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نيـازاقتـصادايـران

بانك مركزي ايران
ارزش پول ملي را
احيا كرد

بررسي «تعادل» از وضعيت روند معامالت
در بازار سرمايه

چرا بورس تهران
پربازدهترين
بورس جهان شد؟

صفحه 4

يادداشت

برجام و بازدمي جديد
اكبر قاسمي |
س�فير پيش�ين در اوكراي�ن و ريي�س
پيشين دفتر حفاظت منافع مصر|
تحرك هوشمندانه رييسجمهوري ،بازدمي
جديد به ديپلماس��ي و يك عقالنيت به موقع
و خردمندانه با ه��دف بازياب��ي در بهرهوري
تالشها و فرصتها است.
قبل از س��فر دكترروحاني به اي��روان ،خبر از
طرحي نو از تح��رك درچهارچ��وب  5+1در
نشس��ت هئيت دولت روز چهارش��نبه اعالم
شد؛ اين اقدام هوشمندانه ،همچون اكسيژني
جدي��د ،موجد تح��والت متوال��ي وچند اليه
گرديد.
در اولين گام ،زنده بودن ديپلماسي و آمادگي
اي��ران براي حف��ظ عقالني��ت در چهارچوب
دس��تاوردهاي منطقي آنچه از خالل تحرك
ديپلماتيك درنيويورك ناتمام ماند را مجددا
بازتعريف و احيا ك��رد؛ همزمان دكتر ظريف،
در موضع مكمل و هدفمند ،دوگام معنادار را
رونمايي ساخت:
اول اينكه نفي آنچ��ه به نق��ل از اروپاييها از
س��وي گاردين به ص��ورت بيپاي��ه درفضاي
رس��انه پردازش ش��ده بود -كه چنانچه گام
چهارم ايران برداشته ش��ود «مكانيزم ماشه»
برميگ��ردد -را ب��ا اراي��ه منط��ق حقوقي و
تكنيكي براس��اس بنده��اي ۳۶و ۳۷برجام،
جزو موضع مش��روع خود دانست كه اقدامات
جبران��ي را ب��ردارد و اروپاييه��ا ،براس��اس
الزامات برج��ام نميتوانندمتقاب�لا اقدامات
عكسالعملي داشته باشند .
دوم اينكه ايران ،اقدامات جبراني خودرادرگام
چهارم با ق��وت برخواهد داش��ت و در صورت
ع��دم نتيجه مطل��وب از محص��ول مذاكرات
در نيويورك ،ش��اهد گامه��اي جديد كاهش
تعهدات ايران درروزهاي آينده خواهيم بود.
اين موض��ع محكم اززب��ان رييس دس��تگاه
ديپلماس��ي ،همزمان با رهنمود مقام معظم
رهبري مبتن��ي برتاكيد برتحرك س��ازمان
ان��رژي اتم��ي اي��ران درخصوص ض��رورت
برداشتن گامهاي قوي بعدي تا كسب نتيجه
مطلوب ،همگي بيانگر پويايي ،تحرك جديد
والقاي ديپلماسي چندوجهي ،عمل ،اراده توام
با عقالنيت تاحصول تبلور نتاي��ج الزم از اين
پرونده است.
در اين ح��ال ،دراردوگاه امريكاييها؛ ش��وك
اس��تيضاح اوكراي��ن گي��ت و موج س��نگين
دمكراته��ا ب��راي بياعتبارس��ازي ترامپ با
تكهاي واكنشي او ،فضاي س��نگيني ايجاد
كرده است  .همچنين پمپئو در دو محور؛ يكي
جوسازي در زمينه تخليه نفت كشتي ادريان
در س��وريه و ديگري در ايتاليا به دنبال ادامه
نمايش خط تحريمها بود كه اين امر با فش��ار
خارج ك��ردن ماهاناير ،درصدد نش��ان دادن
اراده كوركورانه امريكا ب��ا نمايش صرف ادامه
فشارحداكثري از طريق تحريمها است.
در همي��ن حال خب��ر كنارهگيري مس��وول
پرون��ده تحريمه��اي مال��ي خان��م يهودي
مندلكر تا چن��د هفته ديگر بيانگ��ر ،بيرمق
ش��دن كارامدي اين نوع اقدام��ات تكراري را
آشكارمي سازد .با نزديك ش��دن  ۱۸آبانماه
كه موعد اجراي گام چهارم است ،گمانهزنيها
كه ماهيت نوع گام بعدي چه آثار شكنندهاي
بر امريكا ميتواند داشته باشد ،موضوع محافل
كارشناس��ي رابه خ��ود گامها ك��ه ميتواند
ش��امل :نظام بازرس��يها ي��ا فزون��ي يافتن
زنجيرهه��اي س��انتريفيوژ  R8يان��وع كيفي
درجه غنيس��ازي و غيره.باشد مشغول كرده
اس��ت .در اين ميان فرانس��ويها براي حفظ
موقعي��ت خوددرديپلماس��ي ميانجگي��ري
درچهارچوب اظهارات لودريان وسفير فرانسه
در تهران با اعالم تاري��خ نوامبر به عنوان ادامه
تالشهاي خود را با س��قف زمان��ي به عنوان
فرص��ت باقيمانده ديپلماس��ي اع�لام نموده
تاهمچنان نقش پاري��س راروي صحنه فعال
نشان دهند تا درچارچوب طرح چهارمادهاي
خودزمين��ه عين��ي مذاك��رات در س��طوح
كارشناس��ي يا وزراي  5+1را تسهيل سازند.
بر اين اس��اس ،چش��مانداز تحوالت پروفايل
برجام ،دركنار موقعيتهاي ناشي از تحوالت
منطقهاي مثل ،يمن ،سوريه ،عراق ،اسراييل،
فلسطين ،لبنان و افغانستان ....كامال همديگر
را متاثر و متألم ساخته و ميسازد.

شركتارتباطاتزريساخت
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«تعادل» رد پاي ماموريت وزير جديد انرژي
عربستان را در زندگي او بررسي ميكند

سفر 30ساله عبدالعزيز
تا ايستگاه نفت پادشاهي

پهپادجاسوسيامريكا
با تجهيزات بومي ايران سرنگون شد
جانشين وزير دفاع با بيان اينكه قدرت دفاعي و بازدارندگي
دفاعي در كنار ديپلماس��ي بس��يار كارآمد است گفت :اگر
كشوري ضعيف باشد امريكاييها حتما به آن كشورحمله
ميكنند ،زيرا آنها به مساله صرفه و منفعت در اقدامات خود
توجه دارند .به گ��زارش روابط عمومي وزارت دفاع ،س��ردار
قاسمتقيزادهجانشينوزيردفاعوپشتيبانينيروهايمسلح
در دومين همايش ملي مصونسازي زيرساختها و صيانت
از مردم اظهارداش��ت :مجموعه نيروهاي مس��لح و صنعت
دفاعيتوانستفعاليتهايعلميوصنعتيرادرسطحملي،
مديريتوپيشببردوبطورطبيعيوباتوجهبهتكنولوژيها
و فناوريهاي س�لاحهاي دش��منان و تهديدات موجود از
سوي رژيم صهيونيستي و امريكا ،فناوريهاي هاي مقابله
و تكنولوژيهاي جهش��ي دفاعي را طراحي و بهكار گرفته
است .جانشين وزير دفاع با اشاره به روند شكلگيري صنعت
موشكي كشور گفت :روزي كه فعاليت در حوزه موشكي را
ش��روع كرديم ،پنج نفر بوديم و روي موشكهاي زمين به
زمين كار ميكردند اما بعد از مدتي به اين نتيجه رس��يديم
كهنبايدانفعالداشتهباشيموبايدباابتكارپيشبرويموبراي
ايجادبازدارندگيموثربحثتهاجميرامدنظرقرارداديم.به
همين دليل تمامي فعاليت خود را جهت ايجاد بازدارندگي
فعال متمركز كرديم .وي ادامه داد :ما در حوزه موشك زمين
به زمين در دو بعد س��وخت جامد و مايع تحقيقات بس��يار
گس��تردهاي انجام داده و تا برد قابل توجهي به موشكهاي
نقطه زن دست پيدا كردهايم و همه اين دستاوردها بر اساس
فناوري و فرموله��اي خاص خودمان اس��ت .وي افزود :در
موش��كهاي دوربرد زمين به زمين نيز از س��وخت جامد
استفاده ميكنيم كه با استفاده از اين فناوري در موشكهاي
ذوالفقار كه با آن پايگاههاي داع��ش را در بوكمال و ديرزور
مورد اصابت قرار داديم و بواس��طه آن  ۷۴نفر از فرماندهان
داعش كشته شدند و همين باعث شد كار داعش تمام شود،
استفادهكرديم.البتهبنابرتاكيداتمقاممعظمرهبريدقت
موش��كها را افزايش داديم و كارهاي بزرگ علمي و بومي
ارزانقيمتدراينحوزهانجامشد.
س��ردار تقيزاده ادامه داد :در بخش موشكهاي كروز با برد
 ۸۰۰و  ۱۲۰۰كيلومتر را به نام هويزه كامل كرديم؛ البته در
اين حوزه فعاليتهاي بس��ياري صورت گرفته كه رسانهاي
نكرديم؛ در بخش دوش پرتابها نيز از سنس��ورهاي بومي
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استفادهكرديمكهخيليازكشورهافاقدچنينسنسورهاي
دوگان��هاي در اين بخش هس��تند .وي همچنين گفت :در
موشكهاي ضد زره با اس��تفاده از ليزر داراي موشكهايي
مثلهويزههستيمكهكاربردآنعليهداعشبسيارموثربودو
امروز اين موشك جزو دو موشك معروف محسوب ميشود.
سردار تقيزاده ادامه داد :در بحث موشكهاي پدافند هوايي
در كنار بردهاي كوتاه ،چندي پيش باور  ۳۷۳رونمايي شد
كه داري تكنولوژي بسيار پيشرفتهاي است و امريكاييها
به خوب��ي ميدانند و اين فن��اوري را ميشناس��ند و پهپاد
جاسوس��ي امريكا با همين تجهيزات بومي ساقط شد .وي
قدرتدفاعيوبازدارندگيدفاعيرادركنارديپلماسيبسيار
كارآمددانستوگفت :اگركشوري ضعيفباشد امريكاييها
حتما به آن كشورحمله ميكنند ،زيرا آنها به مساله صرفه و
منفعت در اقدامات خود توجه دارند و اگر ببينند تهاجم به
كشورما مثل عراق و افغانستان براي آنها صرفه دارد ،تهاجم
ميكند اما ببينند توان دفاع دارد با او وارد جنگ نميشوند.
س��ردار تقيزاده گفت ۶۰ :هزار امريكايي در اطراف كشور
ما حضور دارند و آنها قطعا اين عقالنيت را دارند كه اقدامي
عليهمانكنندوميفهمندكهتجهيزاتوامكاناتيميسازيم
و استفاده ميكنيم كه توانسته هواپيماهاي بدون سرنشين
آنها را س��رنگون كرده يا پهپاد آنها را بنش��انيم .وي اضافه
كرد :در حوزه س��اخت بالگرد و ناوچه و قايقهاي تندرو هم
كارهاي بزرگي انجام شده و تحول بزرگي در تكنولوژيهاي
روز داش��ته ايم؛ البته قرار نيس��ت ما چيزي بسازيم كه آنها
دارند بلكه خواست و نياز خود را توليد ميكنيم و ديديد كه
پهپاد جاسوسي امريكا چگونه با تجهيزات بومي شناسايي
و سرنگون ش��د .س��ردار تفيزاده ادامه داد :در زمان هدف
قرار دادن پهپاد امريكايي يك هواپيما بسيار پيشرفته p8
امريكايي نيز در پشت س��ر آن در حال پرواز بود اما چگونه
نتوانستند از اين تجهيزات عليه رادارهاي ما استفاده كرده
و آنها را مختل كنند؛ اين نش��ان ميدهد كه ما كار خود را با
استفادهازتكنولوژيهاينامتقارنوبسياارزانبهخوبيانجام
دادهايم .وي ادامه داد :ما به دنبال آن هستيم سالحي بسازيم
كه از سالح امريكا برتر و البته قيمت آن ارزانتر و متناسب
با جغرافياي تهديد باش��د؛ البته تمام اين تالشها در حالي
صورت ميگيرد كه ميانگين سني دانشمندان وزارت دفاع
 ۳۳سالاستوآنهاآمادهكارهايبزرگيهستند.

سامانه پيامكي روزنامه تعادل

به شماره  30005320در دسترس شماست
مخاطبان عزيز ميتوانند نظرها ،انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند.

اسماعيل خليلزاده |
نايبرييس اتاق تعاون ايران|
توسعه بخش تعاوني رمز گذر موفق اقتصاد ايران
از گردنههاي سخت و پيچ تاريخي است و ميتواند
مطمئنترين بس��تر را براي رهايي از وابستگي به
فروشنفتخامفراهمآورد .رونماييوآشكارسازي
اين رمز اقتصادي هم ش��امل حداكثرسازي توليد
پايدار غيرتورمي و مردم ساالر كردن نظم تازه رشد
اقتصاديوتوليدثروتاست...
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خبر

عضو حقوقدان شوراي نگهبان خبر داد

برخورد با تخلف نامزدهاي انتخابات
با ارايه كارت قرمز
با نزديكتر ش��دن ب��ه موعد رس��مي انتخابات
س��ال ،98بازار ارزيابيهاي تحليلي در خصوص
راهكارهاي بهبود ش��اخصهاي مش��اركتي در
انتخابات حس��ابي گرم ش��ده و افراد و جريانات
مختلف در اين زمينه ب��ه اظهارنظر ميپردازند.
در همين خصوص رييس پژوهش��كده ش��وراي
نگهب��ان ب��ر ل��زوم تصوي��ب اصالحي��ه قانون
انتخاب��ات در مجل��س ب��ه منظور اج��راي هر
چه س��ريعتر سياس��تهاي كل��ي انتخابات در
انتخابات اسفند ماه تاكيد كرد.
به گزارش ص��دا و س��يما ،س��يامك رهپيك در
نشس��ت خبري در اين پژوهش��كده در پاس��خ
به پرس��ش خبرنگاري درباره مطالب��ه نخبگان
از ش��وراي نگهب��ان ب��راي برخ��ورد ب��ا تخلف
نامزده��اي انتخابات با اراي��ه كارت قرمز ،گفت:
اصالحات قانون انتخابات كنوني انجام ش��د كه
در آن موضوع اس��تاني ش��دن انتخابات مطرح
بود ك��ه مجلس و دس��تگاههاي مختل��ف براي
اين اصالحات تالش بس��يار كردند و پژوهشكده
ش��وراي نگهبان ني��ز در اين خص��وص فعاليت
داشت.
وي اف��زود :در اي��ن اصالح��ات تالش ش��د كه
بخشهاي��ي از سياس��تهاي كل��ي انتخابات،
ابالغي رهبر معظم انقالب در سال  ۹۵منعكس
ش��ود و كارهاي نس��بتا خوبي هم انجام شد ،اما
تكليف اين اصالحيه هنوز روشن نيست .رهپيك
گف��ت :از نماين��دگان مجل��س ميخواهيم كه
اين موضوع پيگيري ش��ود تا اي��ن اصالحات كه
به اجراي سياس��تهاي كل��ي انتخابات مربوط
ميشود هرچه سريعتر به اجرا برسد ،اصالحاتي
كه موضوعات مختلفي در آن مطرح شده است و
پيشرفت قابل توجهي در مقايسه با قانون كنوني
انتخابات دارد.
عضو حقوقدان ش��وراي نگهب��ان ،تصريح كرد:
در قان��ون كنوني انتخاب��ات در قب��ال تخلفات
انتخاباتي ،موضوعات قابل توجه��ي نداريم ،اما
در اصالحيه اي��ن قانون موض��وع تخلفات مالي
كانديداها ،تبليغات انتخابات و موضوعات متنوع
به نحو قابل توجهي مندرج اس��ت كه انتخابات
را ب��ه خوب��ي ضابطه من��د ميكن��د .وي گفت:
پرس��ش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما درباره
تخلفاتي مانند دروغگوي��ي احتمالي كانديداها
و تخري��ب رقب��ا در دوره تبليغ��ات انتخابات در
اصالحيه قان��ون انتخابات مطرح اس��ت و براي
برخي از اي��ن تخلف��ات انتخاب��ات جرمانگاري
ش��ده اس��ت كه نقش بازدارن��ده دارد و چنين

|ريحانه مهدوي|
آمار منتشرش��ده از س��وي گمرك اي��ران مبني
بر مي��زان واردات و صادرات غير نفتي در ش��ش
ماهه نخست سال نش��ان ميدهد كه واردات در
نيمه نخست امسال به نس��بت مدت مشابه سال
گذشته ،از نظر وزني افزايش چشمگيري نداشته
ول��ي از نظ��ر ارزش دالري ،بي��ش از  5.5درصد
كاهش داشته است و در مقابل صادرات غير نفتي
نسبت به مدت مش��ابه س��ال قبل خود از لحاظ
وزني افزايش  23درصدي را به خ��ود ديده اما از
نظر ارزشي  ۱۰.۵۵درصد كاهش داشته است .به
گزارش «تعادل» آمار صادرات و واردات غير نفتي
در شش ماهه نخست س��ال نشان ميدهد كه در
نيمه اول س��ال جاري بيش از  16.56ميليون تن
انواع كاال به كش��ور وارد ش��ده كه ارزشي بالغ بر
 21.2ميليارد دالر داش��ته اس��ت؛ اي��ن حجم از
واردات در شرايطي است كه...
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اقتصاد تعاوني راهكار رهايي
از وابستگي به فروش نفت

گزارش
جانشين وزير دفاع:

داليل كاهش  10درصدي
صادرات غيرنفتي

يادداشت
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دفاعي

كالن

پيشبيني شده اس��ت كه به جاي تدبير موردي
براي تخلفات ،فرآيند كلي انتخابات اصالح شود.
رهپيك تاكيد كرد :اينگونه مس��ائل بايد به دقت
در قوانين انتخابات پيشبيني ش��ود تا حقي از
كانديداها ضايع نشود ضمن اينكه نحوه برخورد
با متخلفان نيز مش��خص ميشود ،موضوعي كه
در قانون كنوني انتخابات مغفول است .اين عضو
حقوقدان شوراي نگهبان ،گفت :اصالحيه قانون
انتخابات تقريبا به اتمام رس��يده اس��ت و فقط
اش��كالي در صحن مجلس به آن گرفته شد كه
به كميسيون ذيربط بازگشت؛ اميدوارم اعضاي
اين كميس��يون تالش كنند كه اين اصالحيه به
تصويب برس��د اگرچه ممكن اس��ت بگويند به
انتخابات آينده نميرس��د ،اما بخشي از آن براي
انتخابات اس��فند ماه كارب��ردي خواهد بود .وي
همچنين در پاس��خ به پرس��ش ديگر خبرنگار
مبني ب��ر لزوم تطبي��ق همه قوانين با ش��ريعت
مقدس طبق اصل  ۴قانون اساسي و علت اعمال
نش��دن اين موضوع در هي��ات تطبيق مصوبات
مجلس ش��وراي اس�لامي تاكيد كرد :بخشي از
اصل  ۴قانون اساس��ي مقرر كرده است كه همه
مقررات و قوانين بايد مطابق با موازين ش��رعي
باش��د و اين اصل بر ديگر اصول قانون اساس��ي
حاكم اس��ت .ره پيك گفت :مصوب��ات مجلس
در فرآيند كنوني به ش��وراي نگهب��ان ميآيد و
از حيث تطبيق ي��ا مغايرت آن با ش��رع مقدس
بررسي ميشود.
وي افزود :بخش��ي از ديگر مقررات نيز از طريق
ديوان عدال��ت اداري كه امكان ش��كايت مردم
از مصوبات دولت��ي وجود دارد از نظ��ر مغايرت
ب��ا ش��رع از جان��ب فقه��اي ش��وراي نگهبان
بررس��ي ميش��ود .ره پي��ك تصريح ك��رد ، :اما
اينكه س��ازوكاري براي بررس��ي همه مصوبات
و تطبي��ق آن با ش��ريعت بطور مش��خص وجود
داش��ته باش��د ،اكنون وجود ندارد و اين موضوع
بايد در بررس��يها ذيل سياس��تهاي مربوط به
قانونگذاري بررسي شود.
اين عضو ش��وراي نگهبان ،گف��ت :البته اكنون
عالوه بر اعمال اي��ن موضوع در دي��وان عدالت
اداري در برخي ساختارهاي قانوني ،روشهايي
را از طريق مصوبات مجلس پيش بيني كردهايم
مانند بانك مرك��زي كه ش��ورايي فقهي در آن
ايجاد شده اس��ت و مصوبات بانكي از نظر فقهي
در آن شورا بررسي ميش��ود ،اما اگر اين فرآيند
بخواهد سيستماتيك ش��ود به قانونگذاري نياز
دارد.

هزين ه تاكسيهاي اينترنتي
كاهش مييابد

علي پيرحسينلو ،مش��اور اجتماعي معاون
حمل و نق��ل و ترافي��ك ش��هرداري تهران
ب��ا بي��ان اينك��ه دس��تورالعمل نظ��ارت بر
مسافربرهاي اينترنتي در كنار محدوديتها،
امتيازاتي را هم براي اين ش��ركتها در نظر
گرفته اس��ت گفت :اگر مجم��وع هزينهها و
فايدهه��اي دس��تورالعمل جدي��د را در نظر
بگيري��م ،هزينهها براي ش��ركتهاي متولي
تاكس��يهاي اينترنتي كاه��ش يافته و بطور
طبيعي نبايد افزايش��ي در كرايهه��اي آنها
اعمال ش��ود .بهگزارش ايس��نا ،پيرحسينلو
افزود :مهمترين نكته دس��تورالعمل در اين
باره اين اس��ت كه ه��م اختي��ار تعيين نرخ
كرايه و هم مسووليت پاس��خگويي در قبال
آن و هرگون��ه نق��ص و مش��كل و خس��ارت
احتمالي با ش��ركتهاي ارايهدهنده خدمات
هوشمند حمل مس��افر اس��ت .وي با اشاره
به اينكه ش��هرداري ه��م قرار نيس��ت براي
اين ش��ركتها تعيين قيمت كند ،افزود :در
عمل تنها قيدي ك��ه در اي��ن زمينه مطرح
ش��ده ،اين اس��ت كه اگر هزينه سفر به علت
شرايط خاص ،باالتر از س��قف تعرفه مصوب
براي تاكسي تلفني باش��د ،قبل از انجام سفر
باي��د از طريق اپليكيش��ن به مس��افر اعالم
شود .مشاور معاون ترافيك ش��هردار تهران
با اش��اره به اينكه اختيار تعيين قيمت نبايد
به افزايش غيرمنصفان��ه قيمتها بيانجامد،
تصريح كرد :در ماههاي گذش��ته متاس��فانه
شاهد آن بوديم كه شركتهاي تاكسيهاي
اينترنتي كرايهها را ح��دود  ۳۰تا  ۵۰درصد
افزايش دادن��د و حت��ي يكي از ش��ركتها
درصد كميس��يون خود را ني��ز از  ۱۳درصد
ب��ه  ۱۵درص��د افزاي��ش داد؛ اي��ن وضعيت
باع��ث نارضايت��ي بس��ياري از رانن��دگان و
مسافران ش��د و انتظار ميرود شركتها در
اين باره منصفانه عمل كنند .پيرحس��ينلو
در ادامه گفت :پس از مطرح ش��دن تصويب
و اب�لاغ دس��تورالعمل ني��ز برخي اف��راد از
افزايش قيمت در س��امانههاي تاكس��يراني
اينترنت��ي صحبت كردند .چني��ن كاري اوج
بيانصاف��ي در حق مس��افر و راننده اس��ت،
چرا كه اين دس��تورالعمل در واق��ع با معاف
كردن ش��ركتها از ماليات بر ارزش افزوده و
همچنين با در نظر گرفتن امتيازات ديگري
مثل س��هميه ط��رح ترافيك ،حم��ل و نقل
عمومي تلقي شدن و از همه مهمتر رسميت
يافتن و قانوني ش��دن فعاليت تاكس��يهاي
اينترنت��ي ،در مجموع هزينهه��ا را براي اين
شركتها كاهش داده است.

رويموجخبر
توضيحات ظريف درباره اظهارات «بوريس
جانسون»دربارهبرجامجديد؛برنا|
وزير امورخارجهدربارهعضويتعربستاندر شوراي
حكام اظهار كرد :همهچيز در دنيا سياس��ي است.
رايگيري شده و عربستان هم عضو شده است و بايد
ببينيم،چگونهعملميكند.ظريفدربارهاظهارات
بوريس جانسون درباره برجام جديد نيز گفت :قبل
از اينكه ديدار وي با رييسجمهور در نيويورك انجام
شود ،سخنگوي نخس��ت وزيري انگليس گفت كه
بوريسجانسونازبرجامحمايتميكند.
دس�تورالعمل «تنقي�ح قواني�ن و مقررات
قضايي»ابالغشد؛ميزان|
دس��تورالعمل «تنقيح قوانين و مقررات قضايي» از
سوي حجتاالسالم سيد ابراهيم رييسي ،براي اجرا
ابالغ شد .در مقدمه اين دستورالعمل آمده است :در
اجراي بند  ۱۵سياستهاي كلي نظام در خصوص
امنيت قضايي ابالغ��ي  ۱۳۸۱.۰۷.۲۸مقام معظم
رهبري(مدظلهالعالي)،قانونتدوينوتنقيحقوانين
و مقررات كشور مصوب  ،۱۳۸۹.۰۳.۲۵بند «الف»
ماده  ۳۸قان��ون احكام دايمي برنامههاي توس��عه
كشور مصوب  ۱۳۹۵.۱۱.۱۰و جزو «چ» ماده ۱۱۳
قانون برنامه پنج ساله شش��م توسعه ايران مصوب
 ۱۳۹۵.۱۲.۱۴مجلسوبهمنظورتسريعونظاممند
كردن تنقي��ح قوانين و مق��ررات در قوه قضاييه ،به
شرحيكهدرقانوناست،ابالغميشود.
امنيت درگذرگاههاي مرزي كش�ور برقرار
است؛مهر|
جانش��ين فرماندهي كل س��پاه در قرارگاه مركزي
امنيت��ي امام علي(ع) از برق��راري امنيت در تمامي
گذرگاههاي مرزي كش��ور خبر داد و گفت :مردم با
اطمينان سفر كنند .سردار غالمحسين غيب پرور
ديروز در جريان بازديد از پايانههاي مرزي شلمچه
و چذابه ،اظهار ك��رد :امنيت در تمامي گذرگاههاي
مرزي كشور براي تردد زائران اربعين حسيني برقرار
است.ويافزود:نگرانيهاييدرخصوص ترددزائران
از پايانه مرزي چذابه ايجاد شده بود اما با همكاري و
هماهنگي تمامي دستگاههاي امنيتي ،انتظامي و
اجرايي استان خوزستان ،امنيت نه تنها در اين مرز
بلكهدرمرزشلمچهنيزبرقراراست.
حضورهوشمندانهنيرويانتظاميدسيسهها
را نقشبرآبميكند؛پاد|
وزير اطالعات در پيامي به مناس��بت هفته نيروي
انتظامي تصريح كرد :حضور هوشمندانه و مقتدرانه
سلحش��وران نيروي انتظامي تمامي دسيسههاي
دشمنانرانقشبرآبميكند.سيد«محمودعلوي»
در اين پيام ضم��ن آرزوي توفيق براي فرماندهان و
پرسنل نيروي انتظامي ،و گرامي داشت ياد شهداي
آن اظهار داشت :در دوراني كه دشمنان بدطينت و
بدسرشت تمامي ارزشهاي واالي اين نظام الهي را
نشانه رفته و با بهرهمندي از همه امكانات تهاجمي
درصدد ضربه زدن به كيان اين مرز و بوم هس��تند،
حضور هوشمندانه و مقتدرانه سلحشوران پيشگام
نيروي انتظامي با جانفش��اني و از خودگذش��تگي
مثالزدني چنان سدي استوار تمامي دسيسهها را
نقش بر آب ميكند و حقيقتاً بايد به داشتن چنين
سربازانپرافتخاربرخودباليد.
بع�د از س�اخت س�امانه ب�اور  ۳۷۳پرواز
هواپيماهاي u2متوقفشد؛وزارتدفاع|
جانشينوزيردفاعوپشتيبانينيروهايمسلحگفت:
هواپيماهاي u2امري��كا روزي دو بار بر فراز منطقه
پرواز داشتند اما بعد از ساخت سامانه پدافند هوايي
باور ۳۷۳متوجه شدندكهاين سامانهميتواند آنهارا
رهگيريومنهدمكندواينپروازهارامتوقفكردند.
سردار سرتيپ «قاس��م تقيزاده» ديروز در دومين
همايش ملي مصونسازي زيرساختها و صيانت از
مردم با اشاره به بودجه  ۷۰۰ميليارد دالري نظامي
امريكا بيان كرد :اگر ما ميخواستيم به سبك اتحاد
جماهيرشورويسابقواردرقابتتسليحاتيباامريكا
شويمكهالبتهجماهيرشورويبهدليلهمينرقابت
دچارفروپاشيشد،ممكنبودمشكالتيهمبرايما
به وجود بيايد .جانشين وزير دفاع و نيروهاي مسلح
با اش��اره به دوران حضور خود در ناس��ا گفت :تعداد
زيادي از كاركنان ناسا ايراني هستند ،پس ميتوان
از اين ظرفيتها در داخل كش��ور استفاده و با توجه
بهداشتههايداخليواعتمادبهجوانانبهتوانمندي
دفاعيرسيد.
احتمال افزايش س�هميه بلي�ت زنان براي
حضوردرديدارايران-كامبوج؛ايلنا|
يك نماينده مجلس از افزايش سهميه بليت زنان در
بازي ايران و كامبوج خبر داد .طيبه سياوشي درباره
فروش بليت ب��ازي ايران و كامبوج مخصوص بانوان
گف��ت :تا جايي كه اطالع دارم س��ايت فروش بليت
بستهشدهاستوتعداديصندليدراختيارزنانقرار
گرفته است ،البته درحال تالش هستيم كه مجددا
يك تعدادي ديگر بليت براي بانوان به فروش برسد.
اين نماينده مجلس ادامه داد :قرار اس��ت در جسله
معاونتهاي مختلف ورزش اين موضوع مطرح شود
و انشاءاهلل با بخشهايي كه تامين امنيت را بر عهده
دارندبهنتيجهبرسندواينكارمحققشود.
مسجديبانيچروانبارزانيديداركرد؛ايلنا|
سفير كشورمان در عراق با رييس اقليم كردستان
ديدار و گفتوگو كرد .ايرج مس��جدي كه به اقليم
كردس��تان عراق س��فر كرده ،با نيچروان بارزاني
رييس اين منطقه ديدار و درباره مسائل مربوط به
راههاي توسعه و روابط دوجانبه و آخرين تحوالت
منطقهاي گفتوگو كرد .ديدار با مس��رور بارزاني و
قباد طالباني نخستوزير و معاون نخستوزير اقليم
كردس��تان عراق ،فاضل ميراني دبير دفتر سياسي
حزب دمكرات كردستان عراق و سعدي احمدپيره
عضو ارشد دفتر سياس��ي اتحاديه ميهني از ديگر
ديدارهاي مسجدي بود.
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ايران

نتيجه نخستين نشست بررسي سياستهاي كلي نظام قانونگذاري :

نظام قانونگذاري وظايف قوهاي را تضيق يا توسعه نميدهد

رييس مجلس :مبناي بررسي اليحه بودجه تفسير شوراي نگهبان است
گروه ايران|
6مهرماه بود كه پايگاه اطالعرس��اني مقام معظم رهبري
ابالغي��هاي را ذي��ل عنوان «سياس��تهاي كل��ي نظام
قانونگذاري»خطاببهروسايقوايسهگانهمنتشركردند؛
ابالغيهاي كه تالش ميكرد نقش��ه راه نظام قانونگذاري
كشور بر اساس چش��مانداز كالن كش��ور در بخشهاي
گوناگونراترسيموتصويريازمهمترينشاخصهايحوزه
قانونگذاريبرايرسيدنبهبهتريندستاوردرامشخصكند.
يكهفتهبعدازانتشاراينابالغيهنخستينجلسهبررسي
سياستهاي ابالغي مقام معظم رهبري در خصوص نظام
قانونگذاري كش��ور ديروز با حضور رييس مجلس دهم و
نمايندگانمجمعتشخيصمصلحتنظام،شوراينگهبان،
دولت،قوهقضاييه،مركزپژوهشهايمجلسونمايندگان
مجلس برگزار شد .در ش��رايطي كه پرسشهاي فراواني
درخصوص وظايف بنيادين قواي سه گانه بعد از ابالغ اين
سياستها،وجودداردرييسمجلسدهمبهايننكتهاشاره
ميكند كه سياستهاي كلي نظام قانونگذاري وظايف
قوهاي را تضيق يا توس��عه نميدهد ،بلكه بر اساس همان
روشي عمل خواهد ش��د كه در قانون روي آن تاكيد شده
است .الريجانيكهبعدازپاياننشستبه ميانخبرنگاران
آمده بود تا تصويري از مهمترين موضوعات مطرح شده در
ايننشستراارايهكندبااشارهبهرويكرديكهدرخصوص
قوانينوجودداردگفت:طبقنظرتفسيريشوراينگهبان
اصوال نبايد شاكله لوايح در مجلس تغيير كند .فعال مبناي
بررسي اليحه بودجه همين تفسير شوراي نگهبان است و
اگردرآيندهبهنظمجديديدستپيداكنيماعالمميشود.
به گ��زارش خانه ملت ،عل��ي الريجاني دي��روز در جمع
خبرنگاراندرتشريحنشستبررسينحوهتقنينبراساس
سياستهاي كلي نظام قانونگذاري با حضور نمايندگان
قوا،اظهارداشت:درايننشستبهدليلاينكهسياستهاي
كلي نظام قانونگذاري ابالغي از سوي مقام معظم رهبري
به قوه مجريه ،قوه مقننه ،قوه قضاييه ومجمع تش��خيص
مصلحتنظاموشوراينگهبانارتباطدارد،نمايندگانياز
آنهاحضورداشتند.
سياستهاي كلي نظام قانونگذاري يك
فرصت است
وي ب��ا بيان اينك��ه براي تحقق سياس��تهاي كلي نظام
قانونگذاري بايد اضالع مختل��ف را جهت تدوين مقررات
خاص درگي��ر كنيم ،تصريح كرد :از نظ��ر تمامي اعضاي
نشست ،سياس��تهاي كلي ابالغي از سوي مقام معظم
رهبري براي اينكه نظام قانون و مقرارتگذاري در كشور از
سامانبهتريبرخوردارباشد،يكفرصتاستوباايننگاه
بايد به موضوع توجهشود .رييس مجلس با اشاره به اينكه
درسياستهايكلينظامقانونگذاريمبنايوظايفذاتي
همهقوايمختلف،براساسقانوناساسياستوبنانيست
كهوظايفقوهايراضيقبگيريمياتوسعهدهيم،ادامهداد:
محوريتسياستهايكلينظامقانونگذاريمجلساست
زيرابهعنوانمبنايقانونگذاريشناختهميشودودركنار
آن شوراهاي مختلفي هستند كه قانون نويسي و اقدام به
صدور بخشنامه ميكنند كه برخي از آنها در گذشته مورد
توجهقرارگرفتهاندوبرخيازآنهانيازبهنظمبهتردارند.
الريجاني با تاكيد بر اينكه بعضي از موارد مانند اصل چهار
در قانون اساس��ي بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شده تا
اگر مقررات گذشته كشور خالف شرع است توسط فقهاي
شوراينگهبانبررسيشود،عنوانكرد:درايننشستبحث
شد كه اگر دو ماده از قانوني توسط فقهاي شوراي نگهبان
خالفشرعتشخيصدادهشد،درمجلسشوراياسالمي
بقيهموادساماندهيگرددتاكشوردچارخألقانونينشود.

در مجلس دهم با بي��ان اينكه سياس��تهاي كلي نظام
قانونگذاري ،نقش��ه راهبردي است ،گفت :دستگاههايي
كهدرمسيرقانونگذاريهستنداعمازمجلس،دولت،قوه
قضاييه،شوراينگهبانومجمعتشخيصمصلحتنظامدر
بخشهاييازاينسياستهانقشدارندوقرارشدكارگروهي
تشكيل شود و هر چه سريعتر نظريات خود را جمعبندي
كنندتادرجلسهبعدبررسيشود.
ويافزود:مادرحوزهقانونگذارياشكاالتمتعدديداريم
دربحثتعددمراجعقانونگذاريهمچنينبرخيابهاماتي
كه در برخي قوانينمان وجود دارد و شيوه قانونگذاري كه
اميدواريمدراينشوراييكهاولينجلسهآنتشكيلشداين
سياستهاهرچهزودترمراحلاجراييخودراسپريكند.
سخنگويشوراينگهبانگفت:دراينجلسهدرخصوص
سياستهايمرتبطباشوراينگهباننيزيكبخشمربوط
به نظرات فقهي است كه فقهاي ش��وراي نگهبان دارند و
اعالم نظرهايي كه طبق اصل ۴قانون اساسي بايد از سوي
آنان انجام بگيرد قرار ش��د بررسي بيشتري صورت بگيرد
همچنيندرخصوصاصل ۷۵وانطباقومغايرتمقررات
با قانون اساسي و موازين شرع بايد سازوكار جديدي پيش
بينيشودكهدراينجلسهرويآنبحثشد.
وي افزود :ما در ش��وراي نگهب��ان كارگروههاي خاصي را
تشكيل داديم و همكاريها جهت اجراي اين سياستها
انجامخواهدشدكهپسازبررسيهانتايجآناعالمميشود.
كدخداييدرخصوصلزومقانونيشدنسياستهايكلي
نظامقانونگذاريكشورگفت:برخيازاينسياستهانياز
بهقانونگذاريداردوبرخينيازبهاصالحقوانينموجودكه
مجلسشوراياسالميدرآننقشاصليدارد.

برش

جنيدي در جمع خبرنگاران عنوان كرد

تمراجعمتعددقانونگذاري
مشخصكردنحدوداختياراتوصالحي 

مع�اون حقوق�ي رييسجمهور به عن�وان چهره
دولتي حاضر در اين نشست گفت :در حال حاضر
تعدد مراجع قانونگذاري را داريم كه تبين حدود
اختياراتوصالحيتهاياينمراجعقانونگذاري
از اهميت بس�يار بااليي برخوردار است .جنيدي
معاون حقوقي رييسجمهور در جمع خبرنگاران
در خصوص نشست بررسي نحوه تقنين بر اساس
سياستهايكلينظامقانونگذاريگفت:اگربتوان
سازوكارهاوراهكارهايخوبمتعادليبراياجراي
طنهادهاي
سياستهايكلينظامقانونگذاريتوس 
تصميمگيرهمانندقوايسهگانه،شوراينگهبان،
مجمع تش�خيص مصلح�ت نظام و نقط�ه تعادل
براساساصولقانوناساسيپيداكردگاميبزرگرو
بهجلواستونظامقانونگذاريمارابهبودميبخشد
وكاراييوموثربودنآنراباالميبرد.معاونحقوقي
رييسجمهوربابياناينكهبخشيازسياستهاي

كلي نظام قانونگ�ذاري درخصوص اس�تحكام،
متانت ،شفافيت و قطب نماي عدالتطلبي قانون
اس�ت،تصريحكرد:برخيازمواردسياس�تهاي
كلي نظام قانونگ�ذاري همانند بند 5در خصوص
تعدد مراج�ع قانونگذاري اس�ت ،در حال حاضر
تعدد مراجع قانونگذاري را داريم كه تبين حدود
اختياراتوصالحيتهاياينمراجعقانونگذاري
اهميتبسيارباالييدارد.ويباتاكيدبراينكهجامعه
نيازمندنظماستوبايدسازوكاريداشتهباشيمتا
نظراتشوراينگهباندرخصوصمغايرتبخشي
از قوانين با ش�رع موجب خأل قانونگذاري نشود،
عنوان كرد :قانون جايگزين در مواردي كه بخشي
ازقوانينگذشتهمغايرتشرعيداردبايدازطريق
سازوكاري مشخص حتما سيس�تم قانونگذاري
مجلسراطيكندتامردمباابهامدرمسائلمواجه
نشوند .جنيدي افزود :پش�نهاد دادم در خصوص

بندهايي كه به يك نهاد ارتباط دارد پيش�نهادات
آننهاددركارگروهيدرسطحپايينترمتشكلاز
قوايسهگانهوبخشهايدرگيرديگرمانندمجمع
تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان بررسي
شود چه بسا در اين تعامالت فكري به راهكار بهتر
و موثرتري برس�يم .معاون حقوقي رييسجمهور
درپايانخاطرنشانكرد :با مشاهدهپيگيريهاي
جدي رييس مجلس ش�وراي اسلامي سريعا
كارگروهيدرمعاونتحقوقيرياستجمهوري
تشكيل شد تا تمام بندهاي سياستهاي كلي
نظام قانونگذاري را در قالب جدول مشخص و
تعيينكندنقطهثقلهركدامازبندهاكدامنهاد
استوچهاقداماتيبايدانجامشودتاقوهمجريه
دركنارقوهمقننهكهمسووليتراهبرديدراين
خصوصبرعهدهگرفتهتعاملداشتهباشدوساز
وكارهاياجراييموثريراپيداكنيم.

ويبيانكرد:مقررشداينجلساتبهصورتمستمرادامه
داشته باش��د و ذيل آن كارگروهي با حضور نمايندگاني از
مركزپژوهشهايمجلس،معاونتقوانينمجلس،معاونت
حقوقيرييسجمهوري،نمايندگانشوراينگهبانومجمع
تشخيصمصلحتنظامتشكيلوپيشنهادهايخودراطي
يكماهآيندهارايهكنندتااصالحاتموردنظرصورتبگيرد.
الريجاني ادامه داد :در زمينه نحوه بررس��ي لوايح بودجه
سنواتي شوراي نگهبان نظر تفسيري دارد كه اصوال نبايد
شاكلهلوايحدرمجلستغييركندودرغيراينصورتايراد
ميگيرد،بنابراينفعالمبنايبررسياليحهبودجههمين
تفسير شوراي نگهبان است و اگر در آينده به نظم جديدي
دستپيداكنيماعالمميشود.

تطبيقمصوباتشوراهانيازبهقانوندارد
رييس مجلس شوراي اس�لامي درخصوص ضرورت
تبديل سياس��تهاي كلي نظام قانونگذاري به قانون
در مجلس شوراي اس�لامي ،يادآور شد :بخشي از اين
سياس��تها نياز به قانون دارد .بر اساس قانون اساسي
مصوبات دولت ش��امل آيين نامهه��ا و تصميمات در
هيات تطبيق بررس��ي و نتايج آن اعالم ميش��ود؛ در
سياستهاي كلي نظام قانونگذاري نيز آمده است كه
مصوباتشوراهايمختلفبايدتطبيقدادهشودكهنياز
بهسازوكاروقانوندارد.
رييسمجلسشوراياسالميدرخصوصنحوهعملكرد
كارگروههاي ذيل شوراي راهبردي سياستهاي كلي

نظامقانونگذاري،گفت:كارگروهايتخصصيهركدام
از بخشها به صورت تخصصي روي بندهاي مختلف
سياستهاي كلي نظام قانونگذاري كار ميكنند ،ذيل
كارگروههايتخصصيكارگروهيازتماميبخشهاكه
بهصورتهفتگيجلسهدارندقراردادهايمكهمسووليت
آنبامعاونتقوانينمجلس استونتايجبررسي آنهادر
شوراي راهبردي مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد..
تش�كيل كارگروه�ي براي سياس�تهاي
ي
قانونگذار 
عباسعليكدخداييچهرهديگريبودكهدرحاشيهاولين
نشست بررسي سياس��تهاي نظام قانونگذاري كشور

بررسي سياستهاينظامقانونگذاريدر
كميسيونآييننامهداخليمجلس
از سوي ديگر رييس كميسيون تدوين آييننامه داخلي
مجلس دهم نيز گفت :س��عي خواهيم كرد در نشس��ت
اين كميس��يون براي بررس��ي سياس��تهاي كلي نظام
ي كش��ور كه با حضور نماين��دگان نهادهاي
قانونگذار 
مختلفقوايسهگانهبرگزارميشودابعاداينسياستهارا
بررسيوپيشنهادهايارايهشدهراتدويننماييم.غالمرضا
ي پيامدهاي
كاتب گفت :سياس��تهاي كلي قانونگذار 
بسيار ارزشمندي براي نظام دارد كه موجب ثبات در نظام
يوشفافيتدرقانونوتامينكنندهمنافعملي
قانونگذار 
نظام و مردم خواهد بود .وي افزود :مصمم هس��تيم همه
۱۷بنديكهدراينسياستهاازسويمقاممعظمرهبري
ابالغ شده است را عملياتي كنيم .كاتب گفت :با اجراي اين
ي اتخاذ
سياستها تصميمات منس��جمي در قانونگذار 
خواهدشد.
نقشسياستهايكلينظامقانونگذاري
در كيفي شدن قوانين
معاون قوانين مجلس ش��وراي اسالمي در حاشيه جلسه
ديروزبررسيسياستهاينظامقانونگذاريكشورگفت:
بابرگزاريكارگروههايمختلفسعيميكنيمسازوكارهاي
جديدي را براي اجراي اين سياس��تها در مجلس در نظر
بگيريم.
حسينميرمحمدصادقيبااشارهبهنقشمحوريمجلس
شوراي اس�لامي در تدوين و تصويب قوانين افزود :سعي
خواهيمكردتاچندماهآيندهشيوههاياجراييسياستهاي
نظامقانونگذاريكشوررامشخصكنيم.ويگفت:اجرايي
كردن اين سياس��تها نياز به تغييرات��ي در برخي از مواد
آييننامهداخليمجلسداردكهتاپايانسالانشاءاهللشاهد
سازوكارهاييبراياجرايآنخواهيمبود.

چهرهها
ورود قوه قضاييه به تخلفات
خودرويي موثر خواهد بود

كميسيوناصلنودمجلس
مدتي اس��ت در حال تهيه
گزارش��ي درباره وضعيت
صنع��ت خودروس��ازي
است؛ گزارشي كه به گفته
سخنگوي اين كميسيون
در  ۶ ،۵جل��د قطور تقريبا
نهايي ش��ده و جمعبندي آن اين است كه انحصاري
شدن صنعت و بازار خودروس��ازي در كشور ما باعث
ايجاد مشكالت عديده ش��ده است .بهرام پارسايي در
گفتوگو با ايس��نا كه به گفته خودش دو سال است
تخلفات خودروسازان را از تريبونهاي مختلف اعالم
ميكند ،حاال از ورود قوه قضاييه به پرونده خودروسازها
ابراز خرس��ندي ميكن��د و البته تاكي��د دارد كه اين
تخلفات و فسادها قائم به شخص نيست و كساني بايد
محاكمه شوند كه باعث شدند خودروسازي به اين روز
بيفتد و حقوق ملت تضييع شود .پارسايي همچنين
خودروس��ازي را يك مافياي به تم��ام معنا ميداند و
ميگويد ك��ه اگر حتي كار به تعطيلي ش��ركتهاي
خودروس��ازي برسد تنها با كمتر از  ۱۰درصد از يارانه
پنهان س��وخت خودروهاي پر مصرف داخلي -كه در
ش��رايط رقابتي ميتوانست به يكسوم كاهش يابد-
ميتوانحقوقتمامكارمندانوكارگراناينشركتها
رادادوخسارتيهمبهكشورواردنميشود.اوهمچنين
ميگويد از سال  ۸۲كه شاهد تصادف وحشتناك در
جاده س��پيدان به شيراز و كشته شدن چند عضو يك
خانواده در اين تصادف بوده ،س��وار خودروي داخلي
نش��ده اس��ت؛ البته او تاكيد ميكند ك��ه نگاهش به
خودروي خارجي نه به عنوان خودروي لوكس بلكه به
عنوان خودروي ايمن است و استفاده از خودروي امن
را حق مسلم عموم مردم ميداند.

تمامي حركات دشمنان در
مرزها و منطقه رصد ميشود

رييس مرك��ز مطالعات و
تحقيقات راهبردي ارتش
با بيان اينكه مردم مطمئن
باشندنيروهايمسلحايران
غافلگير نميشوند ،گفت:
تمامي حركات دش��منان
در مرزه��ا ،منطقه و خارج
از منطقه در زمين ،هوا و دريا توس��ط سيس��تمهاي
مختلف،همسيستمهايانسانيوهمتجهيزاتي،رصد
ميشود .به گزارش ارتش نيوز ،امير سرتيپ احمدرضا
پوردستانافزود:درهرمقطعزماني،كا ِر مقاومتفعال
ايناستكهيكسريهشدارهاييرابفرستد.زدنپهپاد
امريكايي يك هشدار بس��يار قوي براي امريكاييها
بود ،چون رجز ميخواندند ،ش��ايد به قول خودشان
ميخواس��تند طرحهاي��ي را كه روي ميز داش��تند
عملياتيكنند،حتيبناييكنبردوجنگمحدوددر
منطقه را داشتند ،اما زدن اين پهپاد يك آالرم بود كه
ببينيديكپهپادگلوبالهاوكشماكهسقفپروازش
 ۶۲هزار پاست ،توسط يك موشك توليد داخل ساقط
ميشود.اميرسرتيپپوردستانخاطرنشانكرد:اينها
هشدارهايي است كه فرس��تاده ميشود و در نهايت
بازدارندگي ايجاد ميكند ،ما ب��ه اين مقاومت فعال
ميگوييم.اين«مقاومتفعال»درهمهحوزههاجريان
دارد ،ه��م در حوزههاي داخلي و ه��م در حوزههايي
كه عمق راهبردي ايران هستند مثل سوريه ،لبنان،
عراق ..وي تاكيد كرد :مردم مطمئن باشند نيروهاي
مسلح ايران غافلگير نميشوند و اگر تهديدي بخواهد
خودنمايي كند با قوت و قدرت پاسخ خواهند داد .امير
سرتيپ پوردستان با بيان اينكه مرزها امروز ديگر به
صورت سنتي اداره نميشود ،گفت :در حال حاضر از
سيستمهايالكترونيكياستفادهميشود.

معاون رييسجمهوري :نرخ
تورم فروكش كرده است

مع��ا و ن پا ر لما ن��ي
رييسجمه��وري گف��ت:
نرخ تورم اقتصادي كش��ور
در ش��رايطي كه تحريمها
روز ب��ه روز افزايش مييابد
به نس��بت ماههاي گذشته
فروكش كرده و نوسانهاي
ارزي نيز كامال كنترل ش��ده است .حسينعلي اميري
ديروزدرجلسهشوراياداريشهرستانتاكستانبابيان
اينكه اتفاقاتي كه در حوزه اقتصادي ميافتد ،نش��ان از
رشدوتوسعهدارد،افزود:مردمتوانستند ۱۸ماهپرتالطم
را بعد از تحريمهاي ظالمانه امريكا پشت سر بگذارند و
تا پايان دولت قطعا ش��اهد اتفاقات خوبي خواهيم بود.
معاون پارلماني رييسجمهوري در ادامه سخنان خود
به قياس عملكرد دولت يازدهم و دوازدهم با دولتهاي
پيشينپرداختوگفت:اواخرسال ۹۱كشورايرانتحت
تحريمهايظالمانهسازمانمللبودوايرانهراسيدردنيا
بهحديافزايشيافتكهايراندربرابرنيميازجهانقرار
تدولت
داشت.اينمسوولبابياناينكهمهمتريناولوي 
يازدهمدرهمانابتدايشروعفعاليت،رسيدگيبهپرونده
هستهايدرسطحبينالملليبود،اظهارداشت:تاقبلاز
شروعدولتتدبيرواميدنرختورمدركشور۴۵درصدبود
وپسازشروعبهكاردولت،اشتغالاقتصاديدرجامعهبه
قدريرونقگرفتكهحسادتوكمبينيدشمناننظام
و انقالب سبب شد تا ترامپ از برجام خارج شود .معاون
پارلماني رييسجمهوري در م��ورد اتفاقات دي ماه۹۶
خاطرنشانكرد:اقداماتمنفيعدهاينابخردومنافقان
در زمستان ،۹۶ترديد ترامپ براي لغو برجام را به يقين
رساند ،اما با همه اين شرايط و دشمنيها چهل سالگي
انقالبراجشنگرفتيموبهنظامامريكاثابتشدكهقدرت
كشورايرانناشيازوحدتجامعهاست.

اعزام زائران اربعين در كمال
آرامش و امنيت دنبال ميشود

ريي��س س��ازمان حج و
زيارت گف��ت :روند اعزام
زائران اربعين حس��يني
از اس��تانهاي مختلف و
خ��روج از م��رز به مقصد
كرب�لا و اعت��اب مقدس
درع��راق در نهايت نظم،
آرامش و امني��ت در حال انجام اس��ت  .به گزارش
مهر ،عليرضا رشيديان با اشاره به آخرين وضعيت
نامنويس��ي زائران اربعي��ن حس��يني و اعزامها از
اس��تانهاي مختلف اف��زود :برخ��ي ناآراميهاي
روزهاي اخير عراق مشكلي در مسير تداوم عزيمت
زائران كشورمان به عتبات عاليات ايجاد نكرده و بعد
از وقفهاي كوتاه در يكي ،دو مورد از مرزهاي زميني
خروجيدوبارهاعزامهاهمانندگذشتهازمرزهاانجام
ميشود.ويتصريحكرد:همچنينمشكليدرمسير
خروج زائران اربعين حسيني نيز از مرزهاي زميني
ش��لمچه ،چذابه و مهران وجود ن��دارد ضمن آنكه
امنيتمسيرزائراناربعينحسينيبهصورتكاملاز
سوي كشور ميزبان تامين شده است و هيچ مشكلي
دراعزامهاوطولمسيروجودندارد.ويگفت:امسال
تاكنون استقبال بسيارخوبي از نام نويسي در سامانه
سماح صورت گرفته و تاكنون (امروز شنبه) بيش
از  ۲ميليون نفر در سامانه سماح ثبت نام كردهاند.
رشيديان با بيان اينكه سازمان حج و زيارت به عنوان
متوليبحثزيارتدركشورباتمامتواندركنارستاد
مركزياربعينحسينيوسايركميتههايمربوطهبه
زائراناربعينخدمتميكند،گفت:ثبتناماززائران
همچنان با جديت و استقبال متقاضيان ادامه دارد .
وي توضيح داد :اعزام زائران از روزهاي قبل آغاز شده
و در ايام پيش رو شتاب بيشتري ميگيرد.

برخورد تعزيرات با تخلف
دربليت فروشي ايام اربعين

مديركلتعزيراتحكومتي
تهران از برخورد ش��ديد با
متخلفان ف��روش بليت در
ايام اربعين خبر داد و گفت:
ازمردمخواهشمندمكهاگر
تخلفي را مشاهده كردند با
س��امانه ۱۳۵تماس برقرار
كرده و آن را اعالم كنند و ما هم حتماًپيگيري و برخورد
جدي با متخلفان خواهيم داش��ت .به گزارش ايس��نا،
محمدعلي اسفناني درباره تمهيدات سازمان تعزيرات
براي رفاه حال مس��افران اربعين حس��يني و مقابله با
سوءاستفادهها در اين زمينه اظهار كرد :قطعاً اقدامات
الزم را در اين زمينه انجام دادهايم .چون اعالم شده بود
كه قيمتبليتهواپيماها آزاد شدهوكفو سقفيبراي
آن در نظر نگرفته بودند لذا پيگيريهاي جدي صورت
گرفت و جلس��ات متعددي را هم در اي��ن مورد برگزار
كرديمتااينكهنهايتاًقراربراينشدكهسازمانهواپيمايي
كشوري،قيمتيرابرايبليتزائراناربعينحسينياعالم
كند .وي ادامه داد :در حال حاضر قيمتي كه براي ۲۰تا
 ۳۰مهر براي پروازهاي نجف به تهران و برعكس در نظر
گرفته شده است به صورت رفت و برگشت ۲ميليون و
دويستهزاروبرايمشهدبهنجفوبالعكس ۲،ميليون
وهشتصدهزارتوماناست.اسفنانيبيانكرد:متأسفانه
بعضاًمشاهدهميكنيمكهافراديسوءاستفادهگردراين
اياماقدامبهافزايشقيمتهاياعدمعرضهبليتميكنند
كهاينتخلفتعزيراتياستوحتماًباآنهابرخوردخواهد
شد.مردممطمئنباشندكهبامتخلفانبرخوردخواهد
شد.ازسويديگرازمردمسراسركشورخواهشمندمكه
اگرتخلفيرامشاهدهكردندباسامانه ۱۳۵تماسبرقرار
كردهوآنرااعالم،يااگربرايآنهاممكناست،بهصورت
مكتوب،مارادرجريانقراردهند.
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چرايي كاهش 10درصدي صادرات غيرنفتي

بر اساس اين گزارش ،كشورهاي چين با  5ميليارد
و  304ميلي��ون دالر و س��هم  25درصدي ،امارات
متحده عربي با  3ميليارد و  780ميليون دالر و سهم
 17.8درصدي ،تركي��ه با  2ميليارد و  127ميليون
دالر و سهم 12.34درصدي ،هند با  2ميليارد و 127
ميليون دالر و سهم  10.2درصدي و در انتها آلمان با
 1ميليارد و  13ميليون دالر و سهم  4.77درصدي،
به ترتيب  5كش��وري بودهاند ك��ه  70درصد از كل
واردات  6ماه نخست س��ال را در اختيار داشتهاند و
بيش��ترين واردات كاال از آنها انجام شده و به عبارت
ديگر ميتوان گف��ت كه اين  5كش��ور بزرگترين

شركاي ايران در واردات نيمه نخست امسال بودهاند
و سهم همس��ايگان كشورمان نيز از تامين نيازهاي
وارداتي ما چيزي در حدود  45درصد بوده اس��ت.
همچنين آمار گمرك كش��ور از ص��ادرات غير نفتي
در  6ماهه نخست س��ال جاري حاكي از آن است كه
 70ميليون و  9هزار كاال به ارزش  ۲۰ميليارد و ۹۴۸
ميليون دالر از كش��ور صادر ش��ده كه اين ميزان در
6ماهه اول سال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از
نظر ارزشي  ۱۰.۵۵درصد كاهش و از نظر وزني 22.5
درصد افزايش داشته است.
آمارهاي اعالم شده نشان ميدهد كه طي شش ماه
نخست سال  ،۹۷بيشترين ميزان صادرات كشور ،به
مقصد كشورهاي «چين» ،با رقمي بالغ بر  ۵ميليارد

و  ۱۰۶ميلي��ون دالر و س��هم  ۲۴.۳۷درص��د از كل
ارزش صادرات« ،عراق» با  ۴ميليارد و  ۶۶۳ميليون
دالر و س��هم  ۲۲.۲۶درصد« ،تركيه» با  ۲ميليارد و
 ۵۵۲ميلي��ون دالر و س��هم  ۱۲.۱۸درصد« ،امارات
متحده عربي» با  ۲ميليارد و  ۳۵۶ميليون دالر و سهم
 ۱۱.۲۵درصد و كشور «افغانستان» با يك ميليارد و
 ۷۶ميليون دالر و س��هم  ۵.۱۳درص��د از كل ارزش،
صورت گرفته است.
«تعادل» در گفتوگويي كوتاه با مجيدرضا حريري
رييس اتاق مش��ترك ايران و چين ب��ه اين موضوع
پرداخته است كه كاهش صادرات غيرنفتي تنها متاثر
از چيست و با توجه به ش��رايط موجود تا پايان سال
جاري اين روند چه جهتي به خود خواهد گرفت.

وي در پاسخ به اين سوال كه كاهش صادرات غير نفتي
با توجه به رشد  4دهم درصدي در سه ماهه نخست
سال نشاندهنده چيست؟ گفت :طي سالهاي اخير
روند صادرات ما شيب نزولي داشته است به اين معنا
كه در س��الهاي پيش به خصوص در سه سال اخير
كاهش صادرات داش��تهايم ،در اين بين نبايد اثرات
تحريم را فراموش كرد ،تحريمها ب��راي ايران مانند
ويروسي است كه اگر به درستي با آن مقابله نشود ،به
مرور تمام بخشهاي كشور را در بر خواهد گرفت ،اما
بايد توجه كرد كه عمده محصوالت غير نفتي ما مواد
خام ،پتروشيمي و ساير مواد معدني است .من گمان
ميكنم با توجه به ش��رايطي كه داريم در س��ه ماهه
آينده اوضاع پتروشيمي بدتر هم خواهد شد ،چرا كه

هميشه پتروشيمي در صادرات غير نفتي رده اول را
داشت اما ديگر شرايط به گونهاي نيست كه صادرات
اين محصول در صدر جدول باشد ،از طرف ديگر ارزش
كاالهايي كه صادر ميكنيم نس��بت به سال گذشته
بهشدت كاهش پيدا كرده است.
حريري ادامه داد :فشار صادركنندگان به گمرك باعث
شد كه قيمتها نس��بت به سال گذشته پايين بيايد
چون قيمتهايي كه گمرك اعالم ميكرد قيمتهاي
واقعي نبود ،اما از اواخر سال گذشته يك بازنگري در
ارزشيابي گمركي كاالهاي صادراتي شده و در خيلي از
كاالها كاهش داشته ،اين يكي از عواملي است كه آمار
كل صادرات غير نفتي را از لحاظ ارزش پايين آورده
اما از نظر حجم بايد گفت تغيير زيادي نكرده اس��ت
يعني حجم كااليي كه صادر كردهايم تغيير چنداني
را به خود نديده اما ارزش آنها كاهش پيدا كرده است.
از حريري پرس��يده ش��د كه كاهش صادرات ناشي
از تحريم اس��ت يا كاهش توليد؟ اين روند نزولي در
صادرات را تا پايان سال چگونه ارزيابي ميكنيد؟كه
پاس��خ داد :تحريمها در حوزه ص��ادرات مواد خام
مشكل ساز ش��ده اس��ت ،اما از ديدگاه من كاهش
توليد اثر چنداني روي كاهش صادرات مواد غيرنفتي
نداش��ته اس��ت چرا كه ما اصال كاالهاي توليدي به
فروش نميرس��انديم ،حدود  70درصد از صادرات
غير نفتي ما مواد خام است ،بخشي از آن هم مربوط
به فروش محصوالت كش��اورزي است ،ما صادرات
محصول صنعتي مصرفي توليد شده به غير از فروش
به بازار عراق و افغانستان به نقاط ديگر در دنيا نداريم،
اگر هم داش��ته باش��يم از لحاظ آماري قابل چشم
پوشي است.
رييس اتاق مشترك ايران و چين ادامه داد :اگر شرايط
به همين منوال باشد و از نظر سياست بينالمللي راه
فعلي را در پيش بگيريم ،علي القاعده فش��اري كه بر
حوزه پتروشيمي وجود دارد افزايش پيدا خواهد كرد
چرا كه آمار منتشر شده از سوي گمرك ايران نشان
ميدهد كه طي  3ماهه اخير صادرات پتروش��يمي
كاهش محسوسي داشته است ،مگر اينكه دولتمردان
چ��ارهاي بينديش��ند و به داد حال ناخ��وش اقتصاد
كشور برسند.

رشد  110درصدي فروش اموال تمليكي
بررسي گزارش عملكرد سازمان جمعآوري و فروش
اموال تمليكي نش��ان ميده��د ،در حالي كل فروش
سازماننسبتبهمدتمشابهسالقبلدوبرابرشدهكه
كاالهاي اعاده شده نيز رشد ۱۱۰درصدي داشته است.
به گزارش تسنيم ،سازمان اموال تمليكي يك سازمان
حاكميتي (در قالب يك ش��ركت دولتي) است كه بر
اساس قانون ،وظيفه تعيين تكليف اموالي كه به انحاي
مختلف به تملك اين سازمان درآمده را بر عهده دارد.
اينكاالهاعبارتنداز:كاالهايمتروكه،ضبطيگمركي
و قضايي و كاالهاي قاچاق.
گفتني اس��ت فروش اموال در اين س��ازمان بر اساس
احكامصادرهازسويمراجعقضاييانجامميشود.سيد
حسينميرمعينيمعاونفروشسازماناموالتمليكي
طيگفتوگوييباتسنيم،تاكيدكرد،پسازاخذاحكام
قضايي مربوطه با توجه به شرايط و نوع كاال بهصورت
داخلي يا به شرط صادرات از طريق مزايده الكترونيكي
كتبيياحضوريفروختهخواهدشد.بديهياستمبالغ
حاصل از فروش به خزانه واريز ميگردد  .از سوي ديگر
جلوگيري از ورود كاالهاي فاسد و غيراستاندارد به بازار
مصرفدرراستايحفظسالمتجامعهومحيطزيست
در دستور كار سازمان اموال تمليكي قرار گرفته است.

وي در ادامه خواستار همكاريهاي بيشتر در راستاي
تحقق كامل حق��وق دولت و مردم ش��د و افزود :طي
شش ماهه نخست سال جاري بيش از  23هزار پرونده
اموال منقول در اين س��ازمان تش��كيل شده است كه
 15درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته
نشان ميدهد .بررسيها نش��ان ميدهد در ماههاي
اخير با پيوستن سازمان به سامانه جامع امور گمركي و
تبادل الكترونيكي اطالعات ،همچنين پايش و كنترل
تصويري انبارها و اس��تفاده از پلم��پ الكترونيك در
جابهجايي كاال ،فرآيند تعيين تكليف كاالهاي متروكه
را نيز شفافتر كرده است.
بر اساس گزارشها در انتهاي سال 97با همكاري ستاد
مبارزه با قاچاق كاال و ارز و ديگر ارگانهاي ذيصالح،
امكانفروشداخليبرخيكاالهاكهمشابهآندرداخل
كشور توليد نميشود جهت تعيين تكليف بخشي از
كاالهاي دپو شده در انبارهاي سازمان اموال تمليكي
صادرشدكهاينامرميتواندبهتخليهبخشيازظرفيت
انبارهاي اين سازمان كمك شاياني نمايد.
به گزارش تسنيم ،اموال تمليكي وظيفه تعيين تكليف
كاالهايمنقول،غيرمنقول،قاچاق،كاالهايامحاشده
و كاالهاي اعاده ش��ده دارد و همچنين بر همين مبنا،

عملكرد سازمان نشان ميدهد ،در مجموع فروش اين
سازمان در نيمه نخست س��ال جاري نسبت به مدت
مشابه سال گذشته تقريبا دو برابر شده است.
به گفته معاون فروش اين سازمان ،درآمدهاي حاصل
ازفروشاموالمنقولازطي6ماههنخستسالجاري،
 118درصد رشد داشته كه اين درآمد مربوط به بيش
از  11هزار پرونده تعيين تكليف شده است .همچنين
چهار استان خوزس��تان ،تهران ،هرمزگان و اصفهان
بيشترين سهم را از فروش اموال منقول تحت تملك
سازمان اموال تمليكي در اختيار داشتهاند.
بر اين  10قلم كاالي پرفروش  6ماهه نخس��ت س��ال
جاري به ترتيب ش��امل ،كاالهاي سريع الفساد ،لوازم
برقي ،طال و جواهرات ،وس��ايل ارتباطي ،پوش��اك،
انواع ظروف ،منس��وجات ،وسايل نقليه ،فلزات و لوازم
ساختماني بوده است.
گزارش عملكرد سازمان اموال تمليكي نشان ميدهد،
تعداد پروندههاي تعيين تكليف ش��ده كاالي قاچاق
نزديكبه 101هزارموردبودهكهنسبتبهمدتمشابه
سال گذشته  132درصد رشد داشته است.
بر اساس جزييات اين گزارش ،قريب به  800تن انواع
كاال به ارزش  34ميليارد تومان توسط اين سازمان در

يارانه  700هزار نفر متمكن حذف  ميشود
شريعتمداري گفت :قريب به  ۱۷۰هزار خانوار يعني  ۷۰۰هزار نفر از
اقشار متمكن كه ضريب خطاي كمتري دارد در مرحله اول در دستور
حذف يارانه قرار گرفتند.
به گزارش ايلنا ،محمد شريعتمداري (وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي)
در حاشيه گردهمايي صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان ،روستاييان
و عشاير ،درباره اينكه مجلس آماري درباره حذف  ۵.۵ميليون نفر از
يارانهبگيران منتشر كرده است اما شما شمار مشموالن حذف شده از
فهرستيارانهرا ۱۷۰هزارنفراعالمكردهايد،گفت:خيراينطورنيست.
شما تعداد افراد و خانوار را مخلوط كردهايد .مجموعا مجلس به دولت
تكليف و اختيار داده كه نسبت به حذف يارانه سه دهك درآمدي اقدام
كند كه به لحاظ تعداد جمعيت ۲۴ميليون نفر ميشود.
وزير كار گفت :در اي��ن دوره حدود  ۱۷۰هزار خانوار يعني  ۷۰۰هزار
نفر از اقشار متمكن كه ضريب خطاي كمتري دارد در مرحله اول در
دستور حذف قرار گرفتند؛ ولي هرچه به سمت جلو حركت ميكنيم
چون به قاعده  Uو افرادي كه به لحاظ درآمدي مشابهتهايي دارند
و طبقه متوسط جامعه را تش��كيل ميدهند ميرسيم ،بدون ترديد
بايد براي اين افراد با احتياط عمل كنيم .قصد نداريم در اين ش��رايط

نيمهنخستسالمنهدمشدكهاينشاخص 42درصد
كاهش داشته اس��ت و اغلب كاالهاي انهدامي را مواد
خوراكي و آشاميدني ،لوازم آرايشي و بهداشتي ،دارو،
البسه مستعمل و ...تشكيل دادهاند.
يكيازنكاتجالبدرگزارشعملكردششماهابتدايي
سازمان اموال تمليكي رقم سنگين و ميزان قابل توجه
اعاده كاالهاي متروكه موجود در انبارهاي سازمان در
راستاي صيانت از توليد داخلي به صاحبان كاالست.

براين اساس  274ميليار تومان انواع كاال به صاحبان
آن بازگردانده شده كه نسبت به مدت مشابه سال 97
رشد دو برابري داشته است .بر اساس قانون در صورتي
كهصاحبكاالبتواندرايبرائتازقاچاقكاالبهسازمان
اموال تمليكي ارايه نمايد هيچ گونه هزينهاي از جمله
هزينه انبارداري پرداخت نخواهد كرد كه بار مالي آن
مج��ددا روي دوش دولت و س��ازمان اموال تمليكي
خواهد بود.

حق مستحقان دريافت يارانه ضايع نشود

معيشتيضريبخطادرطبقهمتوسطباالبرودوبخشيازآنهامشمول
حذف شوند .وي ادامه داد :تاكنون حدود  ۶۷۰۰تا  ۶۸۰۰اعتراض بعد
از حذف ،در سامانه ثبت شده كه رسيدگي ميكنيم ولي حداقل بيش
از يك ماه زمان ميب��رد .وي درباره اعتراض يكي از مديران دولتي به
حذفيارانهاشگفت:متاسفانهاعتراضدراقشاريصورتميگيردكه
جاي تعجب است .مديران كل برخي دستگاهها ،صاحبان مشاغل آزاد
كه علي االصول نبايد معترض باشند اما هستند .با پااليشي كه انجام
ميدهيم تالش ميكنيم افراد متمكن مشمول دريافت يارانه نباشند.
ش��ريعتمداري گفت :هر مقدار يارانه حذف شود از ماه اول در چرخه
اقتصاد و در خزانه باقي ميماند .اينطور نيست كه پولي بدهيم پس
بگيريم ،بلكه يك پولي را نميدهي��م .وي درباره اختصاص يارانه به
معلوالن نيز گفت :پيش��نهاد ما در جلس��ه نظارتي قانون حمايت از
معلوالن اين بود كه منابع حاصل به مددجويان اختصاص يابد كه مورد
موافقت آقاي جهانگيري قرار گرفت و نامه مكتوبي به سازمان برنامه
ارسال ش��د .اجراي قانون جامع حمايت از معلوالن در ابتدا  ۱۲هزار
ميليارد و امسال  ۲۲هزار منابع ميخواهد كه اگر بخشي از منابع وارد
اين حوزه شود ،خوب است.

نايبرييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاكيد بر ضرورت
قطع يارانه ثروتمندان در عين حال گفت كه دولت بايد كار دقيقتري
انجام دهد تا حق كساني كه مستحق دريافت يارانه هستند ،ضايع
نشود.
محمد كاظمي در گفتوگو با ايس��نا ،با اش��اره به وظيفه دولت براي
قطع يارانه نقدي ثروتمندان گفت :دولت با توجه به اطالعات ميداني و
استعالمات مختلف ،يارانه نقدي افراد را حذف كرده است .ممكن است
كهاشتباهيرخدادهباشدامادولتوظيفهداردكهيارانهرابهنيازمندان
و دهكهاي پايين جامعه بدهد.
وي افزود :دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانهها و حذف دهكهاي
باال قصور داشته است .بسياري از كساني كه مستحق دريافت يارانه
نيستند در حال حاضر يارانه دريافت ميكنند در حالي كه براي تامين
حقوق كاركنان دولت هم معطل هستيم.
نماينده مردم مالير در مجلس ش��وراي اس�لامي ب��ا تاكيد بر لزوم
پرداخ��ت يارانه به افراد نيازمند تصريح كرد :بايد راه براي بررس��ي
اعتراض افرادي كه يارانه آنها قطع شده وجود داشته باشد .كساني
كه از چند سال پيش يارانهشان قطع شده بارها به بنده مراجعه كردند

و گفتند كه يارانه ما به ناحق قطع ش��ده است اما مرجعي نيست كه
رس��يدگي كند .دولت بايد راه را باز كند تا اش��تباهها جبران شود.
كاظمي همچنين گفت :دولت بايد به وظيفه خود عمل كند و كساني
كه متمول هستند و نيازي به مبلغ يارانه ندارند بايد يارانهشان قطع
ش��ود .من با قطع يارانه ثروتمندان موافقم و دولت در اين خصوص
وظيفه قانوني دارد .البته دولت بايد كار دقيقتري انجام دهد تا حق
كسانيكه مستحق دريافت يارانه هستند ،ضايع نشود.
وي ادامه داد :وزارت رفاه نيت بدي از حذف يارانه نيازمندان نداش��ته
و ممكن است كه بيتوجهي و قصور در حذف يارانه نيازمندان داشته
باشند اما اين اقدام عمدي نيست.
اين عضو فراكسيون اميد مجلس با بيان اينكه «قطع يارانه ثروتمندان
در اقتصاد كشور موثر است» ،تاكيد كرد :دولت بايد بر اساس وظيفه
قاونياش يارانه ثروتمندان را قطع كند .بخش قابل توجهي از جامعه
ما نياز به يارانه ندارد و بايد اين مبلغ را صرف مسائل اساسي و عمراني
كشور كرد .هدف قانون هدفمندي يارانهها هم همين موضوع بود اما
متاس��فانه آقاي احمدينژاد پايه را كج گذاشت و به همه يارانه داد و
امروز جمع كردن موضوع كار مشكلي است.

پرداخت  9500ميليارد تومان به طرحهاي اشتغالزايي روستايي
مدير پروژه سرمايهگذاري اشتغال فراگير و روستايي
وزارت كار با اشاره به پرداخت بيش از  ۹۵۰۰ميليارد
تومان از تسهيالت اشتغال روستايي گفت :متاسفانه
مشاغل خدماتي و شهرها قطب اشتغال شدند.
رامين اس��دي در گفتوگ��و با مهر درب��اره آخرين
وضعيت تسهيالت اشتغال روستايي و عشايري اظهار
كرد :كل تسهيالتي كه براي اين برنامه اختصاص پيدا
كرده ،ح��دود  ۱۸هزار ميليارد تومان با تلفيق منابع
صندوق توسعه ملي و منابع داخلي بانكهاي عامل
اس��ت كه تقاضا براي دريافت اين تسهيالت تكميل

است .وي با بيان اينكه تاكنون حدود  ۱۲هزار ميليارد
تومان از اين منابع به بانكهاي عامل اختصاص يافته
است ،گفت :بر اس��اس آخرين آمار تاكنون بالغ بر ۹
هزار و  ۵۰۰ميليارد تومان تس��هيالت به طرحهاي
اشتغال پرداخت شده است.
مدير پروژه سرمايهگذاري اشتغال فراگير و روستايي
وزارت كار افزود :ح��دود  ۸۰درصد از منابعي كه در
اختيار بانكهاي عامل براي برنامه اشتغال روستايي
اختصاص يافته ،به طرحهاي اشتغالزايي داراي توجيه
اقتصادي در مناطق روس��تايي ،عش��ايري و مرزي

پرداخت شده است .اسدي گفت :بر اساس گزارشها
و آمار دريافتي ،در نيمه نخس��ت ده��ه  ۹۰و پيش
از اجراي برنامه اش��تغال روستايي و عشايري سهم
اشتغال روستاها از كل كشور فقط  ۵درصد بوده كه
طي دو سال گذشته از اجراي اين برنامه ،امروز سهم
اشتغال روستاها از مشاغل ايجاد شده در كل كشور
به  ۲۰درصد افزايش يافته است.
وي تاكي��د كرد :رون��د اجراي برنام��ه و تغيير رفتار
متقاضيان اشتغال نش��ان ميدهد كه مردم در حال
هدايت به س��مت نواحي روستايي هستند و با سوق
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رييس اتاق مشترك ايران و چين در گفتوگو  با «تعادل» اثر تحريمها بر صادرات غيرنفتي را ارزيابي ميكند

گروه اقتصاد كالن|ريحانه مهدوي|
آمار منتشرشده از س�وي گمرك ايران مبني
بر ميزان واردات و صادرات غير نفتي در شش
ماهه نخس�ت سال نش�ان ميدهد كه واردات
در نيمه نخست امس�ال به نسبت مدت مشابه
سال گذشته ،از نظر وزني افزايش چشمگيري
نداش�ته ولي از نظر ارزش دالري ،بيش از 5.5
درصد كاهش داشته است و در مقابل صادرات
غير نفتي نسبت به مدت مشابه سال قبل خود
از لح�اظ وزني افزايش  23درص�دي را به خود
ديده ام�ا از نظر ارزش�ي  ۱۰.۵۵درصد كاهش
داشته است.
به گزارش «تع�ادل» آمار ص�ادرات و واردات
غير نفتي در ش�ش ماهه نخس�ت سال نشان
ميده�د كه در نيمه اول س�ال ج�اري بيش از
 16.56ميليون تن انواع كاال به كشور وارد شده
كه ارزش�ي بالغ ب�ر  21.2ميليارد دالر داش�ته
اس�ت؛ اين حجم از واردات در ش�رايطي است
كه در مدت مش�ابه س�ال قب�ل ،وزن كاالهاي
وارداتي به كش�ور  16.50ميلي�ون تن و ارزش
اين كاالهاي وارداتي  22.45ميليارد دالر بوده
است ،بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه واردات
در نيمه نخست امس�ال به نسبت مدت مشابه
س�ال قبل ،از نظر وزني افزايش چش�مگيري
نداش�ته اما از لحاظ ارزش دالري ،بيش از 5.5
درصد كاهش داشته است.

پاورقياقتصادي

دادن تقاضاي اشتغال به اين مناطق در نظر داريم به
تدريح روستا را محور اش��تغال قرار دهيم كه برنامه
اشتغال روستايي اين فرصت را فراهم كرده است.
مدير پروژه سرمايهگذاري اشتغال فراگير و روستايي
وزارت كار ،با بيان اينكه بر اس��اس آمار رسمي۳۰ ،
درصد جمعيت كشور در روس��تاها سكونت دارند و
 ۷۰درصد از جمعيت نيز شهرنشين هستند ،گفت:
اجراي برنامه اشتغال روستايي و دقت در اجراي آن
به ما كمك ميكند تا شاهد مهاجرت معكوس باشيم.
اس��دي با بيان اينك��ه در تم��ام اقتصادهاي مطرح

جهان ،روستاها قطب اشتغال هستند اما در كشور ما
شهرها قطب اشتغال ش��دهاند ،گفت :اگر مردم را به
سمت اقتصاد روستاها و كشاورزي سوق دهيم قطعا
وضعيت درآمدي آنها چشمگير خواهد بود.
وي تاكيد كرد :متاسفانه به دو دليل آموزش نادرست
و مديريت نادرست تسهيالت اشتغال در ادوار مختلف
و انحراف منابع ش��اهد مهاجرت از مناطق روستايي
به ش��هرها بوديم كه اميدواريم با اجراي برنامههاي
توس��عه اش��تغال در روس��تاها بتوانيم اين رفتار را
تغيير دهيم.

نوشته:جوزفاستيگليتز|
ترجمه :منصور بيطرف|
فصلهفتم
چرا دولت؟
ازمدتهاقبلايناصلبنيادينكهافرادبايكديگركار
ميكنند فراتر از افراديكهبه تنهاييكار ميكنند،به
رسميت شناخته شده است .شايد ضرورت «كنش
جمعي» در مقياس بزرگ ب��راي اولينبار در جوامع
قديمي كشاورزي كشت برنج كه به آبياري بستگي
داشت فهميده شد .هر كس��ي از ساخت و نگهداري
كانالهايآبياريمنفعتميبرددربسياريازمكانها
ك��ه آب محدود ب��ود ،آنجا بايد قواعدي براي س��هم
عادالنه آبي كه در دس��ترس بود به كار بسته ميشد،
– دوباره ،چيزي كه بايد بهطور جمعي انجام ميشد.
در مكانهاي ديگر ،اين موضوع دفاعي بود ،حفاظت
جامعه از غارتگران كه منج��ر به كنشهاي جمعي
اوليهشد.جامعه،كاردركناريكديگر،ميتواندنوعياز
حفاظتفراهمآوردكهافرادبهتنهايينميتوانند.قانون
اساس��ي اياالت متحده نشان ميدهد كه شهروندان
اياالت تازه اس��تقالل يافته نياز به كنشهاي جمعي
را ميفهميدند .چنانكه در مقدمه آن آمده است« :ما
مردم اياالت متحده،
بهمنظورتشكيليك
اتحاديهكامل،برقراري
عدال��ت ،تضمي��ن
آس��ايش داخل��ي،
فراه��م آوردن دفاع
عمومي ،ارتقاي رفاه
كلي و امنيت نعمت
آزادي براي خودمان و
آيندگان ما ،اين قانون
اساسيرابراياياالتمتحدهامريكامقرروبنامينهيم».
اين تمام آن چيزي بود ك��ه براي كنار يكديگر بودن
الزمبود.دراينجاكناريكديگربودنيكخيرعمومي
داش��ت و انجام اين كار نه فقط از طريق انجمنهاي
داوطلبانهبلكه از طريقدولتوبا تمام قدرتهاييكه
آناعمالميكندانجامميشد.بهزيستناجتماعينه
فقطتوسطكشاورزانوبازرگانانيكهمنافعخودشان
را در يك روياي آزاديخواهانه بلكه از طريق يك دولت
قويباويژگيهايواضحاماقدرتهايمحدودترغيب
ميشد .اين نياز به كنش جمعي گاهي اوقات به نظر
ميآمدبافردگراييامريكاييدرتقابلقرارميگرفت،
بهويژهاينايدهكه ما (ياحداقل موفقتريندربين ما)
خودس��اختهايم و اگر فقط توسط دولت مهار نشويم
حتي موفقتر هم ميشويم.اين ايده تا حد زيادي يك
افسانهبود.دريكمفهومادبي،هيچكسخودساخته
نيست؛فرايندبيولوژيكياينامكانرانميدهد.حتي
بزرگترين نوابغ ما هم فهميدهاند كه آنچه آنها انجام
دادهاندبركارهايديگرانساختهاند.يكتجربهفكري
ساده بايد يك نكته فروتني را تجربه كند :اگر من در
يكخانوادهدريكدهكدهدورافتادهگينهنويادركنگو
به دنيا آمده بودم به چه دست مييافتهام؟ هر تجارت
امريكايي از حاكميت قانون ،زيرساختارها و فناوري
كهطيقرنهاايجادشدهمنفعتميبرد.اگرچندين
ابداعيكهپيشازايناكثرآنبرتحقيقاتيكهازمنابع
عموميطينيمقرنپيشتامينشدهبودنبود،استيو
جابزنميتوانستآيفونراخلقكند.يكجامعهايكه
بهخوبي كار ميكند نيازمند تعادل ميان فرد و كنش
جمعياست.اتحادجماهيرشورويوكمونيستچين
دردهههاياولپسازانقالبشاناينتعادلراازدست
دادند.نگرانيامروزهايناستكهمااينتعادلراازجنبه
ديگرازدستبدهيم.

خبركالن
كارفرمايان حق خاتمه
قرارداد كارگران را ندارند

مديركلحمايتازپايداريمشاغلوزارتكار،بابيان
اينكهكارفرمايانحقاخراجياخاتمهيكطرفهقرارداد
كاركارگرانراندارند،شرايطخاتمهكاركارگرانعضو
شوراهاياسالميكاررااعالمكرد.كريمياوريدرباره
شرايط فسخ قرارداد كارگران اظهار كرد :قرارداد كار
فيمابينكارگروكارفرمامالكتصميمگيرياست
وكارفرمايانحقاخراجياخاتمهيكطرفهقراردادكار
كارگران را ندارند.وي افزود :در خصوص خاتمه كار
كارگران عضو شوراهاي اسالمي كار ،طبق موضوع
ماده ۲۲قانون تشكيل شوراهاي اسالمي كار ،هيات
تش��خيص انحراف و انحالل شوراها مركب از هفت
نفر نمايندگان كارگران و كارفرمايان با مسووليت و
رياس��ت نماينده وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
تصميمگيريكند.ياورييادآورشد:ازجملهوظايف
اعضاي ش��وراهاي اس�لامي كار موضوع فصل دوم
قانون ش��وراها ،باال بردن آگاهي كاركنان در زمينه
اقتصادي فن��ي و حرفهاي و نظاير آن و نيز نظارت بر
امور واحد به منظور اطالع از انجام صحيح كار و ارايه
پيشنهاد س��ازنده به مديران و مسووالن مربوطه در
بنگاه اقتصادي است.ياوري اعالم كرد :يكي ديگر از
وظايفشورا،همكاريوكوششدربهبودشرايطكارو
دستيابيبهميزانتوليدپيشبينيشدهدربرنامههاي
توليدي بنگاه اقتصادي است .شوراهاي اسالمي كار
در حدود وظاي��ف و اختيارات خ��ود در برابر هيات
موضوع ۲۲ومجمعكاركنانمسوولاست.اينمقام
مسوولدروزارتكارگفت:يكنفرازاعضايشوراي
اسالميكاربهانتخاباعضاءبهعنوانعضورابطشورا
در جلس��ات هياتمديره واحد براي ارايه نظريات و
پيشنهادات شورا شركت ميكند.مديركل حمايت
از پايداري مش��اغل و بيمه بيكاري وزارت كار افزود:
همچنينيكنفرنمايندهمديريتبنگاهاقتصاديدر
جلساتشوراياسالميكاربرايارايهگزارشاتمورد
نيازبهشوراشركتميكند.وظيفهشوراياسالميكار
همراهي و هماهنگي با كارگران و كاركنان و مديران
برايبهبودرونقتوليداتاست.

اخبار
تبريكمديرعاملبانك
صادراتبهمديرعاملبانكملت

مديرعامل بانك صادرات ايران در پيامي خطاب
به مديرعامل بان��ك ملت ،موفقيت اين بانك در
دريافت غرامت ناشي از تحريمهاي ظالمانه غرب
از انگلستان را تبريك گفت.
به گزارش روابطعمومي بانك ص��ادرات ايران،
حجتالهصيديدراينپيامخطاببهمديرعامل
بانك ملت نوش��ت :ب��رادر عزيزم جن��اب دكتر
بيگدلي مديرعامل محترم بانك ملت؛ با سالم و
احترام،شنيدنخبرمسرتبخشبهثمررسيدن
تالشهايچندينسالهمديرانارزشمندآنبانك
بزرگواحقاقحقوقمسلمآندركشورانگلستان
وپرداختقريبالوقوعغرامتناشيازتحريمهاي
ظالمانه غرب ،مايه افتخار و سربلندي نظام بانكي
كش��ور اس��ت .اينجانب ضمن عرض تبريك به
جنابعالي ،اعضاي محترم هياتمديره و كاركنان
ش��ريف آن بانك معظم ،س��ربلندي و موفقيت
روزافزون ش��ما را از خداوند بزرگ خواس��تارم.
حميد بعيدينژاد ،سفير ايران در لندن در توئيتي
از دريافت كامل غرامت مربوط به دعواي حقوقي
بين بانك ملت ايران و دولت انگليس خبر داد.

پرداختهايروزانهراباهمراه
بانكپاسارگادبرنامهريزيكنيد

ك پاس��ارگاد عالوه بر اينكه نقش يك
همراهبان 
اپليكيشن بانكي را ايفا ميكند ،توانسته در بخش
تس��هيالت ،خدمات مبتني ب��ر كارت و خدمات
سپرده با ضريب امنيت باال ،مشتريان را از مراجعه
به ش��عبه فيزيكي بانك بينياز ساخته و سهولت
و كيفيت مطلوبي در اين بخش براي مش��تريان
فراهم سازد.
به گزارش تيت��ر ،20بانكداري هم��راه در ايران
همگام با دنيا در حال پوستاندازيهاي جديدي
است و ظهور فناوريهاي نوين بانكي هم تغييرات
مداوم در رفتار مشتريان را سبب شده هم مديران
بانكي را مجاب به مهاجرت فكري در فضاي جديد
كرده است.
اپليكيشنهاي همراه بانك امروزه فضاي جديدي
در بانكداري ايجاد كرده و تغيير ذائقه مشتريان در
اقبال اين شعبههاي كوچك بانكي در تلفنهاي
همراه بيتأثير نبوده است.
از همينروست كه شتاب در عرضه و به روزآوري
اين اپليكيشنها ،توسعه پرش��تابي را در كشور
تجربه ميكنن��د و هر بانكي ت�لاش دارد با ارايه
بهترين و كاملترين نسخه از همراهبانك بر روي
گوشيهاي هوشمند شهروندان ،مشتريان خود را
حفظ كند و با ايجاد جذابيتهاي موثر ،در جهت
جذب مشتريان جديد گام بردارد.
بانكپاس��ارگاد كه يكي از بزرگترين بانكهاي
خصوصي كشور اس��ت ،در سالهاي اخير تالش
كرده تا در ح��وزه فناوريهاي نوين بانكي با ارايه
خدماتمتنوعومناسبحضورقدرتمنديدربازار
بانكداري ديجيتال و خصوصا بانكداري همراه در
كشور داشته باشد.
اپليكيشنهاي همراه بانك كه اين روزها دنياي
بانكداري را متحول كرده و به ارتباط مشتريان با
بانكها و شعبهها شكل تازهاي بخشيده ،از جمله
خدماتي است كه امروزه بازوي قدرتمندي براي
هر بانكي اس��ت تا بتواند فارغ از هزينههاي باالي
شعبهداري و باجههاي فيزيكي ،نيازمنديهاي
مشتريان خود را پاسخ داده و درآمدهاي كارمزدي
خود را نيز افزايش دهد .بانكپاسارگاد نيز با ارايه
سامانههايموبايليمختلفتالشكردهتاحداكثر
خدماترادرحوزههايمختلفبانكيبرايكاربران
خود فراهم نمايد .يكي از اين سامانهها كه اتفاقا در
سالهاياخيررشدوتوسعهچشمگيرينيزداشته
ك پاسارگاد است.
است ،سامانه همراهبان 
ك پاس��ارگاد عالوه ب��ر اينكه نقش يك
همراهبان 
اپليكيشن بانكي را ايفا ميكند ،توانسته در بخش
تس��هيالت ،خدمات مبتني ب��ر كارت و خدمات
سپرده با ضريب امنيت باال ،مشتريان را از مراجعه
به شعبه فيزيكي بانك بينياز ساخته و سهولت و
كيفيتمطلوبيدراينبخشبرايمشتريانفراهم
سازد .سرويسهاي برداش��ت مستقيم يا همان
 Direct Debitنيز در همراه بانكپاس��ارگاد
ارايه ميش��وند .اين خدمت ارزش��مند عالوه بر
خلق س��هولت در فضاي كس��ب و كارهاي نوپا،
سهولت و پرداخت برنامهريزي شده براي كاربران
را ه��م به ارمغان م��يآورد .ورود با اثر انگش��ت و
تشخيصچهرهبرايدستگاههاييكهقابليتهاي
سختافزاري و امنيتي مورد نياز را دارند ،از ديگر
قابليتهاي مهم همراه بانكپاسارگاد است.
به عنوان يكي از نقاط مثبت و موثر اين س��امانه
ميتوان به وجود زيرساختهاي فني قوي در اين
سامانه اشاره كرد .بهطوريكه در موضوع تحريم
نرمافزارهاي ايراني مبتني بر سيستم عامل IOS
در سال گذشته ،نسخه  IOSسامانه همراهبانك
پاس��ارگاد بر خالف بس��ياري از اپليكيشنهاي
مالي موج��ود ،دچار قطعي يا كندي و اختالل در
سرويسدهي نشد و كاربران اين سامانه به دليل
تمهيدات فني انديشيدهش��ده ،با هيچ مشكلي
مواجه نش��دند .همچنين از قابليتهاي جديد و
مهم نسخههاي سيستم عاملهاي Android
و  IOSميتوان به امكان ثبت مبلغ چك ،يادآور
چك ،امكان اس��كن كارت ،اس��تعالم نام دارنده
كارت،امكانشارژمستقيم،امكانمشاهدهدستور
پرداخت كارتابلي و اخذ استعالمهاي تبديل شبا
به سپرده و كارت اشاره كرد .براي افزايش ضريب
امنيت در سامانه همراهبانكپاسارگاد ،ورود به اين
س��امانه عالوه بر رمز عبور مشتريان ميتوانند از
ابزار امنيتي منحصر به فرد اثر انگشت و تشخيص
چهره اس��تفاده نمايند .بر اين اس��اس مشتريان
اين بانك براي دريافت رمز و فعالس��ازي همراه
بانك ،ميتوانند به س��امانه بانك��داري مجازي يا
نزديكترين شعبه بانكپاسارگاد مراجعه كنند.
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بانك و بيمه

روايت بلومبرگ از ثبات ارزي ايران

بانك مركزي ايران ارزش پول ملي را احيا كرد
فقط  ۵واحد صنفي مجوز معامالت اينترنتي طال دارند

گروه بانك و بيمه |
خبرگزاريبلومبرگسياستهاياخيربانكمركزيرا
عاملثباتدربازارارزمعرفيكرد.بلومبرگدرگزارشي
نوشت كه ثبات نسبي به بازار ارز ايران بازگشته و ارزش
ريال تقويت شده است .بلومبرگ با اشاره به تقويت۴۰
درصدي ارزش ريال در برابر دالر در مقايسه با سال قبل
از قول همتي نوشت كه متوسط رشد اقتصادي ايران
در ب��ازه دوازده ماه اخير و با وجود تحريمها و تهديد به
جنگ ،مجددا مثبت شده است.
بلومبرگ در ادامه مينويس��د :پس از خروج امريكا از
برجام در ارديبهش��ت سال گذش��ته و دستور دونالد
ترامپ ،رييسجمهور امريكا به بازگرداندن تحريمها،
ارزش ريال دچار ريزش شد .از دست رفتن منابع درآمد
ارزينفتيكهيكيازاصليترينشريانهايارزيايران
بود به ارزش ريال آسيب زد ،نرخ تورم را به حد بااليي
رساند و باعث كمبود برخي اقالم وارداتي شد اما پس از
آنبهكمكاجرايسياستبازاربازوپلتفرمجديدبانك
مركزي براي تسهيل عرضه ارز ،ارزش ريال در ماههاي
اخير رو به بهبود بوده است.
پيشتر عبدالناصر همتي در صفح��ه خود در فضاي
مجازي نوش��ته بود :پارس��ال در اين ايام ،وضع تلخي
بر اقتصاد كش��ورمان حاكم ش��ده بود .دولت امريكا
و متحدين منطقهاي آن با ش��روع جن��گ تمام عيار
اقتصادي و راه انداختن ماشين جنگ رواني و تبليغاتي،
در انديش��ه فروپاشي كش��ور از طريق اقتصاد و با ابزار
س��قوط ارزش پول ملي و نهايتا ايجاد هرج و مرج در
سراسر كشور بودند.
وي اف��زود :خداون��د متعال را ش��اكرم ب��ا هدايت و
حمايتهاي مقام معظم رهب��ري ،رييسجمهوري
و س��ران ق��وا و از همه مهمت��ر ،مقاوم��ت و همراهي
تحس��ين برانگيز مردم عزيز ،تدابي��ر و اقدامات بانك
مركزي و برنامه منس��جمي كه در اين رابطه تنظيم
كرديم ،با همكاري ساير دستگاهها و نهادها توانستيم
با يك��ي از پيچيدهترين و بيس��ابقهترين تحريمها و
محدوديتهاي مالي و پولي با ق��درت مقابله كرده و
ثبات و آرامش را به بازار ارز و ساير بازارها برگردانيم.
امروز ،درست نسبت به يكس��ال پيش ،پول ملي ۴۰
درصد تقويت و رش��د تورم مهار ش��ده و طليعه رشد
اقتصادي آشكار شده است .مردم عزيز ،خصوصا اقشار
با درآمده��اي پايين و حقوق ثابت س��ختي زيادي را
تحملكردهوميكنند.ليكن،اينروزهاطليعهپيروزي
مقاومت مردم بيش از هميشه آشكار شده است .همتي
ادامه داده اس��ت :آنچه من و همكارانم را به ادامه اين
مسير هر روز مصممتر ميكند ،اميد به بهبود شرايط
زندگي و رفاهي اقشار آسيب ديده از فشار تحريمها و
تالش جدي مسووالن براي خدمت بهتر به مردم عزيز
كشورمان است.
نرخها در بازار
روز شنبه  13مهر  ،98به دنبال افزايش قيمت جهاني
اونس طال كه به  1505دالر رس��يده و نسبت به هفته
قبل افزايش داشته است ،بازار ارز و طال در داخل كشور
همچنانباروندباثباتهفتههاياخيرهمراهبودهونرخ
دالر نيز تغيير چنداني نداشته است .در نتيجه نرخها
همچنان روند هفته گذشته را تثبيت كردهاند.
به گزارش تعادل ،روز ش��نبه  13مهر  ،98نرخ دالر در
بازار آزاد و معامالت نقدي ،به  11480تومان رس��يد.
همچنين در س��امانه س��نا نيز نرخ دالر لحظهاي به
 11450و يورو به  12650تومان رس��يد .سامانه سنا
نرخ ميانگين ارز براي روز پنج شنبه 13مهر 98را براي
دالر 11هزار و 436تومان ،يورو 12هزار و 375تومان،
پوند انگليس  14هزار و  16تومان ،درهم امارات  3هزار
و 102تومان ،لير تركيه 2هزار و 99تومان و يوآن چين
يك هزار و  678تومان اعالم كرد.
در ب��ازار طال نيز با افزايش اونس جهاني طال به 1505
دالر و اعالم ن��رخ دالر آزاد و نقدي به قيمت 11480
توم��ان ،مظنه يك مثقال طالي آب ش��ده  17عيار با
كاهش چه��ار هزار توماني يك ميلي��ون و  770هزار
تومان ،هر گرم طال  18عيار با كاهش سه هزار توماني
 406هزار و  600تومان ،س��كه طرح جديد  4ميليون

و  14ه��زار تومان ،طرح قديم  3ميلي��ون و  990هزار
تومان ،نيم سكه  2ميليون و  40هزار تومان ،ربع سكه
يك ميليون و  240هزار تومان و سكه يك گرمي 830
هزار تومان معامله شد.
در بازار ارز قيمتها به روند با ثب��ات خود ادامه دادند
صرافيهاي مجاز بانكي و ملي نرخ خريد دالر را11هزار
و 350تومان و نرخ فروش دالر را 11هزار و 450تومان
اعالم كردند .قيمت خريد يورو  12هزار و  550تومان
و قيمت ف��روش يورو با اندكي كاهش نس��بت به روز
پنجشنبه  12هزار و  600تومان اعالم شد.
در بازار ارز رسمي نيز بر اساس اعالم بانك مركزي هر
دالر امريكا براي روز شنبه  13مهر ماه  ۹۸بدون تغيير
نسبت به روز پنجش��نبه  ۴۲هزار ريال قيمت خورد.
همچنين در روز جاري هر پوند انگليس با  ۱۳۱ريال
افزايش نسبت به روز پنجشنبه  ۵۱هزار و  ۸۰۶ريال و
هر يورو نيز با  ۹۲ريال افزايش نسبت به روز پنجشنبه
 ۴۶هزار و  ۱۱۲ريال ارزشگذاري شد.
شانسبااليطالبرايادامهروندافزايشقيمت
از سوي ديگر ،نظرسنجي هفتگي كيتكونيوز نشان داد
با موفقيت طال براي بازگشت به باالي مرز ۱۵۰۰دالر
تا پايان هفته گذش��ته ،اكثر تحليلگران والاستريت
و س��رمايهگذاران نس��بت به باال رفتن قيمت طال در
كوتاهمدت كامال خوشبين هستند.
براي بس��ياري از تحليلگران توانايي طال براي جبران
اف��ت دو درصدي قيمت در ابت��داي معامالت هفته و
بازگشت به باالي مرز رواني بااهميت ۱۵۰۰دالر ،نشانه
انعطافپذيري باال در بازار است .بسياري از تحليلگران
خاطرنش��ان كردهاند كه رش��د نگرانيه��ا پيرامون
احتمال وقوع ركود و ابهامات ب��ازار مالي همچنان از
قيم��ت طال در كوتاهم��دت پش��تيباني خواهد كرد.
به گفته جورج گرو ،مديركل ش��ركت «آربيث ولت
منيجمنت» ،همه جا سرمايهگذاران به دنبال نگراني
ديگري هستند .دالر امريكا بزرگترين مانع براي طال
مانده است اما ابهامات موجود از قيمت طال در محدوده
 ۱۵۰۰دالر پشتيباني خواهد كرد.
در نظرسنجي كيتكونيوز از تحليلگران والاستريت،
۱۷نفر ش��ركت كردند كه از ميان آنه��ا  ۱۲نفر يا ۷۱
درصد افزاي��ش قيمت و دو نفر ي��ا  ۱۸درصد كاهش
قيم��ت را پيشبيني كردند .همچني��ن دو نفر يا ۱۲
درصد نظر خنثي داشتند .در نظرسنجي كيتكونيوز از
سرمايهگذاران ۶۷۹ ،نفر شركت كردند كه از ميان آنها
 ۴۴۶نفر يا  ۶۵درصد افزايش قيمت طال و  ۱۴۵نفر يا
 ۲۱درصد كاهش قيمت طال را پيشبيني كردند و ۸۸
نفر يا ۱۳درصد هم نظري نداشتند .براي هفته گذشته

اكثر تحليلگران والاستريت نسبت به روند قيمت طال
نظر خنثي داشتند در حالي كه سرمايهگذاران نسبت
به روند افزايشي قيمت طال خوشبين بودند .هر اونس
طال روز جمعه در بازار معامالت آتي امريكا  ۹۰سنت
يا  ۰.۰۶درصد كاه��ش پيدا ك��رد و در  ۱۵۱۲دالر و
۹۰سنت بسته شد اما براي كل هفته حدود ۰.۴درصد
افزايشثبتكرد.درصددرستيپيشبينيتحليلگران
والاستريت از ابتداي سال ميالدي جاري تاكنون ۵۴
درصد و درستي پيش بيني سرمايهگذاران  ۵۱درصد
بوده اس��ت .اگرچه آمار اشتغال نسبتا مطلوب امريكا
اندكي از روند صعودي قيمت طال كم كرد اما بسياري
از تحليلگران همچنان انتظار دارند قيمتهاي باالتري
را مشاهده كنند زيرا جديدترين آمار اشتغال انتظارات
براي ي��ك دور ديگر از كاهش نرخهاي بهره توس��ط
بانك مركزي امريكا را تغيير نداد .برخي از تحليلگران
ميگويند آمار اشتغال يك شاخص باتاخير است و آمار
مايوسكننده بخش تولي��د امريكا تصويري از كندي
رشد اقتصادي اين كشور ترسيم كرد.
فواد رزاقزاده ،تحليلگر فني در شركت سيتي ايندكس
اظهار كرد :تصور نميكنم آمار اش��تغال در روند بازار
تغييري ايجاد كند .بانك مركزي امريكا همچنان قصد
دارد در ماه ميالدي جاري نرخهاي بهره را كاهش دهد
كه اين اق��دام ارزش دالر را ضعيف كرده و قيمت طال
را باالتر خواهد برد .ابزار ديده بان فدرال  CMEنشان
ميدهد كه بازار حدود ۸۰درصد روي كاهش نرخهاي
بهره در ۳۰اكتبر حساب ميكند.
افشين نوابي ،مدير معامالت گروه «امكياس» انتظار
دارد كه قيمت طال بين محدوده حمايتي  ۱۴۸۵دالر
تامحدودهمقاومتي ۱۵۲۰دالر معامله شودوهمچنان
نس��بت به طال خوشبين اس��ت .اما همه تحليلگران
نسبت به طال خوشبين نيستند .شون السك ،مدير
شركت والش تريدينگ اظهار كرد كه انتظار دارد طال
به قيمت پايينتري سقوط كند زيرا در سطح ۱۵۲۰
دالر با مقاومت شديدي روبرو خواهد شد.
فقط ۵واحدصنفيمجوزمعامالتاينترنتي
طال دارند
از سوي ديگر ،رييس اتحاديه طال و جواهر گفت :تنها
 ۵واحد صنفي براي انجام معامالت اينترنتي طال مجوز
دارند .بحث معامالت اينترنتي طال و س��كه در فضاي
مجازي تمامي ندارد و هر روز ش��اهد مدل جديدي از
فعاليت اين واحدها در فضاي مجازي هستيم .برخي
به صورت رسمي از اتحاديه طال و جواهر مجوز فعاليت
دارند ،برخي نماد اعتماد الكترونيكي دارند و برخي هم
س��ودجو در اين بين بدون دريافت هيچگونه مجوزي

در حال معامله و خريد و فروش طال در فضاي مجازي
هستند .آيت محمدولي در گفتوگو با ايبِنا با توجه به
تاكيد مكرر نسبت به ممنوعيت خريد و فروش طال و
سكه در فضاي جهاني ،درباره فعاليت برخي واحدهاي
طال فروشي در فضاي مجازي با استفاده از نماد اعتماد
الكترونيكي ،اظهار داشت :يكي از مواردي كه در حال
حاضر وجود دارد ،لزوم دريافت مجوز از سوي افرادي
است كه قصد فعاليت در اين فضا را دارند زيرا دريافت
پروانه كسب طالفروشي يا طالسازي از جمله مدارك
حداقلي در اين خصوص است.
وي افزود :قانوني بودن يا نبودن فعاليت آنها توس��ط
ما مشخص نميش��ود زيرا ما تنها به مواردي كه عضو
اتحاديه هستند ميتوانيم وارد شويم ،اما اگر واحدي
تحت مجوز اتحاديه نباشد ،امكان ورود نخواهيم داشت
و در صورت بروز هرگونه مش��كل ارتباطي به اتحاديه
نخواهد داشت.
رييس اتحاديه طال و جواهر تاكيد كرد :درحال حاضر
تنه��ا  ۵واحد طالفروش��ي امكان و مج��وز معامالت
اينترنتي را دارند .محمدولي درباره وضعيت معامالت
در بازار طال و سكه اظهار داشت :خوشبختانه داد و ستد
در بازار در حال انجام اس��ت و قيمتها نيز از آرامش و
ثباتينسبيبرخوردارهستند.طيدوهفتهاخيرنوسان
و تغييرات چشمگيري در قيمتها نداشتهايم و شاهد
آرامشي در قيمتها در بازار هستيم.
سرمايهگذاران «دالر» ضرر كردند
همچنينطبقبررسيقيمتهادربازار،سرمايهگذاران
در بازار ارز در س��ال جاري متحمل زيان ش��دهاند .به
گزارش ايس��نا ،بس��ياري از مردم تالش ميكنند تا با
وج��ود افزايش هزينههاي زندگي ،بخش��ي از درآمد
خود را پسانداز و در ادامه آن سرمايهگذاري كنند كه
در اين صورت سرمايهگذاريهاي كمريسك براي اين
افراد بسيار مناسب خواهد بود .اما در مقابل عده ديگري
ك بيشتري را
نيز هس��تند كه ترجيح ميدهند ريس 
براي سرمايهگذاري بپذيرند و در مقابل سود بيشتري
نصيب خود كنند .افرادي كه در دس��ته اول هستند،
اغلب به سراغ سرمايهگذاري در بانك و صندوقهايي
رويميآورن��د كه س��ود تضميني به آنه��ا پرداخت
ميكنند ،اما افراد دسته دوم بس��ته به شرايط ،نحوه
سرمايهگذاري خود را تغيير ميدهند ،سرمايهگذاري
در بخشهاي توليدي ،تجارت ،بورس ،بازار سكه و بازار
ارز از جملههاي بازارهاي جذاب براي اين افراد است.
در سال گذشته افزايش نرخ ارز ،هجوم مردم به سمت
اين بازار و افزايش تقاضاي اين بازار را سبب شد و همين
افزايش تقاضا بار ديگر باعث افزايش قيمت ارز ش��د تا

سرمايهگذاران در اين بازار سود خوبي كسب كنند.
اما چندين بار از س��وي رييسكل بانك مركزي اعالم
شد كه اين بازار ريس��ك بااليي دارد و محل مناسبي
براي سرمايهگذاري نيست ،اما طمع مردم براي خريد و
نگهداري بيشتر دالر را دالالن اين بازار برميانگيختند؛
بهطوريكه گفته ميشد قيمت دالر در سال جاري به
بيش از  ۲۵هزار تومان خواهد رسيد.
اما بررس��ي متوس��ط قيم��ت خريد و ف��روش ارز در
ششماهه نخست سال جاري نشان ميدهد كه قيمت
ارز در سال جاري كاهشي بوده است.بر اساس آمار بانك
مركزي متوس��ط قيمت فروش دالر در فروردين ماه
سال جاري  ۱۳هزار و  ۵۵۴تومان ،در ارديبهشت ماه
 ۱۴ه��زار و  ۵۰۹تومان و در خرداد ماه  ۱۳هزار و ۴۲۷
تومان بوده است.اما در ادامه قيمت ارز با كاهش همراه
بود و در تيرماه سال جاري قيمت ارز ابتدا به حدود ۱۳
هزار تومان و س��پس با كاهش زياد به حدود  ۱۲هزار
تومان رسيد.
در مردادماه ني��ز روال كاهش قيمت ادامه داش��ت و
قيمت دالر به كمت��ر از  ۱۲هزار تومان كاهش يافت و
در شهريور ماه نيز در مدت زماني ،قيمت اين ارز به مرز
 ۱۱هزار تومان هم نزديك ش��د ،اما در پايان شهريور،
قيمت ارز در محدود  ۱۱تا  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان ثابت
شد .به اين ترتيب ،افرادي كه در سال جاري نسبت به
سرمايهگذاريدراينبازاراقدامكردهاند،طبيعتامتضرر
شدهاند و ساير بازارها برايشان سودآورتر بوده است.
همچنين افرادي كه در سال گذشته هم ارز را با قيمتي
باالتر از رقم فعلي خريده و تاكنون نگهداري كردهاند،
مشمول ضرر شدهاند .در حال حاضر نيز ريسك باالي
اين بازار سبب شده تا تقاضاي كاذب براي ارز از اين بازار
خارج شده و بازار به ثبات برسد.
عقبنشيني دالر در بازارهاي جهاني
از سوي ديگر ،با وجود ثبت آمار بسيار خوب بازار كار،
دالردربرابرهمتايانشعقبنشست.بهگزارشرويترز،
نرخبيكاريامريكادرماهسپتامبربهكمترينسطحنيم
قرن اخير رسيد اما اين خبر نتوانست آنگونه كه بايد از
دالر حمايت كن��د و ارزش دالر هر چند اندك در برابر
تمامي همتايان مهم خود كاهشي شد.
ش��اون اوزبورن ،استراتژيس��ت ارش��د بازار در بانك
«اسكوشيا» گفت :به نظر ميرسد توجه معاملهگران
به جاي آمارهاي بازار كار روي مساله ديگري معطوف
شده باشد .بنابراين فكر ميكنم كه عملكرد امروز دالر
قابل قبول بوده است .يك مساله ديگر براي دالر وجود
دارد و آن هم تصميم بانك مركزي براي نرخ بهره است،
فكر ميكنم بايد منتظر اتخاذ رويكرد محرك بيشتري
توسط فدرال رزرو باشيم.
در آخرين روز از معام�لات بازارهاي ارزي جهاني ،هر
دالر با  ۰.۰۸درصد كاهش به  ۱۰۶.۸۱ين رس��يد .در
برابر همتاي استراليايي ،هر دالر امريكا با  ۰.۰۲درصد
كاهش به ازاي  ۱.۴۷۷۱دالر مبادله شد تا ارزش دالر
استراليا از كمترين سطح سه هفته اخير فاصله گيرد.
ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از
ارزهاي جهاني را اندازه ميگيرد ،با كاهش ۰.۱درصدي
به  ۹۸.۸۰۵واحد رس��يد و از ركورد دو سال اخير خود
بيشترفاصلهگرفت.
از سوي ديگر نظر ميرس��د با توجه به تشديد جنگ
تجاري امريكا با ش��ركاي تجاري بزرگ خود و كاهش
رشد اقتصادي ،بانك مركزي امريكا چارهاي جز كاهش
مجدد نرخ بهره براي س��ومين بار در طول سال جاري
نداشتهباشد.درمعامالتارزيجهانيهمچنينارزش
هر يورو با  ۰.۲درصد افزايش به  ۱.۰۹۸۲دالر رسيد تا
ارزش ي��ورو در برابر دالر طي اي��ن هفته  ۰.۳۴درصد
افزايش يافته باشد .به مانند يورو ،ديگر ارز مهم اروپايي
يعني پوند نيز در برابر دالر دست به پيشروي زد تا جايي
كه ه��ر پوند با  ۰.۰۲درصد افزايش ب��ه  ۱.۲۳۳۴دالر
رسيد .هر فرانك نيز به ازاي  ۱.۰۰۴۲دالر مبادله شد.
ارزش دالر امريكا در برابر همتاي كانادايي كاهش و در
برابر همتاي سنگاپوري افزايش يافت تا جايي كه هر
دالر امريكا به ترتيب به ازاي  ۱.۳۳۱۰و  ۱.۳۷۸۸دالر
كانادا و سنگاپور معامله شد.

 2.3ميليارد تراكنش بانكي به ارزش  250هزار ميليارد تومان در شهريورماه

ميانگين هر تراكنش بانكي به  108هزار تومان رسيد

گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري |
بر اس��اس گزارش منتش��ره از س��وي ش��اپرك در
ش��هريورماه س��ال ج��اري بالغ ب��ر دو ميلي��ارد و
۳۰۰ميليون تراكنش ش��اپركي به ارزش  250هزار
ميليارد تومان انجام شده كه نسبت به ماه گذشته در
تعداد و مبلغ كاهش داشته است .همچنين ميانگين
هر تراكنش بانكي معادل  108هزار تومان بوده است.
به گزارش تعادل ،پنجاه و يكمين گزارش اقتصادي
شبكه الكترونيكي پرداخت كارت (شاپرك) به منظور
گزارش وضعيت و بررسي شبكه پرداخت الكترونيك
در شهريورماه منتشر شد؛ در اين گزارش اعالم شده
است كه در مرداد ماه سال جاري بالغ بر دو ميليارد و
 ۳۰۰ميلي��ون و  ۲۷۵هزار تراكنش به ارزش دو هزار
و  ۵۰۵ميليارد ريال در شبكه شاپرك انجام شده كه
در سهم ابزارهاي پذيرش شبكه پرداخت الكترونيك
همچنان بيشترين س��هم به دستگاههاي كارتخوان
اختصاص پيدا كرده است؛ الزم به ذكر است كه ارزش
تراكنشهاي ش��اپركي (مبلغ) و تع��داد تراكنشها
نس��بت به ماه گذش��ته كاهش��ي به ترتيب  ۴.۲۶و
۲.۳۶درصدي داشته است.

بر اساس گزارش شركت شاپرك بالغ بر  ۸۷.۵۹درصد
از تراكنشها از طريق پايانههاي فروش (كارتخوان) و
سهم ابزار پذيرش اينترنتي و موبايلي به ترتيب ۶.۲۰
و  ۶.۲۱درصد بوده است؛ گزارش شاپرك در خصوص
سهم ابزارهاي پذيرش از نظر تعداد تراكنشها نشان
ميده��د كه اب��زار كارتخوان فروش��گاهي به عنوان
رايجترين ابزار پذيرش در كشور كاهش سهم داشته،
اما از سويي ديگر ابزار پذيرش موبايلي و اينترنتي در
شهريور ماه ماه نس��بت به ماه گذشته از رشد خوبي
برخوردار بوده كه يكي از داليل آن را ميتوان به افزايش
هزينه سرمايهگذاري در حوزه دستگاههاي كارتخوان
و روند بهرهگيري شركتهاي پرداخت براي توسعه و
فرهنگسازي از استفاده از ابزارهاي پذيرش موبايلي
و اينترنتي به جاي كارتخوان فروشگاهي اشاره داشت.
گزارش شاپرك در خصوص سهم شركتهاي پرداخت
الكترونيك از نظر تعداد تراكنش در ش��هريورماه ۹۸
حاكي از آن اس��ت كه شركتهاي به پرداخت ملت با
 ۲۲.۳۸درصد و پرداخت الكترونيك سامان با ۱۸.۷۹
درصد و تجارت الكترونيك پارسيان با  ۱۵.۰۸درصد
توانس��تهاند تا جايگاه اول تا س��وم بيش��ترين تعداد

تراكنش در ميان شركتهاي پرداخت را كسب كنند.
الزم به ذكر است كه مقايسه گزارش شهريورماه نسبت
به مرداد ماه نشان ميدهد كه سهم بازار شركتهاي
به پرداخت و تجارت الكترونيك پارس��يان همچنان
داراي رش��د اس��ت و پرداخت الكترونيك سامان به
ثباتي نس��بي رسيده است؛ از س��ويي ديگر كمترين
ميزان تراكنش در ميان شركتهاي پرداخت متعلق
به ش��ركت الكترونيك كارت دماوند با س��هم ۰.۶۰
درصدي از تعداد تراكنشهاي ش��اپركي انجام شده
اس��ت و پس از آن نيز پرداخت الكترونيك سپهر بالغ
بر يك درصد از تمام تراكنشهاي شبكه شاپرك را به
خود اختصاص داده است.
نمودار سهم بازار شركتهاي پرداخت الكترونيك در
خصوص مبلغ تراكنشهاي شاپركي در شهريورماه
نش��ان ميدهد كه به پرداخت ملت بال��غ بر ۲۳.۸۶
از مبلغ تراكنشهاي ش��اپركي را به خود اختصاص
داده و در جايگاه نخس��ت قرار گرفته است؛ در ادامه
نيز پرداخ��ت الكترونيك س��امان و كارت اعتباري
ايرانكيش ب��ه ترتيب با س��هم  ۱۵.۷۳و  ۱۲.۸۶در
جايگاه دوم و سهم قرار دارند؛ مقايسه نمودار تعداد و

مبلغ تراكنشهاي شاپركي شهريورماه در سهم بازار
ش��ركتهاي پرداخت الكترونيك نشان ميدهد كه
شركت تجارت الكترونيك پارسيان كه جايگاه سوم
را با سهم  ۱۵.۰۸درصدي در تعداد تراكنشها به خود
اختصاص داده ،در زمينه مبل��غ تراكنشها جايگاه
چهارم را با س��همي  ۱۱.۲۶درصدي دارد و از سويي
ديگر شركت كارت اعتباري ايران كيش كه در زمينه
تعداد تراكنشهاي ش��اپركي شهريور سهمي ۸.۱۶
درصدي و جايگاه پنجم را داشته ،در سهم بازار از نظر

مبلغ تراكنش با برخورداري از تراكنشهايي با مبالغ
باالتر توانسته تا با با سهم  ۱۲.۸۶درصدي در جايگاه
سوم قرار بگيرد.
همچنين در ميان دوازده ش��ركت فع��ال پرداخت
الكترونيك ،شركت الكترونيك كارت دماوندبا حدود
 ۰۴۸از تم��ام مبلغ تراكنشهاي ش��اپركي و پس از
آن ش��ركتهاي پرداخت نوين آرين و سايان كارت
كمترين سهم از بازار در مبلغ تراكنشهاي شاپركي
شهريور ماه را كسب كردهاند.

بازار سرمايه
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بررسي «تعادل» از وضعيت روند معامالت در بازار سرمايه

چرا بورس تهران پربازدهترين بورس جهان شد؟
گروهبورس|محمدامينخدابخش|
بورس تهران روزهاي معامالتي پر رونق اما متفاوتي را
شاهد است .تقريبا دو روزي ميشود كه معامالت اين
بازار با وجود افزايش قيمتها در ساعت ابتدايي و رشد
مناسب ش��اخص بورس تهران در مدت زماني اندك،
تغيير جهت ميدهد .همين امر سبب شده تا بسياري
از معاملهگران بازار با احتياط و دقت بيشتري به جريان
معامالت در روزهاي جاري بنگرند و حسايت بيشتري
نوسان بازار را زيرنظر بگيرند.
بازار سرمايه كشور در حال حاضر روزهاي بسيار خوبي
را پشت سر ميگذارد نه تنها توانسته در شرايط كاهش
قيمت در بازارهاي موازي نظير طال و ارز بازده بيشتر
از حد انتظار كس��ب كند بلكه توانسته با افزايش قابل
توجه ش��اخصها ،توجه تحليلگران خارجي را نيز به
خود معطوف كند.
بازتابهاي خارجي رشد بورس تهران
در روز جمعه بود كه فاينشنالتايمز با استناد به ارقام و
آمار ارايه شده از سوي وبسايت بلومبرگ اعالم كرد،
بورس تهران توانسته در12ماه گذشته بازدهي بيش از
 73درصد كسب كند .اين گزارش در ادامه آورده است
كه با وجود كاهش ارزش دالر در سال گذشته يكي از
مهمترين دستاوردهاي بورس تهران اين بوده است كه
به جايگاهي براي پوشش ريسك نرخ ارز بدل شده و نه
تنها زيان ناشي از كاهش يكباره قدرت خريد ريال را
برايبسياريسرمايهگذارانمرتفعكرده،بلكهتوانسته
سودي حقيقي را نيز نصيب افراد ريسك پذير كند.
در واقع دادههاي مربوط به س��الهاي گذشته نشان
ميدهد كه هر بار در بازار ارز و طال شاهد التهابي جدي
بودهايم ،بازار سهام توانسته پس از فروكش كردن اين
هيجاناتوبايكفازتاخيربهخوبياينالتهابراجبران
كند و با تكيه بر افزايش ارزش ريالي درآمد شركتها
و همچني��ن لزوم تطبيق تقريب��ي ارزش جايگزيني
داراييها با نرخ ارز ،كاهش ارزش پول ملي را براي اهالي
بازار سرمايه تا حدي زيادي پوشش دهد.
در اين ميان اگرچه به دليل برخي مش��كالت مالي و
بينالمللي كه به واسطه تحريمها رخ داده است ،بازار
نتوانسته در زمينه كسب س��رمايه از سرمايهگذاران
خارجي آنطور كه بايد موفق باشد .با اين حال ،توانسته
سهم خود را از آورده نقدي اين دست از معامله گران ،به
اندازهسالقبل( 50ميليوندالر)حفظكند.تحليلاين
رقم با در نظر گرفتن فشار و گستردگي تحريمهاي يك
جانبهاياالتمتحده،كهانجامتراكنشرابراياشخاص
غير ايراني سخت كرده است ،خود نشان از آن دارد كه
بورس تهران اگرچه نتوانسته جذب سرمايهگذاري را
افزايش دهد با اين حال تواسته سطح سرمايهگذاري را
در شرايط فعلي حفظ كند كه خود موفقيت بزرگي به
شمار ميآيد .البته بايد توجه داشت كه سرمايهگذاري
ياد شده در سال  88دو برابر اين مقدار بوده است.
بنا بر گزارشي كه فاينشنال تايمز منتشر كرده با وجود

آنكه بازده كسب شده در بورس تهران غير معمول بوده
و توانسته ارزش اين بازار را تنها در يك دوره يك ساله
بيش از  73در صد افزاي��ش دهد با اين حال ،ظرفيت
كلي بازار در حال حاضر به گونهاي نيست كه ريسك
سقوط بازار ياد شده در حال حاضر از سوي تحليلگران
باال ارزيابي شود.
سرمايهگذاران چه ميكنند؟
اما اگر وضعيت بازار خوب اس��ت پس چرا چند روزي
است شاخص بورس تهران از قدرت قبلي براي تداوم
رشد برخوردار نيس��ت؟ چرا در روزهاي اخير ،حالتي
نوس��اني پيش گرفته و بدون آنكه اتفاق سياس��ي يا
اقتصادي خاصي افتاده باش��د ،سيري االكلنگي پيدا
كرده است؟
براي جواب اين سوال شايد بد نباشد ابتدا به نيم نگاهي
به الگويهاي رفتاري فعاالن با سابقه بازار داشته باشيم
و بعد از بررسي آن با مورد توجه قرار دادن سير حركتي
پولهايتازهواردبهبازار،شرايطكلياينروزهاراتبيين
كنيم .اين روزها در حالي سرمايهگذاران با تجربهتر بازار
به رصد قيمتها از نقطه نظر بنيادي پرداختهاند برخي
هم بنا به تجربه اندوخته از افزايش سرمايههاي قبلي
در انتظار وصول اخبار مربوطه از شركتها هستند كه
س��رمايهگذاران تازه وارد با هيجان قابل توجهي پول
خود را از بازارهاي موازي يا حسابهاي بانكي بيرون
كشيدهاند و هر كدام به نوبه خود ،در حال تالش براي

كس��ب بازده از خان گشترده بازار س��رمايه هستند.
بنابراين در چنين ش��رايطي تعجب برانگيز نخواهد
بود ،اگر پس از يك دوره پررونق از كسب سود فعاالن
قديميتر بازار كه مدتهاس��ت در حال معامله روي
نمادهاي عمدتا بزرگ بازار هس��تند ،ب��ه نقد كردن
معامالت خ��ود بپردازند و با اص�لاح تركيب پرتفوي
خود جريان ناپايداري از عرضه را در برخي نمادها رقم
بزنند .از اين رو طبيعي خواهد بود كه با ديدن افزايش
ميزان فروش در نمادهاي ياد شده فعاالن تازه وارد نيز
بهكسبسودهاياندكراضيشوندوباتغييرموقعيت
خود از جانب تقاضا به عرضه ،جريان ناپايدار فروش را
كه پيشتر به آن اشاره كرديم اندكي تشديد كنند.
دست به ماشه شدن معامله گران ،از بدبيني
تاواقعيت
اما يك نكته مهم ديگر نيز در اين ميان وجود دارد و آن
صعود ش��اخص كل بورس تهران به نقاطي تازه است
كه همين هم دليلي ش��ده تا ديد كلي سرمايهگذاران
نسبت به ماه گذشته با اندكي تغيير همراه شود .در واقع
از آنجا كه بسياري از اعداد فعلي شاخصها به خصوص
شاخصكلدرمحدودهايقراردارندكهتاچنديپيش
رسيدنبهآنهابسياردورازانتظاربهنظرميآمد ،فعاالن
قديمي بازار بر آن شدهاند تا ديد خود را به بازار با توجه به
تجربه تلخ سقوط قيمتها در سال 92به شكلي نسبتا
بدبينانهتعديلكنند.

اين ديدگاه با اينكه توانسته در بين بسياري از فعاالن
بازار به خصوص آنها كه بيش از يكي ،دو سال است در
معامالتسهامفعالندمقبوليتبيابد،بااينحالازچند
ايراد اساسي برخوردار است.
نخست آنكه اصوال نماگري بورسي با شرايط همچون
وضعيت شاخص بورس تهران ،آنطور كه بايد تحليل
پذير نيست .مطابق با آنچه در گزارشهاي قبلي به آن
اشاره شد ،به دليل آنكه شاخص بورس تهران بهشدت
تحت تاثير شكهاي تورمي و س��قوط ارزش ارز قرار
دارد ،طي س��الهاي گذشته بارها شاهد افزايشهاي
شارپي و يكباره بوده از اين رو نتايج حاصل از تحليل
اين نماگر به تنهايي مبين وضعيت و شرايط كلي بازار
سهام نخواهد بود .بنا بر اين طبيعي نيز هست كه نتوان
صرف از روي رشد آن بازار را فراتر از ارزش و در محدوده
حبابي قلمداد كرد.
نكتهديگراينكهدورتازهصعودقيمتهاكهازاسفندماه
ل  92تفاوت قابل
س��ال قبل آغاز شده نسبت به س��ا 
توجهي دارد .در حالي كه طي آن س��ال افزايش بهاي
س��هام ،خود را در قابل يك رش��د بيوقفه در شاخص
بورس نشان داد و تقريبا سيل تقاضا باعث شد تا عرضه
سهام محلي از اعراب نداش��ته باشد .در شرايط فعلي
بارها شاهد آن بوديم كه رشد قيمتها هر از چندگاهي
با اصالح رو به رو شده و همين امر به معامله گران اجازه
داده تا تركيب سرمايهگذاري خود را تغيير دهند .اين
واقعه از آن جهت حايز اهميت اس��ت كه توانس��ته از

هيجان خريد در ماههاي اخير بكاهد و سمت و سويي
منطقيتربهجهتگيريميانمدتمعاملهگرانبدهد.
در واقع رشد قيمت سهام در سال جاري به گونهاي بوده
كه تقريبا با بيشتر گزارشهاي شركتها نسبت قيمت
بهدرآمدسهامبهخوبيبابهايهرسهمتعديلشدهودر
مدتيادشدهبهجزدربرخيازنمادهايكوچك،شاهد
شكلگيري حباب قيمتي نبودهايم .در واقع در حالي
بازارسهامسال 98رابهنيمهرساندهكهبهگفتهبسياري
ازتحليلگراننسبتقيمتبهدرآمددرسطحيمنطقي
قرار دارد و به رقم افزايش چشمگير قيمتها نسبت به
ابتداي سال همچنان هستند نمادهايي كه زير قيمت
بينادي در حال داد و ستد هستند .چيني شرايطي به
كلي وضعيت بازار امروز را از وضعيت معامالت در سال
 92متمايز ميكند ،چراكه در آن سال نسبت قيمت به
درآمد ش��ركتها در طول مدت زماني اندك از  4.5به
 8.5افزايش پيدا كرد .اين در حالي است كه در آن زمان
بسياري از نمادهاي سنگين وزن بازار بر خالف امروز
داراي حباب قيمتي بودند.
به عنوان آخرين نكته نيز بايد به خاطر داشته باشيم
كه در حال حاضر شاخص بورس تهران در محدوده
 330ه��زار واحدي قرار دارد و در س��طوح رند اين
نماگر همواره تاثير رواني افزايش قيمتها بر معامله
گران بيشتر است .از اين رو طبيعي است كه همزمان
با افزايش نسبي عرضه آن بخش از خريداران كه به
دنبال ورود به نمادهاي جديد يا افزايش تعداد سهام
در پرتفوي خود هستند تا گذر موفقيت آميز شاخص
از اين محدوده دست به عصا حركت كنند« .تعادل»
بههمينمنظور،برايبررسيشرايطبهتربازاروحصول
اطمينان از سمت و سوي معامالت اين روزهاي بازار،
به گفتوگو با محمد كفاش پنج شاهي پرداخت .اين
كارشناسبازارسرمايهگفت:درحالحاضرجريانپول
وارد شده به بازار سهام با كيفيت خوبي تداوم دارد .اين
رويداد حكايت از آن دارد كه در حال حاضر در وضعيت
خطرناكي قرار نداريم.
مديرعام��ل كارگ��زاري خبرگان س��هام گفت كه در
بسياري از س��هامداران سود خوبي كسب كردهاند بنا
براين در شرايط فعلي طبيعي است كه سرمايهگذاران
كوتاهمدتي دست به نقد كردن معامالت خود بزنند و بر
آن باشند تا تركيب پرتفوي خود را تغيير دهند.
كفاش پنج شاهي گفت :ريزش قيمتها در بازار سهام
نيازمند آن است كه رخدادي مهم در عرصه قيمتهاي
جهاني يا تصميم��ات داخلي رخ دهد .بن��ا بر اين در
ش��رايط فعلي نميتوان دليل محكمي براي تخمين
سيكل نزولي بازار آن هم در يك سطح يا زمان مشخص
آورد .مطابق با آنچه رصد ما از بازار سهام نشان ميدهد
همچنان اقبال به بازار سهام در سطح مطلوبي قرار دارد
و اين خوشبيني تا زماني كه جريان پول ورود از سطح
خوبي برخوردار باشد تداوم خواهد داشت.
وي ادامه داد :توصيه من به س��رمايهگذاران اين است
كه با بررسي منطقي شرايط اقدام به خريد سهام كنند.

نگاهي بر آمار معامالت بورس و فرابورس

خديوي ،كارشناس بازار سرمايه تشريح كرد

رشد آرام بورس ادامه دارد

داليل جذابيت بازار سرمايه

گروه بورس|
ش��اخص كل ب��ورس اوراق بهادار ته��ران در پايان
معامالت اولين روز هفته با افزايش 1215واحدي به
رقم  327هزار و  333واحد رسيد .
بر اساس اطالعات مندرج در سامانه شركت مديريت
فناوري بورس تهران ،شاخص كل بورس اوراق بهادار
در پايان معامالت روز ش��نبه  13مهر  98با افزايش
 1215واحدي به رقم  327هزار و  333واحد رسيد.
شاخص كل هم وزن  973واحد رشد كرده و به رقم
 97هزار و  381واحد رس��يد .شاخص قيمت وزني
ارزشي ديروز  326واحد رشد كرده و به رقم 87هزار
و  977واحد رس��يد و شاخص قيمت هم وزن 651
واحد رشد كرده و به رقم  65هزار و  186واحد رسيد.
در روز شنبه ،شاخص بازار اول بورس با افزايش 879
واحد به رقم  237هزار و  738واحد رسيد و شاخص
بازار دوم بورس با افزايش  2هزار و  490واحد به رقم
 666هزار و  365واحد رسيد.
همچنين ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران
به بيش از يك ميلي��ون و  196هزار ميليارد تومان
رس��يد .ديروز معاملهگران بورس بي��ش از  6و نيم
ميليارد سهام حق تقدم و اوراق مالي در قالب 602
هزار نوبت معامله و ب��ه ارزش 2هزار و  568ميليارد
تومان داد و ستد كردند.

طيروزمعامالتيگذشتهنمادهايبانكملت،همراه
اول،بانكپاسارگادوپااليشنفتتهرانبيشتريناثر
تقويتي در شاخص كل بورس را داشتهاند و نمادهاي
گسترش نفت و گاز پارس��يان ،صنايع پتروشيمي
خليج فارس و س��رمايهگذاري اميد بيش��ترين اثر
كاهشي در شاخص بورس را داشتند.
ديروز نمادهاي پر بيننده در بورس مربوط به بانك
تجارت و قيمت هر سهم  560ريال ،بانك صادرات
به قيمت هر سهم  664ريال ،بانك ملت به قيمت 6
هزار و  661ريال ،سايپا ،بانك اقتصاد نوين به قيمت
هر سهم 4هزار و 735ريال ،بانك پاسارگاد به قيمت
 2هزار و  690ريال و گروه ايران خودرو بودند.
ديروز در فرابورس ايران نيز ش��اخص كل  17واحد
كاهش يافت��ه و به رقم  4هزار و  255واحد رس��يد.
در اي��ن روز ،ارزش روز ب��ازار اول و دوم فرابورس به
بيش از  242هزار ميليارد تومان رس��يد .همچنين
معاملهگران فرابورس بيش از1.4ميليارد سهام حق
تقدم و اوراق مالي در قالب  272هزار نوبت معامله و
به ارزش هزار و  27ميليارد تومان داد و ستد كردند.
ازطرفديگر،نمادهايتوسعهمولدنيروگاهيجهرم
و شركت قاسم ايران بيشترين اثر تقويتي در شاخص
فرابورس را داش��ته و نمادهاي پتروشيمي مارون،
سنگ آهن گوهر زمين ،پااليش نفت الوان ،پااليش

نفتشيرازوپتروشيميزاگرسبيشتريناثركاهش
در شاخص فرابورس را داشتند .نمادهاي پربيننده
فرابورس مربوط به سهامي ذوبآهن اصفهان ،بانك
دي ،سرمايهگذاري ميراث فرهنگي ،توليد و صادرات
ريشمك ،و توسعه و عمران استان كرمان ،بيمه دي
و پتروش��يمي زاگرس بودهاند .گفتني است با پيام
ناظر بازار بازگشايي نماد كارخانجات پارس الكتريك
و حق تقدم ش��ركت آهنگري تراكتورسازي ايران،
شركت نفت پارس و ش��ركت داروسازي ابوريحان،
شركت روزدارو ،شركت داروسازي زهراوي ،سيمان
اروميه با پيام ناظر بازار انجام ش��د .همچنين توقف
نماد بيمه آسيا به دليل تغييرات بيش از 50درصدي
قيمت رخ داد.
بازگشايي نماد شركت معدني امالح ايران و شركت
ليزينگ صنعت و معدن ،بازگشايي نماد صنايع مس
ش��هيد باهنر ،توليد فيبر ايران ،ص��ورت گرفت .در
پياميديگرازناظرتوقفنمادداروسازيرازكبهعلت
تغييرات بيش از  50درصدي قيمت صورت گرفت.
از طرف ديگر ،ش��اهد آن بوديم كه توقف نماد گروه
صنعتي پاكشو و شركت سيمان قائن صورت گرفت.
همچنين توقف نماد شركت فيبر ايران تعليق نماد
شركتنوشمازندران،توقفنمادقندثابتخراسان،
به علت تغييرات بيش از 50درصدي قيمت روي داد.

تاييد دستورالعمل پيشنهادي انتشار اوراق خريد دينكااليي

كميته تخصصي فقهي س��ازمان بورس و اوراق بهادار در
جلسهاي كه چهارشنبه ۱۰مهر ۹۸در اين سازمان برگزار
شد ،سه موضوع بورسي را بررسي و در خصوص آن اعالم
نظر كرد .به گزارش سنا ،دبير كميته فقهي سازمان بورس
واوراقبهادارگفت«:دستورالعملپيشنهاديانتشاراوراق
خريددينكااليي»«،ضوابطاجارهدادنسهامدوشركت»
و«آتياسنادخزانهاسالمي»سهموضوعيبودكهدرجلسه
اخيركميتهتخصصيفقهيبهبحثوبررسيگذاشتهشد.
مجيدپيرهافزود:دستورجلسهاولكميتهفقهيبهبررسي
دستور العمل پيشنهادي انتشار اوراق خريد دين كااليي
اختصاص داش��ت؛ با توجه به اينك��ه كميته فقهي قبال
درخصوصانتشاراوراقخريددينواوراقرهنيمصوبهاي
داشت و نظر خود را درخصوص ضوابط فقهي انتشار اين
نوع از اوراق بهادار اعالم كرده بود ،تنظيم دس��تورالعمل

انتش��ار اوراق خريد دين كااليي در دس��تور كار سازمان
بورس قرار داشت .وي اظهار كرد :از آنجا كه بررسي حسن
انطباق موادي از دس��تورالعمل با مصوبه مربوطه كميته
تخصصيفقهيالزمبود،اينموضوعدردستوركاركميته
فقهي قرار گرفت .در نتيجه بررس��ي كه طي دو جلسه به
عمل آمد ،كميته تخصصي فقهي ،دستورالعمل را از نظر
مالحظاتفقهيبارعايتاصالحاتيتاييدكرد؛براينمبنا
حسنانطباقدستورالعملپيشنهاديبامصوباتمربوطه
كميته تخصصي فقهي به تاييد رسيد .دبير كميته فقهي
سازمان بورس و اوراق بهادار گفت :بديهي است در صورتي
كههياتمديره سازمان متن مصوبهپيشنهادي رابه تاييد
برس��اند ،اين امكان وجود دارد كه دس��تورالعمل ضمن
فراهم شدن زيرساختهاي فني به مرحله اجرا درآيد؛ به
اين ترتيب ،بورسهاي كااليي ميتوانند از ظرفيت اوراق

خريد دين كااليي به عنوان يك ابزار تامين مالي استفاده
كنند .به گفته پيره ،در صورتي كه اوراق خريد دين كااليي
دربورسهايكاالييماراهاندازيشود،پيشبينيميشود
فروشندگانكاالباسهولتبتوانندنقدينگيموردنيازخودرا
بهدستآورندوازمحلفروشمطالباتناشيازبيعنسيه،
به پول نقد دسترسي پيدا كنند كه به نظر ميرسد عاملي
جهت افزايش جذابيت معامالت نسيه باشد .پيره در ادامه
اينگفتوگوبهتشريحوتبييندستوربعديجلسهكميته
تخصصيفقهيپرداختوگفت:بررسيضوابطاجارهدادن
سهام دو ش��ركت موضوع دومي بود كه در كميته فقهي
درباره آن بحث شد.
ويتوضيحداد:برمبناينظريكهدفترمقاممعظمرهبري
اعالمكرد،حكمفقهياجارهدادنانواعسهاممتفاوتاست
ودراينحوزه،مقررشدهنظركميتهفقهيسازمانبورس،

يكمديرسرمايهگذاري،ضمناشارهبهاتفاقاتمثبت
اخير در بازار س��رمايه ،به تش��ريح داليل و شواهدي
پرداخ��ت كه روند صع��ودي را در اين ب��ازار ادامهدار
ميكند  .امير محمد خديوي در گفتوگو با سنااظهار
داش��ت :روند رو به رشد بازار سرمايه به دو دليل ادامه
خواهد داشت :يكي اينكه ورود نقدينگي تازه به داليل
اقتصادي به بورس ادامه دارد و ديگر اينكه نقدينگي،
انگي��زهاي ب��راي خروج از بازار س��رمايه ن��دارد .اين
كارشناس بازار سرمايه با اش��اره به اينكه امروز ديگر
بازار س��رمايه ،خودش را با قيمت دالر تطبيق داده و
فاصله قيمتي را جبران كرده اس��ت ،گفت :بخشي از
روند صعودي به اين موضوع مربوط اس��ت .خديوي
همچنين اف��زود :در حال حاضر از نظر فني معامالت
به خوبي در بازار انجام ميشود؛ هرچند ممكن است
برخي سهمها بيش از ارزش واقعيشان معامله شوند
اما در باقي موارد بيشتر سهام با ارزش واقعي خودشان
معامله ميشوند و سهام شركتها نيز به قيمت اصلي
خود رس��يدهاند .وي در خصوص ورود پول جديد به
بازار سرمايه و تاثير مثبت بر اين بازار گفت :نفس اين
اتفاق مثبت است و براي بازار سرمايه فرصت خواهد
بود؛ اما نكته مهمتر در اين ميان ماندگاري نقدينگي در
اين بازار است .به دليل شرايط اقتصادي به خصوص در
مورد سطح درآمد خانوار ،افراد نتوانستهاند فاصله بين

معيار باش��د .بر اين مبنا ،اجاره دادن س��هام شركتهاي
مختلف در كميته فقهي بحث و بررس��ي ميشود .دبير
كميته فقهي س��ازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد :در
جلسه گذشته هم اجاره سهام دو شركت بررسي شد و بعد
از ارزيابي كه در خصوص وضعيت داراييهاي قابل اجاره
آندوشركتبهعملآمد،اجارهسهامايندوشركتازنظر
مالحظاتفقهيبالمانعتشخيصدادهشد.
آخرين موضوع هم كه در كميته تخصصي فقهي سازمان
بورس و اوراق بهادار بررسي شد ،موضوع «آتي اسناد خزانه
اسالمي» بود .پيره با بيان اينكه قراردادهاي آتي و مباحث
فقهي آن در مصوبات قبلي اين كميته به تاييد رس��يده
بود ،گفت :س��از و كار آتي اسناد خزانه اسالمي اين امكان
را فراهم ميكند كه بتوانيم به راهكاري جهت پوش��ش
ريسك نوسانات نرخ س��ود دست پيدا كنيم .بر اين مبنا،

درآمد اصلي و تورم را جبران كنند؛ بنابراين بازارهاي
موازي جاي جذابي براي سرمايهگذار خرد (كه تعداد
آنها بسيار زياد و تعيينكننده است) ندارد.
مدي��ر س��رمايهگذاري صن��دوق س��رمايهگذاري
فيروزه آسيا با اش��اره به اينكه اصليترين رقيب براي
س��رمايهگذاري خرد ،بازار پول اس��ت يادآور شد :در
حال حاضر بازار پول ،سود مناسبي با توجه به پوشش
ريسك و رشد قابل توجهي نيز ندارد .ورود نقدينگي
به بازار سهام باتوجه به آنچه گفته شد بيش از هر زمان
ديگري محتمل اس��ت  .خديوي با اشاره به اينكه در
حال حاض��ر با توجه به امكاناتي كه در بازار س��رمايه
براي انباش��ت نقدينگي ارايه ميشود جذابيت براي
ماندگاري به خصوص براي سهامدار خرد زياد است،
تشريح كرد :فعاليت در بازار سرمايه تا سقف مشخصي
از پرداخت ماليات معاف است ،معامالت كاموديتيها
معاف از ماليات است و همين طور معافيتهاي متعدد
ديگر جذابيت فعاليت در اين بازار را افزايش و انگيزه
براي خروج را كاهش داده اس��ت .وي اضافه كرد :در
ش��رايط فعلي حتي خروج پول نقد از بازار نيز صرفه
اقتصادي ندارد و بسياري از فعاالن بازار حتي در زمان
فروش يك سهم ترجيح ميدهند آن را در بازار سرمايه
(براي مثال در بخش صندوقهاي قابل معامله) دوباره
سرمايهگذاريكنند.

در صورتي كه اين موضوع در بازار سرمايه عملياتي شود،
راهكاري جهت پوشش ريسك نوس��انات نرخ سود را در
بازار خواهيم داشت .وي افزود :كميته تخصصي فقهي ،با
استفاده از اسناد خزانه اسالمي به عنوان يك دارايي پايه در
قراردادهايآتيموافقتكرد.البتهاينموضوعمستلزمآن
است كه زيرساختهاي فني هم آماده باشد و در صورتي
كه اين موضوع در بازار سرمايه عملياتي شود ،اين امكان
وجود خواهد داشت كه فعاالن بازار بتوانند ريسك ناشي از
نوسانات نرخ سود را پوشش دهند .به گفته پيره ،بر مبناي
قيمت معيني كه جهت خريد اسناد خزانه يا فروش آن در
قرارداد آتي توافق ميشود ،اين ظرفيت وجود دارد كه نرخ
سودمعينيبينطرفينقراردادآتيتوافقشودوبرمبناي
ايننرخسودمعين،نوساناتنرخسوددربازارمديريتشود
تا اين ريسك پوشش داده شود.

رويخطخبر
 ۲۰هزار ميليارد ريال صكوك
در دست انتشار بازار سرمايه

ميزان انتش��ار صكوك در بازار سرمايه ايران از
ابتداي سال تاكنون اعالم شد.
به گزارش س��نا ،مي��زان انتش��ار صكوك در
بازار س��رمايه اي��ران از فروردين م��اه ۱۳۹۸
تاكنون ،به صورت زير بوده است :شركت ايراني
توليد اتومبيل س��ايپا (س��هامي عام) صكوك
مرابحه به حجم  ۴هزار ميليارد ريال ،ش��ركت
سرمايهگذاري مس��كن جنوب (سهامي عام)
صكوك خريد دين به حجم  ۱۳۳.۲۰۰ميليون
ريال ،ش��ركت ايران خ��ودرو (س��هامي عام)
صكوك رهني به حج��م  ۳.۰۸۷.۲۰۵ميليون
ريال و شركت البراتوارهاي سينادارو (سهامي
عام) صكوك منفعت به حجم هزار ميليارد ريال
منتشر كردهاند.
همچنين از ابتداي س��ال  ۱۳۹۸تاكنون تنها
يك مورد صكوك مربوط به اوراق اجاره شركت
مخابرات ايران (س��هامي عام) به حجم ۴,۵۰۰
ميليارد ريال سررسيد شده است .همانطور كه
مشاهده ميشود ،حجم كل صكوك منتشره در
بازار سرمايه از فروردين ماه  ۱۳۹۸تاكنون برابر
با  ۸,۲۲۰,۴۰۵ميليون ريال بوده است.

دردسرهايي از جنس
بياطالعي

چن��دي اس��ت ك��ه در راس��تاي اص�لاح
زيرساختارهايمعامالتيدستورالعملمعامالت
بازار پايه اصالح ش��ده است اما جدا از انتقادات
س��ازندهاي كه تعدادي از كارشناس��ان مطرح
كردند ،عدهاي موضوعاتي را به عنوان نقد مطرح
ميكنند كه اين انتقادات نشان از كماطالعي يا
بياطالعي آنها از قوانين و مقررات بازار سرمايه
دارد.
به گ��زارش ايس��نا ،ماههاس��ت كه ق��رار بود
دستورالعمل بازار پايه فرابورس ايران تغيير كند
و معامله گران اين بازار با توجه به دستورالعمل
جديد اقدام به خريد و فروش كنند اما درس��ت
زماني كه قرار بود اين دستورالعمل اجرايي شود
مخالفتهايي از جانب عدهاي مطرح شد.
پس از اين مخالفها جلس��ات بسياري برگزار
ش��د و كارشناس��ان بس��ياري در اين جلسات
اظهارنظر كردند ،در نهايت نيز آن دستورالعمل
با اصالحاتي روبهرو شد و دستورالعمل جديدي
با اعمال نظر كارشناسان توسط نهاد ناظر بازار
س��رمايه ابالغ ش��د .از  ۲۵ش��هريور ماه جاري
باالخره دستورالعمل جديد بازار پايه عملياتي
ش��د .اما باز هم تعدادي انتقاد داشتند كه چرا
تعداد حراجها تنها يك روز در هفته اس��ت .بعد
ازچند روز معامالتي اعالم ش��د كه فرابورس بر
طبق دس��تورالعمل جدي��د ،از اختيارات خود
استفاده كرده و با تاييد س��ازمان بورس تعداد
حراجهاي روزانه را افزايش داده است؛ بهطوري
كه در ه��ر روز معامالتي يك حراج در هر س��ه
تابلوي زرد ،نارنجي و قرمز انجام ميشود.
به اعتقاد بس��ياري از كارشناسان از آنجاكه در
بازار پايه شركتهايي هم هستند كه در شرف
انحاللاند و اطالع��ات و صورتهاي مالي خود
را افش��ا نكردند معامالت اين شركتها بايد با
ي��ك رويكرد خاصي صورت گي��رد ،چرا كه در
گذشته س��رمايههاي بس��ياري از سهامداران
خ��ر ِد غيرحرفهاي به اين بازار رفته و توانس��ته
قيمت س��هام چنين ش��ركتهايي را با رش��د
حباب گون��ه رو به رو كند و اي��ن موضوع مورد
انتقاد بس��ياري از كارشناس��ان نيز قرار گرفته
است ،چرا كه ادامه آن روند به ضرر سهامداران
خرد بود ولي تعدادي از افراد همچنان با اصالح
اين روند اع�لام مخالفت ميكنن��د .به اعتقاد
بسياري از كارشناس��ان فقط بخشي از مشكل
امروز بازار سرمايه اين مسائل است .بخش قابل
توجهي از اين مشكالت ،افرادي غيركارشناسي
هستند كه تريبون دارند و آگاهانه يا ناآگاهانه از
تريبون خود براي ايجاد تشنج در بازار استفاده
ميكنن��د .در اين روزها آفت بازار س��رمايه كه
يك بازار كامال تخصصي اس��ت اظهارنظر افراد
غيرمتخصص و تريبونداري است كه هدفشان
از اين اظهارنظرها موضوعاتي غير از منافع عامه
سهامداران است .به تازگي مديرعامل فرابورس
ايران با تاكيد بر اينك��ه افزايش تعداد حراجها
به منظور متعادلس��ازي روند دادوس��تدها و
رفع گرههاي معامالت��ي در تابلوهاي بازار پايه
انجام شده است ،به س��هامداران توصيه كرد از
بروز رفتارهاي هيجاني در معامالت اين بازار و
فضاي حاكم بر شبكههاي مجازي و هيجانات
آن خودداري كنند .وي از سهامداران خواست
تا با بررسي وضعيت بنيادين شركتها در بازار
پايه نسبت به ارسال س��فارش خريد يا فروش
س��هام اقدام كنند و يادآور شد اجراي مقررات
جديد بازار پايه كه ريزساختارهاي بازار و دامنه
نوس��ان تابلوه��اي معامالت��ي را تنظيم كرده
اس��ت هيچگونه تاثيري بر عملكرد ،سودآوري
و تداوم فعاليت شركتها ندارد و دستورالعمل
جديد اين ب��ازار به منظور ارتقاي ش��فافيت و
استانداردها ،سالمت بازار و اصالح ساختارهاي
فسادزا تصويب و براي اجرا ابالغ شده است .الزم
به يادآوري است كه در اين مدت ارزش و حجم
معامالت ب��ازار پايه فرابورس نيز افزايش يافت.
در عين حال بس��ياري از فعاالن بازار سرمايه از
اجرايي شدن و تداوم اين دستورالعمل حمايت
كردند .در عين حال كارشناسان و ذينفعاني هم
در اين ميان هستند كه انتقادات سنجيدهاي را
مطرح ميكنند كه طبيعتا س��ازمان بورس به
عنوان نه��اد ناظر بايد به دغدغ��ه اين افراد نيز
دقت داش��ته باش��د تا حقوق عامه سهامداران
رعايت شود.

اخبار
 ۵۰درصد روغن زيتونهاي
وارداتي غيربهداشتي است

ايسنا|رييسشورايمليزيتونگفت:از۳۵۰۰تن
ن زيتون وارداتي به كشور ،بيش از ۵۰درصد آن
روغ 
غيربهداشتياست.مهديعباسيدرگفتوگوباايسنا،
با بيان اينكه بيش از نيمي از روغن زيتون وارداتي از
نوع «پوميس» اس��ت ،افزود :روغن پوميس ،روغن
به دس��ت آمده از تفاله زيتو ن است كه تنها مصارف
صنعتي و آرايشي ،بهداشتي و صابونسازي داشته
و به هيچوجه قابل استفاده خوراكي نيست .او ادامه
ن زيتون،
داد :براي ممنوعيت واردات اين نوع از روغ 
مكاتباتي با س��ازمانهاي مربوطه انجام دادهايم اما
تاكنوناقداماتيصورتنگرفتهاست.رييسشوراي
مليزيتوناظهاركرد:روغنهايپوميسازكشورهاي
مبدابهقيمتحدود ۲۰هزارتومانواردميشودودر
بازارداخليبهقيمت ۴۰هزارتومانبهفروشميرسد.
او تصريح كرد :روغنهاي پوميس عالوه بر اينكه به
سالمت مصرفكنندگان ايراني آسيب ميرسانند
و سرطانزا هستند ،به توليدكنندگان داخلي روغن
زيتون نيز ضرر ميرسانند .عباسي عنوان كرد :براي
امسال پيشبيني ميشود حدود  ۱۰تا  ۱۱هزار تن
توليدروغنزيتونداشتهباشيم.

عملكرد عجيب وزارت صمت
درباره استخراج رمزارز

اتاقتهران|رييسكارگروهاستخراجرمزارزانجمن
بالكچين گفت :مديرعامل ش��ركت شهركهاي
صنعتياستانتهراناستخراجرمزارزدرشهركهاي
صنعتيراممنوعاعالمكردهاست؛ايندرحالياست
كه اس��تخراج رمز ارز به عنوان يك صنعت از سوي
دولت شناخته شده است .محمدرضا شرفي افزود :از
داليلاظهارچنيننظريبياطالعيم؛امابايدپرسيد
آياشركتشهركهايصنعتيتابعيازوزارتصمت
است يا سازماني است كه مس��تقل از هر وزارتخانه
ديگري حركت ميكند؟ اگر ش��ركت شهركهاي
صنعتي يك سازمان مستقل است بايد براي رد اين
قضيه با آن رايزني كرد اما اگر تابعي از وزارت صمت
استنميتواندبرايكلمجموعهتعيينتكليفكرده
و بطور مستقل عمل كند .اين شركت هم بايد مانند
ديگرتوابعوزارتصمتازقوانينومصوباتآنپيروي
كند.هراظهارنظريدربارهيكمقولهنيازمندبررسي
كارشناسي است و انجمن بالچين در نامهاي به وزير
صمت دقت نظر در اين زمينه را درخواست خواهد
ك��رد .او اظهار كرد :اكن��ون حياتيترين موضوع در
زمينهصنعتاستخراجرمزارزبرخوردهايامنيتيبا
فعاالناينصنعتاست.درحاليكههنوزاينصنعت
در كشور پا نگرفته ،با چنين برخوردهايي ديد منفي
در سطح جامعهنسبتبه اينصنعت ايجاد شدهوبه
بالتكليفيفعاالنقديمهمدامنزدهاند.متاسفانهبه
اسمبرخوردباقاچاقكاالدستگاههاياستخراجرمزارز
راتوقيفميكنند.شرفيادامهداد:ايندرحالياست
كهعملكردواطالعرسانيدولتدرسالهايگذشته
به تمايل مردم به اين صنعت دامن زده اس��ت .در 2
سالگذشتهدولتنگاهمثبتيبهاينصنعتداشتو
اينباعثشدبخشيازمردمجذبشدهودستگاهها
را از س��ايتهايي كه نماد اعتم��اد از وزارت صمت
داشت خريداري كنند ،س��ايتهايي كه همچنان
فعاليتميكنندومشكليندارند.بااينحالاكنونبا
مصرفكنندگان برخورد ميشود .او تاكيد كرد :اين
وزارت صمت است كه نماد اعتماد را صادر ميكند و
ازسويديگرمتوليتجارتخارجيكشورهمهمين
وزارتخانه است .آيا وزارتخانه نميدانسته كه رديف
وارداتي براي دستگاهها تعريف نشده و سايتهاي و
فروشندگان اختصاصي اين دستگاهها را تاييد كرده
است؟ عملكرد وزارت صمت به عنوان متولي هر دو
زمينهبسيارعجيباست.

بخشخصوصي
بازيگر اصلي حوزه تجارت

اتاق ايران| در ديدار رييس اتاق اصفهان و سفير
ايتاليا در تهران ،بر ت��داوم همكاريهاي دوجانبه
در دوره تحريم تاكيد ش��د .ريي��س اتاق بازرگاني
اصفهان در اين ديدار تاكيد كرد :در شرايط تحريم
فق��ط بخش خصوص��ي ميتواند ب��ه ارتباط بين
كشورها كمك كند و مبادالت تجاري را به سرانجام
برساند.مسعودگلشيرازيضمنتبيينمزيتهاي
اقتصادي استان اصفهان گفت :با وجود تحريمهاي
اعمال شده عليه ايران ،حجم صادرات كشور نسبت
بهسالگذشتهافزايشوميزانبيكاريكاهشيافته
است و آمار و ارقام نشاندهنده فعاليت شركتها و
فعاالناقتصاديباوجودتحريمهايموجوداست.او
بابياناينكهايتالياباوجودتحريمهاهمكاريخوبي
با ايران داشته است ،افزود :در شرايط تحريم فقط
بخش خصوصي ميتواند به ارتباط بين كش��ورها
كمك كند و فارغ از محدوديتهاي ظالمانهاي كه
وضع ش��ده ،به انجام مبادالت تجاري بپردازد .در
اين ديدار جوزپه پرونه ،س��فير ايتاليا در تهران نيز
از عالقهمندي شركتهاي ايتاليايي براي همكاري
با ش��ركتهاي ايراني همچون گذشته خبر داد و
گفت :شرايط سخت ناشي از تحريمها براي ما يك
چالش بوده و كوشش خواهيم كرد كه بهتر عمل
كنيم .پرون��ه افزود :تحريمها به نفع كش��ورهاي
اروپايي نيز نبوده و در ميان كش��ورهاي اروپايي،
ايتاليا تنها كشوري است كه با ايران تبادالت مالي
دارد .او همچنين از افتتاح يك ش��ركت مشترك
ايراني و ايتاليايي تا دو هفته آينده خبر داد .در ادامه
فرشته اميني ،عضو هيات رييسه اتاق اصفهان ،از
تمايل سرمايهگذاران ايراني براي انجام مبادالت با
شركتهاي ايتاليايي خبر داد و گفت :آشنا نبودن
فعاالن اقتصادي ايراني از ضوابط و شرايط موجود
در ايتالي��ا ،مانعي براي فعاليت بوده و الزم اس��ت
با همكاري س��فارت ايتاليا ،سمينار و برنامههاي
آموزشيبهمنظورتبادلاطالعاتوآشناييفعاالن
اقتصادي و سرمايهگذاران برگزار شود.
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تشكلها

مدير امور حقوقي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي خبر داد

پايان عمر 12هزار شركت صوري در مناطق آزاد
تعادل|
چراشركتهايصوريدرمناطقآزادشكلگرفت؟برخي
در پاسخ به اين پرسش ،انگيزه ثبت شركتهاي صوري را
«برخورداريازمعافيتهايمناطقآزادونپرداختنماليات»
و«اخذوامهايكالن»عنوانميكنند.يكمقاممسوولدر
مناطقآزادنيزدربارهعلتشكلگيريشركتهايصوري
درمناطقآزادميگويد:درگذشتهبحثاظهارنامهمالياتي
براي شركتهاي فعال در مناطق آزاد مطرح نبود؛ از سال
 94طبققانونتكليفشدكههمهشركتهايفعالدراين
مناطق نيز اظهارنامه مالياتي ارايه دهند و اگر شركتي در
سرزميناصلينيزفعاليتميكند،بايدمالياتبپردازد.اما
حالمديرامورحقوقيدبيرخانهشورايعاليمناطقآزادو
ويژهاقتصاديدرتازهتريناظهاراتخود،ازلغوامتياز 12هزار
شركتصوريدراينمناطقخبردادهاست.بنابرآماريكه
اواعالمكرده،تا 31شهريوربالغبر 12هزارو 111شركتدر
مناطق 7گانهآزادلغوامتيازوتعليقشدند.همچنين1970
شركتمنحلو 27هزارو 618شركتنيزاطالعاتخودرا
تكميلواصالحكردهاندتابتوانندبهفعاليتخوددرمناطق
ادامه دهند .از سوي ديگر ،در منطقه آزاد كيش بيش از12
هزارشركتثبتشدهكهبيشاز 6هزارموردآنهاصوريبود
ازاينتعداددر 3ماههاخيربامراجعهوكسباطالعاتدقيق
مجوزآنهافعالشده،اماهمچنان 5هزارشركتغيرفعالدر
اينمنطقهوجودداردوعمالنميتوانندفعاليتيدرمناطق
آزادوسرزميناصليداشتهباشند.

ماجراي شركتهاي صوري
اوايل سال 97بود كه متوليان سازمان امور مالياتي ايران از
شناسايي سه هزار شركت «صوري» خبر دادند كه برخي
از آنها براي فرار از ماليات در مناطق آزاد ثبت شده بودند و
در يكي از آنها ۷۰۰ميليارد تومان فرار مالياتي رخ داده بود.
گزارشها حاكي از اين بود كه يكي از اين شركتها كه در
مناطق آزاد ثبت شده بود اما محل فعاليت اصلياش محل
ديگري ب��ود« ،يا اظهارنامه مالياتي اراي��ه نميكرد» يا در
اظهارنامه اعالم ميكرد كه ضرر داشته است .اين در حالي
استكهطبققانون،فعاليتهاياقتصاديدرمناطقآزادتا
مدت ۲۰سالازپرداختمالياتمعافهستند.البتهآنزمان
كاملتقوينژاد،ميزانفرارمالياتيساالنهرا ۳۰هزارميليارد
توماناعالمكردهوگفتهبودكههمچنينحدود ۳۰درصد
ازاقتصادايرانازپرداختمالياتمعافند.عليعسگريهم
كهپيشازتقوينژاددرسمترياستسازمانمالياتيايران
بودنيزدرآذرسال ۹۴گفتهبودكه ۶۰درصدازاقتصادايران
ماليات پرداخت نميكند .از سوي ديگر ،وزارت اقتصاد در
اسفند ماه ۹۶ميزان فرار مالياتي ساالنه را ۳۰هزار ميليارد
توماناعالمكردهبود.البتهحضورشركتهايصوريآنهم
در مناطق آزاد به بهانه فرار مالياتي را ميتوان امري بديهي
عنوانكرد؛چراكهبرخيازشركتهابهاسمتوليد،بساطي
راهاندازي ميكنند و پس از آن با راحتترين شيوهها يعني
واردات كاال ،سعي در درآمدزايي دارند.
اما حاال محس��ن پوراحمدي مدير امور حقوقي دبيرخانه
شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با اشاره به اينكه

چراشركتهايصوريفعاليتتجاريدرمناطقآزادداشته
وازمعافيتهاياينمناطقاستفادهميكنندوحتيبابت
فعاليتهاييكهدرداخلكشوردارندمالياتنميپردازندو
برنامهمناطقآزادبرايشناسايياينشركتهاچيست،به
خبرگزاريفارسگفتهاست:شركتهايكاغذيبرايآنكه
ازمعافيتهايمناطقآزادبهرهمندشونداطالعاتشركت
خودرادرگذشتهبهصورتدستيوسنتيثبتميكردند،
بعدازاينكهپايگاهاطالعاتاشخاصحقوقيدرسازمانثبت
اسنادوامالككشورتشكيلشدهمهاطالعاتشركتهاي
فعال در مناطق را در اين پايگاه ثبت كرديم و دو سال است
اين روال ادامه دارد .مدير امور حقوقي دبيرخانه ش��وراي
عاليمناطقآزادوويژهاقتصاديباتاكيدبراينكهبرايثبت
شركتاطالعاتهويتيومجوزفعاليتشركتهابههمراه
آدرس و كدپستي اخذ ميش��ود و پس از آن شناسه ملي
برايفعاليتآنهاصادرميشود،گفت:بعدازثبتاطالعات
شناسهمليفعالميشودودراينزمينهاطالعرسانيهاي
متعدديبرايبنگاههاوشركتهانسبتبهتكميلاطالعات
خودانجامشدهاستودرصورتيكهايناقدامصورتنگيرد
شناسهمليآنهالغوميشودواعتبارخودراازدستميدهد.
بنابه اظهارات او ،يك ش��ركت فقط با شناسه ملي معتبر
ميتواند به امر تج��ارت يا توليد در مناطق ادامه دهد مثال
براي باز كردن حس��اب بانكي اراي��ه اظهارنامه مالياتي و
خدماتي مانندآنبايد شناسهمليداشتهباشند.بههمين
جهت برخي شركتها اطالعات خود را در مناطق ثبت و
تكميل كردند و بنگاهها و ش��ركتهايي كه به هر علتي تا
مهلتمقررنيامدندشناسهمليآنهاازطريقپايگاهاطالعات
اشخاصحقوقيلغوشدواگربخواهندبهفعاليتادامهدهند
مجوزشانمعتبرنيست.زمانياينشركتهامجبورخواهند
ش��د اطالعات خود را ثبت كنند كه مهلت ارايه اظهارنامه
مالياتيفراميرسد.پوراحمديهمچنيندربخشديگرياز
صحبتهايخودبااشارهبهاينكهدرخردادماهحجمزيادي
از شركتها مراجعه كردند تا اطالعات فعاليت خود را ثبت
كنند،اظهاركرد:مثالدرمنطقهآزادكيشبيشاز 12هزار
شركت ثبت شده كه بيش از 6هزار مورد آنها صوري بود از
اينتعداددر 3ماههاخيربامراجعهوكسباطالعاتدقيق
مجوزآنهافعالشده،اماهمچنان 5هزارشركتغيرفعالدر
اينمنطقهوجودداردوعمالنميتوانندفعاليتيدرمناطق
آزادوسرزميناصليداشتهباشند.
مدير امور حقوقي دبيرخانه ش��وراي عال��ي مناطق آزاد و
ويژهاقتصادي،بيشترينانگيزهثبتشركتهايصوريرا
برخورداريازمعافيتهايمناطقآزادونپرداختنماليات
و همچنين اخذ وامهاي كالن دانس��ت وافزود :در گذشته
بحث اظهارنامه مالياتي براي شركتهاي فعال در مناطق
آزادمطرحنبود؛ازسال 94طبققانونتكليفشدكههمه
ش��ركتهاي فعال در اين مناطق ني��ز اظهارنامه مالياتي
ارايه دهند و اگر ش��ركتي در س��رزمين اصلي نيز فعاليت
ميكند بايد ماليات بپردازد.اين مقام مسوول خاطرنشان
كرد :بسياري از ش��ركتها فعاليت خود را در مناطق آزاد،
اظهار ميكردند تا ماليات ندهند اكنون س��ازمان مالياتي
اين ش��ركتها را رصد و پااليش ميكند و اظهارنامه آنها

نارضايتي مردم بابت تاخير در تحويل خودرو

يك مقام مسوول با بيان اينكه مردم از تاخير در تحويل
خودروهاي خود از سوي خودروسازان ناراضي هستند،
گفت:مردمپسازارجاعموضوعبهدستگاهقضا،بايستي
بااعتمادكامل،منتظرتصميممقامقضاييباشند
به گزارش خبرگزاري مهر ،موضوع تحويل خودروهاي
ثبتنامي به مشتريان همچنان يكي از معضالت جدي
پيش روي مصرفكنندگان خودرو در سراس��ر كش��ور
است و خودروسازان نيز بعضا در برخي از موارد ،توجهي
به مطالبات به حق م��ردم ندارند .در اين ميان نظارت بر
عملكرد خودروس��ازان در تحويل به موقع خودروهاي
پيشفروش شده نيز بهشدت ضعيف است و همين امر،
موجبنارضايتيمردمرافراهمساختهاست.
مروري بر پرونده عملكرد خودروسازان ظرف يك سال
گذشتهرويپيشفروشخودروهمبهخوبياينموضوع
راتاييدميكندكهظرفيكسالگذشته،اگرچهقيمت
خودرو باال رفت ،اما مش��تريان باز هم به خاطر نيازهاي
مصرفي كه در بازار داشتند ،اقدام به پيشفروش و خريد
خودرو از خودروس��ازان ميكردند ،در حالي كه ممكن
بود خودروس��از به تعهدات خود پايبند نباشد و همين
امر ،مش��كالت زيادي را براي مردم ايجاد كند؛ اما به هر
حال مصرفكنندگان به منظور تامين نياز خود و البته با
عدم اطميناني كه از آينده قيمتهاي خودرو داشتند ،از
پيشفروشهايخودروسازانتحتهرشرايطياستقبال
ميكردند .اكنون همچنان اين نارضايتيها وجود دارد و

خودروسازان در تحويل خودروهاي پيش فروش شده،
تعلل ميورزند؛ضمناينكهفروشهايفوريخود راهم
همچنانادامهدادهوتعهداتخودراسنگينترميكنند.
عضو هيات رييسه كميس��يون امنيت ملي و سياست
خارجي مجلس با بيان اينكه اگر يك شركت خودروساز
اقدام به پيش فروش خودرو ميكند ،بايد در تاريخ وعده
داده شده ،خودروها را تحويل دهد ،افزود :اين مشكالت
نبايدتجميعوموجبنارضايتيمشتريانشود،امادرمورد
داليلينظيرتحريمكهموجبعدمتحققبهموقعتعهدات
شده،بايدمردمراتوجيهكردوآنهارادرجريانكارقرارداد.
سيدحسيننقويبااشارهبهبرخينارضايتيهاكهدرپي
تعويقدرتحققتعهداتخودروسازانايجادشده،گفت:
مساله پيگيري مردم درباره مطالبات به حق خود ،چند
وجه دارد؛ وجه اول اين است كه تمام دستگاهها ،نهادها،
ارگانهاوكسانيكهبهحاكميتمربوطميشوند،بايدبه
گونهاي عمل كنند كه ايجاد نارضايتي نكنند و اگر قول
و وعده و تعهدي ميدهند ،دقيقا به تعهدات خود عمل
كنند .او عنوان كرد :نكته دوم اين است كه دستگاههاي
نظارتي،بازرسيوكنترلينيزبايدبراينقولهاووعدهها
نظارتكنند،زيراگاهياوقاتبرخيشركتهايادستگاهها
وعدههاييميدهندومردمبهدليلتصميماتنامناسب
مديريتيدچارخسارتميشوندومردمنميتوانندتعلل
مديريتيراتحملكنند؛امادربرخيمواردمسالهبهگونه
ديگرياست،مثاليكشركتخودروسازقوليميدهد؛
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صحتسنجي ميشود .اگر شركتي فعاليتي در سرزمين
اصليداشتهباشدمشمولمالياتوجريمهميشود.
پوراحمدي با اقدامات صورت گرفته طي 3سال اخير براي
تواقعيآنهاگفت:با
نظاممندشدنثبتشركتهاوفعالي 
يوبسترهاييكهفراهمشدهعمالبارشركتهاي
برنامهريز 
صوريراازمناطقآزادبستوديگرنميتوانندفعاليتكنند.
او در پاس��خ به اين پرس��ش كه بس��ياري از شركتهاي
ثبتشدهصوريدرنظاممالياتيشناختهشدهنيستندودر
اين مناطق فعاليت ميكنند و اين موضوع را نيز مسووالن
سازمانمالياتيتاييدكردندگفت:نميتوانبطورقطعاين
شركتها را متوجه مناطق آزاد دانست بلكه در سرزمين

ام��ا تحريم مانع از ورود قطعات خودرو به كش��ور و مانع
تكميلخودروميشودوناچاراعملبهتعهدخودروسازبه
تعويقميافتد؛اينمسالهرامردمدركميكنند.
به گفته او ،وجه س��وم اين است كه اگر به دليل تحريم و
فش��ارهاي اقتصادي و مشكالت توليد و موانع داخلي يا
اتفاقاتي مانند فراز و نشيبها و نوس��انات ارزي و پولي،
مشكالتيايجادشدمردمبايدازراههايمنطقيوقانوني
اقدام كنند .مجلس شوراي اسالمي و نمايندگان مردم،
وكالي ملت هستند و مردم بايد با وكالي خود صحبت
كنندوازطريقنهادهايرسمياقدامنمايندومطالباتبه
حقخودراازاينطريقدنبالكنند؛زيراامروزدشمنانما
بهدنبالنشاندادننابسامانيووجودمشكالتدركشور
هستند،بنابراينمابايدبراياحقاقحقخودتالشكنيم
اماتالشماندرچارچوبقانونوقواعدوازطريقنهادهاي
رسمي و وكالي ملت باشد تا بدون آنكه باعث نابساماني
وبينظميدركشورشويمنتيجهمطلوبحاصلشود.او
ادامهداد:اگربرخيازهموطنان،مطالباتبهحقخودرااز
طرقفراقانونيمانندبرگزاريتجمعاتغيرقانونيپيگيري
كنند دانسته يا ندانس��ته به معاندان و مغرضان خوراك
دادهاند و اين مساله بر ضد منافع نظام است؛ ضمن اينكه
موضوع ديگر اين است كه مردم پس از ارجاع موضوع به
دستگاهقضا،بايستيبااعتمادكامل،منتظرتصميممقام
قضايي باش��ند و در نهايت ،احكام قضايي را نصب العين
خودقراردهند.

اصلي نيز وجود دارند،همه ش��ركتها در پايگاه اطالعات
اشخاصحقوقيمتشكلازكميتهايكهنمايندگانوزارت
دادگستري،داراييوسازمانبرنامهوبودجهحضوردارندبر
اينشركتهانظارتوكنترلخواهندداشت.همهگلوگاهها
بستهشدهالبتهاگركسيبخواهدكارخالفيانجامدهدهر
جا كه باشد اين كار را ميكند .مدير امور حقوقي دبيرخانه
شورايعاليمناطقآزادوويژهاقتصاديدرعينحالتاكيد
كردكهگلوگاهشناساييشركتهاپايگاهاطالعاتاشخاص
حقوقيوشناسهملياستكهحتمااگردرمناطقبخواهند
فعاليتكنندبايدمجوزداشتهباشند.اوهمچنيندرپاسخ
بهاينپرسشكهآياامكانجعلمجوزهاوجودندارد،گفت:

در همه جا ميتواند اين مسائل وجود داشته باشد؛ در حال
حاضرگزارشجعلنداريمفقطدومورديوجودداشتكه
به اسم فردي كه سهامدار يك شركت بود شركت جديدي
ثبتشدامااينكهبگوييمشركتصوريبودهوهيچاطالعات
هويتي و درستي از او وجود ندارد گزارش نشده ،مگر اينكه
همه مجوزها را جعل كرده باش��ند .به ندرت در طول سال
چنين موارد تخلفي گزارش ميش��ود .وي تاكيد كرد :تا
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سود  4برابري مدارس از فروش لباس مدرسه

عض��و هياتمديره اتحادي��ه توليد و صادرات نس��اجي و
پوشاك ايران با اشاره به حداكثر قيمتهاي انواع روپوش
مدارس ،گفت :س��ود مدارس از فروش لباس مدرس��ه ۴
برابرتوليدكنندگاناست.اكرمعيوضخانيدرگفتوگوبا
ايسنا ،با بيان اينكه بازار پوشاك مدارس از لحاظ مالي بازار
مطمئنياست،افزود:همينمسالهباعثميشودبرخياز
افراديكهتوليدكنندهنيستندنيز،واردبازارپوشاكمدرسه
شوند.به گفته او ،واسطهها دربازار روپوش مدرسه ،معموال
خود را توليدكننده معرفي ميكنند؛ همچنين با توجه به
اينكهواسطههانميتوانندپاسخگويسفارشهايمجدد
مدارس براي ثبتنامهاي طي سال باش��ند و در مواردي
از تامين روپوش در سايزهاي غيرمعمول سر باز ميزنند،
مدارسازهمكاريباآنهااستقبالنميكنند.اينتوليدكننده
پوشاك مدارس اظهار كرد :بعضي از واسطهها با استفاده از
نام توليدكنندگان و تصاوير كارهاي آنها با مدارس قرارداد
ميبندند و بعد از توليدكنندگان ميخواهند كه كار آنها را
انجامدهند.بنابرايندربسياري از موارد مدارسنميدانند
كهباواسطههاكارميكنند.اوبااشارهبهاينكهمبلغدريافتي
از سوي واسطهها بستگي به جنس و نوع كار دارد ،حداقل
اين مبلغ را ۲۰تا ۳۰هزار تومان عنوان كرد و گفت :داللها
معموال متناس��ب با موقعيت محلهها ،قيمتهاي خود را
تغيير ميدهند اما توليدكنندگان شركتي سود و قيمت
مشخصيدارند.عيوضخانيبابياناينكهمدارسازفروش
روپوشبهدانشآموزان 4برابرتوليدكنندگانسودميبرند،

افزود :در مواردي حتي شاهد بوديم كه مدارس لباسها را
دو برابر قيمتي كه از توليدكننده خريدند ،به دانشآموزان
فروختند.اخيرايكيازوالدينازرويلوگويلباسبايكياز
توليدكنندگانتماسگرفتهبودودرخواستلباسدست
دومداشت.حتييكيازمدارساخيرابهيكيازهمكارانما
گفتهبودكههردستلباسرابهقيمتيكميليونتومان
بهدانشآموزانفروختهاست.اودربارهمسووليتنظارتبر
فروشروپوشازسويمدارس،تصريحكرد:امسالآموزش
وپرورشستاديتشكيلدادهبودوازمدارسخواستهبودكه
قراردادهايخودرادرسايتآپلودكنندكهدرپيآنبرخي
مدارسازتوليدكنندگاندرخواستقراردادصوريمجدد
داشتندتاقيمتهايباالتريرادرآنهادرجكنند.بااينحال
مشخصنيستكهاينكارگروهتاچهحدميتواندمدارس
غيرانتفاعيرانيزكنترلكند.
عضوهياتمديرهاتحاديهتوليدوصادراتنساجيوپوشاك
ايرانبااشارهبهافزايش ۷۰درصديقيمتمواداوليهتوليد
پوشاك در ارديبهش��ت ماه سال گذش��ته از افزايش ۱۵
درصديقيمتروپوشمدارسنسبتبهسالگذشتهخبر
داد وگفت :حداكثر قيمت مانتو و شلوار مدارس در مقطع
دبس��تان ۱۰۰تا ۱۲۰هزار تومان و در مقطع راهنمايي و
دبيرستان ۱۲۰تا ۱۴۰هزارتوماناست.بهگفتهاو،حداكثر
قيمت لباسهاي لوكس سهتكه (س��ارافن ،بلوز و شلوار)
دخترانه و پس��رانه كه عموما در مقطع دبس��تان استفاده
ميشود ۲۱۰،تا ۲۷۰هزار تومان است.

شوراي نگهبان طرح احياي وزارت بازرگاني را عودت ميدهد؟
باتوجهبهنقضصريحبرنامهششموقانوناساسيدرتصويب
طرحايجادوزارتبازرگانيدرمجلس،كارشناسانومراكز
پژوهشي از شوراي نگهبان و هيات عالي نظارت بر اجراي
تدقيق مغايرتها و
سياستهاي نظام انتظار دارند ،ضمن ِ
تخلفاتقانونياينطرحرابهمجلسعودتدهند.
به گزارش تسنيم ،سوم مهرماه امسال ،بهارستان نشينان
طرح��ي را تصويب كردند كه بهموج��ب آن قانون تمركز
وظايفبخشكشاورزيلغوووزارتبازرگانيتشكيلخواهد
شد .موضوعي كه دولت با پيگيري آن ،حدوداًدو سال و سه
ماه توليد و بازار كشور را بالتكليف نگاه داشت و در نهايت،
در چهارمين تالش خود در دو سال اخير ،توانست موافقت
مجلسراجلبكند.
اعتراضنمايندگانمخالفتفكيك
بعد از گذشت 7ماه از ارايه طرح تشكيل وزارت بازرگاني به
مجلس ،در نهايت مجلس به تاسيس اين وزارتخانه چراغ
سبزنشانداد.موافقتيكهبدونتوجهبهمغايرتهايقانوني

اين طرح با اسناد و قوانين باالدستي صورت گرفت و سبب
شدتاموجيازاعتراضاتعليهايناقدامغيرقانونيمجلس
شكل گيرد.در همين رابطه ،موس��ويالرگاني ،نماينده
مجلس ،اين تفكيك را مغاير با قانون برنامه ششم توسعه،
سياستهايكلياقتصادمقاومتيوسياستهايكلينظام
اداري دانست و عنوان نمود« :سالهاي متمادي ضرورت
كوچكسازيدولتطبقاصل 44قانوناساسيمطرحشد
ودرقوانينبرنامهپنجموششمتوسعهنيزبرآنتاكيدشد».
ل�زوم واكنش هيات عالي نظ�ارت بر اجراي
سياستهاينظام
سال،95نمايندگانخانهملتباتصويبقانونبرنامهششم
توسعه به كوچكس��ازي دولت در طول سالهاي اجراي
برنامه شش��م ،راي دادند .مواردي كه در برنامه شش��م در
راستايچابكسازيدولتتصويبشد،عبارتنداز:كاهش
اندازه،حجموساختارمجموعدستگاههاياجراييدرطول
برنامه،حداقل به ميزان 15درصد نسبت به وضع موجود

از طري��ق واگذاري واحدهاي عمليات��ي ،خريد خدمات و
مشاركتبابخشهايغيردولتيبااولويتتعاونيها،حذف
واحدهاي غيرضروري ،كاهش س��طوح مديريت ،كاهش
پستهايسازمانيوانحاللوادغامسازمانهاوموسسات.
با وجود تاكيد برنامه ششم توسعه بر چابكسازي دولت،
نمايندگانخانهملتباموافقتباتشكيلوزارتبازرگاني،
عمال براي افزايش حجم دولت ،افزايش بروكراس��يهاي
اداريوايجادمعاونتهاوساختمانهايجديدبسترسازي
كردند.بسياريازكارشناساننيزمعتقدندكهتشكيلوزارت
بازرگانيصرفاتفكيكوزارتصمتمحسوبنميشودكه
بدونتوسعهتشكيالتاتفاقبيفتد؛بلكهپيشبينيميشود
سه تا چهار معاونت جديد به س��اختار دولت افزوده شود،
موضوعي كه خالف اس��ناد باالدستي نظام است .با توجه
به مغايرت محرز تاس��يس وزارت بازرگاني با برنامه ششم
توسعه ،تصويب طرح تش��كيل وزارت بازرگاني به راي دو
سومينمايندگانخانهملتنيازداشت.اتفاقيكهدررابطهبا
تشكيلوزارتگردشگرينيزافتادورييسمجلسبااشارهبر

خالفقانونبودنآنطرح،برالزامرأيدوسومينمايندگان
تأكيد كرد .حالآنكه در روند بررسي طرح تشكيل وزارت
بازرگاني ،التزام رييس مجلس نسبت به قانون از بين رفت
و سليقه ايشان ايجاب نمود تا براي اين طرح خالف قانون،
رأيگيريعاديصورتپذيرد.حاجيبابايي،نمايندهمجلس
باتاكيدبراينكهتشكيلوزارتخانهبازرگانيرامصوبوقانوني
نميدانيم ،اظهار كرد« :رييس مجلس بايددو سوم آراء را
لحاظميكرددرحاليكهبهصورتشفافوروشندوسوم
آراء راي نياورده است بنابراين در تصويب وزارت بازرگاني
در مجلس شوراي اسالمي تخلف آشكاري رخ داده كه اين
مصوبهبرايتأييدنهاييبهشوراينگهبانميرودوشوراي
نگهبانبايدبهايننكتهتوجهكند.
هزينههايتشكيلوزارتبازرگاني
عالوه ب��ر مغايرته��اي قانوني طرح تش��كيل وزارت
بازرگاني،تاسيسچنينوزارتخانهايهزينههايمختلفي
بر اقتصاد كشور تحميل خواهد نمود .در همين رابطه و

براساس گفته حس��نيكيا ،نماينده مجلس ،تأسيس
وزارت بازرگاني هزينههاي بس��ياري را به مردم و دولت
تحميلخواهدكرد.همچنينباتشكيلوزارتخانهجديد
بسياري از پستهاي سازماني جديدي در سطح كشور و
استانها به بدنه دولت اضافه خواهد شد كه اين موضوع
برخالفقانونبرنامهششمتوسعهاست.همچنيننجفي
منش ،رييس كميسيون بهبود محيط كسب و كار و رفع
موانع توليد اتاق تهران از ديگر مخالفان تفكيك وزارت
بازرگاني معتقد است كه اين تصميم مجلس به بزرگتر
شدندولتميانجامدومنجربهگسترشديوانساالري
اداري خواهد ش��د .با توجه به نقض صريح قانون برنامه
ششم توس��عه و قانون اساس��ي در مجلس ،بسياري از
كارشناسان و مراكز پژوهشي از شوراي نگهبان و هيات
عالي نظارت بر اجراي سياستهاي نظام انتظار دارند تا
ضمنبررسي دقيق مغايرتها و اعالم تخلفهاي صورت
گرفته در جريان تصويب طرح تشكيل وزارت بازرگاني،
طرح مذكور را به مجلس بازگرداند.

انرژي
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«تعادل» رد پاي ماموريت وزير جديد انرژي عربستان را در زندگي او بررسي ميكند

گروه انرژي| نادي صبوري|
فقط  4روز از ش�روع وزارتش ميگذش�ت كه
در يك دردس�ر تمام عيار گير افتاد و آنطور
كه خودش�ان عنوان كردند تاسيس�ات مهم
فرآورش نفت كمپان�ي زيرنظرش مورد حمله
ق�رار گرفت .اين ماجرا باعث ش�د عمال تغيير
در وزارت انرژي عربس�تان و جايگزيني خالد
الفالح با عبدالعزيز بن سلمان (نخستين وزير
از خانواده آل س�عود) در خبرها گم و كمرنگ
شود؛ حاال ولي خود عبدالعزيز زبان به صحبت
از آنچه كه در ساعتهاي بعد از حمله به آرامكو
بر او گذشته كرده است ،به همين بهانه نگاهي
كرديم به مسير س�ي و چند سالهاي كه فرزند
چهارم ملك س�لمان طي كرد ي�ا برايش طي
كردند تا به ايستگاه وزارت برسد.

عمال نخس��تين بيانيهها و حرفها و اظهاراتي كه از
وزير انرژي جديد عربس��تان ،برادر ناتني محمد بن
سلمان ،عبدالعزيز بنس��لمان منتشر شده مربوط
به حمالت به آرامكو بوده اس��ت .حمالتي كه برخي
از جمله بي��ژن زنگنه وزير نفت اي��ران اعتقاد دارند
عربستان درباره شدت اثرشان بر تاسيسات اين كشور
غلو كرده اس��ت .اما فارغ از اينكه روايت سعوديها
چقدر صادقانه و باورپذير باشد ،عبدالعزيز بن سلمان
وزير انرژي اين كشور كه كمتر از يك ماه از وزارتش
ميگذرد ،در حاشيه حضورش در انرژي ويكند مسكو
درباره آنها صحبت كرده است .آقاي بنسلمان گفته
كه ساعات اوليه اين حمله برايش «تمريني بزرگ»
بوده است.
بن س��لمان وزير در اظهاراتي ك��ه حداقل در مورد
ماهيت اتفاقي كه رخ داد اطالعات دقيقي نميدهد
نيمي از توليد را از حمالت «متضرر» توصيف كرده كه
مشخص نميكند منظور او دقيقا چيست .او همچنين
گفته به خاطر اين اتف��اق و بدتر از آن اينكه «وجهه
عربس��تان» به عنوان توليدكنن��ده «قابل اعتماد»،
«امن» و «مس��تقل» نفت بعد از حمالت خدشهدار
شده بود ،او در ساعات اوليه حمله با موقعيتي دشوار
روبرو بوده است.
خب تالش آقاي بنسلمان براي اينكه يك تهديد را به
فرصتي براي برندسازي براي عربستان و براي آرامكو
تبديل كند ،قابل درك است؛ پادشاهي مدتهاست
س��وداي عرضه عمومي آرامكو را در سر دارد و بعد از
آنچه كه  14س��پتامبر رخ داد ماجرا بسيار پيچيده

ركورد درنرخكرايه نفتكشها

برش

معاون اين وزارتخانه بود .اين يعني از سال  1374تا
 1384و دوراني كه ايران به عنوان رقيب هميشگي
عربستان در صنعت نفت پيشرفتهاي قابل توجهي
را از سر ميگذراند.
وقتي  19سال از حضور عبدالعزيز در نفت گذشت ،او
را به سمت «دستيار وزير نفت» ارتقا دادند؛ سلسله
مراتبي كه در عربستان مخصوصا در وزارت نفت سابق
كه ح��اال وزارت انرژي خوانده ميش��ود وجود دارد
هيچوقت آنقدر دقيق شفاف نبوده است اما به هر حال
دس��تيار وزير چيزي باالتر از معاون وزير به حساب
ميآيد .حضور عبدالعزيز كه حاال ديگر عاقلهمردي

يكهتازي زغالسنگ در توليد برق جهان
سهم منابع انرژي از توليد برق در جهان
% 50
% 40
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تجديدپذيرها
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ضربه كاهش قيمتها بر پيكر اكتشافات نفتي

ايسنا|
اكتشافات جديد ذخاير نفت مرسوم در سه سال اخير
پايينترين ميزان در  ۷۰سال گذشته بودهاند و بهبود
آنها به اين زودي پيشبيني نميشود.
يافتههاي گزارش جديد «آياچاس ماركيت» نش��ان
ميدهد كه اكتشافات نفت مرسوم به پايينترين ميزان
در  ۷۰سال گذشته سقوط كردهاند .اكتشافات مرسوم
كه نقطه مقابل اكتش��افات غيرمرس��وم مانند شيل
هستند ،پس از بحران مالي جهاني  ۲۰۰۸و دوران پس
از آنكه حفاري افقي و ش��كاف هيدروليكي در مناطق
متعددشيلامريكاشكلگرفت،سيرنزوليپيداكردند.
اماريزشقيمتهاينفتدرسال ۲۰۱۴ضربهاساسيرا
بهاكتشافنفتمرسومزدوبهاينترتيبايناكتشافات
كاهش پيدا كردند .پس از اينك��ه اوپك در مواجهه با

1971 1975 1980 1985 1990 1995

توس��عه ( )OECDمعادل  3.2درصد كاهش يافته
است .بنابراين ،كشورهاي غير عضو  OECDبه اندازه
 2.5درصد رش��د در مصرف زغالسنگ داشتهاند كه
قابل توجه اس��ت .جالب اينجاس��ت كه سهم چين از
اين مصرف به نس��بت قبل ثابت مانده اس��ت و ساير
كش��ورهاي غيرعضو  OECDبيش��ترين افزايش را
ب��ه خود اختص��اص دادهاند .به عن��وان مثال مصرف
زغالسنگ هند  5.5درصد افزايش يافته است.
درحوزه مصرف سوختبراي توليدبرقنيز زغالسنگ
همچنان بيش��ترين س��هم را دارد و درواقع در سال
 2017پس از  3س��ال متوالي كاهش در مصرف كل
جهاني ،اندكي افزايش يافت و س��هم آن به  38درصد
از كل مصرف س��وخت براي توليد برق رسيد .منابع
تجديدپذير در س��ال  2017توانس��تند باالتر از گاز
طبيعي قرار بگيرند و س��هم  25درص��دي را به خود
اختصاص دهند .نفت همچنان روند نزولي خود را ادامه
داده است و سهم انرژي هستهاي در توليد برق پس از

عرضه روزافزون در اواخر س��ال  ۲۰۱۴از كاهش توليد
امتناعكرد،قيمتهاينفتبهشدتكاهشپيداكردند
و روند كاهش��ي آنها در يك سال و نيم بعد ادامه يافت.
قيمت وست تگزاس اينترمديت در اوايل سال ۲۰۱۶
به كف رس��يد و پايين  ۳۰دالر ايستاد تا اينكه كاهش
توليد گروه اوپك پالس باعث ش��د قيمتها از شروع
سال  ۲۰۱۷بيش از دو برابر افزايش يافته و بهبود پيدا
كنند .اما ركود چندساله بازار نفت به اشكال متعدد به
اكتشاف نفت مرسوم لطمه زد .نهتنها شركتها هزينه
خود را كاهش داده و س��رمايهگذاريهاي پرريسك را
لغو كردند بلكه غولها و سرمايهگذاران نفتي ،حفاري
شيل كه سيكل كوتاهتري دارد را داراي ريسك كمتر
ارزيابي كردند زيرا حفاري ش��يل به سرعت و در مدت
چند هفته يا چند ماه در مقايسه با مدت چند سال براي

تسنيم|نرخنفتكشهابرايحملنفتخامامريكا
بهآسياهمچنانروبهافزايشاستوهزينهكرايهيك
نفتكش در روز پنجشنبه به ركورد ۱۲ميليون دالر
رس��يد .به گزارش رويترز ،اسكي انرژي ،پااليشگاه
بزرگكرهجنوبيدراوايلهمينهفتهسوپرنفتكش
ماكسيمرابرايحملنفتخامامريكابهكرهجنوبي
در نوامبر با 10ميليون دالر كرايه كرد ولي حاال بطور
مشروطنفتكشپسيفيكامراباقيمتجديد12.35
ميليون دالر رزرو كرده است.امريكا هفته گذشته دو
واحد از شركت كاسكوي چين را بهاتهام دخالت در
حمل نفت خام ايران تحريم ك��رد .اين اقدام امريكا
نرخ حملونقل نفتكشها را باال برد .نرخ حملونقل
كشتيهاپسازحملهماهگذشتهبهتأسيساتنفتي
عربستاننيزباالرفتهبود.

عبدالعزيز بن سلمان وزير انرژي اين كشور كه كمتر از يك ماه از وزارتش ميگذرد ،در حاشيه حضورش در انرژي ويكند مسكو درباره آنها صحبت
كرده است .آقاي بنسلمان گفته كه ساعات اوليه اين حمله برايش «تمريني بزرگ» بوده است.
پسرچهارمملكسلمانوليحاالياباخواستخودشياباارادهايازدرونخانوادهسلطنتي،ازعنفوانجوانيبهنفتچسبيدوبررسيزندگينامهاش
حاالكهوزيرشدهشبيهبررسينقشهراهكسيبرايگرفتنمسندوزارتاست.عبدالعزيزجواندردانشكدهنفتملكفهدشروعبهكارهايتحقيقاتي
روينفتميكندوبعددرحاليكههنوزبيستوچندسالينداشتاورابهعنوانمديربخشاقتصادوصنعتييكموسسهتحقيقاتيمهمميگمارند.

آخرين گزارش جامع آژانس بينالمللي انرژي منتشر شد

گروه انرژي|
آژانس بينالمللي انرژي ( )IEAبه تازگي نسخه سال
 2019از كاملترين مجموعه بانك اطالعاتي جهان و
خدمات داده در حوزه انرژي را منتش��ر كرد كه شامل
آمارها و وضع توازن در انرژي جهان ،طيف گستردهاي
از خدم��ات داده براي اطالعات مربوط به س��وخت و
آمارهاي كلي��دي  IEAاز جهان انرژي ميش��ود .در
اين نس��خه دادههاي معتبر و تثبيت ش��ده از س��ال
 2017و دادههاي موقت از سال  2018براي بسياري
از كش��ورها ،س��وختها و بخشها را در بر ميگيرد.
دادههاي تلفيقي نش��ان ميدهد كه عرضه كل انرژي
اوليه ( )TPESدر سال ،2017به دليل سهم چشمگير
رشد كشورهاي غير عضو سازمان همكاري اقتصادي
و توسعه ( )OECDمعادل  1.9درصد نسبت به سال
 2016رشد كرد .چين به تنهايي  22درصد از عرضه
كل انرژي اوليه را به خود اختصاص داده كه  16درصد
بيشتر از س��هم اياالت متحده است .اين دادهها نشان
ميدهد كه چين نقش اصلي را در نظام انرژي جهاني
ايفا ميكند.
همچني��ن بزرگترين منب��ع رش��د در مصرف كل
نهايي ( )TFCهمچنان كشورهاي آسيايي غير عضو
س��ازمان همكاري اقتصادي و توسعه باقي ماندهاند و
برآورد ميشود كه در سال  2017حدود  34درصد از
مصرف كل نهايي جهان يعني معادل 3ميليارد و317
ميليون تن نفت مصرف انرژي اين كشورها بوده است.
اين مصرف به نسبت  20س��ال پيش رشد دو برابري
داشته است.
با اين حال ،تعادل در مصرف كل نهايي ( )TFCسوخت
به وضوح در مناطق مختلف جهان متفاوت اس��ت .به
عنوان مثال ،بر اساس دادههاي اوليه سال  ،2018در
حالي كه مصرف كل زغالس��نگ براي تأمين انرژي
در جهان  1.2درصد افزايش داش��ته اس��ت ،مصرف
كل كش��ورهاي عضو س��ازمان همكاري اقتصادي و

حذف دالر
از معامالت روسنفت

ايس�نا| روسنفت كه بزرگترين ش��ركت نفتي
روسيه اس��ت ،يورو را ارز اصلي براي صادرات نفت و
محصوالت نفتي خود تعيين كرد.روسنفت حدود
 ۲.۴ميليون بش��كه در روز نفت ميفروشد.امريكا
وضع تحريمهاي عليه روسنفت به دليل مشاركت
اين ش��ركت در تجارت نفت ونزوئال و فروش مجدد
آن به خريداران در چين و هند و كمك به خريداران
نفت ونزوئال و شركت نفتي دولتي PDVSAونزوئال
كه هدف تحريمهاي واش��نگتن قرار دارد را منتفي
نداستهاست.براساسگزارششبكهآرتي،تحليلگران
ومعاملهگراناقدامروسنفتراتدبيريبرايدورزدن
تحريمهاياحتماليامريكاعليهروسيهياصنعتنفت
اينكشورارزيابيكردند.

سفر 30ساله عبدالعزيز تا ايستگاه نفت پادشاهي
شده اس��ت .اما اگر داستان زندگي عبدالعزيز را ورق
بزنيم و كمي هم پياز داغ ماجرا را زياد كنيم ،ميتوان
اين طور اس��تنباط كرد ك��ه روي چهارمين فرزند
ملك سلمان از همان ابتدا با هدف در دست گرفتن
آرامكو ،به عن��وان منبع اصلي درآمدي پادش��اهي
سرمايهگذاري شده بود.
به گزارش «تعادل» عبدالعزيز در س��الهاي پاياني
پادشاهي سعود متولد شد؛ عبدالعزيز  4ساله شاهد
اين بود كه چطور فيصل با كودتايي تخت پادشاهي
را از برادرش س��عود ربود .نوجواني عبدالعزيز هم با
دورهاي متفاوت مقارن ش��د و تصميم ملك فيصل
براي توقف صادرات نفت به كشورهاي غربي درست
در سيزده سالگي عبدالعزيز اتفاق افتاد .البته احتماال
كمتر كس��ي آن روزها فك��رش را ميكرد او ممكن
اس��ت روزي بر صندلي وزارت نفت عربستان تكيه
بزند .وزارتي كه تا قبل از عبدالعزيز بن س��لمان آل
س��عود هيچ عضو ديگري از خانواده سلطنتي بر آن
تكيه نزده بود.
پس��ر چهارم ملك س��لمان ولي حاال يا با خواس��ت
خودش ي��ا ب��ا ارادهاي از درون خانواده س��لطنتي،
از عنف��وان جوان��ي ب��ه نفت چس��بيد و بررس��ي
زندگينامهاش حاال كه وزير ش��ده ش��بيه بررسي
نقشه راه كس��ي براي گرفتن مس��ند وزارت است.
عبدالعزيز جوان در دانشكده نفت ملك فهد شروع به
كارهاي تحقيقاتي روي نفت ميكند و بعد در حالي
كه هنوز بيست و چند س��الي نداشت او را به عنوان
مدير بخش اقتصاد و صنعتي يك موسسه تحقيقاتي
مهم ميگمارند.
شايد مهمترين نش��انه از خوابي كه براي عبدالعزيز
ديده شده بود در  27سالگياش ديده ميشود وقتي
كه در س��ال  1987همزمان با پادشاهي ملك فهد
او را به عنوان مش��اور وزارت نفت عربستان انتخاب
ميكنند .اين همزمان با نخستين سالهايي است كه
عربستان تبديل به بزرگترين توليدكننده نفت خام
دنيا شده بود و هشام ناظر بعد از دورههاي آموزشي كه
در ونزوئال گذرانده بود سكان وزارت نفت عربستان
را در دست داشت.
 8سال بعد وقتي هشام ناظر كه تا قبل از خالد الفالح
او عه��دهدار عنوان كوتاهتري��ن دوره وزارت نفت در
پادش��اهي بود كنار گذاش��ته ميش��د ،عبدالعزيز
 35س��اله را به عنوان معاون وزارت نفت پادش��اهي
منصوب كردند .عبدالعزيز بن سلمان از شروع دوره
وزارت نف��ت علي النعيمي تا س��ال  2005يك دهه

كوتاهازدنيايانرژي
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مدتزياديكاهش،دراينسالنسبتأثابتماندهاست.
در مجموع ،تنوع در س��طح استفاده كشورها از منابع
مختلف انرژي زياد اس��ت .به عنوان مثال هر كدام از
 5اقتصاد بزرگ  OECDيعني اياالت متحده امريكا،
ژاپن ،آلمان ،انگلستان و ايتاليا در ميزان رشد توليد برق
از انرژي خورشيدي تفاوت چشمگيري با هم دارند .در
حالي كه اياالت متحده  87تراوات ساعت برق از انرژي
خورشيدي ميگيرد ،س��هم توليد انرژي خورشيدي
انگلستان تنها 13تراوات ساعت است.
اما با وجود تمامي اين تنوعها در مصرف انرژي ،نظام
انرژي رو به جهانيش��دن دارد .به عنوان مثال ،قيمت
واردات گاز مايع طبيعي ( )LNGدر سالهاي گذشته
بطور فزايندهاي به سمت همگرايي پيش رفته است.
بط��وري ك��ه در س��ال  2018واردات الانجي براي
امريكا ،اتحاديه اروپا ،ژاپ��ن و كره جنوبي تنها  3دالر
اختالف داشته اس��ت ،در حالي كه  4سال پيش اين
اختالف  8دالر بود.

پروژههاي بزرگ نفت مرسوم ،به بهرهبرداري ميرسد و
بهاينترتيبسرمايهازسمتپروژههايمرسومبهسوي
توسعه نفت غيرمرسوم روانه شدند.
اين امر به رشد چشمگير توليد نفت شيل امريكا منجر
ش��د در حالي كه همزمان اكتشافات مرسوم بهشدت
كاهش پيدا كردند .شركتهاي شورون و اكسون موبيل
با اينكه ورود ديرهنگامي داش��تند ام��ا اكنون يكي از
بزرگترين توليدكنندگان در منطقه ش��يل پرميان
هستند.بر اساس گزارش اويل پرايس ،با اين حال مساله
تنها تغيير عالقه شركتهاي حفاري و قيمتهاي پايين
نفت نيس��ت .طبق گزارشاي اچ اس ،ميانگين اندازه
اكتشافات نفتي كاهش پيدا كرده زيرا صنعت از مناطق
پرريسكونوظهوربهمناطقتوسعهيافتهترتغييرتوجه
پيدا كرده است.

شده بود در اين سمت هم  12سال طول كشيد و در
تمام اين سالها عليالنعيمي بود كه همچنان اداره
وزارتخانهاي كه براي پادشاهي حكم همهچيز را دارد
در دست داشت.
اما درس��ت كمي بعد از اينك��ه عليالنعيمي بعد از
دو ده��ه وزارت جاي��ش را در س��ال  2016به خالد
الفال��ح داد ،ماموريت عبدالعزيز هم در دس��تياري
وزير تمام ش��د .اينجا ب��ود كه او عه��دهدار يكي از
سمتهايي ش��د كه احتماال كمتر در ساختارهاي
معمول وزارتخانهها در دنيا ديده ميشود :اين سمت
 state minister of energy affairsاس��ت،

يك چيزي شبيه وزير امور انرژي .اين مدل سمتها
در ساختار كش��ورهايي مثل امارات و قطر هم ديده
ميشود .حاال ديگر چيزي كمتر از دو سال الزم بود تا
سفر دور و دراز عبدالعزيز از موسسه تحقيقاتي نفت
دانشگاه ملك فهد به ايس��تگاه وزارت انرژي برسد،
نقطهاي كه ناظران بهتزده شاهد پياده شدن خالد
الفالح از قطار نفت پادشاهي بودند .خيليها البته باور
دارند اين نقطه خود نقطهاي شروع براي عبدالعزيز
بن سلمان آل سعود است ،شروعي كه مقصد بعدي
آن وقتي روشن ميشود كه دوره حكمراني نوههاي
ملكسلمان بر عربستان آغاز شود.

خروج از اوپك براي 60هزار
بشكهنفت؟

ش�انا| وزير انرژي اكوادور پيشبيني كرد پس از
خروج اين كش��ور از اوپك ،توليد روزانه نفت آن در
سال ۲۰۲۰ميالديبه ۵۹۰هزاربشكهدرروزبرسد.
به گزارش خبرگزاري رويترز از كيتو ،كارلوس پرز،
اعالمكردكهخروجاينكشورازسازمانكشورهاي
صادركننده نف��ت (اوپك) ضروري ب��ود ،زيرا اين
كش��ور روزانه  ۵۴۸هزار بشكه نفت توليد ميكرد
كه باالتر از سهميه توليد روزانه ۵۲۸هزار بشكهاي
اين كشور بود.وي گفت :آنها ما را مالمت نكردند ،اما
ماازرعايتنكردنتوافقمعذبهستيم.وزيرانرژي
اكوادورافزود:اميدواريمدرسالجاريميالديتوليد
روزانه نفت را به  ۵۶۰هزار بش��كه در روز و در سال
آيندهميالديبه ۵۹۰هزاربشكهدرروزبرسانيم؛به
دليلشرايطاقتصاديوبرايتأمينپولكافيبراي
سرمايهگذاريها،بايدتوليدراافزايشدهيم.

گزارش
خسارت انگليس به بانك ملت
مقدمهشكستتحريمها

روزنامه انگليس��ي تايمز در گزارشي به بررسي
فرايند پرداخت خس��ارت  ۱.۲۵ميليارد پوندي
دولت انگليس به بانك ملت پرداخت.
عصر ديپلماسي در مطلبي با اشاره به گزارش تايمز
(انگلستان)افزود:بانكملتدرسال ۲۰۰۹بامراجعه
بهدادگاهيدرانگليسازلندنبهدليلوضعتحريمها
و ممانعت از دسترسي خود به بخش مالي انگليس
شكايتكردهبود.
دولت ايران  ۱۷درصد سهام بانك ملت را در اختيار
دارد.
ديوانعاليانگليسدرحكميوضعتحريمهاعليهاين
بانكايرانيراغيرقانونيدانستهاست.
اينبانكخواستارخسارت 3/2ميلياردپوندي شده
بود كه با توافق طرفين اين رقم به 1/25ميليارد پوند
كاهشيافتهاست.
طي س��الهاي  ۲۰۰۹و  ۲۰۱۰ميالدي انگليس و
اتحاديه اروپا بهصورت غيرقانوني بانك ملت ايران را
تحريم كردند كه در همان سالها منجر به پيگيري
حقوقي مس��ووالن وقت بانك ملت ب��راي لغو اين
تحريمها شده بود .دولت انگليس و خزانهداري اين
كشوردرسال ۲۰۰۹باتحريمبانكملتبهبهانهواهي
تأمينماليصنعتهستهايايران،دسترسياينبانك
بهبخشماليانگليسراممنوعكرد.
اتحاديه اروپا هم در سال  ۲۰۱۰ميالدي با طرح
داليل مبهم و واهي تحريم مشابهي عليه بانك
ملت اعمال كرده بود.
ديواندريمديرعاملوقتبانكملتطيآنسالها
در گفتوگويي با تأكيد بر اينكه شكايت حقوقي از
تحريمهاي انگليس و اروپا تصميم ش��خصي وي
بوده و موافقان زيادي نداشته است ،تصريح كرده
بود:هرچندبرخياميدچندانيبهلغواينتحريمها
ندارند،وليپيگيريمنافعبانكملتكهجزومنافع
ملي و مردم است ،ايجاب ميكند حداكثر تالش
براي محقق شدن حقوق بانك و جلوگيري از ضرر
مالي بهواسطه تحريمها انجام شود.
تالشهايحقوقيدوسهسالهبانكملتموجبشد
در ۳۱ژانويه س��ال ۲۰۱۳ميالدي يعني ۱۲بهمن
 ،۹۱بانك ملت از ليس��ت تحريمهاي اتحاديه اروپا
خارج ش��ود .مديرعامل وقت بانك ملت در همين
ارتباط افزود :در اين زمينه سختگيرانه عمل كردهام.
رعايتمقرراتبينالملليدرواحدهايخارجازكشور
بانك اعم از شعب خارج از كشور و بانكهاي مستقل
زيرمجموعه ب��ه همين صورت بوده اس��ت و تماماً
مقرراتبينالملليرارعايتكردهايم.
براس��اس اي��ن رأي ،دادگاه درخواس��ت بانك
ملت مبني بر ابطال تصميمات اتحاديه اروپا در
خصوص تحريم بانك را پذيرفت و قطعنامههاي
صادره و ضمائم آن را در خصوص بانك ابطال كرد.
باگذشتبيشاز ۴ماهازلغوتحريمهاياتحاديهاورپا
عليهبانكملت،درپي تالشهايحقوقياينبانك،
در تاريخ ۲۹خرداد سال ۹۲همدادگاهعاليانگليس
كه باالترين مرجع قضايي در اين كش��ور شناخته
ميشود طي حكمي تحريمهاي وضعشده از سوي
دولتانگليسعليهبانكملتايرانرالغوكرد.
درپي رأي دو دادگاه عالي اروپا و انگليس مبني
بر لغ��و تحريمهاي بانك ملت ،مس��ووالن وقت
اين بانك اميدوار شدند كه با ادامه پيگيريهاي
حقوقي بتوانند بابت تحريمهاي غيرقانوني كه
موجبخسارتهايماليعليهاينبانكشدهبود،
ادعاي خسارت كنند ،بر همين اساس ،در همان
سال بالفاصله ش��كايت از انگليس براي دريافت
خسارتمطرحشدودرپاييزهمانسالاليحهاي
برايدريافتخسارت ۴ميليارددالريازانگليس
تنظيم شد و مورد پيگيري حقوقي قرار گرفت.
تالشهاي پيگيرموجب ش��د كه در ژانويه سال
 ۲۰۱۴ميالدي يعني اواخر سال  ۹۲رأي دادگاه
انگليس بهنفع اي��ران مبني بر محق بودن بانك
ملت در ادعاي خسارت صادر شود و مقرر شد كه
مسووالن بانك ملت گزارش حسابرسي دقيقي
را براي رقم  ۴ميليارد دالر ارايه كنند.
جاناتانسامپتونقاضيدادگاهعاليانگليسپس
ازصدوررأيلغوتحريمانگليسگفتهبود«،دولت
انگليس در تحريم بانك مل��ت ايران كه بهاتهام
مشاركتاينبانكدرفعاليتهايهستهايانجام
گرفته است رويكردي خودسرانه ،غيرعقالني و
نامتناسب داشته است».
خبرگزاريرويترزهمهمانروزلغوتحريمبانكملت
ايرانازسويدادگاهعاليانگليسراضربهسنگينيبه
تحريمهاعليهاينكشوردانستوبهنقلازسخنگوي
دولتانگليسنوشتهبود:لندنازاينتصميم«نااميد»
شده و در حال بررس��ي حكم و تأثيرات آن بر آينده
تحريمهاست .با وجود اينكه پيشبيني ميشد در
مدت زمان كوتاهتري از س��ال  ۹۳پيگيري حقوقي
براي دريافت خس��ارت ۴ميليارد دالري به نتيجه
برسد ،ولي بهنظر ميرسد با تغيير و تحوالتي كه در
بدنه مديريتي بانك در آن سالها رخ داده و مسائل
مديريتي كه بانك ملت بهويژه چند سال گذشته با
آنمواجهبوده،پيگيريحقوقياينپروندهراباچنان
كنديمواجهكردهكهصدوررأينهاييبرايدريافت
خسارتحدود ۶سالطولبكشدودرنهايتخسارت
۴ميليارددالريهمبه 1/6ميليارددالرتقليليابد.
سالهاي پس از تصويب برجام بهترين فرصت براي
استيفايخسارتكامل۴ميليارددالريوانتقالاين
پول بدون حرف و حديث به داخل كشور بوده است
كه بهنظر ميرس��د در اين باره فرصتسوزي شده
و چهبس��ا امروز بهجاي اعالم رقم  1/6ميليارد دالر
( 1/25ميليارد پوندي) ميتوانس��تيم خبر دريافت
خسارت۴ميليارددالريمنتشركنيمواينموفقيت
رادوچنداننشاندهيم.
به هر حال بهنظر ميرس��د همين رأي هم يك
موفقيت بزرگ حقوقي براي جمهوري اسالمي
ايران بهش��مار ميرود كه ميتواند به عنوان يك
الگوي موفق براي س��اير نهادهاي تحت تحريم
هم مورد استفاده قرار گيرد.
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شركتهاي چندمليتي نگران رقابتها در صدر رهبري

جنگامريكا وچين بيشترژئوپليتيكاستتا تجاري

با گرويدن چين به اقتصاد بازار ،بنا بود كه اين كشور در حد
حلقهايدرزنجيرهتوليديكاقتصادجهانيبهرهبريامريكا
وشركتهايچندمليتيآنباقيبماند.اماسرعتپيشرفت
و تحول اقتصادي اين كشور اكنون موجب نگراني رهبران
امريكاست كه ميكوشند رقيبي راكه زودتر از زمان پيش
بينيشدهظهوركردهوجايگاهابرقدرتبرتريطلبآنهارا
موردتهديدقرارداده،ازميانبردارند.
در ٢٦ژوئن،٢٠١٦دونالدترامپسخنرانيمهميايرادكرد
ك��ه در آن از برنامه اقتصادي و تجاري بينالمللي صحبت
ميكرد كه در صورت انتخاب ش��دن به اجرا ميگذاشت.
مضمونكلياظهاراتش،نقدتنديبودعليهسياستمداران
امريكايي كه آنها را متهم ميكرد به «اجراي يك سياست
تهاجمي جهاني ش��دن كه موجب جابهجايي مشاغل ما،
ثروتماوكارخانجاتمابهخارجازكشور»شدوغيرصنعتي
شدن و «فروپاشي» طبقه متوس��ط در امريكا را به همراه
داشت.بامحكومكردن«طبقهحاكمكهبيشترجهانيشدن
را ارج مينهد تا امريكايي شدن را» ،وي «پيمان مبادله آزاد
امريكاي شمالي» (North American Free Trade
« ،)Agreement - NAFTAس��ازمان تجارت جهاني
» (،)World Trade Organization - WTO
عملكردهاياقتصاديچينو«مشاركتترانسپاسيفيك»
( )Trans-Pacific Partnership - TPPرا مسببين
اصليافتبخشصنعتيكشورشمعرفيميكردودرادامه
اعالمميكردكهكشورشرااز«مشاركتترانسپاسيفيك»
بيرون خواه��د آورد كه پيمان مبادله آزاد را از نو به مذاكره
خواهدگذاشت،چينراتحريمخواهدكردچونبهقضاوت
اودربازارهايارز«تقلبميكرده»واوايننوععملكردهاي
«رياكارانه»تجاريراتحتپيگردقانونيقرارخواهدداد،حق
گمركبروارداتجمهوريمردميچيناعمالخواهدكرد
و«ازتماميقدرترياستجمهوريبرايحلاختالفهاي
تجاري[دوجانبه]»باپكناستفادهخواهدكرد.
در آن زمان،كمبودندناظرين سياسيكه اين حمله لفظي
عليه جهاني ش��دن و معماري نهادين تج��ارت جهاني را
جدي گرفتند .هر چه باش��د ،انتخاب آقاي ترامپ بعيد به
نظر ميآمد .و بر فرض محال ،اگر هم بر حس��ب اتفاق به
قدرتميرسيد،البدخزانهداريامريكاوبازيگرانبيشمار
اقتصادي كه منافع عظيمي در حفظ «بازار آزاد» جهاني
دارند،اورابرسرعقلميآوردند.نهادهايمديريتاقتصادي
و امنيت كه توسط امريكا از زمان كنفرانس «برتون وودز»
( )Bretton Woodsدر س��ال  ١٩٤٤ب��ا ه��دف دوام
موقعيتمركزيآنهاتأسيسشدند،بررويتصميمگيريها
تأثيرميگذاشتندورأيبخشهايبيشازهمهبينالمللي
شدهسرمايهداريامريكابرسايرآراغلبهميكرد.
با وجود چنين شرايط نظام مند ميشد تصور كرد كه هيچ
رييسجمهوري،حتيباخصيصههايفرديآقايترامپ،
نتواند چندان به صراحت از سياس��تها و چارچوب هايي
كه مدتها متضمن برتري امريكا بودهاند ،دور شود .اما اين
فرضيات وزنه سرمايه در تعيين مسير دنيا را بيش از اندازه
برآوردكردهوتوانشهايسياسيزاييدهقدرتگيريچين
را دست كم گرفته بودند ،قدرتي كه امروز امريكا فعاالنه در
جلوگيري از اوجگيري آن ميكوشد .زاييده اين تفكر كه
چين «مظهر يك تهديد بنيادي در دراز مدت» اس��ت ،به
نظرخانمكيروناِسكينرمديرسابقبرنامهريزيسياسيدر
وزارتامورخارجه،اينكوششهادرحالتيرهكردنماهيت
روابطبينالمللودگرگونيمسيرجهانيشدنهستند.
آن زمان كه پكن يك متحد بود
پ��س از  ،١٩٩١مح��ور مرك��زي سياس��ت بينالمللي
امري��كا ،فراگيري م��دل امريكاي��ي س��رمايه داري بازار
در دني��ا ب��ود .زي��ر عن��وان ع��ام «اجماع واش��نگتن»
( ،)Washington Consensusخزان��ه داري امريكا
و صندوق بينالمللي پول ،يك برنامه آزادس��ازي ،فس��خ
مقررات و خصوصيسازي را به اجرا گذاشتند كه در اواخر
سالهاي ١٩٨٠به كشورهاي «در حال توسعه» آفريقاي
جنوبصحراوامريكايالتينكهمقروضودرنتيجهآسيب
پذير بودند ،تحميل شد .به دنبال بحران مالي در آسيا بين
سالهاي ١٩٩٧و،١٩٩٨نظامهاياقتصادي«كشورهاي
تازهصنعتيشده»آسيايشرقيوكشورهايدرحالتوسعه
منطقه نيز به زير سوال رفتند .زير يك فشار بسيار شديد
خارجي،سياستهايصنعتيدولتيوحمايتازبازارهاي
داخليجايخودرا–بهدرجاتيمتفاوت-بهپسكشيدن
دولت و گش��وده ش��دن درها به روي سرمايهگذاريهاي
بينالملليداد.عاملينپيكاررسميكهبيشتربرزوروفشار
بنانهادهشدهبودتابرمتقاعدكردن،شركتهايچندمليتي
وفرامليتيبودندكههدفشاندستيابيبهبازارهاييبودكه
پيشازاينبستهبودند.
براي آن ش��ركتها ،پس از عصر طاليي اول در اواخر قرن
نوزدهم ميالدي ،كه با دو جنگ جهاني در قرن بعد از آن از
پيشرويبازايستاد ،سقوط اتحاد جماهير شورويبه مثابه
عصرطالييدومسرمايهداريبينالملليبود.اياالتمتحد
امريكابهشكليگانهقدرتبزرگدرآمدهبودودرسالهاي
 ،١٩٩٠هدفهاي دولت و صاحبان س��رمايه به ش��كلي
فوقالعادهبايكديگرهمخوانيداشتند.چنينپيكربندياي
با همخواني حكومت سلطنتي و صاحبان سرمايه در اوج
امپراتوريانگلستانقابلمقايسهبود،زمانيكههدفهاي
هر طرف براي به حداكثر رساندن قدرت و ثروت ،در عمل
به هم پيوند خوردند .اين تالقي منافع ،دولت انگلستان را
به كار كردن به نفع صاحبان سرمايه واداشت (به زور يا در
صورتلزوم،تهديدبهاعمالزور،همانگونهكهدرامريكاي
التين ،چين و مصر عمل كرد)  .و سرمايهگذاران خصوصي
راواداشت،زمانيكهاوضاعجهانيايجابميكرد،بهنرمي
بر ضرورتهاي اس��تراتژيك حكومت س��لطنتي گردن
بنهند– نمونه مورد روس��يه ،جايي كه به سرمايهگذاران
فهمانده شد كه تعادل نيروهاي اروپا بر منفعت ارجحيت
دارد .به شكلي مشابه ،دولت امريكا نقش تعيينكنندهاي
در كنار ش��ركتهاي چند مليتي و بانكها در برقراري و
گسترش آزادسازي جهاني در اواخر قرن بيستم ميالدي
بازي كرد .به نوشته اِستِفن والت ،استاد روابط بينالملل در
دانشگاههاروارد،رهبرانامريكا«درقدرتغيرقابلانكاري

كه در اختيارش��ان قرار گرفته بود ،فرصت��ي ديدند براي
س��اختن فضاي بينالمللي به منظور هر چه مستحكمتر
كردنموقعيتامريكاوهموارسازيراهدستيابيبهمزاياي
بيش��تر در آينده» ،با واداشتن «هر چه ممكن كشورها به
پذيرفتن ديدگاه ويژهاي كه آنها از نظام جهاني س��رمايه
داريليبرالداشتند»
در آن زمان ،چين به نظر نخبههاي سياسي و اقتصادي
امريكا بيشتر يك متحد به شمار ميآمد تا يك رقيب،
چه رسد به يك تهديد .جمهوري مردمي چين در اواخر
س��الهاي  ١٩٦٠و س��الهاي  ،١٩٧٠پيرامون پروژه
سدبندي برابر اتحاد جماهير شوروي هدف مشتركي را
با امريكا دنبال ميكرد .روابط ديپلماتيك در اول ژانويه
 ١٩٧٩برقرار ش��دند و كمتر از يك ماه بعد از آن ،دنگ
شيائوپينگ براي گراميداشت اين رويداد ،سفري ٩روزه
رابهامريكاآغازكرد.درآن سفر،بهگفتهخبرنگارروزنامه
گاردين ،جوناتان اِستيل ،وي اعالم كرد كه چين و اياالت
متحد امريكا «وظيفه داشتند با همديگر كار كنند ()...
و براي مقابله با خرس قطبي ،با يكديگر متحد شوند».
هنگام مراس��م كاخ سفيد ،پرچم سرخ چين با افتخار
برافراشتهبودودرحاليكهشليكسنتينوزدهتيرتوپ
در فضا ميپيچيد« ،يك وانت سرخ رنگكوكاكوال از آن
نزديكي گذشت ( ،)...نمود ميليونها دالر ( )...كه تجار
امريكاييبيتاب[اميدواربودند]بهلطفاشتهايجديد
چين براي تجارت ،تكنول��وژي و اعتبارات امريكايي
نصيب خود كنن��د ».در س��الهاي  ،١٩٨٠چين به
آزادسازي محدود بازار داخلي و گشايش تدريجي براي
سرمايهگذاريهاي بينالمللي دست زد .در ،١٩٨٦اين
كشور درخواست كرد تا به «پيمان كلي بر تعرفههاي
گمركي و تجارت» ،پيشگام «سازمان تجارت جهاني»
( )WTOبپيوندد.

برش

واش�نگتن در واقع در پي متالشي كردن
زنجيرهه�اي تولي�د و ارزش تولي�د ش�ده
فرامليتي است كه بيش از پيش به نفع چين
عمل ميكنند و يكي از خصوصيات اساسي
سيرجهانيشدناواخرقرنبيستمراتشكيل
ميدهند .جنگ تجاري كه واشنگتن ايجاد
كردهاست،همشركتهايفرامليتيراهدف
قرار ميدهد كه چين را به س�كوي مونتاژ و
توليد تبدي�ل كردهاند و هم پك�ن را .به نظر
مقاماتامريكايي«سهمبيشازاندازهبزرگي
از زنجيره تأمي�ن ضروريات به چين منتقل
شده است» و شركتهاي چندمليتي كه در
چينسرمايهگذاريكردهاند،يامستقيميااز
طريق ساختن شبكههاي پيمانكاري دست
دومچندسطحي،جزئيازمشكالتهستند.
ِ
آنهافعاليتاينشركتهاراضدوطنيتوصيف
ميكنند-استدالليكهدرانديشهمليگرايي
سابقهايطوالنيدارد
س��پس ،در آغ��از س��الهاي  ،١٩٩٠پس از فروپاش��ي
اتحاد جماهير شوروي و يك تنفس س��ه ساله در فرداي
دگرگونيهاي خشونت آميز «تين ادمن» ( ،)١٩٨٩دنگ
شيائوپينگسرعتراافزايشداد.بهبازسازيداخليشتاب
بخشيد و بر سرعت بينالمللي شدن و پيوستن كشورش
به اقتصاد جهاني افزود .حاصل منطقي ژئوپليتيك ادغام
اقتصادي ،سازش��ي بود با امريكا به منظ��ور جلوگيري از
برخوردهايي كه ميتوانستند آن گذار را به خطر بيندازند.
شاهد اين گزينه در جلسه شوراي امنيت سازمان ملل بود
هنگاميكهچيندربرابرعملديپلماتيكامريكا،ازواكنش
خودداري كرد  .امريكاييها نيز به نوبه خود ،سعي كردند
پكنرادرسيستمهاينهادينوتجارياقتصادجهانيغرب
بگنجانند كه مقررات و محدوديتهاي آن در واش��نگتن
تعيينميشد(امريكاشرايطسختيرابرايپذيرشچين
در «سازمان تجارت جهاني» تحميل كرد كه تنها در ١١
دس��امبر ٢٠٠١عملي شد)  .از آنجا كه نخبگان امريكايي
مسلمميدانستندكهآزاديهاياقتصاديوسياسيالزاماً
ارتباطتنگاتنگبايكديگردارندوازآنجاكهازجايگاهقدرت
عمل ميكردند ،چنين تص��ور كردند كه ميتوانند به اين
ترتيبسيراقتصاديوسياسيچينرايكجاشكلدهند.
خالص شدن از تمامي مقررات
با گشوده شدن درهاي چين ،اين كشور به مقصدي بيش

از پيش با اهميت براي «س��رمايهگذاريهاي مس��تقيم
خارجي» تبديل ش��د .درآمدهاي خالص بين سالهاي
 ١٩٨٤و ،١٩٨٩بطور متوس��ط ٢،٢ميليارد دالر در سال
بودند(بهدالربينالملليرايج)حدود ٨،٣٠ميليارددالردر
سال ،بين سالهاي ١٩٩٢و ،٢٠٠٠و بالغ بر ١٧٠ميليارد
دالر در سال بين س��الهاي  ٢٠٠٠و  .٢٠١٣در حالي كه
جمهوري مردمي چين قصد داش��ت اين درآمدها را براي
به دس��ت آوردن تكنولوژي و آموزش به كار بندد ،بخش
عمده س��رمايهگذاريها از آغاز به بخش هايي كه از ارزش
افزوده ضعيفي برخوردارند ،اختص��اص يافته بود ،مانند
بخشنساجي،ياصنايعتبديل،مانندسواركردنتجهيزات
برقي و الكترونيك با قطعات ساخته شده در خارج از چين،
براي ش��ركتهاي جهاني كه حق مالكيت معنوي كاالها
را در اختيار داشتند .ناظرين منتقدي همچون «ياشنگ
هوآنگ»،استادمديريتبينالمللدردانشگاه،درآنزمان
نوشتند كه «شواهد اندكي وجود داشت كه درآمد حاصله
از«سرمايهگذاريهايمستقيمخارجي»درچينمربوط
به تكنولوژي سخت يا نرم بوده ( ،)...عقب ماندگي فناوري
بين كشورهاي سرمايهگذار و چين معموالً حدود بيست
سال برآورد ميشد » .عايدي چين در زنجيره ارزش توليد
شده ضعيف بود ،در حالي كه شركتهاي فرامليتي درآمد
هنگفتي نصيبشان ميشد ،چين ظاهراً در ساختارهاي
وابس��تگي گير افتاده بود .اوضاع از اواخر سالهاي ٢٠٠٠
تحول پيدا كرد و امروز بطور محسوس��ي متفاوت اس��ت.
دستيابي و بومي كردن تكنولوژي از طريق انتقال اجباري
بين
توسطسرمايهگذارانخارجيوروزآمدسازيصنعتي ِ
بخشي،كهدولتدرپيشگرفتهبود،بهچيناجازهدادندتا
بطورتدريجيدرزمينههايبيشمارصنعتيپيشرفتكندو
سهمفزايندهايازارزشافزودهراجذبكند.اينپيشرفتها
ووزنهاقتصاديوسياسيكشوردرآسيايشرقيموجببروز
نگرانيهاي جدي در واشنگتن و ديگر پايتختهاي غربي
شد .در س��ال ،٢٠١١باراك اوباما «محور اصلي» سياست
امريكا در قبال آسيا را اعالم كرد .سپس ،در سخنراني خود
دربارهوضعيتاتحاد ٢٠١٥چنينگفت«:چينقصددارد
قوانين منطقهاي از جهان را كه ش��اهد سريعترين رشد
اقتصادي اس��ت وضع كند .چرا بايست بگذاريم اين كار را
بكند؟ ما هستيم كه بايست اين قوانين را بنويسيم ».براي
كاستنازسرعتاوجگيريچين،دولتفعليامريكاتصميم
گرفته است با خالص كردن خود از تمامي مقررات ،روش
ش��ديدتري را در پيش گيرد .با حمايت كنگره و دستگاه
امنيتملي،دولتامريكاچينرابهعنوانيكتهديدبزرگ
معرفي ميكند .براي آنها چين كش��وري است عظيم كه
زيادهازحدثروتمندشده،وباسرعتيبيشازاندازه–توليد
ناخالص داخلي هر شهروند از ١٩٤دالر در ،١٩٨٠رسيده
اس��ت به ٩١٧٤دالر در( ٢٠١٥به نرخ دالر سال. )٢٠١٠
امريكاييها دولتي ميبينند قوي كه مشوق و راهبر اصلي
پيشرفت و تحول مجتمعهاي توليدي صنعتي ملي بوده
استبهويژهدربخشارتباطات،كشتيرانيوقطارهايسريع
السير،دولتيكهبخشفزايندهايازتوليدناخالصداخليرا
بهپژوهشعلميوفنياختصاصميدهد:بيشاز 2درصد
در سال ،٢٠١٦در مقابل 6دهم درصد در ،١٩٩٦در حالي
كه نسبت اين رقم در امريكا٢,٧٤درصد و در فرانسه٢٥،٢
درصداست.آنهاكشوريميبينندكهدرحالمدرنيزهكردن
نيروي دريايي خود است كه به واسطه پروژه راههاي جديد
ابريشم خود ( ،)Belt and Road Initiative - BRIكه
بخشكشتيرانيآن تاامروزامكانخريداري ،ساختمان يا
بهرهبرداري از چهل و دو بندر را در سي و چهار كشور فراهم
آورده است .آنها ميدانند كه چين هنوز از لحاظ كيفيت به
نسبت امريكا در اغلب زمينههاي فني استراتژيك بسيار
عقب است ،اما بسيار نگران اين واقعيتاند كه مانند ژاپن
درسالهاي،١٩٨٠چينبهسرعتداردبهآنهاميرسد.
بهنوشتهروزنامه«فاينانشالتايمز»،واشنگنتن«هماكنون
فعاالنهتالشميكندجلويبهقدرترسيدنچينرابگيرد
(»)٨پيشازآنكهاقداماتمدرنيزهكردنآنهابهثمربرسد.
«جانمرسهايمر»(،)JohnMearsheimerپژوهشگر
مكتب واقع گرا در روابط بينالملل و طرفدار سرس��خت
س��دبندي در مقابل چين ،بر اين عقيده اس��ت كه امريكا
ميبايست تمام هم خود را براي جلوگيري از ظهور دوباره
اينكشوربهكاربنددوبراياينكه«اقتصادچينفروبريزد»
پيشازآنكهآنكشوربهيك«هنگكنگغولآسا»تبديل
شود.براياينكار،امريكاييهاورودوارداتچينيرابهبازار
امريكامحدودميكنند(جنگتجاري)،شركتهايچيني
راازبخشهايفناوريباالكهخوددرآنزمينهبرتريكيفي
بيشتري دارند ،حذف ميكنند ،ادعاي حاكميت پكن بر

درياي جنوبي چين را به زير سوال ميبرند به اين بهانه كه
تيلرسن» ،وزير
دسترسي چين به جزاير -به گفته «ركس ُ
امورخارجهامريكاازفوريه ٢٠١٧تامارس«- ٢٠١٨خطري
خواهد بود براي اقتصاد جهاني» و باالخره برقراري كنترل
شديدويزايدانشجويانخارجيوكنترلامنيتيبرايهمه
فار غالتحصيالنچيني.
اقدامات حقوقي و مقرراتي شديد واشنگتن عليه مجتمع
توليدي مخابرات و ارتباطات «ه��واوي» كه بزرگترين
تأمينكنندهجهانيتجهيزاتبرايشبكههايبيسيماست،
اولينقدمهايتعيينكنندهدراينراههستند.دولتامريكا
در پي ممنوعيت جهاني مشاركت «هواوي» در ساختن
زيربناهاي 5 Gاست ،بدون آنكه نتيجه رضايت بخشي به
دست آورده باشد .در اول دسامبر ،٢٠١٨كانادا به تقاضاي
امريكا ،خانم «منگ وانژو» مدير مالي «هواوي» را به اتهام
كالهبرداري بانكي و توطئه براي كالهبرداري دس��تگير
ميكند.ويظاهراًمتهماستبهزيرپاگذاشتنتحريمهاي
امريكاعليهايرانوسرقتاسرارتجاريودريككشمكش
حقوقيعليهاستردادخوددرگيرشدهاست.
«فاينانش��ال تايمز» ( ٢٠مه  )٢٠١٩با اظه��ار نگراني در
مقالهايمينويسد«:تصميمامريكابهقراردادنگلسرسبد
مخابرات چين در فهرس��ت ش��ركت هايي كه موسسات
امريكايي تنها در صورت گرفتن مجوز دولتي ميتوانند با
آن مبادالت تجاري داشته باشند ،نكتهاي سرنوشت ساز
برايصنعتتكنولوژيكجهانياست.نقطهآغازيكجنگ
سردميانامريكاوچيناست(.)...چنينبهنظرميآيدكه
هدف اقدامات اخير امريكا به منظور فلج كردن يا از ميان
بردن يكي از اولين موسسات تكنولوژيكي چيني است كه
بهرقابتجهانيدستيافتهاست(.)...اينكارتالشياست
برايجداكردنبخشهايتكنولوژيكيامريكاييوچيني
كهموجبانشعابيدراينصنعتجهانيخواهدشد».

برش

سادهانديشياستاگرتصوركنيمكهچين
زيرفشاربهزانودرخواهدآمد.در٣٠مهگذشته،
روزنامه «گلوبال تايمز » ( )Global Timesكه
معموال منعكسكننده سياست رسمي چين
استمينوشت«:چينآمادهيكمبارزهتجاري
درازمدتباامريكاست.برخالفسالگذشته،
هنگامي كه امريكا جنگ تجاري را آغاز كرد،
افكار عمومي چين نسبت به اقدامات متقابل
شديد دولت نظر مساعدتري دارند .چينيها
بيشازپيشيقيندارندكههدفواقعيبرخي
نخبههايواشنگتنازبينبردنظرفيترشد
وپيش�رفتچيناس�تواينكهآننخبگان،
سياس�ت امريكا در قبال چي�ن را به گروگان
گرفتهان�د» .در هر دو ط�رف ،قدرتطلبي از
دستيابي به منفعت پيشي گرفته است .بعيد
نيس�ت كه تعامل ميان ملي گرايي امريكايي
و چيني به آنچه كه ما به عنوان جهاني ش�دن
ميشناسيم،خاتمهدهد
موسسات«ضدوطني»
واشنگتن در واقع در پي متالشي كردن زنجيرههاي توليد
و ارزش توليد شده فرامليتي است كه بيش از پيش به نفع
چينعملميكنندويكيازخصوصياتاساسيسيرجهاني
شدناواخر قرنبيستمرا تشكيلميدهند.جنگ تجاري
كهواشنگتنايجادكردهاست،همشركتهايفرامليتيرا
هدفقرارميدهدكهچينرابهسكويمونتاژوتوليدتبديل
كردهاندوهمپكنرا.بهنظرمقاماتامريكايي«سهمبيشاز
اندازهبزرگياززنجيرهتأمينضرورياتبهچينمنتقلشده
است»وشركتهايچندمليتيكهدرچينسرمايهگذاري
كردهاند،يامستقيمياازطريقساختنشبكههايپيمانكاري
دست دو ِم چندسطحي ،جزئي از مشكالت هستند .آنها
فعاليت اين ش��ركتها را ضدوطني توصيف ميكنند –
استداللي كه در انديشه ملي گرايي سابقهاي طوالني دارد.
«س��اموئل هانتينگتُن» (،)Samuel Huntington
استادعلومسياسيكهبهخاطرنظريه«برخوردتمدنها»
يش شهرت يافته ،در س��ال ١٩٩٩با انتقاد از «ليبرالها و
دانشگاهيها »ونيز«نخبههاياقتصادي»كه«احساسات
ضدملي»راتغذيهميكنندوازيك«جهانوطنيكهموجب
فرسودگي وحدت ملي» از پايين و از باال ميشود ،حمايت
ميكنند،تعريفيكوتاهازصفتضدوطنيارايهدادهاست.او
آرزوييك«مليگرايينيرومند»استواربربنياديكتثليث
مليگرا:خدا،ملتونيروهايمسلحرادرسرميپروراند.

دولت امريكا و همچنين مس��ووالن س��طح باالي حزب
دمكرات و دستگاه امنيتي اميدوارند كه با يك كشمكش
درازمدتتجاريبههمراهيكنظامامنيتيدستوپاگيركه
هزينههايگزافيبرايموسساتفرامليتيبههمراهخواهد
داش��ت ،آنها را وادارد تا سرمايهگذاريهاي خود را از چين
فراخوانده و به انتقال تكنولوژي و ديگر اش��كال همكاري
تج��اري – مانند فروش «چي��پ» ( )Chipبه «هواوي»
توسطشركتهايامريكايي«اينتل»()Intelو«مايكران»
()Micronخاتمهدهند.اينكاربرموسساتغيرامريكايي
تأثيرميگذاردچونقوانينومقرراتامريكاييبُردجهاني
دارند:آنهاشاملتماميتوليداتيافرايندهاييميشوندكه
ازقطعاتساختهشدهدرامريكااستفادهميكنندياحقوق
مالكيت معنوي در آن گنجانده ش��ده است .در آينده ،اين
قوانين ميتوانند شامل تمامي موسساتي بشوندكه از دالر
امريكا در مبادالت خود استفاده ميكنند ،همانگونه كه
نمونهتحريمكنونيجهانيعليهايرانبهتصميمواشنگتن
نشانگرآناست.
يكيازپيآمدهايآناقدامات،تصميمشركت«فاكسكان»،
موسسه عظيم تايواني است كه مونتاژ توليدات اپِل و ديگر
شركتهاي معروف الكترونيك را در چين انجام ميدهد.
اين شركت در آوريل ٢٠١٩از برنامههاي متنوعسازي در
زنجيرهتوليدبهسمتهندوويتنامخبرداد(دوكشوررقيب
چين)وايناقدامرابهمنظورمجهزكردنخودبرايمقابلهبا
اختالالتدرپيشرودرزنجيرهآسياييتأمينتوجيهكرد.
ازماهفوريه،باتكيهبريكبرنامهتشويقيموردحمايت ِ
دولت
«تاي پي» ،شصت و شش شركت تايواني بازگرداندن خط
توليد خود از چين به تايوان را آغاز كردهاند  .دهها موسسه
امريكاييوژاپنيسرمايههايخودراازچينفراخواندهوبه
مكزيك،هند و ويتنام روي ميآورند.بر اساس يك مطالعه
جديد ،از مجموع دويست شركت اصلي امريكايي فعال در
چين،صدوبيستتايآنها،درطيماههايآينده،يازنجيره
تأمين خ��ود را بازبيني كرده يا در حال بازبيني هس��تند
.چنانچهدولتامريكاجنگتجاريراشدتبخشد،اينروند
سرعت پيدا خواهد كرد .بر اساس بانك «مورگان استنلي
» ( ،)Morgan Stanleyچنانچ��ه امري��كا تعرفههاي
گمركي بازدارن��ده را بر مجموع صادرات «چيني» اعمال
كند ،هزينه آيفون  XSح��دود  ١٦٠دالر افزايش خواهد
يافت  .نوسوداگران امريكايي اميدوارند بخشي از زنجيره
توليد را به امريكا بازگردانند .اين چيزي است كه دولت نيز
مصرانه خواستار آن است بدون آنكه تا به امروز هيچگونه
نتيجه عيني به دست آورده باشد .انگيزه بسيار قوي الزم
اس��ت بهويژه براي موسسات فرامليتي ،ولي نه فقط ،بلكه
براي شركتهاي بدون كارخانه مانند اپِل و «نايك» تا آنها
بهاينكارراضيشوند.ازبينبردنسكوهايتوليديچيني
آنهاكاريپرهزينهودشوارخواهدبود.عالوهبراين،استقرار
دوباره آنها در امريكا مقدار س��ود آنها را بهش��دت كاهش
خواهد داد .با اين همه ،اراده سياس��ي ظاهراًمحكم است.
دونالد ترامپ در مصاحبهاي در ١٠ژوئن ٢٠١٩با ش��بكه
ياِنبيسي»،اتاقبازرگانيامريكارامتهمكردبهحمايت
«س 
آشكارازحفظروابطتجاريباچينواعالمكردكهچنانچه
آنكشورمطالباتامريكارامحترمنشمارد،برتماميواردات
از چين حق��وق گمركي معادل٢٥درصد تحميل خواهد
كرد(درمقابلتقريباًنيميازوارداتيكههماكنونمشمول
تعرفههايجديدهستند).،بهگفتهاو،اينكارشركتهاي
امريكايي را وادار خواهد كرد «تا به جاي ديگري نقل مكان
كنند(.)...آنهابهويتنامخواهندرفتيابهكشورهايبيشمار
ديگري،يااينكهمحصوالتخودرادرامريكاتوليدخواهند
كرد ،اين گزينه را به همه ترجيح ميدهم» .رييسجمهور
برسرايننكتهازحمايترهبرانحزبدمكراتدرمجلس
سنا برخوردار است كه سركرده آنها ،آقاي «چاك شومر»
( ،)Chuck Schumerخواس��تار موضعي قاطعانه در
برابرچيناست.
بهاينترتيب،تنشجديديميانبينالملليشدهترين
بخشهاي س��رمايه و دولت برقرار ميش��ود .بر خالف
اتحاد جماهير ش��وروي كه در خارج از اقتصاد سرمايه
داري جهان��ي قرار داش��ت ،چي��ن به ش��كل يكي از
اجزاي اصلي تشكيلدهنده آن درآمده است .سرمايه
داري ،بن��ا به تعريف دوب��اره و مفيد «فرن��ان برودل »
( )Fernand Braudelك��ه آن را به «طبقه باالي»
فعاليتهاي اقتصادي ،جايي كه تجارت از راه دور سود
به مراتب بيش��تري توليد ميكند توصيف كرده است،
درفضايجهانيشكوفاميشودونهدربازارهايتقسيم
شدهبراساسسياستهايملي.اينطبقهكهبرودلآن
را از بازارهاي محلي «طبقه همكف» متمايز ميكند،
اقتصادجهانيايميطلبدكهسرمايهبتواندبدونمانعاز
آنعبوركند.بهجزچنداستثنايمهم،مانندبخشدفاع
و صنعت سوخت مايع كه در ارتباط تنگاتنگ با دولت
هستند ،عوامل كليدي سرمايه ،از بُرد و منافع جهاني
برخوردارند.بهاينترتيب،وضعيتكنونيفرضيهليبرال
را كه بر اساس آن ،درجه وابستگي متقابلي كه در اواخر
قرنبيستمبهآنرسيديم،سببيكدگرگونيمرحلهاي
غيرقابلبازگشتدرروابطاجتماعيجهانيشدهبود،به
زير سوال ميبرد و همچنين ديدگاه نئوماركسيستي را
كهظهوريك«طبقهحاكمفرامليتي»فراسويسياست
ودولتراپيشبينيميكرد.
سادهانديشياستاگرتصوركنيمكهچينزيرفشاربهزانو
درخواهد آمد .در  ٣٠مه گذشته ،روزنامه «گلوبال تايمز »
( )Global Timesكه معموال منعكسكننده سياست
رسميچيناستمينوشت«:چينآمادهيكمبارزهتجاري
درازمدتباامريكاست.برخالفسالگذشته،هنگاميكه
امريكاجنگتجاريراآغازكرد،افكارعموميچيننسبتبه
اقداماتمتقابلشديددولتنظرمساعدتريدارند.چينيها
بيش از پيش يقين دارند كه هدف واقعي برخي نخبههاي
واشنگتنازبينبردنظرفيترشدوپيشرفتچيناستو
اينكهآننخبگان،سياستامريكادرقبالچينرابهگروگان
گرفتهان��د» .در هر دو طرف ،قدرتطلبي از دس��تيابي به
منفعتپيشيگرفتهاست.بعيدنيستكهتعاملميانملي
گراييامريكاييوچينيبهآنچهكهمابهعنوانجهانيشدن
ميشناسيم،خاتمهدهد.
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اثر رشد پايه پولي،نقدينگي وضريب فزاينده برتامينماليتوليد

به هيچوجه باال بودن يا پايين بودن ضريب فزاينده خلق
نقدينگي را نميتوان نشانه مطلوب بودن يا نامطوب بودن
وضعيت دانست .مهم آن است كه به چه دليل اين نسبت
باالياپاييناست.سياستگذارپوليدرطولنزديكبهيك
سال و نيم گذشته در يكي از دشوارترين دورههاي تاريخي
خود قرار داشته است .گرچه هدف اصلي اين نوشتار ذكر
داليل متفاوت بودن و شديدتر بودن اين دشواري نيست،
اماناترازيدرنظامبانكيومشكالتساختاريماليدولت
هركدامبهتنهاييبرايدشواركردنمسيرسياستگذاري
پوليكافيبودهاند،درحاليكهمشكلتحريمهانيزبرآنها
افزوده شده است .امريكا سعي كرده با تشديد فشارها از
يك طرف و فضاسازي رسانهاي در خارج و داخل كشور از
سوي ديگر ،تصويري از به بنبست رسيدن اقتصاد ايران
ترسيمكند.
در روبهرو شدن با چنين شرايط دشواري ،بانك مركزي
جمهوري اسالمي ايران سعي كرده است در كوتاهمدت
مهمترين عامل محرك انتظ��ارات تورمي يعني افزايش
ن��رخ ارز را از كار بين��دازد و ثبات اقتص��اد كالن را اعاده
كند ،تا در مراحل بعدي در همراهي س��اير دستگاههاي
سياس��تگذاري و اجراي��ي و در چارچ��وب امكانات و
محدوديتهاي سياس��تگذاري ،زمينه تغيير مس��ير
سياس��تگذاري پولي به س��مت ثبات اقتص��اد كالن و
بسترس��ازي افزايش متوسط رش��د اقتصادي لذا ايجاد
اش��تغال و كاهش متوس��ط نرخ تورم را فراهم آورد .در
چنين شرايطي ،انتقادهاي متعدد و حتي متضاد نسبت
به سياس��ت ارزي و پولي بانك مركزي صورت ميگيرد
كه ميت��وان زمينههاي��ي از بيدقت��ي را در آنها يافت و
به همين دليل ممكن اس��ت ضرورت داش��ته باش��د با
روشنسازي برخي موارد مرتبط ،به بهبود فضاي تحليلي
موجود در كشور و نهايتا دست يافتن به اجماع بيشتر در
سياستگذاري پولي و ارزي دست يافت.
ابتداالزماستاشارهايمختصربهحجمنقدينگيبهعنوان
متغيري كه بسيار مورد توجه است و همچنين مهمترين
عوامل موثر بر آن صورت گيرد .حجم نقدينگي مجموع
اسكناس و مسكوك در دست اش��خاص (خارج از نظام
بانكي) و سپردههاي اش��خاص نزد بانكها و موسسات
اعتباري اس��ت (در خرداد  ۱۳۹۸تنها  ۲.۵درصد حجم
نقدينگي به شكل اسكناس و مسكوك در دست اشخاص
بوده و  ۹۷.۵درصد ديگر آن به ش��كل مانده سپردههاي
اشخاص نزد بانكها و موسسات اعتباري بوده است .اين
بدان معني است كه عمال ميتوان نقدينگي را همارز مانده
سپردههاي اش��خاص نزد بانكها و موسسات اعتباري
دانست) .
پايه پولي نيز آن مقدار پولي است كه بانك مركزي منتشر
كردهاستكهبازهميابهشكلاسكناسومسكوكمنتشر
شده و نزد اشخاص يا بانكها و موسسات اعتباري است
يا به شكل مانده حساب بانكها و موسسات اعتباري نزد
بانك مركزي (ذخاير بانكها و موسسات اعتباري) است.
انتشار پول (پايه پولي) محصول وضعيتي است كه در آن
بانك مركزي بهطور خال��ص ارز و طال خريداري كرده و
به ذخاي��ر خارجي خود بيفزايد يا بهطور خالص به دولت
قرض يا به بانكها و موسسات اعتباري قرض دهد .گرچه
بخشي از نقدينگي بر اثر انتشار پول توسط بانك مركزي
منتشر شده و به جريان ميافتد اما بخش غالب نقدينگي
بر اثر اعطاي تسهيالت و اعتبار بانكها به وام گيرندگان و
لذا بستانكار كردن حساب آنها خلق ميشود و به جريان
ميافتد.لذا،ميتوانعواملموثربرحجمنقدينگيراشامل
عوامل موثر بر خلق پول توسط بانك مركزي (عوامل موثر
بر افزايش پايه پولي ش��امل افزايش خالص داراييهاي
خارج��ي بانك مركزي ،افزايش خال��ص مطالبات بانك
مركزي از بخش دولتي و قرض كردن بانكها و موسسات
اعتباري از بانك مرك��زي) و عوامل موثر بر خلق اعتبار و
توان وامدهي بانكها و موسسات اعتباري (عوامل موثر بر
ضريبفزايندهخلقنقدينگيشاملميزانتمايلاشخاص
به نگهداري اسكناس و مسكوك ،ميزان تمايل اشخاص
به نگهداري س��پردههاي ديداري در مقابل سپردههاي
غيرديداري ،نرخ ذخيره قانوني بانك مركزي يا درصدي
از سپردههاي اشخاص نزد بانكها كه بايد امانت نزد بانك
مركزي گذاشته شود و درجه احتياط بانكها در نگهداري
ذخاير مازاد به شكل اسكناس و مسكوك يا سپرده اضافي
نزد بانك مركزي براي پاسخگويي به برداشت سپردهها
همچنين شدت ريس��كپذيري بانكها در اعطاي وام و
اعتبار) دارد.
بهطور معمول ،هرگاه خالص ذخاير خارجي بانك مركزي
افزاي��ش يابد يا خالص مطالبات بان��ك مركزي از بخش
دولتي افزايش يابد يا مطالب��ات بانك مركزي از بانكها
افزايش يابد ،س��بب افزايش پايه پولي و حجم نقدينگي
ميش��ود .همچنين ،هرگاه تمايل اشخاص به نگهداري
اسكناس كاسته شود و بخش بيشتري از داد و ستدهاي
خ��ود را با ابزاره��اي بانكي انجام دهند ي��ا هرگاه تمايل
اش��خاص به نگهداري س��پردههاي غيرديداري و داراي
ماندگاري بيش��تر افزوده ش��ود يا ه��رگاه بانك مركزي
نرخ ذخي��ره قانوني كمتري وضع كند يا هرگاه بانكها و
موسسات اعتباري احتياط كمتري در نگهداري ذخاير
داشته باشند ،آنگاه توان اعتباردهي و خلق پول بانكها

ضريبفزايندهخلقنقدينگي،رشدپايهپوليورشدنقدينگيدردورههايمختلف
دوره

متوسطضريبفزايندهخلقنقدينگي

متوسط رشد  پايه پولي

متوسطرشدنقدينگي

1340-50

2.5

13.6

18.2

1350-60

2.5

36.4

33

1360-70

1.9

18.4

18.4

1370-80

2.6

22.6

27.3

1380-90

3.96

23.7

27.4

1390-97

6

18.6

26

افزايش يافته (ضريب فزاينده خل��ق نقدينگي افزايش
ميياب��د) و حجم نقدينگي افزاي��ش مييابد .اصطالحا
نسبت حجم نقدينگي به پايه پولي را ضريب فزاينده خلق
نقدينگي ميناميم و نشاندهنده آن است كه به ازاي هر
ريال پول خلق شده توسط بانك مركزي ،نهايتا چند ريال
نقدينگي خلق شده است .با توضيحات فوق ،به طرح چند
نكته با اهميت راجع به حجم نقدينگي و مباحث حول آن
ميپردازيم كه بسيار مورد توجه تحليلگران است .نكته
مهم در تحليل ارايه شده ،فرآيند درونزا بودن نسبي خلق
پول است كه در عمل قدرت بانك مركزي را براي كنترل
رشد پايه پولي محدود ميكند.
يكي از موضوعاتي كه مطرح ميشود ،آن است كه نسبت
كميتهاي پولي به توليد ناخالص داخلي (مثال نس��بت
حجم نقدينگي به توليد ناخالص داخلي) در ايران بسيار
پايينتر از بسياري كشورهاي ديگر است و اين بدان معني
است كه ميتوان با افزايش حجم نقدينگي و هدايت آن
به سمت توليد به رشد اقتصادي باالتر دست يافت .براي
روشن كردن اين موضوع ،نگاهي به دادههاي نسبت حجم
نقدينگي به توليد ناخالص داخلي برخي از كش��ورهاي
توسعه يافته و در حال توس��عه ميتواند سودمند باشد.
در س��ال  ۲۰۱۶كه داده نسبت حجم نقدينگي به توليد
ناخالص داخلي براي تعداد زيادي كش��ور قابل دسترس
بوده و بررس��ي كردهايم ،نسبت حجم نقدينگي به توليد
ناخالص داخلي در اياالت متحده  ،۰.۷۱سوييس ،۱.۴۳
س��وئد  ،۰.۶۷س��نگاپور  ،۱.۳۱كره جنوبي  ،۱.۴۷ژاپن
 ،۱.۷۴دانمارك  ،۰.۵۵روسيه  ،۰.۴۵چين  ،۵.۰۲تركيه
 ،۰.۵۴قطر  ،۰.۹پاكس��تان  ،۰.۴۶مكزيك  ،۰.۶۲مالزي
 ،۱.۳۳كوي��ت  ،۱.۰۷عربس��تان  ،۰.۶۸آرژانتين  ۰.۲۱و
ايران  ۰.۹۳بوده است.
همانطوركهمالحظهميشود،ايرانازايننظرهيچويژگي
برجس��تهاي ندارد و كشورهاي در حال توسعه يا توسعه
يافتهايوجوددارندكهايننسبتبرايآنهاكمتريابيشتر
از ايران اس��ت .نه تنها نسبت نقدينگي به توليد ناخالص
داخلي براي ايران در س��ال مذكور از بسياري كشورهاي
توس��عه يافته و در حال توس��عه باالتر اس��ت ،بلكه روند
نس��بت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي در طول دوره
 ۲۰۱۶-۲۰۰۰درايرانبسيارشبيهبهروندجهانياست،به
اينمعنيكهايننسبتدرهمهكشورهاروندصعوديدارد
كه بررسي داليل آن هدف نوشتار حاضر نيست .لذا ،صرف
اتكا به عدد نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي كه
معكوسسرعتگردشنقدينگياست،نميتواندمبنايي
برايامكانپذيرياستفادهازافزايشنقدينگيوهدايتآن
به سمت توليد باشد و همانطور كه در ادامه اشاره ميشود،
موضوعاصليكنترلرشدنقدينگيدرراستاينيازاقتصاد
و امكانپذيري تامين مالي توليد است.
موضوع ديگري كه در س��الهاي اخير بسيار بر آن تاكيد

شده است ،باال بودن ضريب فزاينده خلق نقدينگي است.
بسيارياستداللميكنندچوناكنونضريبفزايندهخلق
نقدينگي حدود ۷است ،پس هر ريال افزايش پايه پولي به
معني ۷ريالافزايشنقدينگياستواينموضوعراتهديدي
برايازكنترلخارجشدنرشدنقدينگيمينامند.دراينكه
ضريب فزاينده خلق نقدينگي عدد بااليي است ترديدي
نيست،اماصرفذكرباالبودنضريبفزايندهخلقنقدينگي
بهعنوانمنشأرشدباالينقدينگينشانهنوعيبيدقتيدر
سازوكاررشدكميتهايپولياست،چراكهرشدهرمتغير
در ارتباط با مقدار خود آن متغير تعريف ميش��ود و نه در
ارتباطبانسبتآنمتغيربهمتغيريديگر.ضريبفزاينده
خلقنقدينگيبيانگرنسبت حجمنقدينگيبه حجم پايه
پولي است و در واقع نشان ميدهد كه در بانكداري كنوني
به ازاي هر ريال نقدينگي ،بانكها چه كسري از ريال نياز
به ذخاير بانك مركزي دارند .لذا عدد ضريب فزاينده خلق
نقدينگي حدودا برابر با  ۷در ش��رايط كنوني ،بدان معني
است كه نظام پرداخت و ابزارهاي پرداخت موجود كشور
و تمايالت اش��خاص و بانكها و تسويه حساب بانكها با
همديگر مستلزم آن است كه به ازاي  ۷ريال نقدينگي به
صرفا ۱ريال ذخاير (اس��كناس و مسكوك و مانده حساب
بانكهانزدبانكمركزي)نيازاست.
طبيعي است كه اين عدد بستگي به مقررات نظارتي بانك
مركزي (از جمله نرخ ذخيره قانوني) ،تمايالت اشخاص
در نگهداري نقدينگي به ش��كل اسكناس ،سپرده جاري
و س��پرده غيرديداري ،تمايل بانكها به نگهداري ذخاير
احتياطيواضافيوموارديازايندستدارد.نكتهبااهميت
آن اس��ت كه به هيچوجه باال بودن يا پايين بودن ضريب
فزاينده خلق نقدينگي را نميتوان نشانه مطلوب بودن يا
نامطوببودنوضعيتدانست.مهمآناستكهبهچهدليل
اين نسبت باال يا پايين است .هنگامي كه ضريب فزاينده
خلق نقدينگي باالست ،بدان معني است كه بخش بيشتر
نقدينگيرابانكهابااعطايوامواعتبارخلقميكنند.حال
اگرايناعطايوامواعتبارولذاباالبودنضريبفزايندهخلق
نقدينگيبرايتامينماليفعاليتهايحقيقيوروبهرشد
اقتصادهمراهبارعايتمقرراتاحتياطيومديريتريسك
بانكها باشد قطعا سودمند است ،اما اگر مرتبط با اعطاي
وام و اعتبار براي پروژههاي پرريسك و كمبازده يا ناشي از
شناسايي سود روي تسهيالت غيرجاري بهويژه مشكوك
الوصول باشد قطعا مفيد به حال ترازنامه بانكها و نهايتا
اقتصادنيست.امااصلمطلبآناستكهصرفانميتواناز
باالبودنضريبفزايندهخلقنقدينگيحكمبهاينموضوع
داد كه اوال ناسودمند است و ثانيا سبب رشد باال و خارج از
كنترل نقدينگي ميشود .براي درك بهتر موضوع ،نگاهي
به وضعيت تاريخي رشد پايه پولي و نقدينگي و همچنين
ضري��ب فزاينده خل��ق نقدينگ��ي در دورههاي مختلف
سودمنداست.

قبل از «حذف يارانه» حساب بانكي چك نميشود
با وجود اينكه بررسي حسابهاي بانكي يارانهبگيران در
دستور كار دولت قرار دارد ،اما به هيچ عنوان قبل از حذف
يارانه حسابي چك نميشود ،بلكه بعد از آن و با دريافت
اجازه كتبي از فرد معترض خواهد بود .به گزارش ايسنا،
از شهريورماه امسال حذف افراد يارانه پردرآمد آغاز شد
و كمت��ر از  ۲۰۰هزار خانوار از جم��ع يارانهبگيران كنار
گذاشته شدند و اين در حالي بود كه به گفته مسووالن
وزارت كار ،تع��اون و رفاه اجتماعي تمام��ي اين افراد از
پردرآمدها بودند .با اين حال شرايطي براي اعتراض به
حذف يارانه مهيا ش��د كه اف��راد ميتوانند با مراجعه به

دفاتر پيشخوان دولت فرآيند مربوطه را طي كنند ،قرار
بر اين بود كه بعد از مراجعه افراد در صورت ارايه موافقت
كتبي حساب بانكي معترضان بررسي شود .اعالم وزارت
كار ،تعاون و رفاه اجتماعي از اين حكايت داشت كه افرد
معترض اغلب داراي تراكنش مالي بااليي بوده و گاهي
تا چندين ميليارد گردش مالي داش��تهاند ،كه خود اين
شائبه را ايجاد كرد كه چگونه در مورد گردش مالي باالي
افراداطمينان حاصل شده و يارانه آنها حذف شده است
در حالي كه قرار بود تنه��ا با رضايت يارانهبگيران انجام
شود .اين در حالي است كه طبق آنچه سخنگوي ستاد

اين دادهها نشان ميدهد حتي زماني كه ضريب فزاينده
خلق نقدينگي بسيار كمتر از شرايط كنوني بوده نرخ رشد
نقدينگي همچنان باال بوده است .عالوه بر آن ،دادههاي
س��اير كشورها نيز نش��ان ميدهد كش��ورهاي در حال
توسعه و توسعهيافته بسياري هستند كه ضريب فزاينده
خلق نقدينگي آنها شبيه به ايران است .در واقع ،ميتوان
شرايطي را تصور كرد كه بانكها تحت نرخ ذخيره قانوني
 ۱۰۰درصد باشند (كه طبق اصول پول و بانكداري ضريب
فزايندهخلقنقدينگيبرابربا ۱ذكرميشود)امااحتياطدر
اعطاي اعتبار نداشته باشند و براي تامين مالي پروژههاي
كمبازده و پرريسك وام بدهند يا فشار هزينههاي توليد به
صورت برونزا و لذا تامين سرمايه در گردش بنگاهها سبب
اعطاي اعتبار توسط آنها شود ،آنگاه بانك مركزي به ويژه
اگراستقاللنداشتهباشديابيتوجهبهمالحظاتسياسي
نباشد ،براي جلوگيري از بيثباتي نظام بانكي ناچار شود
به همان ميزان ذخاير براي بانكها فراهم كند و لذا با وجود
آنكهضريبفزايندهخلقنقدينگيبرابربا ۱است،بههمان
ميزان كه اعتبار و نقدينگي رشد ميكند كه ميتواند عدد
بزرگي هم باشد ،پايه پولي نيز رشد كند.
لذا ،پايين بودن ضريب فزاينده خلق نقدينگي تضمين
نميكند كه نرخ رشد پايه پولي و نقدينگي پايين باشد.
همانطور كه در جدول باال مش��اهده ميشود ،باالترين
متوسط رشد پايه پولي و نقدينگي ايران مربوط به دهه
 ۱۳۵۰است ،در حالي كه ضريب فزاينده خلق نقدينگي
بسيار كمتر از حال حاضر بود و نرخ ذخيره قانوني حدود
حداكثر مقدار قانوني آن بود .در ضمن ،بايد توجه داشت
كه با توس��عه نظامهاي پرداخت بهطور معمول ضريب
فزاينده خلق نقدينگي رو به افزايش است .نتيجه كلي
آن اس��ت كه حكم كلي راجع به مطلوب بودن يا نبودن
ضريب فزاينده باالي خلق نقدينگي وجود ندارد و تنها بر
اساس تشخيص داليل باال بودن آن و شرايط باال بودن
آن ،ميتوان راجع به لزوم تالش براي محدود كردن آن
صحبتكرد.
موضوع ديگري كه بس��يار به آن اشاره ميشود ،هدايت
نقدينگي به س��مت فعاليتهاي توليدي و جلوگيري از
گسيل آن به سمت فعاليتهاي سفتهبازانه است .در اين
زمينه الزم است ابتدا نكتهاي مهم روشن شود .هنگامي
كهصحبتازتوليدميكنيم،مطابقمحاسباتملي،توليد
ش��امل توليد كاالها و خدمات بوده و ش��امل بخشهاي
كشاورزي ،صنايع و معادن ،نفت و خدمات است .بسياري
از تحليلگران بهطور ضمني هنگامي كه صحبت از توليد
ميكنن��د بخش خدمات را مدنظر ندارن��د ،در حالي كه
بخش خدمات سهمي حدود ۵۰درصد در توليد ناخالص
داخلي ايران دارد و بسيار اشتغالزا است و لذا هنگامي كه
صحبت از تامين مالي توليد ميش��ود ،الزم است به اين
موضوع توجه داشته باش��يم .نكته با اهميتتر ديگر آن

است كه سياس��تگذار پولي ميتواند سياستگذاري و
نظارت خود را به گونهاي انجام دهد كه هنگام خلق اعتبار
و نقدينگي ،اين نقدينگي براي توليد به مفهوم فوقالذكر
خلق شود .اما هنگامي كه نقدينگي خلق شد و به جريان
افتاد،متعلق به اشخاص استودرآنصورت بانك مركزي
نميتواند به س��ادگي آن را به سمت توليد هدايت نمايد.
دليل ساده است.
در ش��رايط تورمي كه فعاليتهاي س��فته بازانه تشديد
ميشودوبازدهياسميباالدارد،طبيعياستكهاشخاص
مايل به ماندگار كردن سپردههاي خود نزد بانكها با نرخ
سود پايين نخواهند بود تا بانكها نيز آن را به صورت وام
و اعتبار در اختيار بنگاهها قرار دهند و اگر نرخ سود قابل
رقابت با فعاليتهاي سفتهبازانه به سپردهها اعطا شود،
آنگاه بنگاهها توانايي دريافت اعتبار با نرخ س��ودهاي باال
را نخواهند داش��ت و صرفا بنگاهها و اشخاصي تمايل به
گرفتن وام و اعتبار دارند كه پروژههاي پرريسك دارند يا
احيانا ميخواهند وام و اعتبار را در فعاليتهاي سفتهبازي
بهكاراندازند.لذا،سياستگذاربهتراستباسياستگذاري
احتياطيكالنونظارتخودمانعشكلگيريفعاليتهاي
س��فتهبازانه شود تا اساس��ا امكان اينكه س��پردهها اوال
ماندگارترشودوثانياكمهزينهترشود،فراهمشدهوبانكها
نيز امكان تامين اعتبار براي فعاليتهاي توليدي را داشته
باشند .يكي از داليل توجه ويژه بانك مركزي به محدود
كردن خروج س��رمايه و كنترل بازار ارز در يك سال اخير
همين موضوع بوده است.
در همين زمينه الزم است به اين موضوع نيز اشاره شود
آن نقدينگ��ي كه از طري��ق خلق اعتب��ار ميتواند براي
فعاليتهاي توليدي خلق شود ،نميتواند بهطور متوسط
عدد بااليي باشد .به عبارت ديگر ،اين نيز نوعي كم دقتي
است كه تصور كنيم اگر نرخ رشد نقدينگي باال باشد پس
نياز بنگاهها به نقدينگي تامين ميشود كه گاهي اوقات
شاهد طرح آن هستيم .در واقع ،نوعي به ظاهر معما وجود
دارد كه هرچه نرخ رشد نقدينگي باالتر باشد ،تامين نياز
نقدينگي بنگاهها دشوارتر است ،زيرا رشد باالتر نقدينگي
با تحريك فعاليتهاي س��فتهبازانه و افزايش نرخ تورم،
س��بب تضعيف ماندگاري س��پردهها و لذا كاهش توان
اعتباردهي بانكها شده و با افزايش ريسك فعاليتهاي
توليدي رغبت به اعطاي اعتبار به فعاليتهاي توليدي را
كاهش ميدهد .مسلم است كه با گذشت زمان ،چنانچه
رشد اقتصادي وجود داشته باشد و اصطالحا اندازه اقتصاد
بزرگترشود،نيازبهخلقاعتباربيشترولذاحجمنقدينگي
باالتري وجود دارد.
لذا ،بهطور معمول نقدينگي بايد رشد داشته باشد .اما از
آنجاكهظرفيتوتوانرشداقتصادينميتواندعددبااليي
باشد ،پس رشد نقدينگي مورد نياز اقتصاد نيز نميتواند
عدد بااليي باش��د .گرچه نميتوان عدد رشد نقدينگي
يكساني براي همه كشورها تجويز كرد ،اما بطور قطع نرخ
رش��د مطلوب نقدينگي نميتواند بطور متوسط چندان
متفاوت از رش��د اقتصادي باشد و ضرورتي ندارد در همه
سالها نيز يكسان باشد .به همين دليل ،سياستگذاري
پولي بايد به گونهاي طراحي ش��ود كه متوس��ط رش��د
نقدينگي بااليي را به دنبال نداشته باشد.
باالخره ،نكته ديگري كه الزم اس��ت به آن اش��اره شود،
هشدارهايي است كه مدتهاست مطرح ميشود ،دال بر
اينكهبهزوديحجمنقدينگياز ۲۰۰۰هزارميلياردتومان
خواهد گذشت و تاكيد زيادي روي اين عدد ميشود .در
اين زمينه الزم است اشاره ش��ود كه قبل از سال ۱۳۹۴
نيز همين تاكيد زياد وجود داشت دال بر اينكه به زودي
حجم نقدينگي از مرز حساس  ۱۰۰۰هزار ميليارد تومان
خواهد گذشت .آش��كار است كه تعيينكننده نرخ تورم
و رش��د قيمت داراييها نه عدد نقدينگي بلكه عدد رشد
نقدينگي است .لذا ،اگر متوسط رشد اقتصادي  ۴درصد
باشدونرخرشدنقدينگيشروعبهفاصلهگرفتنازاينعدد
كند (مستقل از اينكه عدد نقدينگي چه مقدار است) ،نرخ
تورم تشديد ميشود.اصطالحا ميگويند حجمنقدينگي
و ساير كميتهاي پولي ،كميتهاي اسمي هستند و اين
اعداد اسمي در طول زمان حتي با تورمهاي كوچك حتما
شروع به بزرگ شدن ميكنند و از مرزهاي متعددي عبور
خواهند كرد .لذا ،ضمن اينكه بانك مركزي بر اين موضوع
اشراف دارد كه نرخ رشد نقدينگي در طول چند دههاي
كه داده وجود دارد بسيار باال و نامتناسب با رشد اقتصادي
بوده و ضمن اينكه اشراف دارد در حال حاضر نيز باالست و
الزم است براي كنترل آن اقداماتي جدي شروع شود و اين
اقدامات شروع شده است ،اما در عين حال ميداند كه عبور
عددحجمنقدينگياز ۲۰۰۰هزارميلياردتومانپديدهاي
شگفتانگيزوخارقالعادهنيستودرضمنميداندكهدر
هنگام بروز شوك منفي عرضه مطلوب نيست كه تالش
شود اين نرخ بهشدت كاسته شود.
براساس آنچه ذكر شد ،بانك مركزي بايد بر آن باشد كه با
تكيهبرابزارهاينوينوآزمونشدهبانكداريمركزينوين
به طراحي و سياستگذاري پولي براي كنترل نوسانات
قيمتي و كمك به ايجاد ثبات اقتصادي بپردازد .بديهي
است فرآيند انتقال به سياستگذاري جديد ميتواند با
دشواريهايي همراه باش��د ،ولي اين تنها راه براي بهبود
سياستگذاري پولي است.

سقف اسكناس دريافتي از خودپردازها  500هزار
اجراي تبصره ( )۱۴به ايسنا اعالم كرده است بعد از آنكه
افرادبراياعتراضنسبتبهحذفمراجعهكردندرضايت
كتبي از آنها دريافت شده و حسابهاي بانكي چك شده
است و تحت هيچ شرايطي حساب بانكي قبل از حذف
بررسي نخواهد شد و اصال امكان اين وجود ندارد كه قبل
از حذف ش��دن آنها حساب را چك كرد .به گفته وي در
مرحله اول حذف يارانهبگيران بر مبناي داراييها ،درآمد،
هزينه و امالك و سهام آنها صورت ميگيرد و وقتي كه
براي اعتراض به حذف مراجعه ميكنند آنگاه با دريافت
رضايت كتبي حساب بانكي افراد چك خواهد شد.

بانك مرك��زي اطالعي��هاي را در خصوص خدمات
بانكي در ايام اربعين صادر كرد كه در آن تاكيد شده
ارز مورد نياز را در داخل كش��ور و استان خود تهيه
كنند 100 .يورو از طري��ق صرافيهاي مجاز بانكي
ميتوانند دريافت كنند و سقف اسكناس دريافتي از
خود پردازها نيز  500هزار تومان شده است.
به گزارش «تعادل» ،با توجه به لزوم خدمات رساني
مناسب شبكه بانكي كشور به زوار اربعين حسيني،
روابط عمومي بان��ك مركزي موارد ذيل را به اطالع
هموطنان عزيز ميرس��اند .بهمنظور رفاه حال زوار

محترم ،سقف برداشت از خودپردازها از تاريخ  ۱۵تا
اواخر مهر  ۱۳۹۸در مسير راهپيمايي در استانهاي
كرمانشاه ،ايالم و خوزستان ،روزانه پنج ميليون ريال
است .هموطنان عزيز بهمنظور تامين ارز مورد نياز
خود تا س��قف  ۱۰۰يورو يا معادل آن به ساير ارزها
ميتوانند با دردست داش��تن گذرنامه و كارت ملي
به صرافيهاي مجاز يا بانكهاي ملي ،ملت ،تجارت،
سپه ،صادرات و پارسيان مراجعه كنند ..به زوار عزيز
توصيه ميش��ود ارز مورد نياز را در استانهاي مبدأ
تهيه كنند.

ديدگاه
درسهايي از جنگ تجاري و
ارزي امريكا
حسينباستانزاد|
افزايش تعرف ه گمركي اگرچه ظرفيتهاي رقابتي
جديدي براي افزاي��ش ميانمدت توليدات داخلي
امريكا فراهم كرده ،اما مجموعه اثرات هزينهاي آن
درقالبتغييراتخالصاضافهرفاهمصرفكنندگان
وتوليدكنندگانمنفيبود.
اياالت متحده به علت كسري پيوسته تراز تجاري،
موازنه پرداختهاي خارجي و افزايش وابستگي به
جريانات ورودي مبادالت حس��اب مالي و انتقاالت
سرمايهاي طي سه دهه گذشته ،با افزايش مستمر
ناپايداريبخشخارجياقتصادمواجهبودهاست.در
همينراستا،افزايشوابستگيبهفرآيندتامينمالي
بخشخارجياياالتمتحدهازطريقمكانيزمفروش
اوراق قرضه (دولته��اي مركزي و فدرال ،بانكها و
موسسات مالي و شركتهاي غيرمالي) به اشخاص
غيرمقيمونيزافزايشنسبتماندهاوراققرضهدالري
به دو متغير توليد ناخالص داخلي و صادرات (كاال و
خدمت)دربازارهايمختلفبينالملليازيكطرف
زمينهساز افزايش نسبت كل اقس��اط ديون (اصل
و بهره) ادواري به جريان��ات درآمدي ارزي (نقدي،
تعهدي)وازطرفديگرموجبافزايشسهمهزينهاي
اقس��اط ديون به درآمدهاي بخشه��اي عمومي
(با فرض ثبات ساختار نرخهاي بهره) در بلندمدت
شدهاست.افزايشنسبتماندهاوراققرضهمنتشره
بهتوليدناخالصداخليوسهمهزينهايآندربودجه
نهادي ،مستقيما ثبات بازارهاي مالي اياالت متحده
(بازارهايپول،ابزارهايمشتقه،اوراققرضهوسهام)
را نيز نس��بت به تغييرات كوتاهمدت بردار نرخهاي
بهرهسياستپوليونوساناتادوارتجاريميانمدت
(بخشحقيقي)دچاراختاللساختهاست؛بهطوري
كهباكاهشنرخهايبهرهسياستييارشداقتصادي
عمالبسياريازاشخاصوشركتهايغيرمقيمجهت
حفظقدرتخريدوبازدهيسبدسرمايهگذاريهاي
خوداقدامبهبازخريداوراقبهاداردالريوانتقالمنابع
سرمايهاي از بازارهاي مالي اياالت متحده (خصوصا
بازارهايپولواوراققرضه)ميكنند.خروجسرمايه
مذكور سبب كاهش تقاضاي بينالمللي براي دالر و
تضعيف ارزش آن (ب ه عنوان وسيله مبادله و ذخيره
ارزش) در بازاره��اي پول جهاني ب��ه صورت ادواري
ش��ده اس��ت .اختالالت مذكور تا زماني كه ماهيت
ضدچرخهاي و همس��و با تغييرات بخش حقيقي
بوده عمال توس��ط س��رمايهگذاران غيرمقيم قابل
پيشبيني و پذيرش اس��ت ،اما طي  3دهه گذشته
افزايش مستمر كس��ري پسانداز ناخالص داخلي
و نيز كسري مالي بخش حقيقي (خصوصا بهعلت
كسريبودجهبخشعمومي)بهعنوانعواملاصلي
اختاللزا بر فرآيند سياس��تگذاري پولي دالري،
جرياناتوجوهميانبازارهايمختلفدارايي،مبادالت
مالي بينالمللي و ثبات مالي (داخلي و بينالمللي)
مطرحشدهكهافزايشفراواني،آستانهودامنهزماني
بروز اختالالت مذكور س��بب كاهش سهم دالر در
مبادالت مالي-تجاري بينالمللي و تركيب ذخاير
بينالملليشدهاست.تداومروندكسريترازحساب
جاري اياالت متحده قطعا در بلندمدت ميسر نبوده
و چهار راهبرد اصالحات س��اختاري در بازار عوامل
توليد ،سيستم مالي ،ساختار بودجهريزي و فضاي
كسبوكارجهتتقويتمزيتهاينسبيقيمتيو
قدرترقابتتوليداتاياالتمتحدهدرمقابلرقباي
تجاري (چين ،اتحاديه اروپا ،ژاپن ،كره جنوبي ،هند،
كانادا)...،دربلندمدتياتضعيفپايدارشاخصبرابري
دالر در مقابل ساير اسعار در ميانمدت و نيز اعمال
تعرفههاي حمايت��ي گمركي (و بعضا موانع تجاري
غيرتعرفهاي) در كوتاهمدت اجتنابناپذير اس��ت.
جنگتجاريفعليموجبافزايشقيمتتمامشده
كاالهايوارداتيتوسطاقتصادهايدرگيربهطورعام
واقتصاداياالتمتحدهبهطورخاصشدهبطوريكه
افزايشقيمتهايمذكورهزينههايتوليدومصرفي
كاالهايوارداتيرابرايبخشهايتوليديوخانگي
افزايشدادهاست.افزايشتعرفههايگمركيورشد
قيمت كاالهاي مذكور اگرچه ظرفيتهاي رقابتي
جديدي براي افزاي��ش ميانمدت توليدات داخلي
فراهم س��اخته (صنايع خودرو ،ف��والد ،آلومينيوم،
لوازم خانگي )... ،اما مجموعه اثرات هزينهاي آن در
قالب تغييرات خال��ص اضافه رفاه مصرفكنندگان
و توليدكنندگان منفي بوده است .در همين راستا،
بسياري از شركتهاي بينالمللي كه توليدات آنها
در چين ،اتحاديه اروپا ،ژاپن ،كره جنوبي و ...مشمول
تعرفههاي ترجيحي گمركي ش��ده تحت مالكيت
نسبياشخاصوشركتهايسرمايهگذاريامريكايي
هستندكهنتيجهسياستتجاريفعليزمينهانقباض
منابع ورودي حس��اب درآمد و نيز كاهش نس��بي
منابع ارزي موازنه پرداخته��اي خارجي (نقدي و
تعهدي)اياالتمتحدهراازمحلسرمايهگذاريهاي
فوق در پي داشته اس��ت .در تحليل نهايي ،افزايش
هزينهه��اي توليدكنن��دگان و مصرفكنندگان
كاالهاي مشمول افزايش تعرفههاي وارداتي از يك
طرف موجب كاهش پسانداز نهادي و س��ودآوري
بنگاههايبخشهايغيرحمايتيشدهوازطرفديگر
نااطمينانيبخشهايتوليديراجهتسرمايهگذاري
جديد در بخشهاي متاث��ر از جنگهاي تعرفهاي
افزاي��ش داده كه نتيجه غيرهمزم��ان رخدادهاي
مذكوركاهشخالصسرمايهگذاري،رشداقتصادي
و اشتغال است .اياالت متحده طي 3دهه گذشته در
حوزه صنايع خودروس��ازي ،واردات مرغ ،الستيك
خودرو ،كاميون ،صنايع كانيه��اي معدني ،فوالد،
آلومينيومو...سياستهاياعمالتعرفههايترجيحي
مش��ابهي اتخاذ كرده كه خالص اث��رات مجموعه
آنها س��بب افزايش ماليات پرداختي و هزينههاي
مصرفكنن��دگان ،تضعيف حس��اب درآمد موازنه
پرداختها ،تداوم ناپايداري بخش خارجي ،كاهش
پسانداز ناخالص نهادي ،عدم پايداري ظرفيتهاي
رقابتي خلق شده و كاهش رشد اقتصادي و اشتغال
ناش��ي از اعمال سياس��تهاي مذكور در بلندمت
بودهاست.

دنيايفناوري
پشتيبان مالي «ليبرا»
پا پسكشيد

يك��ي از اعضاي انجمن ارز مج��ازي فيسبوك
اعالم كرده از ادامه پشتيباني آن صرف نظر كرده
است .شركت پي پال چهار ماه قبل از نخستين
ش��ركتهايي بود كه در ليبرا س��رمايهگذاري
كرد .به گزارش مهر به نقل از تلگراف ،ش��ركت
«پي پال» بطور رس��مي اعالم كرد از توسعه ارز
مجازي ليبرا پشتيباني نميكند« .پي پال» يك
شركت پرداخت آنالين امريكايي است كه چهار
ماه قبل يكي از نخستين سرمايهگذاران اين ارز
مجازي بود .اين شركت شب گذشته اعالم كرد
از مشاركت در انجمن ليبرا كنارهگيري ميكند.
انجمنليبراشاملگروهياز ۲۸شركتوسازمان
است كه از توس��عه اين ارز پشتيباني ميكنند.
كنارهگيري «پي پال» از سرمايهگذاري در ليبرا
ضربه بزرگي به برنامههاي م��ارك زاكربرگ در
عرضه ارز مجازي خود ميزند .اين در حالي است
كه سياستمداران و بانكهاي مركزي كشورهاي
مختلف در سراسر جهان نيز درباره عرضه اين ارز
مجازي چندان خوشبين نيس��تند .فيسبوك
قصد دارد ارز مجازي و بينالمللي ليبرا را با كمك
يك انجمن گسترش دهد تا به اين ترتيب ادعاي
قدرتنمايي اين شبكه اجتماعي را خنثي كند.
اين در حالي است كه اعضاي ديگر انجمن ليبرا
از جمله ويزا و مس��تركارت نيز چندان تمايلي
نداشتندپشتيبانيماليخودازليبرارابطورعلني
اعالم كنند .اين پلتفرم اجتماعي ليبرا را به عنوان
ارز مجازي عرضه كرده بود كه فرايند ارسال پول
در سراسر جهان را تسهيل ميكند.

محافظت از پاي افراد ديابتي
با كفي هوشمند

به تازگي يك كفي هوشمند براي افراد ديابتي
ابداع شده كه با كمك حس��گرهاي مختلف از
ايجاد زخم در پاي اين افراد جلوگيري ميكند.
اينكفيباكمكيكاپليكيشنبهفردونزديكان
او اطالعرس��اني ميكند .به گزارش مهر به نقل
از نيواطلس ،افراد مبتال به ديابت بيش��تر اوقات
متوجه آسيب به پاي خود نميشوند .به همين
دليل هميشه در معرض خطر زخمهاي پوستي
در پاهايش��ان قرار دارند .اين زخمها به سختي
درمان ميش��وند و در برخي موارد حتي ممكن
اس��ت به قطع پ��اي فرد بينجامن��د .در همين
راستا محققان يك كفي جديد براي كفش ابداع
كردهاند كه اجازه نميدهد پاي افراد زخم شود.
«لين له» هنگام تحقيقات در انستيتو استيونز
واقع در نيوجرسي اين كفي را ابداع كرد .او اكنون
مدير ارشد شركت  Bonboutonاست كه اين
محصول را بطور تجاري به بازار عرضه كرده .كفي
مذكور كه به بلوتوث مجهز است ،داخل كفش
قرار ميگيرد و داراي ش��بكهاي از حسگرهاي
گرافني است كه تغييرات در فشار و دماي پوست
را در نقاط مختلف پا رصد ميكند .اگر اطالعات
حسگرها نش��اندهنده تورم باشد ،كفي بطور
خودكار يك پيام هش��دار به اپليكيشن اندرويد
يا  iOSموبايل كاربر ارسال ميكند .بنابراين او
متوجه ميشود احتمال دارد پاي او زخم شود.
ايناپليكيشنهمچنينتوصيهميكندكاربرچه
اقداماتي انجام دهد .عالوه بر آن اپ مخصوص به
افراد ديگر مانند اعضاي خانواده يا پزشكان نيز
اطالعرساني ميكند .اين كفي داراي باتريهايي
است كه هر چهار ماه يكبار بايد تعويض شوند.

آسيبپذيري جديد
گوشيهاي اندرويدي

كارشناس��ان و متخصص��ان امنيت��ي گوگل
اع�لام كردهاند كه آس��يبپذيري جديدي در
دس��تگاههاي مبتني بر سيستم عامل اندرويد
 ۸و باالتر وجود دارد كه بسياري از گوشيهاي
هوشمند برندهاي مختلف را درگير كرده است.
به گزارش ايس��نا ،متخصصان امنيتي گوگل با
انتشار گزارشي اعالم كردهاند كه آسيبپذيري
جديدي در دس��تگاههاي اندرويدي نسخه ۸
و باالتر وجود دارد كه بس��ياري از گوشيهاي
هوش��مند برندهاي مختلف همچون پيكسل
 ۱و  ،۲هواوي پي ،۲۰سامس��ونگ گلكسي اس
 ،۷اس ۸و اس ۹و بسياري ديگر از دستگاههاي
اندرويد  ۸و باالتر را تحت تاثير قرار داده و امنيت
سايبري آنها را با مشكل مواجه كرده است.
گفته ميشود اين آسيبپذيري براي نسخههاي
قبلي اندرويد در دس��امبر سال  ۲۰۱۷ميالدي
نيز كش��ف و گزارش ش��ده بود اما حاال به نظر
ميرس��د ك��ه روي نس��خههاي جديدتر اين
سيس��تم عامل محبوب و پرطرف��دار نيز يافت
ش��ده و تاثير گذاشته اس��ت .براساس گزارش
وبس��ايت  ،engadgetاين آس��يبپذيري
توس��ط كارشناس��ان و متخصص��ان امنيتي
 Project Zeroگوگل كش��ف ش��ده و گروه
شناس��ايي تهدي��دات س��ايبري در اين غول
تكنولوژي نيز در اين مورد افزوده است كه اين
آس��يبپذيري و حفره امنيتي مذكور توس��ط
گروه  NSOصورت گرفته كه پيشتر س��ابقه
حمالت سايبري به حاميان حقوق بشر و فعاالن
سياس��ي را در كارنامه خود داشته و ثبت كرده
است .يكي از كارشناسان اندرويد در گوگل در
اين خصوص اعالم كرده است كه آسيبپذيري
جديد كشفشده در دستگاههاي اندرويدي ،به
اندازه آس��يبپذيريهاي قبلي در نسخههاي
قديميتر اندرويد خطرناك نخواهد بود چراكه
از كاربران ،تنها درخواست نصب اپليكيشنهاي
آل��وده را ميكند و آنها نيز تنه��ا در صورتي كه
اپليكيش��نهاي موردنظر هكره��ا و مجرمان
سايبري را دانلود و نصب كنند ،تحت تاثير اين
آسيبپذيري قرار خواهند گرفت.

10

يكشنبه  14مهر  7 1398صفر  1441سال ششم شماره Sun. Oct 6. 2019 1493

دانش و فن

براي مديريت و استخراج اطالعات ارزشمند از اينترنت اشيا ،هوش مصنوعي نياز است

هوشمصنوعي  ،اينترنت اشيا را هوشمندتر ميكند
گروه دانش و فن
امروزه در حالي ش��اهد رش��د ه��وش مصنوعي و
اينترنت اش��يا هس��تيم كه اين فناوريه��ا با هم
تركيب ميش��وند تا ضمن كاهش هزينهها ،سطح
بعدي اتوماسيون و بهرهوري را فعال كنند .هنگامي
كه مصرفكنندگان ،مش��اغل و دولتها شروع به
اس��تفاده از اينترنت اش��يا در محيطهاي متنوع
ميكنند ،دنياي ما بس��يار تغيي��ر خواهد كرد و به
همه ما امكان ميدهد تا انتخابهاي بهتري داشته
باش��يم .اين فرآيند ،همهچيز را از خردهفروش��ي
گرفته تا زنجيره مراقبتهاي بهداشتي ،به سرعت
تغيي��ر ميدهد و اينترنت اش��يا ب��ا قابليت هوش
مصنوعي همچنين قادر اس��ت صنعت انرژي را با
راهحلهاي هوشمند دگرگون كند.
طبق گزارش وبس��ايت فوربس ،اينترنت اش��ياء
مجموعهاي از سنسورها ،دستگاهها و فناوريهاي
مختلف اس��ت كه به معن��اي ارتباط مس��تقيم با
مصرفكنندگان ،مانند تلفن ،تبلت يا رايانه نيست.
در مقابل ،دس��تگاههاي اينترنت اش��يا ب��ه ارايه
اطالعات ،كنترل و آناليز كمك ميكنند تا دنيايي از
دستگاههاي سختافزاري را به يكديگر و به اينترنت
متصل كنند .با ظهور سنس��ورهاي ارزانقيمت و
اتصال كمهزينه ،دستگاههاي اينترنت اشيا در حال
گسترش هستند.
جاي تعجب نيست كه شركتها غرق در دادههايي
ش��دهاند كه از اين دس��تگاهها تهيه ميش��وند و
براي كمك به مديريت دس��تگاهها و همچنين به
دس��ت آوردن بينش و هوش بيش��تر از دادههايي
كه توسط اين سيس��تمهاي انبوه كشف شدهاند،
به دنبال هوش مصنوعي هس��تند .ب��ا وجود اين،
مديري��ت و اس��تخراج اطالعات ارزش��مند از اين
سيستمها بسيار دشوارتر از چيزي است كه انتظار
داريم .جنبهها و مولفههاي فرعي بس��ياري براي
اينترنت اش��يا وج��ود دارد مانند اتص��ال ،امنيت،
ذخيره دادهها ،ادغام سيستم ،سختافزار دستگاه،
توس��عه برنامهها و حتي شبكهها و فرايندهايي كه
هميشه در اين فضا تغيير ميكنند .اليه ديگري از
عوارض اينترنت اش��يا مربوط به مقياس عملكرد
است .اغلب اوقات ساختن سنسور براي دسترسي
آسان به يك دستگاه هوشمند آسان است اما ايجاد
دستگاههايي با قابليت اطمينان ،كنترل از راه دور و
بهروزرسانيشده ،ايمن و مقرون بهصرفه ،موضوعي
بسيار پيچيدهتر است.

هوش مصنوعي چطور اينترنت اشيا را تغيير
ميدهد
رش��مي ميرا از مايكروسافت درباره چگونگي تركيب
هوش مصنوعي و اينترنت اشيا براي ارايه ديد و كنترل
بيشترازطيفگستردهدستگاههاوسنسورهايمتصل
بهاينترنت،توضيحميدهد.اودرمايكروسافت،تيميرا
رهبريميكندكهراهحلهاييبااستفادهازفناوريهاي
اينترنت اشيا و هوش مصنوعي ارايه ميدهند و با افراد
مختلفي از جمله سازندگان دستگاه ،توسعهدهندگان
برنامهها و س��اير ش��ركايي كه ميخواهند از فناوري
كليدي هوش مصنوعي در حوزه اينترنت اشيا استفاده
كنند ،همكاري ميكند .تيم او بر دس��تيابي به بينش
و دانش از دادههايي كه از دس��تگاههاي اينترنت اشيا
ايجاد شدهاند و آسانسازي و تهيه گزارش اين دادهها
متمركزاست.
اينترنت اشيا به شركتها در حركت از سمت ساخت
محصوالت و ارايه خدمات به س��مت ش��ركتهايي
كه نتايج دلخواه مش��تريان را به آنها ميدهند ،كمك
ميكند و با اين كار در ح��ال تغيير مدلهاي تجاري
اس��ت .با تأثيرگذاري بر مدلهاي تجاري شركتها،
تركيبيازدستگاههاوسنسورهاييكهقابليتاينترنت
اشيادارندبايادگيريماشيني،دنياييمشتركوبههم
پيوستهايجادميشودكهخودرابانتايجونوآوريهمسو
ميكند.تركيباينترنتاشياوهوشمصنوعيدرحال
تغيير بس��ياري از صنايع و روابطي است كه مشاغل با
مشتريانخوددارند.هماكنونمشاغلميتواننددادهها
را با اينترنت اشيا جمعآوري و به دادههاي قابل استفاده
و ارزشمند و تبديل كنند.
از آنجا كه يك ش��ركت اصول تحول ديجيتال را براي
تجارتخودبهكارميبرد،تركيباينترنتاشياوهوش
مصنوعي ميتواند در صنعتش تح��ول ايجاد كند .از
آنجاييكهيكشركتبااستفادهازاينترنتاشياوهوش
مصنوعيبرايجذبمشتري،پيادهسازيمكالمهبراي
مشتريان ،شخصيس��ازي تجربيات كاربر ،به دست
آوردن تجزيه و تحليل يا بهينهسازي بهرهوري با بينش
و پيشبيني استفاده ميكند ،استفاده از اينترنت اشيا
و هوش مصنوع��ي موجب ايجاد پويايي ميش��ود تا
شركتها قادر به دستيابي به يك بينش با كيفيت باال
دربخشهايمختلفدادهباشند،ازآنچهمشتريانواقعاً
بهدنبالشهستند،تااينكهكارمندان،تأمينكنندگانو
شركاباجنبههايمختلفاكوسيستمچطورميتوانندبا
يكديگرتعاملداشتهباشند.دستگاههاياينترنتاشيا
به جاي اينكه فقط فرايندهاي تجاري را در نرمافزارها

به روش��ي كه دني��اي واقعي را الگوب��رداري ميكند،
مدلسازي كنند ،يك ارتباط حقيقي با دنياي واقعي
را براي سيستم ايجاد ميكند .در هر مكاني كه بتوانيد
سنس��ور يا دس��تگاهي را براي اندازهگيري ،تعامل يا
تجزيهوتحليلچيزيقراردهيد،ميتوانيديكدستگاه
اينترنت اشيا متصل به ابر با قابليت هوش مصنوعي را
نيز قرار دهيد تا از اطالعات ارزش��مند و قابل توجهي
برخوردار شويد.
اس�تفاده از ه�وش مصنوع�ي ب�راي معني
بخشيدنبهاينترنتاشيا
چالشهاي رايجي كه شركتها امروزه در استفاده از
هوشمصنوعيواينترنتاشياباآنهاروبروهستند،نحوه
كاربرد ،دسترسي و تجزيه و تحليل دادههاي اينترنت
اشيااست.اگرشمامجموعهايازدادههاازمنابعمختلف
داشته باش��يد ،ميتوانيد با آن دادهها تجزيه و تحليل
آماري انجام دهي��د ،اما اگر ميخواهيد در پيشبيني
وقايع ،كنشگر باشيد تا اقدامات الزم را در زمان مناسب

سيمكارتهاي عراقي بهصرفهتر از رومينگ است
با توجه به هزين��ه باالي رومين��گ اپراتورها ،وزير
ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات به زائ��ران اربعين
توصي��ه كرده اس��ت به ج��ز در موارد ض��روري از
خدمات رومينگ استفاده نكنند .به گزارش ايسنا،
با فعال كردن سرويس رومينگ ،اينترنت رومينگ
و اينترنت گوش��ي هم��راه ،هنگام س��فر ميتوان
از اينترن��ت همراه اس��تفاده كرد .البته بس��تههاي
اينترنت��ي اپراتوره��اي داخلي هنگام اس��تفاده از
س��رويس رومينگ ،غيرفعال ميش��ود و در نتيجه
هزينه اينترنت بر اس��اس حج��م مصرفي و مطابق
با تعرفه اعالمش��ده و هزينه استفاده از اين خدمات
بر اس��اس تعرفه رومينگ محاسبه خواهد شد .اما با
نزديك ش��دن به ايام اربعين حس��يني ،اعالم شده
كه برنامهريزيهاي وزارت ارتباطات براي تسهيل
ارتباطات در كربال به زائران انجام ش��ده است .يكي
از اين اقدامات ،توافق براي كاهش تعرفه مكالمات
است .در اين راستا محمدجواد آذريجهرمي -وزير
ارتباط��ات و فناوري اطالعات -با اش��اره به كاهش

تعرفه با عراق در صفحه اينستاگرامش نوشت« :براي
رفاه حال م��ردم در راهپيمايي اربعين ،مذاكراتي را
از قب��ل با طرف عراقي براي كاهش هزينه مكالمات
شروع كرديم و توانستيم به توافق برسيم كه حدود
 ۶۰۰توم��ان تعرفه مكالمات را در هر دقيقه كاهش
دهيم .اميدوارم در ادامه موفق شويم تعرفه را بيشتر
هم كاهش دهيم».
از طرفي اخيرا آذريجهرمي با اش��اره به نرخ باالي
س��رويس رومينگ براي زائران اربعين ،اظهار كرده
است« :رومينگ سرويس گراني است و به دليل باال

برايپيشبينييكورشكستگيياخرابيدريكقطعه
ماشينانجامدهيد،نيازداريدازچگونگياستفادهازاين
فناوريها براي تشخيص اين نوع از دادهها و پردازش
آنها آگاه باشيد .كنترل گسترده دادههايي كه دايما در
حال تغيير هستند ،با استفاده از ابزارهاي سنتي تجزيه
و تحليل تجاري بسيار دشوار است و اين جايي است كه
هوش مصنوعي قدم ميگذارد.
شركتها از سيستمهاي اينترنت اشيا با قابليت هوش
مصنوعيبهروشهايمختلفاستفادهميكنند.برخي
شركتها از اين فناوري براي مدلهاي آزمايششده
در دامنهه��اي كاربردي خاص مانن��د حمل و نقل و
لجستيك ،توليد ،انرژي ،محيط زيست ،ساختمان و
تأسيساتوسايرمدلهااستفادهميكنند.برخيديگر
در حال ايجاد راهحل براي مشتري و ساخت مدلهاي
خود هستند .برخي قابليتهاي هوش مصنوعي را در
روشهاي مبتني بر ابر متمركز ميكنند ،برخي ديگر
هدف تمركززداي��ي از تواناييهاي هوش مصنوعي را
دارند و سعي ميكنند دادهها را به دستگاه نزديك نگه

گذرنامهها شبانه هم توزيع ميشوند
بودن نرخ خدمات رومينگ در عراق توصيه ميشود
مردم از سيمكارت عراقي استفاده كنند ».وي درباره
اينترنت رايگان براي موكبها و همچنين با اش��اره
به ظرفيتسازي در تمامي مسيرهاي منتهي به مرز
در داخل كش��ور هم بيان كرده است« :شركتهاي
عراقي براي برخي موكبهاي بزرگ در مس��ير راه
كه اطالعرساني ميش��ود ،اينترنت رايگان در نظر
گرفتند .ظرفيت ش��بكه ارتباطي عراق در مس��ير
نج��ف به كربال با تالش اپراتوره��اي عراقي دو برابر
شده است .اينترنت رايگان در نقاط مرزي هم وجود
دارد و مجموعهه��اي ما موكبهايي در نقاط مرزي
داير كردند ».وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات با
بيان اينكه ليس��ت اپراتورهاي عراقي ،نرخ مكالمه
از ع��راق به اي��ران ،قيمتها ،بس��تههاي مختلف و
س��يمكارتهاي آنها به زودي ارايه ميشود ،گفت:
«زائران سيمكارتهاي عراقي را از داخل ايران تهيه
نكنند زيرا اين سيمكارتها در داخل عراق با قيمت
ارزانتر موجود است».

معاونفنيوبازرگانيشركتمليپست،ازآمادگياين
شركتبرايتوزيعشبانهگذرنامههاخبرداد.بهگزارش
شركت ملي پست ،حس��ين غضنفري اظهار كرد« :با
نزديك شدن به ايام اربعين ،تقاضا براي صدور گذرنامه
افزايش پي��دا ميكند و نوبتهاي كاري  ۲۴س��اعته
برنامهريزي ش��ده است تا به محض دريافت گذرنامه،
بتوانيم آن را ارسال كنيم .امسال پليس براي زائراني كه
قصد زيارت عتبات عاليات را دارند و گذرنامههاي آنها
در زمان سفرشان آماده نميشود ،برگهاي به نام تذكره
تحويل ميدهد كه توزيع اي��ن تذكرهها نيز به عهده
ماس��ت و قطعا پس از پايان سفر ،گذرنامه اين افراد به
نشانيشان پست خواهد شد».
وي ب��ا بيان اينك��ه از  ۱۳مهر به بعد ع�لاوه بر توزيع
گذرنامهها در باجههاي اصلي پس��تي در طول روز ،از
ساعت  ۲۰تا  ۲۲امكان تحويل گذرنامه براي كساني
كه عجله دارند نيز در باجههاي پس��تي فراهم ش��ده
اس��ت ،گفت« :اين اقدام در روزهاي تعطيل هم انجام
خواهد شد .البته ۴۸ساعت پس از ارسال پيامك صدور

قرار دادن ماهوارهاي با دقت تصويربرداري يك در مدار در سال ۱۴۰۰

محمدجواد آذريجهرمي در مراسم افتتاحيه هفته
جهاني فضا گفت :ما جدا از اينكه فرستادن انسان به
فضا را دنبال ميكنيم ،سال  ۱۴۰۰ماهوارهاي با دقت
تصويربرداري يك متر را در م��دار قرار خواهيم داد.
هفته جهاني فضا از روز چهارم اكتبر در تمام دنيا برگزار
ميشود .وزير ارتباطات و فناوري اطالعات صبح روز
شنبهدرمراسمافتتاحيههفته جهاني فضاكهباحضور
روساي سازمان فضايي ايران و پژوهشگاه فضايي در
سالن شهيد قندي وزارت ارتباطات برگزار شد ،گفت:
«دو سال قبل زماني كه توسعه كاربردهاي فضايي را
به عنوان شعار محوري خود انتخاب كرديم ،خيليها
ما را مس��خره كردند اما امروز شاهد آن هستيم كه
استارتآپهاي حوزه فضايي به واسطه تالش سازمان
فضايي به حد قابل قبولي رشد كردهاند .روزي كه من
در دولت گفتم خسارات ناشي از سيل را توسط تصاوير
ماهوارهاي دقيقسازي ميكنيم ،برخي همكاران در
دولت به من ميخنديدند و ميگفتند مگر ميشود؟
فكر نميكنم صرفهجويي كه در حوزه س��يل انجام
ش��د ،كمتر از كل صرفهجويي ما در صنعت فضايي
باشد .اين دستاوردي بود كه در ابتداي راه همه به آن
ميخنديدند اما امروز بخش مهمي از آن صحبتها
عملياتي شده اس��ت .ما بايد با همكاري كشورهاي
ديگر ،بتوانيم فضانورد ايراني به فضا بفرس��تيم .اين
نوع تفكر و اين نوع نگاه به صنعت فضايي اس��ت كه
حسادت كشور امريكا را برميانگيزد .در حالي كه اين
كشور به ساير صنايع ما اينطور حسادت نميكند».
آذريجهرمي افزود« :در يك شب ،سه سازمان فضايي
ايران كه كار بشردوس��تانه و در راس��تاي صلح انجام
ميدهند توسط امريكا تحريم ش��دند اما جوانان ما
پشت درهاي تحريم نايستادند .خيلي از كشورهايي

كه در نشست قزاقستان حضور داشتند ،پيگير دانش
صلح آميز فضايي ايران و خواستار همكاري بودند .ما
جدا از اينكه فرستادن انسان به فضا را دنبال ميكنيم،
تا س��ال  ۱۴۰۰ماهوارهاي با دقت تصويربرداري يك
متر در مدار قرار خواهيم داد».
مرتضي براري -رييس سازمان فضايي ايران -نيز در
اين مراسم گفت« :از سال گذشته تا االن  ۷۶رويداد در
حوزه فضايي در كشور برگزار شده است .هفته جهاني
فضا فرصتي براي گزارش اقدامات حوزه فضايي و اعالم
برنامههاي آينده است .سال گذشته تمام تالش خود
را كرديم تا دو ماهواره تكميل ش��ده ما در مدار قرار
بگيرد .اميركبير تا ب��االي  ۵۰۰كيلومتر رفت و چند
ثانيهاي در مدار قرار گرفت و اطالعات خوبي در همان
چند لحظه به زمين مخابره كرد .در تالش هس��تيم
طي سه ماه آينده سه ماهواره تكميل شود و در مدار
قرار گيرد ».وي در خصوص حوزه پرتابگر گفت« :ما
تمام قراردادهاي مربوط به پرتاب را منعقد كردهايم.
در امريكا در سه سال اول  ۴۳ماهواره پرتاب شده كه
 ۲۷ماهواره در مدار قرار نگرفتهاند .از  ۱۰ماهواره اول
بين  ۳۰تا  ۵۰ماهواره موفق ميش��وند در مدار قرار
بگيرند .ما در س��ازمان هوافضا به  ۴۰درصد موفقيت
رسيديم و تا يك ماه آينده دو پرتابگر ما آماده ميشود
و اميدواريم امسال شاهد قرارگيري ماهواره در مدار
باشيم .پژوهشگاه در حال ساخت ماهواره پارس يك
است كه طي س��ه ماه آينده براي تحويل به سازمان
هوافضا آماده ميشود .تطبيق سازگاري ماهواره ناهيد
 ۱در حال آمادهس��ازي است و قرار است در مدار قرار
گيرد .براي سال آينده دو ماهواره در حال تكميل است
و ما مبتني بر نقشه مسير ماهواره پيش ميرويم».
همچنين حس��ين صميم��ي -رييس پژوهش��گاه

دارند و سرعت عملكرد را افزايش دهند؛ براي اجراي
اين فن��اوري ،روشهاي مختلفي وجود دارد و چالش
موجود،دراستفادهازآنودسترسيمناسببهآناست.
رشمينمونهايازچگونگيتاثيراينترنتاشيابرزنجيره
تأمين و تداركات را توضيح ميدهد .در اين مثال ،شير
مادهاي است كه بسيار مستعد تغيير دماست .اگر شير
را توليد ميكنيد و قصد انتقال آن از يك مكان به مكاني
ديگر را داريد ،ميتوانيد از اينترنت اش��يا براي رديابي
رطوبت محيط حين حمل و نقل شير در هر مرحله از
راه استفاده كنيد.
گسترش دس��تگاههاي اينترنت اشيا آينده را به يك
دسترس��ي متصل و فوري به دنياي اطالعات تبديل
ميكن��د .در ح��ال حاضر ب��راي مديري��ت همه آن
دس��تگاهها و استفاده از دادههايي كه از دستگاههاي
اينترنت اش��يا به دس��ت ميآيد ،به هوش مصنوعي
نياز اس��ت .در چنين ش��رايطي ،ه��وش مصنوعي و
اينترنت اشيا در يك روش همزيستانه و در يك رابطه
درهمتنيده پيش ميروند.

فضايي ايران -ب��ا تاكيد بر بياثر ب��ودن تحريمهاي
امريكا و آشكار شدن اين مساله به همه ،گفت« :يكي
از ضروري��ات حوزه فضايي تعامالت سيس��تماتيك
با بازيگران اين حوزه اس��ت .اس��تفاده حداكثري از
سرمايهگذاريهاي انجامش��ده توسط دستگاههاي
مختلف و ايجاد بستري مناسب براي هم افزايي بين
متخصصين كش��ور ،از نكات مهم اس��ت .با استفاده
حداكثري از منابع موجود ،باي��د گامهاي بعدي در
توسعه ماهوارههاي مخابراتي رابرداريم كه منجر به
كاهش هزينهها خواهد شد .هر ساله در هفته جهاني
فضا ش��عاري انتخاب ميشود و پيش��نهاد ميكنم
س��ازمان فضايي ايران يك ش��عار محلي را هر ساله
اعالم كند .آن هم اتحاد ايراني براي س��اخت ماهواره
ايراني است ».او در خصوص دستاوردهاي پژوهشگاه
فضاييايرانگفت«:توسعهكسبوكارفضاپايه ،تعامل
بس��ياري خوبي با وزارت كش��ور در خصوص برآورد
هزينه سيل به عمل آورديم و با توجه به حمايت وزراي
ارتباطات و كشور ،برآورد خسارت با توجه به نقشههاي
پژوهشگاه انجام ميشود و منجر به صرفهجويي۱۵۰۰
ميلياردي ش��ده است .در بحث توس��عه ماهوارهها،
ناهيد  ۱تحويل س��ازمان فضايي ايران شده و پارس
 ۱تا انتهاي سال جمعآوري خواهد شد .ايستگاههاي
اخذ تصاوير كه در دستور كار ما بود ،با همكاري خوب
دكتر فخري در سازمان جئوگرافيك انجام شده و اين
تعامل ساده منجر به صرفه جويي چند ميلياردي شد.
نمونه كيفي بلوك انتقال مداري در حال انجام است
و دو آزمون زيرمداري نيز براي آن در نظر گرفتهايم تا
اطمينان الزم را در خصوص كاركرد آن كسب كنيم».
رييس پژوهش��گاه فضايي اي��ران در خصوص محور
دوم فعاليتهاي اين پژوهش��گاه گفت« :محور دوم،

توسعه خدمات فضاپايه است كه به تازگي ارتباطات
كاري بس��يار قوي با وزارت كشور درخصوص برآورد
خسارت سيل فروردين ۹۸انجام دادهايم كه گزارشات
توليدشده نش��ان ميدهد اس��تفاده از فناوريهاي
س��نجش از دور و ايجاد سامانه سجاد از سوي وزارت
كشور ،به صرفهجويي بيش از  ۱۵۰۰ميليارد تومان
منجر شده است ».صميمي ،محور سوم ماموريتهاي
پژوهشگاه فضايي ايران را اينگونه عنوان كرد :محور
سوم ،سرريز دانش فضايي به ساير حوزههاي صنعتي
كه بس��يار نكته مهمي است .براي هدايت اين امر در
پژوهشگاه با حضور پيشكسوتان كميته تجاريسازي
و درآمدزايي را تشكيل دادهايم كه تعامالت خوبي با
حوزههاي صنعتي مختلفي چون پتروشيمي و صنايع
خودرويي انجام دادهاند».
اراي��ه اطالعات ماه��وارهاي به كس��بوكارها ،از آن
دست فعاليتهايي است كه س��ازمان فضايي ايران
مدتهاس��ت به آن توج��ه ويژهاي ميكند .ش��بنم
يزداني -مديركل توس��عه كسبوكارهاي فضاپايه-
كه در مراسم هفته جهاني فضا حضور داشت ،در اين
خصوص گفت« :اواخر سال  ۹۶زماني كه بحث توسعه
كس��بوكارهاي فضاپايه مطرح شد ،خيليها با اين
مس��اله مخالف بودند و آن را غيرممكن ميدانستند.
بعد از يك و نيم سال فعاليت مستمر ،توانستهايم ۲۴۲
شركت كامال فعال در حوزه فضايي را شناسايي كنيم
كه در حوزه باالدس��ت و پايين دست فعال هستند.
س��عي داريم در حوزه فضايي بتوانيم ه��م افزايي و
ايجاد قدرت در بخش خصوصي داشته باشيم .برنامه
س��ازمان فضايي در س��ال  ۹۷با ترويج ش��روع شد،
ترويجي كه به كاربرد ماهوارهها ميپرداخت .بسياري
از دولتمردان و مش��تريان اين حوزه با پتانس��يل آن

گذرنامه به زائران ،اين گذرنامهها به نشاني زائران پست
خواهدشدوتاجاييكهممكناستزائرانبرايدريافت
گذرنامه به باجههاي پستي مراجعه نكنند .براي شهر
تهران مراجعهكنندگان ميتوانند به نزديكترين باجه
پستي محل سكونتش��ان مراجعه كنند كه در همين
خصوص باجه س��عدي بازار ،چهارراه لشكر ،شهرك
قدس ،مفتح ،ميدان رس��الت ،نبرد جنوبي ،شهرري
و باجه پل صدر آماده توزيع اس��ت و در ساير استانها
نيز واحد اصلي هر اس��تان كار توزيع گذرنامهها را به
عهده دارد».

آش��نا نبودند در حالي كه در تمام دنيا بخش بزرگي
از اقتص��اد به حوزه فضا اختصاص پيدا كرده اس��ت.
درحالي كه اين عدد تا قبل از شروع فعاليت سازمان
فضايي ۰درصد بود ».او اضافه كرد« :در راستاي اين
هدف با كسبوكارها شروع به صحبت كرديم .گام اول
اين بود كه خودمان به صورت مستقيم  ۵۰سمينار و
رويداد را مديريت كرديم و سه برابر اين عدد را بخش
خصوصي رقم زده اس��ت .در گام بع��دي چيزي كه
از سوي كس��بوكارها به ما برميگشت ،دسترسي
آزاد و پايدار به داده ب��ود .در اين زمينه فعاليتهاي
زيرساختي كه ما را به داش��تن ماهواره بومي و ملي
خودمان برساند ،در حال انجام است .در حوزه فضايي،
زيرساختها بهشدت گرانقيمت هستند و خريداري
آنها توس��ط بخش خصوصي توجيهپذير نيست .به
همين دليل سازمان فضايي و پژوهشگاه در نظر دارد
اگر كس��بوكارها بتوانند پروژه و طرحي موفق ارايه
كنند ،از زيرساختهاي اين سازمانها استفاده كنند.
در گام بعدي پيروبندي كه در اساس��نامه س��ازمان
فضايي اشاره شده ،احراز هويت ،رتبهبندي شركتها
و ايجاد نظام صنفي در دستور كار سازمان فضايي قرار
دارد تا آنها با دريافت اين پروانه بتوانند اطمينان خاطر
مشتريان خصوصا مشتريان دولتي را جلب كنند .در
شبكه همكاري كه راهاندازي شده است ،شرايط فضاي
كار اشتراكي در كشور وجود دارد و استارتآپهاي
ما در اين فضاهاي كاري مستقر هستند .به اين نتيجه
رسيدهايم كه وجود منتورهاي تخصصي ميتواند به
شكلگيري تفكر درست مفيد باشد و كمك كند .در
نتيجه دو فضاي كاري توسط سازمان و دو فضاي كاري
توسط پژوهش��گاه در نظر گرفته شده كه تا سال ۹۹
شاهد افتتاح آن باشيم».
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معاون عمراني وزير كشور مهاجرت را مهمترين چالش پيش روي توسعه در كشور عنوان كرد

پاشنهآشيل توسعه پايدار

گروهبنگاهها|
«مهاجرت بيرويه پاشنه آش��يل مديريت شهرها است
و در مباحث مربوط به پدافن��د غيرعامل بايد مورد توجه
قرار گيرد ».اين عباراتي است كه معاون وزير كشور از آنها
براي تشريح مشكالتي استفاده ميكند كه بر اثر مهاجرت
افسارگسيخته به شهرها و كالنشهرها در فضاي عمومي
كشور ايجاد شده است؛ مشكالتي كه جمالي نژاد معتقد
اس��ت چنانچه هر چه س��ريعتر براي مقابله با آن فكري
نشود ،آسيبهاي فراواني را بر پيكره توسعه پايدار كشور
واردميكند.
مهدي جمالينژاد ديروز در همايش ملي مصونس��ازي
زيرساختها و صيانت از مردم كه با حضور شهردار تهران
و رييس سازمان پدافند غيرظعامل و جمعي از شهرداران
و اعضاي شوراها در وزارت كشور برگزار شد ،افزود :موضوع
پدافند غيرعامل موضوعي اس��ت كه همه مديران اعم از
شهرداران،دهياران،مديراناستانيومليدرگيرآنهستند
وبايدبهآنتوجهويژهكنند.
ويادامهداد:بايددربحثپدافندغيرعاملتوجهويژهايبه
مهاجرتشود.مهاجرتبحثمهمياست.افزايشبيرويه
مهاجرتوعدمكنترلجريانهايمهاجرتيمنجربهتغيير
ساختارهاي اجتماعي ،جمعيتي و فرهنگي ميشود و در
نهايت بذر آس��يبهاي اجتماعي يعني حاشيه نشيني و
كاهشامنيتاجتماعيرامنتشرميكند.
جمالينژاد با تاكيد بر اينكه مانايي جمعيت ثبات و پخش
منظمجمعيتدركشوربهخصوصمرزهامهمترينبحث
درپدافندغيرعاملاست،گفت:مرزهايخشكي،درياييو
رودخانهايدركشور ۸۵۷۴كيلومتراستدرحاليكهكمتر
از ۱۳۰كيلومتر آن ديوار مرزي دارد .اما چيزي كه كمربند
امنيتيكشوررامحكمميكند،مرزنشينانهستند.
ويگفت:درروستاها،شهرهاواستانهايمرزيتصميمات
مديران مرزي نقش مهمي در م��رزداري دارد .حدود ۴۶
درصد از جمعيت كشور در  ۱۶استان مرزي است .حدود
 ۱۸۹ش��هر مرزي وجود دارد و ۱۴هزار و ۳۷۷روس��تاي

يادداشت

باالي ۲۰خانوار مرزي داريم .استان سيستان و بلوچستان
با ۳۳ش��هر و ۴۰۴۸روس��تاي باالي ۲۰خانوار بيشترين
سهم را در اين زمينه دارد .جمالينژاد اظهار داشت :اگر به
مرزنشينانتوجهداشتهباشيموموقعيتمناسبيبرايآنها
ايجاد كنيم ،يقينا پديدههايي مانند مرز گريزي و قاچاق
كاال را ش��اهد نخواهيم بود .مرزنشينان ما مرزداران اصلي
و عامل اعمال حاكميت ما هستند .جمالينژاد گفت :در
سال ۹۵براي اولينبار آمارگيري در خصوص مهاجرت

انجام شد اما چرا مديران شهري به آن توجه نميكنند؟
چرا ش��هرداران ش��هرهاي مياني ب��زرگ و كوچك به
اين موض��وع توجهي ندارن��د؟ اگر به عنوان ش��هردار
ش��هرهاي بزرگ و كوچك و مياني به اين آمارها توجه
ميكرديم كه از شهرهاي ما به چه شهرهايي مهاجرت
ميشود و اگر در آن شهرهاي مبدا مهاجرت خدمات و
امكاناتمناسبيارايهميداديم،ميتوانستيمدرمانايي
جمعيت موثر باش��يم .اين آماره��اي مهاجرتي براي

اقتصاد تعاوني راهكار رهايي از وابستگي به فروش نفت

تك تك شهرها احصا شده اس��ت .وي با اشاره به اينكه
مصاديقپدافندغيرعاملشاملتربيتوتوسعهسرمايههاي
اجتماعيوعموميتوسعهمتوازنجمعيتاست،گفت:اگر
روستاهايمرزيخاليازسكنهشوند،اگرشهرهايمرزي
خالي از سكنه ش��وند ،با دهها برابر تجهيزات و لجستيك
هم نميتوانيم كش��ور را به امنيت پايدار برسانيم .رييس
سازمانشهرداريهاودهياريهاافزود:وقتيتوسعهپايدار
ميخواهيم بايد در حوزه توزيع اعتبارات توجه ويژهاي به

ش��هرهاي محروم و كمتر برخوردار داشته باشيم .اگر به
شهرهاي كوچك و كمتر برخوردار و محروم توجه كنيم،
بازيبرد-بردخواهيمداشتوكشورمتوازنخواهدشد.
وي ادام��ه داد :در حقيقت دو مس��اله در پدافند غيرعامل
يعني جمعيت و نقاط مرزي اهميت بسياري دارد .توجه
به ش��هرهاي مرزي ،آبي و خش��كي بازي برد -برد است
و جابهجايي جمعيت اگر كنترل ش��ده نباش��د ،ميتواند
معضالتبسياريرادرپيداشتهباشد.
معاون عمراني وزير كشور تصريح كرد ۱۱۶:شهرستان
با جمعيتي بالغ بر  ۱۸ميليون نفر در مرزها وجود دارد.
بيشترينشهرستانهايمرزيدرسيستانوبلوچستان،
مازندران،آذربايجانغربيوجوددارند ۱۹۸.شهرمعادل
 ۱۵درصدكلشهرهايكشوردرمرزهستند.همچنين
وضعيتمهاجرتازروستاهايمرزينشانميدهدكه
خوزستانبيشترينميزانمهاجرترادارد.جمالينژاد
گفت :بنابراين بايد مديران و شهرداران به اين موضوع
توجهويژهايداشتهباشند.ازطرفيوضعيتبيكاريدر
استان كرمانشاه قابل توجه است .تمام مديران كشور و
دولتمردان و تصميمگيران بايد اين تحليلهاي مربوط
بهمهاجرتهاراداشتهباشد.
وي اف��زود :اين آمارها براي نخس��تينبار در س��ال  ۹۵با
استفاده از تكنولوژيهاي نوين گردآوري اطالعات مربوط
به جابهجايي جمعيت جمعآوري ش��د اما چه كسي از آن
استفاده كرد؟ آيا شهرداري از آن استفاده كرده است؟ اين
آمارهابهشهردارانكمكميكند.رويكردهانشانميدهد
درماتريسمهاجرتيمدلمهاجرتدردهههفتادازروستا
بهشهربوداماامروزهمدلمهاجرتمتفاوتوازشهربهشهر
شده اس��ت .جمالي نژاد در بخش ديگري از سخنانش به
آمارهاي ديگر مهاجرتي اشاره كرد و گفت :يك سوم مراكز
استانها مهاجرت منفي دارند .شهرهاي تبريز ،اصفهان،
قزوين،خرمآباد،اراك،اهواز،زاهدان،تهران،ساريوبجنورد
دارايخالصمهاجرتمنفيهستند.اينيعنياينكهدراين
شهرهااقداماتيانجامشدهاست.

توس��عه بخش تعاوني رمز گذر
موفقاقتصادايرانازگردنههاي
س��خت و پيچ تاريخي است و
ميتواند مطمئنترين بستر را
برايرهاييازوابستگيبهفروش
نفتخامفراهمآورد.
اسماعيلخليلزاده رونماي��ي و آشكارس��ازي
نايبرييساتاقتعاونايران اي��ن رمز اقتصادي هم ش��امل
حداكثرس��ازي تولي��د پايدار
غيرتورمي و مردم س��االر كردن نظم تازه رشد اقتصادي و
توليد ثروت است كه با آمايش سرزمين ،هم ضروري است
همبستگيمستقيمداشتهباشد.
روح و جوه��ره اقتصاد تعاوني در ايران همان «تعاونوا علي
البروالتقوا»استكهاقتصاداسالميومقاومتيوتابآوراز
مختصاتپايدارآنمحسوبميشود.اقتصادتعاونيراشايد
بتوانالمپيكاقتصاديهمهمردمومسووالنوبرنامهريزان
دانس��ت كه هم تهديدهاي اقتصادي را به فرصت تبديل
ميكند و هم تـاب آوري اقتصاد ملي را بيشتر خواهد كرد،
چراكهشفافيتونظارتهمدرذاتآننهفتهاست.
اگر اقتصاد تعاوني در سراسر كشور مستقر شود  )۱قدرت
رشدپايدارراتقويتخواهدكرد)۲اينرشدهمراهباعدالت
و تقويت طرفهاي تقاضاي واقعي ميش��ود  )۴مديريت
طرفهاي عرضه اقتصاد ملي ه��م درون زا خواهد بود )۴
رشدغيرتورميخواهيمداشت)۵ايندستاوردهاباتوسعه
ظرفيتهاي صادراتي ميتواند تكيه آسيب پذير اقتصاد
به فروش نفت خام را كاهش دهد ،آرزويي يكصد ساله كه
اقتصاد ايران را از انواع بيماريها نجات ميدهد و بهداشت
اقتصاديراتقويتخواهدكردورهاييازخامفروشينفت
يكي از درمانهاي آن است و )۶هزينه اصالح ساختاري را
بهشدت كاهش ميدهد .براي رهايي از اقتصاد نفت زده و
تكمحصوليبايدظرفيتهايجديديازعرضهوتقاضاي
واقعيدركشورايجادشودكهاينظرفيتهادربخشهاي
روستاييوكشاورزيتادانشبنيانايرانوجوددارد.اقتصاد
نفتزده يك واقعيت ش��ر در اقتصاد ايران است كه بخش
زيادي از ظرفيتهاي عرضه و تقاضاي اقتصاد را تشكيل
ميدهد و براي رهايي از اين پديده ش��ر بايد ظرفيتهاي

تازهاي ايجاد و جايگزين آن شود .به هرحال اقتصاد ايران و
فروش نفت خام روند پرنوسان دارند اما بايد از اين روند رها
شود.بايدتالشكنيماينواقعيتبهخيراقتصاديتبديل
شود.اگراقتصادتعاونيرادرسراسرايرانتوسعهدهيم،اين
ظرفيتهايعرضهوتقاضادروابستگيبهنفت،راميتوان
جذبكردكهبهمعنايعينياصالحساختاراقتصادياست.
اقتصاد تعاوني مزيته��ا و ظرفيتهاي زيادي براي ايجاد
اشتغالوتوسعهتوليدثروتوخروجازركوددارد.
بايد در نظر داش��ت آيندهشناسي مزيت نسبي در اقتصاد
مليايجابميكندكهبهسمتاقتصادگامدومبرويمواگر
بخشيازنقدينگيدركشوربهسمتتوليدتعاونيدروجب
بهوجببهخاكايراناختصاصيابد،بينهايتفرصتتازه
ايجادميشود.بخشهايديگرتاكنونتجاربخودرانشان
دادندوفقطمزيتهايتعاونيماندهاستكهبايداحياشود.

مردم ساالري اقتصاد
اقتصاد اي��ران اقتص��اد پرظرفيتي اس��ت و از قويترين
اقتصاده��اي منطقه محس��وب ميش��ود ،ظرفيتهاي
اقتصاد كشور بيش��تر از دستاوردهاست و در شرايطي كه
فشارهاي خارجي افزايش يافته است ،نياز داريم با وحدت
و همدلي اثر فش��ارها را به حداقل برسانيم .اين تراز هم با
توس��عه ظرفيتهاي تعاوني قابل احيا خواهد بود و شعار
“ ما ميتواني��م “ در عرصه اقتصادي امروز با كمك تعاوني
قابل تحقق خواهد بود و نسخه نجات بخش براي توسعه و
پيشرفتاقتصاديواجتماعيوسياسيكشوراست.

باتوسعهاقتصادتعاونيكهمردمساالريهمازمختصاتآن
استوتركيببهينهعدالتبااقتصادواجراطرحهايمتنوع
«عدالتاقتصادي»درگستردهايبهوسعت۸۰ميليوننفرو
تمامسرزمينايرانباعثميشودنهضتخودشكوفاييهم
درعرصهتوليدآغازشودوخوشبختانهباوجوداينكهاقتصاد
جهاني در اندوه بحران و آينده غيرقابل پيشبيني و سياه،
گرفتاروماتمزدهشدهاست،اقتصادايرانحتيتحريمهاي
ظالمانه و كاهش قيمت نفت را بايد به يك فرصت تبديل
كندتابارهاييازتكيهيكطرفهوآسيبپذيربهدرآمدهاي
صدورنفتخام،مدلاقتصاديبوميتوسعهيافتهوخوداتكا
همراهباقدرتچانهزنيعادالنهدرروابطبينالمللارايهكند.
هر تالش و برنامه دولت عالوه بر آثار مس��تقيم اقتصادي
يا اجتماعي ،آثار جانبي زي��ادي دارد« .عدالت اقتصادي»
به عنوان بخش مهمي از گفتمان جوامع انساني در حوزه
«عدالت» محس��وب ميش��ود و همزمان با شكلگيري
انديشههاوتئوريهايرشدوتوسعهاقتصادي،گاهيمورد
توجه بوده است .بوميس��ازي نظام اقتصاد ملي با هويت
تعاوني بايد در دس��تور كار باشد .هنر برنامهريزي اقتصاد
تعاوني اين است كه ميتواند رفتارهاي طرفهاي عرضه و
طرفهايتقاضاراهماهنگومتعادلكندچوننميتوانبا
رهاسازييكيازاينطرفهادركنترلاقتصادموفقترشد
(تجارب شبكه توزيع و واردات در سال. )۱۳۷۹
اگرطرفعرضهراتابعسياستهايسازمانتجارتجهاني
و واردات و نظ��م توليد جهاني بكنيم ديگر نميتوان براي
توليد داخل و توسعه آن برنامهريزي كرد .اين رويكردها در
گذشتههمآثارزيانباريداشت.اگرطرفتقاضارارهاكنيم
بخشتوليدشكستخواهدخوردواقتصادهرجومرجحاكم
ميشودونافرمانيهاياقتصاديجريانمييابدكهنتيجه
طبيعيآنفروپاشياقتصادياست.
پس «مديريت طرف تقاضا» مايه نجات است كه با توسعه
توليد،خودتكاييوبوميسازينظامتوليدهمراهميشود.
به اعتقاد بيش��تر اقتصاددنان ،تنها كشورهايي ميتوانند
نيرويمحركهداخليقويرابرايتوسعهاقتصادمليتامين
كنند كه به بازارهاي محلي و بوم��ي روي آورند و اقتصاد
تعاون��ي ميتواند با مديريت طرفه��اي عرضه و تقاضا را
تضمين كند .براي استقرار اقتصاد ملي و بومي؛ بايد تكيه

توليدداخلبرتقاضايمليوتكيهتقاضابرايعرضهداخلي
باشد و ميان طرفهاي عرضه و تقاضا همبستگي صريح و
شفافايجادشود.
همبستگيبهوضعيتيگفتهميشودكهدوطرفتابعتوليد
در اقتصاد يك كشور (عرضه و تقاضا) از همديگر حمايت و
پشتيبانيميكنند.اقتصاداجتماعيواسالميدارايبيشتر
آثارجانبيمستقيموغيرمستقيماستكهسفرهبهرمندي
شهروندانرابسيارگستردهترميكندوآثاراجتماعيآنبه
حداكثرميرسد.اقتصادهركشوريبرايتحققاهدافرفاه
شهروندانهمچنينكمكبهتوليدثروتوافزايشدرآمد
اقتصادي و حذف شكاف اقتصادي و اجتماعي بايد به رشد
مطلوبيدرتوليدناخالصداخليبرسد.
سياست«رشدمطلوبوپايداراقتصاديوالبتهغيرتورمي»
را شايد بتوان مادر سياس��تهاي پولي و مالي و اقتصادي
دولتها ارزيابي كرد كه زمينه برنامهريزي براي توس��عه
پاي��دار و عدالت همراه با پيش��رفت را نيز فراهم ميكند و
تنها اقتصادسازگار با اين مختصات همان اقتصاد شايسته
تعاونياست.
هر تالش��ي كه به رشد اقتصادي منجر نشود به معني فقر
اقتصادياستواگرنرخرشداقتصاديمنفيباشدبهمعني
تشديدفقرخواهدبود.
اقتصادايراندرآغازاجرايبيانيهگامدومدرموقعيتزماني
ويژه قرار دارد و هر كشوري كه در رده باالتري قرار دارد در
تحوالتاقتصادجهانيومنطقهايهمنقشبرتريخواهد
داشت مانند اقتصاد چين كه وقتي سرفه ميكند اقتصاد
برخي كشورها را تب شديد فرا ميگيرد .بنابراين نرخ رشد
اقتصادي مهم است و هر كش��وري تالش ميكند به نرخ
باالتريدستيابدتاعالوهبرپوششنيازهايرفاهاقتصادي
شهروندان خود ،جايگاه اثربخشي را در اقتصاد منطقهاي و
جهانيافزايشدهند.توسعهاقتصادتعاونيبهرشدپايدارو
غيرتورميكمكخواهدكرد.
رشد اقتصادي به معناي افزايش كمي توليد ناخالص ملي
و ش��امل ارزش جاري همه كاالها و خدماتي است كه يك
كشوردريكدورهماليودردرونسرزميناصليواقتصادي
نالملليتوليدميكند.
بي 
رش��د اقتصادي يا تغيير مجموع توليد ملي در طول يك

دوره مالي و معموال يكس��اله اگر كاهشي باشد ،نرخ رشد
منفي خواهد بود و اگر افزايشي باشد؛ نرخ رشد هم مثبت
خواهد بود ،توس��عه اقتصاد تعاومي به خروج از ركود هم
كمكخواهدكرد.
از ده��ه ۱۹۸۰ميالدي تاكنون ،نظريههاي مدرن رش��د
اقتصادي متولد ميش��ود ك��ه معروفترين آن متعلق به
«رومر»امريكايياستكهبهنظريه«رشددرونزا»معروف
استكهشايدبهسياستهاي«اقتصادمقاومتي»نزديكتر
باشدوميتوانيممبانيتوسعهتعاونيهاراباآنبررسيكنيم.
در اين نظريه بر اهميت س��رمايه انساني در كنار اهميت
سرمايه تأكيد ميشود و اصالح زيرساختهاي اجتماعي
براي افزايش رش��د اقتصادي نخس��تين عامل محسوب
ميشود.
دراقتصادايرانهمدردهههايگذشتهنرخرشداقتصادي
باال و پايين را هم شاهد بودهايم اما شاخصهاي واقعي رفاه
اجتماعيواقتصاديرشدچندانينشاننميدهند.بهنظر
ميرسدكيفيترشداقتصاديكمترموردتوجهبودهاست
كهبراياصالحآنبايدنهضتتعاونگراييدرهمهجايايران
اسالميمدنظرباشد.اقتصادايرانبهتحولدركيفيترشد
همنيازداردتااقتصادتوليدمحوررونقبگيرد.
توليد ناخالص داخلي بهترين معيار براي س��نجش وضع
اقتصادي كش��ورها نيست ،رش��د توليد ناخالص داخلي
درحالياستكههمراهباآنرشداشتغالزايييادربسياري
موارد رش��د مصرف ديده نميشود .در هنگامي كه شاهد
رشد توليد ناخالص داخلي هستيم بايد همه خانوادهها از
اين رش��د بهره ببرند .ازاين رو حس بهبود اقتصادي براي
خانوادههابهوجودميآيدوبايدبهمسالهتوزيعدرآمدتوجه
كافي ش��ود .اين اهداف با اقتص��اد تعاوني تحقق مييابد؛
تاب آور ،مردم محور ،رشد پايدار غير تورمي ،توزيع عادالنه
آثار رش��د اقتصادي ،بهبود كيفيت رش��د ،تعادل عرضه
و تقاضاي واقعي ،مقابله با تحري��م ،تحقق اهداف اقتصاد
مقاومتي ،بياني��ه گام دوم و احياي وس��يع فضيلتهاي
اقتصادي ،ش��فافيت ،پاس��خگويي؛ اگر از اين مزيتها و
ظرفيتها اس��تفاده كنيم اقتصاد ايران بهويژه در شرايط
تحريم ميتواند به نرخ رشد دو رقمي هم فكر كند و با ياري
تعاونگرانميتوانيمازپيچتاريخيهمعبوركنيم.

تكذيب دريافت ۲۵هزار تومان
براي پاركينگ مرز مهران

274روستاي زنجان در
معرض سيل قرار دارد

اجراي جلوگيري از تخليه بار
 ۲۰فروند كشتي در بندرامام

تخصيص 430ميلياردريالدرآمد
مالياتيبهروستاهايمازندران

 ۴۰درصد تسهيالت اشتغالزايي
را بانوان دريافت كرده اند

ايالم|استاندار ايالم بابيان
اينكهدريافتروزانه۲۵هزار
توم��ان ب��راي پاركين��گ
مهران كذب اس��ت ،گفت:
پاركينگه��ا براي ش��ش
ش��بانهروز از مردم ۵۰هزار
توم��ان دريافت ميكنند و
نهبيشتر.بهگزارشراديواربعين،قاسمسليمانيدرباره
شائبهتفاوتقيمتپاركينگدرمرزمهرانوايجادبرخي
مشكالت براي زائران اربعين ،تأكيد كرد :روز گذشته و
امروزخبريمبنيبردريافتمبالغيمانند۲۵هزارتومان
عنوانشدكهنميدانيممنبعآنكجابودهاماقدرمسلم
اينكه چنين خبري كذب است .وي افزود :پاركينگها
را مزايده گذاش��تهايم ليكن طبق اين قراردادها ،سال
گذشته براي شش ش��بانهروز  ۴۰هزار تومان و امسال
 ۵۰هزار تومان از هر خودرو دريافت ميشود كه بهطور
متوسطروزيهفتتاهشتهزارتومانبرايهرخودرو
ميشود.استاندارايالمگفت:اگركسيمشاهداتيداشته
بايدشكايتخودرابهمراجعاعالمميكرد

زنجان|مديركل مديريت
بحران استان زنجان گفت:
 274روس��تا با حدود 150
هزارنفرجمعيتدرمعرض
خطر س��يل ق��رار دارد كه
بايد توسط دس��تگاههاي
متولي امر در جهت كاهش
خطرپذيريآنهااقدامشود.توحيدسليميدرگفتوگو
با ايس��نا ،اظهار كرد :مديريت ريس��ك سيل و كاهش
آسيبپذيري مناطق با اجراي اقدامات پيشگيرانه در
سطح حوزههاي آبخيز باالدس��ت در قالب طرحهاي
آبخيزداريو آبخوانداري،دبياوج سيالبكه اثر زيادي
در ايجاد خس��ارت و تلفات دارد را كاهش ميدهد .وي
تصريحكرد :در ش��رايط تغيير اقلي��م ،الگوي بارشها
رگباري است ،لذا در اين ش��رايط اقدامات سازگاري و
تطبيقي مانند فعاليتهاي آبخيزداري و آبخوانداري
بايستي تقويت و توسعه يابند .به وفور شاهد بارشهاي
بيش از ۱۰۰ميليمتر در ۲۴ساعت در سطح كشور در
سنواتگذشتهبودهايم.

خوزستان|مديركلبنادر
و دريان��وردي خوزس��تان
درباره جلوگيري از تخليه
ب��ار  ۲۰فروند كش��تي در
بندرام��ام خمين��ي (ره)،
گفت :ب��ه دليل حجم زياد
بارگيري در اين بندر ،براي
كاه��ش قيمت تمام ش��ده كاالها ،از اين كش��تيها
درخواست شده براساس توزيع مصرف به ساير بنادر از
جملهچابهار،شهيدرجاييو...مراجعهكنند.بهگزارش
ادارهكل بنادر و دريانوردي خوزستان ،عادل دريس با
اشارهبهمسائلواخبارمنتشرشدهدررسانههايبيگانه
در خصوص جلوگيري از تخليه شماري از كشتيهاي
حامل كاالهاي اساس��ي در بندر ام��ام خميني (ره)،
تغيير جهت كشتيها براي توزيع مصرف در ساير بنادر
را اقدامي براي كاهش قيمت تمام ش��ده كاال عنوان
كرد .دريس تصريح كرد :محدوديتهاي اعمال شده
بر كشورمان تاكنون هيچ تاثير منفي بر روند تخليه و
بارگيري كاالهاي اساسي نداشتهاست.

ما ز ند ر ا ن | مع��ا و ن
عمراني استاندارمازندران
گفت :در نيمه نخس��ت
سال جاري  ۴۳۰ميليارد
ري��ال اعتب��ار از مح��ل
درآمده��اي ناش��ي از
ماليات ب��ر ارزش افزوده
به روستاهاي استان اختصاص داده شد .به گزارش
ايرنا ،مهدي رازجويان ديروز در نشست هماهنگي
همايش روز ملي روستا و عش��اير افزود :اين اعتبار
براي اج��راي پروژههاي عمراني وزيرس��اختي در
مناطق روستايي اين خطه شمال كشور در اختيار
دهياران قرار داده شد .وي اضافه كرد :براساس آمار
حدود  ۴۷درصد از جمعيت اس��تان را روستاييان
تشكيل ميدهند كه جمعيت روستايي ما نسبت به
ميانگين كشوري حدود دو برابر است و بايد با توجه
به توليدات روستايي به خصوص در حوزه بازاريابي
نسبتبهماندگاريروستايياندرسكونتگاههايشان
تالش بيشتري صورت گيرد.

ز نـجـا ن | مـعـ��ا و ن
رييسجمه��ور در ام��ور
بان��وان و خانواده با اش��اره
به پيگي��ري اليحه تامين
امنيت زنان در خش��ونت
گف��ت :اليح��ه حمايت از
ك��ودكان و نوجوانان هم با
پيگيري دولت مصوب ش��د .به گ��زارش ايلنا معاون
رييسجمهور در امور بانوان و خانواده ،ديروز در جلسه
گفتوگوي مش��ترك با زنان مدير ،كارآفرين و فعال
اقتصادي اس��تان زنجان ،حضور زنان در عرصههاي
مختلف را ه��م از نمونههاي عدالت در جامعه خواند و
گفت :عدالت زماني نمود مييابد كه زنان ما وادار نشوند
بين ازدواج يا ادامه تحصيل ،فرزند آوري و اشتغال يكي
را انتخاب كنن��د  .ابتكار بر ضرورت بهرهگيري ازهمه
ظرفيتها براي توسعه پايدار و همهجانبه تاكيد كرد
و گفت :در اين توسعه بايد نقش زنان هم جدي تلقي
شود .دولت تالش ميكند تا از اين ظرفيت براي همه
افراد جامعه استفاده كند.

چهرههاياستاني

مزيت تعاوني (درآمد مالياتي)
توس��عه تعاوني به معني افزايش توليد ث��روت بدون فرار
مالياتي است و درآمدهاي مالياتي اگر بهطور كامل تحقق
يابد ميتواند به رهايي از ف��روش نفت خام در كوتاهمدت
كمك ميكند و در بلندمدت ميتواند نسل تازه از اقتصاد
ايجادكند(تـابآورومقاومودرونزا).مقاممعظمرهبري
در ديدار اخير اعضاي دولت بر ضرورت رهاسازي اقتصاد از
نفتزدگيتاكيدوراهكارهاييارايهفرمودندوهمگانبايد
به رهنمودهاي مقام معظم رهبري به عنوان يك تكليف
نگاهكنند.

ويژه
آغاز نمايشگاه دايميحمايت از
توليد داخل همراه اول

نمايشگاه دايمي حمايت از توليد داخل همراه اول
امروز با حضور دبير سنديكاي صنعت مخابرات ايران
رس��ماً آغاز به كار كرد .به گزارش «تعادل» از اداره
كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات سيار ايران ،ديروز
باحضور فرامرز رس��تگار دبي��ر و عضو هياتمديره
سنديكاي صنعت مخابرات ايران ،نمايشگاه دايمي
حمايت از تولي��د داخل اپرات��ور اول در برج همراه
آغاز به كار كرد .بر اس��اس اين گزارش ،همراه اول به
عنوان بزرگترين حامي ش��ركتهاي توليدكننده
داخلي و ارايهدهندگان محصوالت بومي ،در راستاي
سياستهايتبيينشدهدروزارتارتباطاتوفناوري
اطالعات و وزارت صمت ،اقدام به برگزاري نمايشگاه
دايم��ي حمايت از توليد داخل نموده اس��ت .در اين
نمايشگاهعالوهبرتجهيزاتpassiveشبكهكهامكان
توليد آن در داخل وجود دارد ،محصوالت و خدمات
مورد نياز بخشهاي فني شبكه نيز ارايه خواهد شد.
بهاينترتيبتامينكنندگانتجهيزاتومحصوالت
و راهكارهاي مخابراتي قادر خواهند بود با حضور در
ايننمايشگاه،نسبتبهارايهمحصوالتخودياانجام
مذاكرات فني و معرفي خ��ود اقدام كنند .اين فضا با
هدف تس��هيل تعامالت با توليدكنندگان ،افزايش
شفافيتها ،آمادهس��ازي محيط رقابتي و حمايت
از ش��ركتهاي نوپا در كنار شركتهاي باسابقه ،در
راستايهدفمندسازيتوليدوفعاليتهايپژوهشي
مبتني بر نياز بازار راهاندازي شده است .گفتني است
همراه اول در س��اليان اخير ضمن پايبندي كامل به
مصوبه  ۱۶۳كميس��يون تنظيم مقررات ،رتبه برتر
استفاده حداكثري از منابع و مهارتهاي ايراني را به
خوداختصاصدادهاست.

اخبارشهرستانها
 54ميليون نفر براي كارت
ملي هوشمند ثبتنام كردند
بيرجند|مشاور عالي سازمان ثبت احوال كشور
گفت :تاكنون حدود  54ميليون نفر براي كارت
ملي هوش��مند ثبتنام كردند كه بالغ بر 86.5
درصد جمعيت كشور را شامل ميشود.
ناصر صامعي در مراسم تكريم و معارفه مديركل
ثبتاحوالخراسانجنوبي،بااشارهبهاينكهعزت
سازماني اين اس��ت كه همكاران باهم صداقت و
هماهنگي داشته باشند ،گفت :احترام به كرامت
انساني همكاران در دستور كار جدي ثبت احوال
اس��ت و كارمندي كه محترم ش��مرده نش��ود
نميتواند به ارباب رجوع احترام بگذارد.
صامعي ادامه داد :تاكنون حدود  54ميليون نفر
براي كارت ملي هوشمند ثبتنام كردند كه بالغ
بر 86.5درصد جمعيت كشور را شامل ميشود.
ويبابياناينكهدرحالحاضربيشاز 46ميليون
كارت ملي هوشمند صادر و تحويل مردم شده كه
اميداستباتالشمضاعفموفقشويمكارتهاي
باقيمانده را تحويل مردم دهي��م ،تصريح كرد:
اين س��ازمان در بين تمام دستگاههاي اجرايي
در جشنواره شهيد رجايي موفق به كسب رتبه
نخست رضايتمندي از مردم شد.

طراوت هواي كويري يزد
ش پاييزي
با اولينبار 
يزد|كارشناس پيشبيني اداره كل هواشناسي
يزد با تشريح ميزان بارشهاي اولينباران پاييزي
اين استان در شبانهروز گذشته ،براي اوايل هفته
جاري آسماني صاف تا كمي ابري را براي يزديها
پيشبيني كرد« .س��يدعباس ميرحسيني» با
اشاره به بارشهاي شبانهروز گذشته در استان كه
اولينبارندگي فصل پاييز در اين استان محسوب
ميشود ،تصريح كرد :بيشترين بارش از منطقه
توده در روستاي ييالقي دهباال در شهرستان تفت
با  5.5ميليمتر گزارش ش��ده است .وي ميزان
بارش در روستاهاي هامانه شهرستان اشكذر را
نيز  5ميليمتر و روس��تاي هفتهر در شهرستان
ميب��د را  4.5ميليمتر به عن��وان ديگر مناطق
پربارش استان در شبانه روز گذشته ذكر كرد.

بازارهاي روسيه در انتظار
كيوي گيالن
رش�ت|مدير ام��ور باغبان��ي س��ازمان جهاد
كش��اورزي گيالن گف��ت :روس��يه هماكنون
مهمتري��ن مش��تري كيويهاي گيالن اس��ت
و بازارهاي اين كش��ور در انتظ��ار اين محصول
هستند .منوچهر پارسافر گفت :وضعيت كيفي و
كمي كيوي در باغات استان بسيار مطلوب است.
سال گذشته 154هزار تن كيوي در استان توليد
ش��د و پيش بيني ميشود ،امسال 180هزار تن
كيوي در گيالن برداشت ش��ود .پارسافر با بيان
اينكه بيش��ترين كيوي توليد شده در گيالن در
شهرس��تانهاي تالش ،رودسر و آس��تارا توليد
ميشود ،خاطرنش��ان كرد :اين محصول از بازار
پسندي خوبي برخوردار است و روسيه هماكنون
مهمترين مش��تري كيويهاي گيالن اس��ت.
پارس��افر با بيان اينكه 7هزار و 500نفر در توليد
كيوي گيالن فعاليت دارند ،افزود :بازار خوب اين
محصولموجبشدهاستكهشاهدتوسعهباغات
اين محصول در استان باشيم.

اخبار
سرنگ آلوده عامل شيوع
ويروس HIVدر لردگان نبود

وزير بهداش��ت گفت :در روستاي چنارمحمودي از
مدتها قبل و از بيش از 40روز پيش ،گزارش��اتي از
موارد آلودگي با ويروس  HIVداشتيم كه همكاران
ما بسيار آرام و بيصدا و با حفظ حرمت مردم شريف
آن منطقه ،كارها را پيش ميبردند .سعيد نمكي در
حاشيههمايشروزمليدامپزشكيبابياناينمطلب،
اظهارداشت:متاسفانهچندروزپيشازسوييكياز
مقامات محلي به صورت غيركارشناسي ادعا شد كه
سرنگآلودهعاملشيوعويروس HIVدراينروستا
بوده كه قطعا با مستندات بسيار دقيق و كارشناسي
كهداريمبايدبگوييمكههرگزچنيناتفاقيرخنداده
است.او افزود :متاسفانه بهورز زحمت كش و خدوم
روستايچنارمحموديمورداتهامقرارگرفتوپاسخ
ماايناستكهسرنگآلوده،عاملشيوعاينبيماري
نيستوعواملراشناساييكردهايمالبتهمردمشريف
وپاكيزهآنمنطقهبيدليلياازراههاييبهاينويروس
آلودهشدهاندكههيچگناهوتقصيريندارند.كودكي
كه از مادر مبتال به HIVمتولد ميشود ،معصومتر از
آناستكهمورداتهامقرارگيرديازنيكهبهشيوهاي
آلوده شده باشد كه شايد اطالعي از آن نداشته باشد.
وزيربهداشتتاكيدكرد:ماوهمكارانمانبرايمردم
ش��ريف آن منطقه احترام ويژهاي قائل هستيم و به
هيچ فرديدر آن منطقهنبايد اتهام آلودگيبيمورد
زد و آنچه براي ما رسالت است ،درمان بيماران است
چونپرسنلبهداشتيودرمانيآنمنطقهدرابتالي
بيماران به اين ويروس ،هيچ نقش��ي نداشتهاند اما
نميتوانيم وقتي بيمار مبتال به ويروس  HIVبه ما
مراجعه كرد بگوييم ما در ايجاد اين بيماري نقشي
نداشتهايم پس در درمان و كنترل آن نقشي نداريم.
او گفت :خودم��ان را مكلف به درم��ان اين بيماران
صرف نظر از هر عامل ابتال به ويروس HIVميدانيم
و خوش بختانه امروز داروهاي درمان  HIVبس��يار
خوب عمل ميكنند و تمامي اين بيماران را درمان
ميكنيم و آزمايشهاي گستردهاي روي مردم اين
منطقه انجام ميدهي��م و اميدواريم بتوانيم تمامي
بيماران اين روستا را درمان كنيم .وي با بيان اينكه
هزينههاي درمان مبتاليان به ويروس  HIVكامال
رايگاناست،گفت:كمترينهزينهايرادراينزمينه
به مردم تحميل نميكنيم و در مورد عوامل آلودگي
به اين ويروس نيز بعد از بررس��ي دقيق كارشناسان
بهداشتي،اطالعرسانيخواهيمكرد.

بيمهسالمت
به منابع مالي پايدار نياز دارد

مديرعامل اسبق سازمان بيمه سالمت گفت :يكي
از مباحث مهم كه ميتواند به اجراي اهداف سازمان
بيمه س�لامت كمك كند ،تامين منابع مالي پايدار
است.محمدباقرهداوند،دربارهعملكردسازمانبيمه
سالمت افزود :در حال حاضر عملكرد سازمان بيمه
سالمت مناسب است ،اما بايد منابع پايدار براي اين
سازمان تامين شود كه در آينده مشكالت بيشتري
در اهداف سازماني ايجاد نش��ود .وي ادامه داد :يكي
از اهداف برنامه پنجم و ششم توسعه كشور ،اجراي
نظامارجاعوپزشكيخانوادهبودكهبهدرستياجرايي
نشد.درگذشتهاينطرحهادرچنداستانبهصورت
آزمايشياجراشدوبايدباتالشدرسايراستانهاهم
اجرايي ميشد .زيرا اگر اين برنامهها اجرايي نشود،
در مديري��ت منابع موفق نميش��ويم و اجراي اين
برنامههاميتواندمنابعومصارفرابههمنزديككند.
مديرعاملاسبقسازمانبيمهسالمتاظهارداشت:
حتي در گذش��ته تالش كرديم دفترچههاي بيمه
را يك ش��كل كنيم و كم كم به اين سمت برويم كه
منابعراتجميعكنيم،اماايناتفاقبهعلتاختالفدر
جنس منابع رخ نداد .سازمان بيمه سالمت از دولت
پولميگيردومنابعسازمانتاميناجتماعيتوسط
كارگران تامين ميشود و اين مشكل براي تجميع
بيمههايدرمانيهنوزوجوددارد.
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اقتصاداجتماعي

پلمب خانههاي پالك قرمز شوش ،مولوي و هرندي با وجود انتقاد كارشناسان ،همچنان ادامه دارد

تخريب پاتوقها براي پاكسازي مخدر

اهاليمحلههايهرندي،شوشومولويحاالفقطآنهايي
نيستندكهدردروازهغاروهرنديبهدنياآمدندوبهخانهآبا
واجداديشانوفادارماندهاند؛از 15سالپيشمهاجراني
كه برخي از آنها اعتياد داش��تند يا بعدا معتاد ش��دند و
موادفروشيمنبعدرآمدشانشده،اتاقكهايچندمتري
محله را خانه خود كردهاند؛ اتاقكهايي كه به خانه قرمز
معروفاستوهرازچنديدرطرحساماندهيمنطقه12
تهرانومبارزهبااعتيادتخريبميشود.گاهيهمجايش
را يك بناي تازهساز يا فضاي سبز ميگيرد ،اما نه كابوس
اعتياد براي ساكنان قديمي محله تمام شده و نه چهره
كوچهها از معتادان با قامت خميده و موا د به دست ،پاك
ميشود .با اين حال هر بار صحبت از ساماندهي و مبارزه
با معتادان در اين مناطق ميش��ود ،تخريب پاتوقها در
راسبرنامههاست.اينبارهمازبهمنسالگذشتهپلمب
خانههايقرمزدرراستاياجرايطرحپاكسازيمحالت
شوش،مولوي،هرنديوبازارشروعو ۲۴۶روزازاجرايآن
گذشتهاست،افرادزياديدستگيرشدنداماكارشناسان
آسيبهاياجتماعيمعتقدندپلمبوجمعآوريراهحل
ريشهكن ش��دن اين معضل نيست و امنيت و آرامش با
طرحهاي ضربتي به اي��ن محلهها بازنميگردد چرا كه
پيشازاينهمپاتوقهايموادفروشانومصرفكنندهها
تخريب ش��د ،گوده��اي دروازهغار پر ش��د و جايش را
پارك گرفت اما موادفروشان باز هم برگشتند و به جاي
پاتوقهايقديمي،بساطشانرادركوچهپسكوچههاي
محلهومسيرترددمردمپهنكردند.

دس�تگيري پن�ج ه�زارو  536نف�ر از
خردهفروشان مواد
رييس پليس مبارزه با مواد مخ��در تهران بزرگ ،روز
گذشته از جمعآوري ۱۹۱زن معتاد متجاهر در جريان
اجراي طرح پاكسازي محالت شوش ،مولوي،هرندي و
بازار خبر داد .طرحي كه 246روز از اجراي آن ميگذرد
و همچنان هم ادامه دارد .سرهنگ محمد بخشنده در
جلسه بررسي آخرين وضعيت طرح پاكسازي ،ترميم
و تثبيت مناطق ش��وش ،مولوي ،بازار و محله هرندي
درباره اين موضوع گفت :طرح پاكسازي اين محدوده
از  ۹بهمن سال گذشته با اشرافيت كامل اطالعاتي در
منطقه آغاز شد و وضعيت ش��وش ،مولوي ،هرندي و
محلهبازاربهمساحت ۲۶كيلومترمربعبطوركاملرصد
شد و اشرافيت اطالعاتي در آنها حاصل شد .با راهاندازي
 ۲۷تيم اطالعاتي كار پاكسازي اين محلهها آغاز شد و
عناصر فعال در محدوده توسط اين تيمهاي اطالعاتي

شناسايي شدند .تاكنون در اين محدودهها پنج هزارو
 536نفر از خردهفروشان دستگير كه بيش از ۸۵درصد
آنها روانه زندان ش��دند و مابقي نيز پروندههاي آنها در
حال تكميل و بررسي است.

طرحهاي تكراري بينتيجه
اجراي اين طرح در حالي اس��ت كه مددكاران اجتماعي
معتقدندنتيجهطرحهايمشابهقبليموفقيتآميزنبودهو
طرحهايضربتيگزينهمناسبيبرايپاكسازياينمحالت
از اعتياد نيستند .ليال ارشد ،مددكار اجتماعي درباره اين
موضوع بيان كرد :پيش از اين تخريب پاتوقهاي معتادان
تجربه شده و نتيجه ناگوار آن به چشم ديده شده كه نبايد
آن را فراموش كرده و باز هم همان اقدام قبلي را انجام داد.
از زماني كه در منطقه دروازه غار تهران شروع به كار كردم
تا امروز كه  14سال ميگذرد ،چندين بار شاهد انجام اين
تخريبها بودم كه شهرداري و نيروي انتظامي تصميم به
تخريب پاتوقهاي معتادان و موادفروشان گرفتند اما هر
باربعدازاينتخريبهاشاهدآنبودمكهوضعمحلهبدتراز
قبل شد چرا كه با تخريب پاتوقها چند حالت براي فضاي
شهريايجادميشود.
او افزود :گاه ش��اهد اين هستيم كه خانههاي فروش مواد
تخريبميشودامابعدميبينيمكهدرچندطبقهوباوسعت
بيشتريتكثيرشدند.ازطرفديگرصافكردنزمينهايي
كه پاتوق معتادان اس��ت ،اين مناط��ق را تبديل به فضاي
بيدفاع شهري براي خريد و فروش و توزيع مواد و در واقع
پاتوقجديدتبديلميكند.اينتصميماتبهدليلشرايط
خاص محل ،حضور و تعداد فروشندهها گرفته ميشود اما
بايدتوجهكردكهتنهانگاهمديريتشهريوتخريبكفايت
نميكند بلكه اگر يك نگاه همهجانبه امنيتي ،سياسي و
اجتماعيدركناراينتوجهبهمديريتشهريباشدمارابه
هدفميرساندوميتواندنتيجهخوبيرارقمبزند 10.سال
قبلكهمشابهاينتخريبرخداد،تصوربراينبودكهخراب
كردنپاتوقهاموثراستامادرعملكمكزياديبهبهبود
وضعمحلهنكردبلكهفقطباعثشدموادفروشهادرسطح
محلهپخششوند.اگرقراراستكاريانجامشودبايدتفكر
همهجانبهوجودداشتهباشد.
جمعآوري،راحتترين كار است
از سوي ديگر در حالي كه تمركز طرحهاي ساماندهي
بر جمعآوري معتادان متجاهر اس��ت اما كارشناسان
اعتيادبراينموضوعتاكيددارندكهاينگروهازمعتادان،
مشكل اصلي اعتياد نيستند .فريد براتي سده جامعه

صنعت المپياد ،مافياي تازه آموزش

آموزش بيش از هر زمان ديگري به سمت تبديل شدن به
صنعتحركتميكند.كيفيتسطحدانشديگرنهمالك
خانوادههايدانشآموزاناستنهموضوعياستكهمدارس
آنرادنبالكنند،بلكهآنچهاهميتداردمهارتدرتستزني
و به دست آوردن رتبه عالي در كنكور است اما در سالهاي
اخيرغولهايآموزشفقطبهكنكوراكتفانكردهاندواكنون
همانطوركهصنعتكنكوردركشورتبديلبهيكصنعت
درآمدزا شده كه گردش مالي بسياري هم دارد ،با پديدهاي
بهنامصنعتالمپيادروبهروهستيم،موضوعيكهبهدنبال
چالشه��اي نخبه پروري در نظام آموزش��ي رنگ و لعاب
گرفته و ناخواسته دانشآموزان را به زرنگ و تنبل تقسيم
كرده ،ذات يادگيري را زير سوال ميبرد و بيشتر از هر زمان
ديگري عدالت آموزشي را در استانهاي كم برخوردار زير
پاميگذاردتاجاييكهدرحالحاضرسهمشهرستانهااز
المپيادهابهسمتصفرميلميكندو ۸استانكشورهرگز
رنگمدالكشوريبهخودنديدهاست.

فاطمه مهاجراني ،رييس مركز ملي پرورش استعدادهاي
درخشان و باشگاه دانش پژوهان جوان درباره اين موضوع
گفت:اينگونهنيستكهبگوييمخروجيسمپادفقطوفقط
رتبهاوليكنكورياالمپيادياست.
مهاجرانيبااشارهبهاينكهسال ۸۹دومركزسمپادوباشگاه
دانشپژوهانجوانادغامشدندوافزايشوروديزياديرخ
دادكهاشتباهبودگفت:درحالحاضرتعدادمدارسكمشده
وچندسالياستكهاينروندشروعشدهاست.قبال ۴۲مركز
فرزانگانسمپادداشتيمكهبامجتمعكردنآنهاحدود۳۰
مركز داريم .يك مقطعي ۱۵۶هزار جمعيت دانشآموزي
داشتيمكهامسالبه ۱۱۴هزاررسيدهاست.
وي درباره اينكه آيا اكنون همانند صنعت كنكور ،صنعت
المپياد داريم؟ گفت :متاسفانه داريم؛ اما چرا؟ چون سهم
شهرس��تانهاي ما از المپيادها دارد به س��مت صفر ميل
ميكند .حدود هشت اس��تان داريم كه هرگز رنگ مدال
كشوريبهخودنديدهاند.امروزبهجاياينكهباشگاهدانش

شناس و كارش��ناس اعتياد درباره اين موضوع گفت:
مصوبهاي وجود دارد و از طرف ديگر مطالبهاي از سوي
اهالي برخي محلهها مطرح ميش��ود كه سبب شده
نهايتا چنين اقداماتي صورت بگيرد اما در رابطه با اثر
بخشياينگونهاقداماتبحثوجوددارد؛اينكهمعتادان
را دستگير كنيم و مدتي نگهداري كنيم و بعد هم آنها
را رها كنيم مسلما اثر بخش نخواهد بود و بايد در اين
روش تجديدنظر شود.
اوافزود:اگركسيدستگيرميشودبايدشرايطاورعايت
شودورفتارمناسبيبااوداشتهباشندتاشانوشخصيت
او حفظ شود ،درست است كه اين افراد معتاد و متجاهر
و بيخانمان هس��تند و عدهاي از وجود آنها ناراضي و
ناراحتندامابايدبدانيمكهاينافرادهمهمشكالتاعتياد
نيستند؛اگرهمهاينهاراهمجمعكنيمممكناستباز
هم عده ديگري به سطح جامعه بيايند! تا همين چند
وقت پيش ادعا ميش��د كه ما در تهران  15تا  20هزار
معتاد متجاهر داريم اما روز گذشته يكي از مسووالن

پژوهان جوان كار باش��گاهي كند ،دارد كار آموزشگاهي
ميكند .بايد اين نكته اصالح شود و باشگاه المپياد داشته
باشيم،نهآموزشگاه.موانعزياديدراينمسيروجوددارد.
رييس مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و باشگاه
دانشپژوهانجوانباتاكيدبراينكهبهدنبااحيايسمپادو
باشگاهدانشپژوهانجوانهستيماظهاركرد:درتابستان
براياردوهايالمپياد،بچههايشهرستانراخوابگاهميبريم
و ميگوييم از اينجا بيرون نرويد .ولي تهرانيها عصر از اردو
بيرونميروندواينامكانرادارنددركالسهايديگريهم
شركتكنند.نميتوانيماينكارراتوسعهدهيمچونپولش
رانداريموبهدانشگاهمجرياردويسالقبلهنوزبدهكاريم.
ويدربارهاينكهآياسنجشوآزمونوروديمدارسسمپاد
توس��ط افراد غيرنخبه و غيرمتخصص انجام شده است؟
گفت:امسالنه،وليسالپيشبله،توسطغيرمتخصصو
غيرنخبهانجام شد.سنجشبايدبهسمتشيوهغيرعلني
برود .دانشآموز شش س��ال در اختيار دوره ابتدايي است

اعالم كرد كه ما 28هزار معتاد متجاهر داريم اين نشان
ميدهد كه ما تعريف و حت��ي آمار واحدي از معتادان
متجاهر در كش��ور نداريم ،از همه اينها مهمتر به نظر
ميرسد ما عدهاي را در خيابان دستگير ميكنيم و به
اين دليل كه اين جمعآوري و دستگيري تكرار مكررات
اس��ت عده ديگري كه در خانه شان هستند و مصرف
ميكنند به خيابان ميآيند و معتاد متجاهر ميشوند!
براتي سده بيان كرد :بنابراين بايد در ابتدا تكليفمان را
روشن كنيم كه وضعيت چگونه است ،اين معتادان چه
تعداد هس��تند و چه تعدادي را ميخواهيم چه مدتي
نگهداري كنيم و اين نگهداريها با كدام هزينهها و با
چهشرايطيبايدانجامشود؟!ماميتوانيمكاريراانجام
بدهيم كه اكثر كشورهاي دنيا انجام ميدهند ،شواهد
علمي نشان ميدهد كه توسعه مراكز كاهش آسيب در
اينبينميتواندبسيارموثرباشدنهبستنمراكزكاهش
آسيب! در كنار همه اينها يك مساله بسيار مهم وجود
دارد و آن هم اين است كه هميشه يادمان باشد مشكل

و ميتوانن��د ۱۰درصد را معرفي كنند تا از بين آنها آزمون
بگيريم .مهاجراني با بيان اينكه طرح شهاب زمانبر است
گفت:شهاببرنامهملياستوفراموشنكنيمكهميخواهد
يك نيمرخ اس��تعدادي ارايه بدهد و كار سختي است .زود
استبرايميزانموفقيتطرحشهابقضاوتكنيم.
ويبهراهاندازيسمپادمهارتياشارهودربارهرتبههايبرتر
كنكورازمدارسغيردولتياظهاركرد:وقتيسمپادضعيف
ميش��ود حاصل اين است كه افراد درست براي المپيادها
انتخابنميشوند.بايدبهقانوناحترامگذاشت،غيردولتيها
رسميت قانوني دارند و اين اشكال سيستم است نه اشكال
مدارسودانشآموزانغيردولتي.بهدغدغهمعاونتابتدايي
برايحذفآزمونهايآسيبزنندهدورهابتداييهماحترام
ميگذارمزيراكهدغدغهدرستيبود.
ويدربارهتفكيكاستعدادهايبرترنيزگفت:تفكيكيك
موضوعديگراست،اماتفكيكحداقليبهرسميتشناخته
شدهاست.دودرصدافرادجامعهتيزهوشهستندومااكنون

اعتياددركشورمامعتادانمتجاهردرخيابانهانيستند
بلكه مشكل اصلي اين است كه ما هر كاري هم بكنيم
نميتوانيم از فزوني مواد و در دسترس بودن راحت آن
در كشورمان چشم پوشي كنيم.
اينكارشناساعتيادگفت:جمعآوريمعتادانمتجاهر
راحتترين و در دسترسترين كاري است كه در اين
حلقه انجام ميگيرد اما تا زماني كه موادمخدر وجود
دارد و ما نميتوانيم جلوي توزيع مواد مخدر را بگيريم
اين مشكالت پايان ندارد! ما يك عده را جمع ميكنيم
و بع��د ميبينيم كه يك عده ديگ��ري معتاد متجاهر
شدهاند و در آخر هم ميبينيم كه اين چرخ همچنان در
دور باطل خودش ميچرخد! با توجه به شرايط روز بايد
قوانينراهمبهروزكنيم،بايدازتجاربكشورهايديگر
كمك بگيريم چرا كه طي سالهاي گذشته دايما از اين
طرحها اجرا كردهايم ،اگر اثر بخش بوده بايد ديد كه چرا
همچنان اين اندازه معتاد متجاهر وجود دارد و اگر اثر
بخش نبوده چرا همچنان ادامه ميدهيم؟

روي دو درصد جمعيت دانشآموزي هس��تيم .اردوهاي
علميجهاديدرراستايتلفيقاست،سمپادفراگيروخانه
علوم پايه در راستاي تلفيق است و كارهاي خوبي دارد در
اينزمينهانجامميشود.
نخبهپروري و ظهور صنعت المپياد در حالي اس��ت كه در
بس��ياري از موارد آموزش و پرورش ت��وان حمايت از اين
دانشآموزان را ندارد .تا جايي كه امسال پسران المپيادي
براي خروج از كش��ور وثيقه مورد نياز را خودش��ان تامين
كردند.مهاجرانيدربارهاينموضوعگفت:امسالدرجريان
اعزامهايي كه صورت گرفت چون پسران مشمول خدمت
سربازي بودند بايد وثيقهاي ميپرداختند .اين اتفاق افتاد
چونمادرمركزسمپاداختيارينداشتيموتفاهمنامهايكه
بايدبانظاموظيفهامضاميشد،امضاءنشدوپسرانخودشان
برايخروجازكشوروثيقهگذاشتند.امسال ۲۳نفربهالمپياد
فيزيك اعزام شدند كه ۲۲نفر پسر بودند و مبلغ وثيقه۱۵
ميليونتومانبود.

نگاه قانون به معلوالن
يكسان است

معاونتوانبخشيسازمانبهزيستيكشورباتاكيد
بر اينكه نگاه قانون «حمايت از حقوق معلوالن»
به همه گروههاي معلوليت يكسان است ،گفت:
منظور از مناسبسازي در قانون نيز تنها محدود
به مناسبسازي فضاهاي فيزيكي نيست و حتي
آموزشنحوهبرخوردصحيحبامعلوالنرانيزشامل
ميشود .محمد نفريه در پاسخ به برخي انتقادات
در خصوص يكسان ديده نشدن انواع معلوليتها
در قانون حمايت از حقوق معلوالن ،با بيان اينكه
اين قانون يك قانون جامع است ،گفت :بسياري
از مواد قانون مرتبط به همه معلوالن است ،براي
مثال وقتي به موضوع تحصيل معلوالن پرداخته
ميشود ،ش��امل گروه خاصي از معلوالن نيست.
همچنين اشاره به موضوع مناسبسازي از جمله
مواردياستكهتنهامحدودبهمعلوالنجسميو
حركتينيست.ويبابياناينكهفرهنگيمبنيبر
اينكه«مناسبسازيتنهابرايمعلوالنجسميو
حركتي است» وجود دارد ،بيان كرد :اين فرهنگ
صحيح نيست بلكه مناسبسازي براي نابينايان،
ناشنوايان و  ....ساير گروههاي معلوالن هم هست.
يكي از نكاتي كه س��ازمان بهزيستي بر آن تاكيد
داردايناستكهمناسبسازيفقطساخترمپ
نيستبلكهخيليگستردهتراست.نفريهادامهداد:
برداشتمنازقانونحمايتازحقوقمعلوالناين
نيست كه اگر براي مثال چند مورد اسم نابينايان
آمده است ،آنها بيشتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
دستكمبرخوردوموضعسازمانبهزيستياينطور
نيستكهبيناينگروههاتفاوتيقائلشود.اگرچه
هزينه تامين وس��ايل كمك توان بخشي برخي
گروههامانندناشنواياندرخصوصتهيهسمعك
از گروههاي ديگر بيشتر است ،اما رويكرد سازمان
بهزيستي،نگاهبرابربهمطالباتوخواستههايهمه
گروههايمعلوالناست.
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ايرانيها در سال  ۹۷به اندازه  ۱۰سال گذشته از بازار كشور همسايه ملك خريدند

ركوردشكني درخريدآپارتمانهاي تركيه
گروه راه و شهرسازي|
طبق گزارش رسانههاي كشور تركيه در سال  ۹۷ميزان
خريد ملك در اين كشور توسط ايرانيها به اندازه خريد
ملك در  ۱۰س��ال گذشته بوده اس��ت .نايبرييس اول
اتحاديه مشاوران امالك با اعالم اين مطلب گفت :در حال
حاضر ،از آنجايي كه نميتوان از سقفي بيشتر ارز از كشور
خارج كرد ،ش��ركتهاي بازاريابي به روش تهاتر متوسل
ش��دهاند ،بدين صورت كه افراد هر چه در تهران دارند از
جمله ملك به ويژه در س��ه منطقه اول شهر و خودرو را با
ملكدرتركيهتهاترميكنند.حسامعقباييدرگفتوگوبا
ايلنابااشارهبهتبليغاتفروشوتهاترمسكندركشورهاي
خارجي در ش��بكههاي ماهوارهاي اظهار كرد :از چندين
سالگذشتهتبليغاتفروشامالكدركشورهايهمسايه
و كشورهاي دور و نزديك رواج پيدا كرده است كه عمده
اين تبليغات مربوط به خريد ملك در كشورهاي تركيه،
گرجستان ،امارات و اسپانيا ميشود.
وي ادامه داد :در سالهاي گذشته اين تبليغات در فضاي
پيام همش��هري انجام ميش��د و چندين صفحه از پيام
همشهري اختصاص پيدا ميكرد به اينگونه تبليغات كه
البته در آن زمان فروش مل��ك در قبرس ،مالزي و چند
كشور ديگر هم مطرح بود .نايب رييس اتحاديه مشاوران
امالك با تاكيد بر اينكه هيچ يك از مشاوران امالك وارد
اينگونهتبليغاتنشدند،گفت:درآنزمانهمشركتهايي
براي ف��روش امالك خارجي ثبت ش��دند و حتي برخي
از آنها ش��ركتي را هم ثبت نكردند و تنها دفتري را اجاره
كرده بودند .وي گفت :معموال شركتهاي عمراني به ثبت
ميرسيدندكهدراساسنامهآنهااجازهخريدوفروشملك
همآمدهبود،امادرآنزمانباثبتاسنادمذاكراتيداشتيم
تا در حدود اختيارات اين شركتها خريد و فروش ملك
حذف شود .عقبايي با تاكيد بر اينكه تبليغات براي فروش
ملك در كشورهاي خارجي مصداق فرار سرمايه از كشور
اس��ت ،گفت:با پليس اماكن مذاكراتي داشتيم تا دفاتر
فروشملكدركشورهايخارجيجمعشود .نايبرييس
اتحاديه مشاوران امالك با بيان اينكه امروز شاهد تبليغات
گسترده خريد و فروش مسكن در كشورهاي خارجي و
تهاتر ملك در ايران با ملك در س��اير كشورها در فضاي
مجازيوشبكههايماهوارهايمواجههستيم،گفت:طبق
اعالمرسانههايكشورتركيهدرسال 97ميزانخريدملك
در اين كشور توسط ايرانيها به اندازه خريد ملك در 10
سال گذشته بوده است.
 15درصد ساخت و سازها صنعتي است
عقبايي با اش��اره به تحول س��اخت و س��از مس��كن در
كشورهايي از جمله تركيه و گرجس��تان گفت :در حال
حاضر در كشورهاي همسايه شاهد ساخت و ساز صنعتي
مسكن هس��تيم و صنعتيسازي باعث ش��ده جذابيت
زندگي در شهرهاي اين كشورها افزايش يابد حال اينكه

در ايران تنها 15درصد ساخت و سازهاي مسكن صنعتي
است و همچنان  85درصد ساخت وساز به صورت سنتي
و بومي انجام ميش��ود .وي افزود :بطور قطع زرق و برق
صنعتيسازي ميتواند باعث شود مردم تمايل زندگي در
آن فضا را داشته باش��ند و در حال حاضر در ايران 1000
هزار ميليارد تومان سرمايه سرگردان وجود دارد و احتمال
اينكه بخشي از اين سرمايه جذب بازار مسكن كشورهاي
همسايه و ساير كشورها شود بسيار باال است.
بازاريابها به تهاتر ملك متوسل شدهاند
نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك با اشاره به افزايش
تهاتر ملك در تهران با كشورهاي خارجي به ويژه تركيه
گفت :از آنجايي كه خروج ارز و پول از كش��ور قوانين
خاص خود را دارد و نميتوان از س��قفي بيشتر پول از
كشور خارج كرد ،به همين دليل شركتهاي بازاريابي
ب��ه اين روشها براي فروش مس��كن در كش��ورهاي
خارجي متوسل شدهاند بدين صورت كه افراد هر چه
در تهران دارند از جمله ملك به ويژه در سه منطقه اول
ش��هر و خودرو را با ملك در تركيه تهاتر ميكنند .وي
افزود :راه ديگر فروش مسكن به ايرانيها در كشورهاي
خارجي اين است كه در ايران از متقاضيان ريال دريافت
ميكنند.

تصاوير دروغين امالك براي فريب ايرانيها
عقباييباتاكيدبراينكه90درصداينتبليغاتكالهبرداري
است و اساسا تصاويري از آن امالك در كشورهاي خارجي
نش��ان ميدهند كه وجود خارجي ندارد ،گفت :فيلمها و
عكسهايسايرامالكموجودرابهايرانيهانشانميدهند
و ميگويند در ازاي پولي كه ميدهند صاحب اين خانهها
ميشوند يا اينكه مدعي ميشوند ماكتهاي آماده شده
به زودي تبديل به مسكن ميشود كه آن هم دروغ است.
نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك درباره قوانين فروش
مسكندركشورتركيهگفت:قوانينخريدوفروشمسكن
در اين كشور بسيار پيچيده است و مردم هم اطالعي از اين
قوانينندارند.برايمثال،بسياريازامالكدرتركيهمتعلق
به دولت است يعني عرصه ملك دولتي است و فقط عيان
و بنا به مردم تعلق دارد يا اينكه خانهها 99س��اله هستند
و مالكيت در اين واحدها معنا ن��دارد همچنين برخي از
امالكهمباشرايطتايمشيرينگوفصليفروشميشوند.
بنابراين مردم قبل از خريد مسكن در كشورهاي خارجي
بايد از قوانين خريد و فروش در آن مناطق مطمئن شوند.
عقبايي تاكيد كرد :از سوي ديگر در اين كشورها اقامت از
روي خريد ملك برداشته شده است ،يعني ديگر با خريد
ملك نميتوانند اقامت اين كشور را دريافت كنند و برخي
از مردم هم اطالعي از اين موضوع ندارند.

تهاتر مسكن در بنگاه امالك مجاز نيست
نائب رييس اتحاديه مشاوران امالك درباره نحوه تهاتر
مسكندرايرانبامسكندركشورخارجيگفت:دراين
قراردادها يك فرمول وجود ندارد بلكه توافق دوطرفه
است و بين دو طرف مفاد آن تعيين ميشود اما به هر
حال انجام اين قراردادها در مشاوران امالك كشورمان
مجاز نيست .وي با اش��اره به تفاوت قيمت در ايران و
كشورهاي همسايه اظهار كرد :متوسط قيمت مسكن
در تركيه كمتر از متوسط قيمت در تهران است البته در
تهران مناطقي داريم كه حتي از گرانترين واحدهاي
مسكوني منهتن امريكا و ونكوور هم گرانتر است.
 550ميليون دالر براي خريد ملك در تركيه
در همين ح��ال،برخي گزارش ها حاكي اس��ت طي
 6ماهه نخس��ت س��ال جاري ميالدي ،خارجيها 3
ميليارد دالر ارز از طريق خريد امالك به اقتصاد تركيه
تزريق كردهاند .در اين ميان ،ايرانيها با افزايش 150
درصدي مهاجرت به تركيه و خريد 2هزار و 202خانه،
از بزرگترين گروههاي س��رمايهگذار در اين كشور به
حس��اب ميآيند .آنگونه كه «اعتمادآنالين» پيش از
اين گزارش ك��رده بود 550 ،ميليون دالر ميزان ارزي
است كه در 6ماه اول سال ميالدي براي به دست آوردن
شهرونديتركيهازكشورخارجشدهاست .بررسيهاي
نش��ان ميدهد كه ايرانيها تنها طي  6م��اه 2 ،هزار و
202خانه در تركيه براب��ر با  550ميليون و  500هزار
دالر خريدهاند .خانههايي كه اگر با ميانگين قيمت دالر
 12هزار توماني محاسبه شود ،قيمت هر كدام از آنها
حداقل  3ميليارد تومان اس��ت .با اين حساب  8هزار و
 724ميليارد تومان از منابع ارزي كشور ،تبديل به خانه
در تركيه شده است.
در كن��ار اين عددها ،مهاج��رت ايرانيها به تركيه نيز
 150درصد افزايش يافته است .بر اساس قوانين تركيه،
خارجيها براي اينكه بتوانند اقامت اين كش��ور را به
دستبياورند،بايد 500هزاردالردر يكبانك تركيهاي
حساب داشته باشند و تعهد دهند كه اين پول سه سال
در بانك بماند يا خانهاي به ارزش حداقل 250هزار دالر
خريداري كنند .ميدلايس��تآي مينويسد« :دولت
تركيه بعد از آنكه اين كشور وارد ركود اقتصادي شد،
قوانيني را براي جذب پول نقد به آن تصويب كرد .حاال
آمارها نشان ميدهد كه طرحهاي سرمايهگذاري ،بهتر
از حد انتظار موثر بودهاند».
همچنين بررسي آمارهاي ترك اس��تات ،مركز آمار
دولتتركيهنشانميدهدكهايرانيها 6.8درصدازكل
مهاجران به تركيه در سال  2018را تشكيل ميدهند.
قبل از ايران ،تركمنس��تان ،سوريه ،افغانستان و عراق
قرار دارند .عراقيها در جايگاه اول  23.6درصد از كل
جمعيت مهاجر تركيه راتشكيلميدهند.

رشد  104درصدي قيمت مسكن در  4سال
وي با اشاره به خريد مسكن در كشورهاي خارجي به
قصد س��رمايهگذاري و ايجاد ارزش افزوده اظهار كرد:
در سال  97و نيمه اول  98رشد قيمت مسكن در ايران
باالتر از تمام كشورهاي حوزه خليج فارس ،كشورهاي
همس��ايه ،كانادا و حتي مناطقي مانند منهتن امريكا
بوده اس��ت .بنابراين اگر اف��راد ميخواهند در بخش
مسكن سرمايهگذاري كنند هيچ كجاي دنيا به اندازه
ايران سوددهي نخواهد داش��ت چرا كه از سال  74تا
به امروز قيمت مسكن در ايران  104برابر رشد داشته
است .عقبايي ادامه داد :اما كساني كه قصد مهاجرت به
كشورهاي خارجي را دارند ،بايد قبل از خريد مسكن
وكيل حرفهاي در ايران و كشور مقصد به كار بگيرند تا
از تمام قوانين خريد و فروش ملك در آن كشور يا تهاتر
آن با امالك خود اطالع يابند.
وي با بيان اينكه به هر حال كالهبرداريها در اين زمينه از
چندينسالگذشتهوجودداشتهوبسياريازاينتبليغات
هم با اهداف س��وء انجام ميشود ،گفت :از وزارت ارشاد و
پليس فتا درخواست داريم جلوي فعاليت اين افراد براي
تبليغات خريد و فروش ملك در كش��ورهاي خارجي را
بگيرند چرا كه بسياري از تبليغكنندگان هم فاقد هويت
هستند و نميتوان به آنها اعتماد كرد.

«تعادل» تحوالت بازار مسكن منطقه  1طي  10ساله گذشته را بررسي ميكند

تكرار الگوي افزايش معامالت پيش از جهش قيمت ها

گروهراهوشهرسازي|زهرهعالمي|
بررسي تحوالت بازار مسكن در منطقه يك پايتخت طي
س��الهاي اخير حكايت از آن دارد كه اين منطقه همواره
گرانترين واحدهاي مس��كوني را در تهران داشته و دارد و
حجممعامالتانجامشدهدراينمنطقههمدراغلبموارد
جزو فهرست 10منطقهپرفروشپايتختقرارداشتهاست
و با وجود رشد افسارگسيخته قيمتها در اين منطقه طي
يكيدوسالگذشته،اينمنطقههموارهمشتريانخاصو
وفادار خود را دارد.
اماتحليلتحوالتبازارمسكندرمنطقهيكپايتختطي
 10سالاخيركهتوسطمركزآمارايرانمنتشرشدهاست،
نشانميدهد،بيشترينمعامالتثبتشدهدراينمنطقه
مربوط به سال 90با 10هزار و 907فقره معامله و كمترين
ميزانقراردادهايخريدوفروشمسكنبهسال 89با 4هزار

و 603فقرهاختصاصدارد.
بررسيها همچنين نش��ان از آن دارد كه بيشترين حجم
معامالت مسكن ،يك سال پيش از جهش قيمتها و ورود
به دوره رونق بوده است .در سال  90يعني يكسال پيش از
نخستينجهشبازارمسكنطي 10سالاخير(،)91-92
بيشترين ميزان قراردادهاي خريد و فروش مسكن تا سال
جاري در اين منطقه به ميزان 10هزار و 907فقره معامله
ثبت شده است و پس از آن هم در سال 96و يكسال قبل از
دومين جهش بازار مسكن ( )97-98شاهد امضاي 9هزار
و 68معاملهدرمنطقهيكپايتختبوديم.
البته حجم معامالت مسكن در گرانترين منطقه پايتخت
طي  10سال اخير ،فرآيندي همراه با فراز و نشيب داشته
اس��ت و درحالي كه تعداد قراردادهاي امضا شده در سال
 90نسبت به سال  ،89رش��د  136درصدي داشته است،

در سال  91ش��اهد كاهش  30درصدي معامالت نسبت
بهسال 90بوديم.
در س��ال  92هم كه دوران رونق بازار مس��كن بود ،حجم
معامالت كاهش يافت اما درس��ال ،93تعداد قراردادهاي
خريد و فروش مسكن رشد كرد اما دوباره درسال  94افت
كرد و در س��ال  95هم اتفاق خاص��ي در تعداد معامالت
نداشتيمتااينكهحجممعامالتدرسال 96نسبتبهسال
،95افزايش 30درصديداشتوپسازآنحجممعامالت
درسال 97نسبتبه 96كاهشيافت.
رشد 71درصديقيمتدرسال
بررسي قيمت هر مترمربع زيربنا در منطقه يك پايتخت
حاكي از آن اس��ت كه بيشترين ميزان متوسط قيمت هر
متر مربع مسكن در اين منطقه مربوط به سال 97و متري

تعداد معامالت آپارتمان در منطقه1

متوسطقيمتهرمترمربع آپارتماندرمنطقه1

سال

سال

 19ميليون و 70هزار تومان است و كمترين ميزان قيمت
هم به س��ال 89و ثبت متري 3ميليون و 550هزار تومان
بازميگردد.
نگاه به قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در  10ساله
گذش��ته نش��ان ميدهد كه قيمتها هم��واره روند
صعودي داشتهاند و بيشترين رشد ساالنه قيمت هم
مربوطبهسال 96به 97بارشد 71درصدياست،يعني
باالترينميزانافزايشقيمتدردومينجهشقيمتي
مسكن در سال  97رخ داده است ،درحالي كه بررسي
نخستين جهش قيمتي مسكن در سال 64،91درصد
رشد كرده است.
گرچه افزايش قيمت طي 10ساله اخير ،روندي ثابت بوده
اس��ت ،اما كمترين درصد رشد مربوط به سال 93به 94با
افزايش 2درصدياست.

قيمتواحدهايكوچكتراز 100مترمربع
براساسگزارش بانك مركزي متوسط قيمت هرمترمربع
زيربنادرمنطقهيكدرشهريورسال،98متري 25ميليون
تومان است ،اما گزارش روزنامه «تعادل» از قيمت مسكن
در منطقه يك نش��ان ميدهد ،قيمت هرمترمربع اغلب
واحدهايمسكونيدراينمنطقهباالي 25ميليونتومان
اس��ت .روزنامه «تعادل» ،جدولي از قيمت كل  10واحد
مسكونيكوچكتراز 100مترمربعرادربرخيمحالتاين
منطقهارايهدادهاست.
بررسي قيمتها در 10محله از منطقه يك پايتخت نشان
ميدهد كه قيمت هرمترمربع واحد مس��كوني باالي25
ميليونتوماناستوبرايخريديكواحدمسكونيمتوسط
متراژ در اين منطقه با كمترين ميزان قيمت بايد دستكم
يكميلياردو 875ميليونتومانداشتهباشيد.

قيمتهايپيشنهاديواحدهايمسكونيمتوسطمتراژدرمنطقهيكتهران(ميليونتومان)
محله

قيمتكل

متراژ

قيمتهرمترمربع

نياوران

76

36

2736

اقدسيه

70

31.4

2200

زعفرانيه

50

50

2500

الهيه

100

35

3500

قيطريه

80

30.6

2450

فرشته

88

47

4136

نوبنياد

97

22.6

2200

سوهانك

97

30.9

3000

اوين

92

30

2760

دارآباد

88

25

2200

اجراي  18برنامه كاهش خطر در شريانهاي اضطراري تهران
پيروز حناچي ،ش��هردار تهران با بيان اينكه با همكاري
ژاپنيها آسيبپذيري تهران در برابر حوادثي چون زلزله
مورد بررسي قرار گرفته است تاكيدكرد :شناسايي و تهيه
نقشه گس��لهاي تهران بر اين اساس در دستور كار قرار
گرفت.همچنينشريانهايتهرانهمشناساييشدو۱۸
برنامهاولويتداردرخصوصكاهشخطردراينشريانها
در حال حاضر در دست اجراست.
به گزارش ايسنا ،حناچي در همايش ملي مصونسازي
زيرس��اختها و صيانت از مردم كه با حضور شهرداران و
روساي شوراهاي اسالمي سراسر كشور در وزارت كشور
برگزار ش��د ،با بيان اينكه برخي از بحرانه��ا در اختيار
ما هس��تند و برخي ه��م در اختيار ما نيس��تند ،اما قابل
شناسايياند گفت :عوامل متعددي باعث آسيبپذيري

درشهرهاميشوندكهشاملعواملفيزيكيساختمانها،
مهاجرتبهشهرها،مباحثحاشيهنشينيميشودوايجاد
گروههاي آسيبپذير ميش��ود و همچنين آسيبهاي
فرهنگي سياسي و اقتصادي و نيز  ...ديده شده است.
او با اشاره به اينكه آسيبها يا از اراده انسان خارج هستند
يا اينكه آسيبهاي انسانساز هستند افزود :در كالنشهر
تهران ،اقداماتي در خصوص مقابله با آسيبها انجام شده
است كه تحت عنوان پدافند غير عامل يا تاب آوري شهري
از آن ياد ميشود و نقطه شروع آن نيز به بعد از زلزله ژاپن
باز ميگردد .در زلزله كوبه ژاپن  ۶هزار نفر جان خود را از
دست دادند و تقريباً تمام شريانهاي اصلي شهر تخريب
شدند .همچنين گفته ميشود ،تلفات ناشي بعد از زلزله
خيليبيشترازتلفاتخودزلزلهبود.اينزلزلهنقطهعطفي

براي ژاپنيها و كل دنيا بود زيرا بسياري از تجربياتي كه در
حوزه ريسك و بحران داريم به كشورهايي مربوط ميشود
كه در اين زمينه تجربيات بيشتري دارند.
او با بيان اينكه در حال حاضر بانك اطالعات خوبي در مورد
زير ساختها در تهران داريم كه اطالعات جديد هم به آن
اضافه ميشود گفت :درحال حاضر چيزي كه مهم است
پرداختن به اطالعات و تصميمگيري بر اساس اطالعات و
برنامهريزي در اين خصوص است و شناسايي مخاطرات
تهران نيز نتيجه اين مطالعات بود.
شهرداري تهران اظهار كرد :شناسايي و تهيه نقشه گسل
تهران بر اين اساس در دستور كار قرار گرفت و همچنين
شريانهاي تهران هم شناسايي شد و ۱۸برنامه اولويتدار
در خصوص كاهش خطر در ش��ريانهاي تهران در حال

حاضر در دست اجراست .او ادامه داد :ايمنسازي مخازن
س��وخت هم مورد پيگيري قرار گرفته است .همين طور
تامين آب شرب براي ش��رايط اضطراري ،تدوين اليحه
عملياتي مديريت بحران و برنامه واكنش اضطرار در مترو
 ...و همچنين تهيه نقشه راههاي اضطراري تهران ،امكان
خروج در شرايط اضطرار ،موضوع فرونشست و خطرات
ناش��ي از آنكه موضوع مهمي است نيز در دستور كار قرار
گرفته است.
حناچي تصريح كرد :همچنين ساختمانهاي مهم مانند
بيمارستانها و مراكز مهم خودشان بايد ايمن باشند زيرا
كه اين مراكز در زمان بحران خودشان بايد خدمات ارايه
دهند و اين امر از وظايف مهم شهرداران است.آمادگي در
برابر آسيبها و همين طور برگزاري مانورها و مخاطرات

ناش��ي از آنها را كم ميكند و قدم اول هم بايد از مدارس
آغاز شود.
جمال��ي نژاد مع��اون عمراني وزير كش��ور ني��ز كه در
اين مراس��م حضور داشت ،در س��ال  ۹۵براي اولينبار
آمارگيريدرخصوصمهاجرتانجامشداماچرامديران
شهري به آن توجه نميكنند ،چرا شهرداران شهرهاي
مياني بزرگ و كوچك به اين موضوع توجهي ندارد ،اگر
بهعنوانشهردارشهرهايبزرگوكوچكوميانيبهاين
آمارهاتوجهميكرديمكهازشهرهايمابهچهشهرهايي
مهاجرت ميشود و اگر در آن شهرهاي مبدا مهاجرت،
خدمات و امكانات مناسبي ارايه ميداديم ،ميتوانستيم
در مانايي جمعيت موثر باشيم .اين آمارهاي مهاجرتي
براي تك تك شهرها احصا شده است.

ايرانشهر
ابطال حق اياب و ذهاب
مديران شهري و شوراي شهر

ديوان عدالت اداري كشور ،مقرره تعيين حق اياب
و ذهاب براي اعضاي ش��وراهاي شهر و مديران
شهري را ابطال كرد.
به گزارش فارس ،در پي شكايت سازمان بازرسي
كل كشور از چهل و دومين مصوبه سال ۱۳۹۳
شوراي اسالمي شهر كمال شهر مبني بر تعيين
حق اياب و ذهاب براي اعضاي ش��وراي ش��هر و
مديران ش��هري ،هيات عمومي دي��وان عدالت
اداري پس از بحث و بررس��ي در اي��ن مورد و با
توجه به اينكه پرداخت هرگونه وجه به هر صورت
به اش��خاص از خزانه دولت و موسسات عمومي
غيردولتيبايدمستندقانونيداشتهباشدوتعيين
وجه براي اياب و ذهاب اعضاي شوراي اسالمي
توس��ط خودش��ان را خارج از حدود اختيارات
قانوني دانسته و با اكثريت آرا ،رأي به ابطال اين
مقرره داد.
براساسماده ۹۲قانونتشكيالتوآييندادرسي
ديوان عدالت اداري چنانچه مصوبهاي در هيات
عمومي ابطال ش��ود ،رعايت مف��اد رأي هيات
عمومي در مصوبات بعدي الزامي است.

اطالعدقيقيازسرنوشت
«پروندهامالكنجومي»نداريم

محمود ميرلوحي ،رييس كميته اقتصادي شوراي
شهرتهرانگفت:متاسفانههنوزاطالعاتدقيقياز
سرنوشت «پرونده امالك نجومي» نداريم.
به گزارش ايلنا ،ميرلوحي درخصوص بازپسگيري
امالك شهرداري تهران اظهار كرد :پروندهاي تحت
عنوان «ام�لاك نجومي» قب��ل از روي كار آمدن
شوراي شهر پنجم مطرح شد كه بازتاب رسانهاي
بسياري داشت ،اما متاس��فانه هنوز هم اطالعات
دقيقي از سرنوش��ت آن پرونده و تعداد امالكي كه
بازپس گرفته شده است ،نداريم .چند روز گذشته
از مديركل حقوقي س��ازمان امالك و مستغالت
شهرداري تهران در اين باره سوال كردم و مشخص
شد؛ هنوز اطالعات دقيقي از سرنوشت آن پرونده
در دست نيس��ت .رييس كميته اقتصادي شوراي
شهر تهران با بيان اينكه تاكنون چند مورد از امالك
مستردشدهاست،اظهاركرد:قوهقضاييهچندمورد
ديگر را نيز تاييد كرده است ،اما خبر نداريم ،آيا اين
موارد به دادگاه رفته است ،براي آنها كيفرخواست
صادر شده يا در مرحله بازپرسي است .وي تصريح
كرد :اولين گزارش درب��اره پرونده امالك نجومي
توسط شهرداروقت تهران ،محمدعلي نجفي تحت
عنوان «گزارش تغيير و تحول» به ش��ورا ارايه و بر
اساس آن اعالم ش��د؛  ۶۷۴ملك شهرداري تهران
در اختيار افراد حقيقي و حقوقي ق��رار دارد .از آن
زم��ان با پيگيريهاي بعدي اين تع��داد به ۱۹۰۴
فقره رس��يد كه ب��ه صورت پالك اس��ت و ممكن
است هر پالك شامل چند واحد باشد .ميرلوحي با
بيان اينكه در فرآيند واگذاريها به عنوان مثال به
موسسات مردم نهاد غيردولتي ،خيريهها و اماكن
مذهبي بايد تناسب وجود داشته باشد ،اظهار كرد:
نبايد بيش��تر از  ۵۰درصد به خيريهها و نهادهاي
مذهبي يارانه داد ،نبايد اينگونه باش��د كه كس��ي
بخواهد ساالنه  10ميليون تومان كار خيريه انجام
دهد ،اما اجاره ملك شهرداري كه در اختيار دارد،
 ۱۰۰ميليون تومان باشد .عضو شوراي شهر تهران
با بيان اينكه منتظر ارايه هرچه زودتر اين فهرست
هستيم،افزود:متاسفانهروندبازگشتامالكخيلي
كند است و تنها  ۱۶۹واحد آنهم با پيگيريهاي
قضايي احصا شده است .عدهاي فكر ميكنند ،اين
امالك حقآنها است ،در حالي كه شهرداري مدام
اعالم ميكند ،اين امالك داراييهاي مردم است و
بايد هرچه زودتر بازگردد.
ميرلوحي در پاس��خ به اينك��ه ضرباالجلي براي
بازپسگيري امالك تا شهريور اعالم كرديد ،اما چرا
محقق نشد ،گفت :انتظار ما بازپسگيري زودتر از
پايان س��ال است .ما تحقيق و تفحصي را براي اين
امالك مش��خص كرديم و ش��هرداري دو ماه از ما
فرصت خواست كه همينروزها به پايان ميرسد و
اگر نشود امالك را با سرعت بيشتري پس بگيريم،
خودمان به سمت تحقيق و تفحص پيش ميرويم.

واگذاري ۲۲هزارهكتاراراضي
پاركسرخهحصاربهشهرداري

روز گذش��ته در مراسمي با حضور محمود حجتي
وزير جهاد كشاورزي و پيروز حناچي شهردار تهران
تفاهمنامه «اجراي مديريت بهرهوري و نگهداري از
پاركهاي جنگلي و توسعه فضاي سبز شهر تهران
با شهرداري» امضا ش��د .در اين راستا وزارت جهاد
كش��اورزي  ۲۲هزار هكتار اراض��ي پارك جنگلي
س��رخه حصار را به مدت  ۳۰س��ال به ش��هرداري
تهران واگذار كرد.
بهگزارشمهرتفاهمنامهاجرايمديريتبهرهوريو
نگهداري از پاركهاي جنگلي و توسعه فضاي سبز
شهر تهران در چارچوب تبصره  ۱ماده  ۲قانون ملي
ش��دن جنگلها و مراتع كشور و مفاد ماده  ۳قانون
حفاظتوبهرهبرداريازجنگلهاومراتعكشوربين
وزارت جهاد كشاورزي و شهرداري تهران به امضا
رسيد.براساسمفادتفاهمنامهمذكورپاركجنگلي
سرخه حصار به ش��هرداري تهران احاله مديريت
خواهد شد و شهرداري منطقه  ۱۳تهران ميتواند
براساس اين تفاهم نامه و قبل از انعقاد قرارداد ماده
 ۳قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها ،بودجه
اجرايي مورد نياز پارك س��رخه حصار را از مراجع
مربوطهپيگيريكند.
همچنين،پيروتوافقانجامشدهمقررشدشهرداري
تهران به جاي س��اختمان نيم��ه كاره احداثي در
بوستان جنگلي ياس ،متعاقب هماهنگي با سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور ساختماني را
به عنوان جايگزين و معوض آن (از اموال متعلق به
شهرداري تهران) به مجموعه تحويل دهد.

اخبار
امتياز «موبايل مسافري»
قابل واگذاري نيست
تسنيم|رييسمركزتوسعهتجارتالكترونيك
وزارت صمت با بيان اينكه ورود موبايل به صورت
مس��افري ،امتي��ازي قابل واگذاري نيس��ت ،از
مهلت اعتراض يك ماهه براي كساني كه پيامك
هش��دار دريافت كردهاند خبر داد .علي رهبري
با اش��اره به سوءاس��تفادههاي صورت گرفته در
ثبت گوشيهاي قاچاق تحت عنوان گوشيهاي
مسافري اظهار كرد :تا اين لحظه سوءاستفاده از
رويه مس��افري در واردات  37هزار گوشي تلفن
همراه محرز شده و بر همين اساس براي  7هزار
ي تلفن همراهي كه در ش��بكه اپراتوري
گوش�� 
فعال شدهاند ،پيامك هشدار ارسال شده است.
او با تاكيد بر اينكه هيچيك از اين گوشيها قطع
نشدهاند و صرفا پيامك هشدار براي آنها ارسال
ش��ده اس��ت ،افزود :از ميان اين  37هزار گوشي
تلفن همراه ،تنها  7هزار گوش��ي موبايل داخل
شبكه اپراتوري كشور فعال بوده كه در 7تا 10روز
منتهي به تاريخ ارسال پيامك ،فعال شده بودند
و  30هزار گوشي ديگر ،نه سيم كارت داخلشان
قرار گرفته و نه استعالم شدهاند.

رشد سهبرابري سرمايه
صندوق بيمه معدني
ايرنا|معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت گفت:
براساس برنامهريزيها ،امسال سرمايه صندوق
بيمه سرمايهگذاري فعاليتهاي معدني با رشد
بيش از سه برابر از  ۱۰۰به  ۳۵۰ميليارد تومان
ميرس��د و س��ال آينده در چارچوب حمايت
از بخش خصوصي دس��تيابي به  ۵۰۰ميليارد
تومان خواهد رسيد .خداداد غريبپور تصريح
كرد :صندوق ياد ش��ده حمايت و پشتيباني از
فعاالن معدني بخش خصوصي را برعهده دارد
و پيشبيني ميشود براي بهرهبرداران معدني
نقش موثري نسبت به گذشته ايفا كند .او اجراي
طرح احيا و فعالسازي معادن كوچك مقياس را از
برنامههاي اصلي وزارت صنعت ،معدن وتجارت
اعالم كرد و گفت :امسال  ۱۵۰معدن در دستور
كار قرار گرفته كه پيشبيني ميش��ود اشتغال
س��ه هزار نفر را به دنبال داش��ته باشد .رييس
هيات عام��ل ايميدرو برنامه امس��ال را افتتاح
 ۳.۹ميلي��ارد دالر طرحهاي آماده بهرهبرداري
ذكر كرد و گفت :پيشبيني ش��ده كه  ۱۰هزار
فرصت ش��غلي مس��تقيم جديد در اين ارتباط
ايجاد شود كه مشاغل غيرمستقيم زيادي را به
دنبال خواهد داش��ت ،در حالي كه پارسال ۲.۱
ميلي��ارد دالر طرحهاي مربوط ب��ه ايميدرو به
بهرهبرداري رسيد.
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صنعت،معدنوتجارت

ليست ممنوعههاي واردات طوالنيتر ميشود

صرفهجويي ارزي درصنايعكليد خورد
تعادل|
«ليس��ت ممنوعههاي وارداتي طوالنيتر شد ».براساس
اظهارات روز گذش��ته وزير صمت ،سياس��ت كاهش۱۰
ميليارددالريوارداتكشورتاسال ۱۴۰۰دنبالميشود؛
برهميناساس،ازاينپسشاهدممنوعيتهايبيشتري
در حوزه واردات ب��ه ويژه در بخشهاي مختلف صنعتي
كشورخواهيمبود.امادستيابيبهچنينهدفي،نيازمند۲
ميليارد دالر سرمايهگذاري ارزي و ۲۰هزار ميليارد تومان
سرمايهگذاريريالي(درمجموعحدودچهارميليارددالر)
است .با اتخاذ اين سياست ،كاهش ارزي بري در صنايعي
چون«نساجيوپوشاك،صنايعسلولزي،صنايعشيميايي،
صنايع معدني ،صنايع فلزي ،لوازم خانگي ،ماشينآالت،
صنعت خودرو و ل��وازم برقي و الكتريكي» رخ خواهد داد.
البته در همين راستا ،بانك مركزي تضمين كرده است با
تشكيلصندوقهايسرمايهگذاريدركشورسرمايههاي
مردميراجذبكندتادرصنايعمورداستفادهقرارگيرد.
سياست كاهش واردات
وزيرصنعت،معدنوتجارتدرجرياندومينميزتخصصي
تعميق ساخت داخل صنعت خودرو از برنامهريزي براي
كاهش  ۱۰ميليارد دالري واردات كش��ور تا سال ۱۴۰۰
خبردادكهبخشيازآندراجرايميزهايتعميقساخت
داخلدنبالميشودوگفت:دستيابيبهاينهدفنيازمند
 ۲ميليارددالرسرمايهگذاريارزيو ۲۰هزارميلياردتومان
س��رمايهگذاري ريالي (در مجموع حدود چهار ميليارد
دالر) است.
رضارحمانيادامهداد ۱.۲:ميليارددالرازاينصرفهجويي
در صنعت نساجي و پوشاك ۵۰۰،ميليون دالر در صنايع
سلولزي ۲.۷،ميليارددالردرصنايعشيميايي ۲.۴،ميليارد
دالر در صنايع معدني ۶۰۰،ميليون دالر در صنايع فلزي،
 ۶۵۰ميلي��ون دالر در لوازم خانگي ۶۵۰،ميليون دالر در
ماش��ينآالت ۱.۴،ميليارد دالر در صنعت خودرو و۲۵۰
ميلي��ون دالر در لوازم برقي و الكتريك��ي خواهد بود .او از
قولمساعداينبانكبرايتامين ۱۰۰هزارميلياردتومان
نقدينگي صنايع در  ۶ماهه دوم امس��ال خبر داد و گفت:
اكنونبرنامههايتوسعهايوساختداخلوزارتصنعت،
معدن و تجارت آماده اس��ت و انتظار ميرود كس��اني كه
تواناييهمكاريدارندپايكاربيايند.
وزير صنعت ،معدن و تجارتبا اشارهبه حجم سرمايههاي
سرگرداندرسطحجامعه،ابرازاميدواريكرد:بانكمركزي
با تضمين كردن تشكيل صندوقهاي سرمايهگذاري در
كشور سرمايههاي مردمي را جذب آنها كند تا در صنايع

مورد اس��تفاده قرار گرفته ش��ود .او به برنامهريزي براي
افزايش ۲۶۰هزار دس��تگاه خودروي س��واري بيشتر در
سال  ۹۸نسبت به سال گذشته (در مجموع  ۱.۲ميليون
دس��تگاه خودروي س��واري در سال )۹۸اش��اره كرد كه
نيازمند  ۶هزار ميليارد تومان س��رمايه در گردش و ۵۰۰
ميليونيوروسرمايهگذاريارزياست.رحمانيهمچنين
از برنامهريزي براي فعالسازي 2هزار واحد صنعتي راكد
درسالجاريخبردادكهنيازمندنقدينگياست.اودرباره
توليدالستيكخودروهايسنگيندركشورگفت:تاسال
گذشته ۷۰درصداينالستيكهاوارداتيبود،اماباتعريف5
طرحدراينزمينهدرشهرهاي«اردبيل،بيرجند،كرمانشاه،
سنندجوزابل«حداكثرتا 3سالآيندهنيازهايكشوررارفع
خواهيم كرد.اين مقام مسوول اظهار كرد :اكنون در توليد
چادر مشكي ۸۰درصد واردات داريم ،اما با تعريف طرحي
در قزوين و با تولي��د ۳۰ميليون متري اين محصول۳۰،
درصد از واردات آن كاسته خواهد شد .او بيان كرد :تا پايان
سالپنجميزتعميقساختداخلديگردرصنعتخودرو
خواهيم داشت و عالوه بر آن برگزاري اين ميزها در صنايع
لوازمخانگي،فوالد،مس،پتروشيمي،موتورسيكلت،برق
والكترونيكوحوزهفناورياطالعاترادربرنامهداريم.
ضرورت كاهش يارانههاي پنهان
ازآنسو،درايننشستعضوهياتعاليحلاختالفسران
قوانيزبابياناينكهساالنهبيشازيكتريليونو ۳۰۰هزار
ميلياردتومانيارانهپنهانپرداختميشود،گفت:اينرقم
دركشورهمسايهغربيماصفراستودولتومجلسبايد
باهمكارييكديگرحداقلاينعددرابهيكچهارمبرسانند
تااقتصادكشورآسيبنبيند.محمدحسنابوترابيفرداظهار
كرد:دشمنهموارهبهدنبالاينبودهكهبااعمالتحريمها،
صنعتكشوررانابودكند.هرچندمادرروزهاياولشاهد
ركود و تعطيلي برخي صنايع بوديم اما اكنون تمام آمارها
حكايت از جهش در توليدات حوزههاي مختلف دارد .او با
اشارهبهبازديدخودازكارخانهسايپاگفت:اينمجموعهنيز
پس از يك دوران ركود ش��اهد جهش معناداري در توليد
استوپيشبينيسايپاايناستكهتوليداتاينشركتدر
سال ۹۸تا ۵۴۰هزارخودروافزايشپيداكندوتهديدهابه
يكفرصتتبديلشود.امروزماتوانستهايمبهمعنايواقعي
تهديدهاراتبديلبهفرصتكنيم.درسال ۹۷توليدسايپاتا
 ۷۰۰دستگاهدرروزكاهشپيداكردهبود،امادرششماهه
نخست امسال توليد بين  ۱۸۰۰تا  2هزار دستگاه در روز
افزايشيافتهوحدودسهبرابرشدهاست.امروزبايكجهش
معنادارمواجههستيم.عضوهياتعاليحلاختالفسران

قواهمچنينبااشارهبهصحبتهايوزيرصمتدربارهنيازبه
تامينماليگفت:اينكهآقايرحمانيگفتندمابهمنابعمالي
زيادي نياز نداريم و فقط سرمايه در گردش ميخواهيم به
معنيايناستكهدرسالهايقبلسرمايهگذاريمناسبي
انجام شده است .منابع هميشه محدود هستند و مهم اين
است كه سياستگذاران كشور منابع را به سمتي هدايت
كنندكهاثرگذارومولدباشد.
كاهش  85ميليون يورو ارزبري در يك سال
ازسويديگر،سرپرستمعاونتامورصنايعوزارتصمت
نيز در اين نشس��ت عنوان كرد :با برگزاري نخستين ميز
تعميقساختداخلدرصنعتخودرودرماههايگذشته،
تاكنون ۹قطعهبهتوليدانبوهرسيدهوباتوليدانبوهسهقطعه
بيشاز ۲۰هزاردستگاهخودرويناقصخودروسازانازكف
پاركينگهاخارجشد.مهديصادقينياركيافزود:درميز
نخست تعميق ساخت داخل قراردادهايي بين «ساپكو،
سازه گستر و مگاموتور» با  ۳۲شركت قطعه ساز با هدف
توليد ۳۵قطعهبراييكسالمصرفايرانخودرووسايپا
منعقدشد.ارزشرياليسرمايهگذارياينقراردادها۷۴۰
ميلياردتومانبودكهانتظارميرودطييكسال۸۵ميليون
يوروكاهشارزبريبهدنبالداشتهباشد.اوبااشارهبهاينكه
اكنون ،قرارداد همكاري با  ۳۶شركت قطعه ساز با هدف
داخليسازي  ۴۲قطعه منعقد ميشود ،افزود :ارزش اين
قراردادها بين خودروسازان و قطعهسازان يك هزار و۲۰۰
ميلياردتوماناستوصرفهجوييارزي ۹۰ميليونيورويي
بهدنبالخواهدداشت.بابرگزاريايندوميز،درمجموع۷۷
قطعه خودرويي در داخل توليد شده و  ۱۷۵ميليون يورو
كاهشارزبريبرايكشوربهدنبالخواهدداشت.
در اين راستا ،مديركل دفتر حمل ونقل وزارت صمت نيز
در اين نشست گفت :در ميز اول تعميق ساخت داخل در
صنعتخودروبرايداخليسازي ۳۵قطعهقراردادامضاشد
كه 12قطعه آن تاكنون به توليد انبوه رسيده و در ميز دوم

براي داخليسازي ۴۲قطعه با ۳۶قطعه ساز قرارداد بسته
شدهاست.سيدرضامفيديبيانكرد:ايجادسامانهتوانيران
برايپيگيريساختداخليكابتكاربودهتاسرمايهگذاران
به سمت اطالعات درست هدايت شوند .مفيدي افزود :در
ميز اول 32 ،شركت س��ازنده توليد  35قطعه را بر عهده
گرفتند و  ۱۲قطعه از  ۳۵قطعه ميز اول ساخت داخل به
توليدانبوهرسيدهو ۲۳قطعهتاپايانسالواردچرخهتوليد
انبوهخواهدشد.اووارداتيبودنقطعهوسرمايهگذاريكم
و متوسط و قطعاتي از خودروهاي راهبردي از ويژگيهاي
ميزدومدانستوبيانكرد:درميزدومخواستيممحصول
قطعهسازان كوچك و متوسط را تحت پوشش قرار دهيم
و در اين ميز براي داخليسازي  ۴۲قطعه با  ۳۶قطعه ساز
قراردادبستهشد.بهگفتهاو،ارزشقراردادهايميزدومبالغ
يك هزار و ۲۳۱ميليارد تومان است كه باالي ۹۱ميليون
يوروكاهش ارزبري دارد.
پنج پيشنهاد
از سوي ديگر ،دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه
و قطعهس��ازان هم در اظهاراتي بيان كرد :براس��اس
سياست داخليس��ازي قطعات تا پايان سال جاري،
سهم داخليس��ازي قطعات خودرويي به  ۲۵درصد
ارزش واردات آن خواهد رسيد .آرش محبينژاد افزود:
برگزاري دو ميز تعميق ساخت داخل قطعات صنعت
خودرو ،تاكنون موجب شده تا حدود ۲۰۰ميليون دالر
داخليسازي در اين صنعت انجام شود و بر اين اساس
مانع ورود  ۱۰درصدي واردات ش��ده است .بنابه آمار
اعالمياز سوياو ،ساالنه ۳.۵ميليارد دالر صرف واردات
كاالها و قطعات مورد نياز خودروسازان و قطعهسازان
ش��ده ۱.۱ ،ميليارد دالر قطعات قاچاق وارد ميشود و
 ۱.۵ميليارددالردربازارخدماتپسازفروشخودروها
صرفميشود .درهمينحال،مديرعاملايرانخودروهم
بيان كرد :از محل قرادادهايي كه در راستاي داخليسازي

قطعاتدرميزنخستتعميقداخلباقطعهسازانمنعقد
شده ۴۴ ،ميليون دالر صرفه جويي ارزي در ايران خودرو
انجام ميشود .فرشاد مقيمي افزود :در ميز نخست كه به
همت وزارتخانه در ماههاي گذشته تشكيل شد ،اكنون۶
قطعهموردنيازمحصوالتايرانخودروبهتوليدانبوهرسيده
و در خطوط توليد در حال استفاده است .او بيان كرد :پنج
قطعهديگرنيزدرمراحلپايانيتوليدانبوهاستوتاييدنمونه
يكقطعهديگرنيزبهانجامرسيدهاست.اينمقاممسوول
از مشخص شدن سهم داخليس��ازي پنج ماژول اصلي
محصوالتاينگروهصنعتيشاملبرقوالكترونيك،بدنه،
تزيينات داخلي ،شاسي و قواي محركه به منظور كاهش
آسيبپذيريدربرابرتحريمهاخبرداد.
همچني��ن در اين نشس��ت ،س��يدجواد س��ليماني،
مديرعاملسايپابابيانايناينكهاينگروهخودروسازي
در ميز نخست داخليسازي ،تعداد  ۱۵قطعه و در ميز
دوم  ۲۴قطعه مورد نياز محصوالت خود را بوميسازي
كرده ،گفت :در ميز نخس��ت براي هر دستگاه خودرو
 ۱۸۶يورو كاهش هزينه محقق شد كه اين عدد در ميز
دوم به ۲۴۷يورو رسيده است .بنابراظهارات او ،با اجراي
اين پروژه تعداد خودروهاي ناقص كف كارخانه از ۹۶
هزار دستگاه در ابتداي سهماهه دوم امسال به كمتر از
 ۲۵هزار دستگاه در حال حاضر رسيده است .سليماني
عنوان كرد :تا انتهاي هفت��ه ،تعداد خودروهاي داراي
كسري قطعه در كف كارخانه سايپا به كمتر از ۲۰هزار
دستگاه خواهد رسيد .او افزود :بزودي طرح سايپا براي
بوميسازيقطعاتمحصوالتپلتفرم SP۱۰۰ونحوه
همكاري با شركتهاي دانشبنيان و توليدكنندگان
داخلي اعالم خواهد شد .ارزبري هر دستگاه پرايد هزار
و  ۸۳۰يورو بود كه با بوميسازي كامل چندين قطعه
اين خودرو ،نياز ارزي اين محصول به هزار و  ۴۰۰يورو
كاهش يافته و قصد داريم تا پايان سال جاري اين رقم را
به كمتر از هزار يورو برسانيم.

سخنگوي ستاد مبارزهبا قاچاق كاال و ارز:

سامانههاي مبارزه با قاچاق تا پايان سال نهايي شود

س��خنگوي س��تاد مبارزه با قاچاق با بيان اينكه روند
پيشرفت سامانههاي مبارزه با قاچاق كند است ،گفت:
در جلس��هاي با حضور رييسجمهور مقرر شد تمام
سامانهها تا پايان امسال نهايي شوند.
حميدرضا دهقاني نيا در گفتوگو با مهر اظهار كرد:
بر اس��اس آنچه در قانون مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز و
آيي��ن نامه اجرايي م��واد  ۵و  ۶مرتبط با موضوع ذكر
شده ،در حال حاضر هيچ سامانهاي نداريم كه تحليل،
طراحي ،تهيه ،اجرا ،عملياتي و مستقر نشده باشد البته
به استثناي س��امانه پروندههاي قاچاق .او افزود :اگر
ص تحليل ،طراحي،
گامهاي اجرايي را شامل  ۴شاخ 
عملياتيسازي و بهرهبرداري در نظر بگيريم حداقل در
هر سامانه بيش از ۵۰درصد پيشرفت داشتهايم .برخي
از سامانهها باالي  ۷۰درصد و برخي سامانهها بين ۶۰
تا  ۷۰درصد پيشرفت داشتهاند.
دهقانينيا با اشاره به موانع توسعه سامانهها و استقرار
نهاي��ي ،گفت :موض��وع اصلي تب��ادل اطالعات بين
سامانهها است؛ در ستاد به تفكيك هر دستگاه و سامانه
و سيستمهاي هر دس��تگاهي اقدامات باقي مانده را
فهرس��ت و زمانبندي را مش��خص كرديم و در قالب
يك صورتجلسه به امضاي وزرا و روساي سازمانهاي
مربوطه ،وزير كشور و رييس ستاد رسانديم .او ادامه داد:
صورتجلسه مذكور را در جلسه اول مرداد ماه امسال
در حضور رييسجمهور در قالب جلسه  ۱۲۶اعضاي

ستاد مطرح كرديم و محتوا اين بود كه رييسجمهور
تاكيد كرد كه دستگاهها بايد به زمانبندي ستاد پايبند
باش��ند و اقدامات را انجام دهند تا امسال كار را نهايي
و تمام كنيم.
س��خنگوي س��تاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز
درمورد س��امانه جامع تجارت گفت :س��امانه جامع
تجارت ب��ه دو بخش كلي تجارت داخل��ي و تجارت
خارجي تقسيمبندي ميشود؛ كار زمينماندهاي در
رابطه با آنچه از نظر فني بايد تهيه ميشد نداريم چراكه
موضوع مشخصا تبادل اطالعات است .او افزود :اما در
اين بين به واسطه تغيير مكرر مديران دستگاهي ،در
پيشبرد س��امانهها تعلل صورت ميگيرد و دايم بايد
از ابتدا اقداماتي كه بارها تكرار شده را توجيه كنيم.
اين مقام مسوول ادامه داد :در واقع به واسطه تغييرات
مكرر مديران ،دايم تفس��يرهاي بيشتري از نحوه كار
صورت ميگيرد .اين مس��اله خود يك مانع اصلي در
پيشبرداهدافمحسوبميشود.اوبااشارهبهنظارتبر
روند پيشبرد سامانهها ،افزود :كارگروهي تحت عنوان
كارگروه فناوريهاي نوين و سامانههاي الكترونيك و
هوشمند در دفتر نظارت بر سامانههاي الكترونيك و
هوشمند داريم كه اعضايي از سازمان بازرسي كشور،
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ،وزارت كشور ،سازمان
برنامه و بودج��ه ،وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
و نماين��دهاي از دس��تگاه مربوطه در اي��ن كارگروه

حضور دارند .در جلسات اين كارگروه موارد بر اساس
صورتجلسه ۱۲۶ستاد ،مطرح و گزارش تهيه ميشود.
دهقانينيا در پاس��خ به اين سوال كه علت كند بودن
توسعه سامانهها چيست ،تصريح كرد :اينكه بگوييم
س��امانهها جلو نميروند درست نيس��ت؛ هر روز در
خصوص سامانهها جلسات متعددي داريم .او افزود:
اينكه ب��ه صورت صفر و ي��ك بگوييم در س��امانهها
پيشرفت نداريم غلط است و اگر بگوييم پيشرفت صد
در صدي داش��تهايم نيز غلط است.سخنگوي ستاد
مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز گفت :روند پيشرفت
سامانهها كند است و بهتر ميتواند انجام شود بنابراين
دستگاهها بايد همت بيش��تري در اين زمينه كنند،
مخصوصا كه در اين مورد مقام معظم رهبري تاكيد و
رييسجمهوريدستورپيگيريدادهاند.اوتصريحكرد:
من از پيشرفت حاصله راضي نيستم و انتظارات بيشتر
است البته اين موضوع نافي زحمات دستگاهها نيست.
اين مقام مس��وول در رابطه با تعداد سامانهها ،اظهار
داشت :تعداد سامانهها را نميشود دقيق عنوان كرد
زيرا برخي از سامانهها قابل تفسير هستند .به عنوان
مثال برخي ميگويند سامانه شناسه كاال ذيل سامانه
جامع تجارت است و برخي ميگويند مستقل است.
دهقانينيا گف��ت :اما از بطن آييننام��ه ميتوان ۲۱
سامانه را احصا كرد و اگر سامانههاي تكميلي ديگر را
كنارش بگذاريم اين عدد باالتر ميرود.

قيمت شيرخام ارتباطي با تغيير در هزينههاي توليد ندارد

ش�اتا | مديركل نظارت بر محصوالت كشاورزي و مواد
غذاييسازمانحمايتتوليدكنندگانومصرفكنندگان
درباره افزاي��ش قيمت محصوالت لبن��ي گفت :قيمت
شيرخامارتباطيباتغييردرهزينههايتوليدندارد.عليرضا
رستمي با بيان اينكه تامين بخش عمدهاي از نهادههاي
اصلي خوراك دام و طيور شامل كنجاله سويا ،ذرت و جو
از محل واردات با ارز رسمي  4200توماني ،تنظيم بازار و
تعادل در بازار نهادههاي خوراك دام و طيور در دستور كار

قرار دارد؛ افزود :بر اين اساس افزايش قيمت محصوالت
دام و طيور عمدتا ناشي از عملكرد مولفههاي بازار (عرضه
و تقاضا) است.او با اشاره به اينكه قيمت سبوس گندم به
عنوان يكي از نهادههاي فرعي در بهاي تمام شده شير و
گوشت قرمز تاثير چنداني ندارد گفت :مقرر شد تا سبوس
گندم به ازاي هركيلوگرم 10.00تومان به دامداران واگذار
شود.رستمي تصريح كرد :بر اساس اطالعات اين سازمان
و با توجه به پشت سر گذاشتن ايام مناسبتي مانند عيد

قربان و ايام عزاداري محرم و به دليل افزايش نسبي توليد،
قيمت دام زنده به ويژه دام زنده سنگين در بازار نزولي شده
است و متناسب با آن قيمت گوشت قرمز نيز روند نزولي
دارد.او ب��ا بيان اين مطلب كه با توجه به افزايش تقاضا در
نيمه دوم سال از يك سو و افزايش تقاضاي شيرخام براي
توليد محصوالتي همچون شيرخش��ك و ...با ماندگاري
باال ،قيمت شيرخام در بازار افزايشي شده است افزود :اين
موضوع ارتباطي با هزينههاي توليد ندارد.

جهان
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 5ريسكي كه اقتصادجهان را تهديد ميكند

نزولي داشته است و ما هنوز از وضعيت اقتصادي كالن
راضي نيستيم ».موبيوس گفته بود كه تنها در صورتي
در تصمي��م خود تجديدنظر ميكند كه مائوريس��يو
ماكري رييسجمهوري آرژانتي��ن ،در انتخابات آتي
بتوان��د اكثريت مطلق را ب��ه دس��ت آورد .اما نتيجه
اوليه انتخابات در ماه اوت از شكست سنگين ماكري
حكايت داشت .بازار س��هام آرژانتين در چند روز پس
از اين نتيجه شوكهكننده بيش از 30درصد افت كرد.
بر اساس آمارهاي اعالم شده ،اين بدترين افت بازارهاي
سهام در آرژانتين از سال 1950ميالدي تاكنون بوده
است .ارزش پزو در برابر دالر نيز15درصد كاهش يافت
و همين مساله باعث ش��ده كه استقراض در آرژانتين
بيش از پيش گران شود .حجم بدهيهاي آرژانتين در
 2019و  2020ميالدي  80ميليارد دالر اس��ت و اين
احتمال را تقويت كرده كشور در كمتر از  20سال براي
سومين بار اعالم ورشكستگي كند.

گروه جهان|
اكنون  10س��ال اس��ت كه از بحران بزرگ مس��كن در
اياالت متحده ميگذرد ،بحراني كه بانكهاي سراس��ر
جه��ان را مجب��ور كرد ت��ا پرداخ��ت وام ب��ه يكديگر را
متوقف كنند .حاال ه��م كاهش خروج��ي كارخانهها و
فرو ريختن تجارت جهاني در چند ماه اخير باعث شده كه
نرخ بيكاري با سرعت زيادي افزايش پيدا كند.
درحاليكهبانكهايمركزيوقانونگذارانتالشميكنند
تا چرخدندههاي بخش مالي را براي بهبود رشد اقتصادي
روغنكاري كنند ،روند بهبود رش��د بس��يار شكننده و
پرهزينه شده است .در اين ميان چشمانداز وقوع يك ركود
اقتصادي ديگر با كاهش رشد اقتصادي اياالت متحده و
بزرگترين اقتصادهاي اروپا و آسيا اكنون واقعيتر از هر
زمانديگرياست.شبكهسيانبيسينگاهيداشتهاست
بهبرخيازتحوالتجهانكهميتوانندفشارهايسياسيو
مالي بيشتري را به بازارهاي جهاني وارد كنند.
ُكندي رشد اقتصادي اياالت متحده
اين ضربالمثل را شنيدهايد «وقتي اقتصاد امريكا عطسه
ميكند ،اقتصاد جهاني س��رما ميخورد ».با آشكار شدن
اثرات طرح مالياتي 1.5هزار ميليارد توماني دونالد ترامپ،
نفسهاي اقتص��اد اياالت متحده كمكم دارد به ش��ماره
ي در
ميافتد .از ماه آوريل تا ژوئن امس��ال ،س��رمايهگذار 
كس��بوكارها در مقايسه با مدت مش��ابه در سال2018
ميالدي ي��ك درصد كاهش يافته اس��ت .ع�لاوه براين،
شاخصاعتمادمصرفكنندهنيزدرماهسپتامبربهنسبت
ماهپيشازآن،بيشترينكاهشرانشانميدهد.انتظارات
مصرفكنندگان نس��بت به بهبود چشمانداز كوتاهمدت
نيز در سپتامبر ش��ديدا كاهش يافته است .به تازگي هم
آمارهايي از كاهش توليدات كارخانهاي منتش��ر شده كه
توجه همه را به خود جلب كرده است .در اين آمارها آمده
كه توليدات كارخانهاي به كمترين ميزان خود در 128ماه
گذشتهرسيدهاست.فدرالرزرورشداقتصاديامريكارادر
سالجاري2.2درصدپيشبينيكردهكهكمتراز3درصد
موردنظردولتترامپاست.
انفجار بدهي چين
چين اكنون بيش از سه برابر اندازه اقتصاد خود بدهي دارد.
بانك تسويه بينالملل چندي پيش گزارش داد كه براي

نخستينبار نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي چين
به ۳۰۳درصد رس��يده و دومين اقتص��اد بزرگ جهان به
دومين بدهكار بزرگ جهان نيز تبديل شده است .با وجود
تالشهاي دولت چين براي محدود كردن چرخه بدهي،
حجمبدهيهاياينكشوربهبيشاز ۴۰هزارميليارددالر
رسيدهاست.چيندرسهماههدومامسالرشد ۶.۲درصدي
رابهثبترساندكهضعيفترينرشدفصليدرطول ۲۷سال
اخير محسوب ميشود .سال گذشته صندوق بينالمللي
پولبهدنبالبررسيسالمتبخشماليچينبهاينكشور
هشداردادكهاقتصادآنوابستگيزياديبهبدهيپيداكرده
اس��ت .تجزيه و تحليل سيستم مالي چين نشان ميدهد
ميزاناعتباراتدراينكشورازاستانداردهايجهانيبسيار
باالتر است .رشد اقتصادي سريع چين نيز بيشتر مديون
استقراضهايمحليودولتيبودهاست.

اعتراضهاي هنگكنگ
ناآراميهاي عمومي در هنگكنگ بيش از چهار ماه است
كه ادامه پيدا كرده اس��ت .اعتراضها به اليحه اس��ترداد
متهمان به چين در ماه مارس آغاز ش��د .مخالفان دولت
محلي هنگكنگ عالوه بر لغو اليحه اس��ترداد خواستار
تحقيق مستقل در مورد خشونت پليس اين شهر و موج
بازداشت معترضان شده بودند .اكنون با وجود پس گرفتن
اين اليحه ،ادامه اعتراضها و تشديد خشونتها از سوي
هر دو طرف باعث ش��ده كه اميدها ب��ه توانايي كري الم
رييس اجرايي دولت محل��ي هنگكنگ ،براي حل اين
بحران كمرنگ ش��ود .اين در حالي است كه هنگكنگ
يكي از پايگاههاي كليدي فعاليتهاي مالي و تجاري در
جهانبهشمارميرود.بانكتسويهحسابهايبينالمللي
محاسبه كرده كه اين دولتشهر در سال 2016ميالدي

بر بيش از  437ميلي��ارد دالر معام�لات ارزي خارجي
نظارت داشته است .اين كشور همچنين يك مركز بزرگ
صادراتي است و تقريبا تحويل كاال از سراسر جهان در اين
مركز انجام ميشود .اين منطقه نقش مالي بسيار مهمي
نيز در اقتصاد چين دارد .به همين دليل ادامه اعتراضها
و اخالل در فعاليتهاي تجاري و كاهش سرمايهگذاري
در اين دولتش��هر ،ميتواند بر اقتصادها در اقصي نقاط
جهان تاثير بگذارد.
اقتصاد شكننده آرژانتين
در ابتداي س��ال 2019مي�لادي ،م��ارك موبيوس
س��رمايهگذار مطرح بازارهاي نوظهور اعالم كرد كه
ش��ركتهايش را از آرژانتين دور نگه داش��ته است .او
گفت«:كيفيتزندگيكاهشيافته،سطحآموزشروند

سقوط ديكتاتور محبوب ترامپ
ماه گذش��ته رس��انههاي خبري در سراس��ر جهان از
تظاهراتهاي گس��ترده در ش��هرهاي بزرگ مصر از
جمله قاهره و اس��كندريه عليه عبدالفتاح السيس��ي
رييسجمهوري اين كش��ور ،خبر دادن��د .تظاهرات
بدون مجوز دولتي از س��ال  2013و به قدرت رسيدن
السيس��ي غيرقانوني اس��ت .اعتراضهاي مصر تاثير
مس��تقيمي بر ش��اخص بازار  EGX30مصر گذاشته
و باعث كاهش 11درصدي آن ش��د ك��ه تقريبا تمام
سودهاي انباشته در سال  2019را از ميان برد چرا كه
س��رمايهگذاران ترجيح دادند تا سرمايههاي خود را از
اين كشور خارج كنند .فاروق سوسا تحليلگر اقتصادي
گلدمن ساكس ،در يادداشتي در ماه سپتامبر گفت كه
در صورت ادامه بيثباتيهاي سياسي ،تاثيرات منفي بر
اقتصاد مصر ميتواند پايدارتر شود .اين در حالي است
كه وزارت خارجه امريكا آمارهايي را منتشر كرده كه از
سرمايهگذاري مستقيم 21.8ميلياردي اياالت متحده
در مص��ر خبر داده اس��ت .مصر رواب��ط نزديكي نيز با
عربستان سعودي دارد .هر تالشي در قاهره براي از ميان
برداشتناو،احتماالدربهترينحالتبهتنشكوتاهمدت
ميان رياض و قاهره منجر خواهد شد و اين چيزي است
كه ميتواند بازار نفت را تحت تاثير قرار دهد.

آيا پمپئو وزارت خارجه را ترك خواهد كرد؟

گروهجهان|
دموكراتهايمجلسنمايندگانامريكابهمنظوردسترسي
بهاسنادوگزارشهايمربوطبهتماستلفنيدونالدترامپ
با رييسجمه��وري اوكراين براي كاخ س��فيد احضاريه
فرستادند.
بهگزارش فايننش��التايمز ،رييس س��ه كميته مجلس
نمايندگانامريكادرنامهاي«ميكمولويني»رييسدفتر
كاخس��فيد را از اين احضاريه مطلع كردند .اين احضاريه
توسطكميتهنظارتواصالحاتمجلسنمايندگانامريكا
صادرميشود.دموكراتهابهدنبالبهدستآوردناسنادو
مداركمربوطبهتالشهايدونالدترامپبرايتحتفشار
گذاش��تن دولت اوكراين در انجام تحقيقات از جو بايدن
معاون رييسجمهوري سابق امريكا و يك رقيب سياسي
ارشدوازنامزدهايپيشتازدموكراتهادرانتخابات۲۰۲۰
ميالدي هس��تند .االيجا كامينگز رييس كميته نظارت و
اصالحات مجلس نمايندگان ،پيشتر هشدار داده بود كه
اگركاخسفيدتاپايانيكشنبههمكارينكندايناحضاريه
راصادرخواهدكرد.
كامينگزوآدامشيفرييسكميتهاطالعات،واليوتانجل،
رييس كميته امور خارجي مجلس نمايندگان كه رهبري
اينتحقيقاتاستيضاحرابرعهدهدارنداعالمكردندتاعصر
جمعه هيچ پاس��خي از كاخسفيد دريافت نكردند .آنها در

ربايندگان دانشآموزان
نيجريهاي باجخواهي كردند

گانتس :نخستوزيري را از
نتانياهوميگيرم

گروه جهان| آدمربايان مس��لحي كه پنجش��نبه
 ۶دانشآموز دختر و دو نفر از كاركنان يك مدرسه
را در نيجري��ه ربوده بودند ،در ازاي آزادي آنها طلب
باج كردهاند .بهگزارش خبرگزاري فرانسه ،فرماندار
كادونا با اع�لام اينكه هنوز هويت اي��ن آدم ربايان
مشخص نيس��ت و هيچ گروهي مس��ووليت آن را
به عهده نگرفته اس��ت گفته براساس مذاكراتي كه
تاكنون از مجاري مخفي با اين دس��ته از آدمربايان
به عمل آمد ،آنها تنها به شرط دريافت پول كه هنوز
مبلغ آن را نيز تعيين نكردهاند گروگانهاي خود را
آزاد ميكنند .پليس نيجريه گفته بود ش��ش نفر از
دانشآموزان و دو نفر از كاركنان دانشسراي دخترانه
دوره دوم متوس��طه انگريورز در روستاي داجي در
يك منطقه دورافتاده در جنوب ايالت كادونا ربوده
شدند .گروه تروريستي بوكوحرام و شاخه داعش در
شمال نيجريه فعاليت دارد و با اين حال برخي ديگر
از گروههاي مس��لح اغلب اقدام ب��ه آدمربايي براي
دريافت مبالغ مالي از خانوادهها ميكنند .مسووالن
نيجريه گفتهاند كه نهايت تالش خود را براي آزادي
قربانيان خواهند كرد حال آنكه در سال  ۲۰۱۴نيز
بيش از  ۲۷۰دانشآموز دختر در ش��هرك شيبوك
توسط بوكوحرام ربوده شد و ۱۰۰نفر از آنها همچنان
در گ��روگان اين گروه باقي ماندهان��د .بوكو حرام از
 ۲۰۰۹بيش از  ۲۷هزار نفر را در نيجريه و كشورهاي
همسايه آن در غرب آفريقا كشته و ميليونها نفر را
نيز آواره كرده است .اين گروه قبال با گروه تروريستي
داعش در سوريه و عراق نيز بيعت كرده بود.

گروهجهان|رييسائتالفآبي-سفيددرسرزمينهاي
اشغاليدرپيبينتيجهماندنديدارپنجشنبهبنيامين
نتانياهوباآويگدورليبرمنرييسحزب«اسراييلبيتنا»
و ناتواني او در تشكيل ائتالف دولتي جديد ،تاكيد كرده
كهسمتنخستوزيريراازاوخواهيمگرفت.بهگزارش
مركز اطالعرساني فلس��طين ،بنيگانتس در توييتي
اعالمكرده«:براياسراييليهابهتراستنخستوزيري
داشته باشند كه به فكر آنها باشد نه سرگرم پروندههاي
فسادشواينكهقادربهادارهكابينهباشدنهاينكهبهدليل
(فس��اد) در دادگاه حاضر شود؛ نخستوزيري كه براي
توسعه نظام بهداشت و س�لامت وقت بگذارد نه اينكه
وقتخودراصرفنشستنوگفتوگوباوكاليشكند».
بني گانتس خطاب به نتانياهو گفته اس��ت« :بهدنبال
حفظ سمتت نباش ،ما آن را از تو ميگيريم و اسراييل
را به پيش ميبريم ».منابع صهيونيستي گزارش دادند
نتانياهو احتمال اقدام در راس��تاي برگزاري انتخابات
مقدماتيسريعدرخصوصرياستحزبليكودرابررسي
ميكند.اينمنابعگفتهاندهدفازاينگام،ازبينبردن
اوهام تمرد و نافرماني داخلي در حزب ليكود است كه
احزاب ديگر اسراييل آن را آرزو ميكنند كه اين مساله
مانعپيوستنآنهابهدولتوحدتميشود.اينمنابعبه
توئيت«گدعونساعر»ازاعضايكنستباعنوانشماره
ششليكوداشارهكردندكهنوشتهبود«:آمادههستم».
او توضيح نداده اس��ت كه آيا تصميم دارد در انتخابات
مقدماتيبابنياميننتانياهوبهرقابتبپردازدياخير.در
انتخاباتاخيرهيچيكازاحزابموفقنشدندتااكثريت
مطلقبرايتشكيلدولترابهدستآورند.

امريكا بدون بيمه درماني
به مهاجران ويزا نميدهد

گروه جه�ان| دول��ت اياالت متح��ده امريكا به
مهاجراني كه قادر ب��ه پرداخت هزينههاي درماني
خود نيستند اجازه ورود به اين كشور را نخواهد داد.
ايناقدامدولتترامپبهدليلمهارمهاجرتبهامريكا
انجامگرفتهاست.بهگزارشخبرگزاريآلمان،طبق
دس��تور جديدي كه دونالد ترامپ رييسجمهور
امريكا،امضاكردهويزابرايمهاجرانفقطدرصورتي
صادرميشودكهمتقاضيبتواندثابتكندكهبارمالي
براي سيستم درماني امريكا تحميل نخواهد كرد.
بنابراينمتقاضيانويزابايدثابتكنندكهبيمهدرماني
دارندياخودشانقادرندهزينههايپزشكيودرماني
راپرداختكنند.دونالدترامپدردستورجديدخود
تاكيدكردهمهاجرانباورودبهامريكانبايدبهسيستم
درمانياينكشورفشاربياورندوهزينهمراقبتهاي
پزش��كي آنان را نبايد مالياتدهندگان امريكايي
بپردازند .دستور جديد ترامپ قرار است حدود يك
ماه ديگر يعني از سوم نوامبر ۲۰۱۹اجرايي شود .در
بيانيه كاخسفيد آمده« :از آنجا كه سيستم خدمات
درمانيامريكا با چالشهاي ناش��ي از مراقبتهاي
غيرقابل جبران روبرو است ،دولت واشنگتن با تاييد
هزاران خارج��ي كه نميتوانند از عهده هزينههاي
درمانيخودبرآيند،اينمشكلرابدترميكند».
والاستريتژورنالنوشته؛مهاجرانياپناهجويانيكه
پناهندگيگرفتهاند،ازاينتغييراتمتاثرنميشوند.
دولت امريكا همچنين تالش ك��رده تا مهاجرت را
از طريق قانون خدمات عمومي به خدمات درماني
مرتبطكندكهتواناييگرفتنكارتسبزتوسطافراد
رامنوطبهاينمسالهميكندكهآنفردازبرنامههاي
قطعي كمكهاي عمومي استفاده ميكند يا خير.
دموكراتهابهدنبالبلوكهكردناينقانونهستند.
دولت امريكا هفته گذش��ته اعالم كرد اين كش��ور
در س��ال  ۲۰۲۰تنها ۱۸هزار پناهجوي خارجي را
خواهد پذيرفت .اين كمترين آمار پذيرش پناهجو
در امري��كا از آغاز برنامه جذب مهاج��ران در تاريخ
معاصر امريكا اس��ت .دونالد ترامپ از بدو ورود خود
بهكاخسفيدتالشزياديكردهكهقوانينمربوطبه
مهاجرتراتغييردهدواصالحاتگستردهاينيزدر
قانون مهاجرت انجام داده است .مبارزه با مهاجرت
غيرقانوني يكي از بزرگترين برنامهها و شعارهاي
انتخاباتيترامپبودهاست.مناقشهاوباكنگرهامريكا
براي ساخت ديوار مرزي با مكزيك هم در چارچوب
وعدهعملينشدهانتخاباتيترامپاست.

كوتاهازمنطقه
تورم در پاكستان باال رفت

احضاريه مجلس نمايندگان براي كاخسفيد
نامهاي به مولويني نوشتند« :عميقا متاسفيم كه ترامپ،
ما و ملت امريكا را در چنين ش��رايطي قرار داده اس��ت اما
اقداماتاوچارهديگريبرايماجزصدورايناحضاريهباقي
نگذاشتهاست».
كاخسفيد اما ضمن انتقاد از اين احضاريه اعالم كرده:
«اين احضاريه چيزي نيس��ت جز درخواس��ت بيشتر
براي دريافت م��دارك ،هدر دادن زم��ان و هدر دادن
پ��ول مالياتدهندگان ك��ه نهايتا نش��ان خواهد داد
رييسجمهور هيچ كار اشتباهي انجام نداده است ».در
ادامه اين بيانيه آمده« :دموكراتها ميتوانند به دادگاه
نمايشي خود ادامه دهند در حالي كه رييسجمهور و
دولتشبهفعاليتبهنفعمردمامريكاادامهخواهندداد».
اين سه كميته مجلس نمايندگان هفتههاست كه به
دنبالاسنادومداركهستند.آنهانخستينبارنامهايبه
كاخسفيدارسالكردهوخواستاردريافتاسنادومدارك
تا  ۱۶سپتامبر شدند اما هيچ پاسخي دريافت نكردند.
آنها۲۴سپتامبرنام هديگريارسالكردهامامجدداهيچ
پاسخيازكاخسفيددريافتنكردند.ايناحضاريهجديد
از كاخسفيد ميخواهد تا اس��ناد و مدارك درخواست
شده تا ۱۸اكتبر ارايه كند .از زمان آغاز تحقيقات درباره
استيضاحترامپاينسوميناحضاريهاياستكهتوسط
دموكراتهايمجلسنمايندگانصادرشدهاست.

دريچه

نرختورمدرپاكستاندر12ماهمنتهيبهسپتامبر
به ۱۲.۵۵درصد رسيد كه از ژوئن  ۲۰۱۱تاكنون
بيسابقه بوده اس��ت .اين نرخ تورم در مقايسه با
تورم منتهي به ماه پيش۰.۸۷درصد افزايش پيدا
كرده اس��ت .اين افزايش تورم بيش از همه تحت
تاثير افزايش نرخ تورم مواد غذايي و نوش��يدني
(از  ۱۰.۶۸درصد در ماه اوت به  ۱۳.۳۵درصد در
ماه س��پتامبر) و لوازم منزل (از ۱۰.۶۶درصد به
۱۱.۳۳درصد) قرار گرفته است .بر مبناي ماهانه،
نرخ تورم پاكستان ۰.۷۵درصد بوده است.

احتمالخروجپمپئوازدولت
با برداشته ش��دن يك گام ديگر از سوي دموكراتها براي
استيضاح ترامپ ،نشنال اينترست در گزارشي با اشاره به
نقشمايكپمپئودراينبحراننوشته«پمپئوكهتاييدكرده
بهمكالمهترامپورييسجمهورياوكراينگوشميكرده،
پس از رسوايي اوكراين ممكن است كرسي خود در وزارت
خارجهراازدستدادهومجبوربهترككاخسفيدشود».
دراينمطلبآمده:ماههاستدرواشنگتنبحثبرسراين
است كه آيا پمپئو براي مجلس سنا وارد انتخابات ميشود
يا خير .اين ايده ابتدا مضحك به نظر ميآمد و اين پرسش
رامطرحميكردكهچرارييسديپلماسيامريكابايدخود
را در حد و اندازه يك سناتور پايين بياورد .گفته شده ،حتي
پمپئو براي رياس��تجمهوري طمع كرده و شايد خود را
برايانتخابات ۲۰۲۴رياستجمهوريآمادهكند.اماعوامل
ديگري هم در اين ب��ازي وجود دارند .پمپئو خالف ركس
تيلرسونوزيرپيشينامورخارجه،يكسربازوفاداراستتا
جايي كه گفته ميشود او وزير ترامپ است نه امور خارجه.
اما در واقع پمپئو يك شخصيت چندوجهي دارد ،چراكه
در جريان كارزار مقدماتي ،۲۰۱۶نخست پمپئو ترامپ را
تأييدنكردوطرفدار«ماركوروبيو»نامزدنومحافظهكاربود.
اما خالف روشنفكراني كه با ترامپ مخالفت صددرصدي
داشتند ،در حيطه محافظهكاري باقي ماند و به عنوان يك

جانشين براي انتخابات ترامپ خدمت كرد .او مانند ديگر
جمهوريخواهان،ظهورترامپراهمانندتاللويكسلبريتي
نميداند .بلكه ترامپيسم را نيروي سياسي پايدار ميبيند.
اما جنبه ديگري از شخصيت پمپئو هم وجود دارد .او يك
سياستمداراستكهدرميانهدوئلدوجناحايستادهاستكه
اگرمجبوربهانتخابشود،روشناستكهاوهنوزمرددوران
پيشازترامپاست.امااكنونكهرسوايياوكراينتمامدولت
رادرگيركرده،اينماجراميتواندپمپئورامجبوربهخروج
سريع از دولت كند و حتي چشمانداز او را براي پيروزي در
نامزدي و انتخابات كانزاس (ايالتي كه پمپئو در آن متولد
شده)بهخطراندازد.
رس��انههاي امريكايي دو هفته پيش از انتشار متن كامل

مكالم��ه ترامپ با ولوديمير زيلنس��كي رييسجمهوري
اوكراين ،خبر دادند ك��ه اين متن در پنج صفحه و مربوط
به مكالمه  ۲۵جوالي ب��ود .ترامپ بنابر متن اين مكالمه،
از زيلنسكي خواسته تا تحقيقاتي درباره هانتر بايدن پسر
جو بايدن رقيب انتخاباتي دموكرات خود كه زماني عضو
هياتمديره ش��ركت گاز «بوريس��ما» در اوكراين بود ،به
عمل آورد .ترامپ پيش از اين مانع پرداخت ۴۰۰ميليون
دالر كمك نظامي به اوكراين شده بود .با افشاي محتواي
اينمكالمهتلفني،نانسيپلوسيرييسدموكراتمجلس
نمايندگان امريكا نيز كه تاكنون در مقابل درخواس��تها
برايآغاز فرآينداستيضاح مقاومتكردهبود،بطوررسمي
خواستارشروعتحقيقاتمربوطبهاستيضاحترامپشد.

اعتراض شديد چين
به رزمايش نظامي هند

توقف فعاليتهاي شبكه ريلي
در هنگكنگ

بازگشايي منطقه گردشگري
كرهشمالي

گروه جهان|يك هفته پيش از ديدار نارندرا مودي
نخستوزير هند ،با شي جينپينگ رييسجمهوري
چين ،پكن به رزمايش در حال برگزاري هند در ايالت
اروناچال پرادش بهشدت اعتراض كرد .تايمز او اينديا
نوشته ،مقامهاي هندي گفتهاند اين اعتراض در ديدار
پنجش��نبه «لو ژاويي» معاون وزي��ر خارجه چين ،با
«ويجيگوخال»همتايهندياودردهلينواعالمشد.
پكن اعالم كرده رزمايش نظامي هند در ايالت اروناچال
پ��رادش اقدامات صادقانه دو كش��ور ب��راي برگزاري
نشست غير رس��مي ميان رهبران دو كشور را تحت
تاثير قرار ميدهد .هند نيز اعالم كرده اين رزمايش در
فاصله ۱۰۰كيلومتري از مرزهاي مشترك دو كشور
انجام ميش��ود و زمان برگ��زاري آن ارتباطي با ديدار
غيررسميميانموديوشيجينپينگندارد.نشست
غيررسميرهبرانهندوچين ۱۱اكتبردرجنوبهند
برگزار خواهد شد .اين نشس��ت غيررسمي در حالي
برگزاري ميشود كه چين در ارتباط با مساله كشمير
و لغو امتيازات خاص اين منطقه ،از هند حمايت نكرده
و در مقابل از اقدامات هند در كشمير ابراز نگراني كرده
است .از سوي ديگر هند كه از سرمايهگذاريهاي چين
در كشمير تحت كنترل پاكستان ناراضي است اعالم
كرده به طرح «كمربند و جاده» چين بهدليل عبور آن
از خاك هند (كشمير) كه تحت اشغال پاكستان است
نخواهدپيوست.تنشهايمرزيميانهندوچينازدو
ماهگذشتهپسازآنكهدولتهندامتيازاتخاصايالت
جامووكشميررالغوكردواينايالترابهدوبخشجامو
و كشمير و الداخ تقسيم كرد ،افزايش يافت.

گروه جهان| فعاليت تمامي قطارهاي ش��بكه ريلي
هنگكنگ در پي به خش��ونت كشيده ش��دن دوباره
اعتراضهامتوقفشد.بهگزارشبيبيسي،مقاماتاداره
حملونقلهنگكنگگفت هاندتازمانيكهمامورانتعمير
ونگهداريمترونتوانندخرابيهايناشيازتخريبهاي
انجامشدهدرايستگاههايمتروتوسطتظاهراتكنندگان
را تعمير و مرمت كنند ،خطوط مترو بازگشايي نخواهد
شد .هزاران معترض در هنگكنگ در اعتراض به قانون
جديدممنوعيتاستفادهازماسكبهخيابانهارفتندكه
بهخشونتكشيدهشد.گفتهشده،براثراينتظاهراتها
فروشگاههاي زنجيرهاي ،بانكها و مراكز تجاري امكان
فعالي��ت را از دس��ت دادن��د .كري لم ريي��س اجرايي
هنگكنگ،ازپنجشنبهودرتالشبرايمقابلهباافزايش
موج اعتراضات ضد دولتي با اس��تفاده از قانون شرايط
اضطراريكهدرزماناستعماربريتانيابرهنگكنگاجرا
ميشد،استفادهازماسكرادرايناعتراضاتممنوعكرد.
بسياري از معترضان براي حفاظت از خود در مقابل گاز
اشكآور و شناسايي نشدن از ماسك استفاده ميكنند.
اينممنوعيتشاملپوشاندنصورتبههرشكليحتي
بانقاشيكردنميشود.تنهاافراديكهبهداليلبهداشتي
ماسكميزنندياشغلآنها،اينكارراايجابميكند،از
اينقانونمستنثنيخواهندبود.لمدرنخستينواكنش
نسبت به اعتراضهاي روز جمعه ،خشونتها اعمال
شدهازسويتظاهراتكنندگانرامحكومكردوآنانرا
آشوبگرخواند.اوگفته«:خشونتهايآشوبگرانشب
سياهي را براي هنگكنگ به بار آورده و موجب شده
تااينمنطقهامروزنيمهفلجشود».

گ�روهجهان| كرهش��مالي اعالم كرده ك��ه با وجود
تحريمهاي س��ازمان ملل در واكنش به آزمايشهاي
موش��كي و اتمي بار ديگر منطقه گردش��گري را روي
توريس��تهاي خارجي باز ميكند .بهگزارش تلگراف،
اي��االت متح��ده وعده داده ك��ه ميخواه��د برخي از
تحريمهاي سطح پايين عليه كرهشمالي را در جريان
ديدار ميان مذاكرهكنندگان دو كشور در استكهلم لغو
كند؛ اين نخستينبار از زمان شكست مذاكرات اتمي
خواهد بود كه مذاكرهكنن��دگان دو طرف با هم ديدار
ميكنند .پيونگيانگ بارها اعالم كرده كه قصد دارد تا
حضورتورهايگردشگريدرمنطقه«كومگانگ»رابار
ديگرامكانپذيركند.تاجوالي۲۰۰۸حدوديكميليون
سكنه كرهجنوبي از اين منطقه ديدن كردند كه يكي از
منابعدرآمدبرايپيونگيانگمحسوبميشدامادرآن
تاريخ يك سرباز كرهشمالي ،توريست كرهجنوبي را كه
بطورغيرعمدبهمنطقهايحفاظتشدهواردشدهبود،
به ضرب گلوله كشت و از آن زمان سفر به اين منطقه
گردشگري منع شد .اين منطقه براي نخستينبار در
 ۱۹۹۸و به عنوان بخش��ي از تالشهاي دو كره براي
ايجاد اعتماد و تبادل بين دو كش��ور باز ش��د .منابع
ديپلماتيك هفته گذشته اعالم كردند ،واشنگتن از
مذاكرات شنبه براي پيشنهاد بازگشايي اين منطقه
مرزي گردش��گري در سراسر ناحيه غيرنظامي شده
دو كره استفاده كرده تا به توريستها اجازه داده شود
بهاينمنطقهبروند.بازگشايياينمنطقهگردشگري
همچنين باعث تثبيت محبوبي��ت «مون جائهاين»
رييسجمهوريكرهجنوبي،همميشود.

باال گرفتن اختالفات
در دولت افغانستان

سخنگوي رياستجمهوري افغانستان در واكنش
به س��فر هيات طالبان به پاكس��تان گفته كه نظر
سخنگوي وزارت خارجه افغانستان درباره صلح يك
نظر شخصي است .او گفته سخنان اخير سخنگوي
وزارت خارجه افغانستان درباره ديدار طالبان و روند
صلح منعكسكننده نظر دولت افغانستان نيست و
اينيكابرازنظرشخصياست.ازسويديگرصبغت
احمدي سخنگوي وزارت خارجه افغانستان ،گفته
نظر او نظر رسمي وزارت خارجه افغانستان است و او
فقط منعكسدهنده نظر رسمي وزارت است .هيات
طالباناخيرابهرهبريمالعبدالغنيبرادررييسدفتر
سياسيطالباندرقطر،بهاسالمآبادسفركردهاست.

عربستان آتشبس يمن
را بررسي ميكند

عربستان سعوي در حال بررسي پيشنهاد برقراري
آتشبس در يمن است .بهگزارش يورونيوز ،موافقت
احتمالي عربس��تان با آتشبس در يمن ميتواند به
تالشهايسازمانمللبرايپايانبخشيدنبهجنگ
دراينكشوركمككند.انقالبيونيمندوهفتهپيش
پيشنهادكردندكهبهحمالتموشكيوپهپاديخود
به عربس��تان ،در ازاي توقف حمالت هوايي ائتالف
نظاميتحترهبرياينكشورپاياندهند.عربستان
سعوديتاكنونپيشنهادراردياتاييدنكردهاست؛با
اين حال رياض اخيرا از اين پيشنهاد استقبال كرد.
سازمان ملل متحد از جنگ يمن به عنوان بدترين
«فاجعهانساني»جهانيادميكند.

افزايش شمار كشتهشدگان
ناآراميهاي عراق

شمار افرادي كه در جريان اعتراضها و ناآراميهاي
اخيردرعراقكشتهشدندبه ۷۲نفررسيد.بهگزارش
يورونيوز ،پليس عراق و رسانههاي رسمي با انتشار
اين آم��ار ،همچنين از زخمي ش��دن صدها نفر در
جريانراهپيماييهايروزهاياخيردربغدادوبرخي
شهرهايجنوبياينكشورخبردادند.شنبهدرحالي
كه بغداد آرام به نظر ميرسيد و رفت و آمد عادي در
خيابانهايآنجريانداشت،دولتدستورحكومت
نظام��ي را لغو كرد .مقررات منع آمد و ش��د بهدليل
خشونتهاي روزهاي اخير وضع شده اما شهروندان
زياديبانقضحكومتنظاميبهخيابانآمدند.
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لزوم سطحبندي انجمنهاي ادبي

اسماعيل آذر از لزوم سطحبندي انجمنهاي ادبي براي كمك به شاعران و نويسندگان جوان در انتخاب اين انجمنها و از عوامل تاثيرگذار بر
وضعيتبرگزارينشستهايآنهاميگويد.اينپژوهشگرومدرسدانشگاهدرپاسخبهسوالمطرحشدهدربارهچگونگيانتخابانجمنهاي
ادبي مفيد و كارآمدتر توسط شاعران و نويسندگان جوان گفت :انجمنها بايد سطحبندي شوند؛ مثال «انجمن شاعران تراز اول»« ،انجمن
نوگرايانبهشعر»«،انجمنمبتديان»و«انجمنآموزششعر»داشتهباشيم.اوبهايسناگفت:بهنظرمنانجمنهاييهمكهبهطورخودجوش
ي است.يكعدهميآيندوذهنخودشانرادرآنجابهنمايشميگذارند،اينهاشكوهي
درخانههايافرادبرگزارميشونداتفاقاكارپسنديدها 
دارد و براي جامعه ادبي مفيد است ،اگر اين انجمنها تحت شرايطي قرار بگيرند كه بتوانند وضعيت را ارتقا بدهند ،خيلي بهتر است.

سرمربيكامبوج :بازي سختي برابر بهترينتيمآسيا داريم

سرمربيآرژانتينيتيممليفوتبالكامبوج
ورزشي انتظار يك بازي دش��وار برابر ايران دارد .به
گزارش سايت،kampucheathmey
در آس��تانه بازي تيم ملي فوتبال كامبوج و ايران كه در
ورزش��گاه آزادي برگزار خواهد ش��د ،فليكس دالماس
سرمربي آرژانتيني كامبوج در صحبتهايي گفت :البته
كه بازي دشواري برابر ايران خواهيم داشت .سطح بازي
بازيكنانايرانكامالمتفاوتاستوميدانيمقراراستبا
چهتيمبزرگوباكيفيتيبازيكنيم.بعدازاينديدارهم
يك بازي با عراق داريم و تالش ميكنيم عملكرد خوبي
داشتهباشيم .سرمربيآرژانتينيتيممليفوتبالكامبوج
درادامهگفت:خيليازبازيكنانايرانيدرتيمهاياروپايي
بازي ميكنند وبههمين خاطربازي دشواري مقابل اين
تيمخواهيمداشت.بااينحالبازيباايرانكهبهترينتيم
آسياستباعثميشودتيمماپيشرفتكندوبهترشود.
اين ديدار خيل��ي براي ما مفيد خواهد بود .اميدوارم اين
ديداروتورنمنتبرايمردمجذابباشد.

وقتي داوري ايران يتيم ميشود

صبحگاهمشترکپلیساستاناصفهانبهمناسبتهفتهناجا
ايستگاه

غلبه «تا -نهيسي كوتس»
بر «كينگ»و «اتوود»
فهـرس��ـت جـدي��د
پرفروشهاي داس��تاني
نش��ريه نيويوركتايمز
درحال��ي اعالم ش��د كه
«تا-نهيس��ي كوتس» با
كنارزدن«استفنكينگ»
و «م��ارگارت ات��وود»در
صدر فهرست قرار گرفت.
رمان «رقصنده آب» نوش��ته «تا-نهيسي كوتس»
در اولين هفته حضور خود در فهرست پرفروشهاي
داستاني بخش جلد س��خت ( )Hard Coverدر
جايگاه اول قرار گرفت .رمان «رقصنده آب» درباره
مردي با استعدادهاي ويژه است كه در جنگ ميان
بردگان و بردگي گير افتاده است .رمان «موسسه»
نوشته«استفنكينگ»نيزپسازگذشت 3هفتهدر
جايگاه دوم قرار گرفت .اين اثر هفته گذشته پس از
كنار زدن رمان «وصيتها» موفق شده بود در صدر
فهرست قرار بگيرد« .كينگ» در رمان «موسسه»،
داستانكودكانيبامهارتهايويژهراروايتميكند
كه پس از ربوده شدن به يك موسسه مخوف منتقل
شدند« .استفن كينگ» كه برنده جايزههاي متعدد
ادبي اس��ت ،خالق بيش از ۲۰۰اثر ادبي در ژانرهاي
وحشتوخيالپردازياست.آثاراوتاكنونبارهامورد
اقتباسسينماييقرارگرفتهاند.فيل مسينمايي«آن»
از رماني با همين نام از نوشتههاي «كينگ» ساخته
شده است« .وصيتها» نوشته «مارگارت اتوود» نيز
كه در هفته اول انتشارتش با استقبال قابل توجهي
مواجه شده بود در س��ومين هفته از حضور خود در
فهرستپرفروشهايداستانيايننشريه،درجايگاه
سومقرارگرفت.دربارهرمان«وصيتها»كهدنبالهاي
بر رمان «سرگذشت نديمه» است ،آمده :همزمان با
پديدارشدننشانههاييازفروپاشي«گيلياد»،رازهاي
قديمي سه زن را گرد هم ميآورد .رما ن «وصيتها»
پيش از چاپ به عنوان نامزد دو جايزه ادبي «بوكر»و
«گيلر»معرفيشدهبود.

اسپيلبرگ داستان وست سايد
را تمام كرد
كارگ��ردان سرش��ناس
ب��ا انتش��ار پس��تي در
توييت��ر از پاي��ان يافتن
كار فيلمب��رداري فيل��م
جدي��دش «داس��تان
وستسايد» خبر داد .به
گزارش آسوشيتدپرس،
استيوناسپيلبرگوگروه
بازيگرانفيلمجديدشبهسختيكاركردندتانسخه
جديدي از «داستان وست سايد» را بسازند .اكنون
پردهپايينافتادهوسرانجامفيلمبردارياينفيلمبه
پايانرسيدهاست.اينكارگردانباانتشارعكسهايي
از پش��ت صحنه اين فيلم و نامهاي حاكي از تشكر
قلبياش از همه دستاندركاران اين پروژه ،اين خبر
را با طرفدارانش در ميان گذاش��ت« .داستان وست
سايد» كه ملهم از «رومئو و ژوليت» است؛ داستان
 ۲خانوادهدرشهرنيويوكراروايتميكندكهيكياز
آنهاباعنوانجتسنمايندهسفيدهابهرياستريفبا
بازيمايكفيستوديگريكوسههايپورتوريكويي
به رهبري برناردو با بازي ديويد آلوارز هستند .همه
ماجراها با وس��ط آمدن پاي ماريا خواهر برناردو كه
ريچلزگلرنقششراايفاكردهشروعميشود.اينفيلم
كه اقتباسي از نمايشي به همين نام در برادوي است
از عشق و تنشهاي جواني در بين  ۲گروه خياباني
نيويورك در سال ۱۹۵۷ميگويد .در اين فيلم انسل
الگورتدرنقشتونيبازيكردهاستوريتامورنوكه
براي فيلم اصلي در سال ۱۹۶۱جايزه اسكار برده بود
درنقشوالنتياظاهرشدهاستكهتونيرادرمغازهاش
استخدامميكند.

عكس   :مهر

بازار هنر

نمايش سه فيلم ايراني در جشنواره فيلمهاي آسيايي ُرم

بيستمينجشنوارهفيلمهايآسيايي ُرم
(آسياتيكا) امسال ميزبان ساختههاي
جديد رضا ميركريمي ،كمال تبريزي و
برادران محمودي است .در اين رويداد
سينمايي «قصر شيرين» ساخته رضا
ميركريمي« ،مارموز» ب��ه كارگرداني
كم��ال تبريزي و «شكس��تن همزمان
بيست استخوان» جديدترين ساخته
ب��رادران محمودي روي پ��رده خواهند رفت .فيلم
سينمايي «شكستن همزمان بيست استخوان» به
كارگرداني جمشيد محمودي و تهيهكنندگي نويد
محمودي كه ن��ام بينالمللي آن «رونا مادر عظيم»
است با بازي محسن تنابنده ،مجتبي پيرزاده ،فرشته
حسيني ،فاطمه حسيني ،فاطمه ميرزايي ،محيي
رضايي ،سعيد چنگيزيان و عليرضا استادي همراه
است .اين فيلم به عنوان ين فيلم محصول مشترك
اي��ران و افغانس��تان ،پيش از اين موفق به كس��ب

جوايزي در جش��نواره بوسان« ،وزول»
فرانسه و «سماع» سوئد شده است .فيلم
«قصر شيرين» با بازي حامد بهداد ،ژيال
شاهي ،اكبر آيين ،آزاده نوبهار ،محمد
اش��كانفر ،محمد عسگري ،يونا تدين،
نيوشا عليپور ،بابك لطفي خواجهپاشا و
زهير ياري نيز پيش از اين جوايز بهترين
فيلم،كارگردانيوبهترينبازيگرمردرااز
جشنوارهفيلمشانگهاي،جايزهبهترينفيلمجشنواره
بينالمللي شرق و غرب اورنبورگ و دوجايزه بهترين
فيلم و كارگرداني جش��نواره باتومي گرجستان را
كسبكردهاست.درفيلمكمدي«مارموز»نيزحامد
بهداد ،ويشكا آسايش ،آزاده صمدي ،ماني حقيقي،
محمدبحرانيورضاناجيبهايفاينقشپرداختهاند.
بيستمينجشنوارهفيلمهايآسيايي ُرم(آسياتيكا)از
تاريخ اول اكتبر ( ۹مهر) آغاز شده و تا دهم اكتبر (۱۸
مهر) در كشور ايتاليا ادامه خواهد داشت.

برگزاري نمايشگاه عكس يك هنرمند ايراني در گرجستان
سعيد فالحفر به دعوت حميد مصطفوي
رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در
گرجستان،نمايشگاهعكس«كاخنشين»
را به موزه تاري��خ تفليس ميبرد .فالحفر
درباره نمايش��گاه عكس «كاخنش��ين»
توضيح داده اس��ت :كاخنشيني تنها يك
واژه نيست .فرهنگي است برآمده از آرا و
باورهاي اجتماعي ،آميخته با ايدئولوژي،
اقتصاد ،سياس��ت ،اخالق و ...انگش��ت گذاشتن روي
«كاخنشيني» .ورود به اموري است كه هر شاخه آن به
ريشهاي و به گوشهاي متصل است و در درازاي تاريخ
اين س��رزمين ،هر روز معنايي ديگر دارد .او ادامه داد:
تهران هم با كاخهاي متعدد ،از اين خاطره تهي نمانده
است .مجموعه عكسهاي «كاخ نياوران» اشارت اول
است از مجموعه كاخهاي سلطنتي تهران .در فرهنگ
ايراني كاخها آيينه عبرت تاريخان��د .كاخهاي ايراني
عالوه ب��ر نمونههاي منحصر به فرد هن��ر و معماري،
حامل بار اجتماعي و حتي نشانههاي روشن سياسي و
اقتصادي و جهانبيني حكومتها محسوب ميشوند.
از كاخهاي باش��كوه هخامنشيان در تخت جمشيد و
هگمتانه ،كاخ اردشير و سروستان در دوره ساسانيان
تا عالي قاپو و گلستان و سعدآباد تا «باستي هيلز» اين
روزها در لواسانات تهران با برج و باروهاي نامرئياش،
همه نمادي از تمايالت و فرهنگ سياسي و اجتماعي و
اقتصادي و اخالقي ايرانيان در طول تاريخ است .سودابه

كردي ،مدير اجرايي اين نمايشگاه نيز در
اين زمينه گفت :در موضوع كاخ -موزهها،
«عكس» برادر تني «موزه» اس��ت و اين
مجموعه بهانهاي براي معرفي بخشي از
جاذبههاي ميراث فرهنگي و هنري ايران
با اشارهاي به تاريخ پرفراز و نشيب معاصر
كشوراست.سكوتعمديوتنوعوضعيت
فصلي و تصويري عكسهاي انتخاب شده
هم كنايهاي است به ذات تحوالت ناگزير و ناپايداري
آنچه پهلويها ابدي ميپنداشتند .او يادآور شد :درك
موقعيت اين كاخ جز با مطالع��ه تاريخ و مرور تصاوير
تاريخيوسياسي،جزباتحليلوقايعتاريخيوسياسي
و ...ممكن نيست و برگزاركننده اميدوار است ،فراتر از
جاذبههاي بصري ،اين انگيزه را براي مخاطب فراهم
كند .كردي گفت :عكسهاي مجموعه «كاخ نشين»
ناظر به اين تلقي اجتماعي از مفهوم كاخنشيني بوده
و برداش��تي فرهنگي ـ تاريخي از اين عناصر شهري و
حكومتي را مد نظر دارد .به ويژه اينكه مجموعه نياوران
به عنوان س��مبل حكومت پهل��وي در تاريخ معاصر
ايران و جهان شناخته ميشود كه با سقوط آن يكي از
بزرگترينانقالبهايقرنرقمخورد.نمايشگاهعكس
«كاخنشين»هشتماكتبر(مطابقبا ۱۶مهرماه)۱۳۹۸
با حضور هنرمندان ،مديران فرهنگي و عالقهمندان به
عكاسي و تاريخ معاصر افتتاح ميشود و نمايش آن تا
تاريخ  ۱۹مهر ماه ادامه دارد.

كاال بودن فرهنگ يك عارضه است
عليرض��ا رييس��يان معتقد اس��ت كه
«ارزشگذاري فيلمها در مقطع فعلي
با فاكتور فروش مناس��ب نيست» و در
عين حال وضعيت فعلي فروش فيلمها
راناشيازچيدماناكرانهمزمان 7فيلم
ميداند و تاكي��د دارد كه «موضوعات
فرهنگي ،هنري در برنامهريزي دولت
مهج��ور اس��ت ».عليرضا رييس��يان
كارگردان فيلم «مردي بدون سايه» كه اين روزها
در س��ينماها به نمايش درآمده است با بيان اينكه
از فروش فيلماش در ش��رايط فعلي راضي است در
عين حال به ايس��نا گفت :ارزشگذاري فيلمها در
مقطع فعلي فقط با فاكتور فروش مناسب نيست،
به هرحال جريان كلي آمار فروش فيلمها در س��ه
سال اخير بين دو دسته از فيلمها تقسيم شده است؛
يك دسته فيلمهاي فاقد ارزش هنري (كمديهاي
بيارزش) و دسته ديگر فيلمهاييكه داراي خشونت
فيزيكيهستندكهخيليعلتهايهنريندارد.اين
كارگردانداليلبهوجودآمدناينشرايطرابرشمرد
و افزود :اوضاع سالمت رواني جامعه خيلي خوشايند
نيستودراينشرايطخيليتوقعينيستفيلمهايي

كه در اين دو دس��ته ق��رار نميگيرند
بفروشندبنابراينمنازفروشفيلمامدر
شرايطفعليراضيهستموفكرميكنم
كهفيلم«مرديبدونسايه»تماشاگران
خودش را پيدا كرده و در ادامه فروشش
روز به روز بهتر ميشود .رييسيان افزود:
وقتي به تح��والت جامعه نگاه ميكنم
كامال مش��خص است كه فرهنگ جزو
حوزههاي مهجور در بين مقامات رده باالس��ت .در
دولت هم وزراي فرهنگ جزو س��اكتترين وزراي
كابينه هس��تند و حتياز اظهارنظر درباره مسائل
فرهنگينيزخوددداريميكنندوايننشانميدهد
جريان فرهنگي در موقعيت استراتژي كلي حضور
موثري ندارد و فرهنگ تحت مس��ائل سياس��ي و
اقتصادي آسيب ميخورد .فيلم «مردي بدون سايه»
كه در ايران و اسپانيا فيلمبرداري شده از بازيگران هر دو
كشور بهره ميبرد و سومين فيلم از سهگانه عاشقانه اين
فيلمسازپساز«چهلسالگي»و«دورانعاشقي»است.
ليالحاتمي،عليمصفا،فرهاداصالني،اميرآقايي،گوهر
خيرانديش،نادرفالح،بهآفريدغفاريانوآويساسجادي
در كنار بازيگران اسپانيايي در اين فيلم حضور دارند.

ديروز فغان��ي رفت ،امروز س��خندان م��يرود ،فردا
س��رمايههاي ديگر .از زمان حضور ممبيني در راس
كميته داوران ،داوري ايران نهتنها پيشرفتي نداشته
بلكه اشتباهات داوران بااستعداد اما بيتمركز فوتبال
ايران بيشتر شده و آقاي رييس و كميتهاش با ناديده
گرفتن بسياري از شرايط ،باعث فرار سرمايهها شدهاند.
پرچم زدن در ديدار پرس��پوليس و س��پاهان آخرين
قضاوت يكي از پرافتخارترين كمكداوران ايراني بود.
خداحافظي كه در عين ناباوري شكل گرفت و تقصير
را ميتوان به گردن كميته داوران و فدراسيون فوتبال
انداخت .كميتهاي كه به گفته رضا سخندان« ،نامردي
كردودرعينهماهنگي،اوراازليستداورانبينالمللي
كنار گذاشت ».روزي كه اسامي داوران بينالمللي روي
خروجي سايت فدراسيون قرار گرفت ،هيچكس حتي
خود سخندان هم فكرش را نميكرد كه نامش در اين
ليست نباشد .خيال پرافتخارترين كمك داور ايراني
از جلس��هاي خوش بود كه چند روز قبل از انتشار نام
داوران بينالمللي با حض��ور هدايت ممبيني برگزار
شده بود و سخندان براي ادامه كارش در آسيا و جهان

اعالم آمادگي كرده بود .به گزارش ايسنا ،البته اين قرار
هم بين آنها گذاشته شده بود كه امسال آخرين سال
قضاوت كمك داور ايراني باشد اما به نظر ميرسد دل
امثالممبينيبهحالداورياينمملكتنميسوزدوبه
دنبالپردادناستعدادهاوسرمايههاهستند.زمانيكه
عليرضا فغاني تصميم گرفت داوري در ايران را ببوسد و
كنار بگذارد ،ممبيني حاضر نشد حتي در اين خصوص
حرف بزند .برخالف مديراني چون فريدون اصفهانيان
و سرپرستهايي چون عليرضا سهرابي ،رييس فعلي
كميته داوران به هيچوجه توجهي به گردابي كه داوري

در آن گير افتاده ،ندارد و دقيقا مش��خص نيست چه
كار ميكند .پيش از آغاز فصل و برگزاري كالسهاي
 VARميتوانست نشانه خوبي براي حضور ممبيني
در راس كميته باش��د اما به مرور آقاي رييس به سايه
رفت و حتي حاضر نش��د درباره اش��تباهات پرتعداد
داوري در  6هفتهاي كه گذشت كلمهاي صحبت كند.
ديروز فغاني رفت ،امروز س��خندان ميرود و فردا هم
سرمايههاي ديگر و داوري ايران ميماند با يك مشت
داور بااستعداد اما بدون تجربه و تمركز .داوراني كه نه
به حق و حقوقشان رسيدگي ميش��ود ،نه شرايطي
برايش��ان به وجود ميآيد كه به دور از حاشيه باشند و
نه باتجربهاي دارند كه از آنها درس بگيرند .چيزي كه
مشخص است ،فراموش��ي داوري در ايران است و اين
آلزايمر فعال س��راغ رييس كميته داوران آمده است.
سخندان در آخرين گفتوگوي خود با ايسنا اعالم كرد
كه دوست داش��ته داوري كند و اين حقش نبوده كه
«اينگونه ناجوانمردانه حذف شود ».خنجري از پشت
به او زده شده و معلوم نيست تكليف اين سرمايه داوري
مملكت چه خواهد شد.

ميراثنامه

مانو ِر آتشنشاني ،قلعه را آتش زد

«آمدند ابرويش را درس��ت كنند ،چشماش را هم كور
مثال رفتاري است كه چند روز پيش
كردند» درس��ت ِ
در بخش دس��تگردان طبس انجام شد .همزمان با روز
ماموران آتشنش��اني اين بخش از استان
آتشنشان،
ِ
خراسانجنوبي،ترجيحدادندتاقلعهتاريخي«بادامتك»
را براي برگزاري مانورشان در اين روز انتخاب كنند ،آن
هم بدون اجازه گرفتن از مي��راث فرهنگي! از مجموع
نقاط��ي كه براي ق��رار دادن الس��تيكها در اين بناي
تاريخي ،با هدف آتش زدن و اجراي مانور براي خاموش
كردن انتخاب شده بودند ،عالوه بر بخش بيروني قلعه،
يكي از اتاقهاي قلعه نيز در نظر گرفته شده بود ،اما در
اين ميان ،به خاموش كردن در حد چند شعله كوچك
قناعتنشد.درحاليكهمديركلاستانميگويدفضارا
بعد از خاموش كردن آتش ديده و آتش به هيچ نقطهاي
در داخل قلعه آس��يب وارد نكرده ،اما فيلم منتشر شده
از اين مانور نش��ان ميدهد كه بخ��ش بزرگتر مانور را
در فضاي داخلي قلعه انجام ميدهند .حسن رمضاني،
مديركل ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي
استان خراسان جنوبي ،هر چند تاكيد ميكند كه هيچ
مجوز يا اعالمي از سوي آتشنشاني براي برگزاري اين
مانور در قلعه تاريخي «بادام تك» -اين قلعه در بخش
دستگردان طبس و در  ۷كيلومتري جاده «عشقآباد»
به ده «محمد» قرار دارد -انجام نشده است ،اما به ايسنا
ميگويد :فقط يك الستيك سوزاندهاند ،نبايد اين را به

آتشسوزيتعميمداد.اوبابياناينكهقلعهقاجاري«بادام
تك»درخارجازمحدودهشهريقراردارد،ادامهميدهد:
يكالستيكراكناربناسوزاندهاندوالستيكديگررادر
كنارديوارقلعهدراتاقيكهاصالسقفنداردآتشزدهاند
و بعد هم خام��وش كردهاند ،در نقطهاي كه نه تزيينات
داردونهچي ِزديگري.اوبااشارهبهاينكهبيشاز ۶۰درصد
قلعهقبالتخريبشدهاست،بيانميكند:بعدازرسيدن
گزارشهاازاينمانور،بهآنجارفتم،هيچآسيبيبهبناي
قلعه وارد نش��ده است .هر چند كارش��ان اشتباه بوده و
بد س��ليقگي كردهاند ،اما آسيبي به بنا وارد نكردهاند .از
سوي ديگر آنها از قبل با ما هماهنگ نكردهاند ،بنابراين
يدادند
ناظرينيزبراياينكارنداشتيم.اگربهمااطالعم 
اصال اجازه انجام آن را در اي��ن منطقه نميداديم .او اما
علتانتشاراينخبروتصويرهاراوجوداختالفمحليبا
يداندوادامهميدهد:آتشنشانان
شورايشهرمنطقهم 

تاريخنگاري

تصويب اليحه انجمنهاي ايالتي و واليتي

چهاردهم مهر ،1341اليحه انجمنهاي ايالتي و واليتي شامل 92ماده و 7تبصره،
در هيات دولت به تصويب رس��يد .از جمله بندهاي اين اليحه ،حذف قسم به قرآن
براي نمايندگان و حذف قيد اسالم براي انتخاب شوندگان بود .قانون انجمنهاي
ايالتي و واليتي در اولين دوره مجلس شوراي ملي به منظور تشكيل شوراهاي استان
و شهرستان به تصويب رس��يده بود و تا زمان نخستوزيري اسداهلل علم اين قانون
بدون تغيير مانده بود .قانون ياش��ده ،در  ۱۴مهر  ۱۳۴۱ب��ا  ۹۲ماده و  17تبصره از
تصويب كابينه امير اسداهلل علم گذشت و خبر آن در ۱۶مهر در روزنامههاي كيهان و
اطالعات منتشرشد .به موجب اين مصوبه كه در غياب مجلس ،حكم قانون را داشت،
شرط مسلمان بودن و سوگند به قرآن مجيد از شرايط انتخاب شوندگان حذف شد.
برخي ميگويند ،شاه در پوشش تصويب اين لوايح اهداف متفاوتي را دنبال ميكرد.
اوميخواستعالوهبرسنجشميزانحساسيتعلماوتوانمذهبيمردم،روحانيت
و جريان مذهبي را در يك زورآزمايي كنار بزند تا مجبور به محافظهكاري در برابر آنها
نباشد.بههمينمنظورمطبوعاترسميكشورباتيترهايدرشتبهانعكاستصويب
اين لوايح و اخبار مربوط به آن پرداختند .اين تصويبنامه اعتراض روحانيون و مردم
مس��لمان ايران را برانگيخت .امام خميني(ره) ،علماي طراز اول قم را به نشستها
و گفتوگوهاي متعدد براي لغو اين تصويبنامه فراخواند و به اين ترتيب مقرر شد
با ارس��ال تلگرافهايي به شاه ،لغو فوري تصويبنامه مذكور را درخواست كنند .به
دنبال اين درخواست امام و تلگرافهاي ايشان خطاب به شاه و علم ،علماي ديگري
همچون مرتضي آيتاهللزاده حائري ،سيد محمدرضا گلپايگاني ،سيد محمدكاظم
شريعتمداري و ...نس��بت به اين اليحه اعتراض كردند .شاه گرچه در پاسخ به اين
اعتراضات خطاب به آنها نوشت كه بيش از هر كس در حفظ شعائر ديني كوشاست،
اما اين پاسخ و پاسخهاي اسداهلل علم كفايت نكرد و علما و مردم مسلمان به لغو اين
مصوبهتاكيدكردند .درنهايت،هفتمآذر ۱۳۴۱اميراسداهللعلمنخستوزيروقتدر
تلگرافي به علماي قم ،لغو مصوبه انجمنهاي ايالتي و واليتي را اعالم كرد.

اينمانوررابهمناسبتروزآتشنشانوبرايمانو ِراينروز
برگزاركردهاند.مديركلميراثفرهنگياستانخراسان
جنوبي،امادربارهوضعيتاينقلعهتاريخينيزميگويد:
ما براي مرمت و ساماندهي بناهاي تاريخي استان ،بايد
اهموفياالهمكنيم ۱۵۰۰.بنايتاريخيشناختهشده
دراستانداريمامااعتباراتمانبهاندازهمرمتهمهآنها
نيست.بايدبهترتيباولويتوگردشگرپذيربودنبناها،
مرمت آنها را در دستور كار قرار دهيم .به گفته رمضاني،
اينقلعهقاجاريكهدرفهرستآثارملينيزبهثبترسيده
و كاربري دفاعي داشته ،در وسط بيابان و جايي كه نه راه
دارد و نه جادهاي و بدون هيچ امكاناتي قرار دارد .از يك
سوبهبيتوجهيبرايمديريتبحراندربناهايتاريخي
نقدواردميكنيموازسويديگرنسبتبهبرگزاريمانور
آتشنش��اني در يكي از آثار تاريخي ثبت شده در شهر
عشقآبادطبسرابايدايرادواردكنيم.اماآننقدكجاواين
ايرادكجا؟بياطالعيميراثفرهنگيازمانورآتشنشاني،
اين نكته را نشان ميدهد كه آنها قصد برگزاري مانور در
بنايتاريخيرادرزمانبحراننداشتهاند،بلكهفقطتالش
كردهاندتانقطهايراانتخابكنندكهخارجازشهرباشدو
احتماالبهدنبالمخروبهايبودهاندكهبتوانندوظيفهشان
را در روزي كه بايد انجام دهند! از سوي ديگر ،با توجه به
رفتارهاي مديريت شهري و دستگاههاي متولي با اين
بناهايتاريخيبهنظرميرسدميراثفرهنگيبايدبراي
بناهايتاريخيخودحري ِمفيزيكيمشخصكند.

