواعد عرف�ي بين المللي نقض 
ش�ده اند، اين مس�اله به كنوانسيون هاي 
چهارگانه ژنو 1949م در رابطه با حقوق جنگ 
نيز تسري مي يابد. بر اين اساس، با واكاوي 
مش�خصه هاي مداخله نظام�ي و جنايات 
ائتالف عربي به س�ركردگي سعودي ها در 
يمن، طبق حقوق بين الملل و حقوق جنگ، 
مس�ووليت بين المللي عربستان سعودي 
و دولت ه�اي مداخله كننده و مس�ووليت 
كيف�ري عامالن حمالت نظامي، به ش�كل 

كامل، روشن مي شود.

برش



يادداشت 9 پرونده
ضرورت طراحي اوراق ريسك 

بيمه در بازار سرمايه
گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري |

اهميت اوراق بهادار بيمه اي به اندازه اي است 
ك��ه رييس كل بيم��ه مركزي در نخس��تين 
نشس��ت خود با اصحاب رس��انه، در تشريح 
برنامه هاي خ��ود از راه ان��داري اوراق بها دار 
بيمه اي با همكاري پژوهشكده بيمه خبر داد و 
گفت: در حال طراحي اوراق ريسك بيمه براي 
عرضه در بازار س��رمايه هس��تيم كه با انتشار 
اوراق بيم��ه اي در بازار س��رمايه در آينده اي 
نزديك ش��اهد مزيت اين ريسك ها در زمان 
تحريم ها هستيم و از س��وي ديگر خريداران 
اين اوراق مي توانند از سود مناسبي برخوردار 
شوند.به عالوه با انتشار اوراق بهادار بيمه اي در 
بورس، بخشي از تحريم ها با توزيع ريسك بين 
مردم و فعاالن بازار سرمايه، خنثي خواهد شد.

به گزارش تعادل، اوراق بهادار مرتبط با بيمه 
ILS ب��ه عنوان يك��ي از موفق ترين ابزارهاي 
انتقال ريس��ك بيمه به بازار س��رمايه، نقش 
بس��زايي در ايج��اد اي��ن تقارب داش��ته اند، 
به طوري كه حجم معام��الت اوراق بيمه غير 
عمر و بيمه عمر تا پايان سال 2008 به ترتيب 
برابر ب��ود با 13 و 24 ميلي��ارد دالر. عالوه بر 
اوراق بهادارا بيمه اي ILS ريسك هاي بيمه اي 
از طري��ق ابزارهاي ديگري ني��ز در بازارهاي 

سرمايه عرضه شده اند.
 يكي از قديمي ترين اين ابزارها، ضمانت هاي 
زيان صنعت��ي ILWو جديدترين آنها اوراق 
سايدكار هس��تند. با پايان سال 2008 شاهد 
رش��د چش��مگير بازار ILS بوده اي��م؛ به اين 
ترتيب كه باني هاي جديدي وارد بازار شده اند، 
ريس��ك هاي جديدي قابل معامله ش��ده اند، 
ريسك هاي بسياري به طور دقيق مدل سازي 
شده اند، طيف خريداران اوراق گسترده تر شده 
اس��ت حتي با وجود بحران مالي اخير، رشد و 

توسعه اين بازار متوقف نشد.
البته م��رور كلي بازار نش��ان مي دهد مفهوم 
اوراق به��ادار س��ازي ريس��ك هاي بيمه اي 
با افزايش فش��ار ب��ر روي بازار بيم��ه اتكايي 
غيرعمر و افزايش نياز به مديريت سرمايه در 
بخش هاي بيمه عمر و غيرعمر از اواسط دهه 
1990 ش��كل گرفت. مهم ترين شكل اوراق 
بهادار مرتبط با بيمه ILS اوراق قرضه بالياي 
فاجعه آميز هس��تند كه يكي از عوامل اصلي 
ظهور آنها تاثيرات شديد توفان اندرو در سال 

1992 بر بيمه اتكايي اموال است.
اوراق باليا به  منظور تس��هيل انتقال ريس��ك 
بيمه باليا از بيمه گ��ران، بيمه گران اتكايي و 
شركت ها باني ها به س��رمايه گذاران طراحي 
شده اند. يكي ديگر از اهداف طراحي اين اوراق 
اين بود كه در كنار بيمه هاي اتكايي س��نتي، 
باني ها را در برابر ريسك زيان هاي مالي ناشي 
از بالياي طبيعي عظيم پوشش دهند. اولين 
اوراق قرضه باليا توس��ط ش��ركت ملي بيمه 
كلمبوس واقع در اوهايو در سال 1994 منتشر 
ش��د. از آن به بعد بازار اين اوراق وضعيت 98 
19تا 2001 يكنواختي داشت؛ يعني ساليانه 
1 تا 2 ميليارد انتشار و سپس با حمله به مركز 
تجارت جهاني در نيو يورك حجم انتشارها به 

باالي 2 ميليارد دالر در سال افزايش يافت.
 در سال 2006 با رخداد توفان كاترينا باز هم 
شاهد رشد 2 برابري انتشار اين اوراق بوديم؛ 
يعن��ي حدود 5 ميلي��ارد دالر در س��ال و در 
سال 2007 با رشد 51 درصدي به 7 ميليارد 
دالر در س��ال افزايش يافت ك��ه در نوع خود 

چشمگير بود.
 در سال 2008 حجم انتشارها به علت نرمي 
بازار بيمه اتكايي برابر با 2.7 ميليارد دالر بود. 
پس از آن اين اوراق با رونق و اقبال بيش��تر به 
صورت ابزاري كارآمد در انتقال ريس��ك هاي 
بيمه اي نق��ش آفريني كرده ان��د و اين روند 

كماكان ادامه دارد.
يكي از دغدغه هاي اين نوع سرمايه همگرا آن 
است كه اين نوع ظرفيت مي تواند در صورت 
بروز خسارت هاي بزرگ، ناتوان باشد اما اين 
گزارش تاكيد دارد كه فراواني تامين سرمايه 
موجود پس از خسارت هاي سال 2017، اين 

دغدغه را منتفي مي كند.
حتي خس��ارت هاي فاجعه بار طبيعي س��ال 
2017، عالقه سرمايه گذاران براي اس اندپي 
را اضافه مي كن��د. بهره ب��رداري از ابزارهاي 
مختلفي كه تح��ت عناويني مانند س��رمايه 
جايگزين يا هم گرا ارايه مي ش��وند، را كاهش 

نداده است.
در خبري از اكسپريم، اش��اره شده كه اخيرا 
نمايندگان لويدز طي پيمايش��ي كه توس��ط 
انجمن ب��ازار لويدز انجام ش��د، بس��ياري از 
ناظران بر اين باور بودند، سرمايه گذاراني كه 
طي سال هاي بروز حوادث خفيف، وارد بازار 
شدند، ممكن است بر اثر بازده منفي سرمايه 
دچار هراس شوند. اما، ما شاهد بوديم كه هيچ 
نوع فرار سرمايه اي بر اثر بازده منفي سرمايه 
پس از توفان هاي س��ال 2017 اعالم كردند 
كه بس��يار عالقه مند به اس��تفاده از ظرفيت 
اوراق بهادار بيم��ه ايILS به عنوان يك ابزار 
باثبات در بازار اتكايي هس��تند. اين پيمايش 
كه از 25مدير ارش��د از نمايندگي هاي لويدز 
انگلستان تهيه شده است، نشان مي دهد كه 
بيش از دوس��وم افراد، چارچوب اوراق بهادار 
بيمه اي انگلس��تان را در ماه ه��اي آتي به كار 
خواهند بس��ت. اين درحالي است كه شركت 
اسكور فرانسه به عنوان اولين بيمه گر اتكايي 
از نظام اوراق بهادار بيمه اي انگلس��تان براي 
انتش��ار اوارق قرضه حوادث 5 در ژوئن سال 

جاري ميالدي بهره برداري كرده است.

FATF 7 پاسخ به ادعاهاي مرتبط با پذيرش يا عدم عضويت

منافع ملي در پيوستن يا نپيوستن به FATF ؟
گروه بانك و بيمه | مهرداد سپه وند |

 FATF تصميم گيري درباره پيوس��تن يا عدم پيوستن به
يك اقدام راهبردي با پيآمدهاي پردامنه و بلندمدت براي 
اقتصاد كشور است. براي چنين تصميم گيري راهبردي نياز 
به اوال بررسي دقيق و تخصصي موضوع و دوم تحليل منافع 
ملي فارغ از منافع گروه هاي صاحب نفوذ يا دسته بندي هاي 

سياسي است. 
به گزارش تعادل، بررسي و تصميم گيري درباره موضوع 
مهمي چون FATF با پيآمدهاي مهمي كه براي كشور 
دارد ن��ه در تظاهرات خياباني و هياهوي بلندگوها بلكه 
در جلس��ات آرام و تخصصي بايد انج��ام گيرد . تالش 
كارشناس��ي از وزارت اقتص��اد، وزارت صنعت معدن و 
تجارت، بانك مركزي، بورس و بيمه و همچنين وزارت 
اطالع��ات، قوه قضاييه، نيروي انتظام��ي در اين زمينه 
صورت گرفته است. اما گاه مطالب عنوان شده به جاي 
نورافكندن بر اين مس��ير دشوار خود ابهام آفرين بوده و 

مي توانند براي مردم و مسووالن گمراه كننده باشند.
اميد است كه مس��ووالن در تدوين اس��تراتژي كشور 
به تجارب س��اير كشورها چون روس��يه، چين و لبنان 
كه در داخل كش��ور داراي س��ازمان ها و افراد مشمول 
انواع تحريم ها هس��تند ولي در عي��ن حال بر همكاري 
با گروه ويژه اق��دام مالي تاكيد دارند رجوع كرده و از آن 
بهره برداري كنند. همچنين انديشمندان در راستاي يك 
تعامل حرفه اي و به دور از هياهو موارد مطرح شده را مورد 

نقد و بررسي قرار دهند. 
مجموعه ادعا ها در 7 مورد بيان شده كه در بررسي اين موارد 
به 7 نكته بايد توجه ش��ود اول آنكه FATF الزام آور است 
و مانند بازل توصيه نيس��ت. دوم آنكه با نظام مالي روسيه 
مشكل ما حل نمي شود و بايد به نظام مالي بين الملل اتكا 
 FATF داشته باشيم. سوم آنكه پذيرش قواعد و مالحضات
به معناي عضويت نيست و عضويت مهم تر از پذيرش موارد 
مورد نظر اس��ت. چهارم آنكه يك كشور به تنهايي نقشي 
ندارد و نمي تواند وتو كند يا محكوم كند. مورد پنجم نيز به 
محرمانه بودن گزارش ها اشاره دارد و نبايد نگران گزارش هاي 
دستگاه هاي اجرايي ايران در اين مورد باشيم. مورد ششم 
و هفتم نيز به اكشن پلن و تحت پايش و مقابله با پولشويي 

اشاره دارد. 

   يك كشور به تنهايي نقشي ندارد 
»استدالل مي شود كه اگر تنها يك كشور در راي گيري در 
FATF درباره ايران، با برگرداندن ما به ليست كشورهايي 
كه در مورد آنها بايد اقدام متقابل صورت گيرد مخالف باشد 
تصميم در اين باره صورت نگرفته و ما در همين وضعيت 
حاضر باقي خواهيم ماند لذا از نظر آن��ان كه بر اين باورند 
كه حتي در ص��ورت عدم همكاري در زمان مقتضي ايران 
مشمول اقدام متقابل نخواهد شد و وضعيت در هرحال بدتر 

از اين نخواهد شد.«
اوال بايد توجه داش��ت كه ارزيابي در FATF بر اس��اس 
چك ليستي از همه موارد مرتبط با مبارزه با پولشويي و 
تامين مالي تروريسم در دو حوزه ارزيابي فني و ارزيابي 
اثربخشي اقدامات و س��ازو كارها توسط شاخص هايي 
كه س��عي شده با ارايه تعاريف روش��ن جاي كمي براي 
قضاوت سليقه اي بگذارند صورت مي گيرد. در صورتي 
كه كشوري ادعايي دارد بايد اين ادعا را مستند به ارزيابي 
روشن و مستدلي با پيروي از روش و متدولوژي مشترك 
ارزيابي ارايه شود و چنين نيست كه به صرف خواست و 

ادعاي يك كشور تصميم گيري شود.
دوم نحوه تصميم گي��ري برخالف آنچه ادعا ش��ده در 
FATF مبتني بر نظر واحد unanimity نيست. از اين 
رو برخالف رويه اي كه در شوراي امنيت استفاده مي شود 
براي هيچ يك از اعضا حق وتو در نظر گرفته نشده است. 
اين بدان دليل اس��ت تا از سوءاستفاده احتمالي اعضا از 
 unanimous اين حق اجتناب شود. يا به عبارت دقيق
consent معيار تصميم نيست. بلكه اجماع موثر مد نظر 
است كه در آن عالوه بر مذاكرات مستدل بايد دو يا چند 
عضو از اعضا FATF با بازگرداندن ايران به ليست اقدام 
متقابل مخالفت كنند كه با نگاهي به تجارب گذشته اين 

امر شانس بااليي ندارد.
اين را مي شود با نگاهي به وقايع گذشته در تصميم گيري ها 
نشان داد. به عنوان مثال همه از حمايت همه جانبه سياسي 
و نظامي روسيه از كشور سوريه آگاه هستيم. روسيه 12 بار 
قطعنامه هاي شوراي امنيت بر عليه سوريه را وتو كرده است. 
اما در همان س��الي كه سوريه به عنوان كشوري با ريسك 
پولشويي باال معرفي شد، تنها روسيه عضو FATF بود بلكه 
در آن زمان اين كش��ور رياس��ت دوره اي جلسات را نيز بر 
عهده داشت. در موردي ديگر كه اخيرا اتفاق افتاد و مربوط 
به دعواي بين چين و هند بر س��ر پاكستان بوده شاهد آن 
بوده ايم كه با وجود تالش چين براي ممانعت از برگرداندن 
پاكستان به ليست كشورهاي تحت نظر كه گاه آن را ليست 
خاكس��تري grey list نيز مي نامن��د ديديم كه به دليل 
عدم حمايت كشورهاي ديگر چين نتوانست در ممانعت از 

بازگشت پاكستان به ليست خاكستري توفيق يابد.

   اكشن پلن و تحت پايش
»ايران حتي اگر مطابق برنامه عمل يا اكشن پلن عمل كند 
از ليست سياه خارج نمي شود و وضعيت ما بهبود نخواهد 

يافت.«
براي توجيه اين نظر اشاره مي شود به اين واقعيت كه از سال 
2008 هيچ كشوري از ليست سياه خارج نشده است. در 
اينجا نخست با يك ساده سازي همه دسته بندي ها توسط 
FATF در گروه كش��ورهاي داخل و خارج از ليست سياه 
خالصه مي شود. سپس بدون ذكر نام كشورها و اقدامات 
آنها به صرف ماندگاري نام دو كشور در گروه كشورهايي كه 
بايد در مقابل آنها مراقبت شديد صورت گيرد در يك دوره 
مشخص به اين نتيجه غير واقعي مي رسيم كه ايران حتي 
اگر در جهت اجراي اكش��ن پلن اقدام كند از ليست سياه 
خارج نخواهد شد پس دليلي ندارد در اين جهت اقدام كند.

برابر متدولوژي FATF مي توان كشورها را به آنها كه تحت 
پاي��ش public identificationهس��تند و غير آن 
دسته بندي كرد. روال كار چنين است كه اعضا يا گروه هاي 
ناظر منطقه اي مي توانند يك كش��ور را كانديداي ورود به 
اين مجموعه كنند. گاه عدم حضور در گروه هاي منطقه اي 
خود مي تواند موجبي براي كانديد شدن يك كشور باشد. 
همچنين ممكن است يك كشور به اين دليل كانديد شود 
كه در ارزيابي امتيازهاي الزم را نيآورده باشد. پس از كانديد 
شدن يك كشور تحت نظر گروه بررسي همكاري بين المللي 
ICRG  قرار مي گيرد قبل از آنكه كشور وارد مرحله معرفي 
براي پايش شود نتايج گروه بررسي با كشور مربوطه مطرح 
و به آن كشور فرصت داده مي شود تا در صورت مخالفت با 
ادعا هاي مطرح شده، وضعيت خود را توجيه كنند. اگر اين 
توجيه پذيرفته نش��د، آنگاه يك اكشن پلن توصيه شده و 
كشور مزبور عمال تحت نظر قرار مي گيرد و نامش در بيانيه 

عمومي آورده مي شود.
هم اكنون 10 كشور تحت پايش هستند. شايان ذكر است 
كه درآخرين بيانيه عمومي FATF، عراق و يك كشور ديگر 
از مجموعه تحت پايش خارج شدند. حركت معكوس هم 
داشته ايم. كشور پاكستان كه قبال به واسطه اقداماتش از 
تحت پايش خارج ش��ده بود مجددا به گروه تحت پايش 
برگشته اس��ت. كش��ورهاي تحت پايش خود به دو گروه 
دسته بندي مي شوند: كشورهايي كه همكاري مي كنند 
و در حال پيش��رفت در اجراي اكش��ن پلن خود هستند و 
كش��ورهايي كه غير همكار معرفي مي شوند. كشورهاي 
غير همكار باز دو دسته اند آنها كه ريسك پولشويي آنها نه 
تنها باالست كه حاضر به اقدامي هم در اين زمينه نيستند 
و تعهدي در اين زمينه براي خود نمي بينند و دس��ته اي 
كه هرچند ريس��ك آنها باال ارزيابي مي شود اما در تدارك 
همكاري هستند. در حال حاضر تنها كره شمالي در گروه 
اول مي گنجد. در مقابل اين كشور FATF از ساير كشورها 
مي خواهد كه اقدام متقابل countermeasure انجام 
داده و از تعامل با اين كش��ور پرهيز كنند. به همين دليل 
اين كشور در انزواي كامل مالي قرار گرفته است. ايران اگر 
چه مشمول اقدام متقابل نيست ولي FATF از كشور هاي 
ديگر مي خواهد ت��ا در مورد تعامل با آن مراقبت ش��ديد 
Enhanced Due Diligence اعمال نمايند. به عبارت 

ديگر اقدام متقابل در مورد ايران را به تعليق درآورده اند.
مخالفان ادعا مي كنند كه به دليل حضور امريكا در ميان 
اعضا و با اطمين��ان از اين امركه امريكا در هر صورت عليه 
ايران راي خواهد داد حتي اگر ايران اكشن پلن را اجرا كند از 
گروه غير همكار و تحت مراقبت شديد خارج نخواهد شد. از 
مخالفان بايد پرسيد آيا كسي هست كه از خصومت امريكا 
با كوبا بي اطالع باشد؟ چگونه است كه اين كشور در سال 
2014 به واسطه اقدامات خود در انطباق با اكشن پلن اش از 
جانب نشست عمومي كه امريكا هم در آن عضو است مورد 
تشويق قرار گرفته و از ليست تحت پايش خارج مي شود؟ 
با توجه به همس��ان بودن متدولوژي ارزيابي براي رفتار با 
كش��ورها از جهت ارزيابي ريسك، نمي توان صرف وجود 
امريكا را در اين كارگروه ويژه دليلي براي قطعيت رفتار با 
ايران صرف نظر از اصالحات و اقدامات انجام شده توسط 
كشور مان عنوان كرد و بايد استدالل قوي تري ارايه شود. 
در هر صورت تا اقدامات ما مشخص نشده باشد و مذاكرات 
صورت نگرفته نمي توان در مورد نتيجه و خروجي نشست 

عمومي در آينده راي قطعي داد.

   پذيرش به معناي عضويت نيست
»ما هم اكنون هم به FATF پيوس��ته ايم و در گروه اوراسيا 

عضو هستيم«.
اين ادعا تنها در جهت كم اهميت نشان دادن برنامه عمل 
 FATF تحت اين عبارت اس��ت كه انگار كش��ورما قبال به
پيوسته است. در كنار FATF، مجموعه با ماموريت مشابه 
FATF وجود دارد كه به عنوان FRSBs شناخته مي شوند؛ 
يكي از آنها گروه اوراسيا است كه 9 عضو member دارد 
 observer و كشورهايي هم هس��تند كه به عنوان ناظر
در جريان جزييات قرار مي گيرند كه ايران هم يكي از اين 
كشورهاست. ناظر بودن تنها به اين معني است كه شما با 
اهداف كلي آن مجموعه همراه هستيد و آن را قبول داريد و 

از فعاليت آن مطلع مي شويد. اما اين آيا به معناي عضويت 
است يا امتيازي محسوب مي شود؟ خير. كره شمالي هم 
ادعاي پذيرش اهداف FATF را دارد. اساسا هيچ كشوري 
نيست كه اين اهداف را نپذيرفته باشد. مساله اصلي اين است 
كه يك كشور نه فقط درلفظ و بيان توصيه هاي FATF را 
بپذيرد، بلكه در عمل نيز به يك برنامه عملي براي اصالح 
ترتيبات حقوقي و عملياتي خود در جهت اجرايي كردن 
اين توصيه ها پايبند باشد. اين همان چيزي است كه تقريبا 
به جز كره شمالي، همه 205 كشورجهان آن را پذيرفته اند.

   FATF الزام آور است نه توصيه
»گروه ويژه اقدام مالي صرفا يك نهاد نظارتي بين المللي است 
وهمانطور كه كسي ما را به تبعيت از بازل ملزم نمي كند اين 
هم اختياري است و مي توان هشدارها و توصيه هاي آن را 

ناديده گرفت. )نقل به مضمون( «
گروه ويژه اقدام مالي يك موجود جديد در فضاي بين الملل 
است و نمي توان به س��ادگي آن را تنها يك نهاد مشورتي 
ي��ا نظارتي معمول به حس��اب آورد چرا ك��ه با نهادهايي 
از اين دس��ت تفاوت هاي اساس��ي دارد. به عن��وان مثال 
نهاد هاي نظارتي چون صندوق بين المللي پول كارش��ان 
ارايه توصيه هاست و وارد مسائل حقوقي نمي شود. الزام آور 
شدن توصيه ها تنها با تصميم هر كشور بطور جداگانه يا در 
چارچوب توافقات بين دولت ها حاصل مي شود. برخالف اين 
رويه در مورد FATF شاهد آن هستيم كه ازهمان نخست، 
از كشورها خواسته مي شود كه قوانين و مقررات خود را در 
راستاي اجراي توصيه هاي 40 گانه و به كار گيري رويه هاي 
قانوني، نظارتي و اجرايي]3[ اصالح نمايند و مهم تر از هر 
چيز بطور مشخص پولش��ويي و تامين مالي تروريسم را 
جرم انگاري كنند. تراكنش ها را بطور مستمر رصد كنند و 
مشتريان احراز هويت شوند و اين رصد كردن نه صرفا جهت 
كسب اطالع بلكه درصورت لزوم با نتايج عملي همراه باشد و 

مثال بتواند با توقيف اموال فرد خاطي منجر شود.
بيرون ماندن از حلقه شبكه كشورهايي كه با FATF همكاري 
مي كنند و عدم همكاري جريمه س��نگيني از طرف ديگر 
كشورها، كه هم اكنون تقريبا همه كشورهاي جهان را شامل 
مي شود، در بر خواهد داشت. پيامد عملي عدم همكاري با 
اين سازمان وارد شدن در ليست اقدام متقابل است. انتظار 
روابط مالي از ساير كشورها از جانب كشوري كه در ليست 
اقدام متقابل است كامال واهي اس��ت و مانند آن است كه 
فردي مشكوك به يك بيماري خطرناك مسري از دوستان 
انتظار داشته باشد كه او را در آغوش بكشند. هر كشور بايد از 
FATF يك گواهي بگيرد كه نشان دهد به بيماري خطرناك 

و مسري پولشويي مبتال نيست. 

   مقابله با پولشويي 
»براي كاهش ريسك پولشويي مي توان به جاي FATF به 
مراجع ديگ��ر چون بال رجوع كرد چرا كه درتعيين امتياز 

ريسك پولشويي FATF تنها 30 درصد سهم دارد.«
تا جايي كه به بازل مربوط مي شود، خصوصا كميته نظارت 
بانك��ي آن مص��را در توصيه هاي خود در زمينه ريس��ك 
پولشويي صراحتا تاكيد مي كند اين توصيه ها كامال منطبق 
و در راستاي اجراي توصيه هاي 40 گانه FATF است و »به 
هيچ وجه نبايد به عنوان مكمل يا چيزي اضافه بر توصيه هاي 
FATF انگاشته ش��ود«. از طرفي شاخص هايي در زمينه 
ريسك پولشويي مانند »Basel AML Index« انتشار 
مي يابد كه سهم داده هاي مربوط FATF در آن پايين است 
اما ب��دون ترديد نمي توان هيچ مجموعه اي را در جهان در 

حوزه پولشويي همتاي FATF به حساب آورد. اين نهادي 
است كه سازمان ملل، صندوق و بانك جهاني و ساير نهاد هاي 
بين المللي همكاري با آن را توصيه مي كنند و جايگزيني 

هم ندارد.

   نظام مالي روسيه مشكل ما را حل نمي كند 
»با اتصال به نظام مالي روسيه نظام مالي ايران تحريم ناپذير 
مي شود.«  اين ادعا بسيار بي پايه و غيركارشناسي است. نه 
روسيه، نه چين، نه عراق و نه هيچ كشور ديگر حاضر نخواهد 
بود در صورت وارد ش��دن ايران در ليس��ت اقدام متقابل با 
بخش مالي ايران تعامل داش��ته باشند. اين رفتار از طرف 
كشورهايي كه با ايران سابقه مراودات دوستانه داشته اند 
با آگاهي از منطق نظام مالي بين الملل با ذكر مثالي كامال 

قابل درك است.
تصور كنيد در يك فرودگاه مس��افري اعالم كند كه اجازه 
نخواهد داد وي را تفتيش كنند. شايد اين مسافر حق داشته 
باشد و پليس فرودگاه قصد سوء هم داشته باشد اما اگر اين 
فرودگاه چنين درخواست نابجايي را بپذيرد و اجازه دهد يا 
فراتر از آن كشوري كال برنامه تفتيش مسافران اش را لغو كند، 
آيا خطوط هوايي حاضر به ارايه سرويس براي مسافران كشور 
مزبور خواهند بود؟اگر خطوط هوايي به فرض ارايه خدمت به 
مسافران آن كشور را بپذيرند، انتظار مي رود كشور هاي ديگر 
چه برخوردي با مسافران ورودي از آن كشور داشته باشند؟

طبيعي اس��ت در چنين ش��رايطي آن كش��ور در ليست 
كشور هاي با ريسك باال قرار گيرد. حال با اين توصيف ببينيد 
اظهارات آنان كه بر عراق يا چين يا هر كش��ور ديگر خرده 
مي گيرند كه چرا با توطئه بين المللي عليه ايران همراهي 
مي كنند يا انتظاراتي از آن دس��ت كه مدعيان ادعاي فوق 
ايجاد مي كنند و وعده مي دهند ك��ه در صورت اتصال به 
اين وآن تحريم ناپذير مي ش��ويم چق��در دور از واقعيت و 

گمراه كننده و خطرناك مي تواند باشد.

   محرمانه بودن گزارش ها
»اكشن پلن توافق شده با FATF فرصت رصد مبادالت ريالي 
و كنترل آن را از طريق گزارش��ات دوره اي واحد اطالعات 
مالي وزارت اقتصاد براي امريكا و اسراييل فراهم مي آورد.«

برابر دس��تورالعمل هاي FATF اصل محرمانه گي بايد 
برتمام اقدامات واحد اطالعات مالي حاكم باشد و هيچ 
گونه گزارش دوره اي در مورد رصد مبادالت قرار نيست 
بين كش��ورها رد و بدل ش��ود. اما كدام گزارش ها بين 
واحد هاي اطالعات مالي ردو بدل مي شود و چرا؟ نخست 
بگذاريد به منطق تمركز و تبادل اطالعات بپردازيم. تصور 
وجود ترتيبات كارآمد براي مبارزه با پولش��ويي بدون 
تمرك��ز و تبادل اطالعات دور از ذهن به نظر مي رس��د. 
هم اكنون در حوزه هاي ديگر اين تبادل اطالعات بطور 
مستمر صورت مي گيرد. مثال اگر فردي به جرم پولشويي 
تحت تعقيب باشد اطالعاتش توسط بخش بين الملل ناجا 
به اينترپل در ليون فرانسه ارسال مي شود تا ديگركشورها 
هم اقدامات احتياط��ي الزم را در مبادي ورودي خود را 
در برابر ريسك امنيتي به كار گيرند. همين طور است در 
مورد كش��تي كه قصد ورود به آب هاي بين المللي دارد 
مي بايد براي مقابله با ريس��ك هاي امنيتي اطالعاتش 
توسط همه كش��ورهايي كه به SOLAS پيوسته اند به 

سامانه LRIT ارسال شود.
احس��اس نياز به ترتيباتي ب��راي رصد تب��ادالت مالي و 
جرم انگاري پولشويي فاسفه ايجاد FATF است و اين بدون 
تمركز و تبادل اطالعات امكان پذير نيست. اما هراس افكني 

به اين ش��كل كه ايجاد مركز اطالع��ات مالي براي تمركز 
بخشيدن به اطالعات تبادالت و كنترل ريسك پولشويي به 
معني گردن نهادن به هر گونه درخواست تحويل اطالعات و 
از آن فراتر گزارش دهي دوره اي و اتصال خودكار كشورهاي 
متخاصم به اطالعات نظام پرداخت ماست سراسر كذب 
اس��ت و حقيقت ندارد. بدون ترديد اگ��ر چنين بود هيچ 
كش��وري از 205 كش��وري كه با FATF همكاري دارند 
قطعا چنين خفتي را گردن نمي گذاش��تند كه اطالعات 
حساس مالي شهروندان خود را به هر كسي و به هردليلي 

تسليم كنند.
در FATF براي تبادل اطالعات قواعدي در نظر گرفته 
شده است. سياست كلي اما آن است كه اوال همه اطالعات 
 suspicious مربوط ب��ه تراكنش ه��اي مش��كوك
transactions به مركز اطالعات مالي ارسال شوند. 
مش��كوك دانس��تن تراكنش ها هم قاعده مند است و 
بر اساس بررس��ي رفتار معمول مش��تريان است. پس 
اگر حس��اب يك كارمندي ورودي هايش معموال براي 
س��ال ها در بازه 0 تا 100 ميليون تومان تغيير داش��ته 
ناگهان شاهد يك واريزي 4 ميلياردي باشد، اين تراكنش 
مش��كوك قلمداد ش��ده و بايد واحد اطالعات مالي در 
جريان قرار گيرد. اما شايد اين ارثيه پدري وي باشد. واحد 
اطالعات مالي با ارتباطاتي كه با اداره ثبت دارد مي تواند 
اين را كنترل و پيگيري كند. بديهي است بدون تمركز 

اطالعات چنين امري امكان پذير نيست.
حال تصور كنيد كه فرد مزبور در خارج از ايران باشد و مبالغ 
از ايران براي وي ارسال شده باشد. اين ممكن است واقعا 
ارثيه پدري باشد يا پولي باشد كه به عنوان زيرميزي به وي 
پرداخت شده اس��ت. در اين صورت واحد اطالعات مالي 
آن كش��ور نياز به اطالعات از ايران دارد و واحد اطالعات 
مالي ايران نهادي است كه واحد اطالعات مالي آن كشور 
مي تواند ب��ه آن رجوع كند و اين واحده��ا بايد بتوانند و 
اختيارات الزم را داشته باشند كه در اين زمينه به تبادل 

اطالعات بپردازند.
اما آيا آن طور كه ادعا مي شود واحد اطالعات مالي كشور 
ديگ��ر مي تواند هر گون��ه اطالعاتي را درب��اره هر فردي 
درخواس��ت كند؟ با مراجعه ب��ه اگمونت Egmont كه 
ناظر بر اصول حاكم بر رواب��ط واحد هاي اطالعات مالي 
اس��ت و مورد تاييد FATF اس��ت در مي يابيم كه واحد 
اطالعات مالي كشور درخواست كننده و مقامات مسوول 
چنين نيست كه هر گونه اطالعاتي را بتوانند درخواست 
كنند. اگر چنين بود قطعا اين همه كشوردر دنيا، زير بار 
چنين الزامي نمي رفتند. درخواس��ت كننده بايد توجيه 
الزم را براي درخواس��ت اطالعات داش��ته باشد. و اين را 
واحد اطالعات مالي كشوري كه قرار است اطالعات بدهد 

مي تواند مطالبه كند.
اما اين ادعا كه تبادل اطالعات بين واحد هاي اطالعات مالي 
براي نهادها و افرادي كه در ليست تحريم قرار دارند يا آنها 
كه به هر دليلي درگير فعاليت هاي شده اند يا خواهند بود 
كه از نظر پولشويي و تامين مالي تروريسم مشكوك قلمداد 
مي شوند، هزينه ساز خواهد بود، كامال بجا و درست است. 
راه حل مي تواند آن باش��د اين افراد و مجموعه ها از طريق 
نهادهاي مالي كه آنها نيز مشمول تحريم ها هستند كارشان 
را پيش ببرند. الگويي كه چين در تعامل با ايران از آن بهره 
برده است. وجود اشخاصي در كشور كه در ليست تحريم ها 
هستند مي تواند نافي همكاري با FATF نباشد. براي نمونه 
مي توان به تجارب روسيه، چين تركيه و لبنان در اين زمينه 

اشاره كرد و از آن كمك گرفت.

بانك ها در بخشودگي جرايم كم كاري نكردند
عضو كميس��يون برنامه، بودجه ومحاس��بات مجلس 
مي گويد بانك ها در اجراي بخش��ودگي جرايم بانكي 
كم كاري ندارند، بلكه ابهاماتي در اين زمينه وجود دارد. 
به گزارش خانه ملت، محمد حسيني با اشاره به اصالح 
قانون بودجه س��ال 97 در ارتباط با بخشودگي جرايم 
بانكي اظهار داشت: براساس بند ط تبصره 16 قانون سال 
97 بانك مركزي و بانك هاي عامل مكلف بودند جرايم 
بانكي وام هاي زي��ر 100 ميليون را در صورتي كه اصل 
وام پرداخت ش��ود را ببخشند. عضو كميسيون برنامه، 
بودجه و محاس��بات مجلس ادامه داد: در حكم تبصره 
تمديد تبصره 35 قاون بودجه س��ال 95 ابهامي از نظر 
مقداردارد كه با اصالح قانون بودجه سال 97 اين ابهام 

راحل مي كنيم تا بانك مركزي آن را اجراكند.
نماينده مردم تفرش، آش��تيان و فراهان در مجلس دهم 
شوراي اس��المي بيان داشت: رييس مجلس در نشستي 
تاكيد داش��ت اگر كم كاري در زمينه اجراي قانون باشد 
از ماده 236 آيين نامه داخلي مجلس اس��تفاده مي شود، 
بنده و كميس��يون در ارتباط با اجراي حكم قانون بودجه 
گزارش هاي زيادي دريافت كرديم. وي تاكيد كرد: بانك 
مركزي در گزارش هاي خود اعالم كرد از نظر ميزان و مقدار 
بخش��ودگي وام ها ابهام دارد كه با اصالح قانون و برطرف 
كردن اين ابهام اجراي اين حكم از قانون بودجه بخشودگي 

وام ها كليد خواهد خورد.
عضو كميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس اظهار 

داشت: با توجه به اينكه كم كاري از سوي بانك مركزي 
رخ نداده اس��ت و ابهام قانوني وجود دارد نياز نيست در 
اي��ن مورد از ماده 236 آيين نامه اس��تفاده و كم كاري 
را به دس��تگاه قضا اعالم كرد. در بند ط ماده 16 قانون 
بودجه سال 97 آمده است:  بند )و( تبصره )16( قانون 
بودجه س��ال 1396 موضوع تنفيذ تبصره )35( قانون 
اصالح بودجه س��ال 1395 كل كشور با قيود ذيل براي 
سال 1397 تنفيذ مي ش��ود:  عبارت »افزايش سرمايه 
بانك مس��كن حداكثر يكصدهزار ميليارد ريال است« 
سقف بخشودگي سود تسهيالت تا سقف يك ميليارد 
ريال )منوط به بازپرداخت اصل تس��هيالت و بخشش 
جريمه هاي متعلقه( پنجاه هزار ميليارد ريال است.   به 
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دولت اجازه داده مي شود كه از محل باقي مانده حساب 
مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي هاي بانك مركزي، 
مطالبات بانك مركزي از بانك هاي توس��عه صادرات و 
مسكن به ترتيب بيس��ت هزار ميليارد ريال و سي هزار 
ميليارد ريال تسويه كرده و حداكثر تا سقف پنجاه هزار 
ميلياردريال به حس��اب افزايش س��رمايه اين بانك ها 
منظور كند. در اجراي مفاد اين قانون، افزايش سرمايه 
بانك مسكن حداقل مبلغ پنجاه هزار ميليارد ريال تعيين 
مي شود. گزارش اين بند توسط بانك مركزي هر سه ماه 
يك بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 
شوراي اس��المي ارايه مي شود. همچنين در ماده 236 
آيين نام��ه داخلي مجلس تاكيد ش��ده هر گاه حداقل 
10نفر از نمايندگان و يا هر كدام از كميسيون ها، عدم 
رعايت شؤونات و نقض يا اس��تنكاف از اجراي قانون يا 
اجراي ناقص قانون توس��ط رييس جمهور و يا وزير و يا 

مسووالن دستگاه هاي زيرمجموعه آنان را اعالم كنند، 
موضوع بالفاصله از طريق هيات رييسه جهت رسيدگي 
به كميس��يون ذي ربط ارجاع مي ش��ود. كميس��يون 
حداكثر ظرف 10 روز موضوع را رسيدگي و در صورت 
وارد بودن ب��ا اظهارنظر صريح، گزارش خود را از طريق 

هيات  رييسه به مجلس ارايه مي دهد.
تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تاييد گزارش باش��د 
موضوع جهت رس��يدگي به قوه قضاييه و ساير مراجع 
ذي صالح ارس��ال مي ش��ود تا خارج از نوب��ت و بدون 

تشريفات دادرسي رسيدگي كند.
تبصره 2- در صورتي كه مجلس در مورد رييس جمهور 
يا هر يك از وزيران س��ه نوبت  راي به وارد بودن گزارش 
بدهد طرح استيضاح درصورت رعايت مفاد اصل هشتاد 
و نهم )89( قانون اساس��ي در دس��تور كار مجلس قرار 

خواهد گرفت.



دانش و فن10اخبار
انگشت رباتيك اكسسوري 

جديد موبايل شد
ديلي مي�ل| يك دانش��جوي مقط��ع دكتري 
اكسس��وري موبايل به ش��كل يك انگشت واقعي 
س��اخته كه با باال و پايين پريدن نوتيفيكيشن را 
به كاربر اعالم مي كند. همچنين به عنوان دس��ته 

كنترل بازي رايانه اي به كار مي رود.
مارك تيسر دانش��جوي دكتراي دانشگاه پاريس 
اس��كالي در فرانس��ه يك انگش��ت رباتيك به نام 
MoboLimb ساخته است. اين انگشت رباتيك 
در حقيقت يك اكسسوري موبايل است كه به وسيله 

يو اس بي به دستگاه متصل مي شود.
اي��ن گجت ب��ه عنوان ي��ك انگش��ت كمكي كار 
مي كند كه مي تواند موبايل را نگه دارد. همچنين 
MoboLimb مي تواند موباي��ل كاربر را از يك 
دستگاه سرد و بي روح به يك دوست تبديل كند كه 

هر از گاهي به كاربر ضربه اي مي زند.
در طرح اوليه انگشت رباتيك يك ماده سيليكوني 
سياه ساخته مي شود. اما تيسر انگشتي ساخته كه 
 Gel-10 ظاهر واقعي دارد. اين انگشت از پالستيل
سيليكوني ساخته شده كه در صنعت فيلمسازي 
به كار مي رود. اين انگش��ت رباتيك مجهز به چند 
حسگر است كه قابليت هاي بازخورد لمسي را براي 
آن فراه��م مي كند. تلفن هوش��مند به كمك اين 
انگشت رباتيك متحرك مي شود. انگشت مي تواند 
موبايل را روي سطح به دنبال خود بكشد و به دست 
كاربر برساند. همچنين هنگام دريافت نوتيفيكيشن 
انگشت باال و پايين حركت مي كند تا به كاربر هشدار 
دهد.افراد عالقه مند به بازي هاي رايانه اي مي توانند 
از آن به عنوان يك دسته كنترل براي حركت دادن 

اشياي مجازي استفاده كنند.

فيس بوك در پي اطالعات 
مكاني كاربران اينستاگرام

تك كرانچ| ابزار آزمايش��ي جديد اينستاگرام 
اطالعات مكاني كاربران را در اختيار فيس بوك 

قرار مي دهد.
اينس��تاگرام مش��غول آزمايش ابزاري است كه 
اطالعات مكان��ي كاربرانش را ب��ا فيس بوك به 
اشتراك مي گذارد. حتي در زماني كه اينستاگرام 

خاموش باشد، اين قابليت فعال خواهد بود.
اين اطالعات كه ش��امل موقعيت مكاني دقيق
GPS كاربر اس��ت به فيس بوك كمك مي كند 
تبليغ��ات هدفمند ارايه كند.انتش��ار اخبار اين 
قابليت كه هنوز در مرحله اوليه اس��ت، اين بيم 
را به وج��ود آورده كه مش��كالت فيس بوك در 
اينس��تاگرام نيز به وجود آيد.اين در حالي است 
كه چند روز قبل كوين سيستروم و مايك كريگر 

موسسان اينستاگرام اين شركت را ترك كردند.

تعمير رايانه هاي مك توسط 
اشخاص ثالث ناممكن شد

ورج| شركت اپل تا بدان حد نگران دستكاري 
توليداتش توسط اشخاص ثالث است كه نه تنها 
نصب ن��رم افزارهاي متفرقه را روي آنها دش��وار 
ك��رده، بلكه تعمي��ر آنها را نيز توس��ط ديگران 

ناممكن كرده است.
اين ش��ركت با افزودن يك نرم اف��زار جديد به 
رايانه هاي مك بوك پرو و اي مك پرو دستكاري 
سخت افزارهاي مختلف را توسط تعميركاراني كه 

وابسته به اپل نيستند ناممكن كرده است.
اين نرم افزار تنها تعمير و دستكاري بخش هاي 
حساس و كليدي رايانه هاي يادشده را ناممكن 
مي كند و در صورت ب��ي توجهي كاربران به اين 
مس��اله نرم افزار مذكور رايانه هاي اپ��ل را از كار 
مي اندازد تا آنها مجبور ش��وند ب��راي تعمير به 

نمايندگي هاي مجاز اپل مراجعه كنند.
از جمله بخش هايي كه تعمير آنها توس��ط نرم 
افزار مذكور كنترل مي شود مي توان به نمايشگر، 
صفحه كليد و صفحه تراك پد آن، مدارمنطقي 
يا پردازنده اصل��ي رايانه و مدار الكتريكي تاچ اي 

دي اشاره كرد.
 Apple Service Toolkit نرم افزار يادشده
۲ نام دارد و تا زماني كه يكي از تعميركاران مورد 
تاييد اپل تنظيمات الزم را بر روي آن اعمال نكند 
اس��تفاده از رايانه هاي اپل براي كاربران ممكن 
نخواهد بود. اپ��ل هدف از اين تغييرات را ارتقاي 

امنيت توليدات خود عنوان كرده است.

امكان دسترسي به ليست 
مخاطبان و عكس ها در آيفون

پي سي ورلد|آس��يب پذيري دور زدن گذرواژه 
)passcode bypass( در نس��خه iOS 1۲ اپل 
مي تواند به مهاجمان امكان دسترسي به عكس ها 
و مخاطبان )شامل ش��ماره تلفن ها و ايميل ها( در 

آيفون XS و ساير دستگاه ها را  بدهد.
اين نقص به كساني كه به دستگاه آيفون آسيب پذير 
دسترسي فيزيكي دارند، اجازه مي دهد تا صفحه 
 احراز هوي��ت دس��تگاه هاي داراي نس��خه آخر 
Beta iOS 1۲ و iOS 1۲ را دور بزنند.اي��ن 
تهديد براي چندين مدل از دس��تگاه هاي آيفون 
 XS و همچنين جديدترين مدل آن يعني آيفون
وجود دارد. هنوز اپل درخصوص اين تهديد پاسخي 
نداده است. همچنين اين نقص اجازه دسترسي به 
عكس ها و ويرايش مخاطبان و تغيير عكس هايي 
كه به تماس گيرندگان اختصاص داده شده است را 
فراهم مي كند.در اين فرآيند ويژگي هاي دسترسي 
اپل و Siri فريب داده مي ش��وند. حمله توس��ط 
مهاجماني انجام مي شود كه به صورت فيزيكي به 
 Siri دستگاه دسترسي داشته باشند و در دستگاه
فعال و Face ID خاموش باش��د يا اين قابليت به 
صورت فيزيكي پوشيده ش��ود.دور زدن گذرواژه 
در آيفون به يك رويداد رايج در چند س��ال اخير 

تبديل شده است. 

رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي خبرداد

تخلف مخابرات در ارايه اينترنت اجباري روي خط ثابت
گروه دانش و فن|مرجان محمدي|

معاون وزير ارتباطات با بيان اينكه تخلف مخابرات در 
ارايه اجباري سرويس اينترنت روي خطوط تلفن ثابت 
گزارش شده است، گفت: در اين زمينه تذكر جدي به 

اين اپراتور داديم.
حسين فالح جوشقاني در جمع خبرنگاران گفت: هفته 
گذشته معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم 
مقررات نس��بت به بررسي ارايه س��رويس تلفن ثابت 
مخابرات اقدام كرد و متوجه شديم كه شركت مخابرات 
مش��تركان را به خريد اجباري اينترنت روي خطوط 

تلفن ثابت مجبور مي كند.
وي گفت: اين موضوع خالف مقررات است و نبايد در اين 
زمينه انحصار ايجاد كرد. بر اين اساس تذكرات جدي 

به مخابرات داديم.
وي اظهارداشت: همچنين تخلف ديگري كه شركت 
مخابرات ايران در زمينه اينترنت انجام داده مربوط به 
قطع سرويس اپراتورهاي FCP در زمان كابل برگردان 
كافوي مسي به سمت فيبر نوري است. در اين زمينه 
مخابرات در زمان كابل برگردان سرويس FCP ها را كه 
از اين بستر استفاده مي كنند قطع كرده و مشتركان را 
در برگردان كافو به سمت دريافت خدمات اينترنت خود 
راهنمايي مي كند.وي گفت: اين موضوع خالف فضاي 
رقابتي است و مخابرات بايد به مشتركان اجازه اختيار 

انتخاب در سرويس اينترنت را بدهد.
به گفته وي: تاكنون 1۲ هزار كافوي مس��ي در كشور 
توس��ط مخابرات و با عمليات كابل برگردان به سمت 

كافوي نوري تبديل شده است.
رييس س��ازمان تنظيم مقررات ارتباط��ات در ادامه، 
گفت: ثبت گوشي مسافري در سامانه ناجا كه قرار بود 
از روز گذش��ته انجام ش��ود براي رفع محدوديت هاي 

واردكنندگان، به مدت يك هفته به تعويق افتاد.
وي اظهار داشت: قرار بود با اقدامات فني صورت گرفته 
در اتصال سامانه گمرك به ناجا، گوشي هاي مسافري از 
امروز در اين سامانه ثبت واردات شود تا تخلفات مربوط 
به گوشي هايي كه به صورت جعلي با نام مسافري وارد 

كشور مي شود از بين برود.
فالح جوشقاني ادامه داد: هم اكنون تمهيدات فني الزم 
براي اتصال اين دو سامانه به يكديگر انجام شده است 
اما با توجه به اينكه محدوديت هايي در زمينه واردات 
گوشي موبايل همچنان براي واردكنندگان وجود دارد 
و نيز موضوعات تخصيص ارز، پيشنهاد داديم كه اين 

فرآيند يك هفته به تعويق بيفتد.
معاون وزي��ر ارتباطات افزود: فردا در جلس��ه كميته 
راهبري رجيستري كه با حضور تمامي اعضاي اين طرح 
از جمله نمايندگان وزارت صنعت، س��ازمان حمايت، 
گمرك، س��ازمان مبارزه با قاچاق و وزارت ارتباطات 
برگزار مي ش��ود در مورد اي��ن موضوع تصميم گيري 

نهايي را خواهيم داش��ت. فالح جوش��قاني ادامه داد: 
همچنين هماهنگي هاي الزم انجام ش��ده تا ش��اهد 
رفع محدوديت ها در بازار گوشي و افزايش واردات اين 
بخش در هفته جاري باشيم و مشكالت تخصيص ارز 

نيز حل شود.
رييس س��ازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي 
از طراحي اپليكيش��ن تعاملي موبايل براي اطالع از 
وضعيت خدمات رساني اپراتورهاي موبايل خبر داد 
و گفت: اين اپليكيش��ن تا پايان سال به بهره برداري 
مي رسد و بر مبناي آن مشتركان مي توانند كيفيت 
خدمات دهي اپراتورهاي تلفن همراه را شناس��ايي 

و بررسي كنند.
فالح جوش��قاني گفت: در اين سامانه ميزان پوشش 
و نحوه سرويس دهي اپراتورها شفاف سازي خواهد 
ش��د و در اين زمينه كاربران مي توانند از طريق اين 
اپليكيشن كيفيت خدمات اپراتورها را گزارش كنند.

وي گفت: راه اندازي سامانه اعالم ميزان تشعشع امواج 
الكترومغناطيسي و همچنين نقشه وضعيت شكايت 
مش��تركان از خدمات اپراتورهاي موبايل و اينترنت 
در راستاي شفاف س��ازي وضعيت ارايه خدمات در 
اين حوزه انجام مي شود و با ايجاد سامانه انتشار آزاد 
اطالعات نيز تمامي موارد اعالم شده در اين سامانه در 

اختيار دستگاه هاي مرتبط قرار مي گيرد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري ر مبني بر اينكه چرا 
اسامي شركت هاي متخلف در زمينه پيامك ارزش 
افزوده تاكنون اعالم نش��ده، گفت: ش��كايت از اين 
شركت ها به دستگاه قضايي ارسال شده و هم اكنون 

پروسه قضايي خود را طي مي كند.
رييس سازمان تنظيم مقررات ارتباطات تاكيد كرد: 
پس از آنكه موضوع در دستگاه قضايي بررسي و نتايج 
آن اعالم شد امكان انتش��ار اسامي متخلفان در اين 

زمينه وجود خواهد داشت.

  ارسال پيامك تبليغاتي به صفر نرسيده
وي تاكيد كرد: اين شركت ها به دليل وجود يك باگ 
در پلتفرم ارايه خدمات بيش از ۳۵ ميليارد تومان طي 
۵ ماه از برخي مش��تركان تلفن همراه كالهبرداري 
ك��رده بودند ك��ه اين مبالغ به حس��اب مش��تركان 

برگشته است.
معاون وزير ارتباطات در پاسخ به سوالي درباره عدم 
كارآم��د بودن س��امانه لغو پيامك ه��اي تبليغاتي و 
اعتراض مشتركان به خاطر دريافت اين پيامك هاي 
مزاحم گف��ت: ما ب��ا س��امانه ۸00 و از طريق پرتال 
اپراتورها و سامانه شكايت 1۹۵ موضوع پيامك هاي 
تبليغاتي را همچنان در دس��تور كار داريم و حتي بر 
اساس رفتارسنجي پيامك ها، اين پيامك هاي مزاحم 

را مسدود مي كنيم.

فالح جوشقاني تاكيد كرد: هم اكنون بيشترين آمار 
پيامك هاي تبليغاتي مربوط به پيامك هايي است كه 
از طريق س��يمكارت هاي شخصي به كاربران ارسال 
مي ش��ود كه در اين زمينه با شناسايي سيم كارت ها 

نسبت به قطع آنها اقدام مي كنيم.
وي خاطرنش��ان كرد: كنترل در م��ورد پيامك هاي 
تبليغاتي به ش��دت صورت مي گيرد ام��ا ما نيز قبول 
داريم اين موضوع به صفر نرسيده و همچنان برخي 
مشتركان با مشكالتي در اين زمينه رو به رو هستند.

رييس سازمان تنظيم مقررات ارتباطات در پاسخ به 
اين س��وال كه با وجود درخواست مشترك براي لغو 
پيامك در س��امانه ۸00 اما همچن��ان اين پيامك ها 
پس از يك هفته مجددا فعال مي شود تاكيد كرد: اين 
موضوع بايد به صورت مصداقي رس��يدگي شود و هر 
كاربر حداقل با يك بار درخواست در اين سامانه نبايد 

باز هم شاهد دريافت پيامك تبليغاتي باشد.
معاون وزير ارتباطات افزود: پيشنهاد مخابرات براي 
تغيير تعرفه ها به دلي��ل جبران لغو هزينه آبونمان از 
مشتركان فردا در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 

بررسي مي شود.
رييس س��ازمان تنظي��م مقررات ارتباط��ات با بيان 
اينك��ه هزينه نگهداري يك خط تلف��ن ثابت حدود 

۷ تا ۹ هزار تومان در ماه اس��ت، گفت: مخابرات بطور 
ميانگين حدود هزار تومان آبونمان در ماه از مشتركان 
مي گرفت كه با حكم ديوان عدالت اداري اين مبلغ بايد 
از قبوض مشتركان حذف شود.وي گفت: از آنجايي كه 
حذف اين مبلغ حدود ۷00 ميليارد تومان در درآمد 
مخابرات تاثير دارد، مخابرات پيش��نهادي مبني بر 
تغيير تعرفه ها را قرار است فردا در كميسيون تنظيم 
مقررات ارتباطات مطرح كند البته رس��ديگي به اين 
موضوع زمان بر بوده و با يك جلسه نمي توان به جمع 
بندي رس��يد.معاون وزير ارتباطات با اشاره به اينكه 
توسعه تلفن ثابت در كش��ور نيازمند سرمايه گذاري 
بااليي است، افزود: اپراتورهاي FCP با توجه به اينكه 
مجوز راه اندازي خط تلفن ثابت دارند اما به سمت ارايه 

اين خدمات ترغيب نمي شوند.

  حكم ديوان عدالت اداري براي لغو حذف 
هزينه آبونمان

وي در پاس��خ به اينكه چرا مخابرات تلفن ثابت را در 
كشور توسعه نداده و بسياري از مردم در انتظار خط 
تلفن ثابت هستند، گفت: شركت مخابرات بر اساس 
پروانه خود بايد شرايط موجود را در حوزه تلفن ثابت 
حفظ كرده و در شهرها به روزرساني انجام دهد. هم 

اكنون شاهد هستيم كه در برخي شهرها مشكالتي 
در توسعه و واگذاري تلفن ثابت وجود دارد و در حومه 
شهرها، مسكن مهر و روستاها مخابرات به دليل آنكه 

اجباري براي توسعه ندارد سرمايه گذاري نمي كند.
وي تاكيد كرد: بايد اين مش��كالت مرتفع شود و اين 
بخش توسعه پيدا كند. از طرفي مخابرات معتقد است 
كه با حذف آبونمان توسعه اين بخش از وضعيت فعلي 

نيز شرايط بدتري را در پيش خواهد داشت.
معاون وزير ارتباطات در پاسخ به اين سوال كه آيا حكم 
ديوان عدالت اداري براي لغو حذف هزينه آبونمان الزم 
االجراست، گفت: مخابرات موظف است اين حكم را 
اجرا كند و مطابق با آن بايد مبالغ دريافت ش��ده را به 

صورت بستانكاري در فيش مشتركان لحاظ كند.
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات درباره تأثير 
سه حكم ديوان عدالت اداري روي تعرفه ها و عملكرد 
مخابرات گفت: ح��ذف آبونمان ۷00 ميليارد تومان 
در يك س��ال درآمد مخابرات را كاه��ش داد و بابت 
سال هاي گذش��ته نيز مخابرات بايد 1۸00 ميليارد 

تومان به مشتركان بازگرداند.
وي تأكي��د كرد: اي��ن كار باعث مي ش��ود مخابرات 
خط هايي كه كارك��رد كم دارن��د را تخليه كند زيرا 

نگهداري آنها براي مخابرات سودي ندارد.

ايس�نا| وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات دليل 
اصلي مهاجرت كاربران از اپراتورهاي ثابت به همراه 
را كيفيت و كميت س��رويس دانس��ت و تاكيد كرد: 
وقتي س��رعت موبايل بطور متوسط ۲۵ مگ است 
و س��رعت اينترنت خانه برروي همان ش��ش مگ 
مانده، كاربر عالقه اي به سوييچ كردن روي اينترنت 

ثابت ندارد.
محمدج��واد آذري جهرم��ي درب��اره درخواس��ت 
اپراتورهاي ثابت براي اصالح تعرفه اينترنت توضيح 
داد: در حال حاضر درآمد ۶0 ت��ا ۷0 درصد درآمد 
اپراتوره��ا از ديتا و ۳0 تا ۴0 درص��د از حوزه ويس 
است. اپراتورهاي ثابت مي گويند از باال بودن تعرفه 
ويس براي پايين آوردن تعرفه ديتا استفاده مي كنند 
و مي توانند بازار بزرگ تري را بگيرند كه ۷0 درصد 
بازارش��ان را مي سازد. اما االن مش��كل اپراتورهاي 

ثابت بحث تعرفه نيست.
وي ادامه داد: در گذش��ته ش��ما برروي س��رويس 
۳G، متوسط دو تا س��ه مگابيت پهناي باند سرعت 
داش��تيد و ADSL خانه به شما هفت تا هشت مگ 
س��رعت مي داد، اما االن وقتي سرعت موبايل بطور 

متوس��ط ۲۵ مگ است و سرعت خانه برروي همان 
شش مگ مانده، شما عالقه اي به سوييچ كردن روي 
اينترنت ثابت نداريد. بنابراين دليل اصلي از ديد ما 
كه بررس��ي مي كنيم، قيمت نيست بلكه كيفيت و 

كميت سرويس است.
وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات ب��ا بيان اينكه 
س��رويس ADSL در مقابل LTE شانس��ي ندارد، 
افزود: براي اينكه بازار اپراتورهاي ثابت بزرگ شود، 
بايد خدمات فيبر اراي��ه دهند، از جمله FTTC و يا 
سراغ VDSL بروند و تكنولوژي خود را رشد بدهند 
اما تاكنون در اين حوزه سرمايه گذاري نكردند. براي 
سرمايه گذاري هم مي گويند، بازگشت سرمايه مهم 
اس��ت.جهرمي ادامه داد: اگر 1۷ ش��ركت بخواهند 
سرمايه گذاري كنند، برگشت نمي شود. حرف ما اين 
است كه آنها بايد از راه حل هاي ادغام استفاده كنند و 
يك شركت شوند، يك شبكه را توسعه دهند تا هزينه 
سرمايه گذاري پايين بيايد و بازار توجيه داشته باشد. 
البته آنها مي گويند اين كار رقابت را از بين  مي برد، 
حرف ما اين است كه اپراتورها ابتدا شبكه را توسعه 

دهند و نگران رقابت نباشند.

ماه�ر| مركز ماهر با اعالم هش��دار در مورد برنامه هاي 
مرتبط با شبكه اجتماعي اينستاگرام از كاربران خواست 
برنامه هايي مانند آنفالوياب، اليك بگي��ر و فالوورياب را 

نصب نكنند.
گسترش شبكه اجتماعي اينستاگرام در بين مردم برخي 
مسائل جانبي را در زمينه تهديد امنيت اطالعات به همراه 
داشته اس��ت. اين ش��بكه هم اكنون يكي از شبكه هاي 

اجتماعي محبوب در ايران است.
اين مركز  با اعالم هشدار به كاربران اين شبكه از تحقيق بر 
روي بيش از ۲00 برنامه )اپليكيشن( مرتبط با اين شبكه 

اجتماعي خبر داد و نتايج آن را اعالم كرد.
اين مركز اعالم كرد برنامه هاي زيادي با نام هاي آنفالوياب، 
اليك بگير و فالوورياب و عناوين ديگر براي ارايه خدمات 
جانبي به كاربران ايراني اينستاگرام در بازار اپليكيشن هاي 
اندرويدي منتشر شده است.پس از تحقيق در اين زمينه، 
۲00 برنامه و اپليكيش��ن با خدمات مرتبط با اين شبكه 
اجتماعي هم اكنون از بازار اپليكيشن هاي اندرويدي )كافه 

بازار( جمع آوري و مورد تحقيق قرار گرفته است.
از اي��ن ميان حدود ۹0 برنامه ب��راي ارايه خدمات نياز به 
ورود به حساب اينس��تاگرام كاربران داشتند. همچنين 
در طول تحقيق مش��خص شد نزديك به ۴0 اپليكيشن 
نام كاربري و پسورد اينستاگرامي كاربران را به روش هاي 

مختلف استخراج كرده و به سرور توسعه دهندگان ارسال 
مي كردند. همچنين بسياري از اپليكيشن هاي ديگر نيز 
ب��ا وجود اينكه به كاربران اطمين��ان مي دادند كه به رمز 
عبور آنها دسترس��ي ندارند، ولي با استفاده از روش هاي 
برنامه هاي سارق رمز عبور كاربران را استخراج مي كردند.

مركز ماهر تاكيد كرد: براي اين دس��ته از اپليكيش��ن ها 
شواهدي از ارسال رمز عبور به سرور خود برنامه مشاهده 
نشد و به همين دليل اين برنامه ها در ليست برنامه هاي 
سارق ذكر نشده اس��ت. ولي بررسي اين برنامه ها در يك 
گزارش ديگر انجام ش��ده اس��ت. بر مبناي اين گزارش: 
متاس��فانه از ميان حدود 100 اپليكيشن بررسي شده، 
تقريباً نيمي از آنها سارق بودند و اكثر باقيمانده نيز حداقل 
رمز عبور اينستاگرام كاربر را استخراج مي كردند )هرچند 

شواهدي مبني بر سرقت كامل يافت نشد( .

نيواطلس| به تازگي تماش��اچيان كم شنواي تئاتر 
در انگليس مي توانند با كمك يك عينك هوش��مند 
 ديالوگ ه��اي بازيگ��ران روي صحن��ه را به ش��كل 

زيرنويس ببينند.
تئاتر ملي انگليس )National Theatre( با همكاري 
شركت Accenture خدمت جديدي را براي افراد كم 
شنوا ارايه كرده است. اين خدمت به آنان اجازه مي دهد 
ديالوگ هاي بازيگران تئاتر را به وسيله عينك هوشمند 

اپسون به شكل زير نويس ببينند.
 اكنون يك س��ال اس��ت كه اين محصول ب��راي افراد 
آزمايش مي شود و باالخره عينك هوشمند زيرنويس دار 
بطور رسمي رونمايي شده است. درحال حاضر كاربران 
مي توانند اين عينك ها را براي تماشاي دو تئاتر رزرو 
كنند.اين سيستم داراي دو بخش است. قسمت اول به 
فناوري Open Access Smart Capture مشهور 
است. اين فناوري با اس��تفاده از نرم افزار رصد صوت، 
هرآنچه در صحنه تئاتر اتفاق مي افتد را رديابي مي كند.

 Moverio بخش دوم سيس��تم عينك هوش��مند
BT-۳۵0 شركت اپسون است كه ديالوگ ها را به روي 

لنزهاي عينك نمايش مي دهد.

فون آرنا| گوگل اعالم كرده كه قرار اس��ت به زودي تم 
تاريك و شبانه به اپليكيشن گوگل نيوز نيز بيايد.

با توجه به آنكه طي چند ماه اخير شاهد عرضه حالت تاريك 
و شبانه )Dark Mode( براي سرويس و نرم افزارهاي 
موبايلي نظير يوتيوب، اندرويد مسيجز و واتس اپ بوديم، 
حاال به نظر مي رس��د كه اپليكيشن گوگل نيوز كه براي 
انتش��ار اخبار جديد و داغ در سراسر جهان در دسترس 
كاربران قرار گرفته، مي خواهد اين حالت تاريك و شبانه را 

به پلت فرم خود اضافه كند.
همانطور كه از نام حالت شبانه و تاريك مشخص است، اين 
تم براي آن دسته از افرادي كه با حالت خودكار و معمول 
شبكه هاي اجتماعي كه پس زمينه سفيد و روشني دارد، 
مشكل دارند و جزو آن دسته از كاربراني اند كه بيشتر هنگام 
شب و تاريكي محيط از اينترنت و گوشي هاي هوشمند 
استفاده مي كنند، بسيار كاربردي خواهد بود و چشمان آنها 
را كمتر اذيت خواهد كرد.بطور قطع بسياري از اهالي رسانه 
و عالقه مندان به حوزه خبر نظير گزارشگران، خبرنگاران، 
مترجمان و روزنامه نويسان در جهان كه بايد در ساعات 
مختلفي از شبانه روز جديدترين اخبار منتشره در جهان 

را رصد و دنبال كنند.

ورج| ب��ر اس��اس گزارش هاي رس��انه هاي خبري، 
نزديك به ۳0 ش��ركت بزرگ فن��اوري امريكا هدف 

جاسوسي هاي سايبري چين بوده اند.
بر طبق گزارشي كه اولين بار در اين زمينه در بلومبرگ 
به چاپ رس��يد، نزديك به ۳0 شركت بزرگ فناوري 
امريكا هدف جاسوسي هاي سايبري چين بوده اند. بر 
اين اس��اس چيني ها با طراحي يك ريزتراشه و نصب 
آن بر روي سرورهاي شركت هاي يادشده توانسته اند 
اطالعات متنوعي را در مورد فعاليت هاي شركت هاي 

فناوري مذكور سرقت كنند.
تراشه هاي يادشده با ايجاد يك جاي پا بر روي سرورهاي 
شركت هاي هدف به دولت چين امكان مي دادند تا به 
برخي از زيرساخت هاي بسيار حساس متعلق به دولت 
امريكا دسترس��ي يابند و اطالعات مورد نظر خود را از 
آنها س��رقت كنند.در حال حاضر برخي شركت هاي 
بزرگي كه در گزارش بلومبرگ از آنها نام برده شده و از 
جمله اپل و آمازون ادعاهاي يادشده را تاييد نكرده اند.

انتشار اين گزارش توفاني در دنياي سياست و در ميان 
شركت هاي امنيتي فناوري ايجاد كرده و همه آنها در 

تالش براي بررسي موضوع هستند. 

ايسنا| رييس سازمان توس��عه تجارت ايران آنچه 
موجب كمبود گوشي در بازار ش��د را غيبت فعاالن 
صنف در تجارت دانست و گفت: اكنون موانع مقرراتي 
سر راه شركت ها وجود ندارد و هر نمايندگي رسمي 
مي تواند براي واردات گوش��ي ثبت س��فارش كند و 

گوشي بياورد.
مجتبي خس��روتاج - مع��اون وزير صنع��ت، معدن 
وتجارت در جمع خبرنگاران در نمايش��گاه تلكام در 
پاسخ به س��والي درباره موانع واردات گوشي توسط 
ش��ركت ها كه موجب ايجاد عدم تعادل بين عرضه و 
تقاضا شده، بيان كرد: واردكنندگان موبايل در گذشته 
دو گروه بودند؛ يك س��ري از شركت ها از سازندگان 
موبايل هاي مشهور در دنيا نمايندگي رسمي داشتند. 
يك سري از واردكنندگان هم خدمات پس از فروش 
ب��راي برند اپل مي دادند.وي ادام��ه داد: اين دو گروه 
در كش��ور وجود داش��تند اما پس از تخلفاتي كه در 
گران فروشي انجام دادند و اكثر آنها اكنون در مراحل 
بازجويي هستند، بخش عمده اي از آنان قادر به ارايه 
خدمات نيس��تند. به همين دليل غيبت شان باعث 
كمبود در بازار شد.رييس سازمان توسعه تجارت در 

ادامه با بيان اينكه شركت هاي خارجي هم نمي توانند 
هر لحظه نمايندگي شان را عوض كنند، افزود: سازنده 
موبايل هاي مشهور نمي توانند نمايندگي هاي خود را 
سريع عوض كنند، مگر اينكه زمان داشته باشند. البته 
ما مانعي براي اينكه شركت ها نمايندگي شركت هاي 
خارجي را بگيرند، نداريم و دستورالعمل و چارچوب 
آن در مرك��ز ام��ور اصن��اف وجود دارد. ش��ركت ها 
مي توانند مدارك را ارايه دهند و بعد از آن، مشخص 
مي شود كه از كدام شركت آسيايي براي خدمات پس 

از فروش نمايندگي گرفته اند.
خسروتاج با تاكيد بر لزوم تسريع فرايند واردات اظهار 
كرد: مانعي در اين زمينه وجود ندارد، اما اين فرايند 

بايد تسريع شود؛ بايد مشكالت شركتي كه مراجعه 
مي كند و مي گويد نماينده يك شركت خارجي است، 
سريع تر حل شود. آنچه پيش از اين باعث كمبود كاال 

شد، غيبت فعاالن صنعت در تجارت بود.
رييس س��ازمان توس��عه تجارت ادامه داد: امروز كه 
ديگر ارز ۴۲00 توماني براي واردات گوش��ي نداريم 
و واردات از مح��ل ارز گروه دوم و س��امانه نيما انجام 
مي شود و ضوابط خاص خود را دارد. بنابراين احتياجي 
به قانون جديد نداريم. دس��تورالعمل اينكه چگونه 
مجوز نمايندگي ها صادر شود و اسناد و مدارك الزم، 
مشخص اس��ت. ش��ركت ها مي توانند به مركز امور 
اصناف مراجع��ه كنند و درصورت كن��د بودن روند 

فرايند اين موضوع را اطالع دهند.
او با بيان اينكه نظام كنترلي يكي از ويژگي هاي نظام 
دو نرخي ارز است، بيان كرد: سياست هاي چند نرخي 
مي تواند براي سودجويان براي خروج ارز انگيزه ايجاد 
كند. البته اين كنترل ها براي فعاالن اقتصادي دردآور 
اس��ت و آنها مي خواهند كنترل ها حداقل باشد. هنر 
ما اين اس��ت كه ضمن نگه داري از نرخ ارز و كنترل، 

متقاضيان با حداقل زحمت نياز خود را تامين كنند.

مهاجرت كاربران به دليل بي كيفيتي اينترنت

تحقيق روي ۲۰۰ اپليكيشن مرتبط با اينستاگرام عينكي كه ديالوگ هاي تئاتر را 
زيرنويس مي كند

 تم تاريك و شبانه 
به گوگل نيوز آمد

 ادعاي جاسوسي چيني ها 
از 3۰ شركت فناوري امريكا

غيبت واردكنندگان به دليل تخلف ، عامل كمبود گوشي در  بازار 

 Sun. Oct 7 .  يك شنبه    15 مهر 1397   27  محرم 1440  سال پنجم    شماره   1215  2018 

رويداد

كاربر بازار



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها
آغاز توزيع پوشك هاي 

احتكار شده در قم
قم|بازرس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: 
توزيع پوش��ك هاي احتكار ي كشف شده با حدود 
۳۰تا۵۰ درصد زير قيمت ب��ازار در هفت داروخانه 
قم آغاز ش��د. جواهريان گفت: اخيرا ۲۰ هزار بسته 
از يك برند معروف پوشك در يك انبار كشف شده 
كه با تصميم كارگروه تنظيم بازار، به سرعت در حال 
توزيع اس��ت. اين پوش��ك ها در سايزهاي مختلف 
است و با حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد كمتر از قيمت بازار 
توزيع مي ش��ود. ۷ داروخانه انتخاب شده از مراكز 
مورد اعتماد س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت به 
ش��مار مي روند كه در نقاط مختلف شهر قرار دارند 
تا دسترس��ي مردم براي تهيه پوشك آسان باشد. 
بازرس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت در پايان 
گفت: در صورتي كه موجودي انبار اجناس ماهانه به 
اين سازمان اعالم نشود، احتكار محسوب خواهد شد.

 تگرگ پاييزي
مردم مشهد را غافلگير كرد

مش�هد|بارش تگرگ در برخي مناطق ش��هر 
مشهد مردم اين خطه را غافلگير كرد. بارش باران 
پاييزي كه از شب گذشته در برخي مناطق استان 
خراسان رضوي آغاز شده است ديروز هم ادامه پيدا 
كرد. اين بارش ها به دليل نفوذ جريانات هواي سرد 
به استان است كه منجر به بارندگي در اكثر نقاط 
استان شد كه براس��اس پيش بيني ها بيشترين 
ميزان بارش ها در سبزوار و كالت نادري خواهد بود. 
اين بارش ها و عالوه بر آن كاهش دماي هوا تا روز 

دوشنبه در استان تداوم خواهد داشت.

 آغاز بيمه صنعتگران
صنايع دستي در هرمزگان

بندرعباس|مدي��ر صن��دوق بيم��ه اجتماعي 
كش��اورزان، روستاييان و عش��اير استان هرمزگان 
گفت: تمام صنعتگران صنايع دستي مي توانند در 
صندوق بيمه عشاير و روستاييان نام نويسي كنند. 
محمدعلي دشوارگر گفت: اين افراد بايد كارت مهارت 
و عضويت از سازمان ميراث فرهنگي داشته باشند 
تا بتوانند از مزاياي بيمه عشاير و روستاييان استان 
بهره مند شوند. تمام صنعتگران صنايع دستي به شرط 
شاغل نبودن و با دريافت معرفينامه، درصندوق بيمه 
كشاورزان، روستاييان و عشاير بيمه مي شوند. مدير 
صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير 
استان افزود: متقاضيان بر اساس ميزان درآمد، حق 
عضويت در اين صندوق بيمه را پرداخت، و از مزاياي 
بازنشس��تگي و از كار افتادگي بهره مند مي ش��وند. 
دشوارگر گفت: فعاالن صنايع دستي براي دريافت 
معرفينامه در بندرعباس به معاونت صنايع دستي و در 
شهرستان ها به اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 

گردشگري مراجعه كنند.

 ويزيت رايگان بيماران
در درمانگاه اميرالمومنين ياسوج

ياسوج|به مناسبت گراميداش��ت هفته نيروي 
انتظامي طرح يك روزه ويزيت رايگان در درمانگاه 
اميرالمومنين ياسوج اجراش��د. دراين طرح كه از 
س��اعت ۸ آغاز شد و تا س��اعت ۲۰ ادامه پيدا كرد 
ويزيت رايگان بيماران در درمانگاه اميرالمومنين 
ياسوج انجام شد. همچنين تعدادي از هم استاني ها 
به صورت رايگان خدمات دندان پزشكي و پزشكي 
دريافت كردند. س��رهنگ پزشك آخوندي معاون 
بهداد فرمانده نيروي انتظامي استان گفت: در اين 
درمانگاه كه مختص كاركنان نيروي انتظامي است 
امروز باهدف ارايه خدمات به عموم مردم خدمات 

سالمت انجام مي شود.

افزايش 17 درصدي ترانزيت 
ورودي به خراسان رضوي

مشهد|ورود كاالي ترانزيتي از كشورهاي آسياي 
مركزي و افغانس��تان به اين استان از نظر وزني طي 
شش ماه نخست امس��ال در مقايسه با مدت مشابه 
پارسال 1۷ درصد بيشتر شده است. ابراهيم نصري 
مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي خراس��ان 
رضوي با اعالم افزايش 1۷ درصدي ترانزيت ورودي به 
خراسان رضوي گفت: پارسال حجم ترانزيت ورودي 
به خراسان رضوي ۳۵۸ هزار و 6۲۵ تن بود كه امسال 
به 4۲۰ هزار و 6۲۵ تن رس��يد. نصري همچنين به 
كاهش ۲6 درصدي ترانزيت خروجي كاال از طريق 
جاده در اين استان اشاره و بيان كرد: اين كاهش در 
بخش تع��داد ناوگان و وزن كاال ح��دود ۲6 درصد و 
عمدتا مربوط به تركمنستان است. او يادآور شد: علت 
اصلي كاهش ترانزيت خروجي، سفارش ندادن كاال 
از تركمنستان به علت پايين آمدن ارزش منات پول 
ملي آن كشور در برابر دالر است. سه سال پيش هر دالر 
معادل چهار منات ارزش داشت اما امروز هر 16 منات 

با يك دالر امريكا معامله مي شود. 

 برداشت خيار سبز
در گچساران

گچساران|برداشت خيار پاييزه از سطح ۳۰ هكتار 
از اراضي شهرستان گچساران آغاز شد. شهرستان 
گچساران به لحاظ داشتن آب، هوا و خاك مناسب 
از مناطق مستعد كش��ت محصوالت صيفي است. 
محصوالت صيفي در دو فصل بهار و پاييز در گچساران 
كش��ت مي ش��ود و اين روزها كش��اورزان مشغول 
برداشت خيار سبز پاييزه هستند. پاييز امسال ۲۰۰ 
هكتار از اراضي شهرس��تان گچس��اران زير كشت 
رفت كه از اين ميزان ۳۰ هكتار به كاشت خيار سبز 
اختصاص يافت. متوسط توليد خيار سبز از هر هكتار 
در شهرستان گچس��اران ۲۵ تن است كه عالوه بر 
تامين بازار استان به ساير استان ها نيز صادر مي شود.

معاونرييسجمهوري:

بابتنوسانقيمتهاازمردمعذرميخواهيم
گروه بنگاه ها|

»دولت بابت نوسانات اخير از مردم عذرخواهي مي كند.«اين 
عبارتي است كه معاون رييس جمهوري و رييس سازمان 
برنامه و بودجه با استفاده از آنها تالش مي كند تا تحليلي از 
فضاي اقتصادي اخير كشور ارايه كند. وضعيتي كه باعث 
بروز نوس��انات گسترده در بخش هاي اصلي اقتصاد شد و 
دامنه آن مستقيما سفره هاي مردم را تحت الشعاع قرار داد. 
اما در حالي كه در حافظه جمعي مردم ايران نمونه هايي از 
دولتمرداني وجود دارد كه حتي با وجود بروز عميق ترين 
مشكالت اقتصادي و معيشتي حاضر به عذرخواهي از مردم 
و افكار عمومي نبودند؛ يكي از مهم ترين چهره هاي اقتصادي 
دولت دوازدهم روبه روي خبرنگاران مي ايستد و از مردم 
به خاطر مش��كالت اقتصادي و نوسات اخير عذرخواهي 
مي كند و اظهار اميدواري مي كند كه كشور از چالش هاي 
اثرگذار اقتصادي و معيشتي به سالمت عبور كند. محمدباقر 
نوبخت ضمن عذرخواهي از مردم و توليدكنندگان بابت 
نوسان قيمت ها گفت: »ما بابت نوسانات قيمت در مدت 
اخير شرمنده مردم هستيم.«  محمدباقر نوبخت كه براي 
بازديد از پروژه هاي عمراني راهي استان قزوين شده بود؛ 
در جمع خبرنگاران در پاس��خ به سوالي درباره چشم انداز 
آتي اقتصاد ايران اظهار كرد: با توجه به مشكالتي كه وجود 
دارد، امروز توانايي آن را داريم تا از اعتبارات ريالي تأمين شده 
براي ايجاد اشتغال و توليد استفاده كنيم. به منظور ارايه 
تسهيالت ارزان قيمت براي واحدهاي توليدي كه در حال 
فعاليت هستند، پيش بيني الزم صورت گرفته تا بتوانيم 
مواد اوليه آنها را از طريق تسهيالت و وجوه اداره شده تأمين 
كنيم. نوبخت خاطرنشان كرد: با موافقت شوراي هماهنگي 
و سران سه قوه براي برخي واحدهايي كه فعال هستند ولي 
نوسانات ارزي و افزايش هزينه توليد سبب ايجاد مشكل 
براي آنها شده، عالوه بر اعتبارات فعلي، معادل يك ميليارد 

دالر اختصاص داده ايم.

     حمايت از توليد داخلي
ريي��س س��ازمان برنامه وبودجه كش��ور يادآور ش��د: از 
توليدكنندگان بابت ش��وكي كه به بازار وارد ش��د و براي 
برخي واحدها ايجاد مشكل كرد، عذرخواهي مي كنيم و 

تالش خواهيم كرد تا به سرعت مشكالت برطرف شود.
او با اش��اره به اينكه كش��ور ظرفيت هاي زيادي دارد كه 
شهرك صنعتي كاسپين در قزوين يك نمونه از آن است، 
گفت: اين ظرفيت ها بيانگر توانمندي اي��ران در توليد و 
صنعت اس��ت. معاون رييس جمهور ادامه داد: با توجه به 
مشكالت ايجادشده در كشور خوشبختانه فرصت براي 
س��رمايه گذاري خارجي مهيا شده است و ما نيز حمايت 

مي كنيم. حضور سرمايه گذار فرانسوي در قزوين مصداق 
ش��رايط خوب كشور براي خارجي هاست و ما هم مصمم 
هستيم باسياست گذاري اصولي و درست بتوانيم به سرعت 

همه مشكالت واحدهاي توليدي را برطرف كنيم.
نوبخت تصريح كرد: توليدكنندگان و مردم مطمئن باشند 
كه اجازه نخواهيم داد تا مش��كالت توليد ادامه پيدا كند 
و در اين راس��تا با كمك وزرا برنامه ريزي شده تا از نزديك 
با واحدهاي توليدي در ارتباط باش��يم. رييس س��ازمان 
برنامه وبودجه در پايان گفت: هيات دولت بدون تعطيلي و با 
كار ميداني در تالش است تا مشكالت و موانع توليد را حل 

كند و به زودي از اين مقطع عبور خواهيم كرد.

     رشد 400 درصدي پرداخت هاي اعتباري
موض��وع ديگري كه در جريان س��فر نوبخ��ت به قزوين 
پرسش هاي متعددي در خصوص آن مطرح شد؛ راهبردي 
است كه دولت براي توسعه پروژه هاي عمراني به كار گرفته 
است؛ نوبخت در پاسخ به اين پرسش ها خبر داد: در حوزه 
تخصيص منابع و اعتبارات امسال نسبت به سال گذشته 

4۰۰ درصد در پرداخت ها رشد داشته ايم و اين رشد طي 
ماه هاي آينده نقش تاثيرگذاري در بهبود ش��اخص هاي 

اشتغال و رشد اقتصادي خواهد داشت. 
نوبخت اظهار كرد: در نيمه اول امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته شاهد رشد 4۰۰ درصدي تخصيص اعتبارات 
عمراني بوده ايم. طبق برنامه ريزي صورت گرفته قول مساعد 
خواهيم داد تا تمامي مطالبات گندم كاران كشور در خريد 
تضميني گندم كه به ميزان 1۲6 هزار ميليارد ريال است را 
تا پايان مهرماه نسبت به پرداخت و نسبت به تسويه حساب 
آنها اقدام كنيم كه البته اين ميزان پرداختي نسبت به مدت 

مشابه سال هاي گذشته يك ماه جلوتر است.
نوبخت خاطرنشان كرد: با وجود تبليغات دشمن وضعيت 
ذخاير ارزي و پولي در كشور مناسب است و تاكنون با وجود 
تحريم ها و فشارهاي اقتصادي همه يارانه ها حتي بدون 
تأخير يك روزه پرداخت شده است. معاون رييس جمهور 
ادام��ه داد: در پرداخت حقوق و مزاي��اي كاركنان دولت 
مشكلي نداشتيم و تا شهريور ماه امسال ۳6 هزار ميليارد 
ريال از پاداش بازنشستگي فرهنگيان نيز پرداخت شده 

است. پرداخت پاداش بازنشستگي ساير دانشگاه ها از جمله 
علوم پزشكي نيز در دستور كار قرار دارد. رييس سازمان 
برنامه و بودجه ادامه داد: با توجه به تحريم ها و تكانه هايي 
كه وجود دارد بايد پذيرفت كه اقتصاد كشور در وضعيت 
دش��واري قرار دارد كه با تالش، س��رعت و سياست هاي 
سنجيده از اين شرايط عبور خواهيم كرد. نوبخت تصريح 
كرد: قطعاً بايد تالش بيشتر در بانك مركزي مبني بر شرايط 
مطلوب در زمينه وضعيت بازار ارز و پول ايجاد ش��ود كه 
اميدواريم در آينده نه چندان دور به اين هدف دست يابيم.

     فرآيند تخصيص اعتبارات
در اين شرايط س��خت با تدابير دولت سياست هاي مالي 
كشور در حوزه اعتبارات هزينه اي اجرا و ۲۷۰ هزار ميليارد 
ريال نيز براي طرح هاي عمراني پرداخت ش��ده است. در 
حوزه تخصيص منابع و اعتبارات امس��ال نسبت به سال 
گذشته 4۰۰ درصد در پرداخت ها رشد داشته ايم. تكميل 
و بهره برداري از طرح هاي استان قزوين در بخش هاي راه، 
آب و راه آهن جزو وظايف ما است و در اين زمينه در آينده 

نزديك اقدام خواهيم كرد. او تأكيد كرد: مديران اس��تان 
و نماينده عال��ي دولت در قزوي��ن مي توانند براي جذب 
سهم خود از 6۵۰ هزار ميليارد ريال اعتبار كه با همكاري 
نمايندگان مجلس شوراي اس��المي در تبصره 1۸ براي 
توليد و اشتغال در 14 برنامه مصوب شده و موجود است 
اقدام كنند. رييس برنامه و بودجه كشور اشاره كرد: مديران 
استان قزوين مي توانند با استفاده از اين اعتبار تا سقف 1۰۰ 
هزار واحد مسكوني را در بافت فرسوده نوسازي و ۵۰ هزار 
مسكن روستايي احداث كنند. معاون رييس جمهور اعالم 
كرد: عالوه بر اين، اعتبار ۲۰ هزار ميليارد ريالي ديگر توسط 
شوراي عالي سه قوه براي برداشت از صندوق توسعه ملي 
تصويب شده اس��ت كه مي توان از آن براي حفظ اشتغال 
موجود، احياي بافت فرسوده، تقويت بخش گردشگري در 
استان ها استفاده كرد كه اين پول هم اينك موجود است و 
ربطي به خزانه، ماليات و تحريم ندارد و بايد استان قزوين 

در خصوص جذب آن فعال تر باشد.

     افزايش 44درصدي صادرات غيرنفتي
در همين نشست اس��تاندار قزوين با اش��اره به صادرات 
غيرنفتي استان گفت: صادرات غيرنفتي استان در 6 ماه سال 
جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل 44 درصد افزايش 
يافته است كه نشان دهنده توانمندي و فعاليت استان است.

به گزارش ايس��نا منطقه قزوين، عبدالمحمد زاهدي در 
جلسه شوراي برنامه ريزي و توس��عه استان قزوين كه با 
حضور محمدباقر نوبخت معاون رييس جمهور در سالن 
باغستان قزوين برگزار ش��د، اظهار كرد: استان قزوين در 
حوزه هاي مختلف ظرفيت هاي زيادي دارد كه احيا و توجه 
به آنها مي تواند در توسعه و رونق اقتصادي كشور نقش ايفا 
كند. قزوين با كمتر از يك درصد مس��احت كشور بيش 
از چهار و نيم درصد محصوالت كش��ور را توليد مي كند و 
امس��ال با وجود كاهش بارندگي و خشكسالي در بخش 
زراعت مقام اول كشور را كسب كرد و جا دارد از مديريت 
جهاد كشاورزي و به ويژه زارعان در اين زمينه تشكر كنيم.  
او مطرح كرد: قزوين در صنعت نيز ظرفيت زيادي دارد به 
گونه اي كه اولين شهرك صنعتي كشور در اين شهر و استان 
احداث شده و در حال حاضر نيز با وجود مشكالت مختلف 
رونق زيادي دارد. زاهدي خاطرنشان كرد: چون پتانسيل 
و ظرفيت الزم صنعتي در قزوين وجود داشته در دهه 4۰ 
براي احداث اولين شهرك صنعتي كشور در قزوين اقدام 
شده است و االن نيز بايد از اين ظرفيت بيشتر بهره برداري 
كرد. بيش از يك ميليارد و 6۵۲ ميليون دالر سرمايه گذاري 
مصوب در قزوين است كه 4۲ درصد مصوب شده و مابقي 

در حال اجرا هستند.

فعاليتبازارچههايمرزي
چذابهوشلمچهدراياماربعين
خوزس�تان| مدي��ركل 
امنيت��ي، انتظام��ي و امور 
مرزي استانداري خوزستان 
گف��ت: بازارچه هاي مرزي 
چذاب��ه و ش��لمچه در ايام 
اربعي��ن حس��يني ب��راي 
صادرات كاال به عراق فعال 
خواهند بود. رضا نجاتي ديروز در گفت وگو با خبرنگاران 
افزود: بر اساس هماهنگي صورت گرفته، صادرات كاال از 
بازارچه هاي مرزي چذابه و شلمچه در مدت ۲ هفته اي 
تردد كاروان هاي اربعين حس��يني، قطع نمي ش��ود. 
بازرگانان ۲ كش��ور عراق و ايران توافق كردند صادرات 
كاال از اين ۲ مرز ادامه داشته باشد تا نيازهاي فوري ملت 
عراق با اختالل رو به رو نشود. در راستاي تداوم صادرات 
كاال به عراق از مرزهاي چذابه و ش��لمچه، مس��يرهاي 
تردد كاميون ها و تريلرهاي حامل كاال از مسير حركت 
زائران اربعين حسيني جدا شده است. غالمرضا شريعتي 
استاندار خوزستان چندي پيش در نشست ستاد اربعين 
خوزس��تان بر تداوم صادرات كاال به ع��راق از مرزهاي 
شلمچه و چذابه تاكيد كرده بود. مسووالن وزارت راه 
و شهرسازي در اربعين پارسال وعده داده بودند كه 
جريان ص��ادرات كاال از بازارچه ه��اي مرزي چذابه 
و ش��لمچه در اربعين س��ال 9۷ادامه خواهد يافت. 
پارسال ارزش كاالهاي صادراتي از بازارچه هاي مرزي 
شلمچه و چذابه به يك ميليارد دالر رسيد كه از اين 
ميزان ۳۵۰ميليون دالر سهم بازارچه چذابه واقع در 
11۰كيلومتري شمال غرب اهواز بود. در چند ماه اخير 
به علت نوسانات نرخ ارز، حجم صادرات كاال از مرزهاي 
شلمچه و چذابه افزايش چشمگيري داشت به گونه اي 
كه تعداد كاميون هاي حامل بار صادراتي از چذابه از 

مرز يك هزار دستگاه در روز عبور كرد.

طراحيهايشهريدرراستاي
احترامبهحقوقكودكان

ر  ا د ش��هر | ن صفها ا
اصفه��ان ضم��ن تبريك 
پيش��اپيش ١6 مه��ر ماه 
روز جهاني كودك به تمام 
ك��ودكان اي��ران و جهان 
گف��ت: اصفهان از س��وي 
يونيسف )صندوق كودكان 
سازمان ملل متحد( به عنوان شهر دوستدار كودك 
انتخاب شده و اميدواريم به زودي اصفهان به عنوان 
پايتخت شهرهاي دوستدار كودك در ايران معرفي 
شود.  به گزارش »تعادل« از اداره ارتباطات رسانه اي 
شهرداري اصفهان، قدرت اهلل نوروزي در برنامه راديويي 
سالم اصفهان تاكيد كرد: ش��هر و شهروندان بايد به 
كودك فرصت ديده شدن و زندگي آرام بدهند و همه ما 
بايد در راستاي ارتقاء فرهنگي و پرورش فكري كودكان 
تالش  كنيم.  او ادامه داد: طراحي هاي شهري نيز بايد 
در راس��تاي حضور كودكان و احت��رام به حقوق آنها 
باشد. او همچنين در خصوص برگزاري سيزدهمين 
نشست مديران سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي 
ش��هرداري هاي كالن شهرهاي كش��ور در اصفهان 
اظهار داشت: در اين نشست بر جلب مشاركت بخش 
خصوصي براي اج��راي پروژه ها و رفع موانع قانوني و 
همكاري شهرداري ها در معرفي سرمايه گذاراني كه 
عالقه مند سرمايه گذاري در اصفهان هستند، تاكيد 
شد.  او همچنين با اشاره به بازديد اخير خود از بيست 
و يكمين نمايشگاه بين المللي جامع صنعت ساختمان 
اصفهان افزود: افزايش تعداد ش��ركت كنندگان اين 
نمايشگاه نس��بت به سال گذش��ته و افزايش تنوع 
كاالهاي ارايه شده در اين نمايشگاه، نشان دهنده اميد 
به رونق ساخت و ساز، خريد و فروش و خروج از ركود 

بخش ساختمان است.

همكاريهايگمركات
بيلهسوارايرانوآذربايجان

اردبي�ل| حس��ن قبادي 
فرمان��دار بيل��ه س��وار و 
جيح��ون و ابراهي��م اف 
رييس گمرك بيله س��وار 
جمهوري آذربايجان ديروز 
در نشس��ت مش��تركي بر 
افزايش همكاري ها و تسهيل 
و روان سازي امور گمركي بين دو طرف تاكيد كردند. به 
گزارش ايرنا، در اين نشس��ت كه مقام هاي گمركي دو 
كشور ايران و آذربايجان شركت داشتند، روان سازي عبور 
ناوگان حمل و نقل ايران از خاك جمهوري آذربايجان به 
كشورهاي ثالت از جمله به گرجستان و روسيه و كاهش 
هزينه هاي باري به اين مقاصد، عدم تبعيض بين ناوگان 
ايراني با ناوگان ديگر كشورها، تسهيل امكان صادرات از 
مرز دو كشور، كاهش معطلي كاميون هاي ايراني، اعمال 
معافيت جريمه اضافي تناژ تا سقف 4۰ درصد، اعمال 
معافيت سوخت براي ناوگان ايراني، مقابله با اخذ مبالغ 
اضافي از رانندگان ايراني و توسعه الكترونيكي امور در 
حوزه گمركات دو كشور بحث و تبادل نظر شده و دو طرف 
بر آنها تاكيد كردند. ابراهيم اف رييس گمرك بيله سوار 
جمهوري آذربايجان در اين نشست گفت: اجراي قانون 
در گمرك پيگيري مي شود و با ماموراني كه از رانندگان 
ايراني مبالغ اضافي دريافت يا در تردد آنها ايجاد اخالل 
مي كنند برخورد شده و مجازات مي شوند. او بيان كرد: 
تمام تالش از سوي مس��ووالن جمهوري آذربايجان 
تس��هيل در امور گمركي در مرزه��ا از جمله گمرك 
بيله س��وار است. فرماندار بيله س��وار مغان نيز در اين 
نشست گفت: ارتباط دوستانه مردم ايران و جمهوري 
آذربايجان ريشه دار بوده و دو طرف داراي مشتركات 
فرهنگي عميقي هستند و به تبع آن مناسبات اقتصادي 

دو كشور در حال رشد و توسعه است.

محكمبودناستخوانبندي
كشوردرمقابللرزشها

قزوين|معاون هماهنگي 
امور اقتصادي اس��تاندار 
قزوين با تأكي��د بر اينكه 
اتفاقات و گراني ها و التهاب 
ب��ازار اقتص��ادي كش��ور 
قابل كنترل است، گفت: 
اس��تخوان بندي كشور و 
انقالب بسيار محكم است و لرزش ها نيز يك سريال 
تكراري در طول انقالب به شمار مي رود كه با همراهي 
و اتحاد مردم به اتمام خواهد رسيد. منوچهر حبيبي در 
گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: بايد تالش كرد قيمت هاي 
كاذب كه توس��ط فضاي مجازي غيرمجاز مديريت 
مي شود، شكسته شود و با همراهي مسووالن، ملت 
و رسانه ها برنامه هاي دشمن در اين قضيه را نقش بر 
آب كنيم.   او با اشاره به دغدغه هاي صنف حمل ونقل 
خاطرنش��ان كرد: حمل ونق��ل از مولفه هاي مهم و 
زحمت كش كشور در ادوار مختلف انقالب است كه 
همواره در كنار مردم به خدمت پرداخته اند. حبيبي 
ادامه داد: مش��كالت صنف كاميون داران از جمله 
در حوزه تاير، لوازم يدكي، قطعات وس��يله نقليه 
و حق الزحم��ه در س��ال هاي قبل هم ب��ود اما در 
چندماهه اخير با ايجاد فضايي رواني برخي به دنبال 
آن هس��تند كه اعتراضات صنفي كه حق مس��لم 
آنهاست را به چالشي براي نظام تبديل كنند كه با 
هوشياري اين صنف به نتيجه نرسيد. خوشبختانه 
اقداماتي مبني بر تأمين تاير براي اين وسايل نقليه 
در دستور كار مس��ووالن امر قرار گرفته است كه 
مي تواند بخش مهم��ي از دغدغه هاي آنها را حل 
كند. موضوع تأمين قطعات يدكي وس��ايل نقليه 
سنگين نيز بايد پيگيري شود چرا كه در اين حوزه 

نيز كاميون داران مطالبات به حقي دارند.

خدماترساني۳۵موكب
بهزائراناربعينحسيني

خراسان جنوبي|رييس 
س��تاد بازس��ازي عتب��ات 
عاليات خراس��ان جنوبي 
گفت: امس��ال ۳۵ موكب 
خراس��ان جنوب��ي در ايام 
پياده روي اربعين به زائران 
خدمات رس��اني خواهند 
داشت. به گزارش مهر، موسي جوينده ديروز در نشست 
خبري با اصحاب رسانه اظهار كرد: اربعين حسيني فصل 
بي بديلي است كه همه انسان هاي آزاده براي همايش 

بزرگ بشريت وقت مي گذارند و هزينه صرف مي كنند.
وي با اشاره به اينكه موكب هاي استان خراسان جنوبي به 
۲۰ هزار زائر اربعين حسيني اسكان خواهند داد و در هر 
وعده براي زائرين غذاي گرم آماده مي كنند، بيان كرد: در 
بحث بهداشت، درمان و خدمات پزشكي درمانگاه كامل 
و بي نظيري از سوي خراسان جنوبي مستقر شده و تنها 
مركزي است كه تمامي خدمات پزشكي را در خدمت 
زائ��ران قرار مي دهد. او  با بيان اينكه تعداد پزش��كان و 
پرس��تاران اعزامي به عتبات عاليات در سال جاري نيز 
افزايش چشمگيري داشته است، اظهار داشت: در سال 
گذش��ته ۳۸۰ هزار قرص نان به صورت گرم در اختيار 
زائرين قرار گرفته و امسال نيز تعداد هشت دستگاه نانوايي 
آماده شده است. او با اشاره به اينكه در سال گذشته يك 
ميليون و ۲۰۰ هزار غذاي گرم در اختيار زائران اربعين قرار 
گرفت، افزود: در سال گذشته همچنين بيش از ۲۰ هزار 
زائر نيز خدمات پزشكي دريافت كردند. جوينده با بيان 
اينكه در سايت خراسان جنوبي و شهر مقدس كاظمين 
پتو، زيرانداز، چادر و امكانات آماده شده است، گفت: براي 
اينكه خدمتگزاران خوبي باشيم به بركت حضور جدي 
مردم خراسان جنوبي همه ظرفيت ها آماده شده و اولين 

گروه زيرساخت خراسان جنوبي نيز اعزام شده است.
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ايجاد اشتغال توسط همراه اول با توليد سيم کارت در ايران
همراه اول با توليد س��يم کارت داخلی توانسته فرصت 
شغلی برای متخصصان و کارشناسان داخلی فراهم کند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سيار 
ايران، همراه اول با همکاری ش��رکت صنايع قطعات 
الکترونيک ايران، توانست زمينه اشتغال بيش از ۲۰۰ 
نفر متخصص و کارشناس ايرانی را در ايران فراهم کند.

اين همکاری در توليد سيم کارت که تا کنون ارائه بيش 
از ۵۰ ميليون سيم کارت را به بازار در بر داشته، سبب 

اشتغال غير مستقيم بيش از ۵۰۰ نفر شده است.
توليد سيم کارت توسط همراه اول در داخل ايران عالوه 
بر کارآفرينی و اشتغال  زايی، توانسته امنيت مشترکان 

همراه اول را افزايش دهد.
اين افزايش امني��ت از طريق توليد تم��ام کليدهای 
امنيتی و حفظ آن در داخل کش��ور صورت می گيرد 
و احتمال بروز مش��کالتی از قبيل لو رفتن اطالعات 

کاربران توسط شرکت های خارجی را از بين می برد.
س��يم کارت ه��ای داخلی تمام��ی اس��تانداردهای 
بين  المللی از جمله تحم��ل دمای منفی ۲۰ تا مثبت 
۸۵ درجه را برای سيم کارت های عادی و تحمل دمای 
منفی 4۰ تا مثبت 1۰۵ درجه را برای سيم کارت های 

M۲M  دارد.
 

     همراه اول پلتفرم س�رويس-محور بومی 
شبکه ۵G را پياده سازی کرد

همراه اول پلتفرم کامل شبکه مبتنی بر رايانش ابری 
را برای ارائه س��رويس های ۵G به صورت کامال بومی 

پياده سازی کرد. 
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سيار 
ايران، همراه اول با کمک متخصصان و دانش��جويان 
دانشگاه صنعتی ش��ريف برای نخستين بار در کشور 

 و در منطقه توانس��ته اس��ت پلتفرم کامل مبتنی بر
 NFV/SDN را ب��ا قابليت هايی نظير MEC و برش 

دهی به صورت کامل پياده سازی نمايد.
بخش فنی هم��راه اول که همکاری خود با دانش��گاه 
شريف را از دو سال پيش آغاز کرده است، توانسته تمام 
بخش های شبکه را در قالب يک پلتفرم کامل به صورت 
بومی پياده سازی کرده و آمادگی تبديل اين شبکه به 

صورت تجاری را دارد.
همراه اول امسال در نمايشگاه با رونمايی از  کاربردهای 
مختلف ۵G در قالب دموهايی از دانش��گاه ش��ريف 
و تربي��ت مدرس توانس��ت توانمندی ه��ای پلتفرم 

پياده سازی شده را به نمايش بگذارد.
رقابت خودروهای برقی متصل به ش��بکه با استفاده 
از قدرت تمرک��ز ذهن افراد و حس��گرهای مغزی در 
نمايشگاه تلکام برای عموم مردم به نمايش گذاشته شد.

پياده س��ازی پلتفرم کامل ش��بکه ۵G، به کارگيری 
تکنيک های مجازی سازی و شبکه های نرم افزار محور 
و مجازی سازی توابع ش��بکه از مهم ترين بخش های 

همکاری همراه اول و دانشگاه صنعتی شريف در مورد 
بومی سازی و پياده سازی شبکه نسل پنجم تلفن همراه 

بوده است.



اقتصاد اجتماعي12اخبار
ثبت ساليانه شش ميليون 

پرونده در كالنتري هاي كشور
رييس پليس پيش��گيري ناجا از ثبت ساالنه حدود 
ش��ش ميليون پرونده در كالنتري هاي كشور خبر 
داد. محمد شرفي با بيان اينكه ارايه خدمات آسان، 
تكريم مردم، كاهش زمان رس��يدگي به پرونده ها و 
... از جمله تاكيدات رييس پليس كشور است، افزود: 
امروزه ديگر با افزايش جمعيت شهرها نمي توان به 
شكل سنتي اقدام به ارايه خدمات به شهروندان كرد 
و متاسفانه بعضا اين شيوه مي تواند سبب نارضايتي 
شهروندان نيز بشود. رييس پليس پيشگيري ناجا 
با اش��اره به بندها و مواد قانوني كه پليس را ملزم به 
اس��تفاده خدمات و تجهيزات نوين مي كند، اظهار 
كرد: در همين راس��تا نيز راه��ي نداريم جز اينكه از 
فناوري ها و تجهيزات روز بهره مند ش��ويم. شرفي 
با اش��اره به فناوري ارس��ال مرجوعه هاي قضايي به 
ش��كل الكترونيكي اظهار كرد: ساالنه حدود شش 
ميليون پرونده در كالنتري ها تشكيل مي شود. اين 
پرونده ها حدود دو ميليون س��اعت زمان نياز دارد تا 
منتقل شود. 7000 نفر از نيروي انساني ما مسوول 
اين پرونده ها هستند و عالوه بر آن طبق برآوردهاي ما 
بيش از دو ميليارد تومان هزينه سوخت و دو ميليون 
تومان هزينه استهالك خودروهاست. رييس پليس 
پيشگيري ناجا با بيان اينكه كاغذ و لوازم تحرير حدود 
پنج ميليارد تومان هزينه دارد گفت: هزينه بدرقه اين 
پرونده ها نيز حدود پنح ميليارد تومان است كه با اين 
سامانه از تمامي اين هزينه ها صرفه جويي مي شود. او 
با بيان اينكه پليس حدود 40 اقدام فناورانه را در حوزه 
كالنتري ها و پاس��گاه ها رونمايي خواهد كرد گفت: 
امروز 13 پروژه رونمايي شد كه از جمله آن زيرسامانه 
ثبت و استعالم اثرانگشت، سامانه پايش خودروهاي 
دستور دار، سامانه مقصد آنالين خودروها و گشت ها، 
زيرسامانه افراد فقداني، زيرسامانه امضاي الكترونيك، 
سامانه ثبت اطالعات اشرار و س��ابقه دارها، سامانه 

مستندسازي هوشمند اظهارات متهمان و ... است.

كاهش ۱۱ تا ۱۳ درصدي 
»ازدواج«

در حال��ي كه چن��دي پيش رييس س��ازمان امور 
اجتماعي كشور از توقف رشد جهشي طالق طي 3 
تا 4 سال اخير و كنترل آمار طالق در كشور خبر داد، 
رييس انجمن مددكاري اجتماعي ايران ضمن رد 
اين موضوع گفت: نه تنها هيچ نشانه اي دال بر كنترل 
روند طالق وجود ندارد، بلكه رشد 6 درصدي در سال 
گذشته داشته است. حسن موسوي چلك با بيان 
اينكه نرخ طالق سال ۹6 نسبت به ۹۵ روند افزايشي 
داشته است، گفت: اگر فراواني طالق را بررسي كنيم 
باز هم شاهد روند افزايشي آن هستيم. طالق در سال 
۹6 نسبت به سال ۹۵ بيش از 6 درصد افزايش داشته 
و نرخ ازدواج نيز بين 11 تا 13 درصد كاهش را نشان 
مي دهد. بنابراين نمي توانيم بگوييم روند رشد طالق 
را كنترل كرده ايم، زماني مي توانيم بگوييم روند رشد 
طالق را كنترل كرده ايم كه اين وضعيت را نداشته 
باش��يم.  او افزود: هميش��ه بايد ازدواج و طالق را با 
هم ببينيم. وقتي در جامعه اي تا 13 درصد ازدواج 
كاهش مي يابد خود اين يك پي��ام دارد و افزايش 
طالق هم يك معني ديگر دارد. در هيچكدام وضع 
ما بهتر نشده است، نمي دانم از كجاي كار مي گوييم 
روند طالق را كنترل كرديم!. هيچ نشانه اي دال بر 
كنترل روند طالق وجود ندارد مگر آنكه بخواهيم 
از زاويه ديگري به اين موضوع نگاه كنيم كه دست 
كم من قدرت تشخيص آن را ندارم. رييس انجمن 
مددكاري اجتماعي اظهار كرد: واقعيت اين است 
كه بايد بپذيريم بي دليل نيس��ت ك��ه طالق جزو 
پنج اولويت حوزه آسيب هاي اجتماعي محسوب 
مي شود. يك جاهايي اين نگراني وجود دارد كه اگر 
واقعيت ها را بگوييم، مي گويند سياه نمايي مي كنيد 
اما اين نوع نگاه نسبت به حوزه آسيب هاي اجتماعي 
مثل اين اس��ت كه ما دماس��نجي كه شدت دماي 
بدن را نشان مي دهد دستكاري كنيم. واقعيت اين 
است كه در ايران نه وضعيت ازدواج خوب است و نه 
وضعيت طالق؛ فكر مي كنم بايد در حوزه اجتماعي با 
مردم صادق تر و واقع بينانه تر برخورد كنيم. آمارهاي 
خود ثبت احوال كه به عنوان مرجع رسمي آمار وقايع 

حياتي است را بايد مبنا قرار دهيم.

وعده افزايش ايمني معادن 
محقق نشد 

عضو كميس��يون اجتماعي مجلس گفت: بعد از 
حادثه معدن يورت مسووالن وعده دادند ايمني 
كارگران معادن در سراس��ر كشور جدي گرفته 
مي شود، اما تاكنون اقدامي صورت نگرفته است. 
عليرضا محجوب در رابطه با مش��كالت كارگران 
معدن به خانه ملت گفت: معدن فعاليت بس��يار 
سخت و دشواري است و كارگرانش فشار زيادي را 
متحمل مي  شوند. به همين دليل قانون كار در ماده 
۵4 و هم قانون تامين اجتماعي در اصالحيه تبصره 
۲ ماده 76 و قبل از آن در خود تبصره ۲ معدن را از 
مصاديق مشاغل سخت و زيان آور مي شناسند و 
كارگران معدن به دليل سختي محيط از ۲0 سال 
بازنشس��تگي برخوردارند. نماينده مردم تهران، 
ري، شميرانات و اسالمش��هر در مجلس شوراي 
اس��المي بيان كرد: كارگران معدن زغال سنگ 
در معرض بيماري هاي ناشي از وجود زغال و گاز 
قرار دارند، يكي از بدترين گازهايي كه از بو، رنگ 
و شكل شناخته نمي  شود، يك باره مي بينيد كسي 
كه جلوي شما ايستاده مانند پيراهن مشكي، سياه 
شده و زمين مي افتد، در واقع شدت گاز متان عامل 
اين قضيه است، اين گاز تا چند سال پيش با ابزار 
دستي در دو يا سه نوبت در طول روز اندازه گيري 
مي شد تا اين گاز افزايش پيدا نكند. اما چند سالي 
است كه مراقبت نرم افزاري و لحظه اي جاري شده 
است، به محض اينكه گاز متان افزايش پيدا كند آژير 
به صدا درمي آيد و كارگران معدن را ترك مي كنند 

تا دوباره گاز به حالت طبيعي برگردد.

جدال مردم نوار شمالي كشور با سيل 

سيل تاكنون بين 5 تا 9 كشته برجاي گذاشته است

آسيب هاي كالن سيل در شمال كشور
نخستين بارش هاي پاييزي امسال، براي نوار شمالي كشور 
با سيل و آبگرفتگي همراه بود و به 3۲ شهرستان، آسيب 
جدي وارد شد. اگرچه هشدارهاي الزم به مردم استان هاي 
مازندران ، گيالن، گلس��تان و خراسان شمالي و مسافران 
شمال كشور نس��بت به وقوع سيل و بارندگي شديد داده 
شده بود، با اين حال بنا بر آماري كه سازمان امداد و نجات 
هالل احمر، اعالم كرد، پنج نفر جان خود را از دست دادند 
و احتمال مي رود اين تعداد بيشتر شود. برخي گزارش ها 
حكايت از كشته ش��دن ۹ نفر در سيالب دارد. همچنين 
خسارت بسياري هم به تاسيسات برخي شهرها از جمله 
رامس��ر وارد شده كه هنوز ميزان دقيق آن بررسي و اعالم 

نشده است. 

    پنج نفر در سيل جان خود را از دست دادند
بارش هاي پايي��زي اتفاق نادر و غيرقابل پيش بيني براي 
استان هاي شمالي كش��ور نيست اما با اين حال هنوز هم 
بارندگي مي تواند تبديل به يك بحران ش��ده و خسارت 
جاني و مالي بسياري داشته باشد، تخريب  بي رويه جنگل ها، 
فرسايش خاك و برداشت شن و ماسه در سال هاي اخير 
را مي توان از عواملي دانس��ت كه س��بب مي شود، سيل 
مهارنشدني شده و هر آنچه سر راهش قرار دارد را شسته و 

با خود همراه كند. 
از طرف ديگر جدي نگرفتن هش��دارها از سوي مردم بر 
خسارت هاي سيل اضافه كرده و باعث مي شود، سيل به 
عنوان مخاطره اي نفس گير نامش سر زبان ها باشد. اين بار 
هم سيل به مردم استان هاي شمال كشور امان نداد، پنج نفر 
جان خود را از دست دادند و به تاسيسات و زيرساخت هاي 
برخي شهرها از جمله رامسر كه تاكنون بيشترين ميزان 
بارندگي را داشته، خسارت جدي وارد شده است. تاكنون 
1۵ خط اصلي برق مازندران دچار قطعي شده و گاز و آب در 
برخي نواحي مازندران قطع شده و خانه هاي ساكنان برخي 
نواحي به خصوص در نوش��هر و چالوس و تنكابن پر از آب 

شده است و ماشين ها در پاركينگ ها زير آب فرو رفته اند.
 اس��ماعيل نجار، رييس س��ازمان مديريت بحران كشور 
درباره آخرين وضعيت استان هاي سيل زده، اعالم كرد: » 
سامانه بارشي به كشور وارد شده است كه بخش هاي قابل 
توجهي از مساحت ايران را در بر گرفته، اين سامانه سبب آب 
گرفتگي معابر عمومي و سيالبي شدن مسيرها به ويژه در 
مناطق كوهپايه اي وطغيان رودخانه هاي فصلي در سواحل 
شمالي و مناطق شمال شرق كشور شده است و از بعد از ظهر 
ديروز استان هاي گيالن، مازندران، گلستان و غرب خراسان 
شمالي، شمال سمنان، ارتفاعات كرمان و ارتفاعات شرقي 

تهران را تحت تاثير خود قرار داده است.

 پيش بيني مي ش��ود با ورود جبهه هواي سرد و افت دما 
فعاليت اين سامانه ادامه داشته باشد، به همين دليل پيش 
بيني مي شود كه در ارتفاعات كوهستاني اردبيل و مناطق 
مرتفع اس��تان البرز شاهد بارش برف باشيم كه به همين 
دليل مديران كل بحران اين استان ها و دستگاه هاي خدمت 
رسان در حالت آماده باش هستند.« رييس سازمان مديريت 
بحران كشور با اشاره به خسارات ناشي از سيل و آب گرفتگي 
در 7 استان ياد شده افزود: “ بارش باران سبب سيل و آب 
گرفتگي و رانش زمين در برخي از استان ها شده و خساراتي 
را نيز به برخي از مزارع، باغ ها و اماكن مسكوني وارد كرده 
است. سقف برخي از اماكن مسكوني تخريب شده و قطعي 
برق، سقوط درختان و انسداد محورهاي اصلي و روستايي 
از جمله خس��ارت هايي بوده كه تاكنون در اين استان ها 

شاهد بوديم.«
 معاون وزير كشور بيان كرد: » به غير از استان هاي گيالن 
و مازندران و گلس��تان كه بارش باران سبب جاري شدن 
سيالب در آنجا شده بود در استان هاي آذربايجان شرقي، 
آذربايجان غربي، اردبيل و خراسان شمالي، البرز و زنجان و 

همدان و قزوين نيز شاهد بارش باران بوديم اما اين بارش ها 
خسارتي بر جاي نگذاشت. آمار جان باختگان سيالب سه 
نفر هستند كه دو نفر بر اثر اصابت صاعقه و يك نفر نيز در اثر 
قرار گرفتن در جريان سيالب جان خود را از دست داد. از 
طرف ديگر برابر آخرين آمارها در سه استان شمالي، 160 
واحد مس��كوني كه دچار آب گرفتگي شدند تخليه شد. 
همچنين تاكنون رامسر با ۲37 ميلي متر در استان مازندان 
و رودسر با ۲۲۲ ميلي متر ركورددار ميزان بارش بودند.« تا 
لحظات نخست وقوع سيل، آمار اعالم شده از فوتي ها، سه 
نفر بود كه دو نفر بر اثر صاعقه و يك نفر بر اثر قرار گرفتن در 
مسير سيل جان خود را از دست دادند اما آخرين آمار اعالم 
شده از سوي سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر، 
حكايت از آن داشت كه پنج نفر جان خود را از دست داده اند. 
مرتضي سليمي، رييس س��ازمان امداد و نجات جمعيت 
هالل احمر به تعادل گفت: “ 103 تيم عملياتي متشكل از 
480 نيروي امدادگر در شهرستان هاي كردكوي، گرگان، 
بندرگز، علي آباد، تالش، فومن، صومعه سر، لنگرود، آستارا، 
املش، رضوانش��هر، رودس��ر، آمل، بابل، بابلسر، تنكابن، 

جويبار، چالوس، ساري، نكا، نوشهر، نور، كالردشت، رامسر، 
بهشهر، قائمشهر، گلوگاه، شيروان و رازجرگالن در حال 
امدادرساني هستند و آخرين آمار اين سازمان نشان مي دهد 
به 1400 نفر امداد رس��اني ش��ده و همچنين 173 نفر از 
هموطنان كه بر اثر سيل و آبگرفتگي با مشكل اسكان مواجه 
شدند، درمساجد و پايگاه هاي امداد و نجات جمعيت هالل 
احمر اسكان اضطراري داده شدند. 10 نفر هم به مناطق 
امن منتقل شدند. همچنين امدادگران تاكنون ۲31 واحد 
مسكوني را از آب تخليه كردند. « او افزود: » اگرچه عمليات 
امدادرساني در مناظق سيل زده استان هاي شمالي، هنوز 
ادامه دارد اما تاكنون پنج نفر در استان مازندران جان خود را 
از دست دادند كه از اين تعداد دو نفر بر اثر صاعقه و 3 نفر به 

دليل قرار گرفتن در مسير سيل فوت شدند.«

    رامسر در راس خسارات
اگرچه تاپايان وقوع س��يل نمي توان ميزان خسارت وارد 
شده به زيرساخت ها و تاسيسات استان ها و شهرهاي سيل 
زده را برآورد كرد اما تخمين اوليه حكايت از دارد كه استان 

مازندران نس��بت به ساير استان ها خس��ارت بيشتري را 
متحمل شده است و به زيرساخت هاي رامسر كه ركورددار 
بيشتري ميزان بارش است، خسارت بسياري وارد شده. 
محمد آزاد، فرماندار و رييس ستاد مديريت بحران رامسر، 
درباره اين موضوع بيان كرد: “ خسارات وارده به تاسيسات 
زيربنايي رامسر در سيل روز گذشته بسيار زياد است و در 
ش��رايط فعلي برآورد دقيقي نمي توان داشت كه پس از 
فروكش كردن سيل اعالم مي شود. ميزان بارش ها تا شش 
صبح ام��روز ۲40 ميلي متر بوده و همچنان بارندگي ها با 
شدت ادامه دارد او افزود: “ در مناطق روستايي و باالدست 
ش��اهد رانش و تخريب جاده ها هس��تيم. همجنين پل 
نياسته رامسر در حال تخريب است و به دليل رانش زمين 
و تركيدگي لوله آب شرب، مجتمع آبرساني هفت شهيدان 

رامسر تا اطالع ثانوي قطع است.
 از طرف ديگر طغيان رودخانه روستاي ميانالت رامسر باعث 
تخريب بسياري از باغ ها و تاسيسات حاشيه رودخانه اين 
روستا شده است. بارش ادامه دارد و شهرستان همچنان در 
بحران به سر مي برد.« از طرف ديگر به گفته محمد زارعي، 
فرماندار شهرستان راز و جرگالن در استان خراسان شمالي، 
بر اثر جاري شدن سيل ارتباط هفت روستا قطع شد و سيل 
چهار ميليارد تومان به سه بخش اين شهرستان خسارت 
وارد كرده است. ۲7 راه روستايي در شهرستان ماسال استان 
گيالن هم بر اثر بارش شديد باران و وقوع سيالب ، مسدود 
شدند كه محمدجواد عامر، فرماندار اين شهرستان درباره 
اين موضوع گفت: “ 1۹1 منزل و انبار برنج روستايي دچار 
آب گرفتگي ش��ده و با توجه به طغيان آب رودخانه هاي 
خالكايي و مرغك، وقوع سيالب آب در 17 روستا، سبب 

قطع گاز و تلفن در برخي مناطق شد.«
يونس محمودي، فرماندار املش هم از تخريب كامل پل 
بزرگ املش خبر داد. او بيان كرد: “ اين پل مهم ترين پل 
ارتباطي اين شهرستان است و املش را به لنگرود، كومله 
و اطاقور وصل مي كند كه در پي بارش باران شديد كامال 
تخريب شده اس��ت. همچنين با توجه به شروع بارش ها 
از روز جمع��ه در ش��رق گي��الن، س��طح آب رودخانه ها 
باال رفت��ه و طغيان كرده اند. اين امر س��بب آبگرفتگي 
تعداد قابل مالحظ��ه اي از منازل مس��كوني، واحدهاي 
تجاري و كارخانجات شده است.« با اين وجود تاسيسات 
و زيرساخت هاي ش��هر رشت، خس��ارتي نداشت. علي 
مقصودي، معاون خدمات شهري شهرداري رشت درباره 
اين موض��وع بيان كرد: “ با توجه به ش��دت بارش ها كه از 
ديروز در شهر رشت آغاز شد با اقدام به موقع دستگاه هاي 
خدمات رس��ان از جمله پرسنل ش��هرداري رشت هيچ 
خسارت جاني و مالي را در سطح شهر رشت شاهد نبوديم.

تخمين آمار معتادان قطعي »رونویسی« از مشق شب، حذف نمی شود
مديرکل دفتر آموزش دبستانی وزارت آموزش و پرورش با 
اشاره به طرح جايگزينی مشق شب برای کالس های اول 
تا سوم ابتدايی گفت: خواندن و رونويسی را بنا به اقتضای 
پايه، حذف نمی کنيم اما رونويسی بايد به گونه ای باشد که 
دانش آموز احساس تکرار و انجام کار بيهوده را نداشته باشد و 
از انجام آن لذت ببرد. مرتضی شکوهی درباره اهداف آموزش 
و پرورش از جايگزينی تکاليف مهارت محور به جای مشق 
شب و همچنين چگونگی اجرای آن توضيحاتی ارائه و بيان 
کرد: يکی از موضوعاتی که همواره در آموزش و پرورش برای 
خانواده ها، دانش آموزان و معلمان يک دغدغه بوده، تکاليف 
در منزل اس��ت. او افزود: با توجه به مطالعات انجام شده و 
تجارب قبلی، شماری از معلمان به صورت خودجوش به 
منظور کاهش آسيب تکاليف شب، اقداماتی را انجام داده اند. 
اما آموزش و پرورش برای آنکه بتواند در اين زمينه يک برنامه 
منسجم را اجرا کند از سال گذش��ته مطالعاتی  پيرامون 
چگونگی جايگزين کردن تکاليفی که چندان مفيد نيستند 

و بچه ها انگيزه بااليی برای انجام آن ندارند را شروع کرد.
مديرکل دفتر آموزش دبس��تانی وزارت آموزش  و پرورش 
با بيان اينکه پس از برگزاری نشس��ت های کارشناس��ی، 
دستورالعملی تهيه، آماده و از ابتدای سال تحصيلی ابالغ 
شده اس��ت گفت: مدارس طبق اين چارچوب در پايه اول 

تا سوم به جای مش��ق ش��ب که انگيزه ای برای انجام آن 
ندارند، تکاليفی با رويکرد مهارت محور را انجام می دهند. 
شکوهی ادامه داد: البته در سال اول اجرا، در هر استان يک 
منطقه که شرايط الزم را داشته باشد انتخاب می شود. پس 
از آن ارزيابی های الزم صورت می گيرد و آسيب ها و موانع 

شناسايی می شود تا طرح به تدريج توسعه يابد.
او افزود: تاکيد ما در اين طرح اين اس��ت که دانش آموزان 
تکاليفی را انجام دهند که هم انگيزه انجام آن را دارند و هم 
به ارتقای مهارت های زندگی و بهبود جريان تحصيل شان 
کمک می کن��د. مديرکل دفتر آموزش دبس��تانی وزارت 
آموزش  و پرورش با بيان اينکه هدف ما اين است که تکاليف 
صرفا شامل تمرين و رونويسی و يکسری فعاليت های حافظه 
محور نباشد؛ بلکه فعاليت های عملی مرتبط با حوزه زندگی 
و مهارت های اجتماعی و آداب و رسوم و فرهنگ را در بگيرد 
گفت: يادگيری تنها در کالس درس اتفاق نمی افتد و الزم 
است دانش آموزان فعاليت هايی را خارج از ساعات مدرسه 
برای تعميق و تثبيت يادگيری انجام دهند. شکوهی ادامه 
داد: به عنوان مثال در درس علوم تجربی ممکن است تکليفی 
مانند جمع آوری برگ درختان و سنگ ها پيشنهاد شود و 
با کمک والدين در منزل انجام ش��ود يا آنکه از دانش آموز 
خواسته شود درباره موضوعی از خانواده و اطرافيان کسب 

اط��الع کرده و نتيجه را در کالس ارائه کند و يادگيری را از 
سطح کتاب و کالس به محيط واقعی ببرد. وی در پاسخ به 
اينکه آيا رونويسی از حروف و کلمات در درس »بخوانيم و 
بنويسيم« نيز در اين طرح حذف خواهد شد، گفت: خير، 
فعاليت هايی که در کتاب درسی پيش بينی شده اگر مهارت 
محور باشد ادامه می يابد و اگر از جنس مهارتی نباشد معلم 

آنها را به تکاليف مهارت محور تبديل می کند.
مديرکل دفتر آموزش دبس��تانی وزارت آموزش  و پرورش  
افزود: خواندن و  رونويس��ی را بنا ب��ه اقتضای پايه، حذف 
نمی کنيم اما رونويسی بايد به گونه ای باشد که دانش آموز 
احس��اس تکرار و انجام کار بيهوده را نداشته باشد. در واقع 
تکاليف را بايد طوری هدايت کنيم که دانش آموز با انجام 
آن هم ياد بگيرد و هم لذت ببرد. شکوهی ادامه داد: هدف 
از رونويسی تقويت مهارت نوشتن است. در اين طرح برای 
تقويت مهارت نوشتن، به عنوان مثال دانش آموز نام تصاوير 
و اشياء را می نويسد. در واقع روش و نوع فعاليت دانش آموز 
تغيير می کند و اگر تا کنون می گفتند کتاب را بگذار جلويت 
و از رويش بنوي��س، حاال ديگر اي��ن کار را نمی کنند و به 
دانش آموز می گويند که از پدرت بخواه سه جمله يا کلمه 
بگويد تا تو آن را بنويس��ی و روش های متنوعی برای اين 

منظور طراحی شده است.

سخنگوي س��تاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اينكه ۲ 
ميليون و 808 هزار نفر مصرف كننده مستمر مواد مخدر 
در سال گذشته بوده اند، گفت: مجموع مصرف كنندگان 
مستمر، تفنني و معتادان در كشور به حدود 4 ميليون نفر 
مي رسد. پرويز افشار با بيان اينكه در ارزيابي سوء مصرف 
مواد، تجربه مصرف مواد با مصرف تفنني متفاوت است، 
افزود: به عبارت ديگر كسي كه در عمرش حتي يك بار براي 
سرماخوردگي هم مواد مصرف كرده باشد جزو گروهي كه 
تجربه مصرف دارند، قرار مي گيرد. براي مثال قديمي ترها 
معتقد بودند ترياك براي كاهش سرفه و ... موثر است؛ البته 
بي تاثير هم نيست اما به چه قيمتي؟ كاهش سرفه به خاطر 

يك سرماخوردگي با هزينه معتاد شدن معقول نيست.
او با بيان اينكه برخي از مواد مخدر جنبه سم-دارو دارند، 
اظهار كرد: يعني اين مواد دارويي هس��تند كه اگر از آن 
سوءاستفاده ش��ود، تبديل به سم مي شوند. براي مثال 
تركيبات »ديفنوكس��يالت«  كه براي درمان اس��هال 
استفاده مي شود، تركيبات شبه مخدر دارد ولي آنقدر 
ميزانش كم اس��ت كه اگر فرد به همان مصرف دارويي 
بس��نده كند و ادامه ندهد، وابس��تگي نخواهد داشت. 
سخنگوي س��تاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه به ايسنا 
گفت: تعداد افرادي كه در اين كشور تجربه مصرف مواد 

مخدر به شكل تفنني يا مستمر دارند، به عالوه معتادان 
نيازمند درمان، در مجموع حدود 4 ميليون نفر هستند. در 
اين آمار افرادي كه در عمرشان حتي يك بار مواد مصرف 
كرده اند هم قرار مي گيرن��د. همچنين از اين بيش از 4 
ميليون، ۲ ميليون و 808 هزار نفر مصرف كننده مستمر 

مواد در سال گذشته بوده اند.
او تاكيد كرد: اين مصرف مستمر به معناي اعتياد نيست 
يعني كسي ممكن است حش��يش، گل، ماري جوآنا يا 
تركيبات بنزاي را به صورت مستمر استفاده كند اما به آن 
وابستگي كامل پيدا نكرده باشد. مصرف مواد در اين افراد 
به گونه اي نيست كه برايشان سخت باشد، اما با اين حال 
مصرف كننده مستمر هستند. افشار با بيان اينكه سومين 
گروه هم وابس��تگان به مواد يا معتادان هستند، تصريح 
كرد: در طرح ارزيابي سوء مصرف مواد مخدر و پايشي كه 
انجام شده است به همان تعداد ۲ ميليون و 808 هزار نفر 
رسيده ايم اما در اينكه از اين تعداد چه تعداد معتاد هستند؟ 
مطالعه جديدي در دست انجام است كه نتايج آن منتشر 
مي شود؛ اما فكر مي كنم كه از اين تعداد حدود 1 ميليون 
و 7۵0 هزار نفرشان قطعا بايد معتاد باشند به طوري كه 
اگر يك روز مواد به آنها نرس��د دچار عوارض جس��مي و 

رواني شوند.
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ُپزهايي با حيوانات عظيم الجثه در دور دورهاي شبانه 
تب نگهداري از حيوانات خاص كه چند س��الي اس��ت در 
برخي از اقشار متمول جامعه شيوع پيدا كرده است، باعث 
ايجاد خطرات و بيماري هاي بسياري بين انسان و حيوان و 

حيات وحش شده است.
عالقه به نگهداري گونه هاي جانوري وحشي يا گونه هاي 
غيربومي طي سال هاي اخير به شدت در بين برخي اقشار 
رواج يافته است. اين در حالي است كه نگهداري از گونه هاي 
جانوري وحشي بومي و غيربومي از جمله ايگوانا، سنجاب، 
مار، الك پشت، س��مندر، ميمون و غيره به عنوان حيوان 
خانگي و نگه��داري آنها در منزل عالوه ب��ر امكان ابتال به 
برخي بيماري هاي مشترك بين انسان و حيوان منجر به 
صيد هرچه بيشتر اينگونه ها از طبيعت توسط افراد سودجو 
و تهديد نسل آنها در زيس��تگاه هاي طبيعي خواهد شد، 
بطوري كه نس��ل برخي از اينگونه ها در طبيعت در حال 
انقراض است. نگهداري حيات وحش نياز به مجوز سازمان 
حفاظت محيط زيست دارد، مجوزي هم كه صادر مي شود، 
برابر شرايط و دستورالعمل هايي است كه بررسي شده و بايد 

براساس شرايط سازمان باشد.
عباس مي��رزا كريمي، فرمانده ي��گان حفاظت از محيط 
زيست دماوند، درباره نگهداري حيوانات حيات وحش در 
منازل به ايلنا گفت: نگهداري حيوانات وحشي چه حيوانات 
حيات وحش ايران و چه حيوانات حيات وحش ديگر كشورها 
مانند ميمون ايگونا مار و ... ممنوع است و خريد و فروش آن 

نيز به نوعي جرم محسوب مي شود.
او افزود: نگهداري حيات وحش نياز به مجوز سازمان حفاظت 

محيط زيس��ت دارد، مجوزي هم كه صادر مي شود، برابر 
شرايط و دستورالعمل هايي اس��ت كه بررسي شده و بايد 
براساس شرايط سازمان باش��د. فرمانده يگان حفاظت از 
محيط زيست دماوند تاكيد كرد: قاچاق حيات وحش يكي 
از پرس��ودترين قاچاق ها محسوب مي شود و متاسفانه در 
كشور ما هم قاچاق صورت مي گيرد و چون نظارتي بر ورود 
اين حيوانات نيست، عالوه بر اينكه بر تنوع زيستي تاثيرگذار 
است، بيماري هايي را به انسان و محيط زيست منطقه منتقل 
مي كنند از جمله بيماري هاي پوستي و بيماري هايي كه از 
حيوانات به انسان منتقل مي كنند، چرا كه در شرايط بدي 

قاچاق شده و وارد كشور مي شوند.
عليرضا ش��هرداري، فعال محيط زيس��ت، با اشاره به تب 
نگهداري از حيوانات حيات وحش توسط برخي ها به ايلنا 
گفت: تب نگهداري از حيوانات در بس��ياري از افراد وجود 
دارد، وقتي اين عالقه هدايت نمي ش��ود مي تواند خطرات 
بسياري هم براي حيات وحش و هم براي انسان ايجاد كند.

او با بيان اينكه در دني��ا دو نوع حيوان خانگي يا پت وجود 
دارد، تصريح كرد: پت ها شامل سگ و گربه هستند، كه اين 
حيوانات مي توانند با شرايطي كه انسان زندگي مي كند، خود 
را به وفق داده و زندگي كنند، يعني مي توانند، روي هر چيزي 
كه انسان راه مي رود، راه بروند و هر دمايي را كه انسان تحمل 
مي كند، تحمل كنند، اما برخي از انسان ها به سراغ حيوانات 
خاص خانگي مي روند و از آنجا كه اين عالقه در انس��ان ها 
وجود دارد كه حيوانات طبعيت را نگهداري كنند، يك عرضه 
و تقاضا ايجاد مي شود و برخي نيز دنبال زنده گيري حيوانات 

حيات وحش مي افتند، اما در كشورهاي پيشرفته به دليل 
اينكه به حيات وحش صدمه وارد نش��ود، اقدام به پرورش 
حيوانات حيات وحش كردند و با تغييرات ژنتيكي گونه هايي 
ايجاد كردند كه در طبيعت وجود ندارند، اما مي توان از آنها در 

شرايط خانگي نگهداري كرد مانند انواع مارها.
اين فعال محيط زيست با بيان اينكه متاسفانه در كشورمان 
پرورش دهنده  حيوانات خ��اص خانگي به صورت قانوني 
نداريم، گفت: تمام حيوانات خاص كه در منازل نگهداري 
مي شوند به صورت قاچاق وارد شده و خريد و فروش مي شود، 
در حالي كه بسياري از اين افراد كه عالقه مند به نگهداري 
حيوانات خاص خانگي هستند، علم نگهداري حيوانات را نيز 
ندارند و حيوان در شرايط بدي نگهداري شده و مشكالتي 
براي آن حيوان نيز ايجاد مي شود. شهرداري با بيان اينكه در 
كشور ما حيات وحش بسيار غني وجود دارد، تصريح كرد: 
اگر برخي گونه ها كه به صورت قاچاق وارد كشور مي شوند، 
به هر دليلي از جمله فرار در حيات وحش رها شوند، بسيار 
بسيار مي توانند براي طبيعت مضر باشند، چرا كه هيچ گونه 

غيربومي نبايد در هيچ جايي از دنيا جابه جا شوند.

    نگهداري از حيوانات خاص خانگي
»ُپز اجتماعي« است

مير محمود حريرچي، جامعه ش��ناس، به آسيب شناسي 
چرايي نگهداري از حيوانات حيات وحش در منازل پرداخت 
و گفت: جامعه متمول ما براي پز اجتماعي راه هاي متعددي 
دارد، يكي از اين پزهاي اجتماعي نگهداري از حيوانات آن هم 

به شيوه عجيب و غريب است، اينكه حيوان به عنوان مونس 
نگهداري شود، موضوع ديگري است، اما اين وضعيت عجيب 
و غريب كه بعضا خشن هم هست نشان دهنده اين است كه 
فقط به دنبال نمايش و پزدادن هستند. او با بيان اينكه اين 
موضوع در بين قشر متمول يك امر معمولي و متعارف است، 
به ايلنا گفت: هر چقدر اين امر در جامعه نامتعارف است و 
عموم جامعه اين رفتار را پس مي زند، اما از قرار معلوم اين 
نوع رفتار در ذهن برخي از متمولين نامتعارف نيست و به 
همين دليل به نوعي رقابت بين اين قشر در اين زمينه ايجاد 
شده است. كس��ي كه پول بادآورده اي را به دست آورده و 
در شرايط بي برنامه اقتصادي در كشور پول هاي هنگفتي 
شامل حالش شده، چون راه صحيح پول خرج كردن را هم 
نمي دانند به اين شكل هزينه كرده و به جاي سرگرمي هاي 
سالم، خود را درگير نگهداري حيوانات وحشي مي كند. اين 

جامعه شناس با تاكيد بر اينكه اين نوع رفتار مطابق شؤونات 
يك جامعه نيست به ويژه جامعه ما كه بيش از نيمي از آن 
فقير و محروم هستند، گفت: چطور يك گروه مي توانند، 
اينقدر نس��بت به اين مسائل بي تفاوت باش��ند. اين افراد 
نوكيسه ها هستند، چراكه همانطور كه در گذشته شاهد 
بوديم افرادي كه با تالش و كار درآمد سرش��اري داشتند، 
هيچگاه براي اين نوع كارها هزينه اي پرداخت نمي كردند و 
به فكر ديگر اقشار جامعه بودند و در گذشته افراد متمول به 
فكر پز دادن نبودند و اين در مرام آنها نبود، اما كسي كه پول 
بادآورده اي را به دست آورده و در شرايط بي برنامه اقتصادي 
در كشور پول هاي هنگفتي شامل حالش شده، قطعا چون راه 
صحيح پول خرج كردن را هم نمي دانند به اين شكل هزينه 
كرده و سرگرمي هايشان به جاي اينكه سرگرمي هاي سالم 

باشد، خود را درگير چنين مسائلي مي كنند. 



اخبار 13 راهوشهرسازي
تغيير در نرخ حمل بار كاميون ها 

از هفته جاري

افزايش قيمت مسكن
بيش از تورم در يك سال گذشته

نامه ناشران به شهردار تهران 

معاون سللازمان راهداري با اعللام اينكه از اين پس 
مبناي محاسللبات كرايه حمل و نقللل باري تغيير 
مي كند، گفت: كليات اين طرح نهايي شده و نياز به 
نظر نهايي شللوراي عالي حمل و نقل وجود دارد كه 
پيش بيني مي شود در هفته جاري با تاييد وزير راه به 
مرحله اجرا برسد.داريوش اماني در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: يكي از اصلي ترين مشكات و مطالبات 
راننده هاي كاميون طي ماه هاي گذشته چگونگي 
محاسبه نرخ حمل بار بوده است. رانندگان در كنار 
درخواست فوري براي افزايش نرخ ها، اين مساله را 
هم مطرح كردند كه چارچوب محاسبه نرخ بر اساس 
تن – كيلومتر تعيين شود.به گفته اماني، پس از آنكه 
سازمان راهداري توانست بحث افزاش نرخ كرايه ها 
را نهايي كنللد، موضوع تغيير مبناي نرخ گذاري نيز 
در دسللتور كار قرار گرفت كه روز شنبه به نتيجه اي 
قطعي رسيده است. افزايش نرخ كرايه، بهبود شرايط 
بيمه و كاهش قيمت تمام شده لوازم يدكي بخشي 
از اين سياست ها را تشكيل مي دهد كه در اين راستا 
طي روزهاي گذشته و پس از افزايش قابل توجه نرخ 
الستيك، سللازمان راهداري با كمك وزارت صمت 
برنامه هايي را براي عرضه الستيك با قيمت پايين به 

رانندگان در دستور كار قرار داد.

معاون مسللكن و سللاختمان وزير راه و شهرسازي 
درباره علت افزايش قيمت مسكن طي ماه هاي اخير 
مي گويد: تعادل بازارهاي موازي از بين رفته و همين 
موضوع موجب شده است كه رشد قيمت مسكن در 

يك سال گذشته بيش تر از نرخ تورم شود.
حامد مظاهريللان در گفت وگو با فللارس افزود: اگر 
شاخص هاي كان اقتصادي كشللور تثبيت شود، 
مي توان در خصوص آينده بازار مسللكن پيش بيني 
داشت.او درباره پيش بيني سال گذشته اش درباره 
رشد قيمت مسكن 2 درصد باالتر از نرخ تورم اظهار 
كرد: اقتصاد مسكن بخشي از اقتصاد كان است و تمام 
پيش بيني هاي اقتصاددانان اين بود كه به شللرطي 
كه بازارهاي مللوازي دچار تاطم نشللوند مي توان 
برآوردي از شرايط داشت. مظاهريان افزود: پس اگر 
شاخص هاي سياسي، اقتصادي و يا روابط خارجي 
تغييرات شديد داشته باشند تمام معادالت و قواعد 
بازي تغييللر مي كند. معاون وزير راه و شهرسللازي 
درباره احتمال بازگشت ركود به بازار مسكن گفت: 
پيش بيني از آينده بازار مسللكن بستگي به تثبيت 
سياست هاي اقتصادي دارد و هنوز شاخص هاي كان 

اقتصادي كشور تثبيت نشده است.

۱2 سللال پس از برگزاري نمايشگاه كتاب »ياد يار 
مهربان«، اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران براي 
مطالبه بدهي معوق ناشللران از اين نمايشللگاه كه 
توسط شهرداري تهران برگزار شد، به محمد علي 

افشاني، شهردار تهران نامه نوشت.
به گزارش مهر، اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران 
گزارش روند مطالبه بدهي ناشران از نمايشگاه كتاب 
»ياد يللار مهربان« در آذرماه سللال ۱۳۹۵ را اعام 
كرد. بر اسللاس اين گزارش، »نشللر شهر« آخرين 
دوره نمايشگاه كتاب »ياد يار مهربان« را در آذرماه 
سال ۱۳۹۵ برگزار كرد و بر اساس انتخاب و بررسي 
كارشناسان خود، كتاب هايي را به ناشران سفارش 
داد و آنها را تحويل گرفت و با اينكه قرار بود نشر شهر 
حداكثر بعد از گذشللت ۵ ماه از آغاز نمايشگاه )تا 
ارديبهشت ماه ۹۶( با ناشران تسويه حساب كند، اما 
تاكنون تسويه حساب نكرده است.به دنبال اعتراض 
ناشران به اين موضوع، »نشر شهر« ادعا كرد كه فقط 
پيمانكاري برگزاري اين نمايشگاه را به عهده داشته 
و كارفرما، معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري 
تهران بوده است و چون بودجه مصوب اين نمايشگاه 
به پيمانكار پرداخت نشللده، از اين رو، اين موسسه 
توان بازپرداخت مالي خود به ناشللران را ندارد.در 
بهمن ماه ۱۳۹۶ تعدادي از ناشران شركت كننده 
در اين نمايشگاه با ارسال نامه اي به اين اتحاديه براي 
پيگيري احقاق حقوق خود و وصول مطالباتشان از 
نشر شللهر اقدام كردند. در بخشي از اين نامه آمده 
اسللت: »مطابق با اطاعات دريافتي از معاون امور 
مالي نشر شهر، مجموع بستانكاري ناشران )2۵۰ 
نشر( در اين دوره يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان 
بوده است. اين مطالبات از 8۰ ميليون تومان تا ۹۰ 
ميليون تومان براي ناشران متغير است«.با گذشت 
بيش از يك سال از اين موضوع و عدم تسويه حساب 
مربوط و با توجه به وضعيت ناگوار اقتصادي بازار نشر 
كتاب، بنا به درخواست ناشراِن معترض، مكاتباتي 
از طريق اين اتحاديه براي استيفاي حقوق ناشران 
بستانكار و تسريع در تسويه حساب و جلوگيري از 

ضرر و زيان بيشتر آنها صورت گرفت.

در روز »توجه به شهر تهران« عنوان شد

بهره برداري از قطعه يك، مشروط به تامين ايمني آن شد

شفاف سازي حلقه گمشده توسعه پايتخت

عقب نشيني از وعده هاي افتتاح آزادراه تهران- شمال

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري |
نام تهران برای نخسللتين بار در يکی از نوشللته های 
تئودوسيوس يونانی در حدود اواخر سده دوم پيش از 
مياد به عنوان يکی از توابع ری ذکر شده است. با اين 
حال، قديمی ترين سند فارسی موجود درباره نام تهران 
نشان می دهد که اين شللهر قبل از سده سوم هجری 
قمری وجود داشته است، زيرا نويسنده ای به نام ابوسعد 
سمعانی در کتاب خود از شخصی به نام ابوعبدهلل محمد 
ابن حامد تهرانی رازی نللام می برد که اهل تهران ری 
بوده و در سال 2۶۱ هجری قمری برابر 874 ميادی 
در گذشته اسللت. ابوالقاسم محمد ابن حوقل به سال 
۳۳۱ هجری قمری در توصيف شهر تهران نوشته است 
که تهران در شمال شهر ری واقع شده است و دارای باغ 

های فراوانی با ميوه هاي متنوع است. 
اما زماني نام تهران بر سر زبان ها افتاد كه آغا محمدخان 
قاجار بعد از رسيدن به پادشاهی، اين شهر را به عنوان 
پايتخت ايران معرفی کرد و در دوره مظفرالدين شللاه 
بعد از امضای فرمان مشروطه و تشکيل نخستين دوره 
مجلس شورای ملی، اين مجلس انتخاب تهران به عنوان 
دارالخافه سلطنت قاجار را به صورت رسمی تأييد کرد 
و نام تهران به صورت قانونی به عنوان پايتخت ثبت شد. 
گرچه در آن زمان بيش از ۱۱۰ سللال از آغاز حکومت 
قاجار می گذشت اما اوج تحول در توسعه شهر تهران در 
اين دوره اتفاق افتاد. به همين دليل ۱4 مهر به پيشنهاد 
شورای شهر تهران »روز تهران« نامگذاری شد. روزی 
که به گفته احمد مسجدجامعی، عضو شورای اسامی 

شهر روز توجه به شهر تهران است.

  تحول در تاريخچه تهران
تهران يكي از روستاهاي ري بوده و پيشينه سکونت 
در ری به ۵۰۰۰ سللال پيش از مياد بازمی گردد. در 
دی ماه ۱۳۹۳ اسللکلت يک انسان در منطقه مولوی 
تهران متعلق به حدود 7۰۰۰ سال پيش کشف گرديد. 
اسکلت هفت هزارساله يک زن که در حفاری فاضاب 
در محله مولوی تهران کشف و به وسيله رايانه تصوير 
سازی شد، گمانه زنی ها در مورد تاريخ تهران را دچار 

تحول کرد.
با وجود اينكه تهران شللهري تاريخي است اما اكنون 
تعداد بسيار كمي از ساكنان اين شهر از تاريخ آن اطاع 
دارند.برخاف ديگر شللهرهاي تاريخي كشور مانند 
شلليراز، اصفهان و تبريز ،تهراني هللا اطاعات زيادي 
درباره هويت تاريخي اين شهر ندارند. البته شايد يك 
دليل آن وجود تعداد زياد مهاجران در سال هاي گذشته 
به اين شهر باشد .تهران طي 2۰ سال اخير رشد شتابزده 
و ناموزوني داشته و به كانشهري تبديل شده كه هويت 
تاريخي آن ال به الي مسللايل و معضات بزرگي چون 
ترافيك و آلودگي هوا گم شده است.خانه هاي زيبا با 
حياط هللاي بزرگ و حوضي در وسللط آن جاي خود 
را به سللاختمان هاي بدقواره و كوتاه و بلندي داده كه 
بدون هيچ نظم و ترتيبي كنار هم قرار گرفته اند. بحران 
هويتي تهران حتي در ظاهر سللاختمان ها و تركيب 
خيابان و كوچه پس كوچه هاي شللهر نيز نمود دارد. 
ديگر اثر چنداني از باغ هايي كه روزگاري محل تفريح و 
استراحت تهراني ها محسوب مي شد، نيست و جاي آن 
را برج هاي بلندي گرفته است كه ساكنان آن همديگر 

را نمي شناسند. 

  قهر باگذشته شهر
تهراني هللا آ ن قدر غللرق در روزمره گي شللده اندكه 
فراموش كرده اند اين شهر مكان هاي تاريخي بسياري 
دارد كلله  يادگار اجداد و گذشتگانشللان اسللت. گويا 
تهراني ها با گذشته شهرشان  قهر كرده اند كه سراغي 
از موزه ها و اماكن تاريخي اين شهر نمي گيرند. حتي 
در روزهايي كه بازديد از موزه ها رايگان اسللت باز هم 
تعداد اندكي آن هم قشر خاص حاضر به بازديد از موزه 
هاي تهران مي شوند.کاخ نياوران، کاخ سعدآباد، موزه 
آبگينه، دروازه قزوين، باروتخانه تهران، باغ معير، باغ 
و عمارت صبا، باغشللاه )تهران(، بللاغ موزه قصر، خانه 
ظهيراالسام، سللر در باغ ملی، ميدان مشق، عمارت 

کاه فرنگی عشرت آباد، مدرسه دارالفنون، کنيسه و 
کليساهای لهستانی ها و … تنها بخشی از تاريخ تهران 

را بازگو می کنند .
به گفته احمد مسجد جامعي، عضو شوراي شهر تهران 
كه مي توان او را يك تهران شناس به شمار آورد، انتخاب 
۱4 مهر به عنوان »روز تهران« و ثبت آن در تقويم کشور 
آغازي است تا تاريخ شفاهی هويت ساز تهران ثبت و 
نگهداری شللود و گامی مثبت و سازنده در اين مسير 
است تا مسئوالن و دسللت اندرکاران در حفظ، احيا و 
نگهداشللت بافت تاريخی و هويت ساز پايتخت ايران 
اسامی اهتمام بورزند و در راستای تحقق آن برنامه های 
راهبللردی، مدون و اجرايی ارائلله کنند. همچنين در 

اجرای طرح تفصيلی تهران و ساخت و سازها به هويت 
شهر تهران و منظر شهری توجه داشته باشند تا شاهد 
بروز ساختمان های با معماری نامتعارف و ناموزون در 

محله های تهران به ويژه در مناطق تاريخی نباشيم.

  مقوله هاي مغفول
پويا عاءالديني، استاد يار دانشگاه تهران درگفت و گو 
با »تعادل« اظهار كرد كلله در روز تهران بايد مباحث 
مختلفي از جمله كيفيت زندگي در شهر تهران، وضعيت 
كالبدي شهر، زيرسللاخت ها، امكانات و خدماتي كه 
شهر ارايه مي دهد و نيز مشاركت مردم در حوزه هاي 
مختلف، فقر، نابرابري و امنيت مورد بحث و بررسللي 

قرار گيرد.البته ابنيه تاريخي هم جزو مباحث بسلليار 
مهمي است كه متاسفانه طي سال هاي گذشته مغفول 
مانده و نه تنها بناهاي تاريخي شللهر از بين رفته است 
بلكه شهري هم ساخته شده با ساختمان هاي زشت و 
بدقواره كه پياده رو ندارد و شهروندان در آن احساس 
ناراحتي مي كنند.شللهرداري به تازگي برنامه توسعه 
سوم شهر را ارايه كرده و بايد اهداف آتي شهر به روشني 

در آن ديده شده باشد.
اين اسللتاد دانشگاه در پاسللخ به اينكه چرا مشاركت 
شللهروندان تهراني در اداره شهرشللان چنللدان زياد 
نيسللت، گفت: دليل اين امر واقعي نبودن مشللاركت 
است. وقتي شهر اين قدر بزرگ مي شود، طبيعتا نحوه 
مشاركت مردم هم نياز به تغيير دارد. تهران اكنون بيش 
از 8 ميليون نفر جمعيت دارد و روابط ارگانيك كه در 
روسللتاها بين مردم وجود داشللت، ديگر وجود ندارد 
و مردم همديگر را نمي شناسللند. بنابراين مشاركت 
اجتماعي مردم نياز به تسهيل گري از نوع مدرن دارد. 
اين را هم بايد در نظر داشللت كه در سيستم مديريت 
قبلي به دليل شفاف نبودن هزينه ها و فسادي كه وجود 
داشللت عاقه اي هم براي مشاركت اجتماعي در بين 
نبود و آگاهانه سياسللت ها به سمتي رفت كه حضور 

مردم كمرنگ شود.
وي ادامه داد: مديريت فعلي اگر بنا دارد مشاركت واقعي 
شهروندان را افزايش دهد بايد ساز و كارهاي مدرني را 
تدوين كند كه اين موضوع را تسهيل مي كند. اين كار 
اصا ساده نيست و روند طوالني نياز دارد تا مردم متوجه 
شوند مشاركت آنها چه تاثيري بر زندگي آنها مي گذارد. 
اما اكنون مردم جايي براي مشاركت ندارند. واقعيت اين 
است كه شهروندان حتي با شوراياران محله هاي خود 
آشنايي ندارند زيرا اكثر آنها ناكارآمد هستند و مشكاتي 
دارند. ممكن است مشكلي هم نداشته و آدم هاي خوبي 
باشللند اما كاربلد نبوده و ابزارهللاي الزم را در اختيار 
ندارند.برطرف كردن اين وضعيت نياز به در نظر گرفتن 

تهميدات گسترده اي دارد.
وي با اشللاره به اينكه در دوره مديريت جديد شهري 
كارهاي خوبي صورت گرفته به بحث درآمدهاي پايدار 
اشللاره كرد و گفت: توسعه درآمدهاي پايدار و كاهش 
تراكم فروشي اتفاق خوبي است كه در اين دوره رخ داده 
اما با سرعت پيش نمي رود. از سوي ديگر بايد مردم را 
آگاه كرد كه چه درخواسللت هايي مي توانند و بايد از 
مدير شهر خود داشته باشند. مردم ما بيشتر به دنبال 
اين هستند كه پول كمتري بپردازند اما در يك فرايند 
و حلقه بازخورد مثبت مردم بايد به حق و حقوق خود 
آگاه شوند. وقتي با اين حقوق آشنا شدند آن وقت ياد 

مي گيرند كه  در برابر شهرشان مسووليت بپذيرند.
عاءالديني ادامه داد: مديريت شهر تهران نيز بايد تاش 
كند تا اين مردم نسللبت به حقوق خود آشللنا شوند.اما 
ممكن است اين تصور را داشته باشد كه آگاه كردن مردم 
به ضرر شهرداري بوده و مردم را متوقع مي كند .به همين 
دليل اكنون مردم تصوري از يك شهر خوب ندارند و براي 
رسيدن به آن تاشللي نمي كنند. اكنون عدم شفافيت 
بسيار شللديد درباره خواسللته هاي مردم و نيز وظيفه 
مديريت شللهري وجود دارد و در اين فضاي مبهم اتفاق 
خوبي براي شهر نخواهد افتاد. البته به نظر مي رسد شهردار 
كنوني فعاليت هايي را دراستاي شفاف سازي شروع كرده 

كه مي تواند نقطه آغاز يك حركت مثبت باشد.

گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه براسللاس آخرين اظهللارات رييس بنياد 
مستضعفان قرار بود، قطعه نخست آزادراه تهران-شمال 
در تابستان سللال جاري، راه اندازي شود اما با توجه به 
گفته هاي معاون وزير راه و شهرسللازي، راه اندازي اين 
قطعه و زيربار ترافيك رفتللن آن در گرو درنظرگرفتن 
تمام شرايط ايمني و فني خواهد بود.  ناگفته نماند كه طي 
سال هاي اخير بارها شاهد وعده هاي مسووالن وزارت راه 
و شهرسازي و بنياد مستضعفان درباره زمان راه اندازي 
قطعه يك آزاد راه تهران-شللمال بوديم، اين پروژه كه 
بيش از 2۰ سللال از كلنگ زنللي آن مي گذرد. طي اين 
سال ها مورد بي مهري دولت ها بوده و پيشرفت فيزيكي 
قطعات مختلف آن با گذشللت اين همه سللال، بسيار 
ناچيز بوده است.  البته براساس سياست دولت يازدهم، 
آغاز به كار سللاخت آزادراه تهران-شمال در دستور كار 
قرار گرفت و طي ۵ سال اخير پيشرفت فيزيكي اين آزاد 
راه نسللبت به دولت هاي نهم و دهم و پيش از آن قابل 
قبول بوده اسللت. اگرچه دولت تاكنون در زمان مقرر و 

وعده داده شده نتوانسته اقدام به راه اندازي قطعات اين 
آزادراه به ويژه قطعه نخست كند اما عزم دولت و وزارت 
راه و شهرسازي براي پيشرفت فيزيكي اين طرح كاما 
مشخص است و به نظر مي رسد كه تاخير درزمان افتتاح 
فاز نخست بيش از همه ناشي از كمبود منابع و شرايط 
جوي ناپايدار باشد. به گفته خيراهلل خادمي، معاون وزير 
راه و شهرسازي، در سللال جاري اقدامات فني الزم در 
قطعه نخسللت آزاد راه تهران - شمال به پايان مي رسد 
اما براي زيربار ترافيك رفتن اين   آزادراه زمان الزم است. 
به گزارش ايسنا، خادمي ادامه داد: در حال حاضر قطعه 
نخست آزاد راه تهران - شمال به پيشرفت ۹۱ درصدي 
رسيده و آخرين مراحل اجرايي كار را پشت سر مي گذارد 
و قطعا تا پايان سال جاري اقدامات فني الزم براي افتتاح 

آن نهايي خواهد شد.
به گفته او، در كنار مسللائل فني موضوعي كه اهميت 
زيادي دارد مديريت با ترافيكي جاده است؛ بطوري كه 
به پس زدن ترافيك و به وجود آمدن صف هاي طوالني 
ترافيك در مسلليرهاي مجاور ماننللد چالوس يا همت 

منجر نشود، از اين رو پس از پايان كارهاي فني بايد تمام 
جوانب براي افتتاح اين پروژه بررسي شود.معاون وزير 
راه و شهرسللازي درباره  آخرين وضعيت ساخت قطعه 
دوم ايللن آزادراه هم گفت: در اين قطعه 22 كيلومتري 
طوالني ترين تونل جاده اي كشور را داريم كه ۶4۰۰ متر 
طول دارد و تونل شللرقي آن بلله مرحله پاياني حفاري 
رسيده و همزمان عمليات الينينگ آن در جريان است.

مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و 
نقل كشور ادامه داد: در تونل غربي هم اقدامات ابتدايي 
صورت گرفته و در صورتي كلله محدوديت ها مانع كار 
نشود عمليات حفاري با شيوه هاي نوين انجام خواهند 
شللد، در غير اين صورت آمادگللي كامل براي پيگيري 
پروژه با شلليوه هاي سنتي وجود دارد و از نظر هزينه اي 
تفاوت چنداني ميان اين دو شيوه وجود نخواهد داشت.

خادمي با بيان اينكه طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته 
قطعه دوم آزادراه مي تواند تا سال ۱4۰۰ به بهره برداري 
برسد، تاكيد كرد: اين طرح با وجود اينكه حدود يكسال از 
آغاز كار اجرايي اش مي گذرد، اما به پيشرفت ۱2 درصدي 

رسيده و با احتساب تونل البرز اين پيشرفت به 2۳ درصد 
افزايش پيدا مي كند.  او ادامه داد: خوشبختانه تجهيزات 
خارجي الزم براي اين پروژه تا حد زيادي تامين شللده 
و در صللورت نياز در ديگر حوزه ها هللم مذاكرات ادامه 

پيدا مي كند.
مديرعامل شركت سللاخت و توسعه زيربناهاي حمل 
و نقل كشللور تصريح كرد: آزادراه تهران - شمال براي 
حدود ۱7 سللال با پيشرفت سللاالنه حدود ۱.۵ درصد 
پيگيري مي شد، اين در حالي است كه در سال ۱۳۹2 تا 
امروز ماهانه پيشرفت ۱.۵ درصد را به ثبت رسانده ايم. 

  اجراي رويه بتني
وزير راه و شهرسللازي هم درباره آزاد راه تهران-شمال 
گفت: ايللن آزادراه تهران به عنللوان بزرگ ترين پروژه 
مهندسي كشور مطرح است كه ۶ پيمانكار اين پروژه به 

تجهيزات اجراي رويه بتني مجهز شده اند.
عباس آخوندي اظهاركرد: فناوري قوي و استفاده از رويه 
بتني به صورت گسترده بر اين آزادراه اجرا شده و پروژه 

تماما ابنيه فني است. او اضافه كرد: ۱8 دستگاه تونل و ۱8 
دستگاه پل در منطقه  يك آزادراه تهران- شمال وجود 
دارد و در اين مسير ۳2 كيلومتري، ۳2 كيلومتر تونل به 
صورت دوطرفه اجرا شده اسللت. وزير راه و شهرسازي 
اظهاركرد: تونل 4۵۰۰ متري تالون دومين تونل بزرگ 
جللاده اي ايران پس از تونل البرز اسللت كه 4۵۰۰ متر 
پوسللته دوم در آن اجرا شده اسللت و اين اتفاق بزرگي 
است.  آخوندي تصريح كرد: همزمان عمليات اجرايي 
منطقه دو به طول 22 كيلومتر هم آغاز شللده است كه 
۶7 درصد مسير تونل و پل است؛ منطقه 2، 44 دستگاه 
تونل دارد و در 22 كيلومتر مسير ۳2 كيلومتر تونل اجرا 
مي شود.  وزيرراه و شهرسازي اضافه كرد: در ايران امكان 
توليد سيمان از سنگ هاي معدني وجود دارد از سويي 
ديگر قيمت جهاني قير رو به افزايش است و امروز رويه 

بتني ارزان تر از اين اجرا مي شود. 
او بيان كرد: رويه بتني 2۵ سللال عمر مفيد اسمي دارد 
اما تا ۵2 سال هم به طول مي انجامد و كمترين هزينه را 

براي بهره برداران دارد. 

ثبات نرخ بليت هواپيما با وجود كاهش نرخ ارز 
گروه راه و شهرسازي|

با افزايش نرخ ارز از ارديبهشت ماه سال جاري، قيمت بليت 
پروازهاي داخلي و خارجي افزايش يافت، البته اين افزايش 
قابل توجه نبود چون به ايرالين ها ارز دولتي اختصاص داده 
مي شد. اما با خروج ايرالين ها از ليست دريافت كنندگان 
ارزي در۱7 مرداد ماه سال جاري مشكل ارز به خوبي خود 
را در صنعت حمل ونقل هوايي نشان داد، با ارايه ارز از سنا 
)سامانه نظارت ارزي( قيمت بليت هم به شدت رشد كرد 
زيرا ۶۰ درصد از هزينه هاي ايرالين ها ارزي است و افزايش 
نرخ ارز تبعات مالي منفي بر شركت هاي هواپيمايي داشت.

البته شركت هاي هواپيمايي تاش گسترده اي براي جلب 
حمايت دولت و بانك مركزي و ارايه ارز دولتي داشتند اما 
اين تاش ها بي فايده بود و تنها بانك مركزي وعده اختصاص 
ارز از سامانه نيما را داد كه اين وعده پس از گذشت يك ماه 

تا حدودي اجرايي شللد و دو ايرالين موفق به دريافت ارز از 
سامانه نيما شدند. در اين ميان، نرخ ارز طي دوهفته اخير 
به شدت كاهش يافت و انتظار مي رفت كه نرخ بليت هواپيما 
هم افت كند اما بررسي هاي ميداني حكايت از آن دارد كه 
قيمت بليت پروازهاي داخلي و خارجي كاهش محسوسي 
نيافته اسللت. موضوعي كه رييس انجمن شللركت هاي 
هواپيمايي، مقصود اسعدي ساماني آن را منطقي مي داند و 
مي گويد: بايد ديد در آينده چه مي شود؛ چرا كه اكنون بازار 
ارز در وضعيت ثبات قرار ندارد.او قيمت گذاري شركت هاي 
هواپيمايي را در حالي متاثر از سامانه نيما مي داند كه بانك 
مركزي روز چهارشنبه هفته گذشته از كاهش نرخ ارز در اين 
سامانه خبر داده و ارزش هر يورو را حدود ۹۱۹۶ تومان اعام 
كرده بود.به گفته او، برخي شركت ها هنوز نتوانسته اند ارز 
مورد نياز خود را از اين سامانه تهيه كنند و مجبور شده اند از 

بازار آزاد ارز مصرفي خود را تامين كنند.همچنين حرمت اهلل 
رفيعي، رييس هيات مديره انجمن دفاتر خدمات مسافرتي 
ايران هم به ايسنا مي گويد: در اين مدت كه ارز با افت قيمت 
روبرو شده، اتفاق جديدي در نرخ بليت هواپيماها رخ نداده 
است و شركت هاي هواپيمايي قيمت ها را كاهش نداده  اند و 
بيشتر پروازها همچنان خالي مي روند و كاهش قيمتي كه در 
چند روز اخير اتفاق افتاده صرفا به خاطر عرضه و تقاضا در اين 
فصل بوده است.او در واكنش به گزارش هايي درباره كاهش 
قيمت بليت در برخي مسيرهاي هوايي كه به زير 2۰۰ هزار 
تومان رسيده اسللت، اظهار مي كند: متاسفانه اين اخبار 
درست نيست؛ چرا كه با وجود افت قيمت ارز در سامانه نيما 
)كه طبق دستور سازمان هواپيمايي قيمت بليت بر اساس 
نرخ آن تعيين مي شود( قيمت ها نه تنها كاهش پيدا نكرده، 

بلكه همچنان باال است.
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   محمد علي افشاني،  شهردار تهران نیز در پیامی چهاردهم مهرماه »روزتهران« را به شهروندان تهرانی و تمام ایرانیان تبریک گفت. به گزارش 
ایسنا، در این پیام آمده است: »تهران امروز نه تنها پایتخت اقتصادی و سیاسی ایران که مهم تر از آن، پایتخت فرهنگی و اجتماعی کشور است. 
همچنین تهران نماد تجدد ایران است به طوری که نخستین دانشگاه، پارلمان، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، ادارات نوین، صدا و سیما و ... در 
این ش�هر تکوین و تکامل یافتند.    تهران را می توان نماد ملی همه مردم ایران دانست و همین امر باید فرصتی برای همگرایی بیشتر شهروندان 
تهرانی و به تبع آن همگرایی ملی ایرانیان باشد. از طرف دیگر پذیرش نظریه و مفهوم شهروند تبدیل شهرداری  از یک نهاد خدماتی به یک نهاد 
اجتماعی را بیش�تر کرده است. این موضوع باعث شده تا مفهوم شهروندی جایگاه متمایزی نسبت به گذشته پیدا کند. در این رویکرد، بسیاری 
از مفاهیم و مس�ائل مرتبط با شهروندی از جمله بهبود کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی، مش�ارکت اجتماعی، تعامل شهرداری با شهروندان و 
شهروندان با ش�هرداری در شمار کارکردها و اهداف اساسی شهرداری به عنوان یک نهاد اجتماعی اس�ت.   لذا ارتقاء سطح  خدمات  اجتماعی  و 
فرهنگی  به  شهروندان ، تقویت  تعامالت  اجتماعی  و تحقق  توسعه  پایدار شهری با هدف  تقویت  مناسبات فیمابین شهرداری و مردم، رعایت حقوق 
ش�هروندان و ارتقاء کیفیت زندگی آن ها است. بنابراین مدیریت ش�هری تهران خود را موظف می داند فعالیت هایی  که  در حوزه های  فرهنگی و 
اجتماعی، معماری و شهرسازی و بازآفرینی شهری، زیست پذیری، عمران ، ترافیک  و حمل و نقل پایدار، خدمات  شهری ، هوشمندسازی، شفافیت، 
پاسخگویی و ... انجام  می دهد به صورت  پیدا و پنهان  فرصتی برای  رفع نیازهای  شهروندان ، جلب  مشارکت  آنان، کاهش سطح زیست دوگانه در 
شهر، ارتقاء کیفیت زندگی و رضایتمندی شهروندان باشد.  امید است با مشارکت همه ذینفعان شهر خصوصا شهروندان شریف تهرانی، قوای سه 
گانه، نهادهای عمومی، سازمان های مردم نهاد، شورای اسالمی شهر و همکاران تالشگر شهرداری بتوانیم به اهداف پیش بینی شده دست یابیم.«

برش
تهران نماد ملی همه ايرانیان است



صنعت،معدن و تجارت14اخبار
مديرعامل شركت فوالد 

مباركه استعفا كرد
فارس|بهرام سبحاني از سمت مدير عاملي شركت 
فوالد مباركه استعفا داد. با موافقت استعفاي سبحاني، 
حميد رضا عظيميان به عنوان عضو هيات مديره و 
مدير عامل شركت فوالد مباركه و محمود اسالميان 
به عنوان رييس هيات مديره تعيين شده اند. همچنين 
محمود اكبري مزرعچه و بهمن عياررضايي به عنوان 
اعضاي هيات مديره شركت فوالد مباركه منصوب 
شدند. شركت فوالد مباركه پيش از حضور سبحاني، 
از ظرفيت توليد 7.4 ميليون تن فوالد برخوردار بود 
كه در حال حاضر اين رقم با رشد 40درصدي به 10.3 
ميليون تن رسيده است. در همين حال توليد واقعي 
شركت نيز با افزايش 38درصدي همراه شد. راه اندازي 
ماشين ريخته گري فوالد )شماره 5(، افتتاح كارخانه 
گندله سازي سنگان و راه اندازي توسعه فوالدسازي 
و نورد پيوسته س��با از جمله اقدامات دوره مديريت 

سبحاني است.

 افزايش صادرات روس ها
به ايران

تسنيم|در ۶ماهه ابتدايي س��ال جاري واردات از 
تركيه و امارات حدود 30درصد كاهش يافته است. 
بررسي آمارهاي تجارت خارجي نشان مي دهد، در 
۶ماهه نخس��ت سال جاري كش��ور چين همچنان 
مهم ترين كشور صادركننده كاال به ايران است، بر اين 
اساس واردات از امارات با رقم 3.1 ميليارد دالر نسبت 
به مدت مشابه سال قبل با افت 30درصدي مواجه شده 
است. همچنين در اين مدت واردات از كشور تركيه 
با رقم 1.1 ميليارد دالر با افت 28درصدي روبرو شده 
است. اين در حالي است كه واردات از كشور روسيه با 
رقم ۶33 ميليون دالر نسبت به مدت مشابه سال قبل 

با افزايش تقريبي 100درصدي مواجه شده است.

چين و روسيه جايگزين 
مناسب شركت هاي اروپايي

ايرنا|مع��اون امور معادن و صناي��ع معدني وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از شركت هاي چيني و روسي 
به عنوان جايگزين هاي خوبي براي شركت هاي غربي 
ياد و تاكيد كرد: مطمئن باش��يد پروژه هاي معدن و 
صنايع معدني، آخرين پروژه هايي خواهند بود كه متاثر 
از مساله تحريم ها ممكن است با مشكل مواجه شوند. 
او تصريح كرد: بومي سازي و داخلي سازي پروژه هاي 
ياد شده در مقايسه با ساير حوزه ها بيشتر بوده، منابع 
موجود در اين بخش منابع پايه هس��تند و اجناس 
توليدي آن محصوالت هس��تند كه در اقصي نقاط 
جهان قابل معامله اند؛ به عبارتي مي توان در قراردادها 
به گونه اي عمل كرد كه مجريان پروژه ها، به جاي پول، 

جنس از كشورمان خارج كنند.

حجم کشفيات قاچاق تا پايان تيرماه 97 حدود 3300 ميليارد تومان گزارش شده است

ليست سياه كشفيات قاچاق
تعادل|

آمار منتشر شده از سوي سازمان تعزيرات حكومتي، حاكي 
از اين است كه تا پايان تيرماه سال 97، حدود 3300 ميليارد 
تومان کاالی قاچاق کشف شده که در اين ميان، »خودرو، 
لوازم خانگی و مسکرات« بيشترين حجم کشفيات را به خود 
اختصاص داده اند. همچنين مطابق بررس��ي هاي صورت 
گرفته، ميزان کشفيات قاچاق خروجی سوخت حدود 97 
درصد )از نظر ارزشی( کشفيات قاچاق خروجی را به خود 
اختصاص داده، كه در اين بازه زماني مورد اشاره، حدود 37 
ميليون ليتر با ارزش 830 ميليارد ريال بوده است. »مواد 
غذايی و پوست حيوانات« نيز رتبه های دوم و سوم کشفيات 
قاچاق خروجی را به خود اختصاص داده اند. اين در شرايطي 
است كه متوليان وزارت صنعت، هفته گذشته از سامانه هاي 
جامع تجارت به منظور پيشگيری از قاچاق، کاهش تخلفات 
و مبارزه با مفاسد اقتصادی رونمايي كردند. سامانه اي كه 
كمك مي كند، تجارت در يك فضاي كامال شفاف صورت 
گرفته و با رصد انبارها از احتکار کاال جلوگيری شود. البته  
براس��اس آماري كه وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعالم 
كرده طي 18 ماه گذشته بيش از 510 هزار انبار شناسايی 
شده و بيش از 90 درصد از بارنامه هايی که از مبادی و مقاصد 
صادر می شود، از طريق سامانه جامع انبارها مورد استعالم 
قرار مي گيرد. به اين ترتيب، اگر انباری در اين سامانه ثبت 
نشود، محتويات انبار، اختفا و احتکار محسوب شده و به اين 
طريق عمال بخش مهمی از جريان گردش کاال در كشور 
رديابي مي شود. از ديگر سو، از ابتدای سال جاری تا پايان 
مردادماه، بيش از 157 هزار فقره بازرس��ی از انبارها انجام 

شده که به تشکيل 4120 مورد پرونده منجر شده است.
 

    كاالهاي ركورد دار در كشفيات قاچاق
بر اساس بررسی های صورت گرفته، حجم کشفيات قاچاق 
در پنج ماه نخست سال جاری حدود 33149 ميليارد ريال 
بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 2 برابر )123 
درصد( افزايش داشته است. سه قلم عمده کشفيات قاچاق 
در بازه زماني ياد شده، عبارتند از: »خودرو« با ارزش 8254 
ميليارد ريال، »لوازم خانگی« با ارزش 4023 ميليارد ريال 
و »مس��کرات« با ارزش 1481 ميليارد ريال که حدود 40 
درصد از کل کشفيات قاچاق در کشور را به خود اختصاص 
داده اند. در مدت مورد بررسی، کاالهای منتخب حدود 75 
درصد از کل کشفيات قاچاق را به خود اختصاص داده است. 
همچنين بيشترين اقالم کشف شده شامل »پارچه، مواد 
خوراکی، لوازم يدکی )خودرويی(، البسه، فرآورده های نفتی، 
برنج، دام و احش��ام، سالح و مهمات، سيگار، لوازم آرايشی 
و بهداش��تی، تجهيزات ماهواره، دارو، تجهيزات رايانه ای، 

ميراث فرهنگی، لوازم صوتی و تصويری، گوشی تلفن همراه، 
اسباب بازی، کفش، تجهيزات پزشکی، طال و جواهرآالت و 

فرآورده های شيالت« بوده است.
از ديگر س��و، بر اساس اين گزارش در پنج ماه ابتدايی سال 
جاری ميزان کشفيات قاچاق خروجی سوخت حدود 97 
درصد )از نظر ارزشی( کشفيات قاچاق خروجی را به خود 
اختصاص داده است. اين در حالي است كه حجم کشفيات 
قاچاق سوخت توسط نيروي انتظامي در پنج ماه اول سال 
جاری ح��دود 37 ميليون ليتر با ارزش 830 ميليارد ريال 
 بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد حدود

 2 برابر و از نظر ارزش حدود 5 برابر ش��ده است. همچنين 
ميزان کش��فيات قاچاق خروجی »مواد غذايی و پوس��ت 
حيوانات« نيز رتبه های دوم و وسم کشفيات قاچاق خروجی 
را به خود اختصاص داده است. از ديگر سو، بررسي آماري 
كه توسط سازمان تعزيرات حكومتي و ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز منتشر شده، نشان دهنده آن است كه تعداد پرونده 
هاي متشكله مرتبط با قاچاق در فاصله سال هاي 1392 تا 
139۶، به شكل چشم گيري افزايش پيدا كرده است. بر اين 
اساس، در سال 1392 حدود 42 هزار پرونده در اين زمينه 
تشكيل شده كه ارزش اين پرونده ها در مجموع حدود ۶00 
ميليارد تومان بوده است. تعداد پرونده هاي متشكله در سال 
هاي بعد، به صورت تقريبي روندي رو به رشد را شاهد بوده 

و در سال 139۶، به حدود ۶7 هزار پرونده رسيده است.

   تبادل اطالعات براي مبارزه با احتكار
از ديگر سو اما مديركل سامانه هاي ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز، از توافق براي مبادله اطالعات گمرك و سامانه هاي اين 
ستاد در حوزه انبارها خبر داد، خبري كه مي تواند گامي به 
جلو در زمينه مبارزه با احتكار باشد. مديرکل سامانه های 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بيان اينکه اطالعات 
گمرک و اطالعات سامانه هوش��مند جريمه فرار بارنامه 
نيروی انتظامی هنوز به اش��تراک گذاش��ته نشده، گفت: 
بر اساس توافق صورت گرفته، اطالعات گمرک درباره انبارها 
با اطالعات ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز تبادل مي شود. 
حميدرضا دهقانی نيا، در مورد آخرين وضعيت سامانه ها 
گفت: 90 درصد از سامانه ها در حوزه مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز تحليل، طراحی، استقرار و عملياتی شده و اکنون در 
فاز توسعه قرار دارد و تنها پرونده سامانه های قاچاق کاال و 
ارز که مربوط به سازمان تعزيرات حکومتی است و تحليل و 
طراحی آن با محوريت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز است، باقی مانده است.  اين اما در حالي است كه برقراري 
ارتباط ميان پايگاه داده سامانه هاي گوناگون مرتبط با امر 
تجارت در كش��ور موضوع بر زمين مانده اي بود كه هفته 

گذشته با رونمايي از س��امانه جامع تجارت، رنگ اجرا به 
خود گرفت. يكي از مهم ترين اين پايگاه داده ها اما سامانه 
جامع انبارها بود كه عدم پايش آن، حجم بزرگي از اطالعات 
تجاري كش��ور را از نگاه نهادهاي ناظر دور نگه مي داشت. 
حال بنابه اظهارات مديرکل س��امانه های ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، اين سامانه ها داده های مورد نظر 
خود را دارند اما تبادل اطالعات بين اين سامانه ها به شكل 
كامل تاكنون انجام نشده بود. اطالعات گمرک و اطالعات 
سامانه هوشمند جريمه فرار بارنامه نيروی انتظامی هنوز 
به اشتراک گذاشته نشده و اگر اين موضوع انجام شود اين 
امکان فراهم می شود تا الگوريتم های کشف کاالی قاچاق را 
در سامانه شناسايی و مبارزه با قاچاق کاال را اجرا کرده و خطر 
پذيری قاچاق را باال ببريم. به گفته او، از 9 سامانه ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز تاکنون 8 سامانه که عبارتند از: سامانه های 
شناس��ه کاال، رهگيری، جامع تجارت، حوزه پورتال ارزی 
س��امانه يکپارچه اطالعات ارزی، اعتبارسنجی، انبارها و 
محل نگهداری و تخليه آنها کامل شده و تنها سامانه باقی 
مانده سامانه پرونده های قاچاق است.  تبادل اطالعات ميان 
سامانه هايي كه در اختيار نهادهاي متفاوت دولتي هستند 
اما در حالي صورت مي گيرد كه پيش تر، اختالفي فاحش 
مي��ان داده هاي آماري وزارت صنع��ت و گمرك به وجود 
آمده بود: وزارت صنعت ثبت بي��ش از 510 هزار خودرو را 
در سامانه جامع انبارها اعالم كرده بود اما گمرک در مقابل 

در مورد اين موضوع اظهار بي اطالعي مي كرد. به گزارش 
فارس، دهقاني نيا در اين مورد گفته اس��ت كه ماده 32 و 
35 آيين نامه اجرای ماده 5 و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز مشخصا تصريح کرده که تمامی تبادل اطالعات بايد 
از سامانه جامع تجارت عبور کند و اين اطالعات در سامانه 
شناسايی و مبارزه با قاچاق کاال و ارز ثبت شود. در سامانه 
انبار ها حدود 517 هزار مرکز تخليه و بارگيری ثبت شده و 
اکنون وارد فاز رسيد حواله شده ايم تا صحت سنجی داده ها 
را باال ببريم. او ادامه داد: گمرک ايران حدود 38 هزار  مورد 
داده در حوزه انبارها دارد و اين را بايد تبادل کرد و توافق شده 

که اين هفته اين اطالعات رد و بدل شود. 

   انبارها زير ذره بين
از سوي ديگر، اما استفاده از زيرساخت هاي پايگاه داده براي 
جلوگيري از بروز احتكار اما توسط وزارت صنعت، معدن 
و تجارت هم دنبال شده است. به طوري كه بنابه اظهارات 
مديرکل دفتر بازرگانی وزارت صنعت، از ابتدای سال جاری 
تا پايان مردادماه، بيش از 157 هزار فقره بازرسی از انبارها 
انجام ش��ده که به تشکيل 4120 مورد پرونده منجر شده 
اس��ت. محمد قبله ارزش کل کش��فيات را به ميزان 254 
ميليارد ريال عنوان کرده وگفته است: با توجه به بهره برداری 
از فاز دوم سامانه جامع انبارها و شفاف شدن ثبت کاالها، 
 به تدريج احتکار موضوعيت خود را از دس��ت می دهد. او

در خصوص اقدامات صورت گرفت��ه در اين حوزه اينگونه 
توضيح داده است كه با اقدامات انجام شده، نقشه حرکت 
کاال برای سياست گذاری و تصميم گيری مشخص است و 
در اين مسير کاال در کوتاه ترين و  بهينه ترين زمان ممکن 
به دست مصرف کننده خواهد رسيد. همچنين بنابه گفته 
قبله، در ماههای اخير به دليل بروز مشکالت ارزی و به تبع 
آن کاهش يا عدم عرضه کاالهای حساس، ضروری و مورد 
نياز عمومی توسط توليدکنندگان و عرضه کنندگان، مبارزه 
با احتکار و اختفا شدت يافته است.   همچنين براساس اعالم 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، در 18 ماه گذشته بيش از 
510 هزار انبار شناسايی شده و بيش از 90 درصد از بارنامه 
هايی که از مبادی و مقاصد صادر می شود، از طريق سامانه 
جامع انبارها مورد اس��تعالم قرار مي گيرد. به اين ترتيب، 
اگر انباری در اين سامانه ثبت نشود، محتويات انبار، اختفا 
و احتکار محسوب شده و به اين طريق عمال بخش مهمی از 
جريان گردش کاال در كشور رديابي مي شود. وزارت صنعت 
البته اميدوار است به اين ترتيب، زمينه برای پيشگيری از 
قاچاق کاال فراهم  ش��ود. اين در حالي است كه با ابالغ وزير 
صنعت، معدن و تجارت، ستاد تشديد مبارزه با احتکار و اختفا 
با مسووليت معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت و عضويت س��ازمان تعزيرات حکومتی، 
معاونت اقتصادی وزارت اطالعات، گمرک جمهوری اسالمی 

ايران تشکيل شده است.

افزايش همكاري ايران و سريالنكا در حوزه گردشگري 
رييس كميسيون گردش��گري اقتصاد ورزش اقتصاد هنر 
اتاق ايران با »توني گونواردنا«، مديرعامل شركت »تيالنكا« 
ديدار و گفت وگ��و كرد. در اين ديدار، رييس كميس��يون 
گردشگري اتاق ايران از رايزني با فعاالن عرصه گردشگري 
سريالنكا براي جذب گردشگر خارجي و همچنين توسعه 
اين صنعت در كشورمان خبر داد. او همچنين ظرفيت دو 
كشور در حوزه گردشگري را قابل توجه عنوان كرد و خواستار 
همكاري هاي دوجانبه براي توسعه اين صنعت شد. رييس 
كميسيون گردشگري اقتصاد ورزش اقتصاد هنر اتاق ايران 
با اشاره به ظرفيت هاي گردشگري ايران، گفت: خوشبختانه 

جمهوري اس��المي ايران در حوزه جاذبه هاي گردشگري، 
تاريخي و فرهنگي در رتبه هاي برتر دنيا قرار دارد و همين 
امر موجب شده ساالنه گردشگران خارجي بسياري براي 
بازديد وارد كش��ورمان شوند. به گزارش پايگاه خبري اتاق 
ايران، احمد اصغري قاجاري با اشاره به اينكه ايران امن ترين 
كشور در منطقه خاورميانه محسوب مي شود، افزود: بر اين 
اساس گردشگران خارجي مي توانند به راحتي و با سهولت 
از جاذبه هاي گردش��گري اي��ران بازديد كنند. همچنين 
بايد يادآور شد ايران مقصدي با قيمت بسيار مناسب براي 
گردش��گران خارجي به ش��مار مي رود. او تصريح كرد: در 

صورت هماهنگي از س��وي كشور سريالنكا و اعالم اسامي 
گردشگران پيش از عزيمت به ايران، مي توان با هماهنگي 
معاونت گذرنام��ه وزارت امور خارجه در ف��رودگاه ورودي 
گردش��گران امور مربوط به صدور ويزا را انج��ام داد تا ورود 
گردشگران سريالنكايي تسهيل شود. رييس كميسيون 
گردشگري اقتصاد ورزش اقتصاد هنر اتاق ايران خاطرنشان 
كرد: كميسيون گردشگري اتاق ايران آمادگي دارد جلسه اي 
مشترك با رييس جامعه هتلداران و رييس جامعه تورگردانان 
ايران و فعاالن حوزه گردش��گري سريالنكا برگزار كند تا از 
اين طريق شاهد رونق صنعت گردشگري دو كشور باشيم. 
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تعداد پرونده هاي متشكله مرتبط با قاچاق در فاصله سال هاي 1392 تا 1396 )ميليارد ريال(

تعداد پرونده سال
متشكله

ارزش 
پرونده

تعداد پرونده هاي 
محكوميت يافته

ارزش پرونده هاي 
محكوميت يافته

جريمه 
وصولي

نسبت وصولي به 
محكوميت يافته

ارزش حاصل از فروش 
كاالهاي قاچاق

 92426966648469231289/02540/811148

935998011020603347713/010432/191406

944393411041516229825/09603/221267

9557147406252010541294/017134/15240

96675462425690113945094826685/24928

رييس اتاق ايران مطرح كرد
دو شرط براي ثبات بازار ارز 

بازار ارز طي هفته گذش��ته، روند معكوس��ي را طي كرد و 
يك باره ضريب افزايشي آن گرفته شد كه به گفته رييس 
اتاق بازرگاني ايران گراني و ارزاني سريع و شديد ارز در بازار، 
خارج از منطق اقتصادي بوده و عامل رواني دارد كه ثبات 
و آرامش آن نيازمند بازگشت اعتماد عمومي و پيش بيني 
پذير كردن بازار براي فعاالن اقتصادي اس��ت. به گزارش 
ايسنا، طي هفته گذش��ته بازار ارز روند معكوسي داشت و 
برخالف افزايش بي سابقه و عجيب و غريب دالر و يورو، در 
هفته اي كه گذشت روند كاهشي را تجربه كرد و دالالن را 
متعجب و عصباني. در پي اين كاهش قيمت، كارشناسان 
اقتصادي و بازرگانان مختلف اظهاراتي درباره آينده بازار ارز 
و قيمت آن در ايران ارايه كردند و برخي مانند آل اسحاق، 
رييس س��ابق اتاق بازرگاني تهران، معتقدند كه »قيمت 
واقعي دالر 7000 تومان اس��ت و دولت باي��د بازار ارز را به 
سمت آن هدايت كند«. اما كساني كه زندگي خود را وارد 
قمار بازار ارز كرده اند خس��ارات فراواني كرده و بايد بدانند 
بازار ارز بازار سوداگري نيست و نبايد سرمايه هاي خودشان 
را با اين قمار خطرناك از بين ببرند. بس��ياري از مسووالن 
دولتي معتقدند كه روند كاهشي قيمت ارز در هفته جاري 
و روزهاي پيش رو ادامه خواهد داش��ت و بايد نرخ انواع ارز 

منطقي و معقول شود؛ به گونه اي كه محمدباقر نوبخت، 
رييس سازمان برنامه و بودجه، در اين باره اعالم كرد كه اين 
سازمان با بسته هايي براي جبران مديريت بازار ارز وارد عمل 
شده است. همچنين جمشيد انصاري، معاون رييس جمهور 
و رييس امور استخدامي، نيز در اين باره گفت كه از بحران 
تغييرات نرخ ارز در حال عبور هس��تيم و برآوردها نشان 
مي دهد كه قيمت ارز بايد زير 7000 تومان قرار بگيرد. اما 
بسياري از مسووالن و فعاالن اقتصادي بخش خصوصي بر 
اين عقيده اند كه دولت بايد نقش خود را در راستاي تعادل 
و آرامش در بازار ارز ايفا كند؛ چون اقتصاد ايران طي شش 
ماه اخير تاوان سنگيني پرداخته و دچار افسار گسيختگي 
ارزي شده كه ناشي از سركوب ارزي و بي تدبيري بوده است، 
در حالي كه نرخ معقول دالر نبايد از 7000 تومان عبور كند. 
حاال كه دولت عزمش را براي كاهش و ثبات قيمت ارز در 
بازار جزم كرده به نظر مي رسد روند كاهشي نرخ ارز در بازار 
همان گونه كه مجيدرضا حريري، نايب رييس اتاق بازرگاني 
مش��ترك ايران و چين گفته، ادامه دار باش��د و به همان 
علت هايي كه هيچ منطق اقتصادي پشتش نبود و باعث 
باالرفتن بي جهت دالر در ماه هاي اخير شد، سبب پايين 
آمدن آن هم شده است. اما از آن سو، رييس اتاق بازرگاني 

ايران به غيراقتصادي بودن تحوالت اخير بازار ارز معتقد 
است. غالمرضا شافعي اظهار كرد: درباره بازار ارز بايد گفت 
كه افزايش قيمت آن در ماه هاي اخير و كاهش شديدش در 
هفته گذشته داراي منطق اقتصادي نبوده و نيست و عامل 
رواني دارد كه بعضا به آن دامن زده مي شود. البته مهم ترين 
مساله در اين زمينه نااطميناني نسبت به آينده است. او افزود: 
در اين شرايط همه تصور مي كنند كه آينده نامطمئني دارند 
و ميزان سرمايه و نقدينگي كه در اختيار دارند به شدت در 
حال كاهش است، لذا براي جلوگيري از آن چنين مسائلي 
به وجود مي آيد. از سوي ديگر برنامه ريزي هاي اقتصادي به 
نحوي است كه امروزه كسي براي انجام كارهاي مولد مايل 
به سرمايه گذاري نيست. رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان 
اينكه آينده سرمايه گذاري بلندمدت در كشور مشخص 
نيست، ادامه داد: نقدينگي ها و سرمايه ها به جاي سرازير 
شدن در كارها و فعاليت هاي مولد به كارهاي زودبازده و به 
ويژه داللي وارد مي شود و اين سيل عظيم نقدينگي به هر 
سمت و سويي از جمله بازار مسكن، ارز و طال برود مشكالت 
متعدد و غيرمعقولي به وجود مي آورد. شافعي تاكيد كرد: 
مهم ترين كاري كه مسووالن در اين دوره زماني بايد انجام 
دهند تا ثبات و آرامش به بازار ارز بازگردد اين است كه آينده 
را براي فعاالن اقتصادي پيش بيني پذير كنند، نا اطميناني را 
از بين ببرند و اعتماد را به مردم برگردانند. در غير اين صورت 
هر اقدامي انجام شود موقتي بوده و در بلندمدت نمي تواند 

امتداد پيدا كند.



كوتاه از دنياي انرژي 15 انرژي
 سهميه بندي بنزين 
در دستور كار نيست

انفجار قيمت نفت در صورت 
اختالل در توليد اوپك

 مبارزه با قاچاق بنزين 
با كارت سوخت

پتروشيمي محرك اصلي 
تقاضاي نفت 

ايسنا| يك عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي 
اسالمي گفت: فعال سهميه بندي بنزين در دستور كار 

نيست، اما به عنوان يك فرض احتمالش وجود دارد.
علي ادياني در پاس��خ به اين س��وال ك��ه آيا بنزين 
س��هميه بندي خواهد ش��د، بيان  كرد: ما امروز در 
جنگ اقتصادي قرار داريم و در شرايط جنگي بطور 
طبيعي بايد شرايط را درك كنيم و برنامه ريزي ها را 
متناسب با شرايط انجام دهيم. تاكنون تصميمي براي 
سهميه بندي بنزين صورت نگرفته شده است، اما به 
عنوان يك فرض اين احتمال وجود دارد. وي در ادامه  
بيان  كرد: دشمن به دنبال تحت فشار قرار دادن اقتصاد 
كشور است كه يكي از اين حوزه ها مربوط به حامل هاي 
انرژي مي شود. دولت و مجموعه نظام با هر عملي كه 
منجر به اذيت مردم و اختالل در امور و معيشتي آنها 
شود مقابله مي كند. نماينده مردم قائمشهر، تصريح 
كرد: اگر كشور به اين نتيجه  برسد كه براي مديريت 
شرايط و كمك به مردم بايد همانند دوره جنگ بنزين 

را سهميه بندي كرد، تصميم منطقي است.
وي در پايان گفت: تاكنون نه مجلس شوراي اسالمي 
و نه دولت به اين سمت حركت نكرده است، اما اگر 
قرار باشد سهميه بندي صورت بگيرد، اينكه چقدر 
سهميه بايد داده شود و قيمت ها نيز چگونه باشد، 

ساز و كار خاص خود را مي طلبد.

ايرنا|به گزارش وال استريت ژورنال، بهاي نفت باالي 
80 دالر به هنجار تبديل شده است و به اين ترتيب 
رسيدن بهاي نفت به باالي 100 دالر تا پيش از پايان 
س��ال جاري ميالدي يك احتمال واقعي است. يك 
دليل بزرگ اين مساله اين است كه كامال مشخص 
نيست اوپك براي جبران كاهش توليد كشورهايي 

مانند ايران چه مقدار نفت مي تواند وارد بازار كند.
حليما كرافت استراتژيس��ت اقتصادي موسس��ه 
آربي سي در اين باره گفت: اگر در توليد يكي از اعضا 
وقفه اي ايجاد شود يا شاهد افزايش تنش در خاورميانه 
باشيم به نفت بشكه اي 100 دالر نزديك خواهيم شد.

بهاي نفت خام برنت در يك ماه گذش��ته حدود 10 
درصد افزايش داشته است . اكنون مقامات اوپك با دو 
ابهام رو به رو هستند: برآوردها از ميزان كاهش توليد 
در ليبي، نيجريه، ونزوئال، عراق و ايران بسيار متفاوت 
است و موضوع ديگر اينكه بس��ياري از مقامات، در 
توانايي اوپك براي جبران كامل كاهش توليد در زماني 
اندك ابراز ترديد مي كنند. بسياري از توليدكنندگان 
منطقه خليج فارس هم اكنون در حال نزديك شدن 
به سطح بي سابقه اي از توليد هستند. ترديدها در بازار 
نفت از ابتداي دهه جاري كه تركيب تحريم هاي سابق 
بر ايران و انقالب هاي عربي قيمت نفت را تا بشكه اي 
100 دالر افزاي��ش داد تا كنون هيچ گاه تا اين اندازه 

زياد نبوده است. 

خانه ملت| نايب رييس كميسيون انرژي مجلس، 
گفت: دول��ت پس از مصوبه مجلس در حال طراحي 
هوش��مندتر كارت سوخت است تا بتواند به گونه اي 
مديريت كند كه از كارت سوخت سوءاستفاده نشود و 
مراحل نهايي اين طرح در وزارت نفت پيگيري مي شود.  
حسين اميري خامكاني با بيان اينكه براي مديريت 
مصرف و جلوگي��ري از قاچ��اق فرآورده ها مجلس 
تصميم گرفته كه دولت را به استفاده از قاچاق سوخت 
مجبور كند، اظهار داشت: دولت پس از مصوبه مجلس 
در حال طراحي يك سازوكار جديد در بخش سخت 
افزاري است تا بتواند كارت ها را به صورت هوشمند 
طراحي كند. وي اف��زود: در دوره قبل ك��ه از كارت 
سوخت استفاده مي شد كشور به نقطه اي رسيد كه 
كارت خريد و فروش شده و يا كارت برخي خودروهاي 
بالاستفاده را در جايگاه هاي مرزي كشف مي كردند كه 
يعني بخشي از قاچاق در دوره قبل توسط كارت هاي 
سوخت انجام مي شد. اميري خامكاني با بيان اينكه 
دولت پس از مصوبه در حال طراحي هوشمندتر كارت 
سوخت است تا بتواند به گونه اي مديريت كند كه از 
كارت سوخت سوءاستفاده نشود، ادامه داد: مراحل 
نهايي طرح كارت س��وخت در وزارت نفت پيگيري 
مي شود كه با اين اقدام جلوي قاچاق گرفته و در داخل 

كشور مصرف استاندارد مي شود.

نيپن�ا| آژانس بين الملل��ي انرژي اع��الم كرد كه 
محصوالت پتروشيمي در سال هاي آتي بزرگ ترين 
محرك رشد تقاضاي جهاني براي نفت خام خواهد 
بود. به گزارش پالتس، توليدمحصوالت پتروشيمي 
تا سال 2050 ميالدي نزديك به نيمي از رشد تقاضا 
براي نفت خام را به خود اختصاص مي دهند. آژانس 
بين المللي انرژي )IEA( روز جمعه 13 مهرماه اعالم 
كرد: انتظ��ار مي رود تقاضا براي نفت خام از س��وي 
توليد كنندگان محصوالت پتروشيمي در سال هاي 
 ،)transport sector( آتي از بخش حمل و نقل
به عنوان بزرگ ترين محرك رش��د تقاضاي جهاني 
پيش��ي گيرد. آژانس بين المللي ان��رژي مي گويد: 
در حالي كه رش��د فروش وس��ائط نقليه الكتريكي 
)electric vehicles( و بهب��ود بيش��تر راندمان 
مصرف سوخت، تقاضا براي نفت خام از سوي بيشتر 
وسايل نقليه جاده اي را كاهش داده است؛ پيش بيني 
 key( مي شود توليد ترموپالس��تيك هاي كليدي
thermoplastics( در فاصله س��ال هاي 2010 
تا 2050 ميالدي با افزايش بيش از دو برابري همراه 
باشد. بر اساس تازه ترين گزارش آژانس بين المللي 
انرژي، به اين ترتيب تقاضا براي محصوالت پالستيكي 
سبب مي شود توليد محصوالت پتروشيمي تا سال 
2030 ميالدي بيش از يك س��وم از رشد تقاضاي 

جهاني نفت خام را به خود اختصاص دهند. 

عضو هيات مديره انجمن صنفي شركت هاي آب و فاضالب مطرح  كرد 

معاون وزير نفت:

غول تكنولوژي آسيا  به دليل التزام به تحريم هاي نفتي امريكا متضرر خواهد شد

10 فرمان حفظ بقاي صنعت آب و فاضالب

تحريم ها، ايران، روسيه و ترکيه را در يک تيم گذاشته است

هزينه جايگزيني نفت ايران براي ژاپن

گروه انرژي     فرداد احمدي 
وقت�ي صحبت از آب مي ش�ود بيش از هر چيز 
موضوع »كم آبي«، »خش�ك شدن سفره هاي 
زيرزمين�ي« و مس�ائلي از اين دس�ت به ذهن 
متبادر مي ش�ود، اما بخ�ش »صنعتي« آب نيز 
موضوعي بسيار مهم است كه هم از وضع كلي 
منابع آب اثر مي گيرد و هم بر آن اثر مي گذارد. 
»س�ازندگان تصفيه خانه« يك�ي از مهم ترين 
بخش هاي اي�ن صنعت را تش�كيل مي دهند، 
صنعتي ك�ه پيش بين�ي مي ش�ود ارزش بازار 
جهاني آن تا س�ال 2020 نزديك به 50 ميليارد 
دالر باشد. در ايران نيز از سال هاي دور »ساخت 
تصفيه خانه« توس�ط بخش خصوص�ي انجام 
گرفت. گروهي كه حاال در كنار توليد كنندگان 
خطوط انتق�ال و بهره ب�رداري صنع�ت آب و 
توليدكنن�دگان تاسيس�ات و تجهيزات آب و 
فاضالب، انجمن صنفي شركت هاي صنعت آب 
و فاضالب را تش�كيل مي دهند. اما وضع امروز 
بنگاه هاي اين حوزه با توجه به تغييرات اخير در 
سپهر اقتصادي و عمومي كشور چگونه است؟ 
محمدش�فيع رضاخان�ي، عض�و هيات مديره 
انجمن صنفي شركت هاي آب و فاضالب كشور 
در گفت وگ�و ب�ا »روزنامه تعادل« به تش�ريح 
مسائل و مش�كالت پيش روي بنگاه هاي فعال 
در اين صنعت و راهكارهاي ده گانه پيشنهادي 
انجمن صنفي شركت هاي آب و فاضالب براي 
برون رفت از شرايط به گفته او بحراني پرداخته 
اس�ت. رضاخاني اجرا نش�دن قوانين موجود 
در كش�ور را از جمله مهم ترين مسائل كنوني 
صنعتگ�ران آب و فاض�الب مي دان�د. گزارش 
كام�ل »روزنامه تعادل« در اي�ن خصوص را در 

ادامه مي خوانيد. 
    

محمد ش��فيع رضاخاني عض��و هيات مديره انجمن 
صنف��ي ش��ركت هاي آب و فاض��الب در خص��وص 
وضعيت كلي فعاالن اين حوزه در شرايط ارزي اخير به 
»تعادل« مي گويد: »شرايط كلي بنگاه هاي فعال در 
صنعت آب و فاضالب سخت است و 5 عامل اصلي در 
وجود مشكالت نقش دارد.«  او در تشريح اين 5 عامل 
عنوان مي كند: » نخست »تحريم هاي ظالمانه« كه با 
وجود آنكه ما مس��تحق چنين تحريم هايي نيستيم، 
كشور امريكا آن را اعمال كرده است، دوم »فرسودگي 
ساختارهاي دولتي و اقتصادي كشور« كه ما معتقديم 
اين ساختارها هم بايد سبك شوند و هم كارآمد. سوم، 
»سياست هاي نادرست بانك مركزي« كه نمونه قابل 
توج��ه آن جلوگيري از افزايش تدريج��ي نرخ ارز در 
سال هاي اخير اس��ت كه نتيجه آن افزايش دفعه اي 
و غيرقابل پيش بيني اخير بوده اس��ت. عامل چهارم 
»ضعف بخش خصوصي« در ايران است و عامل آخر 
نيز مجموعه دس��تگاه قانون گذاري كشور، يعني قوه 
مقننه و تشكيالت وابس��ته به آن است كه كارآمدي 
الزم را ندارد و متناس��ب با وضعيت توسعه و وضعيت 

بين المللي حركت نمي كند.«
عضو هيات مديره انجمن صنفي ش��ركت هاي آب و 
فاضالب در تشريح اهميت عامل آخر عنوان مي كند: » 
قانون گذارها هنوز نسبت به اينكه مقررات مالي، قوانين 
تجارت، قوانين برگ��زاري مناقصات و قوانين مربوط 

به FATF و... چه نقش��ي در توس��عه و اقتصاد كشور 
مي توانند داش��ته باشند به درستي توجيه نشده اند و 
اهميت قوانين بين المللي را به درستي درك نكرده اند. 
اگر بخواهيم از اين بحران عبور كنيم و در آينده باز هم با 
آن مواجه نشويم، بايد از نظر مقررات تجاري بين المللي 

به روز باشيم و با دنيا هماهنگ باشيم.« 

  عزم ملي براي زمين گير نشدن 
شفيع خاني پس از بيان عوامل اصلي به وجود آورنده 
وضع فعلي بنگاه هاي حوزه آب و فاضالب براي ترسيم 
تصوي��ري دقيق تر در اين زمينه و پيوند آن با س��پهر 
اقتصادي ايران مي گويد: »تحليل ما در سطح انجمن 
صنفي و در س��طح كل صنوف صنع��ت احداث، اين 
است كه اين ش��رايط از نظر اقتصادي بحراني و حاد 
است. در درجه نخست، مشكالت اقتصادي جديدي 
كه دامن گير كشور شده است، بنگاه هاي اقتصادي را 
در سطح كوچك و بزرگ زمين گير كرده  است. براي 
عبور از اين بحران بايد يك عزم ملي وجود داشته باشد. 
زيرا اين بحران يك بحران موضعي نيست و فقط يك 

حوزه را درگير نكرده است. اين بحران در سطح ملي 
اثرگذار است. متأسفانه بخشي از جامعه ما كه شامل 
برخي از طيف هاي سياسي نيز مي شود، مي گويند كه 
اصال بحراني وجود ندارد.« او در مورد نقش تغييرات 
اخي��ر بر حوزه صنعت��ي آب و فاض��الب بطور اخص 
عنوان مي كند: »پيامدهاي اين بحران بر صنعت آب 
و فاضالب، گسترده بوده است. البته بحران در صنعت 
آب و فاضالب چندين سال است كه وجود دارد و كشور 
در بحث خشكسالي، هدررفت آب، توزيع منابع آب و 
نگه داشت آب دچار بحران است و ديديم كه در سال 
آبي گذشته ابعاد گسترده اي پيدا كرد. اكنون بحران 
اقتصادي نيز به بحران آب افزوده شده است و مسائل 
به شدت پيچيده شده اند. به همين دليل است كه ما فكر 
مي كنيم به موضوع آب بايد بيشتر از ساير موضوعات 

پرداخته شود.

  پيشينه قابل دفاع 
وي در ادام��ه در مورد وضعيت پيش��ين اين صنعت 
اظهار مي كند: »تا سال 89 ظرفيت خوبي در صنعت 

آب و فاضالب وجود داشت و بخش هاي توسعه اي اين 
صنعت رشد مناس��بي كردند، اشتغال زايي مناسبي 
هم به دنبال اين وضعيت ايجاد ش��د. اما از آن زمان به 
بعد مشكالت اين صنعت شروع شد و در همان سال ها 
بحراني به وجود آمد. بحران آن س��ال ها سپري شد، 
اما امسال باز هم ظاهر شد و بر صنعت آب و فاضالب 

سايه افكند.«

  فرار متخصص ها 
رضاخاني درباره ابعاد چالش هايي كه وضعيت اخير در 
اين حوزه ايجاد كرده عنوان مي كند: »لطمه اي كه اين 
بحران ها به صنعت آب و فاضالب وارد كردند وسعت 
زيادي دارد، زيرا اقتضاي اين صنعت ايجاب مي كند 
كه متخصصاني با سابقه چندين ساله را در درون خود 
پرورش دهد اما با بروز يك بحران، تعداد زيادي از اين 
متخصصان از اين صنعت خارج مي شوند و براي تربيت 
متخصصان جديد بايد باز هم سال ها وقت صرف كرد.«

او در ادامه عنوان مي كند: »اكنون بنگاه هاي فعال در 
اين صنعت آن قدر تضعيف شده اند كه اگر پروژه اي هم 

به آنها داده شود، نمي توانند آن را اجرا كنند. هم اكنون 
مناقصه ها با حضور 2 يا 3 ش��ركت برگزار مي ش��ود و 
ش��ركت هاي نامدار و متخص��ص و درجه يك در اين 
مناقصات حضور ندارند كه كامال گوياي عدم توانايي 

شركت ها براي حضور فعال در مناقصات است.« 

  راه حل فراتشكلي است 
عضو هيات مديره انجمن صنفي شركت هاي مهندسي 
آب و فاض��الب در خص��وص من��ش و چارچوبي كه 
راهكارهاي پيشنهادي انجمن بر اساس آن پيشنهاد 
ش��ده عنوان مي كند: »راهكارهاي برون رفت از اين 
بحران بايد ملي و فراصنفي باشد. اين به آن معنا نيست 
كه م��ا از راه حل هاي كوتاه م��دت و موضعي و صنفي 
دست بكشيم، بلكه ما تالش خود را در حد و اندازه وسع 
خود انجام خواهيم داد. اما بايد دانس��ت كه براي حل 
اساسي مش��كالت پيش روي صنعت آب و فاضالب، 
بايد راه حل هاي فراتشكلي و فراصنفي صورت بگيرد.« 
او در خص��وص تش��كيل كميت��ه در اي��ن انجمن و 
فعاليت هاي آن مي گويد: »ما در كميته بحران انجمن 
صنفي شركت هاي مهندس��ي آب و فاضالب از 3 ماه 
پيش كار كارشناس��ي انجام دادي��م و به راهكارهاي 
حداقلي رس��يديم كه در 10 راهكار خالصه مي شود. 
همگي اين 10 راهكار در چارچوب قوانين و مقررات 
جاري كشور است و از دولت انتظار اقدامي فراقانوني 

براي نجات اين صنعت نداريم.« 
اما اگر تمامي اين راهكارها صد در صد پذيرفته شود چه 
اتفاقي رخ خواهد داد؟ رضاخاني به »تعادل« مي گويد: 
»اگر دولت به اين راهكارها توجه كند و آنها را عملياتي 
كند، بخشي از مش��كالت صنعتگران به اندازه اي كه 
بتوانند به بقاي خود ادامه دهند حل مي شود. اگر اين 
اتفاق بيفت��د و ما بتوانيم به بقاي خود ادامه دهيم، در 
آينده براي عبور از بحران ها پتانسيل همكاري زيادي 
با دولت خواهيم داشت چرا كه ظرفيت اشتغال زايي 

صنعت آب و فاضالب باال است.«
رضاخاني در ادامه عنوان مي كن��د: »اين همكاري با 
دولت همچنين در زمينه تامين آب، تصفيه فاضالب 

و ارزآوري نيز پتانسيل بااليي دارد« 

  جريمه  مالياتي بخشيده شود 
همان طور كه در جلس��ه صنعتگران آب و فاضالب با 
وزير نيرو مطرح ش��د »ماليات« يك��ي از چالش هاي 
اساسي مورد ادعاي فعاالن اين صنعت است. محمد 
شفيع رضاخاني در اين خصوص مي گويد: »بحث بر 
سر عدم پرداخت ماليات يا حق بيمه نيست و ما خود را 
موظف به پرداخت ماليات و وجوه بيمه مي دانيم، مساله 
اين است كه اكنون شركت هاي اين صنعت به شدت 
تضعيف شده اند و ما از بانك مركزي و شركت هاي بيمه 
تقاضا داريم كه در اعمال و اجراي قانون كمي انعطاف 

به خرج دهند.«
او در تشريح ش��فاف مطالبه اين بخش مي گويد: »ما 
مي خواهيم بانك مركزي و شركت هاي بيمه تا جايي 
كه مقدور اس��ت از دريافت جريمه خودداري كنند. 
همچنين تقاضا داري��م كه ب��راي بازپرداخت وام ها 
و بدهي ها فرصتي 1 س��اله يا 2 س��اله به ش��ركت ها 
داده ش��ود و دوره تنفسي به ش��ركت ها داده شود تا 
بتوانند مقداري از مطالباتش��ان را وصول كنند و سر 

پا بايستند.« 

گروه انرژي| 
حميدرضا عراقی معاون وزير نفت ايران در گفت وگو 
با اين خبرگزاری اس��پوتنيک از نزديک شدن ايران و 

روسيه در پی تحريم های امريکا عليه ايران خبر داد.
عراقی ب��ه اين خبرگ��زاری گفت: »دول��ت ترامپ با 
سياس��ت تحريم های خود، ايران و روسيه را در حوزه 

همکاری های انرژی به هم نزديک کرده است«.
معاون وزير نفت و مديرعامل شرکت گاز ملی ايرانی در 
گفت وگو با رسانه روسی گفت که در بازار انرژی که به 
وسيله افزايش تقاضای گاز صورت بندی شده و با توجه 
به تحريم های تنبيهی امريکا، روسيه و ايران به شرکای 
استراتژيک هم در حوزه صادرات و توزيع هيدروکربن ها 

تبديل شده اند.
وی درحاشيه هفته انرژی که از سوم تا ششم اکتبر در 
مسکو برگزار می شود، گفت: »ايران و روسيه دو قدرت 
گازی جهان هستند. اگر به گزارش های آماری بريتيش 

پتروليوم که به طور ساالنه منتشر می شود نگاه کنيد، 
خواهيد ديد که برخی سال ها روسيه در صدر قرار گرفته 
است. اين کشور با 3۴ تريليون متر مکعب ذخاير گازی و 
بعضا در صدر قرار گرفته است و در برخی سال ها ايران 
اين رتبه را به خود اختصاص داده است. با وجود اينکه ما 
بزرگترين ذخاير گاز را داريم در شرايط کنونی به رقيب 

هم تبديل نشديم«.
فروم کش��ورهای صادرکننده گاز ک��ه به اوپک گازی 
هم معروف اس��ت، در سال 2001 در تهران به منظور 
نزديک شدن 11 کشور بزرگ صادرکننده گاز طبيعی 

تشکيل شد.
عراقی تاکيد کرد با وجود اينکه اين کارتل گازی توانايی 
تعيين قيمت های گاز در بازار را ندارد اما، اين سازمان 
نقش مهمی در استراتژی گازی و حجم توليد و مصرف 

سوخت در سال های آتی خواهد داشت.
وی تاکيد کرد که مس��کو و ته��ران در چارچوب اين 

کارتل گازی ش��رکای هم باقی خواهن��د ماند. معاون 
وزير نفت ايران با تاکيد بر اينکه ايران به حفظ همکاری 
نزديک با فدراسيون روس��يه در پروژه های مختلف از 
جمله اس��تخراج، ذخيره و توزي��ع گاز مايع طبيعی و 
همچنين توسعه فناوری گازی نياز دارد، گفت: »برای 
اين هدف، ايران و روسيه دو سال پيش 5 کميته برای 
اجرای پروژه های مش��ترک حوزه های انرژی تشکيل 
داده اند. اين شامل پروژه های توليد گاز مايع و فروش 

آن هم است«.
عراقی گفت: »طی پنج سال همکاری نزديک بين ايران 
و روس��يه در حوزه گازی، حجم عظيمی از تحقيقات 
انجام ش��ده و دانش فناوری به دست آمده است. ايران 
به طور مس��تقل موفق به توليد ترکيبی از مرکاپتان 
طبيعی شده است و اين يک صنايع دانش بنيان است 
که در فرانسه، امريکا، روسيه و شايد برخی کشورهای 

ديگر موجود بوده است«.

وی با اشاره به عالقه گازپروم روسيه برای سرمايه گذاری 
در بخش نف��ت و گاز ايران گف��ت: »مهم ترين پروژه 
شراکتی ايران و روس��يه در سطح منطقه ای می تواند 
س��اخت خط لوله آبی از جزيره کيش برای انتقال گاز 
ايران به مصرف کنندگان پاکستانی و هندی است«. وی 
در اين باره گفت که اگر همه طرف ها به اجماع برسند، 

اين بزرگ ترين و مهم تري��ن پروژه همکاری گازی در 
تاريخ روابط ايران و روسيه خواهد بود.

به گفته عراقی، ايران، روسيه و ترکيه در کنار يکديگرند. 
وی گفت: »امريکا تحريم هايی را عليه ما اعمال کرده اما 
با اين وجود ارزش روبل روسيه، لير ترکيه و حتی ريال 

ايران اخيرا در برابر دالر افزايش يافته است«. 

هزينه واردات نفت ژاپن از سپتامبر افزايش خواهد 
يافت زيرا پااليشگاه هاي ژاپني در آستانه بازگشت 
تحريم هاي امريكا عليه تهران، ناچار ش��ده اند نفت 
گران ت��ر خاورميانه و نقاط ديگ��ر را جايگزين نفت 

ايران كنند.
يك منب��ع آگاه به پالتس گف��ت: جايگزين كردن 
نف��ت ايران، يك ض��رر اقتصادي قاب��ل توجه براي 
پااليش��گاه هاي ژاپن��ي خواهد بود ك��ه همچنان 
اميدوارن��د دولت ژاپن از تحريم ه��اي امريكا كه در 

پنجم نوامبر آغاز مي شوند معافيت بگيرد.
در بحبوحه ابهامات پيرامون معافيت از تحريم هاي 
امريكا، پااليش��گاه هاي ژاپني بطور موقت بارگيري 
نفت ايران را از اواس��ط س��پتامبر متوقف كردند و 

آخرين نفتكش بزرگ حامل نفت ايران ماه ميالدي 
جاري به ژاپن رس��يد. به گفته منابع بازار، برخي از 
پااليشگاه هاي ژاپني جست وجو براي منابع تامين 
جايگزي��ن نفت اي��ران را آغاز كردن��د و همچنين 
خواس��تار ص��ادرات باالت��ر س��اير صادركنندگان 

خاورميانه اي شدند.
تحليلگران خاطرنش��ان كردند كاهش خريد نفت 
ايران و خريد باالتر از ساير صادركنندگان خاورميانه، 
احتم��اال هزينه هاي خريد نفت ژاپ��ن را حدود 50 

سنت تا يك دالر در هر بشكه افزايش خواهد داد.
پااليش��گاه هاي ژاپن��ي معموال گريده��اي مديوم 
و س��نگين را وارد مي كنن��د و نفت ف��روزان و نفت 
س��نگين ايران عمده واردات نف��ت ژاپن از ايران در 

سال گذش��ته بوده است. بر پايه آمار وزارت اقتصاد، 
بازرگان��ي و صنعت ژاپن، در فاصل��ه ژانويه تا اوت، 
نفت سنگين ايران 5۷.۴ درصد و نفت فروزان 28.۴ 
درصد از مجموع واردات نفت ژاپن از ايران به ميزان 

1۶۶ هزار و 890 بشكه در روز را تشكيل داد. به گفته 
منابع بازار، پااليشگاه هاي ژاپني به دنبال خريد گريد 
عرب مديوم عربستان و نفت KEC كويت به عنوان 

جايگزيني براي نفت سنگين ايران هستند.
اخت��الف قيمت ميان نفت س��نگين اي��ران و عرب 
مديوم عربستان نشان مي دهد كه گريد ايراني قيمت 

پايين تري از گريد سعودي داشته است.
در اين بين، برخي از پااليش��گاه هاي ژاپني با خريد 
نف��ت گرانتر قطر، به جبران كاه��ش خريد از ايران 
پرداختند به خصوص يك خري��دار ژاپني درصدد 
خريد اپر زاكوم ابوظبي، بانوكو عرب مديوم بحرين 

و مارس امريكا است.
طبق آمار وزارت داراي��ي ژاپن، واردات نفت ژاپن از 

ايران در اوت بر مبن��اي CIF به ۷5.۷9 دالر در هر 
بش��كه بود در حالي كه هزينه مجموع واردات نفت 
ژاپن ۷۶.9۴ دالر در هر بشكه بود. ميانگين قيمت هر 
بشكه نفت امارات متحده عربي در اوت ۷۷.۴۷ دالر 

و عربستان سعودي ۷۷.29 دالر در هر بشكه بود.
مقامات ژاپني در ديداري كه اول اكتبر در واشنگتن 
با همتايان امريكايي خود داشتند، همچنان خواستار 
معافي��ت از تحريم هاي امريكا عليه اي��ران بودند و 
تاكيد كردند اي��ن تحريم ها نبايد ب��ر اقتصاد ژاپن 

تاثير بگذارد.
ديدار مذكور چهارمين دور مذاكرات مقامات ژاپني 
و امريكايي بود و در زماني برگزار شد كه قيمت نفت 

برنت به باالي 85 دالر در هر بشكه رسيد.
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  به دنبال مشكالت پيش آمده در اقتصاد كشور )نوسانات ارزي و تبعات تحريم ها( صنعت آب و فاضالب ايران دچار آسيب هايي شده است و در اين 
راستا انجمن صنفي شركت هاي آب و فاضالب از 3 ماه پيش اقدام به تاسيس كارگروه بحران كرده است. رياست اين كارگروه بر عهده محمدشفيع 
رضاخاني، عضو هيات مديره اين انجمن قرار دارد. خروجي كارگروه بحران ارسال نامه اي به وزارت نيرو با پيشنهاد 10 راهكار براي برون رفت از شرايط 
بحراني بوده است. راهكارها بدين شرح است: » 1.توقف اخطارها و تهديدها و پيشگيري از خلع يد و ضبط ضمانتنامه و نظاير آن، 2.استفاده از ظرفيت هاي 
قانوني و قراردادي موجود از جمله: رعايت و اعمال مواد 20، 29، 30، 48 و 49 شرايط عمومي پيمان با در نظر گرفتن شرايط كنوني. اجرايي نمودن مواد 
4 و 5 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي مصوب 91/5/16. استفاده از ظرفيت ماده 81 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 
81/2/4. تس�هيل در اعمال و اجراي تبصره 80 قانون بودجه سال 56. اجراي كامل آيين نامه اجرايي بند »و« تبصره 5 قانون بودجه سال 97 و تهاتر 
بدهي هاي بانكي و مالياتي، 3.محاسبه و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در پروژه ها، 4.جبران هزينه هاي تنزيل اوراق و اسناد بدهي، 5.اعالم شاخص 
تعديل ماهيانه و پرداخت مابه التفاوت بهاي مصالح اصلي، 6.جايگزيني توليدكنندگان داخلي به جاي سازندگان خارجي در ليست تامين كنندگان، 
7.به روز رساني قراردادهاي سرمايه گذاري با توجه به شرايط بحران، 8.استمهال بدهي هاي مالياتي و توقف عمليات اجرايي، 9.استمهال بدهي هاي 

بيمه و توقف عمليات اجرايي، 10.رعايت مصوبات بانك مركزي از سوي بانك ها و استمهال واقعي بدهي هاي بانكي بدون اخذ جريمه.«

شرح 10 پيشنهاد خصوصي ها به دولت
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عكسروز

چهرهروز

مستند جديد »منوچهر طياب« در راه حقيقت
»منوچهر طياب« با جديدترين اثر مستند خود »لرستان، كهن سرزمين قوم كاسيت« متقاضي شركت در دوازدهمين دوره جشنواره 
بين المللي سينماحقيقت شد. اين فيلم مستندي از فعاليت هاي پيگير باستان شناسي و پژوهشي »عطا حسن پور سكوند« در استان 

لرستان و تأليفات او در ده سال گذشته است. »لرستان، كهن سرزمين قوم كاسيت« در مركز گسترش سينماي مستند و تجربي تهيه 
شده است. منوچهر طياب درباره ساخت اين مستند گفت: با توجه به فعاليت هاي خستگي ناپذير باستان شناس جواني چون عطا 

حسن پور، اين فيلم مستند از نظر جميع باستان شناسان و دوستداران فرهنگ كهن ايران، نه تنها جالب كه سندي براي حفظ ميراث 
فرهنگي ايران به ويژه لرستان و ناحيه زاگرس مركزي محسوب مي شود. 

میراثنامه

آغاز فصل سوم كاوش  در تپه »پوستچي« شيراز
مدير كل ميراث فرهنگي فارس از آغاز سومين فصل 
كاوش هاي باستان شناسي تپه ۶۵۰۰ ساله پوستچي 
شيراز توسط هيات ايراني خبر داد. مصيب اميري گفت: 
اين فصل از كاوش باستان شناسي تپه پوستچي با مجوز 
پژوهشكده باستان شناسي سازمان ميراث فرهنگي 
توسط يك هيات باستان شناسان ايراني به سرپرستي 
دكتر حسنعلي عرب و دكتر عليرضا سرداري زارچي 
در شيراز آغاز شده است . اميري با بيان اينكه فصل اول 
كاوش در اين تپه خرداد ماه سال ۹۵ انجام و منجر به 
كشف حدود هزار شيء باستاني شد، ادامه داد: اعتبار 
اين برنامه توسط دانشگاه هنر شيراز تامين شده است 
و اين فصل از كاوش تا نيمه دوم آبان امسال ادامه دارد. 
مديركل ميراث فرهنگي فارس خاطرنشان كرد كه آثار 
به دست آمده از كاوش هاي انجام شده در تپه پوستچي 
منجر به افزايش قدمت شهر شيراز از سه هزار به شش 
هزار و ۵۰۰ سال شده است. حسنعلي عرب سرپرست 
مشترك تيم كاوش تپه پوستچي شيراز در ارتباط با 
نتايج فصل دوم كاوش ها گفت: مطالعاتي كه تاكنون 
انجام ش��ده نش��ان مي دهد تپه پوستچي نخستين 
استقرارگاه در دشت شيراز است . او مهم ترين هدف در 
فصل دوم كاوش را ادامه اقدامات فصل قبل كه در واقع 
گاه نگاري محوطه باستاني پوستچي محسوب مي شود 
اعالم كرد و گفت: اين موضوع موجب مي شود تا باستان 
شناسان بتوانند به شناختي از اليه هاي قديمي تر از اين 

محوطه برسند. اين باستان شناس با اشاره به شواهد 
ديگري كه در كاوش ها به دست آمده بود نيز بيان كرد: 
ازجمله ش��واهد ديگري كه از اين فصل به دست آمد 
تعداد زياد قطعات سفالي و ابزارهاي سنگي است كه 
اطالعات زيادي در خصوص نحوه معيشت مردمان آن 
دوره به م��ا مي دهد. عرب افزود: همچنين از داده هاي 
استخواني به دست آمده به اين نتيجه رسيديم در اين 
محل، تدقين هايي از دوره ساساني وجود داشته است و 
انسان ها به صورت گذرا تدفين انجام داده اند كه احتمااًل 
مربوط به كوچ نش��يناني بوده كه در دوره ساساني در 

اين منطقه حضور داش��ته اند. عليرضا سرداري ديگر 
سرپرست مشترك اين تيم كاوش نيز گفت: بايد گفت 
تپه پوس��تچي بقاياي به جامانده از روستايي از دوران 
پيش ازتاريخ از ش��ش و هزار و ۵۰۰ تا هفت هزار سال 
پيش بوده كه در باستان شناس��ي ب��ه آن »باكون« يا 
»شمس آباد« گفته مي شود يعني مرحله شكل گيري 
روس��تاهاي بزرگ و پيچيده با فرهنگ مسنجم كه با 

روستاهاي قديمي تر متفاوت است . 
با شروع و ادامه اين كاوش  به نظر مي رسد بايد منتظر 

رونمايي فصل جديدي از تاريخ اين شهر راز باشيم.

بازارهنر

اجراي »مقام هاي خراساني« در تاالر وحدت
خواننده شناخته شده پاپ و موسيقي 
مقامي خراسان در تش��ريح تازه ترين 
فعاليت هايش از برگزاري يك كنسرت 
ويژه در ت��االر وح��دت و تدوين آلبوم 

منتخب آثارش خبر داد. 
محس��ن مي��رزازاده ب��ا گف��ت: طبق 
برنامه ريزي ه��اي انج��ام گرفت��ه روز 
چهارش��نبه ۳۰ آبان ماه س��ال جاري 

كنس��رتي را به همت موسس��ه فرهنگي- هنري 
»فروغ فلق« در تاالر وحدت تهران برگزار مي كنم. 
در اين كنس��رت كه با حال و هواي متفاوتي برگزار 
خواهد شد، قطعاتي از موسيقي مقامي خراسان به 
شكل تلفيقي موسيقي سنتي و موسيقي پاپ براي 
مخاطبان اجرا مي شود. ميرزازاده افزود: در اين اجرا 

كه با تنظيم و رهبري اركس��تر مجيد 
نظام ضيا برگزار مي ش��ود، تالش شده 
تا عالوه بر اجراي قطعات، بخش هايي 
را نيز به اجراي حركات آييني و محلي 
منطقه خراسان اختصاص دهيم كه فكر 
مي كنم مي تواند براي مخاطبان جالب 

توجه باشد.
او ادامه داد: اين كنس��رت ب��ا توجه به 
محتوايي كه براي آن در نظرگرفته ايم با كنسرت هايي 
كه طي ماه هاي اخير برگزار كردم، داراي تفاوت هايي 
خواهد بود كه تصور مي كنم مي تواند با اس��تقبال 
مخاطبان مواجه شود. به هر حال رپرتوارهاي برنامه 
در چند قطعه با كنس��رت قبلي تفاوت هاي زيادي 

دارد كه اميدوارم بتواند مورد استقبال قرار گيرد. 

دوبله ۷ فيلم به زبان اشاره 
 مدير اجرايي طرح »سينما اشاره« اعالم 
كرد كه تاكنون هفت فيلم به زبان اشاره 
دوبله شده است. امير اسماعيل تهراني با 
اشاره به تالش هاي ۹ ساله براي راه اندازي 
»دوبله اش��اره« اظهار كرد: اگر حمايت 
مديراني چون مجيد مسچي مديرعامل 
موسسه سينما شهر و محمدرضا فرجي 
مديركل سينماي حرفه اي نبود شايد 

ام��روز »دوبله اش��اره« فيلم هاي س��ينمايي اتفاق 
نمي افتاد. او ادامه داد: تاكنون هفت فيلم با همراهي 
موسسه سينما شهر و حمايت بنياد سينمايي فارابي 
براي ناشنوايان دوبله و از سوي نمايندگان ناشنوايان به 
تاييد رسيده و مجوز دوبله اين فيلم ها صادر شده است. 
مدير اجراي »سينما اشاره« همچنين از تالش براي 
چاپ كتاب »هنر دوبله اشاره« به همت بنياد سينمايي 
فارابي خبر داد و عن��وان كرد: فيلم هاي »نگار«، »به 
وقت شام«، »هزار پا«، »اكس��يدان«، »آينه بغل«، 

»چهارراه استانبول« و »تگزاس« دوبله 
اشاره شده است.

تهراني اظهار كرد: هم اكنون ۸ نفر در حال 
دوبله فيلم هاي سينمايي به زبان اشاره 
هستند و در صورت افزايش حمايت ها، 
مي توانيم با انجام آم��وزش، اين طرح را 
به صورت سراسري در كش��ور اجرا و از 
ظرفيت اس��تعدادهاي موجود در اين 

بخش استفاده كنيم.
او با اشاره به تالش براي انجام »دوبله اشاره« فيلم هاي 
ايراني براي مخاطبان انگليسي زبان و آلماني گفت: يك 
زبان اشاره بين المللي وجود دارد و در كنار آن، بيش 
از ۱۰۰ زبان بومي اشاره داريم كه مي توان فيلم هاي 
ايراني را براي جامعه ناشنوا در اروپا توزيع كرد. تهراني 
در پايان تاكيد كرد: نهادهاي بين المللي سينمايي از 
جمله بنياد سينمايي فارابي مي توانند در راه جهاني 

شدن طرح »دوبله اشاره« تالش كنند.

تماشاي »با من« با امريكايي ها
فيلم كوتاه »با من« ساخته آزاده قچاق به 
جشنواره اي در امريكا راه يافت. فيلم كوتاه 
»با من« ساخته آزاده قچاق به جشنواره 
»النس��بورگ« در امريكا راه يافت. اين 
جشنواره از ۵ تا ٧ اكتبر برابر با ۱۳ تا ۱۵ 
مهرماه در واشنگتن برگزار مي شود. اين 
فيلم يكشنبه ۱۵ مهرماه در بسته »فيلم 

كوتاه« به نمايش گذاشته مي شود.
ديگر عوامل اين فيلم كوتاه كه داستان فرار نافرجام 
دختري از گذشته اش است، عبارتند از تهيه كنندگان: 
داوود قچاق و مرتضي قيدي، نويسنده و كارگردان: 

آزاده قچاق، بازيگران: نگين معتضدي، 
علي مقص��ودي، مهتا س��يديان، مدير 
فيلمب��رداري: مرتضا قي��دي، تدوين: 
بنيامين قچاق، موسيقي: ابوذر صفاريان، 
صدا: مجيد نجاتي، صداگذار: س��امان 
ش��هامت، طراح گريم: جالل موسوي، 
طراح صحنه و لباس: آزاده قچاق، مدير 
توليد: حس��ين كاكاوند، مديرصحنه: 
مرضيه محمدي، دستيار كارگردان: پيام احمدي نيا، 
مجريان گريم: پيمان پورنيك دست و مرسده رضايي، 

عكس: هادي قيدي. 

معرفي برگزيدگان جشنواره فيلم هاي انسان دوستانه
 مراس��م اختتاميه دومين جش��نواره 
فيلم هاي انسان دوستانه )آسا( با معرفي 
برگزي��دگان بخش ه��اي مختلف اين 

جشنواره برگزار شد.
مجي��د مصاحب��ي، دبي��ر جش��نواره 
فيلم هاي انسان دوستانه، آسا، با اشاره 
به اينكه استقبال فيلمس��ازان در اين 
دوره بسيار بيشتر ازدوره اول بود، گفت: 

در طي اين دوره بيش از ۲۵۰۰ فيلم از ۱۲۲ كشور 
به دبيرخانه جش��نواره رسيد و ۸۵ اثر در طي ۴ روز 

به نمايش درآمد.
او ادامه داد: در اين دوره از جشنواره محمدعلي طالبي 
نيز حضور داش��ت و فيلم سينمايي بيد و باد وي در 
بخش ويژه به نمايش درآمد. در ادامه اين مراس��م 
برگزيدگان بخش هاي مختلف به شرج زير معرفي 
شدند: نشان جشنواره براي بهترين كارگرداني به 
لحاظ محتوا اهدا ش��د به جرالدين اوتير براي فيلم 

داستاني به من نگاه كن، از كشور ايتاليا. 
نشان جشنواره و لوح تقدير براي بهترين 
كارگرداني به الورنت ميشلت براي فيلم 
داس��تاني فوگازي از كشور بلژيك اهدا 
شد. لوح تقدير ويژه جشنواره به مالكوم 
 chetto كاووما، بازيگر نوج��وان فيلم

child از كشور نروژ اهدا شد.
تندي��س و لوح بهترين فيلم مس��تند 
جشنواره به فيلم مستند دنياي مائو به كارگرداني 
پابلو دال چيكا از كش��ور اس��پانيا اهدا شد. تنديس 
و لوح بهترين فيلم انيميش��ن جش��نواره به فيلم 
انيميشن يادبود به كارگرداني برادران جامتاكسا، 
از كشور تايلند اهدا شد. تنديس و لوح بهترين فيلم 
داستاني جشنواره به فيلم داستاني كشور زرد از كشور 
پرتغال اهدا ش��د. دومين دوره جشنواره فيلم هاي 
انسان دوستانه آسا از ۲۸ سپتامبر تا ۲ اكتبر در شهر 

وايمار كشور آلمان برگزار شد.

تاريخنگاري

وقتي داماد مظفرالدين شاه رييس مجلس شد 
پانزدهم مهر ۱۲۸۵، مرتضي قلي صنيع الدوله داماد مظفرالدين شاه به رياست مجلس 
شوراي ملي برگزيده شد.  پس از گشايش مجلس اول و تد وين نظام نامه انتخابات، كه مرد م 
را به شش گروه يا طبقه )شاهزاد گان و قاجاريان، علما و طلبه ها، اعيان و اشراف، بازرگانان، 
اصناف، زمين د اران و كشاورزان و پيشه وران(، تقسيم  كرد ، صنيع الد وله به نمايند گي از 
طبقه اعيان به مجلس راه يافت. با پايان گرفتن انتخابات مجلس د ر روز ۱۴ مهر ۱۲۸۵ش 
د ر تهران، نخستين جلس��ه مجلس با حضور نمايند گان تهران به رسميت شناخته و 
هيات رييسه مجلس نيز تعيين شد . د ر اين جلسه مرتضي قلي خان صنيع الد وله به رياست 
و ميرزا حسن خان وثوق الد وله و حاج محمد  حسين امين الضرب به نيابت انتخاب شد ند . 
د وره اول مجلس د ر ايران، د ر حقيقت مجلس موسسان و خبرگان بود . اين مجلس وظيفه 
اجراي مشروطيت را بر عهد ه د اشت بنابراين، بايد  كشور را از وضعيت بي قانوني صرف خارج 
و به كشوري قانون مند  تبد يل كند  و اين كار سهل و آساني نبود . راجع به اوضاع و شرايطي كه 
صنيع الد وله د ر آن برهه به رياست مجلس انتخاب شد  صفايي د ر كتاب رهبران مشروطه 
خود  مي نويسد : »وظيفه رياس��ت مجلس براي كشور و مرد مي كه مشروطه و مجلس 
را نمي د انستند  كاري بس د شوار بود . نه تنها مرد م بلكه بيشتر نمايند گان نيز به وظيفه 
خود  و حد ود  اختيارات مجلس آشنا نبود ند  و نمي د انستند  چه بايد  بكنند ؟ د ولت و رجال 
مستبد ش هم به آساني حاضر نبود ند  اقتد ارات خود  را بكاهند ، آنها مي خواستند  مجلس 
فقط مركز قانونگذاري باشد  و د ر امور سياسي و اجرايي مد اخله نكند ، چنان كه مشيرالد وله 
د ر همان روزهاي اول مجلس به سعد الد وله گفته بود : »اينجا مشروطه نيست، شاه يك 
مجلسي به شما د اد ه كه بنشينيد  و قانون وضع كنيد .«  ملك زاد ه نيز د ر بيان از آزاد يخواهي و 
وطن د وستي صنيع الد وله، كه شايد  اين ويژگي ها همراه با امتيازات د يگري از قبيل د اماد  شاه 
بود ن، د ر ساختار قد رت قرار د اشتن و ...، شرايط رييس مجلس شد ن را براي او فراهم آورد ، 
مي نويسد : »د ر ميان هزارها د يوانيان و رجال د ولت كه همگي مستبد ، بي سواد  و ستمگر 
بود ند  چند  نفري از جمله صنيع الد وله و مشيرالد وله و... كه د ر اروپا تحصيل كرد ه بود ند  و كم 
و بيش از اوضاع جهان اطالع د اشتند  و از د ستگاه شرم آور د ولت ناراضي بود ند  ، مايل بود ند  

كه ايران هم گامي د ر راه اصالحات برد ارد . د ر ميان اين رجال صنيع الد وله يگانه كسي بود  
كه صميمانه همكاري با آزاد يخواهان مي نمود  و بد ون پروا د ر مجالس خصوصي آنها حضور 

پيد ا مي كرد  و از اوضاع د ولت انتقاد  كرد و آنان را به راهي كه صالح بود  هد ايت مي كرد .«

كیوسك

صلح جوياني در دل جنگ
   ال پايس: 

برن��دگان صل��ح نوبل 
۲۰۱۸، از تاثيرگذارترين 
افرادي بودند كه تاكنون 
موف��ق ب��ه دريافت اين 
جايزه شدند. به گزارش 
صفحه اول اين روزنامه، 
جايزه صلح نوبل س��ال 
۲۰۱۸ مي��الدی به دو 

فعال مبارزه با خشونت جنسی اعطا شد. دنيس 
موکوگی، پزشک ۶۳ س��اله متخصص زنان که 
قربانيان تجاوزات جنس��ی را تح��ت درمان قرار 
می دهد و همچنين ناديا مراد، از شهروندان اقليت 
يزيدی در عراق که در رابط��ه با رنج هايی که در 
زمان اسارت از س��وی داعش بر او تحميل شده 
س��خن گفته اس��ت؛ هر دو فرد به شکلی همراه 
شدن سوءاستفاده جنسی از زنان با جنگ را شاهد 
بوده اند. به گزارش ال پايس، موکوگی توانس��ته 
ده ها نفر از زنان��ی که در جمهوری کنگو به دليل 
تجاوز جنسی به بيمارس��تان منتقل شده اند را 
تحت درمان قرار دهد. ناديا مراد نيز تالش کرده 
به صورت علنی در راستای شفاف سازی جنايت ها 
و برده داری جنس��ی داعش سخن بگويد. نقطه 
مشترک اين دو فرد آن است که هر دو در نقطه ای 
از جه��ان زندگ��ی کرده اند که زن ب��ودن در آن 

خطرناک است. 

   نيويورك تايمز:
به نظر مي رس��د در اين 
سال ها، قدرت نمايي بين 
كش��ورها، از صف آرايي 
نظامي، به درگيري هاي 
س��ايبري و جن��گ نرم 
تبديل ش��ده است. اين 
روزه��ا، خبرهاي هك  
و حمله هاي س��ايبري 

متعددي به گوش مي رس��د. اين روزنامه نيز در 
صفحه اول خود، گزارشي جديد عليه چين منتشر 
كرده است. طبق اين گزارش، چين با استفاده از 
تراشه هايی به اندازه نوک مداد، رازهای تجاری اپل 
و آمازون را سرقت کرده، هرچند به نظر نمی رسد 
در اين عمليات اطالعات مشتريان سرقت شده 
باشد. اين اقدام فراتر از هک های مبتنی بر نرم افزار 
اس��ت. در گزارش اصلی آمده كه به نظر می رسد 
جاسوس��ان چينی مجرايی ايده آل برای سرقت 
اطالعات يافته اند. اين در حالی است که اپل به طور 
رسمی اين گزاش را رد می کند. همچنين هرگونه 

همکار با اف بی آی دراين باره را نيز انکار می کند.

   داون: 
»شهباز شريف« رئيس 
حزب مسلم ليگ شاخه 
نواز ش��ريف پاکستان و 
رهبر اپوزيسيون توسط 
 NAB سازمان بازرسی
دستگير و برای محاکمه 
روان��ه دادگاه ش��د. ب��ه 
گزارش صفحه اول اين 

روزنامه، تعداد زيادی از طرفداران حزب مسلم ليگ 
شاخه نواز شريف با بستن مسيرها از تردد خودروی 
زرهی حامل شهباز شريف به سمت دادگاه الهور 
جلوگيری کردند. همچنين گفته شده كه تکاوران 
ارتش و پليس تدابير ش��ديد امنيت��ی را اطراف 
دادگاه الهور، محل محاکمه شهباز شريف به اجرا 
گذاشته اند. شهباز شريف برادر نخست وزير سابق 
پاکستان اعالم کرد بدون دليل دستگير شده است. 
به گفته »خورشيد ش��اه« از رهبران ارشد حزب 
مردم و رئيس سابق اپوزيسيون پاکستان، از سال 
۱۹۸۵ بازداشت رئيس اپوزيسيون بی سابقه است.

نگاهي به تعداد بازديدكنندگان از ايستگاه هاي فضايي بين المللي

گروهگوناگون|
در س��ال هاي گذشته، زماني كه گزارشي 
از ايستگاه ها و اكتش��افات فضايي مطرح 
مي شد، منبعي براي اين اخبار جز امريكا و 
شوروي نبود. طبق آخرين گزارش هاي منتشر شده، در دو 
دهه اخير كشورهاي ديگر نيز به رقابت هاي فناوري فضايي 
در جهان اضافه شدند. اكنون بعد از پيشرفت هاي روزافزون 
در حوزه فضانوردي، رقابت از بين كشورها فراتر رفته و به 
فعاليت بين ايستگاه هاي فضايي بين المللي رسيده است؛ 
ايستگاه هايي كه با مشاركت بيش از ۱۵ كشور ساخته شده 
و در م��داري نزديك به زمين و در ارتفاعي حدود ۳۳۰ تا 
۴۳۵ كيلومتري از سطح زمين در حركت است. آنطور كه 
گفته شده، ايستگاه هاي فضايي امروزه بخش جدايي ناپذير 
پژوهش هاي فضايي و ارتباط انسان با مدار زمين تلقي 
مي ش��وند. در آغاز هفته جهاني فضا، ناسا در تازه ترين 
گزارش خود، آماري از تعداد بازديدها از ايس��تگاه هاي 
فضايي در سراسر جهان منتشر كرد. طبق اين گزارش، تا ۵ 
اكتبر ۲۰۱۸، در محموع حدود ۲۲۲ نفر در سراسر جهان 
از ايستگاه هاي فضايي بازديد كردند. در اين ميان، مانند 
بسياري از اتفاق هاي ديگر در حوزه فضانوردي، امريكا در 
صدر فهرست قرار گرفته است. براساس امار منتشر شده، 
تاكنون ايستگاه هاي هوايي ۱۴۶ بازديدكننده امريكايي 
داشتند.  همانطور كه گفته شد، امريكا و روسيه به عنوان دو 
غول بزرگ فضايي در جهان شناخته مي شدند و همچنان 
نيز، به عنوان ابرقدرت هاي سنتي فضا، در جهان شناخته 
مي شوند. طبق گزارش ناسا، روسيه نيز دومين كشوري 
است كه بيش��ترين تعداد بازديدكننده از ايستگاه هاي 

فضايي بين المللي را داشته است.
طبق بس��ياري از گزارش ها، روسيه و امريكا براي حدود 
۴۰ س��ال در جهان تنها كش��ورهايي بودند كه توانايي 
ارس��ال فضانورد به فضا را داشتند اما در سال هاي اخير، 
ژاپن نيز به جمع آنها پيوست. اين در حالي است كه شمار 
بازديدكنندگان روس��ي و ژاپني، تفاوت قابل توجهي با 
امريكايي هايي دارد كه از ايس��تگاه هاي فضايي بازديد 
كردند. براس��اس آمار منتشر ش��ده، تاكنون حدود ۴7 
روس و ۹ ژاپني از ايستگاه هاي فضايي بين المللي بازديد 
كرده اند؛ هرچند در اين ميان افرادي بودند كه چندين 

بار موفق به بازديد ايستگاه هاي فضايي شدند. براساس 
بس��ياري از گزارش ها، ژاپن تالش هاي بس��ياري براي 
حضور در عرص��ه رقابت فضاي��ي دارد. آنطور كه گفته 
شده، طبق پيشنهاد جديد س��ازمان فضايي ژاپن، اين 
كشور تصميم دارد تا٢٠٣٠ ميالدي، فضانوردي به ماه 
بفرستد. همچنين گفته شده كه ژاپن در زمينه اكتشافات 
فضايي ماموريت هاي موفقي را براي كاوش خورش��يد، 
ماه و دنباله دارها در كارنامه خود به ثبت رس��انده است.  
در مي��ان كانادايي ها نيز، ح��دود 7 نفر تاكنون موفق به 
بازديد از ايستگاه هاي فضايي شدند كه كريس هدفيلد، 
با توجه به فيلم هاي منتشر شده از تجربيات سفرش در 
س��ال ۲۰۱۳، به معروف ترين بازديدكنندگان كانادايي 
تبديل شد. او اولين كانادايي  بود كه در فضا قدم زد. ايتاليا، 
فرانسه و آلمان نيز، از ديگر كشورهايي هستند كه هرچند 
از غول هاي فضايي فاصله قابل توجهي دارند اما در رقابت 
با يكديگر تاكنون تعدادي بازديدكننده به ايستگاه هاي 
فضايي فرستاده اند. قزاقستان، دانمارك، هلند، بريتانيا، 
اسپانيا، مالزي، كره جنوبي، برزيل، سوئد وآفريقاي جنوبي 
نيز، از ديگر كشورهايي هستند كه هر كدام تاكنون يك 
بازديدكننده به ايستگاه هاي فضايي فرستاده اند.  موسسات 

بين المللي مختلفي بطور دايم وضعيت صنعت فضايي را 
در كشورهاي جهان بررسي كرده و در قالب گزارش هاي 
ساالنه منتشر مي كنند. اين موسسات معيارهاي متعددي 
را براي اين منظور در نظر مي گيرند. اين معيارها از ميزان 
بودجه اي كه هر كشور در صنعت فضايي صرف مي كند 
تا ميزان رش��د فناوري در هر كشور را شامل مي شود اما 
فناوري فضايي در دهه هاي اخير به صنعتي سودآور و در 
عين حال راهبردي تبديل شده است. همچنين، آنطور كه 
گفته شده، اعزام انسان به فضا، نيازمند طراحي و ساخت 
فضاپيما و پرتابگرهايي اس��ت كه بتوانند امينت جاني 
فضانوردان را در مدت سفر فضايي تامين كنند. عالوه بر 
اين، انجام پروازهاي فضايي سرنشين دار، زيرساخت هاي 
گسترده اي نياز دارد؛ زيرساخت هايي مانند مراكزي براي 
آموزش فضانوردان، مراكزي براي طراحي، ساخت و پرتاب 
فضاپيماها، مراكز و تجهيزات پيشرفته براي پشتيباني 
ماموريت هاي سرنشين دار و ... بر اين اساس، به نظر مي رسد 
كه رقابت هاي بس��ياري در بين كش��ورها وجود دارد. با 
اين حال، ممكن است در چندين سال آينده، پيشرفت هاي 
فضايي تا حدي باشد كه حتي بازديد از ايستگاه هاي فضايي 

به تفريحي روزمره تبديل شود. 

مقصدي آن سوي ابرها 

آمارنامه
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