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با نزديك تر ش��دن ب��ه موعد رس��مي انتخابات 
س��ال98، بازار ارزيابي هاي تحليلي در خصوص 
راهكارهاي بهبود ش��اخص هاي مش��اركتي در 
انتخابات حس��ابي گرم ش��ده و افراد و جريانات 
مختلف در اين زمينه ب��ه اظهارنظر مي پردازند. 
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��ريع تر سياس��ت هاي كل��ي انتخابات در 

انتخابات اسفند ماه تاكيد كرد. 
به گزارش ص��دا و س��يما، س��يامك ره پيك 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 
نامزد ه��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��تگاه هاي 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 
بخش هاي��ي از سياس��ت هاي كل��ي انتخابات، 
ابالغي رهبر معظم انقالب در سال 9۵ منعكس 
ش��ود و كار هاي نس��بتا خوبي هم انجام شد، اما 
تكليف اين اصالحيه هنوز روشن نيست. ره پيك 
گف��ت: از نماين��دگان مجل��س مي خواهيم كه 
اين موضوع پيگيري ش��ود تا اي��ن اصالحات كه 
به اجراي سياس��ت هاي كل��ي انتخابات مربوط 
مي شود 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 مي كن��د. وي گفت: 
پرس��ش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما درباره 
تخلفاتي مانند دروغگوي��ي احتمالي كانديدا ها 
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 جرم انگاري 
ش��ده اس��ت كه نقش بازدارن��ده دارد و چنين 

پيش بيني شده اس��ت كه به جاي تدبير موردي 
براي تخلفات، فرآيند كلي انتخابات اصالح شود. 
ره پيك تاكيد كرد: اينگونه مس��ائل بايد به دقت 
در قوانين انتخابات پيش بيني ش��ود تا حقي از 
كانديدا ها ضايع نشود ضمن اينكه نحوه برخورد 
با متخلفان نيز مش��خص مي شود، 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 ذي ربط بازگشت؛ اميدوارم اعضاي 
اين كميس��يون تالش كنند كه اين اصالحيه به 
تصويب برس��د اگرچه ممكن اس��ت بگويند به 
انتخابات آينده نمي رس��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 ۴ قانون اساسي و علت اعمال 
نش��دن اين موضوع در هي��ات تطبيق مصوبات 
مجلس ش��وراي اس��المي تاكيد كرد: بخشي از 
اصل ۴ قانون 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 مي آيد و 
از حيث تطبيق ي��ا مغايرت آن با ش��رع مقدس 

بررسي مي شود. 
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 مي ش��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��ي ها ذيل سياس��ت هاي مربوط به 

قانون گذاري بررسي شود.
 اين عضو ش��وراي نگهبان، گف��ت: البته اكنون 
عالوه بر اعمال اي��ن موضوع در دي��وان عدالت 
اداري در برخي ساختار هاي قانوني، روش هايي 
را از طريق مصوبات مجلس پيش بيني كرده ايم 
مانند بانك مرك��زي كه ش��ورايي فقهي در آن 
ايجاد شده اس��ت و مصوبات بانكي از نظر فقهي 
در آن شورا بررسي مي ش��ود، اما اگر اين فرآيند 
بخواهد سيستماتيك ش��ود به قانون گذاري نياز 

دارد.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان خبر داد جانشين وزير دفاع: 

 برخورد با تخلف نامزد هاي انتخابات
 با ارايه كارت قرمز 

جانشين وزير دفاع با بيان اينكه قدرت دفاعي و بازدارندگي 
دفاعي در كنار ديپلماس��ي بس��يار كارآمد است گفت: اگر 
كشوري ضعيف باشد امريكايي ها حتما به آن كشورحمله 
مي كنند، زيرا آنها به مساله صرفه و منفعت در اقدامات خود 
توجه دارند. به گ��زارش روابط عمومي وزارت دفاع، س��ردار 
قاسم تقي زاده جانشين وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
در دومين همايش ملي مصون سازي زيرساخت ها و صيانت 
از مردم اظهارداش��ت: مجموعه نيروهاي مس��لح و صنعت 
دفاعي توانست فعاليت هاي علمي و صنعتي را در سطح ملي، 
مديريت و پيش ببرد و بطور طبيعي و با توجه به تكنولوژي ها 
و فناوري هاي س��الح هاي دش��منان و تهديدات موجود از 
سوي رژيم صهيونيستي و امريكا، فناوري هاي هاي مقابله 
و تكنولوژي هاي جهش��ي دفاعي را طراحي و به كار گرفته 
است. جانشين وزير دفاع با اشاره به روند شكل گيري صنعت 
موشكي كشور گفت: روزي كه فعاليت در حوزه موشكي را 
ش��روع كرديم، پنج نفر بوديم و روي موشك هاي زمين به 
زمين كار مي كردند اما بعد از مدتي به اين نتيجه رس��يديم 
كه نبايد انفعال داشته باشيم و بايد با ابتكار پيش برويم و براي 
ايجاد بازدارندگي موثر بحث تهاجمي را مد نظر قرار داديم. 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��ترده اي انجام داده و تا برد قابل توجهي به موشك هاي 
نقطه زن دست پيدا كرده ايم و همه اين دستاوردها بر اساس 
فناوري و فرمول ه��اي خاص خودمان اس��ت. وي افزود: در 
موش��ك هاي دوربرد زمين به زمين نيز از س��وخت جامد 
استفاده مي كنيم كه با استفاده از اين فناوري در موشك هاي 
ذوالفقار كه با آن پايگاه هاي داع��ش را در بوكمال و ديرزور 
مورد اصابت قرار داديم و بواس��طه آن ۷۴ نفر از فرماندهان 
داعش كشته شدند و همين باعث شد كار داعش تمام شود، 
استفاده كرديم. البته بنابر تاكيدات مقام معظم رهبري دقت 
موش��ك ها را افزايش داديم و كار هاي بزرگ علمي و بومي 

ارزان قيمت در اين حوزه انجام شد.
س��ردار تقي زاده ادامه داد: در بخش موشك هاي كروز با برد 
8۰۰ و ۱۲۰۰ كيلومتر را به نام هويزه كامل كرديم؛ البته در 
اين حوزه فعاليت هاي بس��ياري صورت گرفته كه رسانه اي 
نكرديم؛ در بخش دوش پرتاب ها نيز از سنس��ورهاي بومي 

استفاده كرديم كه خيلي از كشورها فاقد چنين سنسورهاي 
دوگان��ه اي در اين بخش هس��تند. وي همچنين گفت: در 
موشك هاي ضد زره با اس��تفاده از ليزر داراي موشك هايي 
مثل هويزه هستيم كه كاربرد آن عليه داعش بسيار موثر بود و 
امروز اين موشك جزو دو موشك معروف محسوب مي شود. 
سردار تقي زاده ادامه داد: در بحث موشك هاي پدافند هوايي 
در كنار بردهاي كوتاه، چندي پيش باور ۳۷۳ رونمايي شد 
كه داري تكنولوژي بسيار پيشرفت هاي است و امريكايي ها 
به خوب��ي مي دانند و اين فن��اوري را مي شناس��ند و پهپاد 
جاسوس��ي امريكا با همين تجهيزات بومي ساقط شد. وي 
قدرت دفاعي و بازدارندگي دفاعي را در كنار ديپلماسي بسيار 
كارآمد دانست و گفت: اگر كشوري ضعيف باشد امريكايي ها 
حتما به آن كشورحمله مي كنند، 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 
مي كند اما ببينند توان دفاع دارد با او وارد جنگ نمي شوند. 
س��ردار تقي زاده گفت: ۶۰ هزار امريكايي در اطراف كشور 
ما حضور دارند و آنها قطعا اين عقالنيت را دارند كه اقدامي 
عليه ما نكنند و مي فهمند كه تجهيزات و امكاناتي مي سازيم 
و استفاده مي كنيم 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 قايق هاي تندرو هم 
كارهاي بزرگي انجام شده و تحول بزرگي در تكنولوژي هاي 
روز داش��ته ايم؛ البته قرار نيس��ت ما چيزي بسازيم كه آنها 
دارند بلكه خواست و نياز خود را توليد مي كنيم و ديديد كه 
پهپاد جاسوسي امريكا چگونه با تجهيزات بومي شناسايي 
و سرنگون ش��د. س��ردار تفي زاده ادامه داد: در زمان هدف 
 p8 قرار دادن پهپاد امريكايي يك هواپيما بسيار پيشرفته
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 مي دهد كه ما كار خود را با 
استفاده از تكنولوژي هاي نامتقارن و بسيا ارزان به خوبي انجام 
داده ايم.  وي ادامه داد: ما به دنبال آن هستيم سالحي بسازيم 
كه از سالح امريكا برتر و البته قيمت آن ارزان تر و متناسب 
با جغرافياي تهديد باش��د؛ البته تمام اين تالش ها در حالي 
صورت مي گيرد كه ميانگين سني دانشمندان وزارت دفاع 

۳۳ سال است و آنها آماده كارهاي بزرگي هستند.

 پهپاد جاسوسي امريكا 
با تجهيزات بومي ايران سرنگون شد

گزارشدفاعي

كالن

داليل كاهش 10 درصدي 
صادرات غيرنفتي 

|ريحانه مهدوي|
آمار منتشر ش��ده از س��وي گمرك اي��ران مبني 
بر مي��زان واردات و صادرات غير نفتي در ش��ش 
ماهه نخست سال نش��ان مي دهد 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 ۵.۵ درصد 
كاهش داشته است و در مقابل صادرات غير نفتي 
نسبت به مدت مش��ابه س��ال قبل خود از لحاظ 
وزني افزايش ۲۳ درصدي را به خ��ود ديده اما از 
نظر ارزشي ۱۰.۵۵ درصد كاهش داشته است. به 
گزارش »تعادل« آمار صادرات و واردات غير نفتي 
در شش ماهه نخست س��ال نشان مي دهد كه در 
نيمه اول س��ال جاري بيش از ۱۶.۵۶ ميليون تن 
انواع كاال به كش��ور وارد ش��ده كه ارزشي بالغ بر 
۲۱.۲ ميليارد دالر داش��ته اس��ت؛ اي��ن حجم از 

واردات در شرايطي است كه...
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 صفحه 6 

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

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

 سفر 30 ساله عبدالعزيز
 تا ايستگاه نفت پادشاهي

پايان عمر12 هزارشركت  صوري
يادداشت

اكبر قاسمي |
س�فير پيش�ين در اوكراي�ن و ريي�س 

پيشين دفتر حفاظت منافع مصر|
تحرك هوشمندانه رييس جمهوري، بازدمي 
جديد به ديپلماس��ي و يك عقالنيت به موقع 
و خردمندانه با ه��دف بازياب��ي در بهره وري 

تالش ها و فرصت ها است.
قبل از س��فر دكترروحاني به اي��روان، خبر از 
طرحي نو از تح��رك درچهارچ��وب ۱+۵ در 
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 اروپايي ها از 
س��وي گاردين به ص��ورت بي پاي��ه درفضاي 
رس��انه پردازش ش��ده بود -كه چنانچه گام 
چهارم ايران برداشته ش��ود »مكانيزم ماشه« 
برمي گ��ردد- را ب��ا اراي��ه منط��ق حقوقي و 
تكنيكي براس��اس بنده��اي ۳۶و۳۷ برجام، 
جزو موضع مش��روع خود دانست كه اقدامات 
جبران��ي را ب��ردارد و اروپايي ه��ا، براس��اس 
الزامات برج��ام نمي توانندمتقاب��ال اقدامات 

عكس العملي 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 گام ه��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 گام هاي 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 امريكايي ها؛ ش��وك 
اس��تيضاح اوكراي��ن گي��ت و موج س��نگين 
دمكرات ه��ا ب��راي بي اعتبار س��ازي ترامپ با 
تك هاي 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 تحريم ها بود كه اين امر با فش��ار 
خارج ك��ردن ماهان اير، درصدد نش��ان دادن 
اراده كوركورانه امريكا ب��ا نمايش صرف ادامه 

فشارحداكثري از طريق تحريم ها است.
در همي��ن حال خب��ر كناره گيري مس��وول 
پرون��ده تحريم ه��اي مال��ي خان��م يهودي 
مندلكر تا چن��د هفته ديگر بيانگ��ر، بي رمق 
ش��دن كارامدي اين نوع اقدام��ات تكراري را 
آشكارمي سازد. با نزديك ش��دن ۱8 آبان ماه 
كه موعد اجراي گام چهارم است، گمانه زني ها 
كه ماهيت نوع گام بعدي چه آثار شكننده اي 
بر امريكا مي تواند داشته باشد، موضوع محافل 
كارشناس��ي رابه خ��ود گام ها ك��ه مي تواند 
ش��امل: نظام بازرس��ي ها ي��ا فزون��ي يافتن 
زنجيره ه��اي س��انتريفيوژ R8 يان��وع كيفي 
درجه غني س��ازي و غيره . باشد مشغول كرده 
اس��ت.  در اين ميان فرانس��وي ها براي حفظ 
موقعي��ت خوددرديپلماس��ي ميانجگي��ري 
درچهارچوب اظهارات لودريان وسفير فرانسه 
در تهران با اعالم تاري��خ نوامبر به عنوان ادامه 
تالش هاي خود را با س��قف زمان��ي به عنوان 
فرص��ت باقيمانده ديپلماس��ي اع��الم نموده 
تاهمچنان نقش پاري��س راروي صحنه فعال 
نشان دهند تا درچارچوب طرح چهارماده اي 
خودزمين��ه عين��ي مذاك��رات در س��طوح 
كارشناس��ي يا وزراي ۱+۵ را تسهيل سازند. 
بر اين اس��اس، چش��م انداز تحوالت پروفايل 
برجام، دركنار موقعيت هاي ناشي از تحوالت 
منطقه اي مثل، يمن، سوريه، عراق، اسراييل، 
فلسطين، لبنان و افغانستان.... كامال همديگر 

را متاثر و متألم ساخته و مي سازد.  

 برجام  و بازدمي جديد 

خبر

علي پيرحسين لو، 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 محدوديت ها، 
امتيازاتي را هم براي اين ش��ركت ها در نظر 
گرفته اس��ت گفت: اگر مجم��وع هزينه ها و 
فايده ه��اي دس��تورالعمل جدي��د را در نظر 
بگيري��م، هزينه ها براي ش��ركت هاي متولي 
تاكس��ي هاي اينترنتي كاه��ش يافته و بطور 
طبيعي نبايد افزايش��ي در كرايه ه��اي آنها 
اعمال ش��ود. به گزارش ايس��نا، پيرحسين لو 
افزود: مهم ترين 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��ركت هاي ارايه دهنده خدمات 
هوشمند حمل مس��افر اس��ت. وي با اشاره 
به اينكه ش��هرداري ه��م قرار نيس��ت براي 
اين ش��ركت ها 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 قيمت ها بيانجامد، 
تصريح كرد: در ماه هاي گذش��ته متاس��فانه 
شاهد آن بوديم كه شركت هاي تاكسي هاي 
اينترنتي كرايه ها را ح��دود ۳۰ تا ۵۰ درصد 
افزايش دادن��د و حت��ي يكي از ش��ركت ها 
درصد كميس��يون خود را ني��ز از ۱۳ درصد 
ب��ه ۱۵ درص��د افزاي��ش داد؛ اي��ن وضعيت 
باع��ث نارضايت��ي بس��ياري از رانن��دگان و 
مسافران ش��د و انتظار مي رود شركت ها در 
اين باره منصفانه عمل كنند. پيرحس��ين لو 
در ادامه گفت: پس از مطرح ش��دن تصويب 
و اب��الغ دس��تورالعمل ني��ز برخي اف��راد از 
افزايش قيمت در س��امانه هاي تاكس��يراني 
اينترنت��ي صحبت كردند. چني��ن كاري اوج 
بي انصاف��ي در حق مس��افر و راننده اس��ت، 
چرا كه اين دس��تورالعمل در واق��ع با معاف 
كردن ش��ركت ها 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 مهم تر رسميت 
يافتن و قانوني ش��دن فعاليت تاكس��ي هاي 
اينترنت��ي، در مجموع هزينه ه��ا را براي اين 

شركت ها كاهش داده است.

هزينه  تاكسي هاي اينترنتي 
كاهش مي يابد

يادداشت

اقتصاد تعاوني راهكار رهايي 
از وابستگي به فروش نفت
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نوبت اول
جمهوري اسالمي اريانشركت ارتباطات زري ساخت

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

اسماعيل خليل زاده | 
نايب رييس اتاق تعاون ايران|

توسعه بخش تعاوني رمز گذر موفق اقتصاد ايران 
از گردنه هاي سخت و پيچ تاريخي است و مي تواند 
مطمئن ترين بس��تر را براي رهايي از وابستگي به 
فروش نفت خام فراهم آورد.  رونمايي و آشكارسازي 
اين رمز اقتصادي هم ش��امل حداكثرسازي توليد 
پايدار غيرتورمي و مردم ساالر كردن نظم تازه رشد 

اقتصادي و توليد ثروت است...



روي موج خبر

   توضيحات ظريف درباره اظهارات »بوريس 
جانسون« درباره برجام جديد ؛برنا|

وزير امور خارجه درباره عضويت عربستان در شوراي 
حكام اظهار كرد: همه چيز در دنيا سياس��ي است. 
راي گيري شده و عربستان هم عضو شده است و بايد 
ببينيم، چگونه عمل مي كند. ظريف درباره اظهارات 
بوريس جانسون درباره برجام جديد نيز گفت: قبل 
از اينكه ديدار وي با رييس جمهور در نيويورك انجام 
شود، سخنگوي نخس��ت وزيري انگليس گفت كه 

بوريس جانسون از برجام حمايت مي كند.

   دس�تورالعمل »تنقي�ح قواني�ن و مقررات 
قضايي« ابالغ شد؛ميزان|

دس��تورالعمل »تنقيح قوانين و مقررات قضايي« از 
سوي حجت االسالم سيد ابراهيم رييسي، براي اجرا 
ابالغ شد. در مقدمه اين دستورالعمل آمده است: در 
اجراي بند ۱۵ سياست هاي كلي نظام در خصوص 
امنيت قضايي ابالغ��ي ۱۳۸۱.۰۷.۲۸ مقام معظم 
رهبري )مدظله العالي(، قانون تدوين و تنقيح قوانين 
و مقررات كشور مصوب ۱۳۸۹.۰۳.۲۵، بند »الف« 
ماده ۳۸ قان��ون احكام دايمي برنامه هاي توس��عه 
كشور مصوب ۱۳۹۵.۱۱.۱۰ و جزو »چ« ماده ۱۱۳ 
قانون برنامه پنج ساله شش��م توسعه ايران مصوب 
۱۳۹۵.۱۲.۱۴ مجلس و به منظور تسريع و نظام مند 
كردن تنقي��ح قوانين و مق��ررات در قوه قضاييه، به 

شرحي كه در قانون است، ابالغ مي شود.

   امنيت درگذرگاه هاي 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 
گذرگاه هاي مرزي كش��ور خبر داد و گفت: مردم با 
اطمينان سفر كنند. سردار غالمحسين غيب پرور 
ديروز در جريان بازديد از پايانه هاي مرزي شلمچه 
و چذابه، اظهار ك��رد: امنيت در تمامي گذرگاه هاي 
مرزي كشور براي تردد زائران اربعين حسيني برقرار 
است. وي افزود: نگراني هايي در خصوص تردد زائران 
از پايانه مرزي چذابه ايجاد شده بود اما با همكاري و 
هماهنگي تمامي دستگاه هاي امنيتي، انتظامي و 
اجرايي استان خوزستان، امنيت نه تنها در اين مرز 

بلكه در مرز شلمچه نيز برقرار است.

   حضور هوشمندانه نيروي انتظامي دسيسه ها 
را  نقش بر آب مي كند؛پاد|

وزير اطالعات در پيامي به مناس��بت هفته نيروي 
انتظامي تصريح كرد: حضور هوشمندانه و مقتدرانه 
سلحش��وران نيروي انتظامي تمامي دسيسه هاي 
دشمنان را نقش بر آب مي كند. سيد »محمود علوي« 
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 ارزش هاي واالي اين نظام الهي را 
نشانه رفته و با بهره مندي 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 
مثال زدني چنان سدي استوار تمامي دسيسه ها را 
نقش بر آب مي كند و حقيقتًا بايد به داشتن چنين 

سربازان پرافتخار برخود باليد.

   بع�د از س�اخت س�امانه ب�اور ۳۷۳ پرواز 
هواپيماهاي u2 متوقف شد؛وزارت دفاع|

جانشين وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت: 
هواپيماهاي u۲ امري��كا روزي دو بار بر فراز منطقه 
پرواز داشتند اما بعد از ساخت سامانه پدافند هوايي 
باور ۳۷۳ متوجه شدند كه اين سامانه مي تواند آنها را 
رهگيري و منهدم كند و اين پروازها را متوقف كردند. 
سردار سرتيپ »قاس��م تقي زاده« ديروز در دومين 
همايش ملي مصون سازي زيرساخت ها و صيانت از 
مردم با اشاره به بودجه ۷۰۰ ميليارد دالري نظامي 
امريكا بيان كرد: اگر ما مي خواستيم به سبك اتحاد 
جماهير شوروي سابق وارد رقابت تسليحاتي با امريكا 
شويم كه البته جماهير شوروي به دليل همين رقابت 
دچار فروپاشي شد، ممكن بود مشكالتي هم براي ما 
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 مي توان 
از اين ظرفيت ها در داخل كش��ور استفاده و با توجه 
به داشته هاي داخلي و اعتماد به جوانان به توانمندي 

دفاعي رسيد.

   احتمال افزايش س�هميه بلي�ت زنان براي 
حضور در ديدار ايران-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 
بسته شده است و تعدادي صندلي در اختيار زنان قرار 
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 
معاونت هاي مختلف ورزش اين موضوع مطرح شود 
و ان شاء اهلل با بخش هايي كه تامين امنيت را بر عهده 

دارند به نتيجه برسند و اين كار محقق شود.

   مسجدي با نيچروان بارزاني ديدار كرد؛ايلنا|
سفير كشورمان در عراق با رييس اقليم كردستان 
ديدار و گفت وگو 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 
راه هاي توسعه و روابط دوجانبه و آخرين تحوالت 
منطقه اي گفت وگو كرد. ديدار با مس��رور بارزاني و 
قباد طالباني نخست وزير و معاون نخست وزير 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.

ايران2

نتيجه نخستين نشست بررسي سياست هاي كلي نظام قانون گذاري :

رييس مجلس: مبناي بررسي اليحه بودجه تفسير شوراي نگهبان است

نظام قانون گذاري وظايف قوه اي را تضيق يا توسعه نمي دهد 
گروه ايران|

6مهرماه بود كه پايگاه اطالع رس��اني مقام معظم رهبري 
ابالغي��ه اي را ذي��ل عنوان »سياس��ت هاي كل��ي نظام 
قانون گذاري« خطاب به روساي قواي سه گانه منتشر كردند؛ 
ابالغيه اي كه تالش مي كرد نقش��ه راه نظام قانون گذاري 
كشور بر اساس چش��م انداز كالن كش��ور در بخش هاي 
گوناگون را ترسيم و تصويري از مهم ترين شاخص هاي حوزه 
قانونگذاري براي رسيدن به بهترين دستاورد را مشخص كند.  
يك هفته بعد از انتشار اين ابالغيه نخستين جلسه بررسي 
سياست هاي ابالغي مقام معظم رهبري در خصوص نظام 
قانون گذاري كش��ور ديروز با حضور رييس مجلس دهم و 
نمايندگان مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، 
دولت، قوه قضاييه، مركز پژوهش هاي مجلس و نمايندگان 
مجلس برگزار شد. در ش��رايطي كه پرسش هاي فراواني 
درخصوص وظايف بنيادين قواي سه گانه بعد از ابالغ اين 
سياست ها، وجود دارد رييس مجلس دهم به اين نكته اشاره 
مي كند كه سياست هاي كلي نظام قانون گذاري وظايف 
قوه اي را تضيق يا توس��عه نمي دهد، بلكه بر اساس همان 
روشي عمل خواهد ش��د كه در قانون روي آن تاكيد شده 
است.  الريجاني كه بعد از پايان نشست به ميان خبرنگاران 
آمده بود تا تصويري از مهم ترين موضوعات مطرح شده در 
اين نشست را ارايه كند با اشاره به رويكردي كه در خصوص 
قوانين وجود دارد گفت: طبق نظر تفسيري شوراي نگهبان 
اصوال نبايد شاكله لوايح در مجلس تغيير كند. فعال مبناي 
بررسي اليحه بودجه همين تفسير شوراي نگهبان است و 
اگر در آينده به نظم جديدي دست پيدا كنيم اعالم مي شود.

به گ��زارش خانه ملت، عل��ي الريجاني دي��روز در جمع 
خبرنگاران در تشريح نشست بررسي نحوه تقنين بر اساس 
سياست هاي كلي نظام قانون گذاري با حضور نمايندگان 
قوا، اظهار داشت: در اين نشست به دليل اينكه سياست هاي 
كلي نظام قانونگذاري ابالغي از سوي مقام معظم رهبري 
به قوه مجريه، قوه مقننه، قوه قضاييه ومجمع تش��خيص 
مصلحت نظام و شوراي نگهبان ارتباط دارد، نمايندگاني از 

آنها حضور داشتند.

    سياست هاي كلي نظام قانون گذاري يك 
فرصت است

وي ب��ا بيان اينك��ه براي تحقق سياس��ت هاي كلي نظام 
قانونگذاري بايد اضالع مختل��ف را جهت تدوين مقررات 
خاص درگي��ر كنيم، تصريح كرد: از نظ��ر تمامي اعضاي 
نشست، سياس��ت هاي كلي ابالغي از سوي مقام معظم 
رهبري براي اينكه نظام قانون و مقرارت گذاري در كشور از 
سامان بهتري برخوردار باشد، يك فرصت است و با اين نگاه 
بايد به موضوع توجه  شود. رييس مجلس با اشاره به اينكه 
در سياست هاي كلي نظام قانونگذاري مبناي وظايف ذاتي 
همه قواي مختلف، بر اساس قانون اساسي است و بنا نيست 
كه وظايف قوه اي را ضيق بگيريم يا توسعه دهيم، ادامه داد: 
محوريت سياست هاي كلي نظام قانونگذاري مجلس است 
زيرا به عنوان مبناي قانونگذاري شناخته مي شود و در كنار 
آن شوراهاي مختلفي هستند كه قانون نويسي و اقدام به 
صدور بخشنامه مي كنند كه برخي از آنها در گذشته مورد 

توجه قرار گرفته اند و برخي از آنها نياز به نظم بهتر دارند.
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 
شوراي نگهبان بررسي شود، عنوان كرد: در اين نشست بحث 
شد كه اگر دو ماده از قانوني توسط فقهاي شوراي نگهبان 
خالف شرع تشخيص داده شد، در مجلس شوراي اسالمي 

بقيه مواد ساماندهي گردد تا كشور دچار خأل قانوني نشود.

وي بيان كرد: مقرر شد اين جلسات به صورت مستمر ادامه 
داشته باش��د و ذيل آن كارگروهي با حضور نمايندگاني از 
مركز پژوهش هاي مجلس، معاونت قوانين مجلس، معاونت 
حقوقي رييس جمهوري، نمايندگان شوراي نگهبان و مجمع 
تشخيص مصلحت نظام تشكيل و پيشنهادهاي خود را طي 
يك ماه  آينده ارايه كنند تا اصالحات مورد نظر صورت بگيرد.

الريجاني ادامه داد: در زمينه نحوه بررس��ي لوايح بودجه 
سنواتي شوراي نگهبان نظر تفسيري دارد كه اصوال نبايد 
شاكله لوايح در مجلس تغيير كند و در غير اين صورت ايراد 
مي گيرد، بنابراين فعال مبناي بررسي اليحه بودجه همين 
تفسير شوراي نگهبان است و اگر در آينده به نظم جديدي 

دست پيدا كنيم اعالم مي شود.

    تطبيق مصوبات شوراها نياز به قانون دارد
رييس مجلس شوراي اس��المي درخصوص ضرورت 
تبديل سياس��ت هاي كلي نظام قانونگذاري به قانون 
در مجلس شوراي اس��المي، يادآور شد: بخشي از اين 
سياس��ت ها نياز به قانون دارد. بر اساس قانون اساسي 
مصوبات دولت ش��امل آيين نامه ه��ا و تصميمات در 
هيات تطبيق بررس��ي و نتايج آن اعالم مي ش��ود؛ در 
سياست هاي كلي نظام قانون گذاري نيز آمده است كه 
مصوبات شوراهاي مختلف بايد تطبيق داده شود كه نياز 

به سازوكارو قانون دارد.
رييس مجلس شوراي اسالمي درخصوص نحوه عملكرد 
كارگروه هاي ذيل شوراي راهبردي سياست هاي كلي 

نظام قانون گذاري، گفت: كارگروهاي تخصصي هر كدام 
از بخش ها به صورت تخصصي روي بندهاي مختلف 
سياست هاي كلي نظام قانونگذاري كار مي كنند، ذيل 
كارگروه هاي تخصصي كارگروهي از تمامي بخش ها كه 
به صورت هفتگي جلسه دارند قرار داده ايم كه مسووليت 
آن با معاونت قوانين مجلس است و نتايج بررسي آنها در 

شوراي راهبردي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد..

    تش�كيل كارگروه�ي براي سياس�ت هاي 
قانون گذاري 

عباسعلي كدخدايي چهره ديگري بود كه در حاشيه اولين 
نشست بررسي سياس��ت هاي نظام قانون گذاري كشور 

در مجلس دهم با بي��ان اينكه سياس��ت هاي كلي نظام 
قانون گذاري ، نقش��ه راهبردي است، گفت: دستگاه هايي 
كه در مسير قانون گذاري هستند اعم از مجلس، دولت، قوه 
قضاييه، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
بخش هايي از اين سياست ها نقش دارند و قرار شد كارگروهي 
تشكيل شود و هر چه سريع تر نظريات خود را جمع بندي 

كنند تا در جلسه بعد بررسي شود.
وي افزود: ما در حوزه قانون گذاري اشكاالت متعددي داريم 
در بحث تعدد مراجع قانون گذاري همچنين برخي ابهاماتي 
كه در برخي قوانين مان وجود دارد و شيوه قانون گذاري كه 
اميدواريم در اين شورايي كه اولين جلسه آن تشكيل شد اين 
سياست ها هر چه زودتر مراحل اجرايي خود را سپري كند.

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: در اين جلسه در خصوص 
سياست هاي مرتبط با شوراي نگهبان نيز يك بخش مربوط 
به نظرات فقهي است كه فقهاي ش��وراي نگهبان دارند و 
اعالم نظرهايي كه طبق اصل ۴ قانون اساسي بايد از سوي 
آنان انجام بگيرد قرار ش��د بررسي بيشتري صورت بگيرد 
همچنين در خصوص اصل ۷۵ و انطباق و مغايرت مقررات 
با قانون اساسي و موازين شرع بايد سازوكار جديدي پيش 

بيني شود كه در اين جلسه روي آن بحث شد.
وي افزود: ما در ش��وراي نگهب��ان كارگروه هاي خاصي را 
تشكيل داديم و همكاري ها جهت اجراي اين سياست ها 
انجام خواهد شد كه پس از بررسي ها نتايج آن اعالم مي شود.

كدخدايي در خصوص لزوم قانوني شدن سياست هاي كلي 
نظام قانون گذاري كشور گفت: برخي از اين سياست ها نياز 
به قانون گذاري دارد و برخي نياز به اصالح قوانين موجود كه 

مجلس شوراي اسالمي در آن نقش اصلي دارد.

    بررسي سياست هاي نظام قانون گذاري در 
كميسيون آيين نامه داخلي مجلس 

 از سوي ديگر رييس كميسيون تدوين آيين نامه داخلي 
مجلس دهم نيز گفت: س��عي خواهيم كرد در نشس��ت 
اين كميس��يون براي بررس��ي سياس��ت هاي كلي نظام 
قانون گذاري  كش��ور كه با حضور نماين��دگان نهادهاي 
مختلف قواي سه گانه برگزار مي شود ابعاد اين سياست ها را 
بررسي و پيشنهادهاي ارايه شده را تدوين نماييم. غالمرضا 
كاتب گفت: سياس��ت هاي كلي قانون گذاري  پيامدهاي 
بسيار ارزشمندي براي نظام دارد كه موجب ثبات در نظام 
قانون گذاري  و شفافيت در قانون و تامين كننده منافع ملي 
نظام و مردم خواهد بود. وي افزود: مصمم هس��تيم همه 
۱۷ بندي كه در اين سياست ها از سوي مقام معظم رهبري 
ابالغ شده است را عملياتي كنيم. كاتب گفت: با اجراي اين 
سياست ها تصميمات منس��جمي در قانون گذاري  اتخاذ 

خواهد شد.

     نقش سياست هاي كلي نظام قانون گذاري 
در كيفي شدن قوانين 

معاون قوانين مجلس ش��وراي اسالمي در حاشيه جلسه 
ديروز بررسي سياست هاي نظام قانون گذاري كشور گفت: 
با برگزاري كارگروه هاي مختلف سعي مي كنيم سازوكارهاي 
جديدي را براي اجراي اين سياس��ت ها در مجلس در نظر 

بگيريم.
حسين ميرمحمد صادقي با اشاره به نقش محوري مجلس 
شوراي اس��المي در تدوين و تصويب قوانين افزود: سعي 
خواهيم كرد تا چند ماه آينده شيوه هاي اجرايي سياست هاي 
نظام قانون گذاري كشور را مشخص كنيم.وي گفت: اجرايي 
كردن اين سياس��ت ها نياز به تغييرات��ي در برخي از مواد 
آيين نامه داخلي مجلس دارد كه تا پايان سال ان شاءاهلل شاهد 

سازوكارهايي براي اجراي آن خواهيم بود.
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چهره ها

ورود قوه قضاييه به تخلفات 
خودرويي موثر خواهد بود

كميسيون اصل نود مجلس 
مدتي اس��ت در حال تهيه 
گزارش��ي درباره وضعيت 
صنع��ت خودروس��ازي 
است؛ گزارشي كه به گفته 
سخنگوي اين كميسيون 
در ۵، 6 جل��د قطور تقريبا 
نهايي ش��ده و جمع بندي آن اين است كه انحصاري 
شدن صنعت و بازار خودروس��ازي در كشور ما باعث 
ايجاد مشكالت عديده ش��ده است. بهرام پارسايي در 
گفت وگو با ايس��نا كه به گفته خودش دو سال است 
تخلفات خودروسازان را از تريبون هاي مختلف اعالم 
مي كند، حاال از ورود قوه قضاييه به پرونده خودروسازها 
ابراز خرس��ندي مي كن��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 مي داند و 
مي گويد ك��ه اگر حتي كار به تعطيلي ش��ركت هاي 
خودروس��ازي برسد تنها با كمتر از ۱۰ درصد از يارانه 
پنهان س��وخت خودروهاي پر مصرف داخلي- كه در 
ش��رايط رقابتي مي توانست به يك سوم كاهش يابد- 
مي توان حقوق تمام كارمندان و كارگران اين شركت ها 
را داد و خسارتي هم به كشور وارد نمي شود. او همچنين 
مي گويد از سال ۸۲ كه 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 مي كند 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 مي داند. 

تمامي حركات دشمنان در 
مرزها و منطقه رصد مي شود

رييس مرك��ز مطالعات و 
تحقيقات راهبردي ارتش 
با بيان اينكه مردم مطمئن 
باشند نيروهاي مسلح ايران 
غافلگير نمي شوند، گفت: 
تمامي حركات دش��منان 
در مرزه��ا، منطقه و خارج 
از منطقه در زمين، هوا و دريا توس��ط سيس��تم هاي 
مختلف، هم سيستم هاي انساني و هم تجهيزاتي، رصد 
مي شود. به گزارش ارتش نيوز، امير سرتيپ احمدرضا 
پوردستان افزود: در هر مقطع زماني، كاِر مقاومت فعال 
اين است كه يكسري هشدارهايي را بفرستد. زدن پهپاد 
امريكايي يك هشدار بس��يار قوي براي امريكايي ها 
بود، چون رجز مي خواندند، ش��ايد به قول خودشان 
مي خواس��تند طرح هاي��ي را كه روي ميز داش��تند 
عملياتي كنند، حتي بناي يك نبرد و جنگ محدود در 
منطقه را داشتند، اما زدن اين پهپاد يك آالرم بود كه 
ببينيد يك پهپاد گلوبال هاوك شما كه سقف پروازش 
6۲ هزار پاست، توسط يك موشك توليد داخل ساقط 
مي شود. امير سرتيپ پوردستان خاطرنشان كرد: اينها 
هشدارهايي است كه فرس��تاده مي شود و در نهايت 
بازدارندگي ايجاد مي كند، ما ب��ه اين مقاومت فعال 
مي گوييم. اين »مقاومت فعال« در همه حوزه ها جريان 
دارد، ه��م در حوزه هاي داخلي و ه��م در حوزه هايي 
كه عمق راهبردي ايران هستند مثل سوريه، لبنان، 
عراق.. وي تاكيد كرد: مردم مطمئن باشند نيروهاي 
مسلح ايران غافلگير نمي شوند 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 نمي شود، گفت: در حال حاضر از 

سيستم هاي الكترونيكي استفاده مي شود. 

معاون رييس جمهوري: نرخ 
تورم فروكش كرده است

ن��ي  لما ر پا ن  و مع��ا
رييس جمه��وري گف��ت: 
نرخ تورم اقتصادي كش��ور 
در ش��رايطي كه تحريم ها 
روز ب��ه روز افزايش مي يابد 
به نس��بت ماه هاي گذشته 
فروكش كرده و نوسان هاي 
ارزي نيز كامال كنترل ش��ده است. حسينعلي اميري 
ديروز در جلسه شوراي اداري شهرستان تاكستان با بيان 
اينكه اتفاقاتي كه در حوزه اقتصادي مي افتد، نش��ان از 
رشد و توسعه دارد، افزود: مردم توانستند ۱۸ ماه پرتالطم 
را بعد از تحريم هاي ظالمانه امريكا پشت سر بگذارند و 
تا پايان دولت قطعا ش��اهد اتفاقات خوبي خواهيم بود. 
معاون پارلماني رييس جمهوري در ادامه سخنان خود 
به قياس عملكرد دولت يازدهم و دوازدهم با دولت هاي 
پيشين پرداخت و گفت: اواخر سال ۹۱ كشور ايران تحت 
تحريم هاي ظالمانه سازمان ملل بود و ايران هراسي در دنيا 
به حدي افزايش يافت كه ايران در برابر نيمي از جهان قرار 
داشت. اين مسوول با بيان اينكه مهم ترين اولويت  دولت 
يازدهم در همان ابتداي شروع فعاليت، رسيدگي به پرونده  
هسته اي در سطح بين المللي بود، اظهار داشت: تا قبل از 
شروع دولت تدبير و اميد نرخ تورم در كشور ۴۵درصد بود 
و پس از شروع به كار دولت، اشتغال اقتصادي در جامعه به 
قدري رونق گرفت كه حسادت و كم بيني دشمنان نظام 
و انقالب سبب شد تا ترامپ از برجام خارج شود. معاون 
پارلماني رييس جمهوري در م��ورد اتفاقات دي ماه ۹6 
خاطرنشان كرد: اقدامات منفي عده اي نابخرد و منافقان 
در زمستان ۹6، ترديد ترامپ براي لغو برجام را به يقين 
رساند، اما با همه اين شرايط و دشمني ها چهل سالگي 
انقالب را جشن گرفتيم و به نظام امريكا ثابت شد كه قدرت 

كشور ايران ناشي از وحدت جامعه است.

اعزام زائران اربعين در كمال 
آرامش و امنيت دنبال مي شود

ريي��س س��ازمان حج و 
زيارت گف��ت: روند اعزام 
زائران اربعين حس��يني 
از اس��تان هاي مختلف و 
خ��روج از م��رز به مقصد 
كرب��ال و اعت��اب مقدس 
درع��راق در نهايت نظم، 
آرامش و امني��ت در حال انجام اس��ت . به گزارش 
مهر، علي رضا رشيديان با اشاره به آخرين وضعيت 
نام نويس��ي زائران اربعي��ن حس��يني و اعزام ها از 
اس��تان هاي مختلف اف��زود: برخ��ي ناآرامي هاي 
روزهاي اخير عراق مشكلي در مسير تداوم عزيمت 
زائران كشورمان به عتبات عاليات ايجاد نكرده و بعد 
از وقفه اي كوتاه در يكي، دو مورد از مرزهاي زميني 
خروجي دوباره اعزام ها همانند گذشته از مرزها انجام 
مي شود. وي تصريح كرد: همچنين مشكلي در مسير 
خروج زائران اربعين حسيني نيز از مرزهاي زميني 
ش��لمچه، چذابه و مهران وجود ن��دارد ضمن آنكه 
امنيت مسير زائران اربعين حسيني به صورت كامل از 
سوي كشور ميزبان تامين شده است و هيچ مشكلي 
در اعزام ها و طول مسير وجود ندارد. وي گفت: امسال 
تاكنون استقبال بسيارخوبي از نام نويسي در سامانه 
سماح صورت گرفته و تاكنون )امروز شنبه( بيش 
از ۲ ميليون نفر در سامانه سماح ثبت نام كرده اند. 
رشيديان با بيان اينكه سازمان حج و زيارت به عنوان 
متولي بحث زيارت در كشور با تمام توان در كنار ستاد 
مركزي اربعين حسيني و ساير كميته هاي مربوطه به 
زائران اربعين خدمت مي كند، گفت: ثبت نام از زائران 
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 مي گيرد.

برخورد تعزيرات با تخلف 
دربليت فروشي ايام اربعين

مديركل تعزيرات حكومتي 
تهران از برخورد ش��ديد با 
متخلفان ف��روش بليت در 
ايام اربعين خبر داد و گفت: 
از مردم خواهشمندم كه اگر 
تخلفي را مشاهده كردند با 
س��امانه ۱۳۵ تماس برقرار 
كرده و آن را اعالم كنند و ما هم حتماً  پيگيري 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 
سوءاستفاده ها در اين زمينه اظهار كرد: قطعًا اقدامات 
الزم را در اين زمينه انجام داده ايم. چون اعالم شده بود 
كه قيمت بليت هواپيماها آزاد شده و كف و سقفي براي 
آن در نظر نگرفته بودند لذا پيگيري هاي جدي صورت 
گرفت و جلس��ات متعددي را هم در اي��ن مورد برگزار 
كرديم تا اينكه نهايتاً قرار بر اين شد كه سازمان هواپيمايي 
كشوري، قيمتي را براي بليت زائران اربعين حسيني اعالم 
كند. وي ادامه داد: در حال حاضر قيمتي كه براي ۲۰ تا 
۳۰ مهر براي پروازهاي نجف به تهران و برعكس در نظر 
گرفته شده است به صورت رفت و برگشت ۲ ميليون و 
دويست هزار و براي مشهد به نجف و بالعكس، ۲ ميليون 
و هشتصد هزار تومان است. اسفناني بيان كرد: متأسفانه 
بعضاً مشاهده مي كنيم كه افرادي سوءاستفاده گر در اين 
ايام اقدام به افزايش قيمت ها يا عدم عرضه بليت مي كنند 
كه اين تخلف تعزيراتي است و حتماً با آنها برخورد خواهد 
شد. مردم مطمئن باشند كه با متخلفان برخورد خواهد 
شد. از سوي ديگر از مردم سراسر كشور خواهشمندم كه 
اگر تخلفي را مشاهده كردند با سامانه ۱۳۵ تماس برقرار 
كرده و آن را اعالم، يا اگر براي آنها ممكن است، به صورت 

مكتوب، ما را در جريان قرار دهند.

  مع�اون حقوق�ي رييس جمهور به عن�وان چهره 
دولتي حاضر در اين نشست گفت: در حال حاضر 
تعدد مراجع قانون گذاري را داريم كه تبين حدود 
اختيارات و صالحيت هاي اين مراجع قانون گذاري 
از اهميت بس�يار بااليي برخوردار است. جنيدي 
معاون حقوقي رييس جمهور در جمع خبرنگاران 
در خصوص نشست بررسي نحوه تقنين بر اساس 
سياست هاي كلي نظام قانون گذاري گفت: اگر بتوان 
ساز و كارها و راهكارهاي خوب متعادلي براي اجراي 
سياست هاي كلي نظام قانون گذاري توسط  نهادهاي 
تصميم گير همانند قواي سه گانه، شوراي نگهبان، 
مجمع تش�خيص مصلح�ت نظام و نقط�ه تعادل 
براساس اصول قانون اساسي پيدا كرد گامي بزرگ رو 
به جلو است و نظام قانون گذاري ما را بهبود مي بخشد 
و كارايي و موثر بودن آن را باال مي برد. معاون حقوقي 
رييس جمهور با بيان اينكه بخشي از سياست هاي 

كلي نظام قانون گ�ذاري درخصوص اس�تحكام، 
متانت، شفافيت و قطب نماي عدالت طلبي قانون 
اس�ت، تصريح كرد: برخي از موارد سياس�ت هاي 
كلي نظام قانون گ�ذاري همانند بند 5 در خصوص 
تعدد مراج�ع قانون گذاري اس�ت، در حال حاضر 
تعدد مراجع قانون گذاري را داريم كه تبين حدود 
اختيارات و صالحيت هاي اين مراجع قانون گذاري 
اهميت بسيار بااليي دارد. وي با تاكيد بر اينكه جامعه 
نيازمند نظم است و بايد ساز و كاري داشته باشيم تا 
نظرات شوراي نگهبان در خصوص مغايرت بخشي 
از قوانين با ش�رع موجب خأل قانون گذاري نشود، 
عنوان كرد: قانون جايگزين در مواردي كه بخشي 
از قوانين گذشته مغايرت شرعي دارد بايد از طريق 
سازوكاري مشخص حتما سيس�تم قانون گذاري 
مجلس را طي كند تا مردم با ابهام در مسائل مواجه 
نشوند. جنيدي افزود: پش�نهاد دادم در خصوص 

بندهايي كه به يك نهاد ارتباط دارد پيش�نهادات 
آن نهاد در كارگروهي در سطح پايين تر متشكل از 
قواي سه گانه و بخش هاي درگير ديگر مانند مجمع 
تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان بررسي 
شود چه بسا در اين تعامالت فكري به راهكار بهتر 
و موثرتري برس�يم. معاون حقوقي رييس جمهور 
در پايان خاطرنشان كرد:  با  مشاهده پيگيري هاي 
جدي رييس مجلس ش�وراي اس�المي سريعا 
كارگروهي در معاونت حقوقي رياست جمهوري 
تشكيل شد تا تمام بندهاي سياست هاي كلي 
نظام قانون گذاري را در قالب جدول مشخص و 
تعيين كند نقطه ثقل هر كدام از بندها كدام نهاد 
است و چه اقداماتي بايد انجام شود تا قوه مجريه 
در كنار قوه مقننه كه مسووليت راهبردي در اين 
خصوص بر عهده گرفته تعامل داشته باشد و ساز 

و كارهاي اجرايي موثري را پيدا كنيم.

برش
جنيدي در جمع خبرنگاران عنوان كرد

مشخص كردن حدود اختيارات و صالحيت  مراجع متعدد قانون گذاري 
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چرايي كاهش 10 درصدي صادرات غيرنفتي 

رشد 110 درصدي فروش اموال تمليكي

گروه اقتصاد كالن|ريحانه مهدوي|
آمار منتشر شده از س�وي گمرك ايران مبني 
بر ميزان واردات و صادرات غير نفتي در شش 
ماهه نخس�ت سال نش�ان مي دهد 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 23 درص�دي را به خود 
ديده ام�ا از نظر ارزش�ي ۱۰.55 درصد كاهش 

داشته است.
به گزارش »تع�ادل« آمار ص�ادرات و واردات 
غير نفتي در ش�ش ماهه نخس�ت سال نشان 
مي ده�د كه در نيمه اول س�ال ج�اري بيش از 
۱6.56 ميليون تن انواع كاال به كشور وارد شده 
كه ارزش�ي بالغ ب�ر 2۱.2 ميليارد 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 ۱6.5۰ ميلي�ون تن و ارزش 
اين كاالهاي وارداتي 22.45 ميليارد دالر بوده 
است، بنابراين مي توان 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.

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

شركاي ايران در واردات نيمه نخست امسال بوده اند 
و سهم همس��ايگان كشورمان نيز از تامين نيازهاي 
وارداتي ما چيزي در حدود 45 درصد بوده اس��ت. 
همچنين آمار گمرك كش��ور از ص��ادرات غير نفتي 
در 6 ماهه نخست س��ال جاري حاكي از آن است كه 
70 ميليون و ۹ هزار كاال به ارزش 20 ميليارد و ۹48 
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 10.55 درصد كاهش و از نظر وزني 22.5 

درصد افزايش داشته است.
آمارهاي اعالم شده نشان مي دهد كه طي شش ماه 
نخست سال ۹7، بيشترين ميزان صادرات كشور، به 
مقصد كشورهاي »چين«، با رقمي بالغ بر 5 ميليارد 

و 106 ميلي��ون دالر و س��هم 24.37 درص��د از كل 
ارزش صادرات، »عراق« با 4 ميليارد و 663 ميليون 
دالر و س��هم 22.26 درصد، »تركيه« با 2 ميليارد و 
552 ميلي��ون دالر و س��هم 12.18 درصد، »امارات 
متحده عربي« با 2 ميليارد و 356 ميليون دالر و سهم 
11.25 درصد و كشور »افغانستان« با يك ميليارد و 
76 ميليون دالر و س��هم 5.13 درص��د از كل ارزش، 

صورت گرفته است.
 »تعادل« در گفت وگويي 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 4 دهم درصدي در سه ماهه نخست 
سال نشان دهنده چيست؟ گفت: طي سال هاي اخير 
روند صادرات ما شيب نزولي داشته است به اين معنا 
كه در س��ال هاي پيش به خصوص در سه سال اخير 
كاهش صادرات داش��ته ايم، در اين بين نبايد اثرات 
تحريم را فراموش كرد، تحريم ها ب��راي ايران مانند 
ويروسي است كه اگر به درستي با آن مقابله نشود، به 
مرور تمام بخش هاي 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 
مي كنم با توجه به ش��رايطي كه داريم در س��ه ماهه 
آينده اوضاع پتروشيمي بد تر هم خواهد شد، چرا كه 

هميشه پتروشيمي در صادرات غير نفتي رده اول را 
داشت اما ديگر شرايط به گونه اي نيست كه صادرات 
اين محصول در صدر جدول باشد، از طرف ديگر ارزش 
كاالهايي كه صادر مي كنيم نس��بت به سال گذشته 

به شدت كاهش پيدا كرده است.
حريري ادامه داد: فشار صادركنندگان به گمرك باعث 
شد كه قيمت ها نس��بت به سال گذشته پايين بيايد 
چون قيمت هايي كه گمرك اعالم مي كرد قيمت هاي 
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 كرده ايم 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 مي كنيد؟كه 
پاس��خ داد: تحريم ها 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 نمي رس��انديم، حدود 70 درصد 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 بين المللي 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 
مي دهد كه طي 3 ماهه اخير صادرات پتروش��يمي 
كاهش محسوسي داشته است، مگر اينكه دولتمردان 
چ��اره اي بينديش��ند و به داد حال ناخ��وش اقتصاد 

كشور برسند.

بررسي گزارش عملكرد سازمان جمع آوري و فروش 
اموال تمليكي نش��ان مي ده��د، در حالي كل فروش 
سازمان نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر شده كه 
كاالهاي اعاده شده نيز رشد 110 درصدي 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. 
اين كاالها عبارتند از: كاالهاي متروكه، ضبطي گمركي 

و قضايي و كاالهاي قاچاق.
گفتني اس��ت فروش اموال در اين س��ازمان بر اساس 
احكام صادره از سوي مراجع قضايي انجام مي شود. سيد 
حسين ميرمعيني معاون فروش سازمان اموال تمليكي 
طي گفت وگويي با تسنيم، تاكيد كرد، پس از اخذ احكام 
قضايي مربوطه با توجه به شرايط و نوع كاال به صورت 
داخلي يا به شرط صادرات از طريق مزايده الكترونيكي 
كتبي يا حضوري فروخته خواهد شد .بديهي است مبالغ 
حاصل از فروش به خزانه واريز مي گردد . از سوي ديگر 
جلوگيري از ورود كاالهاي فاسد و غيراستاندارد به بازار 
مصرف در راستاي حفظ سالمت جامعه و محيط زيست 
در دستور كار سازمان اموال تمليكي قرار گرفته است.

وي در ادامه خواستار همكاري هاي بيشتر در راستاي 
تحقق كامل حق��وق دولت و مردم ش��د و افزود: طي 
شش ماهه نخست سال جاري بيش از 23 هزار پرونده 
اموال منقول در اين س��ازمان تش��كيل شده است كه 
15 درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
نشان مي دهد. بررسي ها نش��ان مي دهد در ماه هاي 
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 
جابه جايي كاال، فرآيند تعيين تكليف كاالهاي متروكه 

را نيز شفاف تر كرده است.
بر اساس گزارش ها در انتهاي سال ۹7 با همكاري ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز و ديگر ارگان هاي ذي صالح، 
امكان فروش داخلي برخي كاالها كه مشابه آن در داخل 
كشور توليد نمي شود جهت تعيين تكليف بخشي از 
كاالهاي دپو شده در انبارهاي سازمان اموال تمليكي 
صادر شد كه اين امر مي تواند به تخليه بخشي از ظرفيت 

انبارهاي اين سازمان كمك شاياني نمايد.
به گزارش تسنيم، اموال تمليكي وظيفه تعيين تكليف 
كاالهاي منقول، غير منقول، قاچاق، كاالهاي امحا شده 
و كاالهاي اعاده ش��ده دارد و همچنين بر همين مبنا، 

عملكرد سازمان نشان مي دهد، 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 
از فروش اموال منقول از طي 6ماهه نخست سال جاري، 
118 درصد رشد داشته كه اين درآمد مربوط به بيش 
از 11 هزار 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 داشته اند.
بر اين 10 قلم كاالي پرفروش 6 ماهه 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 مي دهد، 
تعداد پرونده هاي تعيين تكليف ش��ده كاالي قاچاق 
نزديك به 101 هزار مورد بوده كه نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 132 درصد رشد داشته است.
بر اساس جزييات اين گزارش، قريب به 800 تن انواع 
كاال به ارزش 34 ميليارد تومان توسط اين سازمان در 

نيمه نخست سال منهدم شد كه اين شاخص 42 درصد 
كاهش داشته اس��ت و اغلب كاالهاي انهدامي را مواد 
خوراكي و آشاميدني، لوازم آرايشي و بهداشتي، دارو، 

البسه مستعمل و... تشكيل داده اند.
يكي از نكات جالب در گزارش عملكرد شش ماه ابتدايي 
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. 

بر اين اساس 274 ميليار تومان انواع كاال به صاحبان 
آن بازگردانده شده كه نسبت به مدت مشابه سال ۹7 
رشد دو برابري داشته است. بر اساس قانون در صورتي 
كه صاحب كاال بتواند راي برائت از قاچاق كاال به سازمان 
اموال تمليكي ارايه نمايد هيچ گونه هزينه اي از جمله 
هزينه انبارداري پرداخت نخواهد كرد كه بار مالي آن 
مج��ددا روي دوش دولت و س��ازمان اموال تمليكي 

خواهد بود.

يارانه700هزارنفرمتمكنحذفميشود

پرداخت9500ميلياردتومانبهطرحهاياشتغالزاييروستايي

شريعتمداري گفت: قريب به 170 هزار خانوار يعني 700 هزار 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 5.5 ميليون نفر از 
يارانه بگيران منتشر كرده است اما شما شمار مشموالن حذف شده از 
فهرست يارانه را 170 هزار نفر اعالم كرده ايد، گفت: خير اين طور نيست. 
شما تعداد افراد و خانوار را مخلوط كرده ايد. مجموعا مجلس به دولت 
تكليف و اختيار داده كه نسبت به حذف يارانه سه دهك درآمدي اقدام 

كند كه به لحاظ تعداد جمعيت 24 ميليون نفر مي شود.
وزير كار گفت: در اي��ن دوره حدود 170 هزار خانوار يعني 700 هزار 
نفر از اقشار متمكن كه ضريب خطاي كمتري دارد در مرحله اول در 
دستور حذف قرار گرفتند؛ ولي هرچه به سمت جلو حركت مي كنيم 
چون به قاعده U و افرادي كه به لحاظ درآمدي مشابهت هايي دارند 
و طبقه متوسط جامعه را تش��كيل مي دهند مي رسيم، بدون ترديد 
بايد براي اين افراد با احتياط عمل كنيم. قصد نداريم در اين ش��رايط 

معيشتي ضريب خطا در طبقه متوسط باال برود و بخشي از آنها مشمول 
حذف شوند. وي ادامه داد: تاكنون حدود 6700 تا 6800 اعتراض بعد 
از حذف، در سامانه ثبت شده كه رسيدگي مي كنيم ولي حداقل بيش 
از يك ماه زمان مي ب��رد. وي درباره اعتراض يكي از مديران دولتي به 
حذف يارانه اش گفت: متاسفانه اعتراض در اقشاري صورت مي گيرد كه 
جاي تعجب است. مديران كل برخي دستگاه ها، صاحبان مشاغل آزاد 
كه علي االصول نبايد معترض باشند اما هستند. با پااليشي كه انجام 
مي دهيم تالش مي كنيم افراد متمكن مشمول دريافت يارانه نباشند.

ش��ريعتمداري گفت: هر مقدار يارانه حذف شود از ماه اول در چرخه 
اقتصاد و در خزانه باقي مي ماند. اين طور نيست كه پولي بدهيم پس 
بگيريم، بلكه يك پولي را نمي دهي��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 12 هزار 
ميليارد و امسال 22 هزار منابع مي خواهد كه اگر بخشي از منابع وارد 

اين حوزه شود، خوب است.

مدير پروژه سرمايه گذاري اشتغال فراگير و روستايي 
وزارت كار با اشاره به پرداخت بيش از ۹500 ميليارد 
تومان از تسهيالت اشتغال روستايي گفت: متاسفانه 

مشاغل خدماتي و شهرها قطب اشتغال شدند.
رامين اس��دي در گفت وگ��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 18 هزار ميليارد تومان با تلفيق منابع 
صندوق توسعه ملي و منابع داخلي بانك هاي عامل 
اس��ت كه تقاضا براي دريافت اين تسهيالت تكميل 

است. وي با بيان اينكه تاكنون حدود 12 هزار ميليارد 
تومان از اين منابع به بانك هاي عامل اختصاص يافته 
است، گفت: بر اس��اس آخرين آمار تاكنون بالغ بر ۹ 
هزار و 500 ميليارد تومان تس��هيالت به طرح هاي 

اشتغال پرداخت شده است.
مدير پروژه سرمايه گذاري اشتغال فراگير و روستايي 
وزارت كار افزود: ح��دود 80 درصد از منابعي كه در 
اختيار بانك هاي عامل براي برنامه اشتغال روستايي 
اختصاص يافته، به طرح هاي اشتغالزايي داراي توجيه 
اقتصادي در مناطق روس��تايي، عش��ايري و مرزي 

پرداخت شده است. اسدي گفت: بر اساس گزارش ها 
و آمار دريافتي، در نيمه نخس��ت ده��ه ۹0 و پيش 
از اجراي برنامه اش��تغال روستايي و عشايري سهم 
اشتغال روستاها از كل كشور فقط 5 درصد بوده كه 
طي دو سال گذشته از اجراي اين برنامه، امروز سهم 
اشتغال روستاها از مشاغل ايجاد شده در كل كشور 

به 20 درصد افزايش يافته است.
وي تاكي��د كرد: رون��د اجراي برنام��ه و تغيير رفتار 
متقاضيان اشتغال نش��ان مي دهد كه مردم در حال 
هدايت به س��مت نواحي روستايي هستند و با سوق 

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 سرمايه گذاري اشتغال فراگير و روستايي 
وزارت كار، با بيان اينكه بر اس��اس آمار رسمي، 30 
درصد جمعيت كشور در روس��تاها سكونت دارند و 
70 درصد از جمعيت نيز شهرنشين هستند، گفت: 
اجراي برنامه اشتغال روستايي و دقت در اجراي آن 
به ما كمك مي كند 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��ده اند، 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 برنامه هاي 
توس��عه اش��تغال در روس��تاها بتوانيم اين رفتار را 

تغيير دهيم.

حقمستحقاندريافتيارانهضايعنشود
نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاكيد بر ضرورت 
قطع يارانه ثروتمندان در عين حال گفت كه دولت بايد كار دقيق تري 
انجام دهد تا حق كساني كه مستحق دريافت يارانه هستند، ضايع 

نشود.
محمد كاظمي در گفت وگو 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 
كه اشتباهي رخ داده باشد اما دولت وظيفه دارد كه يارانه را به نيازمندان 

و دهك هاي پايين جامعه بدهد.
وي افزود: دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و حذف دهك هاي 
باال قصور داشته است. بسياري از كساني كه مستحق دريافت يارانه 
نيستند در حال حاضر يارانه دريافت مي كنند در حالي كه براي تامين 

حقوق كاركنان دولت هم معطل هستيم.
نماينده مردم مالير در مجلس ش��وراي اس��المي 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 يارانه شان 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��تباه ها جبران شود. 
كاظمي همچنين گفت: دولت بايد به وظيفه خود عمل كند و كساني 
كه متمول هستند و نيازي به مبلغ يارانه ندارند بايد يارانه شان قطع 
ش��ود. من با قطع يارانه ثروتمندان موافقم و دولت در اين خصوص 
وظيفه قانوني دارد. البته دولت بايد كار دقيق تري انجام دهد تا حق 

كساني كه مستحق دريافت يارانه هستند، ضايع نشود.
وي ادامه داد: وزارت رفاه نيت بدي از حذف يارانه نيازمندان نداش��ته 
و ممكن است كه بي توجهي 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 
قاوني اش 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 يارانه ها هم همين موضوع بود اما 
متاس��فانه آقاي احمدي نژاد پايه را كج گذاشت و به همه يارانه داد و 

امروز جمع كردن موضوع كار مشكلي است.
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كارفرمايان حق خاتمه 
قرارداد كارگران را ندارند

مديركل حمايت از پايداري مشاغل وزارت كار، با بيان 
اينكه كارفرمايان حق اخراج يا خاتمه يكطرفه قرارداد 
كار كارگران را ندارند، شرايط خاتمه كار كارگران عضو 
شوراهاي اسالمي كار را اعالم كرد.كريم ياوري درباره 
شرايط فسخ قرارداد كارگران اظهار كرد: قرارداد كار 
في مابين كارگر و كارفرما مالك تصميم گيري است 
و كارفرمايان حق اخراج يا خاتمه يكطرفه قرارداد كار 
كارگران را ندارند.وي افزود: در خصوص خاتمه كار 
كارگران عضو شوراهاي اسالمي كار، طبق موضوع 
ماده 22 قانون 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 
تصميم گيري كند.ياوري يادآور شد: از جمله وظايف 
اعضاي ش��وراهاي اس��المي كار موضوع فصل دوم 
قانون ش��وراها، باال بردن آگاهي كاركنان در زمينه 
اقتصادي فن��ي و حرفه اي 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 
وظايف شورا، همكاري و كوشش در بهبود شرايط كار و 
دستيابي به ميزان توليد پيش بيني شده در برنامه هاي 
توليدي بنگاه اقتصادي است. شوراهاي اسالمي كار 
در حدود وظاي��ف و اختيارات خ��ود در برابر هيات 
موضوع 22 و مجمع كاركنان مسوول است.اين مقام 
مسوول در وزارت كار گفت: يك نفر از اعضاي شوراي 
اسالمي كار به انتخاب اعضاء به عنوان عضو رابط شورا 
در جلس��ات هيات مديره واحد براي ارايه نظريات و 
پيشنهادات شورا شركت مي كند.مديركل حمايت 
از پايداري مش��اغل و بيمه بيكاري وزارت كار افزود: 
همچنين يك نفر نماينده مديريت بنگاه اقتصادي در 
جلسات شوراي اسالمي كار براي ارايه گزارشات مورد 
نياز به شورا شركت مي كند. وظيفه شوراي اسالمي كار 
همراهي و هماهنگي با كارگران و كاركنان و مديران 

براي بهبود رونق توليدات است.

پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )92(

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور   بيطرف|

 فصل هفتم 
    چرا دولت؟

از مدت ها قبل اين اصل بنيادين كه افراد با يكديگر كار 
مي كنند فراتر از افرادي كه به تنهايي كار مي كنند، به 
رسميت شناخته شده است. شايد ضرورت »كنش 
جمعي« در مقياس بزرگ ب��راي اولين بار در جوامع 
قديمي كشاورزي كشت برنج كه به آبياري بستگي 
داشت فهميده شد. هر كس��ي از ساخت و نگهداري 
كانال هاي آبياري منفعت مي برد در بسياري از مكان ها 
ك��ه آب محدود ب��ود، آنجا بايد قواعدي براي س��هم 
عادالنه آبي كه در دس��ترس بود به كار بسته مي شد، 
– دوباره، چيزي كه بايد به طور جمعي انجام مي شد. 
در مكان هاي ديگر، اين موضوع دفاعي بود، حفاظت 
جامعه از غارتگران كه منج��ر به كنش هاي جمعي 
اوليه شد. جامعه، كار در كنار يكديگر، مي تواند نوعي از 
حفاظت فراهم آورد كه افراد به تنهايي نمي توانند. قانون 
اساس��ي اياالت متحده نشان مي دهد كه شهروندان 
اياالت تازه اس��تقالل يافته نياز به كنش هاي جمعي 
را مي فهميدند. چنانكه در مقدمه آن آمده است:  »ما 

مردم اياالت متحده، 
به منظور تشكيل يك 
اتحاديه كامل، 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 

اساسي را براي اياالت متحده امريكا مقرر و بنا مي نهيم.«  
اين تمام آن چيزي بود ك��ه براي كنار يكديگر بودن 
الزم بود. در اينجا كنار يكديگر بودن يك خير عمومي 
داش��ت و انجام اين كار نه فقط از طريق انجمن هاي 
داوطلبانه بلكه از طريق دولت و با تمام قدرت هايي كه 
آن اعمال مي كند انجام مي شد. به زيستن اجتماعي نه 
فقط توسط كشاورزان و بازرگاناني كه منافع خودشان 
را در يك روياي آزاديخواهانه بلكه از طريق يك دولت 
قوي با ويژگي هاي واضح اما قدرت هاي محدود ترغيب 
مي شد.  اين نياز به كنش جمعي گاهي اوقات به نظر 
مي آمد با فردگرايي امريكايي در تقابل قرار مي گرفت، 
به ويژه اين ايده كه ما )يا حداقل موفق ترين در بين ما( 
خودس��اخته ايم و اگر فقط توسط دولت مهار نشويم 
حتي موفق تر هم مي شويم.اين ايده تا حد زيادي يك 
افسانه بود. در يك مفهوم ادبي، هيچ كس خود ساخته 
نيست؛ فرايند بيولوژيكي اين امكان را نمي دهد. حتي 
بزرگ ترين نوابغ ما هم فهميده اند كه آنچه آنها انجام 
داده اند بر كارهاي ديگران ساخته اند. يك تجربه فكري 
ساده بايد يك نكته فروتني را تجربه كند: اگر من در 
يك خانواده در يك دهكده دورافتاده گينه نو يا در كنگو 
به دنيا آمده بودم به چه دست مي يافته ام؟ هر تجارت 
امريكايي از حاكميت قانون، زيرساختارها و فناوري 
كه طي قرن ها ايجاد شده منفعت مي برد. اگر چندين 
ابداعي كه پيش از اين اكثر آن بر تحقيقاتي كه از منابع 
عمومي طي نيم قرن پيش تامين شده بود نبود، استيو 
جابز نمي توانست آيفون را خلق كند. يك جامعه اي كه 
به خوبي كار مي كند نيازمند تعادل ميان فرد و كنش 
جمعي است. اتحاد جماهير شوروي و كمونيست چين 
در دهه هاي اول پس از انقالبشان اين تعادل را از دست 
دادند. نگراني امروزه اين است كه ما اين تعادل را از جنبه 

ديگر از دست بدهيم. 

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي



بانك و بيمه4اخبار

روايت بلومبرگ از ثبات ارزي ايران

فقط ۵ واحد صنفي مجوز معامالت اينترنتي طال دارند

بانك مركزي ايران ارزش پول ملي را احيا كرد

2.3 ميليارد تراكنش بانكي به ارزش 2۵0 هزار ميليارد تومان در شهريورماه

 ميانگين هر تراكنش بانكي به 108 هزار تومان رسيد

گروه بانك و بيمه |
خبرگزاري بلومبرگ سياست هاي اخير بانك مركزي را 
عامل ثبات در بازار ارز معرفي كرد. بلومبرگ در گزارشي 
نوشت كه ثبات نسبي به بازار ارز ايران بازگشته و ارزش 
ريال تقويت شده است. بلومبرگ با اشاره به تقويت ۴۰ 
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 تحريم ها و تهديد به 

جنگ، مجددا مثبت شده است.
بلومبرگ در ادامه مي نويس��د: پس از خروج امريكا از 
برجام در ارديبهش��ت سال گذش��ته و دستور دونالد 
ترامپ، رييس جمهور امريكا به بازگرداندن تحريم ها، 
ارزش ريال دچار ريزش شد. از دست رفتن منابع درآمد 
ارزي نفتي كه يكي از اصلي ترين شريان هاي ارزي ايران 
بود به ارزش ريال آسيب زد، نرخ تورم را به حد بااليي 
رساند و باعث كمبود برخي اقالم وارداتي شد اما پس از 
آن به كمك اجراي سياست بازار باز و پلتفرم جديد بانك 
مركزي براي تسهيل عرضه ارز، ارزش ريال در ماه هاي 

اخير رو به بهبود بوده است.
پيش تر 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 منطقه اي 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 
حمايت هاي مقام معظم رهب��ري، رييس جمهوري 
و س��ران ق��وا و از همه مهم ت��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 دستگاه ها و نهادها توانستيم 
با يك��ي از پيچيده ترين و بي س��ابقه ترين تحريم ها و 
محدوديت هاي 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 
تحمل كرده و مي كنند. ليكن، اين روزها طليعه پيروزي 
مقاومت مردم بيش از هميشه آشكار شده است. همتي 
ادامه داده اس��ت: آنچه من و همكارانم را به ادامه اين 
مسير هر روز مصمم تر مي كند، اميد به بهبود شرايط 
زندگي و رفاهي اقشار آسيب ديده از فشار تحريم ها و 
تالش جدي مسووالن براي خدمت بهتر به مردم عزيز 

كشورمان است.

   نرخ ها در بازار 
روز شنبه 13 مهر 98، به دنبال افزايش قيمت جهاني 
اونس طال كه به 15۰5 دالر رس��يده و نسبت به هفته 
قبل افزايش داشته است، بازار ارز و طال در داخل كشور 
همچنان با روند با ثبات هفته هاي اخير همراه بوده و نرخ 
دالر نيز تغيير چنداني نداشته است. در نتيجه نرخ ها 

همچنان روند هفته گذشته را تثبيت كرده اند. 
به گزارش تعادل، روز ش��نبه 13 مهر 98، نرخ دالر در 
بازار آزاد و معامالت نقدي، به 11۴8۰ تومان رس��يد. 
همچنين در س��امانه س��نا نيز نرخ دالر لحظه اي به 
11۴5۰ و يورو به 1265۰ تومان رس��يد. سامانه سنا 
نرخ ميانگين ارز براي روز پنج شنبه 13 مهر 98 را براي 
دالر 11 هزار و ۴36 تومان، يورو 12 هزار و 375 تومان، 
پوند انگليس 1۴ هزار و 16 تومان، درهم امارات 3 هزار 
و 1۰2 تومان، لير تركيه 2 هزار و 99 تومان و يوآن چين 

يك هزار و 678 تومان اعالم كرد.
در ب��ازار طال نيز با افزايش اونس جهاني طال به 15۰5 
دالر و اعالم ن��رخ دالر آزاد و نقدي به قيمت 11۴8۰ 
توم��ان، مظنه يك مثقال طالي آب ش��ده 17 عيار با 
كاهش چه��ار هزار توماني يك ميلي��ون و 77۰ هزار 
تومان، هر گرم طال 18 عيار با كاهش سه هزار توماني 
۴۰6 هزار و 6۰۰ تومان، س��كه طرح جديد ۴ ميليون 

و 1۴ ه��زار تومان، طرح قديم 3 ميلي��ون و 99۰ هزار 
تومان، نيم سكه 2 ميليون و ۴۰ هزار تومان، ربع سكه 
يك ميليون و 2۴۰ هزار تومان و سكه يك گرمي 83۰ 

هزار تومان معامله شد. 
در بازار ارز قيمت ها به روند با ثب��ات خود ادامه دادند 
صرافي هاي مجاز بانكي و ملي نرخ خريد دالر را 11هزار 
و 35۰ تومان و نرخ فروش دالر را 11 هزار و ۴5۰ تومان 
اعالم كردند. قيمت خريد يورو 12 هزار و 55۰ تومان 
و قيمت ف��روش يورو با اندكي كاهش نس��بت به روز 

پنج شنبه 12 هزار و 6۰۰ تومان اعالم شد. 
در بازار ارز رسمي نيز بر اساس اعالم بانك مركزي هر 
دالر امريكا براي روز شنبه 13 مهر ماه 98 بدون تغيير 
نسبت به روز پنج ش��نبه ۴2 هزار ريال قيمت خورد. 
همچنين در روز جاري هر پوند انگليس با 131 ريال 
افزايش نسبت به روز پنج شنبه 51 هزار و 8۰6 ريال و 
هر يورو نيز با 92 ريال افزايش نسبت به روز پنج شنبه 

۴6 هزار و 112 ريال ارزش گذاري شد.

   شانس باالي طال براي ادامه روند افزايش قيمت
از سوي ديگر، نظرسنجي هفتگي كيتكونيوز نشان داد 
با موفقيت طال براي بازگشت به باالي مرز 15۰۰دالر 
تا پايان هفته گذش��ته، اكثر تحليلگران وال استريت 
و س��رمايه گذاران نس��بت به باال رفتن قيمت طال در 

كوتاه مدت كامال خوش بين 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 15۰۰ دالر، نشانه 
انعطاف پذيري باال در بازار است. بسياري از تحليلگران 
خاطرنش��ان كرده اند كه رش��د نگراني ه��ا پيرامون 
احتمال وقوع ركود و ابهامات ب��ازار مالي همچنان از 
 قيم��ت طال در كوتاه م��دت پش��تيباني خواهد كرد.

 به گفته جورج گرو، مديركل ش��ركت »آر بي ث ولت 
منيجمنت«، همه جا سرمايه گذاران به دنبال نگراني 
ديگري هستند. دالر امريكا بزرگ ترين مانع براي طال 
مانده است اما ابهامات موجود از قيمت طال در محدوده 

15۰۰ دالر پشتيباني خواهد كرد.
در نظرسنجي كيتكونيوز از تحليلگران وال استريت، 
17نفر ش��ركت كردند كه از ميان آنه��ا 12 نفر يا 71 
درصد افزاي��ش قيمت و دو نفر ي��ا 18 درصد كاهش 
قيم��ت را پيش بيني كردند. همچني��ن دو نفر يا 12 
درصد نظر خنثي داشتند. در نظرسنجي كيتكونيوز از 
سرمايه گذاران، 679 نفر شركت كردند كه از ميان آنها 
۴۴6 نفر يا 65 درصد افزايش قيمت طال و 1۴5 نفر يا 
21 درصد كاهش قيمت طال را پيش بيني كردند و 88 
نفر يا 13 درصد هم نظري نداشتند. براي هفته گذشته 

اكثر تحليلگران وال استريت نسبت به روند قيمت طال 
نظر خنثي داشتند در حالي كه سرمايه گذاران نسبت 
به روند افزايشي قيمت طال خوش بين بودند. هر اونس 
طال روز جمعه در بازار معامالت آتي امريكا 9۰ سنت 
يا ۰.۰6 درصد كاه��ش پيدا ك��رد و در 1512 دالر و 
9۰سنت بسته شد اما براي كل هفته حدود ۰.۴ درصد 
افزايش ثبت كرد. درصد درستي پيش بيني تحليلگران 
وال استريت از ابتداي سال ميالدي جاري تاكنون 5۴ 
درصد و درستي پيش بيني سرمايه گذاران 51 درصد 
بوده اس��ت. اگرچه آمار اشتغال نسبتا مطلوب امريكا 
اندكي از روند صعودي قيمت طال كم كرد اما بسياري 
از تحليلگران همچنان انتظار دارند قيمت هاي باالتري 
را مشاهده كنند زيرا جديدترين آمار اشتغال انتظارات 
براي ي��ك دور ديگر از كاهش نرخ هاي بهره توس��ط 
بانك مركزي امريكا را تغيير نداد. برخي از تحليلگران 
مي گويند آمار اشتغال يك شاخص باتاخير است و آمار 
مايوس كننده بخش تولي��د امريكا تصويري از كندي 

رشد اقتصادي اين كشور ترسيم كرد.
فواد رزاق زاده، تحليلگر فني در شركت سيتي ايندكس 
اظهار كرد: تصور نمي كنم آمار اش��تغال در روند بازار 
تغييري ايجاد كند. بانك مركزي امريكا همچنان قصد 
دارد در ماه ميالدي جاري نرخ هاي بهره را كاهش دهد 
كه اين اق��دام ارزش دالر را ضعيف كرده و قيمت طال 
را باالتر خواهد برد. ابزار ديده بان فدرال CME نشان 
مي دهد كه بازار حدود 8۰ درصد روي كاهش نرخ هاي 

بهره در 3۰ اكتبر حساب مي كند.
افشين نوابي، مدير معامالت گروه »ام كي اس« انتظار 
دارد كه قيمت طال بين محدوده حمايتي 1۴85 دالر 
تا محدوده مقاومتي 152۰ دالر معامله شود و همچنان 
نس��بت به طال خوش بين اس��ت. اما همه تحليلگران 
نسبت به طال خوش بين نيستند. شون السك، مدير 
شركت والش تريدينگ اظهار كرد كه انتظار دارد طال 
به قيمت پايين تري سقوط كند زيرا در سطح 152۰ 

دالر با مقاومت شديدي روبرو خواهد شد. 

   فقط ۵ واحد صنفي مجوز معامالت اينترنتي 
طال دارند

از سوي ديگر، رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: تنها 
5 واحد 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 گفت وگو با ايِبنا 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 نمي ش��ود زيرا ما تنها به مواردي كه عضو 
اتحاديه هستند مي توانيم 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 5 واحد 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 قيمت ها نيز از آرامش و 
ثباتي نسبي برخوردار هستند. طي دو هفته اخير نوسان 
و تغييرات چشمگيري در قيمت ها نداشته ايم و شاهد 

آرامشي در قيمت ها در بازار هستيم.

   سرمايه گذاران »دالر« ضرر كردند
همچنين طبق بررسي قيمت ها در بازار، سرمايه گذاران 
در بازار ارز در س��ال جاري متحمل زيان ش��ده اند. به 
گزارش ايس��نا، بس��ياري از مردم تالش مي كنند تا با 
وج��ود افزايش هزينه هاي زندگي، بخش��ي از درآمد 
خود را پس انداز و در ادامه آن سرمايه گذاري كنند كه 
در اين صورت سرمايه گذاري هاي كم ريسك براي اين 
افراد بسيار مناسب خواهد بود. اما در مقابل عده ديگري 
نيز هس��تند كه ترجيح مي دهند ريسك  بيشتري را 
براي سرمايه گذاري بپذيرند و در مقابل سود بيشتري 
نصيب خود كنند. افرادي كه در دس��ته اول هستند، 
اغلب به سراغ سرمايه گذاري در بانك و صندوق هايي 
روي  مي آورن��د كه س��ود تضميني به آنه��ا پرداخت 
مي كنند، اما افراد دسته دوم بس��ته به شرايط، نحوه 
سرمايه گذاري خود را تغيير مي دهند، سرمايه گذاري 
در بخش هاي توليدي، تجارت، بورس، بازار سكه و بازار 

ارز از جمله هاي 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 

سرمايه گذاران در اين بازار سود خوبي كسب كنند.
اما چندين بار از س��وي رييس كل بانك مركزي اعالم 
شد كه اين بازار ريس��ك بااليي دارد و محل مناسبي 
براي سرمايه گذاري نيست، اما طمع مردم براي خريد و 
نگهداري بيشتر دالر را دالالن اين بازار برمي انگيختند؛ 
به طوري كه گفته مي شد قيمت دالر در سال جاري به 

بيش از 25 هزار تومان خواهد رسيد.
اما بررس��ي متوس��ط قيم��ت خريد و ف��روش ارز در 
شش ماهه نخست سال جاري نشان مي دهد كه قيمت 
ارز در سال جاري كاهشي بوده است.بر اساس آمار بانك 
مركزي متوس��ط قيمت فروش دالر در فروردين ماه 
سال جاري 13 هزار و 55۴ تومان، در ارديبهشت ماه 
1۴ ه��زار و 5۰9 تومان و در خرداد ماه 13 هزار و ۴27 
تومان بوده است.اما در ادامه قيمت ارز با كاهش همراه 
بود و در تيرماه سال جاري قيمت ارز ابتدا به حدود 13 
هزار تومان و س��پس با كاهش زياد به حدود 12 هزار 

تومان رسيد.
در مردادماه ني��ز روال كاهش قيمت ادامه داش��ت و 
قيمت دالر به كمت��ر از 12 هزار تومان كاهش يافت و 
در شهريور ماه نيز در مدت زماني، قيمت اين ارز به مرز 
11 هزار تومان هم نزديك ش��د، اما در پايان شهريور، 
قيمت ارز در محدود 11 تا 11 هزار و 5۰۰ تومان ثابت 
شد. به اين ترتيب، افرادي كه در سال جاري نسبت به 
سرمايه گذاري در اين بازار اقدام كرده اند، طبيعتا متضرر 

شده اند 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 كرده اند، 
مشمول ضرر شده اند. 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. 

   عقب نشيني دالر در بازارهاي جهاني
از سوي ديگر، با وجود ثبت آمار بسيار خوب بازار كار، 
دالر در برابر همتايانش عقب نشست. به گزارش رويترز، 
نرخ بيكاري امريكا در ماه سپتامبر به كمترين سطح نيم 
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 مي رسد توجه معامله گران 
به جاي آمارهاي بازار كار روي مساله ديگري معطوف 
شده باشد. بنابراين فكر مي كنم 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 مي كنم بايد منتظر اتخاذ رويكرد محرك بيشتري 

توسط فدرال رزرو باشيم.
در آخرين روز از معام��الت بازارهاي ارزي جهاني، هر 
دالر با ۰.۰8 درصد كاهش به 1۰6.81 ين رس��يد. در 
برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا با ۰.۰2 درصد 
كاهش به ازاي 1.۴771 دالر 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 مي گيرد، با كاهش ۰.1 درصدي 
به 98.8۰5 واحد رس��يد و از ركورد دو سال اخير خود 

بيشتر فاصله گرفت.
از سوي ديگر نظر مي رس��د با توجه به تشديد جنگ 
تجاري امريكا با ش��ركاي تجاري بزرگ خود و كاهش 
رشد اقتصادي، بانك مركزي امريكا چاره اي جز كاهش 
مجدد نرخ بهره براي س��ومين بار در طول سال جاري 
نداشته باشد. در معامالت ارزي جهاني همچنين ارزش 
هر يورو با ۰.2 درصد افزايش به 1.۰982 دالر رسيد تا 
ارزش ي��ورو در برابر دالر طي اي��ن هفته ۰.3۴ درصد 
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 ۰.۰2 درصد افزايش ب��ه 1.233۴ دالر 

رسيد. هر فرانك نيز به ازاي 1.۰۰۴2 دالر 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 1.331۰ و 1.3788 دالر 

كانادا و سنگاپور معامله شد.

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 
3۰۰ميليون تراكنش ش��اپركي به ارزش 25۰ هزار 
ميليارد تومان انجام شده كه نسبت به ماه گذشته در 
تعداد و مبلغ كاهش داشته است. همچنين ميانگين 
هر تراكنش بانكي معادل 1۰8 هزار 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 
3۰۰ ميلي��ون و 275 هزار تراكنش به ارزش دو هزار 
و 5۰5 ميليارد ريال در شبكه شاپرك انجام شده كه 
در سهم ابزارهاي پذيرش شبكه پرداخت الكترونيك 
همچنان بيشترين س��هم به دستگاه هاي كارتخوان 
اختصاص پيدا كرده است؛ الزم به ذكر است كه ارزش 
تراكنش هاي ش��اپركي )مبلغ( و تع��داد تراكنش ها 
نس��بت به ماه گذش��ته كاهش��ي به ترتيب ۴.26 و 

2.36درصدي داشته است.

بر اساس گزارش شركت شاپرك بالغ بر 87.59 درصد 
از تراكنش ها از طريق پايانه هاي فروش )كارتخوان( و 
سهم ابزار پذيرش اينترنتي و موبايلي به ترتيب 6.2۰ 
و 6.21 درصد بوده است؛ گزارش شاپرك در خصوص 
سهم ابزارهاي پذيرش از نظر تعداد تراكنش ها نشان 
مي ده��د كه اب��زار كارتخوان فروش��گاهي به عنوان 
رايج ترين 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 مي توان به افزايش 
هزينه سرمايه گذاري در حوزه دستگاه هاي كارتخوان 
و روند بهره گيري شركت هاي پرداخت براي توسعه و 
فرهنگ سازي از استفاده از ابزارهاي پذيرش موبايلي 
و اينترنتي به جاي كارتخوان فروشگاهي اشاره داشت. 
گزارش شاپرك در خصوص سهم شركت هاي پرداخت 
الكترونيك از نظر تعداد تراكنش در ش��هريورماه 98 
حاكي از آن اس��ت كه شركت هاي به پرداخت ملت با 
22.38 درصد و پرداخت الكترونيك سامان با 18.79 
درصد و تجارت الكترونيك پارسيان با 15.۰8 درصد 
توانس��ته اند تا جايگاه اول تا س��وم بيش��ترين تعداد 

تراكنش در ميان شركت هاي پرداخت را كسب كنند. 
الزم به ذكر است كه مقايسه گزارش شهريورماه نسبت 
به مرداد ماه نشان مي دهد كه سهم بازار شركت هاي 
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 شركت هاي پرداخت متعلق 
به ش��ركت الكترونيك كارت دماوند با س��هم ۰.6۰ 
درصدي از تعداد تراكنش هاي ش��اپركي انجام شده 
اس��ت و پس از آن نيز پرداخت الكترونيك سپهر بالغ 
بر يك درصد از تمام تراكنش هاي شبكه شاپرك را به 

خود اختصاص داده است.
 نمودار سهم بازار شركت هاي پرداخت الكترونيك در 
خصوص مبلغ تراكنش هاي شاپركي در شهريورماه 
نش��ان مي دهد كه به پرداخت ملت بال��غ بر 23.86 
از مبلغ تراكنش هاي 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 
ايران كيش ب��ه ترتيب با س��هم 15.73 و 12.86 در 
جايگاه دوم و سهم قرار دارند؛ مقايسه نمودار تعداد و 

مبلغ تراكنش هاي شاپركي شهريورماه در سهم بازار 
ش��ركت هاي پرداخت الكترونيك نشان مي دهد كه 
شركت تجارت الكترونيك پارسيان كه جايگاه سوم 
را با سهم 15.۰8 درصدي در تعداد تراكنش ها به خود 
اختصاص داده، در زمينه مبل��غ تراكنش ها جايگاه 
چهارم را با س��همي 11.26 درصدي دارد و از سويي 
ديگر شركت كارت اعتباري ايران كيش كه در زمينه 
تعداد تراكنش هاي ش��اپركي شهريور سهمي 8.16 
درصدي و جايگاه پنجم را داشته، در سهم بازار از نظر 

مبلغ تراكنش با برخورداري از تراكنش هايي با مبالغ 
باالتر توانسته تا با با سهم 12.86 درصدي در جايگاه 

سوم قرار بگيرد.
همچنين در ميان دوازده ش��ركت فع��ال پرداخت 
الكترونيك، شركت الكترونيك كارت دماوندبا حدود 
۰۴8 از تم��ام مبلغ تراكنش هاي ش��اپركي و پس از 
آن ش��ركت هاي پرداخت نوين آرين و سايان كارت 
كمترين سهم از بازار در مبلغ تراكنش هاي شاپركي 

شهريور ماه را كسب كرده اند.
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تبريك  مديرعامل بانك 
صادرات به مديرعامل بانك ملت

مديرعامل بانك صادرات ايران در پيامي خطاب 
به مديرعامل بان��ك ملت، موفقيت اين بانك در 
دريافت غرامت ناشي از تحريم هاي ظالمانه غرب 

از انگلستان را تبريك گفت.
به گزارش روابط عمومي بانك ص��ادرات ايران، 
حجت اله صيدي در اين پيام خطاب به مديرعامل 
بانك ملت نوش��ت: ب��رادر عزيزم جن��اب دكتر 
بيگدلي مديرعامل محترم بانك ملت؛ با سالم و 
احترام، شنيدن خبر مسرت بخش به ثمر رسيدن 
تالش هاي چندين ساله مديران ارزشمند آن بانك 
بزرگ و احقاق حقوق مسلم آن در كشور انگلستان 
و پرداخت قريب الوقوع غرامت ناشي از تحريم هاي 
ظالمانه غرب، مايه افتخار و سربلندي نظام بانكي 
كش��ور اس��ت. اينجانب ضمن عرض تبريك به 
جنابعالي، اعضاي محترم هيات مديره و كاركنان 
ش��ريف آن بانك معظم، س��ربلندي و موفقيت 
روزافزون ش��ما را از خداوند بزرگ خواس��تارم. 
حميد بعيدي نژاد، سفير ايران در لندن در توئيتي 
از دريافت كامل غرامت مربوط به دعواي حقوقي 

بين بانك ملت ايران و دولت انگليس خبر داد.

پرداخت هاي روزانه را با همراه 
بانك پاسارگاد برنامه ريزي كنيد

 همراه بانك  پاس��ارگاد عالوه بر اينكه نقش يك 
اپليكيشن بانكي را ايفا مي كند، 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 بي نياز ساخته و سهولت 
و كيفيت مطلوبي در اين بخش براي مش��تريان 

فراهم سازد.
به گزارش تيت��ر2۰، بانكداري هم��راه در ايران 
همگام با دنيا در حال پوست اندازي هاي جديدي 
است و ظهور فناوري هاي نوين بانكي هم تغييرات 
مداوم در رفتار مشتريان را سبب شده هم مديران 
بانكي را مجاب به مهاجرت فكري در فضاي جديد 

كرده است. 
اپليكيشن هاي همراه بانك امروزه فضاي جديدي 
در بانكداري ايجاد كرده و تغيير ذائقه مشتريان در 
اقبال اين شعبه هاي كوچك بانكي در تلفن هاي 

همراه بي تأثير نبوده است.
از همين روست كه شتاب در عرضه و به روزآوري 
اين اپليكيشن ها، توسعه پرش��تابي را در كشور 
تجربه مي كنن��د و هر بانكي ت��الش دارد با ارايه 
بهترين و كامل ترين نسخه از همراه بانك بر روي 
گوشي هاي هوشمند شهروندان، مشتريان خود را 
حفظ كند و با ايجاد جذابيت هاي موثر، در جهت 

جذب مشتريان جديد گام بردارد.
بانك پاس��ارگاد كه يكي از بزرگ ترين بانك هاي 
خصوصي كشور اس��ت، در سال هاي اخير تالش 
كرده تا در ح��وزه فناوري هاي نوين بانكي با ارايه 
خدمات متنوع و مناسب حضور قدرتمندي در بازار 
بانكداري ديجيتال و خصوصا بانكداري همراه در 

كشور داشته باشد.
اپليكيشن هاي همراه بانك كه اين روزها دنياي 
بانكداري را متحول كرده و به ارتباط مشتريان با 
بانك ها و شعبه ها شكل تازه اي بخشيده، از جمله 
خدماتي است كه امروزه بازوي قدرتمندي براي 
هر بانكي اس��ت تا بتواند فارغ از هزينه هاي باالي 
شعبه داري و باجه هاي فيزيكي، نيازمندي هاي 
مشتريان خود را پاسخ داده و درآمدهاي كارمزدي 
خود را نيز افزايش دهد. بانك پاسارگاد نيز با ارايه 
سامانه هاي موبايلي مختلف تالش كرده تا حداكثر 
خدمات را در حوزه هاي مختلف بانكي براي كاربران 
خود فراهم نمايد. يكي از اين سامانه ها كه اتفاقا در 
سال هاي اخير رشد و توسعه چشمگيري نيز داشته 

است، سامانه همراه بانك  پاسارگاد است.
همراه بانك  پاس��ارگاد عالوه ب��ر اينكه نقش يك 
اپليكيشن بانكي را ايفا مي كند، 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 بي نياز ساخته و سهولت و 
كيفيت مطلوبي در اين بخش براي مشتريان فراهم 
سازد. سرويس هاي برداش��ت مستقيم يا همان 
Direct Debit نيز در همراه بانك  پاس��ارگاد 
ارايه مي ش��وند. اين خدمت ارزش��مند عالوه بر 
خلق س��هولت در فضاي كس��ب و كارهاي نوپا، 
سهولت و پرداخت برنامه ريزي شده براي كاربران 
را ه��م به ارمغان م��ي آورد.  ورود با اثر انگش��ت و 
تشخيص چهره براي دستگاه هايي كه قابليت هاي 
سخت افزاري و امنيتي مورد نياز را دارند، از ديگر 

قابليت هاي مهم همراه بانك پاسارگاد است.
به عنوان يكي از نقاط مثبت و موثر اين س��امانه 
مي توان به وجود زيرساخت هاي فني قوي در اين 
سامانه اشاره كرد. به طوري كه در موضوع تحريم 
 IOS نرم افزارهاي ايراني مبتني بر سيستم عامل
در سال گذشته، نسخه IOS سامانه همراه بانك  
پاس��ارگاد بر خالف بس��ياري از اپليكيشن هاي 
مالي موج��ود، دچار قطعي يا كندي و اختالل در 
سرويس دهي نشد و كاربران اين سامانه به دليل 
تمهيدات فني انديشيده ش��ده، با هيچ مشكلي 
مواجه نش��دند. همچنين از قابليت هاي جديد و 
 Android مهم نسخه هاي سيستم عامل هاي
و IOS مي توان به امكان ثبت مبلغ چك، يادآور 
چك، امكان اس��كن كارت، اس��تعالم نام دارنده 
كارت، امكان شارژ مستقيم، امكان مشاهده دستور 
پرداخت كارتابلي و اخذ استعالم هاي تبديل شبا 
به سپرده و كارت اشاره كرد. براي افزايش ضريب 
امنيت در سامانه همراه بانك پاسارگاد، ورود به اين 
س��امانه عالوه بر رمز عبور مشتريان مي توانند 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 فعال س��ازي همراه 
بانك، مي توانند به س��امانه بانك��داري مجازي يا 

نزديك ترين شعبه بانك پاسارگاد مراجعه كنند.



روي خط خبر 5 بازار سرمايه

بررسي »تعادل« از وضعيت روند معامالت در بازار سرمايه

چرا بورس تهران پربازده ترين بورس جهان شد؟
گروه بورس|محمد امين خدابخش|

بورس تهران روزهاي معامالتي پر رونق اما متفاوتي را 
شاهد است. تقريبا دو روزي مي شود كه معامالت اين 
بازار با وجود افزايش قيمت ها در ساعت ابتدايي و رشد 
مناسب ش��اخص بورس تهران در مدت زماني اندك، 
تغيير جهت مي دهد. همين امر سبب شده تا بسياري 
از معامله گران 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 مي گذارد 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��اخص ها، توجه تحليلگران خارجي را نيز به 

خود معطوف كند.

    بازتاب هاي خارجي رشد بورس تهران
 در روز جمعه بود كه فاينشنال تايمز با استناد به ارقام و 
آمار ارايه شده از سوي وب سايت بلومبرگ اعالم كرد، 
بورس تهران توانسته در 12ماه گذشته بازدهي بيش از 
73 درصد كسب كند. اين گزارش در ادامه آورده است 
كه با وجود كاهش ارزش دالر در سال گذشته يكي از 
مهم ترين دستاوردهاي بورس تهران اين بوده است كه 
به جايگاهي براي پوشش ريسك نرخ ارز بدل شده و نه 
تنها زيان ناشي از كاهش يك باره قدرت خريد ريال را 
براي بسياري سرمايه گذاران مرتفع كرده، بلكه توانسته 

سودي حقيقي را نيز نصيب افراد ريسك پذير كند.
در واقع داده هاي مربوط به س��ال هاي گذشته نشان 
مي دهد كه هر بار در بازار ارز و طال شاهد التهابي جدي 
بوده ايم، بازار سهام توانسته پس از فروكش كردن اين 
هيجانات و با يك فاز تاخير به خوبي اين التهاب را جبران 
كند و با تكيه بر افزايش ارزش ريالي درآمد شركت ها 
و همچني��ن لزوم تطبيق تقريب��ي ارزش جايگزيني 
دارايي ها 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 
بين المللي كه به واسطه تحريم ها رخ داده است، بازار 
نتوانسته در زمينه كسب س��رمايه از سرمايه گذاران 
خارجي آن طور كه بايد موفق باشد. با اين حال، توانسته 
سهم خود را از آورده نقدي اين دست از معامله گران، به 
اندازه سال قبل )50 ميليون دالر( حفظ كند. تحليل اين 
رقم با در نظر گرفتن فشار و گستردگي تحريم هاي يك 
جانبه اياالت متحده، كه انجام تراكنش را براي اشخاص 
غير ايراني سخت كرده است، خود نشان از آن دارد كه 
بورس تهران اگرچه نتوانسته جذب سرمايه گذاري را 
افزايش دهد با اين حال تواسته سطح سرمايه گذاري را 
در شرايط فعلي حفظ كند كه خود موفقيت بزرگي به 
شمار مي آيد. البته بايد توجه داشت كه سرمايه گذاري 

ياد شده در سال 88 دو 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 73 در صد افزاي��ش دهد با اين حال، ظرفيت 
كلي بازار در حال حاضر به گونه اي نيست كه ريسك 
سقوط بازار ياد شده در حال حاضر از سوي تحليلگران 

باال ارزيابي شود. 

    سرمايه گذاران چه مي كنند؟
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 الگوي هاي رفتاري فعاالن با سابقه بازار داشته باشيم 
و بعد از بررسي آن با مورد توجه قرار دادن سير حركتي 
پول هاي تازه وارد به بازار، شرايط كلي اين روزها را تبيين 
كنيم. اين روزها در حالي سرمايه گذاران با تجربه تر بازار 
به رصد قيمت ها از نقطه نظر بنيادي پرداخته اند برخي 
هم بنا به تجربه اندوخته از افزايش سرمايه هاي قبلي 
در انتظار وصول اخبار مربوطه از شركت ها هستند كه 
س��رمايه گذاران تازه وارد با هيجان قابل توجهي پول 
خود را از بازارهاي موازي يا حساب هاي بانكي بيرون 
كشيده اند و هر كدام به نوبه خود، در حال تالش براي 

 كس��ب بازده از خان گشترده بازار س��رمايه هستند.
بنا بر اين در چنين ش��رايطي تعجب بر انگيز نخواهد 
بود، اگر پس از يك دوره پر رونق از كسب سود فعاالن 
قديمي تر بازار كه مدت هاس��ت در حال معامله روي 
نمادهاي عمدتا بزرگ بازار هس��تند، ب��ه نقد كردن 
معامالت خ��ود بپردازند و با اص��الح 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 
به كسب سودهاي اندك راضي شوند و با تغيير موقعيت 
خود از جانب تقاضا به عرضه، جريان ناپايدار فروش را 

كه پيش تر به آن اشاره كرديم اندكي تشديد كنند. 

    دست به ماشه شدن معامله گران، از بدبيني 
تا واقعيت

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 سرمايه گذاران 
نسبت به ماه گذشته با اندكي تغيير همراه شود. در واقع 
از آنجا كه بسياري از اعداد فعلي شاخص ها به خصوص 
شاخص كل در محدوده اي قرار دارند كه تا چندي پيش 
رسيدن به آنها بسيار دور از انتظار به نظر مي آمد، فعاالن 
قديمي بازار بر آن شده اند تا ديد خود را به بازار با توجه به 
تجربه تلخ سقوط قيمت ها در سال 92 به شكلي نسبتا 

بدبينانه تعديل كنند. 

اين ديدگاه با اينكه توانسته در بين بسياري از فعاالن 
بازار به خصوص آنها كه بيش از يكي، دو سال است در 
معامالت سهام فعالند مقبوليت بيابد، با اين حال از چند 

ايراد اساسي برخوردار است.
نخست آنكه اصوال نماگري بورسي با شرايط همچون 
وضعيت شاخص بورس تهران، آن طور كه بايد تحليل 
پذير نيست. مطابق با آنچه در گزارش هاي قبلي به آن 
اشاره شد، به دليل آنكه شاخص بورس تهران به شدت 
تحت تاثير شك هاي تورمي و س��قوط ارزش ارز قرار 
دارد، طي س��ال هاي گذشته بارها شاهد افزايش هاي 
شارپي و يك باره 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.
نكته ديگر اينكه دور تازه صعود قيمت ها كه از اسفندماه 
س��ال قبل آغاز شده نسبت به س��ال  92 تفاوت قابل 
توجهي دارد. در حالي كه طي آن س��ال افزايش بهاي 
س��هام، خود را در قابل يك رش��د بي وقفه 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 قيمت ها هر از چندگاهي 
با اصالح رو به رو شده و همين امر به معامله گران اجازه 
داده تا تركيب سرمايه گذاري خود را تغيير دهند. اين 
واقعه از آن جهت حايز اهميت اس��ت كه توانس��ته از 

هيجان خريد در ماه هاي اخير بكاهد و سمت و سويي 
منطقي تر به جهت گيري ميان مدت معامله گران بدهد. 
در واقع رشد قيمت سهام در سال جاري به گونه اي بوده 
كه تقريبا با بيشتر گزارش هاي شركت ها نسبت قيمت 
به درآمد سهام به خوبي با بهاي هر سهم تعديل شده و در 
مدت ياد شده به جز در برخي از نمادهاي كوچك، شاهد 
شكل گيري حباب قيمتي نبوده ايم. در واقع در حالي 
بازار سهام سال 98 را به نيمه رسانده كه به گفته بسياري 
از تحليلگران نسبت قيمت به درآمد در سطحي منطقي 
قرار دارد و به رقم افزايش چشمگير قيمت ها 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 
92 متمايز مي كند، چراكه در آن سال نسبت قيمت به 
درآمد ش��ركت ها در طول مدت زماني اندك از 4.5 به 
8.5 افزايش 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 
330 ه��زار واحدي قرار دارد و در س��طوح رند اين 
نماگر همواره تاثير رواني افزايش قيمت ها 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« 
به همين منظور، براي بررسي شرايط بهتر بازار و حصول 
اطمينان از سمت و سوي معامالت اين روزهاي بازار، 
به گفت وگو با محمد كفاش پنج شاهي پرداخت. اين 
كارشناس بازار سرمايه گفت: در حال حاضر جريان پول 
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 كرده اند بنا 
براين در شرايط فعلي طبيعي است كه سرمايه گذاران 
كوتاه مدتي دست به نقد كردن معامالت خود بزنند و بر 

آن باشند تا تركيب پرتفوي خود را تغيير دهند.
كفاش پنج شاهي گفت: ريزش قيمت ها در بازار سهام 
نيازمند آن است كه رخدادي مهم در عرصه قيمت هاي 
جهاني يا تصميم��ات داخلي رخ دهد. بن��ا بر اين در 
ش��رايط فعلي نمي توان 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 مي دهد 
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��رمايه گذاران اين است 
كه با بررسي منطقي شرايط اقدام به خريد سهام كنند. 

تاييد دستورالعمل پيشنهادي انتشار اوراق خريد دين كااليي
 كميته تخصصي فقهي س��ازمان بورس و اوراق بهادار در 
جلسه اي كه چهارشنبه 10 مهر 98 در اين سازمان برگزار 
شد، سه موضوع بورسي را بررسي و در خصوص آن اعالم 
نظر كرد. به گزارش سنا، دبير كميته فقهي سازمان بورس 
و اوراق بهادار گفت: »دستور العمل پيشنهادي انتشار اوراق 
خريد دين كااليي«، »ضوابط اجاره دادن سهام دو شركت« 
و »آتي اسناد خزانه اسالمي« سه موضوعي بود كه در جلسه 
اخير كميته تخصصي فقهي به بحث و بررسي گذاشته شد.
مجيد پيره افزود: دستور جلسه اول كميته فقهي به بررسي 
دستور العمل پيشنهادي انتشار اوراق خريد دين كااليي 
اختصاص داش��ت؛ با توجه به اينك��ه كميته فقهي قبال 
درخصوص انتشار اوراق خريد دين و اوراق رهني مصوبه اي 
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 
تخصصي فقهي الزم بود، اين موضوع در دستور كار كميته 
فقهي قرار گرفت. در نتيجه بررس��ي كه طي دو جلسه به 
عمل آمد، كميته تخصصي فقهي، دستورالعمل را از نظر 
مالحظات فقهي با رعايت اصالحاتي تاييد كرد؛ بر اين مبنا 
حسن انطباق دستورالعمل پيشنهادي با مصوبات مربوطه 
كميته تخصصي فقهي به تاييد رسيد. دبير كميته فقهي 
سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بديهي است در صورتي 
كه هيات مديره سازمان متن مصوبه پيشنهادي را به تاييد 
برس��اند، اين امكان وجود دارد كه دس��تورالعمل ضمن 
فراهم شدن زيرساخت هاي فني به مرحله اجرا درآيد؛ به 
اين ترتيب، بورس هاي كااليي مي توانند از ظرفيت اوراق 

خريد دين كااليي به عنوان يك ابزار تامين مالي استفاده 
كنند. به گفته پيره، در صورتي كه اوراق خريد دين كااليي 
در بورس هاي كااليي ما راه اندازي شود، پيش بيني مي شود 
فروشندگان كاال با سهولت بتوانند نقدينگي مورد نياز خود را 
به دست آورند و از محل فروش مطالبات ناشي از بيع نسيه، 
به پول نقد دسترسي پيدا كنند كه به نظر مي رسد عاملي 
جهت افزايش جذابيت معامالت نسيه باشد. پيره در ادامه 
اين گفت وگو به تشريح و تبيين دستور بعدي جلسه كميته 
تخصصي فقهي پرداخت و گفت: بررسي ضوابط اجاره دادن 
سهام دو ش��ركت موضوع دومي بود كه در كميته فقهي 

درباره آن بحث شد.
وي توضيح داد: بر مبناي نظري كه دفتر مقام معظم رهبري 
اعالم كرد، حكم فقهي اجاره دادن انواع سهام متفاوت است 
و در اين حوزه، مقرر شده نظر كميته فقهي سازمان بورس، 

معيار باش��د. بر اين مبنا، اجاره دادن س��هام شركت هاي 
مختلف در كميته فقهي بحث و بررس��ي مي شود.  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 دارايي هاي قابل اجاره 
آن دو شركت به عمل آمد، اجاره سهام اين دو شركت از نظر 

مالحظات فقهي بالمانع تشخيص داده شد.
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 مي كند كه بتوانيم به راهكاري جهت پوش��ش 
ريسك نوسانات نرخ س��ود دست پيدا كنيم. بر اين مبنا، 

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 
قراردادهاي آتي موافقت كرد. البته اين موضوع مستلزم آن 
است كه زيرساخت هاي 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 مي شود، اين ظرفيت وجود دارد كه نرخ 
سود معيني بين طرفين قرارداد آتي توافق شود و بر مبناي 
اين نرخ سود معين، نوسانات نرخ سود در بازار مدير يت شود 

تا اين ريسك پوشش داده شود.

گروه بورس|
 ش��اخص كل ب��ورس اوراق بهادار ته��ران در پايان 
معامالت اولين روز هفته با افزايش 1215 واحدي به 

رقم 327 هزار و 333 واحد رسيد .
بر اساس اطالعات مندرج در سامانه شركت مديريت 
فناوري بورس تهران، شاخص كل بورس اوراق بهادار 
در پايان معامالت روز ش��نبه 13 مهر 98 با افزايش 
1215 واحدي به رقم 327 هزار و 333 واحد رسيد.

شاخص كل هم وزن 973 واحد رشد كرده و به رقم 
97 هزار و 381 واحد رس��يد. شاخص قيمت وزني 
ارزشي ديروز 326 واحد رشد كرده و به رقم 87هزار 
و 977 واحد رس��يد و شاخص قيمت هم وزن 651 
واحد رشد كرده و به رقم 65 هزار و 186 واحد رسيد.

در روز شنبه، شاخص بازار اول بورس با افزايش 879 
واحد به رقم 237 هزار و 738 واحد رسيد و شاخص 
بازار دوم بورس با افزايش 2 هزار و 490 واحد به رقم 

666 هزار و 365 واحد رسيد.
همچنين ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران 
به بيش از يك ميلي��ون و 196 هزار ميليارد تومان 
رس��يد. ديروز معامله گران بورس بي��ش از 6 و نيم 
ميليارد سهام حق تقدم و اوراق مالي در قالب 602 
هزار نوبت معامله و ب��ه ارزش 2هزار و 568 ميليارد 

تومان داد و ستد كردند.

طي روز معامالتي گذشته نمادهاي بانك ملت،  همراه 
اول، بانك پاسارگاد و پااليش نفت تهران بيشترين اثر 
تقويتي در شاخص كل بورس را داشته اند و نمادهاي 
گسترش نفت و گاز پارس��يان، صنايع پتروشيمي 
خليج فارس و س��رمايه گذاري اميد بيش��ترين اثر 

كاهشي در شاخص بورس را داشتند.
ديروز نمادهاي پر بيننده در بورس مربوط به بانك 
تجارت و قيمت هر سهم 560 ريال، بانك صادرات 
به قيمت هر سهم 664 ريال، بانك ملت به قيمت 6 
هزار و 661 ريال، سايپا، بانك اقتصاد نوين به قيمت 
هر سهم 4 هزار و 735 ريال، بانك پاسارگاد به قيمت 

2 هزار و 690 ريال و گروه ايران خودرو بودند.
ديروز در فرابورس ايران نيز ش��اخص كل 17 واحد 
كاهش يافت��ه و به رقم 4 هزار و 255 واحد رس��يد. 
در اي��ن روز، ارزش روز ب��ازار اول و دوم فرابورس به 
بيش از 242 هزار ميليارد تومان رس��يد. همچنين 
معامله گران فرابورس بيش از 1.4ميليارد سهام حق 
تقدم و اوراق مالي در قالب 272 هزار نوبت معامله و 
به ارزش هزار و 27 ميليارد تومان داد و ستد كردند. 
از طرف ديگر، نمادهاي توسعه مولد نيروگاهي جهرم 
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 

نفت شيراز و پتروشيمي زاگرس بيشترين اثر كاهش 
در شاخص فرابورس را داشتند. نمادهاي پربيننده 
فرابورس مربوط به سهامي ذوب آهن اصفهان، بانك 
دي، سرمايه گذاري ميراث فرهنگي، توليد و صادرات 
ريشمك، و توسعه و عمران استان كرمان، بيمه دي 
و پتروش��يمي زاگرس بوده اند. 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 50 درصدي 

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 
پيامي ديگر از ناظر توقف نماد داروسازي رازك به علت 
تغييرات بيش از 50 درصدي 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 
شركت نوش مازندران، توقف نماد قند ثابت خراسان، 
به علت تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت روي داد.

رشد آرام بورس ادامه دارد 
نگاهي بر آمار معامالت بورس و فرابورس

يك مدير سرمايه گذاري، ضمن اشاره به اتفاقات مثبت 
اخير در بازار س��رمايه، به تش��ريح داليل و شواهدي 
پرداخ��ت كه روند صع��ودي را در اين ب��ازار ادامه دار 
مي كند . امير محمد خديوي در گفت وگو 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��زه اي 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 مي شود؛ هرچند ممكن است 
برخي سهم ها بيش از ارزش واقعي شان معامله شوند 
اما در باقي موارد بيشتر سهام با ارزش واقعي خودشان 
معامله مي شوند و سهام شركت ها نيز به قيمت اصلي 
خود رس��يده اند. 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 مهم تر در اين ميان ماندگاري نقدينگي در 
اين بازار است. به دليل شرايط اقتصادي به خصوص در 
مورد سطح درآمد خانوار، افراد نتوانسته اند فاصله بين 

درآمد اصلي و تورم را جبران كنند؛ بنابراين بازارهاي 
موازي جاي جذابي براي سرمايه گذار خرد )كه تعداد 

آنها بسيار زياد و تعيين كننده است( ندارد.
مدي��ر س��رمايه گذاري صن��دوق س��رمايه گذاري 
فيروزه آسيا با اش��اره به اينكه اصلي ترين رقيب براي 
س��رمايه گذاري 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 مي شود 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 كاموديتي ها 
معاف از ماليات است و همين طور معافيت هاي 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 مي دهند آن را در بازار سرمايه 
)براي مثال در بخش صندوق هاي قابل معامله( دوباره 

سرمايه گذاري كنند.

داليل جذابيت بازار سرمايه
خديوي، كارشناس بازار سرمايه تشريح كرد
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۲۰ هزار 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 1398 
تاكنون، به صورت زير بوده است:  شركت ايراني 
توليد اتومبيل س��ايپا )س��هامي عام( صكوك 
مرابحه به حجم 4 هزار ميليارد ريال، ش��ركت 
سرمايه گذاري مس��كن جنوب )سهامي عام( 
صكوك خريد دين به حجم 133.200 ميليون 
ريال، ش��ركت ايران خ��ودرو )س��هامي عام( 
صكوك رهني به حج��م 3.087.205 ميليون 
ريال و شركت البراتوارهاي سينادارو )سهامي 
عام( صكوك منفعت به حجم هزار ميليارد ريال 

منتشر كرده اند. 
همچنين از ابتداي س��ال 1398 تاكنون تنها 
يك مورد صكوك مربوط به اوراق اجاره شركت 
مخابرات ايران )س��هامي عام( به حجم 4.500 
ميليارد ريال سررسيد شده است. همان طور كه 
مشاهده مي شود، حجم كل صكوك منتشره در 
بازار سرمايه از فروردين ماه 1398 تاكنون برابر 

با 8.220.405 ميليون ريال بوده است.

دردسرهايي از جنس 
بي اطالعي

چن��دي اس��ت ك��ه در راس��تاي اص��الح 
زيرساختارهاي معامالتي دستورالعمل معامالت 
بازار پايه اصالح ش��ده است اما جدا از انتقادات 
س��ازنده اي كه تعدادي از كارشناس��ان مطرح 
كردند، عده اي موضوعاتي را به عنوان نقد مطرح 
مي كنند كه اين انتقادات نشان از كم اطالعي يا 
بي اطالعي آنها از قوانين و مقررات بازار سرمايه 

دارد.
به گ��زارش ايس��نا، ماه هاس��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 

مخالفت هايي از جانب عده اي مطرح شد.
پس از اين مخالف ها جلس��ات بسياري برگزار 
ش��د و كارشناس��ان بس��ياري در اين جلسات 
اظهارنظر كردند، در نهايت نيز آن دستورالعمل 
با اصالحاتي روبه رو شد و دستورالعمل جديدي 
با اعمال نظر كارشناسان توسط نهاد ناظر بازار 
س��رمايه ابالغ ش��د. از 25 ش��هريور ماه جاري 
باالخره دستورالعمل جديد بازار پايه عملياتي 
ش��د. اما باز هم تعدادي انتقاد داشتند كه چرا 
تعداد حراج ها 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 
حراج هاي روزانه را افزايش داده است؛ به طوري 
كه در ه��ر روز معامالتي يك حراج در هر س��ه 

تابلوي زرد، نارنجي و قرمز انجام مي شود.
به اعتقاد بس��ياري از كارشناسان از آنجاكه در 
بازار پايه شركت هايي هم هستند كه در شرف 
انحالل اند و اطالع��ات و صورت هاي مالي خود 
را افش��ا نكردند معامالت اين شركت ها بايد با 
ي��ك رويكرد خاصي صورت گي��رد، چرا كه در 
گذشته س��رمايه هاي بس��ياري از سهامداران 
خ��رِد غيرحرفه اي به اين بازار رفته و توانس��ته 
قيمت س��هام چنين ش��ركت هايي 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��الم مخالفت مي كنن��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 
مي كنن��د. در اين روزها آفت بازار س��رمايه كه 
يك بازار كامال تخصصي اس��ت اظهارنظر افراد 
غير متخصص و تريبون داري 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 حراج ها 
به منظور متعادل س��ازي روند دادوس��تدها و 
رفع گره هاي 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 شبكه هاي مجازي و هيجانات 
آن خودداري كنند. وي از سهامداران خواست 
تا با بررسي وضعيت بنيادين شركت ها 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 هيچ گونه تاثيري بر عملكرد، سودآوري 
و تداوم فعاليت شركت ها 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 ذي نفعاني هم 
در اين ميان هستند كه انتقادات سنجيده اي را 
مطرح مي كنند 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.



تشكلها6اخبار

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

پايان عمر 12 هزار شركت صوري در مناطق آزاد
تعادل |

چرا شركت هاي صوري در مناطق آزاد شكل گرفت؟ برخي 
در پاسخ به اين پرسش، انگيزه ثبت شركت هاي صوري را 
»برخورداري از معافيت هاي مناطق آزاد ونپرداختن ماليات« 
و »اخذ وام هاي كالن« عنوان مي كنند. يك مقام مسوول در 
مناطق آزاد نيز درباره علت شكل گيري شركت هاي صوري 
در مناطق آزاد مي گويد: در گذشته بحث اظهارنامه مالياتي 
براي شركت هاي فعال در مناطق آزاد مطرح نبود؛ از سال 
94 طبق قانون تكليف شد كه همه شركت هاي فعال در اين 
مناطق نيز اظهارنامه مالياتي ارايه دهند و اگر شركتي در 
سرزمين اصلي نيز فعاليت مي كند، بايد ماليات بپردازد. اما 
حال مدير امور حقوقي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي درتازه ترين اظهارات خود، از لغو امتياز 12 هزار 
شركت صوري در اين مناطق خبر داده است. بنابر آماري كه 
او اعالم كرده، تا 31 شهريور بالغ بر 12 هزار و 111 شركت در 
مناطق 7 گانه آزاد لغو امتياز و تعليق شدند. همچنين 1970 
شركت منحل و27 هزار و 618 شركت نيز اطالعات خود را 
تكميل و اصالح كرده اند تا بتوانند به فعاليت خود در مناطق 
ادامه دهند. از سوي ديگر، در منطقه آزاد كيش بيش از 12 
هزار شركت ثبت شده كه بيش از 6 هزار مورد آنها صوري بود 
از اين تعداد در 3 ماهه اخير با مراجعه و كسب اطالعات دقيق 
مجوز  آنها فعال شده، اما همچنان 5 هزار شركت غيرفعال در 
اين منطقه وجود دارد و عمال نمي توانند فعاليتي در مناطق 

آزاد و سرزمين اصلي داشته باشند. 

    ماجراي شركت هاي صوري 
اوايل سال 97 بود 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 700 ميليارد تومان فرار مالياتي رخ داده بود. 
گزارش ها حاكي از اين بود كه يكي از اين شركت ها كه در 
مناطق آزاد ثبت شده بود اما محل فعاليت اصلي اش محل 
ديگري ب��ود، »يا اظهارنامه مالياتي اراي��ه نمي كرد« يا در 
اظهارنامه اعالم مي كرد كه ضرر داشته است. اين در حالي 
است كه طبق قانون، فعاليت هاي اقتصادي در مناطق آزاد تا 
مدت 20 سال از پرداخت ماليات معاف هستند. البته آن زمان 
كامل تقوي نژاد، ميزان فرار مالياتي ساالنه را 30 هزار ميليارد 
تومان اعالم كرده و گفته بود كه همچنين حدود 30 درصد 
از اقتصاد ايران از پرداخت ماليات معافند. علي عسگري هم 
كه پيش از تقوي نژاد در سمت رياست سازمان مالياتي ايران 
بود نيز در آذر سال 94 گفته بود كه 60 درصد از اقتصاد ايران 
ماليات پرداخت نمي كند. از سوي ديگر، وزارت اقتصاد در 
اسفند ماه 96 ميزان فرار مالياتي ساالنه را 30 هزار ميليارد 
تومان اعالم كرده بود. البته حضور شركت هاي صوري آن هم 
در مناطق آزاد به بهانه فرار مالياتي را مي توان امري بديهي 
عنوان كرد؛ چراكه برخي از شركت ها به اسم توليد، بساطي 
راه اندازي مي كنند و پس از آن با راحت ترين شيوه ها 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 

چرا شركت هاي صوري فعاليت تجاري در مناطق آزاد داشته 
و از معافيت هاي اين مناطق استفاده مي كنند و حتي بابت 
فعاليت هايي كه در داخل كشور دارند ماليات نمي پردازند و 
برنامه مناطق آزاد براي شناسايي اين شركت ها چيست، به 
خبرگزاري فارس گفته است: شركت هاي كاغذي براي آنكه 
از معافيت هاي مناطق آزاد بهره مند شوند اطالعات شركت 
خود را در گذشته به صورت دستي و سنتي ثبت مي كردند، 
بعد از اينكه پايگاه اطالعات اشخاص حقوقي در سازمان ثبت 
اسناد و امالك كشور تشكيل شد همه اطالعات شركت هاي 
فعال در مناطق را در اين پايگاه ثبت كرديم و دو سال است 
اين روال ادامه دارد. مدير امور حقوقي دبيرخانه ش��وراي 
عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با تاكيد بر اينكه براي ثبت 
شركت اطالعات هويتي و مجوز فعاليت شركت ها به همراه 
آدرس و كدپستي اخذ مي ش��ود و پس از آ ن شناسه ملي 
براي فعاليت آنها صادر مي شود، گفت: بعد از ثبت اطالعات 
شناسه ملي فعال مي شود و در اين زمينه اطالع رساني هاي 
متعددي براي بنگاه ها و شركت ها نسبت به تكميل اطالعات 
خود انجام شده است و در صورتي كه اين اقدام صورت نگيرد 
شناسه ملي آنها لغو مي شود و اعتبار خود را از دست مي دهد. 
بنابه اظهارات او، يك ش��ركت فقط با شناسه ملي معتبر 
مي تواند به امر تج��ارت يا توليد در مناطق ادامه دهد مثال 
براي باز كردن حس��اب بانكي اراي��ه اظهارنامه مالياتي و 
خدماتي مانند آن بايد شناسه ملي داشته باشند. به همين 
جهت برخي شركت ها اطالعات خود را در مناطق ثبت و 
تكميل كردند و بنگاه ها و ش��ركت هايي كه به هر علتي تا 
مهلت مقرر نيامدند شناسه ملي آنها از طريق پايگاه  اطالعات 
اشخاص حقوقي لغو شد و اگر بخواهند به فعاليت ادامه دهند 
مجوزشان معتبر نيست. زماني اين شركت ها مجبور خواهند 
ش��د اطالعات خود را ثبت كنند كه مهلت ارايه اظهارنامه 
مالياتي فرا مي رسد. پوراحمدي همچنين در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود با اشاره به اينكه در خرداد ماه حجم زيادي 
از شركت ها مراجعه كردند تا اطالعات فعاليت خود را ثبت 
كنند، اظهار كرد: مثال در منطقه آزاد كيش بيش از 12 هزار 
شركت ثبت شده كه بيش از 6 هزار مورد آنها صوري بود از 
اين تعداد در 3 ماهه اخير با مراجعه و كسب اطالعات دقيق 
مجوز  آنها فعال شده، اما همچنان 5 هزار شركت غيرفعال در 
اين منطقه وجود دارد و عمال نمي توانند فعاليتي در مناطق 

آزاد و سرزمين اصلي داشته باشند. 
مدير امور حقوقي دبيرخانه ش��وراي عال��ي مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي، بيشترين انگيزه ثبت شركت هاي صوري را 
برخورداري از معافيت هاي مناطق آزاد و نپرداختن ماليات 
و همچنين اخذ وام هاي كالن دانس��ت وافزود: در گذشته 
بحث اظهارنامه مالياتي براي شركت هاي فعال در مناطق 
آزاد مطرح نبود؛ از سال 94 طبق قانون تكليف شد كه همه 
ش��ركت هاي فعال در اين مناطق ني��ز اظهارنامه مالياتي 
ارايه دهند و اگر ش��ركتي در س��رزمين اصلي نيز فعاليت 
مي كند بايد ماليات بپردازد.اين مقام مسوول خاطرنشان 
كرد: بسياري از ش��ركت ها فعاليت خود را در مناطق آزاد، 
اظهار مي كردند تا ماليات ندهند اكنون س��ازمان مالياتي 
اين ش��ركت ها را رصد و پااليش مي كند و اظهارنامه آنها 

صحت سنجي مي شود. اگر شركتي فعاليتي در سرزمين 
اصلي داشته باشد مشمول ماليات و جريمه مي شود. 

پوراحمدي با اقدامات صورت گرفته طي 3 سال اخير براي 
نظام مند شدن ثبت شركت ها و فعاليت  واقعي آنها گفت: با 
برنامه ريزي  و بسترهايي كه فراهم شده عمال بار شركت هاي 
صوري را از مناطق آزاد بست و ديگر نمي توانند فعاليت كنند. 
او در پاس��خ به اين پرس��ش كه بس��ياري از شركت هاي 
ثبت شده صوري در نظام مالياتي شناخته شده نيستند و در 
اين مناطق فعاليت مي كنند و اين موضوع را نيز مسووالن 
سازمان مالياتي تاييد كردند گفت: نمي توان بطور قطع اين 
شركت ها را متوجه مناطق آزاد دانست بلكه در سرزمين 

اصلي نيز وجود دارند،  همه ش��ركت ها در پايگاه اطالعات 
اشخاص حقوقي متشكل از كميته اي كه نمايندگان وزارت 
دادگستري، دارايي و سازمان برنامه و بودجه حضور دارند بر 
اين شركت ها نظارت و كنترل خواهند داشت. همه گلوگاه ها 
بسته شده البته اگر كسي بخواهد كار خالفي انجام دهد هر 
جا كه باشد اين كار را مي كند. مدير امور حقوقي دبيرخانه 
شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در عين حال تاكيد 
كرد كه گلوگاه شناسايي شركت ها پايگاه  اطالعات اشخاص 
حقوقي و شناسه ملي است كه حتما اگر در مناطق بخواهند 
فعاليت كنند بايد مجوز داشته باشند. او همچنين در پاسخ 
به اين پرسش كه آيا امكان جعل مجوزها وجود ندارد، گفت: 

در همه جا مي تواند اين مسائل وجود داشته باشد؛ در حال 
حاضر گزارش جعل نداريم فقط دو موردي وجود داشت كه 
به اسم فردي كه سهامدار يك شركت بود شركت جديدي 
ثبت شد اما اينكه بگوييم شركت صوري بوده و هيچ اطالعات 
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 مي ش��ود. وي تاكيد كرد: تا 
31 شهريور بالغ بر 12111 شركت در مناطق 7 گانه آزاد 
لغو امتياز و تعليق شدند همچنين 1970 شركت منحل و 
27618 شركت نيز اطالعات خود را تكميل و اصالح كرده اند 

تا بتوانند به فعاليت خود در مناطق ادامه دهند.

با توجه به نقض صريح برنامه ششم و قانون اساسي در تصويب 
طرح ايجاد وزارت بازرگاني در مجلس، كارشناسان و مراكز 
پژوهشي از شوراي نگهبان و هيات عالي نظارت بر اجراي 
سياست هاي نظام انتظار دارند، ضمن تدقيِق مغايرت ها و 

تخلفات قانوني اين طرح را به مجلس عودت دهند.
به گزارش تسنيم، سوم مهرماه امسال، بهارستان نشينان 
طرح��ي را تصويب كردند كه به موج��ب آن قانون تمركز 
وظايف بخش كشاورزي لغو و وزارت بازرگاني تشكيل خواهد 
شد. موضوعي كه دولت با پيگيري آن، حدوداً دو 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 

مجلس را جلب كند.

    اعتراض نمايندگان مخالف تفكيك
بعد از گذشت 7 ماه از ارايه طرح تشكيل وزارت بازرگاني به 
مجلس، در نهايت مجلس به تاسيس اين وزارتخانه چراغ 
سبز نشان داد. موافقتي كه بدون توجه به مغايرت هاي قانوني 

اين طرح با اسناد و قوانين باالدستي صورت گرفت و سبب 
شد تا موجي از اعتراضات عليه اين اقدام غيرقانوني مجلس 
شكل گيرد.در همين رابطه، موس��وي الرگاني، نماينده 
مجلس، اين تفكيك را مغاير با قانون برنامه ششم توسعه، 
سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و سياست هاي كلي نظام 
اداري دانست و عنوان نمود: »سال هاي متمادي ضرورت 
كوچك سازي دولت طبق اصل 44 قانون اساسي مطرح شد 
و در قوانين برنامه پنجم و ششم توسعه نيز بر آن تاكيد شد.«

    ل�زوم واكنش هيات عالي نظ�ارت بر اجراي 
سياست هاي نظام

سال 95، نمايندگان خانه ملت با تصويب قانون برنامه ششم 
توسعه به كوچك س��ازي دولت در طول سال هاي اجراي 
برنامه شش��م، راي دادند. مواردي كه در برنامه شش��م در 
راستاي چابك سازي دولت تصويب شد، عبارتند از: كاهش 
اندازه، حجم و ساختار مجموع دستگاه هاي اجرايي در طول 
برنامه،  حداقل به ميزان 15درصد نسبت به وضع موجود 

از طري��ق واگذاري واحدهاي عمليات��ي، خريد خدمات و 
مشاركت با بخش هاي غيردولتي با اولويت تعاوني ها، حذف 
واحدهاي غيرضروري، كاهش س��طوح مديريت، كاهش 
پست هاي سازماني و انحالل و ادغام سازمان ها و موسسات. 
با وجود تاكيد برنامه ششم توسعه بر چابك سازي دولت، 
نمايندگان خانه ملت با موافقت با تشكيل وزارت بازرگاني، 
عمال براي افزايش حجم دولت، افزايش بروكراس��ي هاي 
اداري و ايجاد معاونت ها و ساختمان هاي جديد بسترسازي 
كردند.بسياري از كارشناسان نيز معتقدند كه تشكيل وزارت 
بازرگاني صرفا تفكيك وزارت صمت محسوب نمي شود كه 
بدون توسعه تشكيالت اتفاق بيفتد؛ بلكه پيش بيني مي شود 
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 
سومي نمايندگان خانه ملت نياز داشت. اتفاقي كه در رابطه با 
تشكيل وزارت گردشگري نيز افتاد و رييس مجلس با اشاره بر 

خالف قانون بودن آن طرح، بر الزام رأي دو سومي نمايندگان 
تأكيد كرد. حال آنكه 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، 
رأي گيري عادي صورت پذيرد.حاجي بابايي، نماينده مجلس 
با تاكيد بر اينكه تشكيل وزارتخانه بازرگاني را مصوب و قانوني 
نمي دانيم، اظهار كرد: »رييس مجلس بايددو سوم آراء را 
لحاظ مي كرد درحالي كه به صورت شفاف و روشن دو سوم 
آراء راي نياورده است بنابراين در تصويب وزارت بازرگاني 
در مجلس شوراي اسالمي تخلف آشكاري رخ داده كه اين 
مصوبه براي تأييد نهايي به شوراي نگهبان مي رود و شوراي 

نگهبان بايد به اين نكته توجه كند.

    هزينه هاي تشكيل وزارت بازرگاني 
عالوه ب��ر مغايرت ه��اي قانوني طرح تش��كيل وزارت 
بازرگاني، تاسيس چنين وزارتخانه اي هزينه هاي مختلفي 
بر اقتصاد كشور تحميل خواهد نمود. در همين رابطه و 

براساس گفته حس��ني كيا، نماينده مجلس، تأسيس 
وزارت بازرگاني هزينه هاي بس��ياري را به مردم و دولت 
تحميل خواهد كرد. همچنين با تشكيل وزارتخانه جديد 
بسياري از پست هاي سازماني جديدي در سطح كشور و 
استان ها به بدنه دولت اضافه خواهد شد كه اين موضوع 
برخالف قانون برنامه ششم توسعه است. همچنين نجفي 
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 بزرگ تر 
شدن دولت مي انجامد و منجر به گسترش ديوان ساالري 
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 سياست هاي نظام انتظار دارند تا 
ضمن بررسي دقيق مغايرت ها و اعالم تخلف هاي صورت 
گرفته در جريان تصويب طرح تشكيل وزارت بازرگاني، 

طرح مذكور را به مجلس بازگرداند.
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۵۰ درصد روغن زيتون هاي  
وارداتي غيربهداشتي است

ايسنا| رييس شوراي ملي زيتون گفت: از 3500تن 
روغن  زيتون وارداتي به كشور، بيش از 50 درصد آن 
غيربهداشتي است. مهدي عباسي در گفت وگو با ايسنا، 
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 زيتون  است كه تنها مصارف 
 صنعتي و آرايشي، بهداشتي و صابون سازي داشته 
و به هيچ وجه قابل استفاده خوراكي نيست. او ادامه 
داد: براي ممنوعيت واردات اين نوع از روغن  زيتون، 
مكاتباتي با س��ازمان هاي مربوطه انجام داده ايم اما 
تاكنون اقداماتي صورت نگرفته است. رييس شوراي 
ملي زيتون اظهار كرد: روغن هاي پوميس از كشورهاي 
مبدا به قيمت حدود 20 هزار تومان وارد مي شود و در 
بازار داخلي به قيمت 40 هزار تومان به فروش مي رسد. 
او تصريح كرد: روغن هاي پوميس عالوه بر اينكه به 
سالمت مصرف كنندگان ايراني آسيب مي رسانند 
و سرطان زا هستند، به توليدكنندگان داخلي روغن 
زيتون نيز ضرر مي رسانند. عباسي عنوان كرد: براي 
امسال پيش بيني مي شود حدود 10 تا 11 هزار تن 

توليد روغن زيتون داشته باشيم.

عملكرد عجيب وزارت صمت 
درباره استخراج رمزارز

اتاق تهران| رييس كارگروه استخراج رمزارز انجمن 
بالكچين گفت: مديرعامل ش��ركت شهرك هاي 
صنعتي استان تهران استخراج رمز ارز در شهرك هاي 
صنعتي را ممنوع اعالم كرده است؛ اين در حالي است 
 كه اس��تخراج رمز ارز به عنوان يك صنعت از سوي 
دولت شناخته شده است. محمدرضا شرفي افزود: از 
داليل اظهار چنين نظري بي اطالعيم؛ اما بايد پرسيد 
آيا شركت شهرك هاي صنعتي تابعي از وزارت صمت 
است يا سازماني است كه مس��تقل از هر وزارتخانه 
ديگري حركت مي كند؟ اگر ش��ركت شهرك هاي 
صنعتي يك سازمان مستقل است بايد براي رد اين 
قضيه با آن رايزني كرد اما اگر تابعي از وزارت صمت 
است نمي تواند براي كل مجموعه تعيين تكليف كرده 
و بطور مستقل عمل كند. اين شركت هم بايد مانند 
ديگر توابع وزارت صمت از قوانين و مصوبات آن پيروي 
كند. هر اظهارنظري درباره يك مقوله نيازمند بررسي 
كارشناسي است و انجمن بالچين در نامه اي به وزير 
صمت دقت نظر در اين زمينه را درخواست خواهد 
ك��رد. او اظهار كرد: اكن��ون حياتي ترين موضوع در 
زمينه صنعت استخراج رمزارز برخوردهاي امنيتي با 
فعاالن اين صنعت است. درحالي كه هنوز اين صنعت 
در كشور پا نگرفته، با چنين برخوردهايي ديد منفي 
در سطح جامعه نسبت به اين صنعت ايجاد شده و به 
بالتكليفي فعاالن قديم هم دامن زده اند. متاسفانه به 
اسم برخورد با قاچاق كاال دستگاه هاي استخراج رمزارز 
را توقيف مي كنند. شرفي ادامه داد: اين درحالي است 
كه عملكرد و اطالع رساني دولت در سال هاي گذشته 
به تمايل مردم به اين صنعت دامن زده اس��ت. در 2 
سال گذشته دولت نگاه مثبتي به اين صنعت داشت و 
اين باعث شد بخشي از مردم جذب شده و دستگاه ها 
را از س��ايت هايي كه نماد اعتم��اد از وزارت صمت 
داشت خريداري كنند، س��ايت هايي كه همچنان 
فعاليت مي كنند و مشكلي ندارند. با اين حال اكنون با 
مصرف كنندگان برخورد مي شود. او تاكيد كرد: اين 
وزارت صمت است كه نماد اعتماد را صادر مي كند و 
از سوي ديگر متولي تجارت خارجي كشور هم همين 
وزارتخانه است. آيا وزارتخانه نمي دانسته كه رديف 
وارداتي براي دستگاه ها تعريف نشده و سايت هاي و 
فروشندگان اختصاصي اين دستگاه ها را تاييد كرده 
است؟ عملكرد وزارت صمت به عنوان متولي هر دو 

زمينه بسيار عجيب است.

بخش خصوصي
بازيگر اصلي حوزه تجارت

اتاق ايران| در ديدار رييس اتاق اصفهان و سفير 
ايتاليا در تهران، بر ت��داوم همكاري هاي 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 مي تواند ب��ه ارتباط بين 
كشورها كمك كند و مبادالت تجاري را به سرانجام 
برساند. مسعود گلشيرازي ضمن تبيين مزيت هاي 
اقتصادي استان اصفهان گفت: با وجود تحريم هاي 
اعمال شده عليه ايران، حجم صادرات كشور نسبت 
به سال گذشته افزايش و ميزان بيكاري كاهش يافته 
است و آمار و ارقام نشان دهنده فعاليت شركت ها و 
فعاالن اقتصادي با وجود تحريم هاي موجود است. او 
با بيان اينكه ايتاليا با وجود تحريم ها همكاري خوبي 
با ايران داشته است، افزود: در شرايط تحريم فقط 
بخش خصوصي مي تواند به ارتباط بين كش��ورها 
كمك كند و فارغ از محدوديت هاي ظالمانه اي كه 
وضع ش��ده، به انجام مبادالت تجاري بپردازد. در 
اين ديدار جوزپه پرونه، س��فير ايتاليا در تهران نيز 
از عالقه مندي شركت هاي ايتاليايي براي همكاري 
با ش��ركت هاي ايراني همچون گذشته خبر داد و 
گفت: شرايط سخت ناشي از تحريم ها براي ما يك 
چالش بوده و كوشش خواهيم كرد كه بهتر عمل 
كنيم. پرون��ه افزود: تحريم ها 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 سرمايه گذاران ايراني براي انجام مبادالت با 
شركت هاي 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 برنامه هاي 
آموزشي به منظور تبادل اطالعات و آشنايي فعاالن 

اقتصادي و سرمايه گذاران برگزار شود. 

اطالعات مربوط به شناسه ملي اشخاص حقوقي ثبت شركت سازمان هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي تا 31 شهريور
ختم تصفيهانحالللغو امتياز- تعليقاصالح و معتبرسازيايجادعنوان
1229350096162103587كيش
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658951851333701ارس
669663482341095اروند
40304023015100ماكو

3618248599425114چابهار
4253327618121111970231جمع كل

سود 4 برابري مدارس از فروش لباس مدرسهنارضايتي 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: مردم پس از ارجاع موضوع به دستگاه قضا، بايستي 

با اعتماد كامل، منتظر تصميم مقام قضايي باشند
به گزارش خبرگزاري مهر، موضوع تحويل خودروهاي 
ثبت نامي به مشتريان همچنان يكي از معضالت جدي 
پيش روي مصرف كنندگان 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 
پيش فروش شده نيز به شدت ضعيف است و همين امر، 

موجب نارضايتي مردم را فراهم ساخته است. 
مروري بر پرونده عملكرد خودروسازان ظرف يك سال 
گذشته روي پيش فروش خودرو هم به خوبي اين موضوع 
را تاييد مي كند كه ظرف يك سال گذشته، اگرچه قيمت 
خودرو باال رفت، اما مش��تريان باز هم به خاطر نيازهاي 
مصرفي كه در بازار داشتند، اقدام به پيش فروش و خريد 
خودرو از خودروس��ازان مي كردند، 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 مصرف كنندگان به منظور تامين نياز خود و البته با 
عدم اطميناني كه از آينده قيمت هاي خودرو داشتند، از 
پيش فروش هاي خودروسازان تحت هر شرايطي استقبال 
مي كردند. اكنون همچنان اين نارضايتي ها وجود دارد و 

خودروسازان در تحويل خودروهاي پيش فروش شده، 
تعلل مي ورزند؛ ضمن اينكه فروش هاي فوري خود را هم 
همچنان ادامه داده و تعهدات خود را سنگين تر مي كنند.

عضو هيات رييسه كميس��يون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس با بيان اينكه اگر يك شركت خودروساز 
اقدام به پيش فروش خودرو مي كند، بايد در تاريخ وعده 
داده شده، خودروها را تحويل دهد، افزود: اين مشكالت 
نبايد تجميع و موجب نارضايتي مشتريان شود، اما در مورد 
داليلي نظير تحريم كه موجب عدم تحقق به موقع تعهدات 
شده، بايد مردم را توجيه كرد و آنها را در جريان كار قرار داد.

سيدحسين نقوي با اشاره به برخي نارضايتي ها كه در پي 
تعويق در تحقق تعهدات خودروسازان ايجاد شده، گفت: 
مساله پيگيري مردم درباره مطالبات به حق خود، چند 
وجه دارد؛ وجه اول اين است كه تمام دستگاه ها، نهادها، 
ارگان ها و كساني كه به حاكميت مربوط مي شوند، بايد به 
گونه اي عمل كنند كه ايجاد نارضايتي نكنند و اگر قول 
و وعده و تعهدي مي دهند، دقيقا به تعهدات خود عمل 
كنند. او عنوان كرد: نكته دوم اين است كه دستگاه هاي 
نظارتي، بازرسي و كنترلي نيز بايد بر اين قول ها و وعده ها 
نظارت كنند، زيرا گاهي اوقات برخي شركت ها يا دستگاه ها 
وعده هايي مي دهند و مردم به دليل تصميمات نامناسب 
مديريتي دچار خسارت مي شوند و مردم نمي توانند تعلل 
مديريتي را تحمل كنند؛ اما در برخي موارد مساله به گونه 
ديگري است، مثال يك شركت خودروساز قولي مي دهد؛ 

ام��ا تحريم مانع از ورود قطعات خودرو به كش��ور و مانع 
تكميل خودرو مي شود و ناچارا عمل به تعهد خودروساز به 

تعويق مي افتد؛ اين مساله را مردم درك مي كنند.
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 نشيب ها و نوس��انات ارزي و پولي، 
مشكالتي ايجاد شد مردم بايد از راه هاي منطقي و قانوني 
اقدام كنند. مجلس شوراي اسالمي و نمايندگان مردم، 
وكالي ملت هستند و مردم بايد با وكالي خود صحبت 
كنند و از طريق نهادهاي رسمي اقدام نمايند و مطالبات به 
حق خود را از اين طريق دنبال كنند؛ زيرا امروز دشمنان ما 
به دنبال نشان دادن نابساماني و وجود مشكالت در كشور 
هستند، بنابراين ما بايد براي احقاق حق خود تالش كنيم 
اما تالشمان در چارچوب قانون و قواعد و از طريق نهادهاي 
رسمي و وكالي ملت باشد تا بدون آنكه باعث نابساماني 
و بي نظمي در كشور شويم نتيجه مطلوب حاصل شود. او 
ادامه داد: اگر برخي از هموطنان، مطالبات به حق خود را از 
طرق فراقانوني مانند برگزاري تجمعات غيرقانوني پيگيري 
كنند دانسته يا ندانس��ته به معاندان و مغرضان خوراك 
داده اند و اين مساله بر ضد منافع نظام است؛ ضمن اينكه 
موضوع ديگر اين است كه مردم پس از ارجاع موضوع به 
دستگاه قضا، بايستي با اعتماد كامل، منتظر تصميم مقام 
قضايي باش��ند و در نهايت، احكام قضايي را نصب العين 

خود قرار دهند.

عض��و هيات مديره اتحادي��ه توليد و صادرات نس��اجي و 
پوشاك ايران با اشاره به حداكثر قيمت هاي انواع روپوش 
مدارس، گفت: س��ود مدارس از فروش لباس مدرس��ه 4 
برابر توليدكنندگان است.اكرم عيوض خاني در گفت وگو با 
ايسنا، با بيان اينكه بازار پوشاك مدارس از لحاظ مالي بازار 
مطمئني است، افزود: همين مساله باعث مي شود برخي از 
افرادي كه توليدكننده نيستند نيز، وارد بازار پوشاك مدرسه 
شوند. به گفته او، واسطه ها در بازار روپوش مدرسه، معموال 
خود را توليدكننده معرفي مي كنند؛ همچنين با توجه به 
اينكه واسطه ها نمي توانند پاسخگوي سفارش هاي مجدد 
مدارس براي ثبت نام هاي طي سال باش��ند و در مواردي 
از تامين روپوش در سايزهاي غيرمعمول سر باز مي زنند، 
مدارس از همكاري با آنها استقبال نمي كنند.اين توليدكننده 
پوشاك مدارس اظهار كرد: بعضي از واسطه ها با استفاده از 
نام توليدكنندگان و تصاوير كارهاي آنها با مدارس قرارداد 
مي بندند و بعد از توليدكنندگان مي خواهند كه كار آنها را 
انجام دهند. بنابراين در بسياري از موارد مدارس نمي دانند 
كه با واسطه ها كار مي كنند. او با اشاره به اينكه مبلغ دريافتي 
از سوي واسطه ها بستگي به جنس و نوع كار دارد، حداقل 
اين مبلغ را 20 تا 30 هزار تومان عنوان كرد و گفت: دالل ها 
معموال متناس��ب با موقعيت محله ها، قيمت هاي خود را 
تغيير مي دهند اما توليدكنندگان شركتي سود و قيمت 
مشخصي دارند.عيوض خاني با بيان اينكه مدارس از فروش 
روپوش به دانش آموزان 4 برابر توليدكنندگان سود مي برند، 

افزود: در مواردي حتي شاهد بوديم كه مدارس لباس ها را 
دو برابر قيمتي كه از توليدكننده خريدند، به دانش آموزان 
فروختند. اخيرا يكي از والدين از روي لوگوي لباس با يكي از 
توليدكنندگان تماس گرفته بود و درخواست لباس دست 
دوم داشت. حتي يكي از مدارس اخيرا به يكي از همكاران ما 
گفته بود كه هر دست لباس را به قيمت يك ميليون تومان 
به دانش آموزان فروخته است. او درباره مسووليت نظارت بر 
فروش روپوش از سوي مدارس، تصريح كرد: امسال آموزش 
و پرورش ستادي تشكيل داده بود و از مدارس خواسته بود كه 
قراردادهاي خود را در سايت آپلود كنند كه در پي آن برخي 
مدارس از توليدكنندگان درخواست قرارداد صوري مجدد 
داشتند تا قيمت هاي باالتري را در آنها درج كنند. با اين حال 
مشخص نيست كه اين كارگروه تا چه حد مي تواند مدارس 

غيرانتفاعي را نيز كنترل كند.
عضو هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك 
ايران با اشاره به افزايش 70 درصدي قيمت مواد اوليه توليد 
پوشاك در ارديبهش��ت ماه سال گذش��ته از افزايش 15 
درصدي قيمت روپوش مدارس نسبت به سال گذشته خبر 
داد وگفت: حداكثر قيمت مانتو و شلوار مدارس در مقطع 
دبس��تان 100 تا 120 هزار تومان و در مقطع راهنمايي و 
دبيرستان 120 تا 140 هزار تومان است. به گفته او، حداكثر 
قيمت لباس هاي لوكس سه تكه )س��ارافن، بلوز و شلوار( 
دخترانه و پس��رانه كه عموما در مقطع دبس��تان استفاده 

مي شود، 210 تا 270 هزار تومان است.

شوراي نگهبان طرح احياي وزارت بازرگاني را عودت مي دهد؟
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»تعادل« رد پاي ماموريت وزير جديد  انرژي عربستان را در زندگي او بررسي مي كند 

سفر 30 ساله عبدالعزيز تا ايستگاه نفت پادشاهي 
گروه انرژي| نادي صبوري| 

فقط 4 روز از ش�روع وزارتش مي گذش�ت كه 
در يك دردس�ر تمام عيار گير افتاد و آن طور 
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 ساعت هاي بعد از حمله به آرامكو 
بر او گذشته كرده است، به همين بهانه نگاهي 
كرديم به مسير س�ي و چند ساله اي كه فرزند 
چهارم ملك س�لمان طي كرد ي�ا برايش طي 

كردند تا به ايستگاه وزارت برسد. 

عمال نخس��تين بيانيه ها و حرف ها و اظهاراتي كه از 
وزير انرژي جديد عربس��تان، برادر ناتني محمد بن 
سلمان، عبدالعزيز بن س��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 سعودي ها 
چقدر صادقانه و باورپذير باشد، عبدالعزيز بن سلمان 
وزير انرژي اين كشور كه كمتر از يك ماه از وزارتش 
مي گذرد، در حاشيه حضورش در انرژي ويكند مسكو 
درباره آنها صحبت كرده است. آقاي بن سلمان 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 نمي دهد 
نيمي از توليد را از حمالت »متضرر« توصيف كرده كه 
مشخص نمي كند منظور او دقيقا چيست. او همچنين 
گفته به خاطر اين اتف��اق و بدتر از آن اينكه »وجهه 
عربس��تان« به عنوان توليد كنن��ده »قابل اعتماد«، 
»امن« و »مس��تقل« نفت بعد از حمالت خدشه دار 
شده بود، او در ساعات اوليه حمله با موقعيتي دشوار 

روبرو بوده است. 
خب تالش آقاي بن سلمان براي اينكه يك تهديد را به 
فرصتي براي برندسازي براي عربستان و براي آرامكو 
تبديل كند، قابل درك است؛ پادشاهي مدت هاست 
س��وداي عرضه عمومي آرامكو را در سر دارد و بعد از 
آنچه كه 14 س��پتامبر رخ داد ماجرا بسيار پيچيده 

شده اس��ت. اما اگر داستان زندگي عبدالعزيز را ورق 
بزنيم و كمي هم پياز داغ ماجرا را زياد كنيم، مي توان 
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 

سرمايه گذاري شده بود. 
به گزارش »تعادل« عبدالعزيز در س��ال هاي پاياني 
پادشاهي سعود متولد شد؛ عبدالعزيز 4 ساله شاهد 
اين بود كه چطور فيصل با كودتايي تخت پادشاهي 
را از برادرش س��عود ربود. نوجواني عبدالعزيز هم با 
دوره اي 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 مي كرد 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 اراده اي از درون خانواده س��لطنتي، 
از عنف��وان جوان��ي ب��ه نفت چس��بيد و بررس��ي 
زندگي نامه اش 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 مي كند 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 مي گمارند. 
شايد مهم ترين نش��انه از خوابي كه براي عبدالعزيز 
ديده شده بود در 27 سالگي اش ديده مي شود وقتي 
كه در س��ال 1987 همزمان با پادشاهي ملك فهد 
او را به عنوان مش��اور وزارت نفت عربستان انتخاب 
مي كنند. اين همزمان با نخستين سال هايي است كه 
عربستان تبديل به بزرگ ترين توليد كننده نفت خام 
دنيا شده بود و هشام ناظر بعد از دوره هاي آموزشي كه 
در ونزوئال گذرانده بود سكان وزارت نفت عربستان 

را در دست داشت. 
8 سال بعد وقتي هشام ناظر كه تا قبل از خالد الفالح 
او عه��ده دار عنوان كوتاه تري��ن دوره وزارت نفت در 
 پادش��اهي بود كنار گذاش��ته مي ش��د، عبدالعزيز

35 س��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 2005 يك دهه 

معاون اين وزارتخانه بود. اين يعني از سال 1374 تا 
1384 و دوراني كه ايران به عنوان رقيب هميشگي 
عربستان در صنعت نفت پيشرفت هاي قابل توجهي 

را از سر مي گذراند. 
وقتي 19 سال 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 مي ش��ود وجود دارد 
هيچ وقت آنقدر دقيق شفاف نبوده است اما به هر حال 
دس��تيار وزير چيزي باالتر از معاون وزير به حساب 
مي آيد. حضور عبدالعزيز كه حاال ديگر عاقله مردي 

شده بود در اين سمت هم 12 سال طول كشيد و در 
تمام اين سال ها علي النعيمي بود كه همچنان اداره 
وزارتخانه اي كه براي پادشاهي حكم همه چيز را دارد 

در دست داشت. 
اما درس��ت كمي بعد از اينك��ه علي النعيمي بعد از 
دو ده��ه وزارت جاي��ش را در س��ال 2016 به خالد 
الفال��ح داد، ماموريت عبدالعزيز هم در دس��تياري 
وزير تمام ش��د. اينجا ب��ود كه او عه��ده دار يكي از 
سمت هايي ش��د كه احتماال كمتر در ساختارهاي 
 معمول وزارتخانه ها در دنيا ديده مي شود: اين سمت

 state minister of energy affairs اس��ت، 

يك چيزي شبيه وزير امور انرژي. اين مدل سمت ها 
در ساختار كش��ورهايي مثل امارات و قطر هم ديده 
مي شود. 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، 
نقطه اي كه ناظران بهت زده شاهد پياده شدن خالد 
الفالح از قطار نفت پادشاهي بودند. خيلي ها البته باور 
دارند اين نقطه خود نقطه اي شروع براي عبدالعزيز 
بن سلمان آل سعود است، شروعي كه مقصد بعدي 
آن وقتي روشن مي شود كه دوره حكمراني نوه هاي 

ملك سلمان بر عربستان آغاز شود. 

آخرين گزارش جامع آژانس بين المللي انرژي منتشر شد

يكه تازي زغال سنگ در توليد برق جهان

ضربه كاهش قيمت ها بر پيكر اكتشافات نفتي 

گروه انرژي|
آژانس بين المللي انرژي )IEA( به تازگي نسخه سال 
2019 از كامل ترين مجموعه بانك اطالعاتي جهان و 
خدمات داده در حوزه انرژي را منتش��ر كرد كه شامل 
آمارها و وضع توازن در انرژي جهان، طيف گسترده اي 
از خدم��ات داده براي اطالعات مربوط به س��وخت و 
آمارهاي كلي��دي IEA از جهان انرژي مي ش��ود. در 
اين نس��خه داده هاي معتبر و تثبيت ش��ده از س��ال 
2017 و داده هاي موقت از سال 2018 براي بسياري 
از كش��ورها، س��وخت ها و بخش ها را در بر مي گيرد. 
داده هاي تلفيقي نش��ان مي دهد كه عرضه كل انرژي 
اوليه )TPES( در سال 2017، به دليل سهم چشمگير 
رشد كشورهاي غير عضو سازمان همكاري اقتصادي 
و توسعه )OECD( معادل 1.9 درصد نسبت به سال 
2016 رشد كرد. چين به تنهايي 22 درصد از عرضه 
كل انرژي اوليه را به خود اختصاص داده كه 16 درصد 
بيشتر از س��هم اياالت متحده است. اين داده ها نشان 
مي دهد كه چين نقش اصلي را در نظام انرژي جهاني 

ايفا مي كند.
همچني��ن بزرگ ترين منب��ع رش��د در مصرف كل 
نهايي )TFC( همچنان كشورهاي آسيايي غير عضو 
س��ازمان همكاري اقتصادي و توسعه باقي مانده اند و 
برآورد مي شود كه در سال 2017 حدود 34 درصد از 
مصرف كل نهايي جهان يعني معادل 3 ميليارد و 317 
ميليون تن نفت مصرف انرژي اين كشورها بوده است. 
اين مصرف به نسبت 20 س��ال پيش رشد دو برابري 

داشته است.
با اين حال، تعادل در مصرف كل نهايي )TFC( سوخت 
به وضوح در مناطق مختلف جهان متفاوت اس��ت. به 
عنوان مثال، بر اساس داده هاي اوليه سال 2018، در 
حالي كه مصرف كل زغال س��نگ براي تأمين انرژي 
در جهان 1.2 درصد افزايش داش��ته اس��ت، مصرف 
كل كش��ورهاي عضو س��ازمان همكاري اقتصادي و 

توس��عه )OECD( معادل 3.2 درصد كاهش يافته 
است. بنابراين، كشورهاي غير عضو OECD به اندازه 
2.5 درصد رش��د در مصرف زغال سنگ داشته اند 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 OECD بيش��ترين افزايش را 
ب��ه خود اختص��اص داده اند. به عن��وان مثال مصرف 

زغال سنگ هند 5.5 درصد افزايش يافته است.
در حوزه مصرف سوخت براي توليد برق نيز زغال سنگ 
همچنان بيش��ترين س��هم را دارد و درواقع در سال 
2017 پس از 3 س��ال متوالي كاهش در مصرف كل 
جهاني، اندكي افزايش يافت و س��هم آن به 38 درصد 
از كل مصرف س��وخت براي توليد برق رسيد. منابع 
تجديدپذير در س��ال 2017 توانس��تند باالتر از گاز 
طبيعي قرار بگيرند و س��هم 25 درص��دي را به خود 
اختصاص دهند. نفت همچنان روند نزولي خود را ادامه 
داده است و سهم انرژي هسته اي در توليد برق پس از 

مدت زيادي كاهش، در اين سال نسبتأ ثابت مانده است.
در مجموع، تنوع در س��طح استفاده كشورها از منابع 
مختلف انرژي زياد اس��ت. به عنوان مثال هر كدام از 
5 اقتصاد بزرگ OECD يعني 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 87 تراوات ساعت برق از انرژي 
خورشيدي مي گيرد، س��هم توليد انرژي خورشيدي 

انگلستان تنها 13 تراوات ساعت است.
اما با وجود تمامي اين تنوع ها در مصرف انرژي، نظام 
انرژي رو به جهاني ش��دن دارد. به عنوان مثال، قيمت 
واردات گاز مايع طبيعي )LNG( در سال هاي گذشته 
بطور فزاينده اي به سمت همگرايي پيش رفته است. 
بط��وري ك��ه در س��ال 2018 واردات ال ان جي براي 
امريكا، اتحاديه اروپا، ژاپ��ن و كره جنوبي تنها 3 دالر 
 اختالف داشته اس��ت، در حالي كه 4 سال پيش اين 

اختالف 8 دالر بود.

ايسنا|
اكتشافات جديد ذخاير نفت مرسوم در سه سال اخير 
پايين ترين ميزان در 70 سال گذشته بوده اند و بهبود 

آنها به اين زودي پيش بيني نمي شود.
يافته هاي گزارش جديد »آي اچ اس ماركيت« نش��ان 
مي دهد كه اكتشافات نفت مرسوم به پايين ترين ميزان 
در 70 سال گذشته سقوط كرده اند. اكتشافات مرسوم 
كه نقطه مقابل اكتش��افات غيرمرس��وم مانند شيل 
هستند، پس از بحران مالي جهاني 2008 و دوران پس 
از آنكه حفاري افقي و ش��كاف هيدروليكي در مناطق 
متعدد شيل امريكا شكل گرفت، سير نزولي پيدا كردند.

اما ريزش قيمت هاي نفت در سال 2014 ضربه اساسي را 
به اكتشاف نفت مرسوم زد و به اين ترتيب اين اكتشافات 
كاهش پيدا كردند. پس از اينك��ه اوپك در مواجهه با 

عرضه روزافزون در اواخر س��ال 2014 از كاهش توليد 
امتناع كرد، قيمت هاي نفت به شدت كاهش پيدا كردند 
و روند كاهش��ي آنها در يك سال و نيم بعد ادامه يافت. 
قيمت وست تگزاس اينترمديت در اوايل سال 2016 
به كف رس��يد و پايين 30 دالر ايستاد تا اينكه كاهش 
توليد گروه اوپك پالس باعث ش��د قيمت ها از شروع 
سال 2017 بيش از دو برابر افزايش يافته و بهبود پيدا 
كنند. اما ركود چند ساله بازار نفت به اشكال متعدد به 
اكتشاف نفت مرسوم لطمه زد. نه تنها شركت ها هزينه 
خود را كاهش داده و س��رمايه گذاري هاي پرريسك را 
لغو كردند بلكه غول ها و سرمايه گذاران نفتي، حفاري 
شيل كه سيكل كوتاه تري 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 

پروژه هاي بزرگ نفت مرسوم، به بهره برداري مي رسد و 
به اين ترتيب سرمايه از سمت پروژه هاي مرسوم به سوي 

توسعه نفت غيرمرسوم روانه شدند.
 اين امر به رشد چشمگير توليد نفت شيل امريكا منجر 
ش��د در حالي كه همزمان اكتشافات مرسوم به شدت 
كاهش پيدا كردند. شركتهاي شورون و اكسون موبيل 
با اينكه ورود ديرهنگامي داش��تند ام��ا اكنون يكي از 
بزرگ ترين توليدكنندگان در منطقه ش��يل پرميان 
هستند.بر اساس گزارش اويل پرايس، با اين حال مساله 
تنها تغيير عالقه شركتهاي حفاري و قيمت هاي پايين 
نفت نيس��ت. طبق گزارش اي اچ اس، ميانگين اندازه 
اكتشافات نفتي كاهش پيدا كرده زيرا صنعت از مناطق 
پرريسك و نوظهور به مناطق توسعه يافته تر تغيير توجه 

پيدا كرده است.
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 حذف دالر 
از معامالت روس نفت

ايس�نا| روس نفت كه بزرگ ترين ش��ركت نفتي 
روسيه اس��ت، يورو را ارز اصلي براي صادرات نفت و 
محصوالت نفتي خود تعيين كرد.روس نفت حدود 
2.4 ميليون بش��كه در روز نفت مي فروشد.امريكا 
وضع تحريم هاي عليه روس نفت 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 PDVSA  ونزوئال 
كه هدف تحريم هاي واش��نگتن قرار دارد را منتفي 
نداسته است.بر اساس گزارش شبكه آر تي، تحليلگران 
و معامله گران اقدام روس نفت را تدبيري براي دور زدن 
تحريم هاي احتمالي امريكا عليه روسيه يا صنعت نفت 

اين كشور ارزيابي كردند.

ركورد در نرخ كرايه نفتكش ها
تسنيم| نرخ نفتكش ها براي حمل نفت خام امريكا 
به آسيا همچنان رو به افزايش است و هزينه كرايه يك 
نفتكش در روز پنج شنبه به ركورد 12ميليون دالر 
رس��يد. به گزارش رويترز، اس كي انرژي، پااليشگاه 
بزرگ كره جنوبي در اوايل همين هفته سوپرنفتكش 
ماكسيم را براي حمل نفت خام امريكا به كره جنوبي 
در نوامبر با 10 ميليون دالر كرايه كرد ولي حاال بطور 
مشروط نفتكش پسيفيك ام را با قيمت جديد 12.35 
ميليون دالر رزرو كرده است.امريكا هفته گذشته دو 
واحد از شركت كاسكوي چين را به اتهام دخالت در 
حمل نفت خام ايران تحريم ك��رد. اين اقدام امريكا 
نرخ حمل ونقل نفتكش ها را باال برد. نرخ حمل ونقل 
كشتي ها پس از حمله ماه گذشته به تأسيسات نفتي 

عربستان نيز باال رفته بود. 

خروج از اوپك براي 60 هزار 
بشكه  نفت؟

ش�انا| وزير انرژي اكوادور پيش بيني كرد پس از 
خروج اين كش��ور از اوپك، توليد روزانه نفت آن در 
سال 2020 ميالدي به 590 هزار بشكه در روز برسد.

به گزارش خبرگزاري رويترز از كيتو، كارلوس پرز، 
اعالم كرد كه خروج اين كشور از سازمان كشورهاي 
صادركننده نف��ت )اوپك( ضروري ب��ود، زيرا اين 
كش��ور روزانه 548 هزار بشكه نفت توليد مي كرد 
كه باالتر از سهميه توليد روزانه 528 هزار بشكه اي 
اين كشور بود.وي گفت: آنها ما را مالمت نكردند، اما 
ما از رعايت نكردن توافق معذب هستيم.وزير انرژي 
اكوادور افزود: اميدواريم در سال جاري ميالدي توليد 
روزانه نفت را به 560 هزار بش��كه در روز و در سال 
آينده ميالدي به 590 هزار بشكه در روز برسانيم؛ به 
دليل شرايط اقتصادي و براي تأمين پول كافي براي 

سرمايه گذاري ها، بايد توليد را افزايش دهيم.

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

   پسر چهارم ملك سلمان ولي حاال يا با خواست خودش يا با اراده اي از درون خانواده سلطنتي، از عنفوان جواني به نفت چسبيد و بررسي زندگي نامه اش 
حاال كه وزير شده شبيه بررسي نقشه راه كسي براي گرفتن مسند وزارت است. عبدالعزيز جوان در دانشكده نفت ملك فهد شروع به كارهاي تحقيقاتي 
روي نفت مي كند و بعد در حالي كه هنوز بيست و چند سالي نداشت او را به عنوان مدير بخش اقتصاد و صنعتي يك موسسه تحقيقاتي مهم مي گمارند.
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شركت هاي چندمليتي نگران رقابت ها در صدر رهبري

جنگ امريكا و چين  بيشتر ژئوپليتيك است تا  تجاري
با گرويدن چين به اقتصاد بازار، بنا بود كه اين كشور در حد 
حلقه اي در زنجيره توليد يك اقتصاد جهاني به رهبري امريكا 
و شركت هاي چند مليتي آن باقي بماند. اما سرعت پيشرفت 
و تحول اقتصادي اين كشور اكنون موجب نگراني رهبران 
امريكاست كه مي كوشند رقيبي راكه زودتر از زمان پيش 
بيني شده ظهور كرده و جايگاه ابر قدرت برتري طلب آنها را 

مورد تهديد قرار داده، از ميان بردارند.
در ٢٦ ژوئن ٢٠١٦، دونالد ترامپ سخنراني مهمي ايراد كرد 
ك��ه در آن از برنامه اقتصادي و تجاري بين المللي صحبت 
مي كرد كه در صورت انتخاب ش��دن به اجرا مي گذاشت. 
مضمون كلي اظهاراتش، نقد تندي بود عليه سياستمداران 
امريكايي كه آنها را متهم مي كرد به »اجراي يك سياست 
تهاجمي جهاني ش��دن كه موجب جابه جايي مشاغل ما، 
ثروت ما و كارخانجات ما به خارج از كشور« شد و غير صنعتي 
شدن و »فروپاشي« طبقه متوس��ط در امريكا را به همراه 
داشت. با محكوم كردن »طبقه حاكم كه بيشتر جهاني شدن 
را ارج مي نهد تا امريكايي شدن را«، وي »پيمان مبادله آزاد 
 North American Free Trade( »امريكاي شمالي
Agreement - NAFTA(، »س��ازمان تجارت جهاني 
 ،)World Trade Organization - WTO( »
عملكردهاي اقتصادي چين و »مشاركت ترانس پاسيفيك« 
)Trans-Pacific Partnership - TPP( را مسببين 
اصلي افت بخش صنعتي كشورش معرفي مي كرد و در ادامه 
اعالم مي كرد كه كشورش را از »مشاركت ترانس پاسيفيك« 
بيرون خواه��د آورد كه پيمان مبادله آزاد را از نو به مذاكره 
خواهد گذاشت، چين را تحريم خواهد كرد چون به قضاوت 
او در بازارهاي ارز»تقلب مي كرده« و او اين نوع عملكردهاي 
»رياكارانه« تجاري را تحت پيگرد قانوني قرار خواهد داد، حق 
گمرك بر واردات جمهوري مردمي چين اعمال خواهد كرد 
و »از تمامي قدرت رياست جمهوري براي حل اختالف هاي 

تجاري ]دو جانبه[« با پكن استفاده خواهد كرد. 
در آن زمان، كم بودند ناظرين سياسي كه 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 مي آمد. و بر فرض محال، اگر هم بر حس��ب اتفاق به 
قدرت مي رسيد، البد خزانه داري امريكا و بازيگران بي شمار 
اقتصادي كه منافع عظيمي در حفظ »بازار آزاد« جهاني 
دارند، او را بر سر عقل مي آوردند. نهادهاي مديريت اقتصادي 
 و امنيت كه توسط امريكا از زمان كنفرانس »برتون وودز« 
)Bretton Woods( در س��ال ١٩٤٤ ب��ا ه��دف دوام 
موقعيت مركزي آنها تأسيس شدند، بر روي تصميم گيري ها 
تأثير مي گذاشتند و رأي بخش هاي بيش از همه بين المللي 

شده سرمايه داري امريكا بر ساير آرا غلبه مي كرد.
با وجود چنين شرايط نظام مند مي شد تصور كرد كه هيچ 
رييس جمهوري، حتي با خصيصه هاي فردي آقاي ترامپ، 
نتواند چندان به صراحت از سياس��ت ها و چارچوب هايي 
كه مدت ها متضمن برتري امريكا بوده اند، دور شود. اما اين 
فرضيات وزنه سرمايه در تعيين مسير دنيا را بيش از اندازه 
برآورد كرده و توانش هاي سياسي زاييده قدرت گيري چين 
را دست كم گرفته بودند، قدرتي كه امروز امريكا فعاالنه در 
جلوگيري از اوج گيري آن مي كوشد. زاييده اين تفكر كه 
چين »مظهر يك تهديد بنيادي در دراز مدت« اس��ت، به 
نظر خانم كيرون اِسكينر مدير سابق برنامه ريزي سياسي در 
وزارت امور خارجه، اين كوشش ها در حال تيره كردن ماهيت 

روابط بين الملل و دگرگوني مسير جهاني شدن هستند.

   آن زمان كه پكن يك متحد بود
پ��س از ١٩٩١، مح��ور مرك��زي سياس��ت بين المللي 
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 Consensus(، خزان��ه داري امريكا 
و صندوق بين المللي پول، يك برنامه آزادس��ازي، فس��خ 
مقررات و خصوصي سازي را به اجرا گذاشتند كه در اواخر 
سال هاي ١٩٨٠ به كشورهاي »در حال توسعه« آفريقاي 
جنوب صحرا و امريكاي التين كه مقروض و در نتيجه آسيب 
پذير بودند، تحميل شد. به دنبال بحران مالي در آسيا بين 
سال هاي ١٩٩٧ و ١٩٩٨، نظام هاي اقتصادي »كشورهاي 
تازه صنعتي شده« آسياي شرقي و كشورهاي در حال توسعه 
منطقه نيز به زير سوال رفتند. زير يك فشار بسيار شديد 
خارجي، سياست هاي صنعتي دولتي و حمايت از بازارهاي 
داخلي جاي خود را – به درجاتي متفاوت -به پس كشيدن 
دولت و گش��وده ش��دن درها به روي سرمايه گذاري هاي 
بين المللي داد. عاملين پيكار رسمي كه بيشتر بر زور و فشار 
بنا نهاده شده بود تا بر متقاعد كردن، شركت هاي چند مليتي 
و فرامليتي بودند كه هدفشان دستيابي به بازارهايي بود كه 

پيش از اين بسته بودند.
براي آن ش��ركت ها، پس از عصر طاليي اول در اواخر قرن 
نوزدهم ميالدي، كه با دو جنگ جهاني در قرن بعد از آن از 
پيشروي بازايستاد، سقوط اتحاد جماهير شوروي به مثابه 
عصر طاليي دوم سرمايه داري بين المللي بود. اياالت متحد 
امريكا به شكل يگانه قدرت بزرگ درآمده بود و در سال هاي 
١٩٩٠، هدف هاي دولت و صاحبان س��رمايه به ش��كلي 
فوق العاده بايكديگر همخواني داشتند. چنين پيكربندي اي 
با همخواني حكومت سلطنتي و صاحبان سرمايه در اوج 
امپراتوري انگلستان قابل مقايسه بود، زماني كه هدف هاي 
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 
صورت لزوم، تهديد به اعمال زور، همان گونه كه در امريكاي 
التين، چين و مصر عمل كرد( . و سرمايه گذاران خصوصي 
را واداشت، زماني كه اوضاع جهاني ايجاب مي كرد، به نرمي 
بر ضرورت هاي اس��تراتژيك حكومت س��لطنتي گردن 
بنهند– نمونه مورد روس��يه، جايي كه به سرمايه گذاران 
فهمانده شد كه تعادل نيروهاي اروپا بر منفعت ارجحيت 
دارد. به شكلي مشابه، دولت امريكا نقش تعيين كننده اي 
در كنار ش��ركت هاي چند مليتي و بانك ها در برقراري و 
گسترش آزادسازي جهاني در اواخر قرن بيستم ميالدي 
بازي كرد. به نوشته اِسِتفن والت، استاد روابط بين الملل در 
دانشگاه هاروارد، رهبران امريكا »در قدرت غيرقابل انكاري 

كه در اختيارش��ان قرار گرفته بود، فرصت��ي ديدند براي 
س��اختن فضاي بين المللي به منظور هر چه مستحكم تر 
كردن موقعيت امريكا و هموار سازي راه دستيابي به مزاياي 
بيش��تر در آينده«، با واداشتن »هر چه ممكن كشورها به 
پذيرفتن ديدگاه ويژه اي كه آنها از نظام جهاني س��رمايه 

داري ليبرال داشتند«
در آن زمان، چين به نظر نخبه هاي سياسي و اقتصادي 
امريكا بيشتر يك متحد به شمار مي آمد تا يك رقيب، 
چه رسد به يك تهديد. جمهوري مردمي چين در اواخر 
س��ال هاي ١٩٦٠ و س��ال هاي ١٩٧٠، پيرامون پروژه 
سدبندي برابر اتحاد جماهير شوروي هدف مشتركي را 
با امريكا دنبال مي كرد. روابط ديپلماتيك در اول ژانويه 
١٩٧٩ برقرار ش��دند و كمتر از يك ماه بعد از آن، دنگ 
شيائوپينگ براي گراميداشت اين رويداد، سفري ٩ روزه 
را به امريكا آغاز كرد. در آن سفر، به گفته خبرنگار روزنامه 
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 
برافراشته بود و در حالي كه شليك سنتي نوزده تير توپ 
در فضا مي پيچيد، »يك وانت سرخ رنگ كوكاكوال از آن 
نزديكي گذشت )...(، نمود ميليون ها دالر )...( كه تجار 
امريكايي بي تاب ]اميدوار بودند[ به لطف اشتهاي جديد 
چين براي تجارت، تكنول��وژي و اعتبارات امريكايي 
نصيب خود كنن��د.« در س��ال هاي ١٩٨٠، چين به 
آزادسازي محدود بازار داخلي و گشايش تدريجي براي 
سرمايه گذاري هاي بين المللي دست زد. در ١٩٨٦، اين 
كشور درخواست كرد تا به »پيمان كلي بر تعرفه هاي 
گمركي و تجارت«، پيشگام »سازمان تجارت جهاني« 

)WTO( بپيوندد. 

س��پس، در آغ��از س��ال هاي ١٩٩٠، پس از فروپاش��ي 
اتحاد جماهير شوروي و يك تنفس س��ه ساله در فرداي 
دگرگوني هاي خشونت آميز »تين ادمن« )١٩٨٩(، دنگ 
شيائوپينگ سرعت را افزايش داد. به بازسازي داخلي شتاب 
بخشيد و بر سرعت بين المللي 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 مي توانستند آن گذار را به خطر بيندازند. 
شاهد اين گزينه در جلسه شوراي امنيت سازمان ملل بود 
هنگامي كه چين در برابر عمل ديپلماتيك امريكا، از واكنش 
خودداري كرد . امريكايي ها نيز به نوبه خود، سعي كردند 
پكن را در سيستم هاي نهادين و تجاري اقتصاد جهاني غرب 
بگنجانند كه مقررات و محدوديت هاي آن در واش��نگتن 
تعيين مي شد )امريكا شرايط سختي را براي پذيرش چين 
در »سازمان تجارت جهاني« تحميل كرد كه تنها در ١١ 
دس��امبر ٢٠٠١ عملي شد( . از آنجا كه نخبگان امريكايي 
مسلم مي دانستند كه آزادي هاي اقتصادي و سياسي الزامًا 
ارتباط تنگاتنگ با يكديگر دارند و از آنجا كه از جايگاه قدرت 
عمل مي كردند، چنين تص��ور كردند كه مي توانند به اين 
ترتيب سير اقتصادي و سياسي چين را يك جا شكل دهند.

   خالص شدن از تمامي مقررات
با گشوده شدن درهاي چين، اين كشور به مقصدي بيش 

از پيش با اهميت براي »س��رمايه گذاري هاي مس��تقيم 
خارجي« تبديل ش��د. درآمدهاي خالص بين سال هاي 
١٩٨٤ و ١٩٨٩، بطور متوس��ط ٢، ٢ ميليارد دالر در سال 
بودند )به دالر بين المللي رايج( حدود ٣٠، ٨ ميليارد دالر در 
سال، بين سال هاي ١٩٩٢ و ٢٠٠٠، و بالغ بر ١٧٠ ميليارد 
دالر در سال بين س��ال هاي ٢٠٠٠ و ٢٠١٣. در 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��رمايه گذاري ها از آغاز به بخش هايي كه از ارزش 
افزوده ضعيفي برخوردارند، اختص��اص يافته بود، مانند 
بخش نساجي، يا صنايع تبديل، مانند سوار كردن تجهيزات 
برقي و الكترونيك با قطعات ساخته شده در خارج از چين، 
براي ش��ركت هاي جهاني كه حق مالكيت معنوي كاالها 
را در اختيار داشتند. ناظرين منتقدي همچون »ياشنگ 
هوآنگ«، استاد مديريت بين الملل در دانشگاه، در آن زمان 
نوشتند كه »شواهد اندكي وجود داشت كه درآمد حاصله 
از »سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي« در چين مربوط 
به تكنولوژي سخت يا نرم بوده )...(، عقب ماندگي فناوري 
بين كشورهاي سرمايه گذار و چين معمواًل حدود بيست 
سال برآورد مي شد «. عايدي چين در زنجيره ارزش توليد 
شده ضعيف بود، در حالي كه شركت هاي فرامليتي درآمد 
هنگفتي نصيبشان مي شد، چين ظاهراً در ساختارهاي 
وابس��تگي گير افتاده بود. اوضاع از اواخر سال هاي ٢٠٠٠ 
تحول پيدا كرد و امروز بطور محسوس��ي متفاوت اس��ت. 
دستيابي و بومي كردن تكنولوژي از طريق انتقال اجباري 
توسط سرمايه گذاران خارجي و روزآمد سازي صنعتي بيِن 
بخشي، كه دولت در پيش گرفته بود، به چين اجازه دادند تا 
بطور تدريجي در زمينه هاي بي شمار صنعتي پيشرفت كند و 
سهم فزاينده اي از ارزش افزوده را جذب كند. اين پيشرفت ها 
و وزنه اقتصادي و سياسي كشور در آسياي شرقي موجب بروز 
نگراني هاي جدي در واشنگتن و ديگر پايتخت هاي غربي 
شد. در س��ال ٢٠١١، باراك اوباما »محور اصلي« سياست 
امريكا در قبال آسيا را اعالم كرد. سپس، در سخنراني خود 
درباره وضعيت اتحاد ٢٠١٥ چنين گفت: »چين قصد دارد 
قوانين منطقه اي از جهان را كه ش��اهد سريع ترين رشد 
اقتصادي اس��ت وضع كند. چرا بايست بگذاريم اين كار را 
بكند؟ ما هستيم كه بايست اين قوانين را بنويسيم.« براي 
كاستن از سرعت اوج گيري چين، دولت فعلي امريكا تصميم 
گرفته است با خالص كردن خود از تمامي مقررات، روش 
ش��ديدتري را در پيش گيرد. با حمايت كنگره و دستگاه 
امنيت ملي، دولت امريكا چين را به عنوان يك تهديد بزرگ 
معرفي مي كند. براي آنها چين كش��وري است عظيم كه 
زياده از حد ثروتمند شده، و با سرعتي بيش از اندازه – توليد 
ناخالص داخلي هر شهروند از ١٩٤ دالر در ١٩٨٠، رسيده 
اس��ت به ٩١٧٤ دالر در ٢٠١٥ )به نرخ دالر سال ٢٠١٠( . 
امريكايي ها دولتي مي بينند قوي كه مشوق و راهبر اصلي 
پيشرفت و تحول مجتمع هاي توليدي صنعتي ملي بوده 
است به ويژه در بخش ارتباطات، كشتيراني و قطارهاي سريع 
السير، دولتي كه بخش فزاينده اي از توليد ناخالص داخلي را 
به پژوهش علمي و فني اختصاص مي دهد: بيش از 2 درصد 
در سال ٢٠١٦، در مقابل 6 دهم درصد در ١٩٩٦، در حالي 
كه نسبت اين رقم در امريكا ٢,٧٤درصد و در فرانسه ٢، ٢٥ 
درصد است. آنها كشوري مي بينند كه در حال مدرنيزه كردن 
نيروي دريايي خود است كه به واسطه پروژه راه هاي جديد 
ابريشم خود )Belt and Road Initiative - BRI(، كه 
بخش كشتيراني آن تا امروز امكان خريداري، ساختمان يا 
بهره برداري از چهل و دو بندر را در سي و چهار كشور فراهم 
آورده است. آنها مي دانند كه چين هنوز از لحاظ كيفيت به 
نسبت امريكا در اغلب زمينه هاي فني استراتژيك بسيار 
عقب است، اما بسيار نگران اين واقعيت اند كه مانند ژاپن 

در سال هاي ١٩٨٠، چين به سرعت دارد به آنها مي رسد.
به نوشته روزنامه »فاينانشال تايمز«، واشنگنتن »هم اكنون 
فعاالنه تالش مي كند جلوي به قدرت رسيدن چين را بگيرد 
)٨( « پيش از آنكه اقدامات مدرنيزه كردن آنها به ثمر برسد. 
»جان مرسهايمر « )John Mearsheimer(، پژوهشگر 
مكتب واقع گرا در روابط بين الملل و طرفدار سرس��خت 
س��دبندي در مقابل چين، بر اين عقيده اس��ت كه امريكا 
مي بايست تمام هم خود را براي جلوگيري از ظهور دوباره 
اين كشور به كار بندد و براي اينكه »اقتصاد چين فرو بريزد« 
پيش از آنكه آن كشور به يك »هنگ كنگ غول آسا« تبديل 
شود. براي اين كار، امريكايي ها ورود واردات چيني را به بازار 
امريكا محدود مي كنند )جنگ تجاري(، شركت هاي چيني 
را از بخش هاي فناوري باال كه خود در آن زمينه برتري كيفي 
بيشتري دارند، حذف مي كنند، ادعاي حاكميت پكن بر 

درياي جنوبي چين را به زير سوال مي برند به اين بهانه كه 
دسترسي چين به جزاير- به گفته »ركس تيلُرسن«، وزير 
امور خارجه امريكا از فوريه ٢٠١٧ تا مارس ٢٠١٨ - »خطري 
خواهد بود براي اقتصاد جهاني« و باالخره برقراري كنترل 
شديد ويزاي دانشجويان خارجي و كنترل امنيتي براي همه 

فارغ التحصيالن چيني.
اقدامات حقوقي و مقرراتي شديد واشنگتن عليه مجتمع 
توليدي مخابرات و ارتباطات »ه��واوي« كه بزرگ ترين 
تأمين كننده جهاني تجهيزات براي شبكه هاي بي سيم است، 
اولين قدم هاي تعيين كننده در اين راه هستند. دولت امريكا 
در پي ممنوعيت جهاني مشاركت »هواوي« در ساختن 
زيربناهاي G 5 است، بدون آنكه نتيجه رضايت بخشي به 
دست آورده باشد. در اول دسامبر ٢٠١٨، كانادا به تقاضاي 
امريكا، خانم »منگ وانژو« مدير مالي »هواوي« را به اتهام 
كالهبرداري بانكي و توطئه براي كالهبرداري دس��تگير 
مي كند. وي ظاهراً متهم است به زيرپا گذاشتن تحريم هاي 
امريكا عليه ايران و سرقت اسرار تجاري و در يك كشمكش 

حقوقي عليه استرداد خود درگير شده است. 
»فاينانش��ال تايمز« )٢٠ مه ٢٠١٩( با اظه��ار نگراني در 
مقاله اي مي نويسد: »تصميم امريكا به قرار دادن گل سرسبد 
مخابرات چين در فهرس��ت ش��ركت هايي كه موسسات 
امريكايي تنها در صورت گرفتن مجوز دولتي مي توانند با 
آن مبادالت تجاري داشته باشند، نكته اي سرنوشت ساز 
براي صنعت تكنولوژيك جهاني است. نقطه آغاز يك جنگ 
سرد ميان امريكا و چين است )...( . چنين به نظر مي آيد كه 
هدف اقدامات اخير امريكا به منظور فلج كردن يا از ميان 
بردن يكي از اولين موسسات تكنولوژيكي چيني است كه 
به رقابت جهاني دست يافته است )...(. اين كار تالشي است 
براي جداكردن بخش هاي تكنولوژيكي امريكايي و چيني 

كه موجب انشعابي در اين صنعت جهاني خواهد شد«.

   موسسات »ضدوطني«
واشنگتن در واقع در پي متالشي كردن زنجيره هاي توليد 
و ارزش توليد شده فرامليتي است كه بيش از پيش به نفع 
چين عمل مي كنند و يكي از خصوصيات اساسي سير جهاني 
شدن اواخر قرن بيستم را تشكيل مي دهند. جنگ تجاري 
كه واشنگتن ايجاد كرده است، هم شركت هاي فرامليتي را 
هدف قرار مي دهد كه چين را به سكوي مونتاژ و توليد تبديل 
كرده اند و هم پكن را. به نظر مقامات امريكايي »سهم بيش از 
اندازه بزرگي از زنجيره تأمين ضروريات به چين منتقل شده 
است« و شركت هاي چندمليتي كه در چين سرمايه گذاري 
كرده اند، يا مستقيم يا از طريق ساختن شبكه هاي پيمانكاري 
دست دوِم چندسطحي، جزئي از مشكالت هستند. آنها 
فعاليت اين ش��ركت ها را ضدوطني توصيف مي كنند – 
استداللي كه در انديشه ملي گرايي سابقه اي طوالني دارد. 
 ،)Samuel Huntington( »س��اموئل هانتينگُتن«
استاد علوم سياسي كه به خاطر نظريه »برخورد تمدن ها« 
يش شهرت يافته، در س��ال ١٩٩٩ با انتقاد از »ليبرال ها و 
دانشگاهي ها«  و نيز »نخبه هاي اقتصادي« كه »احساسات 
ضدملي« را تغذيه مي كنند و از يك »جهان وطني كه موجب 
فرسودگي وحدت ملي« از پايين و از باال مي شود، حمايت 
مي كنند، تعريفي كوتاه از صفت ضدوطني ارايه داده است. او 
آرزوي يك »ملي گرايي نيرومند« استوار بر بنياد يك تثليث 

ملي گرا: خدا، ملت و نيروهاي مسلح را در سر مي پروراند.

دولت امريكا و همچنين مس��ووالن س��طح باالي حزب 
دمكرات و دستگاه امنيتي اميدوارند كه با يك كشمكش 
دراز مدت تجاري به همراه يك نظام امنيتي دست و پاگيركه 
هزينه هاي گزافي براي موسسات فرامليتي به همراه خواهد 
داش��ت، آنها را وادارد تا سرمايه گذاري هاي خود را از چين 
فراخوانده و به انتقال تكنولوژي و ديگر اش��كال همكاري 
تج��اري – مانند فروش »چي��پ« )Chip( به »هواوي« 
توسط شركت هاي امريكايي »اينتل« )Intel( و »مايكران« 
)Micron( خاتمه دهند. اين كار بر موسسات غير امريكايي 
تأثير مي گذارد چون قوانين و مقررات امريكايي ُبرد جهاني 
دارند: آنها شامل تمامي توليدات يا فرايندهايي مي شوند كه 
از قطعات ساخته شده در امريكا استفاده مي كنند يا حقوق 
مالكيت معنوي در آن گنجانده ش��ده است. در آينده، اين 
قوانين مي توانند شامل تمامي موسساتي بشوندكه از دالر 
امريكا در مبادالت خود استفاده مي كنند، همان گونه كه 
نمونه تحريم كنوني جهاني عليه ايران به تصميم واشنگتن 

نشانگر آن است.
يكي از پي آمدهاي آن اقدامات، تصميم شركت »فاكسكان«، 
موسسه عظيم تايواني است كه مونتاژ توليدات اِپل و ديگر 
شركت هاي معروف الكترونيك را در چين انجام مي دهد. 
اين شركت در آوريل٢٠١٩ از برنامه هاي متنوع سازي در 
زنجيره توليد به سمت هند و ويتنام خبر داد )دو كشور رقيب 
چين( و اين اقدام را به منظور مجهز كردن خود براي مقابله با 
اختالالت در پيش رو در زنجيره آسيايي تأمين توجيه كرد. 
از ماه فوريه، با تكيه بر يك برنامه تشويقي مورد حمايت دولِت 
»تاي پي«، شصت و شش شركت تايواني بازگرداندن خط 
توليد خود از چين به تايوان را آغاز كرده اند . ده ها موسسه 
امريكايي و ژاپني سرمايه هاي خود را از چين فراخوانده و به 
مكزيك، هند و ويتنام روي مي آورند. بر اساس يك مطالعه 
جديد، از مجموع دويست شركت اصلي امريكايي فعال در 
چين، صدوبيست تاي آنها، در طي ماه هاي آينده، يا زنجيره 
تأمين خ��ود را بازبيني كرده يا در حال بازبيني هس��تند 
.چنانچه دولت امريكا جنگ تجاري را شدت بخشد، اين روند 
سرعت پيدا خواهد كرد. بر اساس بانك »مورگان استنلي 
« )Morgan Stanley(، چنانچ��ه امري��كا تعرفه هاي 
گمركي بازدارن��ده را بر مجموع صادرات »چيني« اعمال 
كند، هزينه آيفون XS ح��دود ١٦٠ دالر 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 به ويژه براي موسسات فرامليتي، ولي نه فقط، بلكه 
براي شركت هاي بدون كارخانه مانند اِپل و »نايك« تا آنها 
به اين كار راضي شوند. از بين بردن سكوهاي توليدي چيني 
آنها كاري پرهزينه و دشوار خواهد بود. عالوه بر اين، استقرار 
دوباره آنها در امريكا مقدار س��ود آنها را به ش��دت كاهش 
خواهد داد. با اين همه، اراده سياس��ي ظاهراً محكم است. 
دونالد ترامپ در مصاحبه اي در ١٠ ژوئن ٢٠١٩ با ش��بكه 
»سي اِن بي سي«، اتاق بازرگاني امريكا را متهم كرد به حمايت 
آشكار از حفظ روابط تجاري با چين و اعالم كرد كه چنانچه 
آن كشور مطالبات امريكا را محترم نشمارد، بر تمامي واردات 
از چين حق��وق گمركي معادل ٢٥درصد تحميل خواهد 
كرد )در مقابل تقريباً نيمي از وارداتي كه هم اكنون مشمول 
تعرفه هاي جديد هستند(، . به گفته او، اين كار شركت هاي 
امريكايي را وادار خواهد كرد »تا به جاي ديگري نقل مكان 
كنند )...(. آنها به ويتنام خواهند رفت يا به كشورهاي بي شمار 
ديگري، يا اينكه محصوالت خود را در امريكا توليد خواهند 
كرد، اين گزينه را به همه ترجيح مي دهم«. رييس جمهور 
بر سر اين نكته از حمايت رهبران حزب دمكرات در مجلس 
سنا برخوردار است كه سركرده آنها، آقاي »چاك شومر« 
)Chuck Schumer(، خواس��تار موضعي قاطعانه در 

برابر چين است .
به اين ترتيب، تنش جديدي ميان بين المللي شده ترين 
بخش هاي س��رمايه و دولت برقرار مي ش��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 تشكيل دهنده آن درآمده است. سرمايه 
 داري، بن��ا به تعريف دوب��اره و مفيد »فرن��ان برودل « 
)Fernand Braudel( ك��ه آن را به »طبقه باالي« 
فعاليت هاي اقتصادي، جايي كه تجارت از راه دور سود 
به مراتب بيش��تري توليد مي كند توصيف كرده است، 
در فضاي جهاني شكوفا مي شود و نه در بازارهاي تقسيم 
شده بر اساس سياست هاي ملي. اين طبقه كه برودل آن 
را از بازارهاي محلي »طبقه همكف« متمايز مي كند، 
اقتصاد جهاني اي مي طلبد كه سرمايه بتواندبدون مانع از 
آن عبور كند. به جز چند استثناي مهم، مانند بخش دفاع 
و صنعت سوخت مايع كه در ارتباط تنگاتنگ با دولت 
هستند، عوامل كليدي سرمايه، از ُبرد و منافع جهاني 
برخوردارند. به اين ترتيب، وضعيت كنوني فرضيه ليبرال 
را كه بر اساس آن، درجه وابستگي متقابلي كه در اواخر 
قرن بيستم به آن رسيديم، سبب يك دگرگوني مرحله اي 
غيرقابل بازگشت در روابط اجتماعي جهاني شده بود، به 
زير سوال مي برد و همچنين ديدگاه نئوماركسيستي را 
كه ظهور يك »طبقه حاكم فرامليتي« فراسوي سياست 

و دولت را پيش بيني مي كرد.
ساده انديشي است اگر تصور كنيم كه چين زير فشار به زانو 
درخواهد آمد. در ٣٠ مه گذشته، روزنامه »گلوبال تايمز « 
)Global Times( كه معموال منعكس كننده سياست 
رسمي چين است مي نوشت: »چين آماده يك مبارزه تجاري 
دراز مدت با امريكاست. بر خالف سال گذشته، هنگامي كه 
امريكا جنگ تجاري را آغاز كرد، افكار عمومي چين نسبت به 
اقدامات متقابل شديد دولت نظر مساعدتري دارند. چيني ها 
بيش از پيش يقين دارند كه هدف واقعي برخي نخبه هاي 
واشنگتن از بين بردن ظرفيت رشد و پيشرفت چين است و 
اينكه آن نخبگان، سياست امريكا در قبال چين را به گروگان 
گرفته ان��د«. در هر دو طرف، قدرت طلبي از دس��تيابي به 
منفعت پيشي گرفته است. بعيد نيست كه تعامل ميان ملي 
گرايي امريكايي و چيني به آنچه كه ما به عنوان جهاني شدن 

مي شناسيم، خاتمه دهد.

   ساده انديشي است اگر تصور كنيم كه چين 
زير فشار به زانو درخواهد آمد. در ٣٠ مه گذشته، 
روزنامه »گلوبال تايمز « )Global Times( كه 
معموال منعكس كننده سياست رسمي چين 
است مي نوشت: »چين آماده يك مبارزه تجاري 
دراز مدت با امريكاست. بر خالف سال گذشته، 
هنگامي كه امريكا جنگ تجاري را آغاز كرد، 
افكار عمومي چين نسبت به اقدامات متقابل 
شديد دولت نظر مساعدتري دارند. چيني ها 
بيش از پيش يقين دارند كه هدف واقعي برخي 
نخبه هاي واشنگتن از بين بردن ظرفيت رشد 
و پيش�رفت چين اس�ت و اينكه آن نخبگان، 
سياس�ت امريكا در قبال چي�ن را به گروگان 
گرفته ان�د«. در هر دو ط�رف، قدرت طلبي 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 

مي شناسيم، خاتمه دهد

برش
  واش�نگتن در واقع در پي متالشي كردن 
زنجيره ه�اي تولي�د و ارزش تولي�د ش�ده 
فرامليتي است كه بيش از پيش به نفع چين 
عمل مي كنند و يكي از خصوصيات اساسي 
سير جهاني شدن اواخر قرن بيستم را تشكيل 
مي دهند. جنگ تجاري كه واشنگتن ايجاد 
كرده است، هم شركت هاي فرامليتي را هدف 
قرار مي دهد كه چين را به س�كوي مونتاژ و 
توليد تبدي�ل كرده اند و هم پك�ن را. به نظر 
مقامات امريكايي »سهم بيش از اندازه بزرگي 
از زنجيره تأمي�ن ضروريات به چين منتقل 
شده است« و شركت هاي چندمليتي كه در 
چين سرمايه گذاري كرده اند، يا مستقيم يا از 
طريق ساختن شبكه هاي پيمانكاري دست 
دوِم چندسطحي، جزئي از مشكالت هستند. 
آنها فعاليت اين شركت ها را ضدوطني توصيف 
مي كنند  -  استداللي كه در انديشه ملي گرايي 

سابقه اي طوالني دارد

برش
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خسارت انگليس به بانك ملت 
مقدمه شكست تحريم ها

روزنامه انگليس��ي تايمز در گزارشي به بررسي 
فرايند پرداخت خس��ارت ۱.25 ميليارد پوندي 

دولت انگليس به بانك ملت پرداخت.
عصر ديپلماسي در مطلبي با اشاره به گزارش تايمز 
)انگلستان( افزود: بانك ملت در سال 2۰۰۹ با مراجعه 
به دادگاهي در انگليس از لندن به دليل وضع تحريم ها 
و ممانعت از دسترسي خود به بخش مالي انگليس 

شكايت كرده بود.
دولت ايران ۱۷ درصد سهام بانك ملت را در اختيار 

دارد. 
ديوان عالي انگليس در حكمي وضع تحريم ها عليه اين 

بانك ايراني را غيرقانوني دانسته است.
اين بانك خواستار خسارت 3/2 ميليارد پوندي شده 
بود كه با توافق طرفين اين رقم به ۱/25 ميليارد پوند 

كاهش يافته است .
طي س��ال هاي 2۰۰۹ و 2۰۱۰ ميالدي انگليس و 
اتحاديه اروپا به صورت غيرقانوني بانك ملت ايران را 
تحريم كردند كه در همان سال ها منجر به پيگيري 
حقوقي مس��ووالن وقت بانك ملت ب��راي لغو اين 
تحريم ها شده بود. دولت انگليس و خزانه داري اين 
كشور در سال 2۰۰۹ با تحريم بانك ملت به بهانه واهي 
تأمين مالي صنعت هسته اي ايران، دسترسي اين بانك 

به بخش مالي انگليس را ممنوع كرد.
 اتحاديه اروپا هم در سال 2۰۱۰ ميالدي با طرح 
داليل مبهم و واهي تحريم مشابهي عليه بانك 

ملت اعمال كرده بود.
ديواندري مديرعامل وقت بانك ملت طي آن سال ها 
در گفت وگويي با تأكيد بر اينكه شكايت حقوقي از 
تحريم هاي انگليس و اروپا تصميم ش��خصي وي 
بوده و موافقان زيادي نداشته است، تصريح كرده 
بود: هرچند برخي اميد چنداني به لغو اين تحريم ها 
ندارند، ولي پيگيري منافع بانك ملت كه جزو منافع 
ملي و مردم است، ايجاب مي كند حداكثر تالش 
براي محقق شدن حقوق بانك و جلوگيري از ضرر 

مالي به واسطه تحريم ها انجام شود.
تالش هاي حقوقي دوسه ساله بانك ملت موجب شد 
در 3۱ ژانويه س��ال 2۰۱3 ميالدي يعني ۱2 بهمن 
۹۱، بانك ملت از ليس��ت تحريم هاي اتحاديه اروپا 
خارج ش��ود. مديرعامل وقت بانك ملت در همين 
ارتباط افزود: در اين زمينه سختگيرانه عمل كرده ام. 
رعايت مقررات بين المللي در واحدهاي خارج از كشور 
بانك اعم از شعب خارج از كشور و بانك هاي مستقل 
زيرمجموعه ب��ه همين صورت بوده اس��ت و تمامًا 

مقررات بين المللي را رعايت كرده ايم.
براس��اس اي��ن رأي، دادگاه درخواس��ت بانك 
ملت مبني بر ابطال تصميمات اتحاديه اروپا در 
خصوص تحريم بانك را پذيرفت و قطع نامه هاي 
صادره و ضمائم آن را در خصوص بانك ابطال كرد.

با گذشت بيش از ۴ ماه از لغو تحريم هاي اتحاديه اورپا 
عليه بانك ملت، در پي تالش هاي حقوقي اين بانك، 
در تاريخ 2۹ خرداد سال ۹2 هم دادگاه عالي انگليس 
كه باالترين مرجع قضايي در اين كش��ور شناخته 
مي شود طي حكمي تحريم هاي وضع شده از سوي 

دولت انگليس عليه بانك ملت ايران را لغو كرد.
درپي رأي دو دادگاه عالي اروپا و انگليس مبني 
بر لغ��و تحريم هاي بانك ملت، مس��ووالن وقت 
اين بانك اميدوار شدند كه با ادامه پيگيري هاي 
حقوقي بتوانند بابت تحريم هاي غيرقانوني كه 
موجب خسارت هاي مالي عليه اين بانك شده بود، 
ادعاي خسارت كنند، بر همين اساس، در همان 
سال بالفاصله ش��كايت از انگليس براي دريافت 
خسارت مطرح شد و در پاييز همان سال اليحه اي 
براي دريافت خسارت ۴ ميليارد دالري از انگليس 

تنظيم شد و مورد پيگيري حقوقي قرار گرفت.
تالش هاي پيگيرموجب ش��د كه در ژانويه سال 
2۰۱۴ ميالدي يعني اواخر سال ۹2 رأي دادگاه 
انگليس به نفع 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 ۴ ميليارد دالر ارايه كنند.
جاناتان سامپتون قاضي دادگاه عالي انگليس پس 
از صدور رأي لغو تحريم انگليس گفته بود، »دولت 
انگليس در تحريم بانك مل��ت ايران كه به اتهام 
مشاركت اين بانك در فعاليت هاي هسته اي انجام 
گرفته است رويكردي خودسرانه، غيرعقالني و 

نامتناسب داشته است«. 
خبرگزاري رويترز هم همان روز لغو تحريم بانك ملت 
ايران از سوي دادگاه عالي انگليس را ضربه سنگيني به 
تحريم ها عليه اين كشور دانست و به نقل از سخنگوي 
دولت انگليس نوشته بود: لندن از اين تصميم »نااميد« 
شده و در حال بررس��ي حكم و تأثيرات آن بر آينده 
تحريم هاست. با وجود اينكه پيش بيني مي شد در 
مدت زمان كوتاه تري از س��ال ۹3 پيگيري حقوقي 
براي دريافت خس��ارت ۴ميليارد دالري به نتيجه 
برسد، ولي به نظر مي رسد با تغيير و تحوالتي كه در 
بدنه مديريتي بانك در آن سال ها رخ داده و مسائل 
مديريتي كه بانك ملت به ويژه چند سال گذشته با 
آن مواجه بوده، پيگيري حقوقي اين پرونده را با چنان 
كندي مواجه كرده كه صدور رأي نهايي براي دريافت 
خسارت حدود 6 سال طول بكشد و در نهايت خسارت 

۴ميليارد دالري هم به ۱/6 ميليارد دالر تقليل يابد.
سال هاي پس از تصويب برجام بهترين فرصت براي 
استيفاي خسارت كامل ۴ميليارد دالري و انتقال اين 
پول بدون حرف و حديث به داخل كشور بوده است 
كه به نظر مي رس��د در اين باره فرصت سوزي شده 
و چه بس��ا امروز به جاي اعالم رقم ۱/6 ميليارد دالر 
)۱/25 ميليارد پوندي( مي توانس��تيم خبر دريافت 
خسارت ۴ميليارد دالري منتشر كنيم و اين موفقيت 

را دوچندان نشان دهيم.
به هر حال به نظر مي رس��د همين رأي هم يك 
موفقيت بزرگ حقوقي براي جمهوري اسالمي 
ايران به ش��مار مي رود كه مي تواند به عنوان يك 
الگوي موفق براي س��اير نهادهاي تحت تحريم 

هم مورد استفاده قرار گيرد.



ديدگاه 9 بانك و بيمه

تيمور رحماني عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران

اثر رشد پايه پولي، نقدينگي و ضريب فزاينده بر تامين مالي توليد 

سقف اسكناس دريافتي از خودپردازها 500 هزار قبل از »حذف يارانه« حساب بانكي چك نمي شود

به هيچ وجه باال بودن يا پايين بودن ضريب فزاينده خلق 
نقدينگي را نمي توان نشانه مطلوب بودن يا نامطوب بودن 
وضعيت دانست. مهم آن است كه به چه دليل اين نسبت 
باال يا پايين است. سياست گذار پولي در طول نزديك به يك 
سال و نيم گذشته در يكي از دشوارترين دوره هاي تاريخي 
خود قرار داشته است. گرچه هدف اصلي اين نوشتار ذكر 
داليل متفاوت بودن و شديدتر بودن اين دشواري نيست، 
اما ناترازي در نظام بانكي و مشكالت ساختاري مالي دولت 
هر كدام به تنهايي براي دشواركردن مسير سياست گذاري 
پولي كافي بوده اند، در حالي كه مشكل تحريم ها نيز بر آنها 
افزوده شده است. امريكا سعي كرده با تشديد فشارها از 
يك طرف و فضاسازي رسانه اي در خارج و داخل كشور از 
سوي ديگر، تصويري از به بن بست رسيدن اقتصاد ايران 

ترسيم كند.
در روبه رو شدن با چنين شرايط دشواري، بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران سعي كرده است در كوتاه مدت 
مهم ترين 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 دستگاه هاي 
سياس��ت گذاري و اجراي��ي و در چارچ��وب امكانات و 
محدوديت هاي سياس��ت گذاري، زمينه تغيير مس��ير 
سياس��ت گذاري 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 مي گيرد 
كه مي ت��وان زمينه هاي��ي از بي دقت��ي را در آنها يافت و 
به همين دليل ممكن اس��ت ضرورت داش��ته باش��د با 
روشن سازي برخي موارد مرتبط، به بهبود فضاي تحليلي 
موجود در كشور و نهايتا دست يافتن به اجماع بيشتر در 

سياست گذاري پولي و ارزي دست يافت.
ابتدا الزم است اشاره اي مختصر به حجم نقدينگي به عنوان 
متغيري كه بسيار مورد توجه است و همچنين مهم ترين 
عوامل موثر بر آن صورت گيرد. حجم نقدينگي مجموع 
اسكناس و مسكوك در دست اش��خاص )خارج از نظام 
بانكي( و سپرده هاي اش��خاص نزد بانك ها و موسسات 
اعتباري اس��ت )در خرداد ۱۳۹۸ تنها ۲.۵ درصد حجم 
نقدينگي به شكل اسكناس و مسكوك در دست اشخاص 
بوده و ۹۷.۵ درصد ديگر آن به ش��كل مانده سپرده هاي 
اشخاص نزد بانك ها و موسسات اعتباري بوده است. اين 
بدان معني است كه عمال مي توان نقدينگي را هم ارز مانده 
سپرده هاي اش��خاص نزد بانك ها و موسسات اعتباري 

دانست( .
پايه پولي نيز آن مقدار پولي است كه بانك مركزي منتشر 
كرده است كه باز هم يا به شكل اسكناس و مسكوك منتشر 
شده و نزد اشخاص يا بانك ها و موسسات اعتباري است 
يا به شكل مانده حساب بانك ها و موسسات اعتباري نزد 
بانك مركزي )ذخاير بانك ها و موسسات اعتباري( است. 
انتشار پول )پايه پولي( محصول وضعيتي است كه در آن 
بانك مركزي به طور خال��ص ارز و طال خريداري كرده و 
به ذخاي��ر خارجي خود بيفزايد يا به طور خالص به دولت 
قرض يا به بانك ها و موسسات اعتباري قرض دهد. گرچه 
بخشي از نقدينگي بر اثر انتشار پول توسط بانك مركزي 
منتشر شده و به جريان مي افتد اما بخش غالب نقدينگي 
بر اثر اعطاي تسهيالت و اعتبار بانك ها به وام گيرندگان و 
لذا بستانكار كردن حساب آنها خلق مي شود و به جريان 
مي افتد. لذا، مي توان عوامل موثر بر حجم نقدينگي را شامل 
عوامل موثر بر خلق پول توسط بانك مركزي )عوامل موثر 
بر افزايش پايه پولي ش��امل افزايش خالص دارايي هاي 
خارج��ي بانك مركزي، افزايش خال��ص مطالبات بانك 
مركزي از بخش دولتي و قرض كردن بانك ها و موسسات 
اعتباري از بانك مرك��زي( و عوامل موثر بر خلق اعتبار و 
توان وام دهي بانك ها و موسسات اعتباري )عوامل موثر بر 
ضريب فزاينده خلق نقدينگي شامل ميزان تمايل اشخاص 
به نگهداري اسكناس و مسكوك، ميزان تمايل اشخاص 
به نگهداري س��پرده هاي ديداري در مقابل سپرده هاي 
غيرديداري، نرخ ذخيره قانوني بانك مركزي يا درصدي 
از سپرده هاي اشخاص نزد بانك ها كه بايد امانت نزد بانك 
مركزي گذاشته شود و درجه احتياط بانك ها در نگهداري 
ذخاير مازاد به شكل اسكناس و مسكوك يا سپرده اضافي 
نزد بانك مركزي براي پاسخگويي به برداشت سپرده ها 
همچنين شدت ريس��ك پذيري بانك ها در اعطاي وام و 

اعتبار( دارد.
به طور 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 بانك ها 
افزايش يابد، س��بب افزايش پايه پولي و حجم نقدينگي 
مي ش��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��پرده هاي غيرديداري و داراي 
ماندگاري بيش��تر افزوده ش��ود يا ه��رگاه بانك مركزي 
نرخ ذخي��ره قانوني كمتري وضع كند يا هرگاه بانك ها و 
موسسات اعتباري احتياط كمتري در نگهداري ذخاير 
داشته باشند، آنگاه توان اعتباردهي و خلق پول بانك ها 

افزايش يافته )ضريب فزاينده خل��ق نقدينگي افزايش 
مي ياب��د( و حجم نقدينگي افزاي��ش مي يابد. اصطالحا 
نسبت حجم نقدينگي به پايه پولي را ضريب فزاينده خلق 
نقدينگي مي ناميم و نشان دهنده 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 
مي پردازيم 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 مي كند.
يكي از موضوعاتي كه مطرح مي شود، آن است كه نسبت 
كميت هاي پولي به توليد ناخالص داخلي )مثال نس��بت 
حجم نقدينگي به توليد ناخالص داخلي( در ايران بسيار 
پايين تر از بسياري كشورهاي ديگر است و اين بدان معني 
است كه مي توان با افزايش حجم نقدينگي و هدايت آن 
به سمت توليد به رشد اقتصادي باالتر دست يافت. براي 
روشن كردن اين موضوع، نگاهي به داده هاي نسبت حجم 
نقدينگي به توليد ناخالص داخلي برخي از كش��ورهاي 
توسعه يافته و در حال توس��عه مي تواند سودمند باشد. 
در س��ال ۲۰۱۶ كه داده نسبت حجم نقدينگي به توليد 
ناخالص داخلي براي تعداد زيادي كش��ور قابل دسترس 
بوده و بررس��ي كرده ايم، نسبت حجم نقدينگي به توليد 
ناخالص داخلي در اياالت متحده ۰.۷۱، سوييس ۱.۴۳، 
س��وئد ۰.۶۷، س��نگاپور ۱.۳۱، كره جنوبي ۱.۴۷، ژاپن 
۱.۷۴، دانمارك ۰.۵۵، روسيه ۰.۴۵، چين ۵.۰۲، تركيه 
۰.۵۴، قطر ۰.۹، پاكس��تان ۰.۴۶، مكزيك ۰.۶۲، مالزي 
۱.۳۳، كوي��ت ۱.۰۷، عربس��تان ۰.۶۸، آرژانتين ۰.۲۱ و 

ايران ۰.۹۳ بوده است.
همانطور كه مالحظه مي شود، ايران از اين نظر هيچ ويژگي 
برجس��ته اي ندارد و كشورهاي در حال توسعه يا توسعه 
يافته اي وجود دارند كه اين نسبت براي آنها كمتر يا بيشتر 
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

۲۰۰۰-۲۰۱۶ در ايران بسيار شبيه به روند جهاني است، به 
اين معني كه اين نسبت در همه كشورها روند صعودي دارد 
كه بررسي داليل آن هدف نوشتار حاضر نيست. لذا، صرف 
اتكا به عدد نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي كه 
معكوس سرعت گردش نقدينگي است، نمي تواند مبنايي 
براي امكان پذيري استفاده از افزايش نقدينگي و هدايت آن 
به سمت توليد باشد و همانطور كه در ادامه اشاره مي شود، 
موضوع اصلي كنترل رشد نقدينگي در راستاي نياز اقتصاد 

و امكان پذيري تامين مالي توليد است.
موضوع ديگري كه در س��ال هاي اخير بسيار بر آن تاكيد 

شده است، باال بودن ضريب فزاينده خلق نقدينگي است. 
بسياري استدالل مي كنند چون اكنون ضريب فزاينده خلق 
نقدينگي حدود ۷ است، پس هر ريال افزايش پايه پولي به 
معني ۷ ريال افزايش نقدينگي است و اين موضوع را تهديدي 
براي از كنترل خارج شدن رشد نقدينگي مي نامند. در اينكه 
ضريب فزاينده خلق نقدينگي عدد بااليي است ترديدي 
نيست، اما صرف ذكر باالبودن ضريب فزاينده خلق نقدينگي 
به عنوان منشأ رشد باالي نقدينگي نشانه نوعي بي دقتي در 
سازوكار رشد كميت هاي پولي است، چرا كه رشد هر متغير 
در ارتباط با مقدار خود آن متغير تعريف مي ش��ود و نه در 
ارتباط با نسبت آن متغير به متغيري ديگر. ضريب فزاينده 
خلق نقدينگي بيانگر نسبت حجم نقدينگي به حجم پايه 
پولي است و در واقع نشان مي دهد كه در بانكداري كنوني 
به ازاي هر ريال نقدينگي، بانك ها چه كسري از ريال نياز 
به ذخاير بانك مركزي دارند. لذا عدد ضريب فزاينده خلق 
نقدينگي حدودا برابر با ۷ در ش��رايط كنوني، بدان معني 
است كه نظام پرداخت و ابزارهاي پرداخت موجود كشور 
و تمايالت اش��خاص و بانك ها و تسويه حساب بانك ها با 
همديگر مستلزم آن است كه به ازاي ۷ ريال نقدينگي به 
صرفا ۱ ريال ذخاير )اس��كناس و مسكوك و مانده حساب 

بانك ها نزد بانك مركزي( نياز است.
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 بانك ها به نگهداري ذخاير 
احتياطي و اضافي و مواردي از اين دست دارد. نكته با اهميت 
آن اس��ت كه به هيچ وجه باال بودن يا پايين بودن ضريب 
فزاينده خلق نقدينگي را نمي توان نشانه مطلوب بودن يا 
نامطوب بودن وضعيت دانست. مهم آن است كه به چه دليل 
اين نسبت باال يا پايين است. هنگامي كه ضريب فزاينده 
خلق نقدينگي باالست، بدان معني است كه بخش بيشتر 
نقدينگي را بانك ها با اعطاي وام و اعتبار خلق مي كنند. حال 
اگر اين اعطاي وام و اعتبار و لذا باال بودن ضريب فزاينده خلق 
نقدينگي براي تامين مالي فعاليت هاي حقيقي و رو به رشد 
اقتصاد همراه با رعايت مقررات احتياطي و مديريت ريسك 
بانك ها باشد قطعا سودمند است، اما اگر مرتبط با اعطاي 
وام و اعتبار براي پروژه هاي پرريسك و كم بازده يا ناشي از 
شناسايي سود روي تسهيالت غيرجاري به ويژه مشكوك 
الوصول باشد قطعا مفيد به حال ترازنامه بانك ها و نهايتا 
اقتصاد نيست. اما اصل مطلب آن است كه صرفا نمي توان از 
باال بودن ضريب فزاينده خلق نقدينگي حكم به اين موضوع 
داد كه اوال ناسودمند است و ثانيا سبب رشد باال و خارج از 
كنترل نقدينگي مي شود. براي درك بهتر موضوع، نگاهي 
به وضعيت تاريخي رشد پايه پولي و نقدينگي و همچنين 
ضري��ب فزاينده خل��ق نقدينگ��ي در دوره هاي مختلف 

سودمند است.

اين داده ها نشان مي دهد حتي زماني كه ضريب فزاينده 
خلق نقدينگي بسيار كمتر از شرايط كنوني بوده نرخ رشد 
نقدينگي همچنان باال بوده است. عالوه بر آن، داده هاي 
س��اير كشورها نيز نش��ان مي دهد كش��ورهاي در حال 
توسعه و توسعه يافته بسياري هستند كه ضريب فزاينده 
خلق نقدينگي آنها شبيه به ايران است. در واقع، مي توان 
شرايطي را تصور كرد كه بانك ها تحت نرخ ذخيره قانوني 
۱۰۰ درصد باشند )كه طبق اصول پول و بانكداري ضريب 
فزاينده خلق نقدينگي برابر با ۱ ذكر مي شود( اما احتياط در 
اعطاي اعتبار نداشته باشند و براي تامين مالي پروژه هاي 
كم بازده و پرريسك وام بدهند يا فشار هزينه هاي توليد به 
صورت برونزا و لذا تامين سرمايه در گردش بنگاه ها سبب 
اعطاي اعتبار توسط آنها شود، آنگاه بانك مركزي به ويژه 
اگر استقالل نداشته باشد يا بي توجه به مالحظات سياسي 
نباشد، براي جلوگيري از بي ثباتي نظام بانكي ناچار شود 
به همان ميزان ذخاير براي بانك ها فراهم كند و لذا با وجود 
آنكه ضريب فزاينده خلق نقدينگي برابر با ۱ است، به همان 
ميزان كه اعتبار و نقدينگي رشد مي كند كه مي تواند عدد 

بزرگي هم باشد، پايه پولي نيز رشد كند.
لذا، پايين بودن ضريب فزاينده خلق نقدينگي تضمين 
نمي كند كه نرخ رشد پايه پولي و نقدينگي پايين باشد. 
همانطور كه در جدول باال مش��اهده مي شود، باالترين 
متوسط رشد پايه پولي و نقدينگي ايران مربوط به دهه 
۱۳۵۰ است، 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 نظام هاي پرداخت به طور 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، مي توان راجع به لزوم تالش براي محدود كردن آن 

صحبت كرد.
موضوع ديگري كه بس��يار به آن اشاره مي شود، هدايت 
نقدينگي به س��مت فعاليت هاي توليدي و جلوگيري از 
گسيل آن به سمت فعاليت هاي سفته بازانه است. در اين 
زمينه الزم است ابتدا نكته اي مهم روشن شود. هنگامي 
كه صحبت از توليد مي كنيم، مطابق محاسبات ملي، توليد 
ش��امل توليد كاالها و خدمات بوده و ش��امل بخش هاي 
كشاورزي، صنايع و معادن، نفت و خدمات است. بسياري 
از تحليلگران به طور ضمني هنگامي كه صحبت از توليد 
مي كنن��د بخش خدمات را مدنظر ندارن��د، در حالي كه 
بخش خدمات سهمي حدود ۵۰ درصد در توليد ناخالص 
داخلي ايران دارد و بسيار اشتغال زا است و لذا هنگامي كه 
صحبت از تامين مالي توليد مي ش��ود، الزم است به اين 
موضوع توجه داشته باش��يم. نكته با اهميت تر ديگر آن 

است كه سياس��ت گذار پولي مي تواند سياست گذاري و 
نظارت خود را به گونه اي انجام دهد كه هنگام خلق اعتبار 
و نقدينگي، اين نقدينگي براي توليد به مفهوم فوق الذكر 
خلق شود. اما هنگامي كه نقدينگي خلق شد و به جريان 
افتاد، متعلق به اشخاص است و در آن صورت بانك مركزي 
نمي تواند به س��ادگي آن را به سمت توليد هدايت نمايد. 

دليل ساده است.
در ش��رايط تورمي كه فعاليت هاي س��فته بازانه تشديد 
مي شود و بازدهي اسمي باال دارد، طبيعي است كه اشخاص 
مايل به ماندگار كردن سپرده هاي خود نزد بانك ها با نرخ 
سود پايين نخواهند بود تا بانك ها نيز آن را به صورت وام 
و اعتبار در اختيار بنگاه ها قرار دهند و اگر نرخ سود قابل 
رقابت با فعاليت هاي سفته بازانه به سپرده ها اعطا شود، 
آنگاه بنگاه ها توانايي دريافت اعتبار با نرخ س��ودهاي باال 
را نخواهند داش��ت و صرفا بنگاه ها و اشخاصي تمايل به 
گرفتن وام و اعتبار دارند كه پروژه هاي پرريسك دارند يا 
احيانا مي خواهند وام و اعتبار را در فعاليت هاي سفته بازي 
به كار اندازند. لذا، سياست گذار بهتر است با سياست گذاري 
احتياطي كالن و نظارت خود مانع شكل گيري فعاليت هاي 
س��فته بازانه شود تا اساس��ا امكان اينكه س��پرده ها اوال 
ماندگارتر شود و ثانيا كم هزينه تر شود، فراهم شده و بانك ها 
نيز امكان تامين اعتبار براي فعاليت هاي 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 مي تواند براي 
فعاليت هاي توليدي خلق شود، نمي تواند به طور متوسط 
عدد بااليي باشد. به عبارت ديگر، اين نيز نوعي كم دقتي 
است كه تصور كنيم اگر نرخ رشد نقدينگي باال باشد پس 
نياز بنگاه ها به نقدينگي تامين مي شود 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 بنگاه ها دشوارتر است، زيرا رشد باالتر نقدينگي 
با تحريك فعاليت هاي س��فته بازانه و افزايش نرخ تورم، 
س��بب تضعيف ماندگاري س��پرده ها و لذا كاهش توان 
اعتباردهي بانك ها شده و با افزايش ريسك فعاليت هاي 
توليدي رغبت به اعطاي اعتبار به فعاليت هاي توليدي را 
كاهش مي دهد. مسلم است كه با گذشت زمان، چنانچه 
رشد اقتصادي وجود داشته باشد و اصطالحا اندازه اقتصاد 
بزرگ تر شود، نياز به خلق اعتبار بيشتر و لذا حجم نقدينگي 

باالتري وجود دارد.
لذا، به طور معمول نقدينگي بايد رشد داشته باشد. اما از 
آنجا كه ظرفيت و توان رشد اقتصادي نمي تواند عدد بااليي 
باشد، پس رشد نقدينگي مورد نياز اقتصاد نيز نمي تواند 
عدد بااليي باش��د. گرچه نمي توان عدد رشد نقدينگي 
يكساني براي همه كشورها تجويز كرد، اما بطور قطع نرخ 
رش��د مطلوب نقدينگي نمي تواند بطور متوسط چندان 
متفاوت از رش��د اقتصادي باشد و ضرورتي ندارد در همه 
سال ها نيز يكسان باشد. به همين دليل، سياست گذاري 
پولي بايد به گونه اي 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 مدت هاست مطرح مي شود، دال بر 
اينكه به زودي حجم نقدينگي از ۲۰۰۰ هزار ميليارد تومان 
خواهد گذشت و تاكيد زيادي روي اين عدد مي شود. 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 ۱۰۰۰ هزار ميليارد تومان 
خواهد گذشت. آش��كار است كه تعيين كننده نرخ تورم 
و رش��د قيمت دارايي ها نه عدد نقدينگي بلكه عدد رشد 
نقدينگي است. لذا، اگر متوسط رشد اقتصادي ۴ درصد 
باشد و نرخ رشد نقدينگي شروع به فاصله گرفتن از اين عدد 
كند )مستقل از اينكه عدد نقدينگي چه مقدار است(، نرخ 
تورم تشديد مي شود. اصطالحا مي گويند حجم نقدينگي 
و ساير كميت هاي پولي، كميت هاي اسمي هستند و اين 
اعداد اسمي در طول زمان حتي با تورم هاي كوچك حتما 
شروع به بزرگ شدن مي كنند و از مرزهاي متعددي عبور 
خواهند كرد. لذا، ضمن اينكه بانك مركزي بر اين موضوع 
اشراف دارد كه نرخ رشد نقدينگي در طول چند دهه اي 
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 مي داند كه عبور 
عدد حجم نقدينگي از ۲۰۰۰ هزار ميليارد تومان پديده اي 
شگفت انگيز و خارق العاده نيست و در ضمن مي داند كه در 
هنگام بروز شوك منفي عرضه مطلوب نيست كه تالش 

شود اين نرخ به شدت كاسته شود.
براساس آنچه ذكر شد، بانك مركزي بايد بر آن باشد كه با 
تكيه بر ابزارهاي نوين و آزمون شده بانكداري مركزي نوين 
به طراحي و سياست گذاري پولي براي كنترل نوسانات 
قيمتي و كمك به ايجاد ثبات اقتصادي بپردازد. بديهي 
است فرآيند انتقال به سياست گذاري جديد مي تواند با 
دشواري هايي همراه باش��د، ولي اين تنها راه براي بهبود 

سياست گذاري پولي است.

 با وجود اينكه بررسي حساب هاي بانكي يارانه بگيران در 
دستور كار دولت قرار دارد، اما به هيچ عنوان قبل از حذف 
يارانه حسابي چك نمي شود، 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 ۲۰۰ هزار خانوار از جم��ع يارانه بگيران 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 مي توانند 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��ته اند، 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 يارانه بگيران انجام 
شود. اين در حالي است كه طبق آنچه سخنگوي ستاد 

اجراي تبصره )۱۴( به ايسنا اعالم كرده است بعد از آنكه 
افراد براي اعتراض نسبت به حذف مراجعه كردند رضايت 
كتبي از آنها دريافت شده و حساب هاي 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 يارانه بگيران بر مبناي دارايي ها، درآمد، 
هزينه و امالك و سهام آنها صورت مي گيرد و وقتي كه 
براي اعتراض به حذف مراجعه مي كنند آنگاه با دريافت 

رضايت كتبي حساب بانكي افراد چك خواهد شد.

بانك مرك��زي اطالعي��ه اي 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. ۱۰۰ يورو از طري��ق صرافي هاي مجاز بانكي 
مي توانند دريافت كنند و سقف اسكناس دريافتي از 

خود پردازها نيز ۵۰۰ هزار 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 مي رس��اند. به منظور رفاه حال زوار 

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

تهيه كنند.
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درس هايي از جنگ تجاري و 
ارزي امريكا

حسينباستانزاد|
افزايش تعرفه  گمركي اگرچه ظرفيت هاي رقابتي 
جديدي براي افزاي��ش ميان مدت توليدات داخلي 
امريكا فراهم كرده، اما مجموعه اثرات هزينه اي آن 
درقالب تغييرات خالص اضافه رفاه مصرف كنندگان 

وتوليدكنندگان منفي بود.
اياالت متحده به علت كسري پيوسته تراز تجاري، 
موازنه پرداخت هاي خارجي و افزايش وابستگي به 
جريانات ورودي مبادالت حس��اب مالي و انتقاالت 
سرمايه اي طي سه دهه گذشته، با افزايش مستمر 
ناپايداري بخش خارجي اقتصاد مواجه بوده است. در 
همين راستا، افزايش وابستگي به فرآيند تامين مالي 
بخش خارجي اياالت متحده از طريق مكانيزم فروش 
اوراق قرضه )دولت ه��اي مركزي و فدرال، بانك ها و 
موسسات مالي و شركت هاي غيرمالي( به اشخاص 
غيرمقيم و نيز افزايش نسبت مانده اوراق قرضه دالري 
به دو متغير توليد ناخالص داخلي و صادرات )كاال و 
خدمت( در بازارهاي مختلف بين المللي از يك طرف 
زمينه ساز افزايش نسبت كل اقس��اط ديون )اصل 
و بهره( ادواري به جريان��ات درآمدي ارزي )نقدي، 
تعهدي( و از طرف ديگر موجب افزايش سهم هزينه اي 
 اقس��اط ديون به درآمدهاي بخش ه��اي عمومي

)با فرض ثبات ساختار نرخ هاي بهره( در بلندمدت 
شده است. افزايش نسبت مانده اوراق قرضه منتشره 
به توليد ناخالص داخلي و سهم هزينه اي آن در بودجه 
نهادي، مستقيما ثبات بازارهاي مالي اياالت متحده 
)بازارهاي پول، ابزارهاي مشتقه، اوراق قرضه و سهام( 
را نيز نس��بت به تغييرات كوتاه مدت بردار نرخ هاي 
بهره سياست پولي و نوسانات ادوار تجاري ميان مدت 
)بخش حقيقي( دچار اختالل ساخته است؛ به طوري 
كه با كاهش نرخ هاي بهره سياستي يا رشد اقتصادي 
عمال بسياري از اشخاص و شركت هاي غيرمقيم جهت 
حفظ قدرت خريد و بازدهي سبد سرمايه گذاري هاي 
خود اقدام به بازخريد اوراق بهادار دالري و انتقال منابع 
سرمايه اي از بازارهاي مالي اياالت متحده )خصوصا 
بازارهاي پول و اوراق قرضه( مي كنند. خروج سرمايه 
مذكور سبب كاهش تقاضاي بين المللي براي دالر و 
تضعيف ارزش آن )به  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 
ضدچرخه اي و همس��و با تغييرات بخش حقيقي 
بوده عمال توس��ط س��رمايه گذاران غيرمقيم قابل 
پيش بيني و پذيرش اس��ت، اما طي ۳ دهه گذشته 
افزايش مستمر كس��ري پس انداز ناخالص داخلي 
و نيز كسري مالي بخش حقيقي )خصوصا به علت 
كسري بودجه بخش عمومي( به عنوان عوامل اصلي 
اختالل زا بر فرآيند سياس��ت گذاري پولي دالري، 
جريانات وجوه ميان بازارهاي مختلف دارايي، مبادالت 
مالي بين المللي و ثبات مالي )داخلي و بين المللي( 
مطرح شده كه افزايش فراواني، آستانه و دامنه زماني 
بروز اختالالت مذكور س��بب كاهش سهم دالر در 
مبادالت مالي-تجاري بين المللي و تركيب ذخاير 
بين المللي شده است. تداوم روند كسري تراز حساب 
جاري اياالت متحده قطعا در بلندمدت ميسر نبوده 
و چهار راهبرد اصالحات س��اختاري در بازار عوامل 
توليد، سيستم مالي، ساختار بودجه ريزي و فضاي 
كسب و كار جهت تقويت مزيت هاي نسبي قيمتي و 
قدرت رقابت توليدات اياالت متحده در مقابل رقباي 
تجاري )چين، اتحاديه اروپا، ژاپن، كره جنوبي، هند، 
كانادا،...( در بلندمدت يا تضعيف پايدار شاخص برابري 
دالر در مقابل ساير اسعار در ميان مدت و نيز اعمال 
تعرفه هاي حمايت��ي گمركي )و بعضا موانع تجاري 
غيرتعرفه اي( در كوتاه مدت اجتناب ناپذير اس��ت. 
جنگ تجاري فعلي موجب افزايش قيمت تمام شده 
كاالهاي وارداتي توسط اقتصادهاي درگير به طور عام 
و اقتصاد اياالت متحده به طور خاص شده بطوري كه 
افزايش قيمت هاي مذكور هزينه هاي توليد و مصرفي 
كاالهاي وارداتي را براي بخش هاي توليدي و خانگي 
افزايش داده است. افزايش تعرفه هاي گمركي و رشد 
قيمت كاالهاي مذكور اگرچه ظرفيت هاي رقابتي 
جديدي براي افزاي��ش ميان مدت توليدات داخلي 
فراهم س��اخته )صنايع خودرو، ف��والد، آلومينيوم، 
لوازم خانگي، ...( اما مجموعه اثرات هزينه اي آن در 
قالب تغييرات خال��ص اضافه رفاه مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان منفي بوده است. در همين راستا، 
بسياري از شركت هاي بين المللي كه توليدات آنها 
در چين، اتحاديه اروپا، ژاپن، كره جنوبي و... مشمول 
تعرفه هاي ترجيحي گمركي ش��ده تحت مالكيت 
نسبي اشخاص و شركت هاي سرمايه گذاري امريكايي 
هستند كه نتيجه سياست تجاري فعلي زمينه انقباض 
منابع ورودي حس��اب درآمد و نيز كاهش نس��بي 
منابع ارزي موازنه پرداخت ه��اي خارجي )نقدي و 
تعهدي( اياالت متحده را از محل سرمايه گذاري هاي 
فوق در پي داشته اس��ت. در تحليل نهايي، افزايش 
هزينه ه��اي توليدكنن��دگان و مصرف كنندگان 
كاالهاي مشمول افزايش تعرفه هاي وارداتي از يك 
طرف موجب كاهش پس انداز نهادي و س��ودآوري 
بنگاه هاي بخش هاي غيرحمايتي شده و از طرف ديگر 
نااطميناني بخش هاي توليدي را جهت سرمايه گذاري 
جديد در بخش هاي متاث��ر از جنگ هاي تعرفه اي 
افزاي��ش داده كه نتيجه غيرهمزم��ان رخدادهاي 
مذكور كاهش خالص سرمايه گذاري، رشد اقتصادي 
و اشتغال است. اياالت متحده طي ۳ دهه گذشته در 
حوزه صنايع خودروس��ازي، واردات مرغ، الستيك 
خودرو، كاميون، صنايع كاني ه��اي معدني، فوالد، 
آلومينيوم و... سياست هاي اعمال تعرفه هاي ترجيحي 
مش��ابهي اتخاذ كرده كه خالص اث��رات مجموعه 
آنها س��بب افزايش ماليات پرداختي و هزينه هاي 
مصرف كنن��دگان، تضعيف حس��اب درآمد موازنه 
پرداخت ها، تداوم ناپايداري بخش خارجي، كاهش 
پس انداز ناخالص نهادي، عدم پايداري ظرفيت هاي 
رقابتي خلق شده و كاهش رشد اقتصادي و اشتغال 
ناش��ي از اعمال سياس��ت هاي مذكور در بلندمت 

بوده است.
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دانش و فن10دنياي فناوري

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

هوشمصنوعي،اينترنتاشياراهوشمندترميكند
گروه دانش و فن   

امروزه در حالي ش��اهد رش��د ه��وش مصنوعي و 
اينترنت اش��يا هس��تيم كه اين فناوري ه��ا با هم 
تركيب مي ش��وند تا ضمن كاهش هزينه ها، سطح 
بعدي اتوماسيون و بهره وري را فعال كنند. هنگامي 
كه مصرف كنندگان، مش��اغل و دولت ها شروع به 
اس��تفاده از اينترنت اش��يا در محيط هاي متنوع 
مي كنند، دنياي ما بس��يار تغيي��ر خواهد كرد و به 
همه ما امكان مي دهد تا انتخاب هاي بهتري داشته 
باش��يم. اين فرآيند، همه چيز را از خرده فروش��ي 
گرفته تا زنجيره مراقبت هاي بهداشتي، به سرعت 
تغيي��ر مي دهد و اينترنت اش��يا ب��ا قابليت هوش 
مصنوعي همچنين قادر اس��ت صنعت انرژي را با 

راه حل هاي هوشمند دگرگون كند. 
طبق گزارش وب س��ايت فوربس، اينترنت اش��ياء 
مجموعه اي از سنسورها، دستگاه ها و فناوري هاي 
مختلف اس��ت كه به معن��اي ارتباط مس��تقيم با 
مصرف كنندگان، مانند تلفن ، تبلت يا رايانه نيست. 
در مقابل، دس��تگاه هاي اينترنت اش��يا ب��ه ارايه 
اطالعات، كنترل و آناليز كمك مي كنند تا دنيايي از 
دستگاه هاي سخت افزاري را به يكديگر و به اينترنت 
متصل كنند. با ظهور سنس��ورهاي ارزان قيمت و 
اتصال كم هزينه، دستگاه هاي اينترنت اشيا در حال 

گسترش هستند.
جاي تعجب نيست كه شركت ها غرق در داده هايي 
ش��ده اند كه از اين دس��تگاه ها تهيه مي ش��وند و 
براي كمك به مديريت دس��تگاه ها و همچنين به 
دس��ت آوردن بينش و هوش بيش��تر از داده هايي 
كه توسط اين سيس��تم هاي انبوه كشف شده اند، 
به دنبال هوش مصنوعي هس��تند. ب��ا وجود اين، 
مديري��ت و اس��تخراج اطالعات ارزش��مند از اين 
سيستم ها بسيار دشوارتر از چيزي است كه انتظار 
داريم. جنبه ها و مولفه هاي فرعي بس��ياري براي 
اينترنت اش��يا وج��ود دارد مانند اتص��ال، امنيت، 
ذخيره داده ها، ادغام سيستم، سخت افزار دستگاه، 
توس��عه برنامه ها و حتي شبكه ها و فرايندهايي كه 
هميشه در اين فضا تغيير مي كنند. 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 
دستگاه هايي با قابليت اطمينان، كنترل از راه دور و 
به روزرساني شده، ايمن و مقرون به صرفه، موضوعي 

بسيار پيچيده تر است.

  هوش مصنوعي چطور اينترنت اشيا را تغيير 
مي دهد

رش��مي ميرا از مايكروسافت درباره چگونگي تركيب 
هوش مصنوعي و اينترنت اشيا براي ارايه ديد و كنترل 
بيشتر از طيف گسترده دستگاه ها و سنسورهاي متصل 
به اينترنت، توضيح مي دهد. او در مايكروسافت، تيمي را 
رهبري مي كند كه راه حل هايي با استفاده از فناوري هاي 
اينترنت اشيا و هوش مصنوعي ارايه مي دهند و با افراد 
مختلفي از جمله سازندگان دستگاه، توسعه دهندگان 
برنامه ها و س��اير ش��ركايي كه مي خواهند از فناوري 
كليدي هوش مصنوعي در حوزه اينترنت اشيا استفاده 
كنند، همكاري مي كند. تيم او بر دس��تيابي به بينش 
و دانش از داده هايي كه از دس��تگاه هاي اينترنت اشيا 
ايجاد شده اند و آسان سازي و تهيه گزارش اين داده ها 

متمركز است.
اينترنت اشيا به شركت ها در حركت از سمت ساخت 
محصوالت و ارايه خدمات به س��مت ش��ركت هايي 
كه نتايج دلخواه مش��تريان را به آنها مي دهند، كمك 
مي كند و با اين كار در ح��ال تغيير مدل هاي تجاري 
اس��ت. با تأثيرگذاري بر مدل هاي تجاري شركت ها، 
تركيبي از دستگاه ها و سنسورهايي كه قابليت اينترنت 
اشيا دارند با يادگيري ماشيني ، دنيايي مشترك و به هم 
پيوسته ايجاد مي شود كه خود را با نتايج و نوآوري همسو 
مي كند. تركيب اينترنت اشيا و هوش مصنوعي در حال 
تغيير بس��ياري از صنايع و روابطي است كه مشاغل با 
مشتريان خود دارند. هم اكنون مشاغل مي توانند داده ها 
را با اينترنت اشيا جمع آوري و به داده هاي قابل استفاده 

و ارزشمند و تبديل كنند.
از آنجا كه يك ش��ركت اصول تحول ديجيتال را براي 
تجارت خود به كار مي برد، تركيب اينترنت اشيا و هوش 
مصنوعي مي تواند در صنعتش تح��ول ايجاد كند. از 
آنجايي كه يك شركت با استفاده از اينترنت اشيا و هوش 
مصنوعي براي جذب مشتري، پياده سازي مكالمه براي 
مشتريان، شخصي س��ازي تجربيات كاربر، به دست 
آوردن تجزيه و تحليل يا بهينه سازي بهره وري با بينش 
و پيش بيني استفاده مي كند، استفاده از اينترنت اشيا 
و هوش مصنوع��ي موجب ايجاد پويايي مي ش��ود تا 
شركت ها قادر به دستيابي به يك بينش با كيفيت باال 
در بخش هاي مختلف داده باشند، از آنچه مشتريان واقعًا 
به دنبالش هستند، تا اينكه كارمندان ، تأمين كنندگان و 
شركا با جنبه هاي مختلف اكوسيستم چطور مي توانند با 
يكديگر تعامل داشته باشند. دستگاه هاي اينترنت اشيا 
به جاي اينكه فقط فرايندهاي تجاري را در نرم افزارها 

به روش��ي كه دني��اي واقعي را الگوب��رداري مي كند، 
مدل سازي كنند، يك ارتباط حقيقي با دنياي واقعي 
را براي سيستم ايجاد مي كند. در هر مكاني كه بتوانيد 
سنس��ور يا دس��تگاهي را براي اندازه گيري ، تعامل يا 
تجزيه و تحليل چيزي قرار دهيد، مي توانيد يك دستگاه 
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 
بخشيدن به اينترنت اشيا

چالش هاي رايجي كه شركت ها امروزه در استفاده از 
هوش مصنوعي و اينترنت اشيا با آنها روبرو هستند، نحوه 
كاربرد، دسترسي و تجزيه و تحليل داده هاي اينترنت 
اشيا است. اگر شما مجموعه اي از داده ها از منابع مختلف 
داشته باش��يد ، مي توانيد با آن داده ها تجزيه و تحليل 
آماري انجام دهي��د، اما اگر مي خواهيد در پيش بيني 
وقايع، كنشگر باشيد تا اقدامات الزم را در زمان مناسب 

براي پيش بيني يك ورشكستگي يا خرابي در يك قطعه 
ماشين انجام دهيد، نياز داريد از چگونگي استفاده از اين 
فناوري ها براي تشخيص اين نوع از داده ها و پردازش 
آنها آگاه باشيد. كنترل گسترده داده هايي 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 مي گذارد.
شركت ها از سيستم هاي اينترنت اشيا با قابليت هوش 
مصنوعي به روش هاي مختلف استفاده مي كنند. برخي 
شركت  ها از اين فناوري براي مدل هاي آزمايش شده 
در دامنه ه��اي كاربردي خاص مانن��د حمل و نقل و 
لجستيك، توليد، انرژي، محيط زيست، ساختمان و 
تأسيسات و ساير مدل ها استفاده مي كنند. برخي ديگر 
در حال ايجاد راه حل براي مشتري و ساخت مدل هاي 
خود هستند. برخي قابليت هاي هوش مصنوعي را در 
روش هاي مبتني بر ابر متمركز مي كنند، برخي ديگر 
هدف تمركززداي��ي از توانايي هاي هوش مصنوعي را 
دارند و سعي مي كنند داده ها را به دستگاه نزديك نگه 

دارند و سرعت عملكرد را افزايش دهند؛ براي اجراي 
اين فن��اوري، روش هاي مختلفي وجود دارد و چالش 
موجود، در استفاده از آن و دسترسي مناسب به آن است. 
رشمي نمونه اي از چگونگي تاثير اينترنت اشيا بر زنجيره 
تأمين و تداركات را توضيح مي دهد. در اين مثال، شير 
ماده اي است كه بسيار مستعد تغيير دماست. اگر شير 
را توليد مي كنيد و قصد انتقال آن از يك مكان به مكاني 
ديگر را داريد، مي توانيد از اينترنت اش��يا براي رديابي 
رطوبت محيط  حين حمل و نقل شير در هر مرحله از 

راه استفاده كنيد. 
گسترش دس��تگاه هاي اينترنت اشيا آينده را به يك 
دسترس��ي متصل و فوري به دنياي اطالعات تبديل 
مي كن��د. در ح��ال حاضر ب��راي مديري��ت همه آن 
دس��تگاه ها و استفاده از داده هايي كه از دستگاه هاي 
اينترنت اش��يا به دس��ت مي آيد، به هوش مصنوعي 
نياز اس��ت. در چنين ش��رايطي، ه��وش مصنوعي و 
اينترنت اشيا در يك روش همزيستانه و در يك رابطه 

درهم تنيده پيش مي روند.

معاون فني و بازرگاني شركت ملي پست، از آمادگي اين 
شركت براي توزيع شبانه گذرنامه ها خبر داد. به گزارش 
شركت ملي پست، حس��ين غضنفري اظهار كرد: »با 
نزديك شدن به ايام اربعين، تقاضا براي صدور گذرنامه 
افزايش پي��دا مي كند و نوبت هاي كاري ۲۴ س��اعته 
برنامه ريزي 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 گذرنامه هاي آنها 
در زمان سفرشان آماده نمي شود، برگه اي به نام تذكره 
تحويل مي دهد كه توزيع اي��ن تذكره ها نيز به عهده 
ماس��ت و قطعا پس از پايان سفر، گذرنامه اين افراد به 

نشاني شان پست خواهد شد.«
وي ب��ا بيان اينك��ه از ۱۳ مهر به بعد ع��الوه بر توزيع 
گذرنامه ها در باجه هاي اصلي پس��تي در طول روز، از 
ساعت ۲۰ تا ۲۲ امكان تحويل گذرنامه براي كساني 
كه عجله دارند نيز در باجه هاي پس��تي فراهم ش��ده 
اس��ت، گفت: »اين اقدام در روزهاي تعطيل هم انجام 
خواهد شد. البته ۴۸ ساعت پس از ارسال پيامك صدور 

گذرنامه به زائران، اين گذرنامه ها به نشاني زائران پست 
خواهد شد و تا جايي كه ممكن است زائران براي دريافت 
گذرنامه به باجه هاي پستي مراجعه نكنند. براي شهر 
تهران مراجعه كنندگان مي توانند به نزديك ترين 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 استان ها 
نيز واحد اصلي هر اس��تان كار توزيع گذرنامه ها را به 

عهده دارد.«

گذرنامه ها شبانه هم توزيع مي شوند
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 مي توان 
از اينترن��ت همراه اس��تفاده كرد. البته بس��ته هاي 
اينترنت��ي اپراتوره��اي داخلي هنگام اس��تفاده از 
س��رويس رومينگ، غيرفعال مي ش��ود و در نتيجه 
هزينه اينترنت بر اس��اس حج��م مصرفي و مطابق 
با تعرفه اعالم ش��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 برنامه ريزي هاي 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 آذري جهرمي- 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 
۶۰۰ توم��ان تعرفه مكالمات را در هر دقيقه كاهش 
دهيم. اميدوارم در ادامه موفق شويم تعرفه را بيشتر 

هم كاهش دهيم.«
از طرفي اخيرا آذري جهرمي با اش��اره به نرخ باالي 
س��رويس رومينگ براي زائران اربعين، اظهار كرده 
است: »رومينگ سرويس گراني است و به دليل باال 

بودن نرخ خدمات رومينگ در عراق توصيه مي شود 
مردم از سيم كارت عراقي استفاده كنند.« وي درباره 
اينترنت رايگان براي موكب ها و همچنين با اش��اره 
به ظرفيت سازي در تمامي مسيرهاي منتهي به مرز 
در داخل كش��ور هم بيان كرده است: »شركت هاي 
عراقي براي برخي موكب هاي بزرگ در مس��ير راه 
كه اطالع رساني مي ش��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 مجموعه ه��اي ما موكب هايي 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، قيمت ها، بس��ته هاي مختلف و 
س��يم كارت هاي آنها به زودي ارايه مي شود، گفت: 
»زائران سيم كارت هاي عراقي را از داخل ايران تهيه 
نكنند زيرا اين سيم كارت ها در داخل عراق با قيمت 

ارزان تر موجود است.«

سيم كارت هاي عراقي به صرفه تر از رومينگ است

محمدجواد آذري جهرمي در مراسم افتتاحيه هفته 
جهاني فضا گفت: ما جدا از اينكه فرستادن انسان به 
فضا را دنبال مي كنيم، سال ۱۴۰۰ ماهواره اي با دقت 
تصويربرداري يك متر را در م��دار قرار خواهيم داد. 
هفته جهاني فضا از روز چهارم اكتبر در تمام دنيا برگزار 
مي شود. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات صبح روز 
شنبه در مراسم افتتاحيه هفته جهاني فضا كه با حضور 
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، خيلي ها 
ما را مس��خره كردند اما امروز شاهد آن هستيم كه 
استارت آپ هاي حوزه فضايي به واسطه تالش سازمان 
فضايي به حد قابل قبولي رشد كرده اند. روزي كه من 
در دولت گفتم خسارات ناشي از سيل را توسط تصاوير 
ماهواره اي دقيق سازي مي كنيم، برخي همكاران در 
دولت به من مي خنديدند و مي گفتند مگر مي شود؟ 
فكر نمي كنم صرفه جويي كه در حوزه س��يل انجام 
ش��د، كمتر از كل صرفه جويي ما در صنعت فضايي 
باشد. اين دستاوردي بود كه در ابتداي راه همه به آن 
مي خنديدند اما امروز بخش مهمي از آن صحبت ها 
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 برمي انگيزد. در حالي كه اين 
كشور به ساير صنايع ما اينطور حسادت نمي كند.« 
آذري جهرمي افزود: »در يك شب، سه سازمان فضايي 
ايران كه كار بشردوس��تانه و در راس��تاي صلح انجام 
مي دهند 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 مي كنيم، 
تا س��ال ۱۴۰۰ ماهواره اي 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 ۷۶ رويداد در 
حوزه فضايي در كشور برگزار شده است. هفته جهاني 
فضا فرصتي براي گزارش اقدامات حوزه فضايي و اعالم 
برنامه هاي آينده است. سال گذشته تمام تالش خود 
را كرديم تا دو ماهواره تكميل ش��ده ما در مدار قرار 
بگيرد. اميركبير تا ب��االي ۵۰۰ كيلومتر رفت و چند 
ثانيه اي 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 كرده ايم. 
در امريكا در سه سال اول ۴۳ ماهواره پرتاب شده كه 
۲۷ ماهواره در مدار قرار نگرفته اند. از ۱۰ ماهواره اول 
بين ۳۰ تا ۵۰ ماهواره موفق مي ش��وند در مدار قرار 
بگيرند. ما در س��ازمان هوافضا به ۴۰ درصد موفقيت 
رسيديم و تا يك ماه آينده دو پرتابگر ما آماده مي شود 
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 مي شود. تطبيق سازگاري ماهواره ناهيد 
۱ در حال آماده س��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 مي رويم.«
همچنين حس��ين صميم��ي -رييس پژوهش��گاه 

فضايي ايران- ب��ا تاكيد بر بي اثر ب��ودن تحريم هاي 
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 
سرمايه گذاري هاي انجام ش��ده توسط دستگاه هاي 
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 گام هاي بعدي در 
توسعه ماهواره هاي مخابراتي را برداريم كه منجر به 
كاهش هزينه ها خواهد شد. هر ساله در هفته جهاني 
فضا ش��عاري انتخاب مي شود و پيش��نهاد مي كنم 
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 
فضايي ايران گفت: »توسعه كسب وكار فضاپايه، 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 نقشه هاي 
پژوهشگاه انجام مي شود و منجر به صرفه جويي ۱۵۰۰ 
ميلياردي ش��ده است. در بحث توس��عه ماهواره ها، 
ناهيد ۱ تحويل س��ازمان فضايي ايران شده و پارس 
۱ تا انتهاي سال جمع آوري خواهد شد. ايستگاه هاي 
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 گرفته ايم تا 
اطمينان الزم را در خصوص كاركرد آن كسب كنيم.« 
رييس پژوهش��گاه فضايي اي��ران در خصوص محور 
دوم فعاليت هاي 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 ۹۸ انجام داده ايم كه گزارشات 
توليدشده نش��ان مي دهد اس��تفاده از فناوري هاي 
س��نجش از دور و ايجاد سامانه سجاد از سوي وزارت 
كشور، به صرفه جويي بيش از ۱۵۰۰ ميليارد تومان 
منجر شده است.« صميمي، محور سوم ماموريت هاي 
پژوهشگاه فضايي ايران را اينگونه عنوان كرد: محور 
سوم، سرريز دانش فضايي به ساير حوزه هاي صنعتي 
كه بس��يار نكته مهمي است. براي هدايت اين امر در 
پژوهشگاه با حضور پيشكسوتان كميته تجاري سازي 
و درآمدزايي را تشكيل داده ايم كه تعامالت خوبي با 
حوزه هاي صنعتي مختلفي چون پتروشيمي و صنايع 

خودرويي انجام داده اند.«
اراي��ه اطالعات ماه��واره اي به كس��ب وكارها، از آن 
دست فعاليت هايي است كه س��ازمان فضايي ايران 
مدت هاس��ت به آن توج��ه ويژه اي مي كند. ش��بنم 
يزداني -مديركل توس��عه كسب وكارهاي فضاپايه- 
كه در مراسم هفته جهاني فضا حضور داشت، در اين 
خصوص گفت: »اواخر سال ۹۶ زماني كه بحث توسعه 
كس��ب وكارهاي فضاپايه مطرح شد، خيلي ها با اين 
مس��اله مخالف بودند و آن را غيرممكن مي دانستند. 
بعد از يك و نيم سال فعاليت مستمر، توانسته ايم 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 ۹۷ با ترويج ش��روع شد، 
ترويجي كه به كاربرد ماهواره ها مي پرداخت. بسياري 
از دولتمردان و مش��تريان اين حوزه با پتانس��يل آن 

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 كسب وكارها شروع به صحبت كرديم. گام اول 
اين بود كه خودمان به صورت مستقيم ۵۰ سمينار 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��ب وكارها به ما برمي گشت، دسترسي 
آزاد و پايدار به داده ب��ود. در اين زمينه فعاليت هاي 
زيرساختي كه ما را به داش��تن ماهواره بومي و ملي 
خودمان برساند، در حال انجام است. در حوزه فضايي، 
زيرساخت ها به شدت گران قيمت هستند و خريداري 
آنها توس��ط بخش خصوصي توجيه پذير نيست. به 
همين دليل سازمان فضايي و پژوهشگاه در نظر دارد 
اگر كس��ب وكارها بتوانند پروژه و طرحي موفق ارايه 
كنند، از زيرساخت هاي اين سازمان ها استفاده كنند. 
در گام بعدي پيرو بندي كه در اساس��نامه س��ازمان 
فضايي اشاره شده، احراز هويت، رتبه بندي شركت ها 
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 راه اندازي شده است، شرايط فضاي 
كار اشتراكي در كشور وجود دارد و استارت آپ هاي 
ما در اين فضاهاي كاري مستقر هستند. به اين نتيجه 
رسيده ايم كه وجود منتورهاي تخصصي مي تواند به 
شكل گيري 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.«

قرار دادن ماهواره اي با دقت تصويربرداري يك در مدار در سال ۱۴۰۰
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 پشتيبان مالي »ليبرا«
 پا پس كشيد

يك��ي از اعضاي انجمن ارز مج��ازي فيس بوك 
اعالم كرده از ادامه پشتيباني آن صرف نظر كرده 
است. شركت پي پال چهار ماه قبل از نخستين 
ش��ركت  هايي بود كه در ليبرا س��رمايه گذاري 
كرد. به گزارش مهر به نقل از تلگراف، ش��ركت 
»پي پال« بطور رس��مي اعالم كرد از توسعه ارز 
مجازي ليبرا پشتيباني نمي كند. »پي پال« يك 
شركت پرداخت آنالين امريكايي است كه چهار 
ماه قبل يكي از نخستين سرمايه گذاران اين ارز 
مجازي بود. اين شركت شب گذشته اعالم كرد 
از مشاركت در انجمن ليبرا كناره گيري مي كند. 
انجمن ليبرا شامل گروهي از ۲۸ شركت و سازمان 
است كه از توس��عه اين ارز پشتيباني مي كنند. 
كناره گيري »پي پال« از سرمايه گذاري در ليبرا 
ضربه بزرگي به برنامه هاي م��ارك زاكربرگ در 
عرضه ارز مجازي خود مي زند. اين در حالي است 
كه سياستمداران و بانك هاي مركزي كشورهاي 
مختلف در سراسر جهان نيز درباره عرضه اين ارز 
مجازي چندان خوش بين نيس��تند. فيس بوك 
قصد دارد ارز مجازي و بين المللي ليبرا را با كمك 
يك انجمن گسترش دهد تا به اين ترتيب ادعاي 
قدرت نمايي اين شبكه اجتماعي را خنثي كند. 
اين در حالي است كه اعضاي ديگر انجمن ليبرا 
از جمله ويزا و مس��تركارت نيز چندان تمايلي 
نداشتند پشتيباني مالي خود از ليبرا را بطور علني 
اعالم كنند. اين پلتفرم اجتماعي ليبرا را به عنوان 
ارز مجازي عرضه كرده بود كه فرايند ارسال پول 

در سراسر جهان را تسهيل مي كند.

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 مي كند. 
اين كفي با كمك يك اپليكيشن به فرد و نزديكان 
او اطالع رس��اني مي كند. به گزارش مهر به نقل 
از نيواطلس، افراد مبتال به ديابت بيش��تر اوقات 
متوجه آسيب به پاي خود نمي شوند. به همين 
دليل هميشه در معرض خطر زخم هاي پوستي 
در پاهايش��ان قرار دارند. اين زخم ها به سختي 
درمان مي ش��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 
كرده اند كه اجازه نمي دهد پاي افراد زخم شود. 
»لين له« هنگام تحقيقات در انستيتو استيونز 
واقع در نيوجرسي اين كفي را ابداع كرد. او اكنون 
مدير ارشد شركت Bonbouton است كه اين 
محصول را بطور تجاري به بازار عرضه كرده. كفي 
مذكور كه به بلوتوث مجهز است، داخل كفش 
قرار مي گيرد و داراي ش��بكه اي از حسگرهاي 
گرافني است كه تغييرات در فشار و دماي پوست 
را در نقاط مختلف پا رصد مي كند. اگر اطالعات 
حسگرها نش��ان دهنده تورم باشد، كفي بطور 
خودكار يك پيام هش��دار به اپليكيشن اندرويد 
يا iOS موبايل كاربر ارسال مي كند. بنابراين او 
متوجه مي شود احتمال دارد پاي او زخم شود. 
اين اپليكيشن همچنين توصيه مي كند كاربر چه 
اقداماتي انجام دهد. عالوه بر آن اپ مخصوص به 
افراد ديگر مانند اعضاي خانواده يا پزشكان نيز 
اطالع رساني مي كند. اين كفي داراي باتري هايي 

است كه هر چهار ماه يك بار بايد تعويض شوند.

آسيب پذيري جديد 
گوشي هاي اندرويدي

كارشناس��ان و متخصص��ان امنيت��ي گوگل 
اع��الم كرده اند كه آس��يب پذيري جديدي در 
دس��تگاه هاي مبتني بر سيستم عامل اندرويد 
۸ و باالتر وجود دارد كه بسياري از گوشي هاي 
هوشمند برندهاي مختلف را درگير كرده است. 
به گزارش ايس��نا، متخصصان امنيتي گوگل با 
انتشار گزارشي اعالم كرده اند كه آسيب پذيري 
جديدي در دس��تگاه هاي اندرويدي نسخه ۸ 
و باالتر وجود دارد كه بس��ياري از گوشي هاي 
هوش��مند برندهاي مختلف همچون پيكسل 
۱ و ۲، هواوي پي۲۰، سامس��ونگ گلكسي اس 
۷، اس۸ و اس۹ و بسياري ديگر از دستگاه هاي 
اندرويد ۸ و باالتر را تحت تاثير قرار داده و امنيت 

سايبري آنها را با مشكل مواجه كرده است.
گفته مي شود اين آسيب پذيري براي نسخه هاي 
قبلي اندرويد در دس��امبر سال ۲۰۱۷ ميالدي 
نيز كش��ف و گزارش ش��ده بود اما حاال به نظر 
مي رس��د ك��ه روي نس��خه هاي جديدتر اين 
سيس��تم عامل محبوب و پرطرف��دار نيز يافت 
ش��ده و تاثير گذاشته اس��ت. براساس گزارش 
وب س��ايت engadget، اين آس��يب پذيري 
توس��ط كارشناس��ان و متخصص��ان امنيتي 
Project Zero گوگل 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��يب پذيري و حفره امنيتي مذكور توس��ط 
گروه NSO صورت گرفته كه پيش تر 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 آسيب پذيري 
جديد كشف شده در دستگاه هاي اندرويدي، به 
اندازه آس��يب پذيري هاي قبلي در نسخه هاي 
قديمي تر اندرويد خطرناك نخواهد بود چراكه 
از كاربران، تنها درخواست نصب اپليكيشن هاي 
آل��وده را مي كند و آنها نيز تنه��ا در صورتي كه 
اپليكيش��ن هاي موردنظر هكره��ا و مجرمان 
سايبري را دانلود و نصب كنند، تحت تاثير اين 

آسيب پذيري قرار خواهند گرفت. 



اخبارشهرستانها

ويژه 11 بنگاهها

معاون عمراني وزير كشور مهاجرت را مهم ترين چالش پيش روي توسعه در كشور عنوان كرد

پاشنه آشيل توسعه پايدار

اقتصاد تعاوني راهكار رهايي از وابستگي به فروش نفت

گروهبنگاهها|
»مهاجرت بي رويه 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 مي كند كه بر اثر مهاجرت 
افسارگسيخته به شهرها و كالن شهرها در فضاي عمومي 
كشور ايجاد شده است؛ مشكالتي كه جمالي نژاد معتقد 
اس��ت چنانچه هر چه س��ريع تر براي مقابله با آن فكري 
نشود، آسيب هاي فراواني را بر پيكره توسعه پايدار كشور 

وارد مي كند. 
مهدي جمالي نژاد ديروز در همايش ملي مصون س��ازي 
زيرساخت ها 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، مديران استاني و ملي درگير آن هستند 

و بايد به آن توجه ويژه كنند.
وي ادامه داد: بايد در بحث پدافند غيرعامل توجه ويژه اي به 
مهاجرت شود. مهاجرت بحث مهمي است. افزايش بي رويه 
مهاجرت و عدم كنترل جريان هاي مهاجرتي منجر به تغيير 
ساختارهاي اجتماعي، جمعيتي و فرهنگي مي شود و در 
نهايت بذر آس��يب هاي اجتماعي يعني حاشيه نشيني و 

كاهش امنيت اجتماعي را منتشر مي كند.
جمالي نژاد با تاكيد بر اينكه مانايي جمعيت ثبات و پخش 
منظم جمعيت در كشور به خصوص مرزها مهم ترين بحث 
در پدافند غيرعامل است، گفت: مرزهاي خشكي، دريايي و 
رودخانه اي در كشور ۸۵۷۴ كيلومتر است در حالي كه كمتر 
از ۱۳۰ كيلومتر آن ديوار مرزي دارد. اما چيزي كه كمربند 

امنيتي كشور را محكم مي كند، مرزنشينان هستند.
وي گفت: در روستاها، شهرها و استان هاي مرزي تصميمات 
مديران مرزي نقش مهمي در م��رزداري دارد. حدود ۴۶ 
درصد از جمعيت كشور در ۱۶ استان مرزي است. حدود 
۱۸۹ ش��هر مرزي وجود دارد و ۱۴ هزار و ۳۷۷ روس��تاي 

باالي ۲۰ خانوار مرزي داريم. استان سيستان و بلوچستان 
با ۳۳ ش��هر و ۴۰۴۸ روس��تاي باالي ۲۰ خانوار بيشترين 
سهم را در اين زمينه دارد. جمالي نژاد اظهار داشت: اگر به 
مرزنشينان توجه داشته باشيم و موقعيت مناسبي براي آنها 
ايجاد كنيم، يقينا پديده هايي مانند مرز گريزي و قاچاق 
كاال را ش��اهد نخواهيم بود. مرزنشينان ما مرزداران اصلي 
و عامل اعمال حاكميت ما هستند. جمالي نژاد گفت: در 
سال ۹۵ براي اولين بار آمارگيري در خصوص مهاجرت 

انجام شد اما چرا مديران شهري به آن توجه نمي كنند؟ 
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 
مي كرديم كه از شهرهاي ما به چه شهرهايي مهاجرت 
مي شود و اگر در آن شهرهاي مبدا مهاجرت خدمات و 
امكانات مناسبي ارايه مي داديم، مي توانستيم در مانايي 
 جمعيت موثر باش��يم. اين آماره��اي مهاجرتي براي 

تك تك شهرها احصا شده اس��ت. وي با اشاره به اينكه 
مصاديق پدافند غيرعامل شامل تربيت و توسعه سرمايه هاي 
اجتماعي و عمومي توسعه متوازن جمعيت است، گفت: اگر 
روستاهاي مرزي خالي از سكنه شوند، اگر شهرهاي مرزي 
خالي از سكنه ش��وند، با ده ها برابر تجهيزات و لجستيك 
هم نمي توانيم كش��ور را به امنيت پايدار برسانيم. رييس 
سازمان شهرداري ها و دهياري ها افزود: وقتي توسعه پايدار 
مي خواهيم بايد در حوزه توزيع اعتبارات توجه ويژه اي به 

ش��هرهاي محروم و كمتر برخوردار داشته باشيم. اگر به 
شهرهاي كوچك و كمتر برخوردار و محروم توجه كنيم، 

بازي برد- برد خواهيم داشت و كشور متوازن خواهد شد.
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 جابه جايي جمعيت اگر كنترل ش��ده نباش��د، مي تواند 

معضالت بسياري را در پي داشته باشد. 
معاون عمراني وزير كشور تصريح كرد: ۱۱۶ شهرستان 
با جمعيتي بالغ بر ۱۸ ميليون نفر در مرزها وجود دارد. 
بيشترين شهرستان هاي مرزي در سيستان و بلوچستان، 
مازندران، آذربايجان غربي وجود دارند. ۱۹۸ شهر معادل 
۱۵ درصد كل شهرهاي كشور در مرز هستند. همچنين 
وضعيت مهاجرت از روستاهاي مرزي نشان مي دهد كه 
خوزستان بيشترين ميزان مهاجرت را دارد. جمالي نژاد 
گفت: بنابراين بايد مديران و شهرداران به اين موضوع 
توجه ويژه اي داشته باشند. از طرفي وضعيت بيكاري در 
استان كرمانشاه قابل توجه است. تمام مديران كشور و 
دولتمردان و تصميم گيران بايد اين تحليل هاي مربوط 

به مهاجرت ها را داشته باشد.
وي اف��زود: اين آمارها براي نخس��تين بار در س��ال ۹۵ با 
استفاده از تكنولوژي هاي نوين گردآوري اطالعات مربوط 
به جابه جايي جمعيت جمع آوري ش��د اما چه كسي از آن 
استفاده كرد؟ آيا شهرداري از آن استفاده كرده است؟ اين 
آمارها به شهرداران كمك مي كند. رويكردها نشان مي دهد 
در ماتريس مهاجرتي مدل مهاجرت در دهه هفتاد از روستا 
به شهر بود اما امروزه مدل مهاجرت متفاوت و از شهر به شهر 
شده اس��ت. جمالي نژاد در بخش ديگري از سخنانش به 
آمارهاي ديگر مهاجرتي اشاره كرد و گفت: يك سوم مراكز 
استان ها مهاجرت منفي دارند. شهرهاي تبريز، اصفهان، 
قزوين، خرم آباد، اراك، اهواز، زاهدان ، تهران، ساري و بجنورد 
داراي خالص مهاجرت منفي هستند. اين يعني اينكه در اين 

شهرها اقداماتي انجام شده است.

توس��عه بخش تعاوني رمز گذر 
موفق اقتصاد ايران از گردنه هاي 
س��خت و پيچ تاريخي است و 
مي تواند مطمئن ترين بستر را 
براي رهايي از وابستگي به فروش 

نفت خام فراهم آورد.
و آشكارس��ازي  رونماي��ي 
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 

همبستگي مستقيم داشته باشد. 
روح و جوه��ره اقتصاد تعاوني در ايران همان »تعاونوا علي 
البر و التقوا« است كه اقتصاد اسالمي و مقاومتي و تاب آور از 
مختصات پايدار آن محسوب مي شود. اقتصاد تعاوني را شايد 
بتوان المپيك اقتصادي همه مردم و مسووالن و برنامه ريزان 
دانس��ت كه هم تهديدهاي اقتصادي را به فرصت تبديل 
مي كند و هم ت�اب آوري اقتصاد ملي را بيشتر خواهد كرد، 

چراكه شفافيت و نظارت هم در ذات آن نهفته است.
اگر اقتصاد تعاوني در سراسر كشور مستقر شود ۱( قدرت 
رشد پايدار را تقويت خواهد كرد ۲( اين رشد همراه با عدالت 
و تقويت طرف هاي تقاضاي واقعي مي ش��ود ۴( مديريت 
طرف هاي عرضه اقتصاد ملي ه��م درون زا خواهد بود ۴( 
رشد غيرتورمي خواهيم داشت ۵( اين دستاوردها با توسعه 
ظرفيت هاي صادراتي مي تواند تكيه آسيب پذير اقتصاد 
به فروش نفت خام را كاهش دهد، آرزويي يكصد ساله كه 
اقتصاد ايران را از انواع بيماري ها نجات مي دهد و بهداشت 
اقتصادي را تقويت خواهد كرد و رهايي از خام فروشي نفت 
يكي از درمان هاي آن است و ۶( هزينه اصالح ساختاري را 
به شدت كاهش مي دهد. براي رهايي از اقتصاد نفت زده و 
تك محصولي بايد ظرفيت هاي جديدي از عرضه و تقاضاي 
واقعي در كشور ايجاد شود كه اين ظرفيت ها در بخش هاي 
روستايي و كشاورزي تا دانش بنيان ايران وجود دارد. اقتصاد 
نفت زده يك واقعيت ش��ر در اقتصاد ايران است كه بخش 
زيادي از ظرفيت هاي عرضه و تقاضاي اقتصاد را تشكيل 
مي دهد و براي رهايي از اين پديده ش��ر بايد ظرفيت هاي 

تازه اي ايجاد و جايگزين آن شود. به هرحال اقتصاد ايران و 
فروش نفت خام روند پرنوسان دارند اما بايد از اين روند رها 
شود. بايد تالش كنيم اين واقعيت به خير اقتصادي تبديل 
شود. اگر اقتصاد تعاوني را در سراسر ايران توسعه دهيم، اين 
ظرفيت هاي عرضه و تقاضا در وابستگي به نفت، را مي توان 
جذب كرد كه به معناي عيني اصالح ساختار اقتصادي است. 
اقتصاد تعاوني مزيت ه��ا و ظرفيت هاي زيادي براي ايجاد 

اشتغال و توسعه توليد ثروت و خروج از ركود دارد.
بايد در نظر داش��ت آينده شناسي مزيت نسبي در اقتصاد 
ملي ايجاب مي كند كه به سمت اقتصاد گام دوم برويم و اگر 
بخشي از نقدينگي در كشور به سمت توليد تعاوني در وجب 
به وجب به خاك ايران اختصاص يابد، بي نهايت فرصت تازه 
ايجاد مي شود. بخش هاي ديگر تاكنون تجارب خود را نشان 
دادند و فقط مزيت هاي تعاوني مانده است كه بايد احيا شود.

    مزيت تعاوني )درآمد مالياتي( 
توس��عه تعاوني به معني افزايش توليد ث��روت بدون فرار 
مالياتي است و درآمدهاي مالياتي اگر به طور كامل تحقق 
يابد مي تواند به رهايي از ف��روش نفت خام در كوتاه مدت 
كمك مي كند و در بلندمدت مي تواند نسل تازه از اقتصاد 
ايجاد كند )ت�اب آور و مقاوم و درون زا( . مقام معظم رهبري 
در ديدار اخير اعضاي دولت بر ضرورت رهاسازي اقتصاد از 
نفت زدگي تاكيد و راهكارهايي ارايه فرمودند و همگان بايد 
به رهنمودهاي مقام معظم رهبري به عنوان يك تكليف 

نگاه كنند.

    مردم ساالري اقتصاد
اقتصاد اي��ران اقتص��اد پرظرفيتي اس��ت و از قوي ترين 
اقتصاده��اي منطقه محس��وب مي ش��ود، ظرفيت هاي 
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 ظرفيت هاي تعاوني قابل احيا خواهد بود و شعار 
“ ما مي تواني��م “ در عرصه اقتصادي امروز با كمك تعاوني 
قابل تحقق خواهد بود و نسخه نجات بخش براي توسعه و 

پيشرفت اقتصادي و اجتماعي و سياسي كشور است.

با توسعه اقتصاد تعاوني كه مردم ساالري هم از مختصات آن 
است و تركيب بهينه عدالت با اقتصاد و اجرا طرح هاي متنوع 
»عدالت اقتصادي« در گسترده اي به وسعت ۸۰ ميليون نفر و 
تمام سرزمين ايران باعث مي شود نهضت خودشكوفايي هم 
در عرصه توليد آغاز شود و خوشبختانهبا وجود اينكه اقتصاد 
جهاني در اندوه بحران و آينده غيرقابل پيش بيني و سياه، 
گرفتار و ماتم زده شده است، اقتصاد ايران حتي تحريم هاي 
ظالمانه و كاهش قيمت نفت را بايد به يك فرصت تبديل 
كند تا با رهايي از تكيه يكطرفه و آسيب پذير به درآمدهاي 
صدور نفت خام، مدل اقتصادي بومي توسعه يافته و خود اتكا 
همراه با قدرت چانه زني عادالنه در روابط بين الملل ارايه كند.

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 مي ش��ود و همزمان با شكل گيري 
انديشه ها و تئوري هاي رشد و توسعه اقتصادي، گاهي مورد 
توجه بوده است. بومي س��ازي نظام اقتصاد ملي با هويت 
تعاوني بايد در دس��تور كار باشد. هنر برنامه ريزي اقتصاد 
تعاوني اين است كه مي تواند رفتارهاي طرف هاي عرضه و 
طرف هاي تقاضا را هماهنگ و متعادل كند چون نمي توان با 
رهاسازي يكي از اين طرف ها در كنترل اقتصاد موفق تر شد 

)تجارب شبكه توزيع و واردات در سال ۱۳۷۹( .
اگر طرف عرضه را تابع سياست هاي سازمان تجارت جهاني 
و واردات و نظ��م توليد جهاني بكنيم ديگر نمي توان براي 
توليد داخل و توسعه آن برنامه ريزي كرد. اين رويكردها در 
گذشته هم آثار زيان باري داشت. اگر طرف تقاضا را رها كنيم 
بخش توليد شكست خواهد خورد و اقتصاد هرج و مرج حاكم 
مي شود و نافرماني هاي اقتصادي جريان مي يابد كه نتيجه 

طبيعي آن فروپاشي اقتصادي است.
پس »مديريت طرف تقاضا« مايه نجات است كه با توسعه 

توليد، خودتكايي و بومي سازي نظام توليد همراه مي شود.
به اعتقاد بيش��تر اقتصاددنان، تنها كشورهايي مي توانند 
نيروي محركه داخلي قوي را براي توسعه اقتصاد ملي تامين 
كنند كه به بازارهاي محلي و بوم��ي روي آورند و اقتصاد 
تعاون��ي مي تواند با مديريت طرف ه��اي عرضه و تقاضا را 
تضمين كند. براي استقرار اقتصاد ملي و بومي؛ بايد تكيه 

توليد داخل بر تقاضاي ملي و تكيه تقاضا براي عرضه داخلي 
باشد و ميان طرف هاي عرضه و تقاضا همبستگي صريح و 

شفاف ايجاد شود.
همبستگي به وضعيتي گفته مي شود كه دو طرف تابع توليد 
در اقتصاد يك كشور )عرضه و تقاضا( از همديگر حمايت و 
پشتيباني مي كنند. اقتصاد اجتماعي و اسالمي داراي بيشتر 
آثار جانبي مستقيم و غيرمستقيم است كه سفره بهرمندي 
شهروندان را بسيار گسترده تر مي كند و آثار اجتماعي آن به 
حداكثر مي رسد. اقتصاد هر كشوري براي تحقق اهداف رفاه 
شهروندان همچنين كمك به توليد ثروت و افزايش درآمد 
اقتصادي و حذف شكاف اقتصادي و اجتماعي بايد به رشد 

مطلوبي در توليد ناخالص داخلي برسد.
سياست »رشد مطلوب و پايدار اقتصادي و البته غيرتورمي« 
را شايد بتوان مادر سياس��ت هاي پولي و مالي و اقتصادي 
دولت ها ارزيابي كرد كه زمينه برنامه ريزي براي توس��عه 
پاي��دار و عدالت همراه با پيش��رفت را نيز فراهم مي كند و 
تنها اقتصادسازگار با اين مختصات همان اقتصاد شايسته 

تعاوني است.
هر تالش��ي كه به رشد اقتصادي منجر نشود به معني فقر 
اقتصادي است و اگر نرخ رشد اقتصادي منفي باشد به معني 

تشديد فقر خواهد بود.
اقتصاد ايران در آغاز اجراي بيانيه گام دوم در موقعيت زماني 
ويژه قرار دارد و هر كشوري كه در رده باالتري قرار دارد در 
تحوالت اقتصاد جهاني و منطقه اي هم نقش برتري خواهد 
داشت مانند اقتصاد چين كه وقتي سرفه مي كند اقتصاد 
برخي كشورها را تب شديد فرا مي گيرد. بنابراين نرخ رشد 
اقتصادي مهم است و هر كش��وري تالش مي كند به نرخ 
باالتري دست يابد تا عالوه بر پوشش نيازهاي رفاه اقتصادي 
شهروندان خود، جايگاه اثربخشي را در اقتصاد منطقه اي و 
جهاني افزايش دهند. توسعه اقتصاد تعاوني به رشد پايدار و 

غيرتورمي كمك خواهد كرد.
رشد اقتصادي به معناي افزايش كمي توليد ناخالص ملي 
و ش��امل ارزش جاري همه كاالها و خدماتي است كه يك 
كشور در يك دوره مالي و در درون سرزمين اصلي و اقتصادي 

بين المللي توليد مي كند.
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 

كمك خواهد كرد.
از ده��ه ۱۹۸۰ ميالدي تاكنون، نظريه هاي مدرن رش��د 
اقتصادي متولد مي ش��ود ك��ه معروف ترين آن متعلق به 
»رومر« امريكايي است كه به نظريه »رشد درون زا« معروف 
است كه شايد به سياست هاي »اقتصاد مقاومتي« نزديك تر 
باشد و مي توانيم مباني توسعه تعاوني ها را با آن بررسي كنيم.

در اين نظريه بر اهميت س��رمايه انساني در كنار اهميت 
سرمايه تأكيد مي شود و اصالح زيرساخت هاي اجتماعي 
براي افزايش رش��د اقتصادي نخس��تين عامل محسوب 

مي شود.
در اقتصاد ايران هم در دهه هاي گذشته نرخ رشد اقتصادي 
باال و پايين را هم شاهد بوده ايم اما شاخص هاي واقعي رفاه 
اجتماعي و اقتصادي رشد چنداني نشان نمي دهند. به نظر 
مي رسد كيفيت رشد اقتصادي كمتر مورد توجه بوده است 
كه براي اصالح آن بايد نهضت تعاونگرايي در همه جاي ايران 
اسالمي مد نظر باشد. اقتصاد ايران به تحول در كيفيت رشد 

هم نياز دارد تا اقتصاد توليد محور رونق بگيرد.
توليد ناخالص داخلي بهترين معيار براي س��نجش وضع 
اقتصادي كش��ورها نيست، رش��د توليد ناخالص داخلي 
درحالي است كه همراه با آن رشد اشتغالزايي يا در بسياري 
موارد رش��د مصرف ديده نمي شود. در هنگامي كه شاهد 
رشد توليد ناخالص داخلي هستيم بايد همه خانواده ها از 
اين رش��د بهره ببرند .ازاين رو حس بهبود اقتصادي براي 
خانواده ها به وجود مي آيد و بايد به مساله توزيع درآمد توجه 
 كافي ش��ود. اين اهداف با اقتص��اد تعاوني تحقق مي يابد؛ 
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 فضيلت هاي 
اقتصادي، ش��فافيت، پاس��خگويي؛ اگر از اين مزيت ها و 
ظرفيت ها اس��تفاده كنيم اقتصاد ايران به ويژه در شرايط 
تحريم مي تواند به نرخ رشد دو رقمي هم فكر كند و با ياري 

تعاونگران مي توانيم از پيچ تاريخي هم عبور كنيم.

تكذيب دريافت ۲۵هزار تومان 
براي پاركينگ مرز مهران

 ايالم|استاندار ايالم بابيان 
اينكه دريافت روزانه ۲۵هزار 
توم��ان ب��راي پاركين��گ 
مهران كذب اس��ت، گفت: 
پاركينگ ه��ا براي ش��ش 
ش��بانه روز از مردم ۵۰ هزار 
توم��ان دريافت مي كنند و 
نه بيشتر. به گزارش راديو اربعين، قاسم سليماني درباره 
شائبه تفاوت قيمت پاركينگ در مرز مهران و ايجاد برخي 
مشكالت براي زائران اربعين، تأكيد كرد: روز گذشته و 
امروز خبري مبني بر دريافت مبالغي مانند ۲۵ هزار تومان 
عنوان شد كه نمي دانيم منبع آن كجا بوده اما قدر مسلم 
اينكه چنين خبري كذب است. وي افزود: پاركينگ ها 
را مزايده گذاش��ته ايم ليكن طبق اين قراردادها، سال 
گذشته براي شش ش��بانه روز ۴۰ هزار تومان و امسال 
۵۰ هزار تومان از هر خودرو دريافت مي شود كه به طور 
متوسط روزي هفت تا هشت هزار تومان براي هر خودرو 
مي شود. استاندار ايالم گفت: اگر كسي مشاهداتي داشته 

بايد شكايت خود را به مراجع اعالم مي كرد

۲74روستاي زنجان در 
معرض سيل قرار دارد

زنجان|مديركل مديريت 
بحران استان زنجان گفت: 
۲۷۴ روس��تا با حدود ۱۵۰ 
هزار نفر جمعيت در معرض 
خطر س��يل ق��رار دارد كه 
بايد توسط دس��تگاه هاي 
متولي امر در جهت كاهش 
خطرپذيري آنها اقدام شود. توحيد سليمي در گفت وگو 
با ايس��نا، اظهار كرد: مديريت ريس��ك سيل و كاهش 
آسيب پذيري مناطق با اجراي اقدامات پيشگيرانه در 
سطح حوزه هاي آبخيز باالدس��ت در قالب طرح هاي 
آبخيزداري و آبخوانداري، دبي اوج سيالب كه اثر زيادي 
در ايجاد خس��ارت و تلفات دارد را كاهش مي دهد. وي 
تصريح  كرد: در ش��رايط تغيير اقلي��م، الگوي بارش ها 
رگباري است، لذا در اين ش��رايط اقدامات سازگاري و 
تطبيقي مانند فعاليت هاي آبخيزداري و آبخوانداري 
بايستي تقويت و توسعه يابند. به وفور شاهد بارش هاي 
بيش از ۱۰۰ ميلي متر در ۲۴ ساعت در سطح كشور در 

سنوات گذشته بوده ايم.

اجراي جلوگيري از تخليه بار 
۲۰ فروند كشتي در بندرامام

 خوزستان|مديركل بنادر 
و دريان��وردي خوزس��تان 
درباره جلوگيري از تخليه 
ب��ار ۲۰ فروند 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��تي ها 
درخواست شده براساس توزيع مصرف به ساير بنادر از 
جمله چابهار، شهيدرجايي و... مراجعه كنند. به گزارش 
اداره كل بنادر و دريانوردي خوزستان، عادل دريس با 
اشاره به مسائل و اخبار منتشر شده در رسانه هاي بيگانه 
در خصوص جلوگيري از تخليه شماري از كشتي هاي 
حامل كاالهاي اساس��ي در بندر ام��ام خميني )ره(، 
تغيير جهت كشتي ها براي توزيع مصرف در ساير بنادر 
را اقدامي براي كاهش قيمت تمام ش��ده كاال عنوان 
كرد. دريس تصريح كرد: محدوديت هاي اعمال شده 
بر كشورمان تاكنون هيچ تاثير منفي بر روند تخليه و 

بارگيري كاالهاي اساسي نداشته است.

تخصيص 43۰ ميليارد ريال درآمد 
مالياتي به روستاهاي مازندران 

ن  و ندران|مع��ا ز ما
عمراني استاندارمازندران 
گفت: در نيمه نخس��ت 
سال جاري ۴۳۰ ميليارد 
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 پروژه هاي عمراني وزيرس��اختي در 
مناطق روستايي اين خطه شمال كشور در اختيار 
دهياران قرار داده شد. وي اضافه كرد: براساس آمار 
حدود ۴۷ درصد از جمعيت اس��تان را روستاييان 
تشكيل مي دهند كه جمعيت روستايي ما نسبت به 
ميانگين كشوري حدود دو برابر است و بايد با توجه 
به توليدات روستايي به خصوص در حوزه بازاريابي 
نسبت به ماندگاري روستاييان در سكونتگاه هايشان 

تالش بيشتري صورت گيرد. 

4۰ درصد تسهيالت اشتغالزايي 
را بانوان دريافت كرده اند

ن  و نـجـان|م�ع���ا ز
رييس جمه��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 
رييس جمهور در امور بانوان و خانواده، ديروز در جلسه 
گفت وگوي مش��ترك با زنان مدير، كارآفرين و فعال 
اقتصادي اس��تان زنجان، حضور زنان در عرصه هاي 
مختلف را ه��م از نمونه هاي عدالت در جامعه خواند و 
گفت: عدالت زماني نمود مي يابد كه زنان ما وادار نشوند 
بين ازدواج يا ادامه تحصيل، فرزند آوري و اشتغال يكي 
را انتخاب كنن��د .  ابتكار بر ضرورت بهره گيري ازهمه 
ظرفيت ها براي توسعه پايدار و همه جانبه تاكيد كرد 
و گفت: در اين توسعه بايد نقش زنان هم جدي تلقي 
شود. دولت تالش مي كند تا از اين ظرفيت براي همه 

افراد جامعه استفاده كند.
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اسماعيلخليلزاده
نايبرييساتاقتعاونايران

54 ميليون نفر براي كارت 
ملي هوشمند ثبت نام كردند

بيرجند|مشاور عالي سازمان ثبت احوال كشور 
گفت: تاكنون حدود ۵۴ ميليون نفر براي كارت 
ملي هوش��مند ثبت نام كردند كه بالغ بر ۸۶.۵ 

درصد جمعيت كشور را شامل مي شود.
ناصر صامعي در مراسم تكريم و معارفه مديركل 
ثبت احوال خراسان جنوبي، با اشاره به اينكه عزت 
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 

نمي تواند به ارباب رجوع احترام بگذارد.
صامعي ادامه داد: تاكنون حدود ۵۴ ميليون نفر 
براي كارت ملي هوشمند ثبت نام كردند كه بالغ 
بر ۸۶.۵ درصد جمعيت كشور را شامل مي شود.

وي با بيان اينكه در حال حاضر بيش از ۴۶ ميليون 
كارت ملي هوشمند صادر و تحويل مردم شده كه 
اميد است با تالش مضاعف موفق شويم كارت هاي 
باقيمانده را تحويل مردم دهي��م، تصريح كرد: 
اين س��ازمان در بين تمام دستگاه هاي اجرايي 
در جشنواره شهيد رجايي موفق به كسب رتبه 

نخست رضايتمندي از مردم شد.

آغاز نمايشگاه دايمي حمايت از 
توليد داخل همراه اول

نمايشگاه دايمي حمايت از توليد داخل همراه اول 
امروز با حضور دبير سنديكاي صنعت مخابرات ايران 
رس��مًا 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 هيات مديره 
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 بزرگ ترين حامي ش��ركت هاي توليدكننده 
داخلي و ارايه دهندگان محصوالت بومي، در راستاي 
سياست هاي تبيين شده در وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات و وزارت صمت، اقدام به برگزاري نمايشگاه 
دايم��ي حمايت از توليد داخل نموده اس��ت. در اين 
نمايشگاه عالوه بر تجهيزات passive شبكه كه امكان 
توليد آن در داخل وجود دارد، محصوالت و خدمات 
مورد نياز بخش هاي فني شبكه نيز ارايه خواهد شد. 
به اين ترتيب تامين كنندگان تجهيزات و محصوالت 
و راهكارهاي مخابراتي قادر خواهند بود با حضور در 
اين نمايشگاه، نسبت به ارايه محصوالت خود يا انجام 
مذاكرات فني و معرفي خ��ود اقدام كنند. اين فضا با 
هدف تس��هيل تعامالت با توليدكنندگان، افزايش 
شفافيت ها، آماده س��ازي محيط رقابتي و حمايت 
از ش��ركت هاي نوپا در كنار شركت هاي باسابقه، در 
راستاي هدفمندسازي توليد و فعاليت هاي پژوهشي 
مبتني بر نياز بازار راه اندازي شده است. گفتني است 
همراه اول در س��اليان اخير ضمن پايبندي كامل به 
مصوبه ۱۶۳ كميس��يون تنظيم مقررات، رتبه برتر 
استفاده حداكثري از منابع و مهارت هاي ايراني را به 

خود اختصاص داده است.

طراوت هواي كويري يزد 
با اولين بارش  پاييزي

يزد|كارشناس پيش بيني اداره كل هواشناسي 
يزد با تشريح ميزان بارش هاي اولين باران پاييزي 
اين استان در شبانه روز گذشته، براي اوايل هفته 
جاري آسماني صاف تا كمي ابري را براي يزدي ها 
پيش بيني كرد. »س��يدعباس ميرحسيني« با 
اشاره به بارش هاي شبانه روز گذشته در استان كه 
اولين بارندگي فصل پاييز در اين استان محسوب 
مي شود، تصريح كرد: بيشترين بارش از منطقه 
توده در روستاي ييالقي ده باال در شهرستان تفت 
با ۵.۵ ميلي متر گزارش ش��ده است. وي ميزان 
بارش در روستاهاي هامانه شهرستان اشكذر را 
نيز ۵ ميلي متر و روس��تاي هفتهر در شهرستان 
ميب��د را ۴.۵ ميلي متر به عن��وان ديگر مناطق 

پربارش استان در شبانه روز گذشته ذكر كرد.

بازارهاي روسيه در انتظار 
كيوي گيالن

رشـت|مدير ام��ور باغبان��ي س��ازمان جهاد 
كش��اورزي گيالن گف��ت: روس��يه هم اكنون 
مهم تري��ن مش��تري كيوي هاي 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 ۱۵۴ هزار تن كيوي در استان توليد 
ش��د و پيش بيني مي شود، امسال ۱۸۰هزار تن 
كيوي در گيالن برداشت ش��ود. پارسافر با بيان 
اينكه بيش��ترين كيوي توليد شده در گيالن در 
شهرس��تان هاي تالش، رودسر و آس��تارا توليد 
مي شود، خاطرنش��ان كرد: اين محصول از بازار 
پسندي خوبي برخوردار است و روسيه هم اكنون 
مهم ترين مش��تري كيوي هاي گيالن اس��ت. 
پارس��افر با بيان اينكه ۷هزار و ۵۰۰نفر در توليد 
كيوي گيالن فعاليت دارند، افزود: بازار خوب اين 
محصول موجب شده است كه شاهد توسعه باغات 

اين محصول در استان باشيم.

چهرههاياستاني

يادداشت



اقتصاد اجتماعي12اخبار

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

تخريب پاتوق ها براي پاكسازي مخدر
اهالي محله هاي هرندي، شوش و مولوي حاال فقط آنهايي 
نيستند كه در دروازه غار و هرندي به دنيا آمدند و به خانه آبا 
و اجدادي شان وفادار مانده اند؛ از 15 سال پيش مهاجراني 
كه برخي از آنها اعتياد داش��تند يا بعدا معتاد ش��دند و 
مواد فروشي منبع درآمدشان شده، اتاقك هاي چندمتري 
محله را خانه خود كرده اند؛ اتاقك هايي كه به خانه قرمز 
معروف است و هر ازچندي در طرح ساماندهي منطقه 12 
تهران و مبارزه با اعتياد تخريب مي شود. گاهي هم جايش 
را يك بناي تازه ساز يا فضاي سبز مي گيرد، اما نه كابوس 
اعتياد براي ساكنان قديمي محله تمام شده و نه چهره 
كوچه ها از معتادان با قامت خميده و مواد  به دست، پاك 
مي شود. با اين حال هر بار صحبت از ساماندهي و مبارزه 
با معتادان در اين مناطق مي ش��ود، تخريب پاتوق ها در 
راس برنامه هاست. اين بار هم از بهمن سال گذشته پلمب 
خانه هاي قرمز در راستاي اجراي طرح پاكسازي محالت 
شوش، مولوي، هرندي و بازار شروع و 2۴۶ روز از اجراي آن 
گذشته است، افراد زيادي دستگير شدند اما كارشناسان 
آسيب هاي اجتماعي معتقدند پلمب و جمع آوري راه حل 
ريشه كن ش��دن اين معضل نيست و امنيت و آرامش با 
طرح هاي ضربتي به اي��ن محله ها باز نمي گردد چرا كه 
پيش از اين هم پاتوق هاي موادفروشان و مصرف كننده ها 
تخريب ش��د، گوده��اي دروازه غار پر ش��د و جايش را 
پارك گرفت اما موادفروشان باز هم برگشتند و به جاي 
پاتوق هاي قديمي، بساطشان را در كوچه پس كوچه هاي 

محله و مسير تردد مردم پهن كردند.

 دس�تگيري پن�ج ه�زارو 536 نف�ر از 
خرده فروشان مواد

رييس پليس مبارزه با مواد مخ��در تهران بزرگ، روز 
گذشته از جمع آوري 1۹1 زن معتاد متجاهر در جريان 
اجراي طرح پاكسازي محالت شوش، مولوي، هرندي و 
بازار خبر داد. طرحي كه 2۴۶ روز از اجراي آن مي گذرد 
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 ۹ بهمن سال گذشته با اشرافيت كامل اطالعاتي در 
منطقه آغاز شد و وضعيت ش��وش، مولوي، هرندي و 
محله بازار به مساحت 2۶ كيلومترمربع بطور كامل رصد 
شد و اشرافيت اطالعاتي در آنها حاصل شد. با راه اندازي 
2۷ تيم اطالعاتي كار پاكسازي اين محله ها آغاز شد و 
عناصر فعال در محدوده توسط اين تيم هاي اطالعاتي 

شناسايي شدند. تاكنون در اين محدوده ها پنج هزارو 
53۶ نفر از خرده فروشان دستگير كه بيش از ۸5 درصد 
آنها روانه زندان ش��دند و مابقي نيز پرونده هاي آنها در 

حال تكميل و بررسي است.

 طرح هاي تكراري بي نتيجه
اجراي اين طرح در حالي اس��ت كه مددكاران اجتماعي 
معتقدند نتيجه طرح هاي مشابه قبلي موفقيت آميز نبوده و 
طرح هاي ضربتي گزينه مناسبي براي پاكسازي اين محالت 
از اعتياد نيستند. ليال ارشد، مددكار اجتماعي درباره اين 
موضوع بيان كرد: پيش از اين تخريب پاتوق هاي 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 1۴ سال مي گذرد، چندين بار شاهد انجام اين 
تخريب ها بودم كه شهرداري و نيروي انتظامي تصميم به 
تخريب پاتوق هاي معتادان و موادفروشان گرفتند اما هر 
بار بعد از اين تخريب ها شاهد آن بودم كه وضع محله بدتر از 
قبل شد چرا كه با تخريب پاتوق ها چند حالت براي فضاي 

شهري ايجاد مي شود.
او افزود: گاه ش��اهد اين هستيم كه خانه هاي فروش مواد 
تخريب مي شود اما بعد مي بينيم كه در چند طبقه و با وسعت 
بيشتري تكثير شدند. از طرف ديگر صاف كردن زمين هايي 
كه پاتوق معتادان اس��ت، اين مناط��ق را تبديل به فضاي 
بي دفاع شهري براي خريد و فروش و توزيع مواد و در واقع 
پاتوق جديد تبديل مي كند. اين تصميمات به دليل شرايط 
خاص محل، حضور و تعداد فروشنده ها گرفته مي شود اما 
بايد توجه كرد كه تنها نگاه مديريت شهري و تخريب كفايت 
نمي كند بلكه اگر يك نگاه همه جانبه امنيتي، سياسي و 
اجتماعي در كنار اين توجه به مديريت شهري باشد ما را به 
هدف مي رساند و مي تواند نتيجه خوبي را رقم بزند. 10 سال 
قبل كه مشابه اين تخريب رخ داد، تصور بر اين بود كه خراب 
كردن پاتوق ها موثر است اما در عمل كمك زيادي به بهبود 
وضع محله نكرد بلكه فقط باعث شد موادفروش ها در سطح 
محله پخش شوند. اگر قرار است كاري انجام شود بايد تفكر 

همه جانبه وجود داشته باشد.

 جمع آوري،  راحت ترين كار است
از سوي ديگر در حالي كه تمركز طرح هاي ساماندهي 
بر جمع آوري معتادان متجاهر اس��ت اما كارشناسان 
اعتياد بر اين موضوع تاكيد دارند كه اين گروه از معتادان، 
مشكل اصلي اعتياد نيستند. فريد براتي سده جامعه 

شناس و كارش��ناس اعتياد درباره اين موضوع گفت: 
مصوبه اي وجود دارد و از طرف ديگر مطالبه اي از سوي 
اهالي برخي محله ها مطرح مي ش��ود كه سبب شده 
نهايتا چنين اقداماتي صورت بگيرد اما در رابطه با اثر 
بخشي اينگونه اقدامات بحث وجود دارد؛ اينكه معتادان 
را دستگير كنيم و مدتي نگهداري كنيم و بعد هم آنها 
را رها كنيم مسلما اثر بخش نخواهد بود و بايد در اين 

روش تجديد نظر شود.
او افزود: اگر كسي دستگير مي شود بايد شرايط او رعايت 
شود و رفتار مناسبي با او داشته باشند تا شان و شخصيت 
او حفظ شود، درست است كه اين افراد معتاد و متجاهر 
و بي خانمان هس��تند و عده اي از وجود آنها ناراضي و 
ناراحتند اما بايد بدانيم كه اين افراد همه مشكالت اعتياد 
نيستند؛ اگر همه اينها را هم جمع كنيم ممكن است باز 
هم عده ديگري به سطح جامعه بيايند! تا همين چند 
وقت پيش ادعا مي ش��د كه ما در تهران 15 تا 20 هزار 
معتاد متجاهر داريم اما روز گذشته يكي از مسووالن 

اعالم كرد كه ما 2۸ هزار معتاد متجاهر داريم اين نشان 
مي دهد كه ما تعريف و حت��ي آمار واحدي از معتادان 
متجاهر در كش��ور نداريم، از همه اينها مهم تر به نظر 
مي رسد ما عده اي را در خيابان دستگير مي كنيم و به 
اين دليل كه اين جمع آوري و دستگيري تكرار مكررات 
اس��ت عده ديگري كه در خانه شان هستند و مصرف 
مي كنند به خيابان مي آيند و معتاد متجاهر مي شوند!

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 مي خواهيم چه مدتي 
نگهداري كنيم و اين نگهداري ها با كدام هزينه ها و با 
چه شرايطي بايد انجام شود؟! ما مي توانيم كاري را انجام 
بدهيم كه اكثر كشورهاي دنيا انجام مي دهند، شواهد 
علمي نشان مي دهد كه توسعه مراكز كاهش آسيب در 
اين بين مي تواند بسيار موثر باشد نه بستن مراكز كاهش 
آسيب! در كنار همه اينها يك مساله بسيار مهم وجود 
دارد و آن هم اين است كه هميشه يادمان باشد مشكل 

اعتياد در كشور ما معتادان متجاهر در خيابان ها نيستند 
بلكه مشكل اصلي اين است كه ما هر كاري هم بكنيم 
نمي توانيم از فزوني مواد و در دسترس بودن راحت آن 

در كشورمان چشم پوشي كنيم.
اين كارشناس اعتياد گفت: جمع آوري معتادان متجاهر 
راحت ترين و در دسترس ترين كاري است كه در اين 
حلقه انجام مي گيرد اما تا زماني كه موادمخدر وجود 
دارد و ما نمي توانيم جلوي توزيع مواد مخدر را بگيريم 
اين مشكالت پايان ندارد! ما يك عده را جمع مي كنيم 
و بع��د مي بينيم كه يك عده ديگ��ري معتاد متجاهر 
شده اند و در آخر هم مي بينيم كه اين چرخ همچنان در 
دور باطل خودش مي چرخد! با توجه به شرايط روز بايد 
قوانين را هم به روز كنيم، بايد از تجارب كشور هاي ديگر 
كمك بگيريم چرا كه طي سال هاي گذشته دايما از اين 
طرح ها اجرا كرده ايم، اگر اثر بخش بوده بايد ديد كه چرا 
همچنان اين اندازه معتاد متجاهر وجود دارد و اگر اثر 

بخش نبوده چرا همچنان ادامه مي دهيم؟
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سرنگ آلوده عامل شيوع 
ويروس HIV در لردگان نبود

وزير بهداش��ت گفت: در روستاي چنارمحمودي از 
مدت ها قبل و از بيش از ۴0 روز پيش، گزارش��اتي از 
موارد آلودگي با ويروس HIV داشتيم كه همكاران 
ما بسيار آرام و بي صدا و با حفظ حرمت مردم شريف 
آن منطقه، كارها را پيش مي بردند. سعيد نمكي در 
حاشيه همايش روز ملي دامپزشكي با بيان اين مطلب، 
اظهار داشت: متاسفانه چند روز پيش از سوي يكي از 
مقامات محلي به صورت غيركارشناسي ادعا شد كه 
سرنگ آلوده عامل شيوع ويروس HIV در اين روستا 
بوده كه قطعا با مستندات بسيار دقيق و كارشناسي 
كه داريم بايد بگوييم كه هرگز چنين اتفاقي رخ نداده 
است.او افزود: متاسفانه بهورز زحمت كش و خدوم 
روستاي چنارمحمودي مورد اتهام قرار گرفت و پاسخ 
ما اين است كه سرنگ آلوده، عامل شيوع اين بيماري 
نيست و عوامل را شناسايي كرده ايم البته مردم شريف 
و پاكيزه آن منطقه بي دليل يا از راه هايي به اين ويروس 
آلوده شده اند كه هيچ گناه و تقصيري ندارند. كودكي 
كه از مادر مبتال به HIV متولد مي شود، معصوم تر از 
آن است كه مورد اتهام قرار گيرد يا زني كه به شيوه اي 
آلوده شده باشد كه شايد اطالعي از آن نداشته باشد. 
وزير بهداشت تاكيد كرد: ما و همكاران مان براي مردم 
ش��ريف آن منطقه احترام ويژه اي قائل هستيم و به 
هيچ فردي در آن منطقه نبايد اتهام آلودگي بي مورد 
زد و آنچه براي ما رسالت است، درمان بيماران است 
چون پرسنل بهداشتي و درماني آن منطقه در ابتالي 
بيماران به اين ويروس، هيچ نقش��ي نداشته اند اما 
نمي توانيم وقتي بيمار مبتال به ويروس HIV به ما 
مراجعه كرد بگوييم ما در ايجاد اين بيماري نقشي 
نداشته ايم 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 HIV مي دانيم 
و خوش بختانه امروز داروهاي درمان HIV بس��يار 
خوب عمل مي كنند و تمامي اين بيماران را درمان 
مي كنيم و آزمايش هاي گسترده اي روي مردم اين 
منطقه انجام مي دهي��م و اميدواريم بتوانيم تمامي 
بيماران اين روستا را درمان كنيم. وي با بيان اينكه 
هزينه هاي درمان مبتاليان به ويروس HIV كامال 
رايگان است، گفت: كمترين هزينه اي را در اين زمينه 
به مردم تحميل نمي كنيم و در مورد عوامل آلودگي 
به اين ويروس نيز بعد از بررس��ي دقيق كارشناسان 

بهداشتي، اطالع رساني خواهيم كرد.

 بيمه سالمت
به منابع مالي پايدار نياز دارد

مديرعامل اسبق سازمان بيمه سالمت گفت: يكي 
از مباحث مهم كه مي تواند به اجراي اهداف سازمان 
بيمه س��المت كمك كند، تامين منابع مالي پايدار 
است. محمد باقر هداوند، درباره عملكرد سازمان بيمه 
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 
نظام ارجاع و پزشكي خانواده بود كه به درستي اجرايي 
نشد. در گذشته اين طرح ها در چند استان به صورت 
آزمايشي اجرا شد و بايد با تالش در ساير استان ها هم 
اجرايي مي شد. زيرا اگر اين برنامه ها اجرايي نشود، 
در مديري��ت منابع موفق نمي ش��ويم و اجراي اين 
برنامه ها مي تواند منابع و مصارف را به هم نزديك كند. 
مديرعامل اسبق سازمان بيمه سالمت اظهار داشت: 
حتي در گذش��ته تالش كرديم دفترچه هاي بيمه 
را يك ش��كل كنيم و كم كم به اين سمت برويم كه 
منابع را تجميع كنيم، اما اين اتفاق به علت اختالف در 
جنس منابع رخ نداد. سازمان بيمه سالمت از دولت 
پول مي گيرد و منابع سازمان تامين اجتماعي توسط 
كارگران تامين مي شود و اين مشكل براي تجميع 

بيمه هاي درماني هنوز وجود دارد.

 نگاه قانون به معلوالن 
يكسان است

معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كشور با تاكيد 
بر اينكه نگاه قانون »حمايت از حقوق معلوالن« 
به همه گروه هاي معلوليت يكسان است، گفت: 
منظور از مناسب سازي در قانون نيز تنها محدود 
به مناسب سازي فضاهاي فيزيكي نيست و حتي 
آموزش نحوه برخورد صحيح با معلوالن را نيز شامل 
مي شود. محمد نفريه در پاسخ به برخي انتقادات 
در خصوص يكسان ديده نشدن انواع معلوليت ها 
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 
مي شود، ش��امل گروه خاصي از معلوالن نيست. 
همچنين اشاره به موضوع مناسب سازي از جمله 
مواردي است كه تنها محدود به معلوالن جسمي و 
حركتي نيست. وي با بيان اينكه فرهنگي مبني بر 
اينكه »مناسب سازي تنها براي معلوالن جسمي و 
حركتي است« وجود دارد، بيان كرد: اين فرهنگ 
صحيح نيست بلكه مناسب سازي براي نابينايان، 
ناشنوايان و .... ساير گروه هاي معلوالن هم هست. 
يكي از نكاتي كه س��ازمان بهزيستي بر آن تاكيد 
دارد اين است كه مناسب سازي فقط ساخت رمپ 
نيست بلكه خيلي گسترده تر است. نفريه ادامه داد: 
برداشت من از قانون حمايت از حقوق معلوالن اين 
نيست كه اگر براي مثال چند مورد اسم نابينايان 
آمده است، آنها بيشتر مورد توجه قرار گرفته اند. 
دست كم برخورد و موضع سازمان بهزيستي اينطور 
نيست كه بين اين گروه ها تفاوتي قائل شود. اگرچه 
هزينه تامين وس��ايل كمك توان بخشي برخي 
گروه ها مانند ناشنوايان در خصوص تهيه سمعك 
از گروه هاي ديگر بيشتر است، اما رويكرد سازمان 
بهزيستي، نگاه برابر به مطالبات و خواسته هاي همه 

گروه هاي معلوالن است.

صنعت المپياد، مافياي تازه آموزش 
آموزش بيش از هر زمان ديگري به سمت تبديل شدن به 
صنعت حركت مي كند. كيفيت سطح دانش ديگر نه مالك 
خانواده هاي دانش آموزان است نه موضوعي است كه مدارس 
آن را دنبال كنند، بلكه آنچه اهميت دارد مهارت در تست زني 
و به دست آوردن رتبه عالي در كنكور است اما در سال هاي 
اخير غول هاي آموزش فقط به كنكور اكتفا نكرده اند و اكنون 
همانطور كه صنعت كنكور در كشور تبديل به يك صنعت 
درآمدزا شده كه گردش مالي بسياري هم دارد، با پديده اي 
به نام صنعت المپياد رو به رو هستيم، موضوعي كه به دنبال 
چالش ه��اي نخبه پروري در نظام آموزش��ي رنگ و لعاب 
گرفته و ناخواسته دانش آموزان را به زرنگ و تنبل تقسيم 
كرده، ذات يادگيري را زير سوال مي برد و بيشتر از هر زمان 
ديگري عدالت آموزشي را در استان هاي كم برخوردار زير 
پا مي گذارد تا جايي كه در حال حاضر سهم شهرستان ها از 
المپيادها به سمت صفر ميل مي كند و ۸ استان كشور هرگز 

رنگ مدال كشوري به خود نديده است.

فاطمه مهاجراني، رييس مركز ملي پرورش استعدادهاي 
درخشان و باشگاه دانش پژوهان جوان درباره اين موضوع 
گفت: اينگونه نيست كه بگوييم خروجي سمپاد فقط و فقط 

رتبه اولي كنكور يا المپيادي است.
مهاجراني با اشاره به اينكه سال ۸۹ دو مركز سمپاد و باشگاه 
دانش پژوهان جوان ادغام شدند و افزايش ورودي زيادي رخ 
داد كه اشتباه بود گفت: در حال حاضر تعداد مدارس كم شده 
و چندسالي است كه اين روند شروع شده است. قبال ۴2 مركز 
فرزانگان سمپاد داشتيم كه با مجتمع كردن آنها حدود 30 
مركز داريم. يك مقطعي 15۶ هزار جمعيت دانش آموزي 

داشتيم كه امسال به 11۴ هزار رسيده است.
وي درباره اينكه آيا اكنون همانند صنعت كنكور، صنعت 
المپياد داريم؟ گفت: متاسفانه داريم؛ اما چرا؟ چون سهم 
شهرس��تان هاي ما از المپيادها دارد به س��مت صفر ميل 
مي كند. حدود هشت اس��تان داريم كه هرگز رنگ مدال 
كشوري به خود نديده اند. امروز به جاي اينكه باشگاه دانش 

پژوهان جوان كار باش��گاهي كند، دارد كار آموزشگاهي 
مي كند. بايد اين نكته اصالح شود و باشگاه المپياد داشته 

باشيم، نه آموزشگاه. موانع زيادي در اين مسير وجود دارد.
رييس مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و باشگاه 
دانش پژوهان جوان با تاكيد بر اينكه به دنبا احياي سمپاد و 
باشگاه دانش پژوهان جوان هستيم اظهار كرد: در تابستان 
براي اردوهاي المپياد، بچه هاي شهرستان را خوابگاه مي بريم 
و مي گوييم از اينجا بيرون نرويد. ولي تهراني ها عصر از اردو 
بيرون مي روند و اين امكان را دارند در كالس هاي ديگري هم 
شركت كنند. نمي توانيم اين كار را توسعه دهيم چون پولش 
را نداريم و به دانشگاه مجري اردوي سال قبل هنوز بدهكاريم. 
وي درباره اينكه آيا سنجش و آزمون ورودي مدارس سمپاد 
توس��ط افراد غيرنخبه و غيرمتخصص انجام شده است؟ 
گفت: امسال نه، ولي سال پيش بله، توسط غيرمتخصص و 
غيرنخبه انجام شد. سنجش بايد به سمت شيوه غيرعلني 
برود. دانش آموز شش س��ال در اختيار دوره ابتدايي است 

و مي توانن��د 10 درصد را معرفي كنند تا از بين آنها آزمون 
بگيريم. مهاجراني با بيان اينكه طرح شهاب زمانبر است 
گفت: شهاب برنامه ملي است و فراموش نكنيم كه مي خواهد 
يك نيمرخ اس��تعدادي ارايه بدهد و كار سختي است. زود 

است براي ميزان موفقيت طرح شهاب قضاوت كنيم.
وي به راه اندازي سمپاد مهارتي اشاره و درباره رتبه هاي برتر 
كنكور از مدارس غيردولتي اظهار كرد: وقتي سمپاد ضعيف 
مي ش��ود حاصل اين است كه افراد درست براي المپيادها 
انتخاب نمي شوند. بايد به قانون احترام گذاشت، غيردولتي ها 
رسميت قانوني دارند و اين اشكال سيستم است نه اشكال 
مدارس و دانش آموزان غيردولتي. به دغدغه معاونت ابتدايي 
براي حذف آزمون هاي آسيب زننده دوره ابتدايي هم احترام 

مي گذارم زيرا كه دغدغه درستي بود.
وي درباره تفكيك استعدادهاي برتر نيز گفت: تفكيك يك 
موضوع ديگر است، اما تفكيك حداقلي به رسميت شناخته 
شده است. دو درصدافراد جامعه تيزهوش هستند و ما اكنون 

روي دو درصد جمعيت دانش آموزي هس��تيم. اردوهاي 
علمي جهادي در راستاي تلفيق است، سمپاد فراگير و خانه 
علوم پايه در راستاي تلفيق است و كارهاي خوبي دارد در 

اين زمينه انجام مي شود.
نخبه پروري و ظهور صنعت المپياد در حالي اس��ت كه در 
بس��ياري از موارد آموزش و پرورش ت��وان حمايت از اين 
دانش آموزان را ندارد. تا جايي كه امسال پسران المپيادي 
براي خروج از كش��ور وثيقه مورد نياز را خودش��ان تامين 
كردند. مهاجراني درباره اين موضوع گفت: امسال در جريان 
اعزام هايي كه صورت گرفت چون پسران مشمول خدمت 
سربازي بودند بايد وثيقه اي مي پرداختند. اين اتفاق افتاد 
چون ما در مركز سمپاد اختياري نداشتيم و تفاهم نامه اي كه 
بايد با نظام وظيفه امضا مي شد، امضاء نشد و پسران خودشان 
براي خروج از كشور وثيقه گذاشتند. امسال 23 نفر به المپياد 
فيزيك اعزام شدند كه 22 نفر پسر بودند و مبلغ وثيقه 15 

ميليون تومان بود.
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ايراني ها در سال ۹۷ به اندازه ۱۰ سال گذشته از بازار كشور همسايه ملك خريدند

»تعادل« تحوالت بازار مسكن منطقه ۱ طي ۱۰ ساله گذشته را بررسي مي كند

ركورد شكني در خريد آپارتمان هاي تركيه

تكرار الگوي افزايش معامالت پيش از جهش قيمت ها

گروه راه و شهرسازي|
طبق گزارش رسانه هاي كشور تركيه در سال ۹۷ ميزان 
خريد ملك در اين كشور توسط ايراني ها به اندازه خريد 
ملك در ۱۰ س��ال گذشته بوده اس��ت. نايب رييس اول 
اتحاديه مشاوران امالك با اعالم اين مطلب گفت: در حال 
حاضر، از آنجايي كه نمي توان از سقفي بيشتر ارز از كشور 
خارج كرد، ش��ركت هاي بازاريابي به روش تهاتر متوسل 
ش��ده اند، بدين صورت كه افراد هر چه در تهران دارند از 
جمله ملك به ويژه در س��ه منطقه اول شهر و خودرو را با 
ملك در تركيه تهاتر مي كنند. حسام عقبايي در گفت وگو با 
ايلنا با اشاره به تبليغات فروش و تهاتر مسكن در كشورهاي 
خارجي در ش��بكه هاي ماهواره اي اظهار كرد: از چندين 
سال گذشته تبليغات فروش امالك در كشورهاي همسايه 
و كشورهاي دور و نزديك رواج پيدا كرده است كه عمده 
اين تبليغات مربوط به خريد ملك در كشورهاي تركيه، 

گرجستان، امارات و اسپانيا مي شود.
وي ادامه داد: در سال هاي گذشته اين تبليغات در فضاي 
پيام همش��هري انجام مي ش��د و چندين صفحه از پيام 
همشهري اختصاص پيدا مي كرد 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 
اينگونه تبليغات نشدند، گفت: در آن زمان هم شركت هايي 
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 شركت هاي عمراني به ثبت 
مي رسيدند كه در اساسنامه آنها اجازه خريد و فروش ملك 
هم آمده بود، اما در آن زمان با ثبت اسناد مذاكراتي داشتيم 
تا در حدود اختيارات اين شركت ها 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 
فروش ملك در كشورهاي خارجي جمع شود.  نايب رييس 
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 
مجازي و شبكه هاي ماهواره اي مواجه هستيم، گفت: طبق 
اعالم رسانه هاي كشور تركيه در سال ۹۷ ميزان خريد ملك 
در اين كشور توسط ايراني ها به اندازه خريد ملك در ۱۰ 

سال گذشته بوده است.

  15 درصد 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 صنعتي سازي باعث ش��ده جذابيت 
زندگي در شهرهاي اين كشورها افزايش يابد حال اينكه 

در ايران تنها ۱5 درصد ساخت و سازهاي مسكن صنعتي 
است و همچنان 85 درصد ساخت وساز به صورت سنتي 
و بومي انجام مي ش��ود. وي افزود: بطور قطع زرق و برق 
صنعتي سازي مي تواند باعث شود مردم تمايل زندگي در 
آن فضا را داشته باش��ند و در حال حاضر در ايران ۱۰۰۰ 
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.

  بازارياب ها به تهاتر ملك متوسل شده اند
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 نمي توان از س��قفي بيشتر پول از 
كشور خارج كرد، به همين دليل شركت هاي بازاريابي 
ب��ه اين روش ها براي فروش مس��كن در كش��ورهاي 
خارجي متوسل شده اند 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 مي كنند. وي 
افزود: راه ديگر فروش مسكن به ايراني ها در كشورهاي 
خارجي اين است كه در ايران از متقاضيان ريال دريافت 

مي كنند.

  تصاوير دروغين امالك براي فريب ايراني ها
عقبايي با تاكيد بر اينكه ۹۰ درصد اين تبليغات كالهبرداري 
است و اساسا تصاويري از آن امالك در كشورهاي خارجي 
نش��ان مي دهند كه وجود خارجي ندارد، گفت: فيلم ها و 
عكس هاي ساير امالك موجود را به ايراني ها نشان مي دهند 
و مي گويند در ازاي پولي كه مي دهند صاحب اين خانه ها 
مي شوند يا اينكه مدعي مي شوند ماكت هاي آماده شده 
به زودي تبديل به مسكن مي شود كه آن هم دروغ است. 
نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك درباره قوانين فروش 
مسكن در كشور تركيه گفت: قوانين خريد و فروش مسكن 
در اين كشور بسيار پيچيده است و مردم هم اطالعي از اين 
قوانين ندارند. براي مثال، بسياري از امالك در تركيه متعلق 
به دولت است يعني عرصه ملك دولتي است و فقط عيان 
و بنا به مردم تعلق دارد يا اينكه خانه ها ۹۹ س��اله هستند 
و مالكيت در اين واحدها معنا ن��دارد همچنين برخي از 
امالك هم با شرايط تايم شيرينگ و فصلي فروش مي شوند. 
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 نمي توانند اقامت اين كشور را دريافت كنند و برخي 

از مردم هم اطالعي از اين موضوع ندارند.

  رشد 104 درصدي قيمت مسكن در 4 سال 
وي با اشاره به خريد مسكن در كشورهاي خارجي به 
قصد س��رمايه گذاري و ايجاد ارزش افزوده اظهار كرد: 
در سال ۹۷ و نيمه اول ۹8 رشد 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 مي خواهند در بخش 
مسكن سرمايه گذاري كنند هيچ كجاي دنيا به اندازه 
ايران سوددهي نخواهد داش��ت چرا كه از سال ۷4 تا 
به امروز قيمت مسكن در ايران ۱۰4 برابر رشد داشته 
است. عقبايي ادامه داد: اما كساني كه قصد مهاجرت به 
كشورهاي خارجي را دارند، بايد قبل از خريد مسكن 
وكيل حرفه اي 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 كالهبرداري ها در اين زمينه از 
چندين سال گذشته وجود داشته و بسياري از اين تبليغات 
هم با اهداف س��وء انجام مي شود، 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 تبليغ كنندگان هم فاقد هويت 

هستند و نمي توان به آنها اعتماد كرد.

  تهاتر مسكن در بنگاه امالك مجاز نيست
نائب رييس اتحاديه مشاوران امالك درباره نحوه تهاتر 
مسكن در ايران با مسكن در كشور خارجي گفت: در اين 
قراردادها يك فرمول وجود ندارد بلكه توافق دوطرفه 
است و بين دو طرف مفاد آ ن تعيين مي شود 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 گران ترين واحدهاي 

مسكوني منهتن امريكا و ونكوور هم گران تر است.

  550 ميليون دالر براي خريد ملك در تركيه
در همين ح��ال،  برخي گزارش ها حاكي اس��ت طي 
6 ماهه نخس��ت س��ال جاري ميالدي، خارجي ها 3 
ميليارد دالر ارز از طريق خريد امالك به اقتصاد تركيه 
تزريق كرده اند. در اين ميان، ايراني ها با افزايش ۱5۰ 
درصدي مهاجرت به تركيه و خريد 2 هزار و 2۰2 خانه، 
از بزرگ ترين گروه هاي س��رمايه گذار در اين كشور به 
حس��اب مي آيند. آنگونه كه »اعتمادآنالين« پيش از 
اين گزارش ك��رده بود، 55۰ ميليون دالر ميزان ارزي 
است كه در 6 ماه اول سال ميالدي براي به دست آوردن 
شهروندي تركيه از كشور خارج شده است.  بررسي هاي 
نش��ان مي دهد كه ايراني ها تنها طي 6 م��اه، 2 هزار و 
2۰2خانه در تركيه براب��ر با 55۰ ميليون و 5۰۰ هزار 
دالر خريده اند. خانه هايي كه اگر با ميانگين قيمت دالر 
۱2 هزار توماني محاسبه شود، قيمت هر كدام از آنها 
حداقل 3 ميليارد تومان اس��ت. با اين حساب 8 هزار و 
۷24 ميليارد تومان از منابع ارزي كشور، تبديل به خانه 

در تركيه شده است. 
در كن��ار اين عددها، مهاج��رت ايراني ها به تركيه نيز 
۱5۰ درصد افزايش يافته است. بر اساس قوانين تركيه، 
خارجي ها براي اينكه بتوانند اقامت اين كش��ور را به 
دست بياورند، بايد 5۰۰ هزار دالر در يك بانك تركيه اي 
حساب داشته باشند و تعهد دهند كه اين پول سه سال 
در بانك بماند يا خانه اي به ارزش حداقل 25۰ هزار دالر 
خريداري كنند. ميدل ايس��ت آي مي نويسد: »دولت 
تركيه بعد از آنكه اين كشور وارد ركود اقتصادي شد، 
قوانيني را براي جذب پول نقد به آن تصويب كرد. حاال 
آمارها نشان مي دهد كه طرح هاي سرمايه گذاري، بهتر 

از حد انتظار موثر بوده اند.«
همچنين بررسي آمارهاي ترك اس��تات، مركز آمار 
دولت تركيه نشان مي دهد كه ايراني ها 6.8 درصد از كل 
مهاجران به تركيه در سال 2۰۱8 را تشكيل مي دهند. 
قبل از ايران، تركمنس��تان، سوريه، افغانستان و عراق 
قرار دارند. عراقي ها در جايگاه اول 23.6 درصد از كل 

جمعيت مهاجر تركيه را تشكيل مي دهند. 

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
بررسي تحوالت بازار مسكن در منطقه يك پايتخت طي 
س��ال هاي اخير حكايت از آن دارد كه اين منطقه همواره 
گرانترين واحدهاي مس��كوني را در تهران داشته و دارد و 
حجم معامالت انجام شده در اين منطقه هم در اغلب موارد 
جزو  فهرست ۱۰ منطقه پرفروش پايتخت قرار داشته است 
و با وجود رشد افسارگسيخته قيمت ها در اين منطقه طي 
يكي دو سال گذشته، اين منطقه همواره مشتريان خاص و 

وفادار خود را دارد.
اما تحليل تحوالت بازار مسكن در منطقه يك پايتخت طي 
۱۰ سال اخير كه توسط مركز آمار ايران منتشر شده است، 
نشان مي دهد، بيشترين معامالت ثبت شده در اين منطقه 
مربوط به سال ۹۰ با ۱۰ هزار و ۹۰۷ فقره معامله و كمترين 
ميزان قراردادهاي خريد و فروش مسكن به سال 8۹ با 4 هزار 

و 6۰3 فقره اختصاص دارد.
بررسي ها همچنين نش��ان از آن دارد كه بيشترين حجم 
معامالت مسكن، يك سال پيش از جهش قيمت ها و ورود 
به دوره رونق بوده است. در سال ۹۰ يعني يكسال پيش از 
نخستين جهش بازار مسكن طي ۱۰ سال اخير )۹۱-۹2(، 
بيشترين ميزان قراردادهاي خريد و فروش مسكن تا سال 
جاري در اين منطقه به ميزان ۱۰ هزار و ۹۰۷ فقره معامله 
ثبت شده است و پس از آن هم در سال ۹6 و يكسال قبل از 
دومين جهش بازار مسكن )۹8-۹۷( شاهد امضاي ۹ هزار 

و 68 معامله در منطقه يك پايتخت بوديم.
البته حجم معامالت مسكن در گرانترين منطقه پايتخت 
طي ۱۰ سال اخير، فرآيندي همراه با فراز و نشيب داشته 
اس��ت و درحالي كه تعداد قراردادهاي امضا شده در سال 
۹۰ نسبت به سال 8۹، رش��د ۱36 درصدي داشته است، 

در سال ۹۱ ش��اهد كاهش 3۰ درصدي معامالت نسبت 
به سال ۹۰ بوديم.

در س��ال ۹2 هم كه دوران رونق بازار مس��كن بود، حجم 
معامالت كاهش يافت اما درس��ال ۹3، تعداد قراردادهاي 
خريد و فروش مسكن رشد كرد اما دوباره درسال ۹4 افت 
كرد و در س��ال ۹5 هم اتفاق خاص��ي در تعداد معامالت 
نداشتيم تا اينكه حجم معامالت در سال ۹6 نسبت به سال 
۹5، افزايش 3۰ درصدي داشت و پس از آن حجم معامالت 

در سال ۹۷ نسبت به ۹6 كاهش يافت. 

  رشد 71 درصدي قيمت در سال 
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 ۹۷ و متري 

۱۹ ميليون و ۷۰ هزار تومان است و كمترين ميزان قيمت 
هم به س��ال 8۹ و ثبت متري 3 ميليون و 55۰ هزار تومان 

باز مي گردد. 
نگاه به قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در ۱۰ ساله 
گذش��ته نش��ان مي دهد كه قيمت ها هم��واره روند 
صعودي داشته اند و بيشترين رشد ساالنه قيمت هم 
مربوط به سال ۹6 به ۹۷ با رشد ۷۱ درصدي است، يعني 
باالترين ميزان افزايش قيمت در دومين جهش قيمتي 
مسكن در سال ۹۷ رخ داده است، درحالي كه بررسي 
نخستين جهش قيمتي مسكن در سال ۹۱، 64 درصد 

رشد كرده است.
گرچه افزايش قيمت طي ۱۰ ساله اخير، روندي ثابت بوده 
اس��ت، اما كمترين درصد رشد مربوط به سال ۹3 به ۹4 با 

افزايش 2 درصدي است. 

  قيمت واحدهاي كوچك تر از 100 مترمربع
براساس گزارش  بانك مركزي متوسط قيمت هرمترمربع 
زيربنا در منطقه يك در شهريور سال ۹8، متري 25 ميليون 
تومان است، اما گزارش روزنامه »تعادل« از قيمت مسكن 
در منطقه يك نش��ان مي دهد، قيمت هرمترمربع اغلب 
واحدهاي مسكوني در اين منطقه باالي 25 ميليون تومان 
اس��ت. روزنامه »تعادل«، جدولي از قيمت كل ۱۰ واحد 
مسكوني كوچك تر از ۱۰۰ مترمربع را در برخي محالت اين 

منطقه ارايه داده است.
بررسي قيمت ها در ۱۰ محله از منطقه يك پايتخت نشان 
مي دهد كه قيمت هرمترمربع واحد مس��كوني باالي 25 
ميليون تومان است و براي خريد يك واحد مسكوني متوسط 
متراژ در اين منطقه با كمترين ميزان قيمت بايد دست كم 

يك ميليارد و 8۷5 ميليون تومان داشته باشيد.

اجراي ۱8 برنامه كاهش خطر در شريان هاي اضطراري تهران
پيروز حناچي، ش��هردار تهران با بيان اينكه با همكاري 
ژاپني ها آسيب پذيري تهران در برابر حوادثي چون زلزله 
مورد بررسي قرار گرفته است تاكيدكرد: شناسايي و تهيه 
نقشه گس��ل هاي تهران بر اين اساس در دستور كار قرار 
گرفت.همچنين شريان هاي تهران هم شناسايي شد و ۱8 
برنامه اولويت دار در خصوص كاهش خطر در اين شريان ها 

در حال حاضر در دست اجراست.
به گزارش ايسنا، حناچي در همايش ملي مصون سازي 
زيرس��اخت ها 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 بحران ه��ا در اختيار 
ما هس��تند و برخي ه��م در اختيار ما نيس��تند، اما قابل 
شناسايي اند گفت: عوامل متعددي باعث آسيب پذيري 

در شهرها مي شوند كه شامل عوامل فيزيكي ساختمان ها، 
مهاجرت به شهرها، مباحث حاشيه نشيني مي شود و ايجاد 
گروه هاي آسيب پذير مي ش��ود و همچنين آسيب هاي 

فرهنگي سياسي و اقتصادي و نيز ... ديده شده است.
او با اشاره به اينكه آسيب ها يا از اراده انسان خارج هستند 
يا اينكه آسيب هاي انسان ساز هستند افزود: در كالنشهر 
تهران، اقداماتي در خصوص مقابله با آسيب ها انجام شده 
است كه تحت عنوان پدافند غير عامل يا تاب آوري شهري 
از آن ياد مي شود و نقطه شروع آن نيز به بعد از زلزله ژاپن 
باز مي گردد. در زلزله كوبه ژاپن 6 هزار نفر جان خود را از 
دست دادند و تقريبًا تمام شريان هاي اصلي شهر تخريب 
شدند. همچنين گفته مي شود، تلفات ناشي بعد از زلزله 
خيلي بيشتر از تلفات خود زلزله بود. اين زلزله نقطه عطفي 

براي ژاپني ها و كل دنيا بود زيرا بسياري از تجربياتي كه در 
حوزه ريسك و بحران داريم به كشورهايي مربوط مي شود 

كه در اين زمينه تجربيات بيشتري دارند.
او با بيان اينكه در حال حاضر بانك اطالعات خوبي در مورد 
زير ساخت ها در تهران داريم كه اطالعات جديد هم به آن 
اضافه مي شود گفت: درحال حاضر چيزي كه مهم است 
پرداختن به اطالعات و تصميم گيري بر اساس اطالعات و 
برنامه ريزي 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 
شريان هاي تهران هم شناسايي شد و ۱8 برنامه اولويت دار 
در خصوص كاهش خطر در ش��ريان هاي تهران در حال 

حاضر در دست اجراست. او ادامه داد: ايمن سازي 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 راه هاي 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 ساختمان هاي مهم مانند 
بيمارستان ها 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 آسيب ها و همين طور برگزاري مانورها و مخاطرات 

ناش��ي از آنها را كم مي كند 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 ۹5 براي اولين بار 
آمارگيري درخصوص مهاجرت انجام شد اما چرا مديران 
شهري به آن توجه نمي كنند، چرا شهرداران شهرهاي 
مياني بزرگ و كوچك به اين موضوع توجهي ندارد، اگر 
به عنوان شهردار شهرهاي بزرگ و كوچك و مياني به اين 
آمارها توجه مي كرديم كه از شهرهاي ما به چه شهرهايي 
مهاجرت مي شود و اگر در آن شهرهاي مبدا مهاجرت، 
خدمات و امكانات مناسبي ارايه مي داديم، مي توانستيم 
در مانايي جمعيت موثر باشيم. اين آمارهاي مهاجرتي 

براي تك تك شهرها احصا شده است.
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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 ۱3۹3 
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 
غيردولتي بايد مستند قانوني داشته باشد و تعيين 
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.
براساس ماده ۹2 قانون تشكيالت و آيين دادرسي 
ديوان عدالت اداري چنانچه مصوبه اي در هيات 
عمومي ابطال ش��ود، رعايت مف��اد رأي هيات 

عمومي در مصوبات بعدي الزامي است.

اطالع دقيقي از سرنوشت 
»پرونده امالك نجومي« نداريم

محمود ميرلوحي، رييس كميته اقتصادي شوراي 
شهر تهران گفت: متاسفانه هنوز اطالعات دقيقي از 

سرنوشت »پرونده امالك نجومي« نداريم.
به گزارش ايلنا، ميرلوحي درخصوص بازپس گيري 
امالك شهرداري تهران اظهار كرد: پرونده اي تحت 
عنوان »ام��الك نجومي« قب��ل از روي كار آمدن 
شوراي شهر پنجم مطرح شد كه بازتاب رسانه اي 
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 
مسترد شده است، اظهار كرد: قوه قضاييه چند مورد 
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 شهردار وقت تهران، محمدعلي نجفي تحت 
عنوان »گزارش تغيير و تحول« به ش��ورا ارايه و بر 
اساس آن اعالم ش��د؛ 6۷4 ملك شهرداري تهران 
در اختيار افراد حقيقي و حقوقي ق��رار دارد. از آن 
زم��ان با پيگيري هاي بعدي اين تع��داد به ۱۹۰4 
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 واگذاري ها به عنوان مثال به 
موسسات مردم نهاد غيردولتي، خيريه ها و اماكن 
مذهبي بايد تناسب وجود داشته باشد، اظهار كرد: 
نبايد بيش��تر از 5۰ درصد به خيريه ها و نهادهاي 
مذهبي يارانه داد، نبايد اينگونه باش��د كه كس��ي 
بخواهد ساالنه ۱۰ ميليون تومان كار خيريه انجام 
دهد، اما اجاره ملك شهرداري كه در اختيار دارد، 
۱۰۰ ميليون تومان باشد. عضو شوراي شهر تهران 
با بيان اينكه منتظر ارايه هرچه زودتر اين فهرست 
هستيم، افزود: متاسفانه روند بازگشت امالك خيلي 
كند است و تنها ۱6۹ واحد آن هم با پيگيري هاي 
قضايي احصا شده است. عده اي فكر مي كنند، اين 
امالك حق  آنها است، در حالي كه شهرداري مدام 
اعالم مي كند، اين امالك دارايي هاي مردم است و 

بايد هرچه زودتر بازگردد.
ميرلوحي در پاس��خ به اينك��ه ضرب االجلي براي 
بازپس گيري امالك تا شهريور اعالم كرديد، اما چرا 
محقق نشد، گفت: انتظار ما بازپس گيري 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 همين روزها به پايان مي رسد و 
اگر نشود امالك را با سرعت بيشتري پس بگيريم، 
خودمان به سمت تحقيق و تفحص پيش مي رويم.

واگذاري ۲۲ هزار هكتار اراضي 
پارك سرخه حصار به شهرداري 

روز گذش��ته در مراسمي با حضور محمود حجتي 
وزير جهاد كشاورزي و پيروز حناچي شهردار تهران 
تفاهمنامه »اجراي مديريت بهره وري و نگهداري از 
پارك هاي جنگلي و توسعه فضاي سبز شهر تهران 
با شهرداري« امضا ش��د. در اين راستا وزارت جهاد 
كش��اورزي 22 هزار هكتار اراض��ي پارك جنگلي 
س��رخه حصار را به مدت 3۰ س��ال به ش��هرداري 

تهران واگذار كرد.
به گزارش مهر تفاهم نامه اجراي مديريت بهره وري و 
نگهداري از پارك هاي جنگلي و توسعه فضاي سبز 
شهر تهران در چارچوب تبصره ۱ ماده 2 قانون ملي 
ش��دن جنگل ها و مراتع كشور و مفاد ماده 3 قانون 
حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور بين 
وزارت جهاد كشاورزي و شهرداري تهران به امضا 
رسيد. براساس مفاد تفاهم نامه مذكور پارك جنگلي 
سرخه حصار به ش��هرداري تهران احاله مديريت 
خواهد شد و شهرداري منطقه ۱3 تهران مي تواند 
براساس اين تفاهم نامه و قبل از انعقاد قرارداد ماده 
3 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها، بودجه 
اجرايي مورد نياز پارك س��رخه حصار را از مراجع 

مربوطه پيگيري كند.
همچنين، پيرو توافق انجام شده مقرر شد شهرداري 
تهران به جاي س��اختمان نيم��ه كاره احداثي در 
بوستان جنگلي ياس، متعاقب هماهنگي با سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور ساختماني را 
به عنوان جايگزين و معوض آن )از اموال متعلق به 

شهرداري تهران( به مجموعه تحويل دهد.

قيمت هاي پيشنهادي واحدهاي مسكوني متوسط متراژ در منطقه يك تهران )ميليون تومان( 
قيمت كلقيمت هرمترمربع متراژمحله
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صنعت،معدن و تجارت14اخبار

ليست ممنوعه هاي واردات طوالني تر مي شود 

صرفه جويي ارزي در صنايع كليد خورد
تعادل| 

»ليس��ت ممنوعه هاي وارداتي طوالني تر شد.« براساس 
اظهارات روز گذش��ته وزير صمت، سياس��ت كاهش ۱۰ 
ميليارد دالري واردات كشور تا سال ۱۴۰۰ دنبال مي شود؛ 
بر همين اساس،  از اين پس شاهد ممنوعيت هاي بيشتري 
در حوزه واردات ب��ه ويژه در بخش هاي مختلف صنعتي 
كشور خواهيم بود. اما دستيابي به چنين هدفي، نيازمند ۲ 
ميليارد دالر سرمايه گذاري ارزي و ۲۰ هزار ميليارد تومان 
سرمايه گذاري ريالي )در مجموع حدود چهار ميليارد دالر( 
است. با اتخاذ اين سياست، كاهش ارزي بري در صنايعي 
چون »نساجي و پوشاك، صنايع سلولزي، صنايع شيميايي، 
صنايع معدني، صنايع فلزي، لوازم خانگي، ماشين آالت، 
صنعت خودرو و ل��وازم برقي و الكتريكي« رخ خواهد داد. 
البته در همين راستا، بانك مركزي تضمين كرده است با 
تشكيل صندوق هاي سرمايه گذاري در كشور سرمايه هاي 
مردمي را جذب كند تا در صنايع مورد استفاده قرار گيرد. 

   سياست كاهش واردات 
وزير صنعت، معدن و تجارت در جريان دومين ميز تخصصي 
تعميق ساخت داخل صنعت خودرو از برنامه ريزي براي 
كاهش ۱۰ ميليارد دالري واردات كش��ور تا سال ۱۴۰۰ 
خبر داد كه بخشي از آن در اجراي ميزهاي تعميق ساخت 
داخل دنبال مي شود و گفت: دستيابي به اين هدف نيازمند 
۲ ميليارد دالر سرمايه گذاري ارزي و ۲۰ هزار ميليارد تومان 
س��رمايه گذاري ريالي )در مجموع حدود چهار ميليارد 

دالر( است.
رضا رحماني ادامه داد: ۱.۲ ميليارد دالر از اين صرفه جويي 
در صنعت نساجي و پوشاك، ۵۰۰ ميليون دالر در صنايع 
سلولزي، ۲.۷ ميليارد دالر در صنايع شيميايي، ۲.۴ ميليارد 
دالر در صنايع معدني، ۶۰۰ ميليون دالر در صنايع فلزي، 
۶۵۰ ميلي��ون دالر در لوازم خانگي، ۶۵۰ ميليون دالر در 
ماش��ين آالت، ۱.۴ ميليارد دالر در صنعت خودرو و ۲۵۰ 
ميلي��ون دالر در لوازم برقي و الكتريك��ي خواهد بود. او از 
قول مساعد اين بانك براي تامين ۱۰۰ هزار ميليارد تومان 
نقدينگي صنايع در ۶ ماهه دوم امس��ال خبر داد و گفت: 
اكنون برنامه هاي توسعه اي و ساخت داخل وزارت صنعت، 
معدن و تجارت آماده اس��ت و انتظار مي رود كس��اني كه 

توانايي همكاري دارند پاي كار بيايند.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حجم سرمايه هاي 
سرگردان در سطح جامعه، ابراز اميدواري كرد: بانك مركزي 
با تضمين كردن تشكيل صندوق هاي سرمايه گذاري در 
كشور سرمايه هاي مردمي را جذب آنها كند تا در صنايع 

مورد اس��تفاده قرار گرفته ش��ود. او به برنامه ريزي براي 
افزايش ۲۶۰ هزار دس��تگاه خودروي س��واري بيشتر در 
سال ۹۸ نسبت به سال گذشته )در مجموع ۱.۲ ميليون 
دس��تگاه خودروي س��واري در سال ۹۸( اش��اره كرد كه 
نيازمند ۶ هزار ميليارد تومان س��رمايه در گردش و ۵۰۰ 
ميليون يورو سرمايه گذاري ارزي است.رحماني همچنين 
از برنامه ريزي براي فعال سازي ۲ هزار واحد صنعتي راكد 
در سال جاري خبر داد كه نيازمند نقدينگي است. او درباره 
توليد الستيك خودروهاي سنگين در كشور گفت: تا سال 
گذشته ۷۰ درصد اين الستيك ها وارداتي بود، اما با تعريف ۵ 
طرح در اين زمينه در شهرهاي »اردبيل، بيرجند، كرمانشاه، 
سنندج و زابل » حداكثر تا 3 سال آينده نيازهاي كشور را رفع 
خواهيم كرد.اين مقام مسوول اظهار كرد: اكنون در توليد 
چادر مشكي ۸۰ درصد واردات داريم، اما با تعريف طرحي 
در قزوين و با تولي��د 3۰ ميليون متري اين محصول، 3۰ 
درصد از واردات آن كاسته خواهد شد. او بيان كرد: تا پايان 
سال پنج ميز تعميق ساخت داخل ديگر در صنعت خودرو 
خواهيم داشت و عالوه بر آن برگزاري اين ميزها در صنايع 
لوازم خانگي، فوالد، مس، پتروشيمي، موتورسيكلت، برق 

و الكترونيك و حوزه فناوري اطالعات را در برنامه داريم.

   ضرورت كاهش يارانه هاي پنهان
از آنسو، در اين نشست عضو هيات عالي حل اختالف سران 
قوا نيز با بيان اينكه ساالنه بيش از يك تريليون و 3۰۰ هزار 
ميليارد تومان يارانه پنهان پرداخت مي شود، گفت: اين رقم 
در كشور همسايه غربي ما صفر است و دولت و مجلس بايد 
با همكاري يكديگر حداقل اين عدد را به يك چهارم برسانند 
تا اقتصاد كشور آسيب نبيند. محمدحسن ابوترابي فرد اظهار 
كرد: دشمن همواره به دنبال اين بوده كه با اعمال تحريم ها، 
صنعت كشور را نابود كند. هر چند ما در روزهاي اول شاهد 
ركود و تعطيلي برخي صنايع بوديم اما اكنون تمام آمارها 
حكايت از جهش در توليدات حوزه هاي مختلف دارد. او با 
اشاره به بازديد خود از كارخانه سايپا گفت: اين مجموعه نيز 
پس از يك دوران ركود ش��اهد جهش معناداري در توليد 
است و پيش بيني سايپا اين است كه توليدات اين شركت در 
سال ۹۸ تا ۵۴۰ هزار خودرو افزايش پيدا كند و تهديدها به 
يك فرصت تبديل شود. امروز ما توانسته ايم به معناي واقعي 
تهديدها را تبديل به فرصت كنيم. در سال ۹۷ توليد سايپا تا 
۷۰۰ دستگاه در روز كاهش پيدا كرده بود، اما در شش ماهه 
نخست امسال توليد بين ۱۸۰۰ تا ۲ هزار دستگاه در روز 
افزايش يافته و حدود سه برابر شده است. امروز با يك جهش 
معنادار مواجه هستيم. عضو هيات عالي حل اختالف سران 

قوا همچنين با اشاره به صحبت هاي وزير صمت درباره نياز به 
تامين مالي گفت: اينكه آقاي رحماني گفتند ما به منابع مالي 
زيادي نياز نداريم و فقط سرمايه در گردش مي خواهيم به 
معني اين است كه در سال هاي قبل سرمايه گذاري مناسبي 
انجام شده است. منابع هميشه محدود هستند و مهم اين 
است كه سياست گذاران كشور منابع را به سمتي هدايت 

كنند كه اثرگذار و مولد باشد.

   كاهش 85 ميليون يورو ارزبري در يك سال
از سوي ديگر، سرپرست معاونت امور صنايع وزارت صمت 
نيز در اين نشس��ت عنوان كرد: با برگزاري نخستين ميز 
تعميق ساخت داخل در صنعت خودرو در ماه هاي گذشته، 
تاكنون ۹ قطعه به توليد انبوه رسيده و با توليد انبوه سه قطعه 
بيش از ۲۰ هزار دستگاه خودروي ناقص خودروسازان از كف 
پاركينگ ها خارج شد. مهدي صادقي نياركي افزود: در ميز 
نخست تعميق ساخت داخل قراردادهايي بين »ساپكو، 
سازه گستر و مگاموتور« با 3۲ شركت قطعه ساز با هدف 
توليد 3۵ قطعه براي يك سال مصرف ايران خودرو و سايپا 
منعقد شد. ارزش ريالي سرمايه گذاري اين قراردادها ۷۴۰ 
ميليارد تومان بود كه انتظار مي رود طي يك سال ۸۵ ميليون 
يورو كاهش ارزبري به دنبال داشته باشد. او با اشاره به اينكه 
اكنون، قرارداد همكاري با 3۶ شركت قطعه ساز با هدف 
داخلي سازي ۴۲ قطعه منعقد مي شود، افزود: ارزش اين 
قراردادها بين خودروسازان و قطعه سازان يك هزار و ۲۰۰ 
ميليارد تومان است و صرفه جويي ارزي ۹۰ ميليون يورويي 
به دنبال خواهد داشت. با برگزاري اين دو ميز، در مجموع ۷۷ 
قطعه خودرويي در داخل توليد شده و ۱۷۵ ميليون يورو 

كاهش ارزبري براي كشور به دنبال خواهد داشت.
در اين راستا، مديركل دفتر حمل ونقل وزارت صمت نيز 
در اين نشست گفت: در ميز اول تعميق ساخت داخل در 
صنعت خودرو براي داخلي سازي 3۵ قطعه قرارداد امضا شد 
كه ۱۲ قطعه آن تاكنون به توليد انبوه رسيده و در ميز دوم 

براي داخلي سازي ۴۲ قطعه با 3۶ قطعه ساز قرارداد بسته 
شده است. سيدرضا مفيدي بيان كرد: ايجاد سامانه توانيران 
براي پيگيري ساخت داخل يك ابتكار بوده تا سرمايه گذاران 
به سمت اطالعات درست هدايت شوند. مفيدي افزود: در 
ميز اول، 3۲ شركت س��ازنده توليد 3۵ قطعه را بر عهده 
گرفتند و ۱۲ قطعه از 3۵ قطعه ميز اول ساخت داخل به 
توليد انبوه رسيده و ۲3 قطعه تا پايان سال وارد چرخه توليد 
انبوه خواهد شد. او وارداتي بودن قطعه و سرمايه گذاري كم 
و متوسط و قطعاتي از خودروهاي راهبردي از ويژگي هاي 
ميز دوم دانست و بيان كرد: در ميز دوم خواستيم محصول 
قطعه سازان كوچك و متوسط را تحت پوشش قرار دهيم 
و در اين ميز براي داخلي سازي ۴۲ قطعه با 3۶ قطعه ساز 
قرارداد بسته شد. به گفته او، ارزش قراردادهاي ميزدوم بالغ 
يك هزار و ۲3۱ ميليارد تومان است كه باالي ۹۱ ميليون 

يورو كاهش ارزبري دارد.

   پنج پيشنهاد 
از سوي ديگر، دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه 
و قطعه س��ازان هم در اظهاراتي بيان كرد: براس��اس 
سياست داخلي س��ازي قطعات تا پايان سال جاري، 
سهم داخلي س��ازي قطعات خودرويي به ۲۵ درصد 
ارزش واردات آن خواهد رسيد. آرش محبي نژاد افزود: 
برگزاري دو ميز تعميق ساخت داخل قطعات صنعت 
خودرو، تاكنون موجب شده تا حدود ۲۰۰ ميليون دالر 
داخلي سازي در اين صنعت انجام شود و بر اين اساس 
مانع ورود ۱۰ درصدي واردات ش��ده است. بنابه آمار 
اعالمي از سوي او، ساالنه 3.۵ ميليارد دالر صرف واردات 
كاالها و قطعات مورد نياز خودروسازان و قطعه سازان 
ش��ده، ۱.۱ ميليارد دالر قطعات قاچاق وارد مي شود و 
۱.۵ ميليارد دالر در بازار خدمات پس از فروش خودروها 
صرف مي شود. در همين حال، مديرعامل ايران خودرو هم 
بيان كرد: از محل قرادادهايي كه در راستاي داخلي سازي 

قطعات در ميز نخست تعميق داخل با قطعه سازان منعقد 
شده، ۴۴ ميليون دالر صرفه جويي ارزي در ايران خودرو 
انجام مي شود. فرشاد مقيمي افزود: در ميز نخست كه به 
همت وزارتخانه در ماه هاي گذشته تشكيل شد، اكنون ۶ 
قطعه مورد نياز محصوالت ايران خودرو به توليد انبوه رسيده 
و در خطوط توليد در حال استفاده است. او بيان كرد: پنج 
قطعه ديگر نيز در مراحل پاياني توليد انبوه است و تاييد نمونه 
يك قطعه ديگر نيز به انجام رسيده است. اين مقام مسوول 
از مشخص شدن سهم داخلي س��ازي پنج ماژول اصلي 
محصوالت اين گروه صنعتي شامل برق و الكترونيك، بدنه، 
تزيينات داخلي، شاسي و قواي محركه به منظور كاهش 

آسيب پذيري در برابر تحريم ها خبر داد. 
همچني��ن در اين نشس��ت، س��يدجواد س��ليماني، 
 مديرعامل سايپا با بيان اين اينكه اين گروه خودروسازي 
در ميز نخست داخلي سازي، تعداد ۱۵ قطعه و در ميز 
دوم ۲۴ قطعه مورد نياز محصوالت خود را بومي سازي 
كرده، گفت: در ميز نخس��ت براي هر دستگاه خودرو 
۱۸۶ يورو كاهش هزينه محقق شد كه اين عدد در ميز 
دوم به ۲۴۷ يورو رسيده است. بنابراظهارات او، با اجراي 
اين پروژه تعداد خودروهاي ناقص كف كارخانه از ۹۶ 
هزار دستگاه در ابتداي سه ماهه دوم امسال به كمتر از 
۲۵ هزار 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 ۲۰ هزار 
دستگاه خواهد رسيد. او افزود: بزودي طرح سايپا براي 
بومي سازي قطعات محصوالت پلت فرم SP۱۰۰ و نحوه 
همكاري با شركت هاي دانش بنيان و توليدكنندگان 
داخلي اعالم خواهد شد. ارزبري هر دستگاه پرايد هزار 
و ۸3۰ يورو بود كه با بومي سازي كامل چندين قطعه 
اين خودرو، نياز ارزي اين محصول به هزار و ۴۰۰ يورو 
كاهش يافته و قصد داريم تا پايان سال جاري اين رقم را 

به كمتر از هزار يورو برسانيم.

سخنگوي ستاد مبارزه  با قاچاق كاال و ارز: 

سامانه هاي مبارزه با قاچاق تا پايان سال نهايي شود
س��خنگوي س��تاد مبارزه با قاچاق با بيان اينكه روند 
پيشرفت سامانه هاي مبارزه با قاچاق كند است، گفت: 
در جلس��ه اي با حضور رييس جمهور مقرر شد تمام 

سامانه ها تا پايان امسال نهايي شوند.
حميدرضا دهقاني نيا در گفت وگو با مهر اظهار كرد: 
بر اس��اس آنچه در قانون مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز و 
آيي��ن نامه اجرايي م��واد ۵ و ۶ مرتبط با موضوع ذكر 
شده، در حال حاضر هيچ سامانه اي نداريم كه تحليل، 
طراحي، تهيه، اجرا، عملياتي و مستقر نشده باشد البته 
به استثناي س��امانه پرونده هاي قاچاق. او افزود: اگر 
گام هاي اجرايي را شامل ۴ شاخص  تحليل، طراحي، 
عملياتي سازي و بهره برداري در نظر بگيريم حداقل در 
هر سامانه بيش از ۵۰ درصد پيشرفت داشته ايم. برخي 
از سامانه ها باالي ۷۰ درصد و برخي سامانه ها بين ۶۰ 

تا ۷۰ درصد پيشرفت داشته اند.
دهقاني نيا با اشاره به موانع توسعه سامانه ها و استقرار 
نهاي��ي، گفت: موض��وع اصلي تب��ادل اطالعات بين 
سامانه ها است؛ در ستاد به تفكيك هر دستگاه و سامانه 
و سيستم هاي 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 سازمان هاي 
مربوطه، وزير كشور و رييس ستاد رسانديم. او ادامه داد: 
صورتجلسه مذكور را در جلسه اول مرداد ماه امسال 
در حضور رييس جمهور در قالب جلسه ۱۲۶ اعضاي 

ستاد مطرح كرديم و محتوا اين بود كه رييس جمهور 
تاكيد كرد كه دستگاه ها 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 تقسيم بندي مي شود؛ كار زمين مانده اي در 
رابطه با آنچه از نظر فني بايد تهيه مي شد نداريم چراكه 
موضوع مشخصا تبادل اطالعات است. او افزود: اما در 
اين بين به واسطه تغيير مكرر مديران دستگاهي، در 
پيشبرد س��امانه ها تعلل صورت مي گيرد 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 مي گيرد. اين مس��اله خود يك مانع اصلي در 
پيشبرد اهداف محسوب مي شود. او با اشاره به نظارت بر 
روند پيشبرد سامانه ها، افزود: كارگروهي تحت عنوان 
كارگروه فناوري هاي نوين و سامانه هاي الكترونيك و 
هوشمند در دفتر نظارت بر سامانه هاي 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��ده اي از دس��تگاه مربوطه در اي��ن كارگروه 

حضور دارند. در جلسات اين كارگروه موارد بر اساس 
صورتجلسه ۱۲۶ ستاد، مطرح و گزارش تهيه مي شود.

دهقاني نيا در پاس��خ به اين سوال كه علت كند بودن 
توسعه سامانه ها چيست، تصريح كرد: اينكه بگوييم 
س��امانه ها جلو نمي روند درست نيس��ت؛ هر روز در 
خصوص سامانه ها جلسات متعددي داريم. او افزود: 
اينكه ب��ه صورت صفر و ي��ك بگوييم در س��امانه ها 
پيشرفت نداريم غلط است و اگر بگوييم پيشرفت صد 
در صدي داش��ته ايم نيز غلط است.سخنگوي ستاد 
مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز گفت: روند پيشرفت 
سامانه ها كند است و بهتر مي تواند انجام شود بنابراين 
دستگاه ها بايد همت بيش��تري در اين زمينه كنند، 
مخصوصا كه در اين مورد مقام معظم رهبري تاكيد و 
رييس جمهوري دستور پيگيري داده اند. او تصريح كرد: 
من از پيشرفت حاصله راضي نيستم و انتظارات بيشتر 
است البته اين موضوع نافي زحمات دستگاه ها نيست.

اين مقام مس��وول در رابطه با تعداد سامانه ها، اظهار 
داشت: تعداد سامانه ها را نمي شود دقيق عنوان كرد 
زيرا برخي از سامانه ها قابل تفسير هستند. به عنوان 
مثال برخي مي گويند سامانه شناسه كاال ذيل سامانه 
جامع تجارت است و برخي مي گويند مستقل است. 
دهقاني نيا گف��ت: اما از بطن آيين نام��ه مي توان ۲۱ 
سامانه را احصا كرد و اگر سامانه هاي تكميلي ديگر را 

كنارش بگذاريم اين عدد باالتر مي رود.

قيمت شيرخام ارتباطي با تغيير در هزينه هاي توليد ندارد
ش�اتا | مديركل نظارت بر محصوالت كشاورزي و مواد 
غذايي سازمان حمايت توليد كنندگان و مصرف كنندگان 
درباره افزاي��ش قيمت محصوالت لبن��ي گفت: قيمت 
شيرخام ارتباطي با تغيير در هزينه هاي توليد ندارد. عليرضا 
رستمي با بيان اينكه تامين بخش عمده اي از نهاده هاي 
اصلي خوراك دام و طيور شامل كنجاله سويا، ذرت و جو 
از محل واردات با ارز رسمي ۴۲۰۰ توماني، تنظيم بازار و 
تعادل در بازار نهاده هاي خوراك دام و طيور در دستور كار 

قرار دارد؛ افزود: بر اين اساس افزايش قيمت محصوالت 
دام و طيور عمدتا ناشي از عملكرد مولفه هاي بازار )عرضه 
و تقاضا( است.او با اشاره به اينكه قيمت سبوس گندم به 
عنوان يكي از نهاده هاي فرعي در بهاي تمام شده شير و 
گوشت قرمز تاثير چنداني ندارد گفت: مقرر شد تا سبوس 
گندم به ازاي هركيلوگرم ۱۰.۰۰ تومان 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 هزينه هاي توليد ندارد.
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 امتياز »موبايل مسافري« 
قابل واگذاري نيست

تسنيم| رييس مركز توسعه تجارت الكترونيك 
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 كرده اند خبر داد. علي رهبري 
با اش��اره به سوءاس��تفاده هاي صورت گرفته در 
ثبت گوشي هاي قاچاق تحت عنوان گوشي هاي 
مسافري اظهار كرد: تا اين لحظه سوءاستفاده از 
رويه مس��افري در واردات 3۷ هزار گوشي تلفن 
همراه محرز شده و بر همين اساس براي ۷ هزار 
گوش��ي  تلفن همراهي كه در ش��بكه اپراتوري 
فعال شده اند، پيامك هشدار ارسال شده است. 
او با تاكيد بر اينكه هيچ يك از اين گوشي ها قطع 
نشده اند و صرفا پيامك هشدار براي آنها ارسال 
ش��ده اس��ت، افزود: از ميان اين 3۷ هزار گوشي 
تلفن همراه، تنها ۷ هزار گوش��ي موبايل داخل 
شبكه اپراتوري كشور فعال بوده كه در ۷ تا ۱۰ روز 
منتهي به تاريخ ارسال پيامك، فعال شده بودند 
و 3۰ هزار گوشي ديگر، نه سيم كارت داخلشان 

قرار گرفته و نه استعالم شده اند. 

رشد سه برابري سرمايه 
صندوق بيمه معدني

ايرنا|معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: 
براساس برنامه ريزي ها، امسال سرمايه صندوق 
بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني با رشد 
بيش از سه برابر از ۱۰۰ به 3۵۰ ميليارد تومان 
مي رس��د و س��ال آينده در چارچوب حمايت 
از بخش خصوصي دس��تيابي به ۵۰۰ ميليارد 
تومان خواهد رسيد. خداداد غريب پور تصريح 
كرد: صندوق ياد ش��ده حمايت و پشتيباني از 
فعاالن معدني بخش خصوصي را برعهده دارد 
و پيش بيني مي شود براي بهره برداران معدني 
نقش موثري نسبت به گذشته ايفا كند. او اجراي 
طرح احيا و فعالسازي معادن كوچك مقياس را از 
برنامه هاي اصلي وزارت صنعت، معدن وتجارت 
اعالم كرد و گفت: امسال ۱۵۰ معدن در دستور 
كار قرار گرفته كه پيش بيني مي ش��ود اشتغال 
س��ه هزار نفر را به دنبال داش��ته باشد. رييس 
هيات عام��ل ايميدرو برنامه امس��ال را افتتاح 
3.۹ ميلي��ارد دالر طرح هاي آماده بهره برداري 
ذكر كرد و گفت: پيش بيني ش��ده كه ۱۰ هزار 
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 طرح هاي مربوط ب��ه ايميدرو به 

بهره برداري رسيد.



15 جهان

از ُكندي رشد امريكا و چين تا سرنگوني ديكتاتور محبوب ترامپ

5ريسكيكهاقتصادجهانراتهديدميكند
گروه جهان| 

اكنون 10 س��ال اس��ت كه از بحران بزرگ مس��كن در 
اياالت متحده مي گذرد، بحراني كه بانك هاي 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 كارخانه ها و 
فرو ريختن تجارت جهاني در چند ماه اخير باعث شده كه 

نرخ بيكاري با سرعت زيادي افزايش پيدا كند. 
در حالي كه بانك هاي مركزي و قانونگذاران تالش مي كنند 
تا چرخ  دنده هاي بخش مالي را براي بهبود رشد اقتصادي 
روغن كاري كنند، روند بهبود رش��د بس��يار شكننده و 
پرهزينه شده است. در اين ميان چشم انداز وقوع يك ركود 
اقتصادي ديگر با كاهش رشد اقتصادي اياالت متحده و 
بزرگ ترين اقتصادهاي اروپا و آسيا اكنون واقعي تر از هر 
زمان ديگري است. شبكه سي ان بي سي نگاهي داشته است 
به برخي از تحوالت جهان كه مي توانند فشارهاي سياسي و 

مالي بيشتري را به بازارهاي جهاني وارد كنند. 

   ُكندي رشد اقتصادي اياالت متحده 
اين ضرب المثل را شنيده ايد »وقتي اقتصاد امريكا عطسه 
مي كند، اقتصاد جهاني س��رما مي خورد.« با آشكار شدن 
اثرات طرح مالياتي 1.5 هزار ميليارد توماني دونالد ترامپ، 
نفس هاي اقتص��اد اياالت متحده كم كم دارد به ش��ماره 
مي افتد. از ماه آوريل تا ژوئن امس��ال، س��رمايه گذاري  در 
كس��ب وكارها در مقايسه با مدت مش��ابه در سال 2018 
ميالدي ي��ك درصد كاهش يافته اس��ت. ع��الوه براين، 
شاخص اعتماد مصرف كننده نيز در ماه سپتامبر به نسبت 
ماه پيش از آن، بيشترين كاهش را نشان مي دهد. انتظارات 
مصرف كنندگان نس��بت به بهبود چشم انداز كوتاه مدت 
نيز در سپتامبر ش��ديدا كاهش يافته است. به تازگي هم 
آمارهايي از كاهش توليدات كارخانه اي منتش��ر شده كه 
توجه همه را به خود جلب كرده است. در اين آمارها آمده 
كه توليدات كارخانه اي به كمترين ميزان خود در 128 ماه 
گذشته رسيده است. فدرال رزرو رشد اقتصادي امريكا را در 
سال جاري 2.2درصد پيش بيني كرده كه كمتر از 3درصد 

موردنظر دولت ترامپ است. 

   انفجار بدهي چين 
چين اكنون بيش از سه برابر اندازه اقتصاد خود بدهي دارد. 
بانك تسويه بين الملل چندي پيش گزارش داد كه براي 

نخستين بار نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي چين 
به 303 درصد رس��يده و دومين اقتص��اد بزرگ جهان به 
دومين بدهكار بزرگ جهان نيز تبديل شده است. با وجود 
تالش هاي دولت چين براي محدود كردن چرخه بدهي، 
حجم بدهي هاي اين كشور به بيش از ۴0 هزار ميليارد دالر 
رسيده است. چين در سه ماهه دوم امسال رشد ۶.2 درصدي 
را به ثبت رساند كه ضعيف ترين رشد فصلي در طول 2۷ سال 
اخير محسوب مي شود. سال گذشته صندوق بين المللي 
پول به دنبال بررسي سالمت بخش مالي چين به اين كشور 
هشدار داد كه اقتصاد آن وابستگي زيادي به بدهي پيدا كرده 
اس��ت. تجزيه و تحليل سيستم مالي چين نشان مي دهد 
ميزان اعتبارات در اين كشور از استانداردهاي جهاني بسيار 
باالتر است. رشد اقتصادي سريع چين نيز بيشتر مديون 

استقراض هاي محلي و دولتي بوده است.

   اعتراض هاي هنگ كنگ
ناآرامي هاي عمومي در هنگ كنگ بيش از چهار ماه است 
كه ادامه پيدا كرده اس��ت. اعتراض ها به اليحه اس��ترداد 
متهمان به چين در ماه مارس آغاز ش��د. مخالفان دولت 
محلي هنگ كنگ 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 اعتراض ها و تشديد خشونت ها از سوي 
هر دو طرف باعث ش��ده كه اميدها ب��ه توانايي كري الم 
رييس اجرايي دولت محل��ي هنگ كنگ، براي حل اين 
بحران كمرنگ ش��ود. اين در حالي است كه هنگ كنگ 
يكي از پايگاه هاي كليدي فعاليت هاي مالي و تجاري در 
جهان به شمار مي رود. بانك تسويه حساب هاي بين المللي 
محاسبه كرده كه اين دولت شهر در سال 201۶ميالدي 

بر بيش از ۴3۷ ميلي��ارد دالر معام��الت ارزي خارجي 
نظارت داشته است. اين كشور همچنين يك مركز بزرگ 
صادراتي است و تقريبا تحويل كاال از سراسر جهان در اين 
مركز انجام مي شود. اين منطقه نقش مالي بسيار مهمي 
نيز در اقتصاد چين دارد. به همين دليل ادامه اعتراض ها 
و اخالل در فعاليت هاي تجاري و كاهش سرمايه گذاري 
در اين دولت ش��هر، مي تواند بر اقتصادها در اقصي نقاط 

جهان تاثير بگذارد. 

   اقتصاد شكننده آرژانتين 
در ابتداي س��ال 2019مي��الدي، م��ارك موبيوس 
س��رمايه گذار مطرح بازارهاي نوظهور اعالم كرد كه 
ش��ركت هايش را از آرژانتين دور نگه داش��ته است. او 
گفت: »كيفيت زندگي كاهش يافته، سطح آموزش روند 

نزولي داشته است و ما هنوز از وضعيت اقتصادي كالن 
راضي نيستيم.« موبيوس گفته بود كه تنها در صورتي 
در تصمي��م خود تجديدنظر مي كند كه مائوريس��يو 
ماكري رييس جمهوري 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 شوكه كننده 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 نيز 15درصد كاهش يافت 
و همين مساله باعث ش��ده كه استقراض در آرژانتين 
بيش از پيش گران شود. حجم بدهي هاي آرژانتين در 
2019 و 2020 ميالدي 80 ميليارد دالر اس��ت و اين 
احتمال را تقويت كرده كشور در كمتر از 20 سال براي 

سومين بار اعالم ورشكستگي كند. 

   سقوط ديكتاتور محبوب ترامپ 
ماه گذش��ته رس��انه هاي خبري در سراس��ر جهان از 
تظاهرات هاي گس��ترده در ش��هرهاي بزرگ مصر از 
جمله قاهره و اس��كندريه عليه عبدالفتاح السيس��ي 
رييس جمهوري اين كش��ور، خبر دادن��د. تظاهرات 
بدون مجوز دولتي از س��ال 2013 و به قدرت رسيدن 
السيس��ي غيرقانوني اس��ت. اعتراض هاي مصر تاثير 
مس��تقيمي بر ش��اخص بازار EGX30 مصر گذاشته 
و باعث كاهش 11درصدي آن ش��د ك��ه تقريبا تمام 
سودهاي انباشته در سال 2019 را از ميان برد چرا كه 
س��رمايه گذاران ترجيح دادند تا سرمايه هاي خود را از 
اين كشور خارج كنند. فاروق سوسا تحليلگر اقتصادي 
گلدمن ساكس، در يادداشتي در ماه سپتامبر گفت كه 
در صورت ادامه بي ثباتي هاي سياسي، تاثيرات منفي بر 
اقتصاد مصر مي تواند پايدارتر شود. اين در حالي است 
كه وزارت خارجه امريكا آمارهايي را منتشر كرده كه از 
سرمايه گذاري مستقيم 21.8 ميلياردي 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 
برداشتن او، احتماال در بهترين حالت به تنش كوتاه مدت 
ميان رياض و قاهره منجر خواهد شد و اين چيزي است 

كه مي تواند بازار نفت را تحت تاثير قرار دهد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

ربايندگان دانش آموزان 
نيجريه اي باج خواهي كردند

 گروه جهان| آدم ربايان مس��لحي كه پنج ش��نبه
 ۶ دانش آموز دختر و دو نفر از كاركنان يك مدرسه 
را در نيجري��ه ربوده بودند، در ازاي آزادي آنها طلب 
باج كرده اند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، فرماندار 
كادونا با اع��الم 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 آدم ربايان 
به عمل آمد، آنها تنها به شرط دريافت پول كه هنوز 
مبلغ آن را نيز تعيين نكرده اند گروگان هاي خود را 
آزاد مي كنند. پليس نيجريه گفته بود ش��ش نفر از 
دانش آموزان 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 گروه هاي مس��لح اغلب اقدام ب��ه آدم ربايي براي 
دريافت مبالغ مالي از خانواده ها مي كنند. مسووالن 
نيجريه گفته اند كه نهايت تالش خود را براي آزادي 
قربانيان خواهند كرد حال آنكه در سال 201۴ نيز 
بيش از 2۷0 دانش آموز دختر در ش��هرك شيبوك 
توسط بوكوحرام ربوده شد و 100نفر از آنها همچنان 
در گ��روگان اين گروه باقي مانده ان��د. بوكو حرام از 
2009 بيش از 2۷ هزار نفر را در نيجريه و كشورهاي 
همسايه آن در غرب آفريقا كشته و ميليون ها نفر را 
نيز آواره كرده است. اين گروه قبال با گروه تروريستي 

داعش در سوريه و عراق نيز بيعت كرده بود.

گانتس: نخست وزيري را از 
نتانياهو مي گيرم 

گروه جهان| رييس ائتالف آبي- سفيد در سرزمين هاي 
اشغالي در پي بي نتيجه ماندن ديدار پنج شنبه بنيامين 
نتانياهو با آويگدور ليبرمن رييس حزب »اسراييل بيتنا« 
و ناتواني او در تشكيل ائتالف دولتي جديد، تاكيد كرده 
كه سمت نخست وزيري را از او خواهيم گرفت. به گزارش 
مركز اطالع رساني فلس��طين، بني گانتس در توييتي 
اعالم كرده: »براي اسراييلي ها بهتر است نخست وزيري 
داشته باشند كه به فكر آنها باشد نه سرگرم پرونده هاي 
فسادش و اينكه قادر به اداره كابينه باشد نه اينكه به دليل 
)فس��اد( در دادگاه حاضر شود؛ نخست وزيري كه براي 
توسعه نظام بهداشت و س��المت وقت بگذارد نه اينكه 
وقت خود را صرف نشستن و گفت وگو با وكاليش كند.«  
بني گانتس خطاب به نتانياهو گفته اس��ت: »به دنبال 
حفظ سمتت نباش، ما آن را از تو مي گيريم و اسراييل 
را به پيش مي بريم.« منابع صهيونيستي گزارش دادند 
نتانياهو احتمال اقدام در راس��تاي برگزاري انتخابات 
مقدماتي سريع در خصوص رياست حزب ليكود را بررسي 
مي كند. اين منابع گفته اند هدف از اين گام، از بين بردن 
اوهام تمرد و نافرماني داخلي در حزب ليكود است كه 
احزاب ديگر اسراييل آن را آرزو مي كنند كه اين مساله 
مانع پيوستن آنها به دولت وحدت مي شود. اين منابع به 
توئيت »گدعون ساعر« از اعضاي كنست با عنوان شماره 
شش ليكود اشاره كردند كه نوشته بود: »آماده هستم.« 
او توضيح نداده اس��ت كه آيا تصميم دارد در انتخابات 
مقدماتي با بنيامين نتانياهو به رقابت بپردازد يا خير. در 
انتخابات اخير هيچ يك از احزاب موفق نشدند تا اكثريت 

مطلق براي تشكيل دولت را به دست آورند. 

 اعتراض شديد چين
 به رزمايش نظامي هند 

گروه جهان|يك هفته پيش از ديدار نارندرا مودي 
نخست وزير هند، با شي جين پينگ رييس جمهوري 
چين، پكن به رزمايش در حال برگزاري هند در ايالت 
اروناچال پرادش به شدت اعتراض كرد. تايمز او اينديا 
نوشته، مقام هاي هندي گفته اند اين اعتراض در ديدار 
پنج ش��نبه »لو ژاويي« معاون وزي��ر خارجه چين، با 
»ويجي گوخال« همتاي هندي او در دهلي نو اعالم شد. 
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 مي دهد. هند نيز اعالم كرده اين رزمايش در 
فاصله 100كيلومتري از مرزهاي مشترك دو كشور 
 انجام مي ش��ود و زمان برگ��زاري آن ارتباطي با ديدار

 غير رسمي ميان مودي و شي جين پينگ ندارد. نشست 
غير رسمي رهبران هند و چين 11 اكتبر در جنوب هند 
برگزار خواهد شد. اين نشس��ت غيررسمي در حالي 
برگزاري مي شود 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 سرمايه گذاري هاي چين 
در كشمير تحت كنترل پاكستان ناراضي است اعالم 
كرده به طرح »كمربند و جاده« چين به دليل عبور آن 
از خاك هند )كشمير( كه تحت اشغال پاكستان است 
نخواهد پيوست. تنش هاي مرزي ميان هند و چين از دو 
ماه گذشته پس از آنكه دولت هند امتيازات خاص ايالت 
جامو و كشمير را لغو كرد و اين ايالت را به دو بخش جامو 

و كشمير و الداخ تقسيم كرد، افزايش يافت.

توقف فعاليت هاي شبكه ريلي 
در هنگ كنگ 

گروه جهان| فعاليت تمامي قطارهاي ش��بكه ريلي 
هنگ كنگ در پي به خش��ونت كشيده ش��دن دوباره 
اعتراض ها متوقف شد. به گزارش بي بي سي، مقامات اداره 
حمل و نقل هنگ كنگ گفته اند تا زماني كه ماموران تعمير 
و نگهداري مترو نتوانند خرابي هاي ناشي از تخريب هاي 
انجام شده در ايستگاه هاي مترو توسط تظاهرات كنندگان 
را تعمير و مرمت كنند، خطوط مترو بازگشايي نخواهد 
شد. هزاران معترض در هنگ كنگ در اعتراض به قانون 
جديد ممنوعيت استفاده از ماسك به خيابان ها رفتند كه 
به خشونت كشيده شد. گفته شده، بر اثر اين تظاهرات ها 
فروشگاه هاي زنجيره اي، بانك ها و مراكز تجاري امكان 
فعالي��ت را از دس��ت دادن��د.  كري لم ريي��س اجرايي 
هنگ كنگ، از پنج شنبه و در تالش براي مقابله با افزايش 
موج اعتراضات ضد دولتي با اس��تفاده از قانون شرايط 
اضطراري كه در زمان استعمار بريتانيا بر هنگ كنگ اجرا 
مي شد، استفاده از ماسك را در اين اعتراضات ممنوع كرد. 
بسياري از معترضان براي حفاظت از خود در مقابل گاز 
اشك آور و شناسايي نشدن از ماسك استفاده مي كنند. 
اين ممنوعيت شامل پوشاندن صورت به هر شكلي حتي 
با نقاشي كردن مي شود. تنها افرادي كه به داليل بهداشتي 
ماسك مي زنند يا شغل آنها، اين كار را ايجاب مي كند، از 
اين قانون مستنثني خواهند بود. لم در نخستين واكنش 
نسبت به اعتراض هاي روز جمعه، خشونت ها اعمال 
شده از سوي تظاهرات كنندگان را محكوم كرد و آنان را 
آشوبگر خواند. او گفته: »خشونت هاي آشوبگران شب 
سياهي را براي هنگ كنگ به بار آورده و موجب شده 

تا اين منطقه امروز نيمه فلج شود.« 

بازگشايي منطقه گردشگري 
كره شمالي 

گ�روه جهان| كره ش��مالي اعالم كرده ك��ه با وجود 
تحريم هاي س��ازمان ملل در واكنش به آزمايش هاي 
موش��كي و اتمي بار ديگر منطقه گردش��گري را روي 
توريس��ت هاي خارجي باز مي كند. به گزارش تلگراف، 
اي��االت متح��ده وعده داده ك��ه مي خواه��د برخي از 
تحريم هاي سطح پايين عليه كره شمالي را در جريان 
ديدار ميان مذاكره كنندگان دو كشور در استكهلم لغو 
كند؛ اين نخستين بار از زمان شكست مذاكرات اتمي 
خواهد بود كه مذاكره كنن��دگان دو طرف با هم ديدار 
مي كنند. پيونگ يانگ بارها اعالم كرده كه قصد دارد تا 
حضور تورهاي گردشگري در منطقه »كومگانگ« را بار 
ديگر امكان پذير كند. تا جوالي 2008 حدود يك ميليون 
سكنه كره جنوبي از اين منطقه ديدن كردند كه يكي از 
منابع درآمد براي پيونگ يانگ محسوب مي شد اما در آن 
تاريخ يك سرباز كره شمالي، توريست كره جنوبي را كه 
بطور غير عمد به منطقه اي حفاظت شده وارد شده بود، 
به ضرب گلوله كشت و از آن زمان سفر به اين منطقه 
گردشگري منع شد. اين منطقه براي نخستين بار در 
1998 و به عنوان بخش��ي از تالش هاي 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 توريست ها اجازه داده شود 
به اين منطقه بروند. بازگشايي اين منطقه گردشگري 
همچنين باعث تثبيت محبوبي��ت »مون جائه اين« 

رييس جمهوري كره جنوبي، هم مي شود. 
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امريكا بدون بيمه درماني
 به مهاجران ويزا نمي دهد

گروه جه�ان| دول��ت اياالت متح��ده امريكا به 
مهاجراني كه قادر ب��ه پرداخت هزينه هاي درماني 
خود نيستند اجازه ورود به اين كشور را نخواهد داد. 
اين اقدام دولت ترامپ به دليل مهار مهاجرت به امريكا 
انجام گرفته است. به گزارش خبرگزاري آلمان، طبق 
دس��تور جديدي كه دونالد ترامپ رييس جمهور 
امريكا، امضا كرده ويزا براي مهاجران فقط در صورتي 
صادر مي شود كه متقاضي بتواند ثابت كند كه بار مالي 
براي سيستم درماني امريكا تحميل نخواهد كرد. 
بنابراين متقاضيان ويزا بايد ثابت كنند كه بيمه درماني 
دارند يا خودشان قادرند هزينه هاي پزشكي و درماني 
را پرداخت كنند. دونالد ترامپ در دستور جديد خود 
تاكيد كرده مهاجران با ورود به امريكا نبايد به سيستم 
درماني اين كشور فشار بياورند و هزينه مراقبت هاي 
پزش��كي آنان را نبايد ماليات دهندگان امريكايي 
بپردازند. دستور جديد ترامپ قرار است حدود يك 
ماه ديگر يعني از سوم نوامبر 2019 اجرايي شود. در 
بيانيه كاخ سفيد آمده: »از آنجا كه سيستم خدمات 
درماني امريكا با چالش هاي ناش��ي از مراقبت هاي 
غيرقابل جبران روبرو است، دولت واشنگتن با تاييد 
هزاران خارج��ي كه نمي توانند از عهده هزينه هاي 

درماني خود برآيند، اين مشكل را بدتر مي كند. « 
وال استريت ژورنال نوشته؛ مهاجران يا پناهجوياني كه 
پناهندگي گرفته اند، از اين تغييرات متاثر نمي شوند. 
دولت امريكا همچنين تالش ك��رده تا مهاجرت را 
از طريق قانون خدمات عمومي به خدمات درماني 
مرتبط كند كه توانايي گرفتن كارت سبز توسط افراد 
را منوط به اين مساله مي كند كه آن فرد از برنامه هاي 
قطعي كمك هاي عمومي استفاده مي كند يا خير. 
دموكرات ها به دنبال بلوكه كردن اين قانون هستند.

دولت امريكا هفته گذش��ته اعالم كرد اين كش��ور 
در س��ال 2020 تنها 18هزار 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 
به كاخ سفيد تالش زيادي كرده كه قوانين مربوط به 
مهاجرت را تغيير دهد و اصالحات گسترده اي نيز در 
قانون مهاجرت انجام داده است. مبارزه با مهاجرت 
غيرقانوني يكي از بزرگ ترين برنامه ها و شعارهاي 
انتخاباتي ترامپ بوده است. مناقشه او با كنگره امريكا 
براي ساخت ديوار مرزي با مكزيك هم در چارچوب 

وعده عملي نشده انتخاباتي ترامپ است.

تورم در پاكستان باال رفت
نرخ تورم در پاكستان در 12ماه منتهي به سپتامبر 
به 12.55درصد رسيد كه از ژوئن 2011 تاكنون 
بي سابقه بوده اس��ت. اين نرخ تورم در مقايسه با 
تورم منتهي به ماه پيش 0.8۷درصد افزايش پيدا 
كرده اس��ت. اين افزايش تورم بيش از همه تحت 
تاثير افزايش نرخ تورم مواد غذايي و نوش��يدني 
)از 10.۶8 درصد در ماه اوت به 13.35 درصد در 
ماه س��پتامبر( و لوازم منزل )از 10.۶۶درصد به 
11.33درصد( قرار گرفته است. بر مبناي ماهانه، 

نرخ تورم پاكستان 0.۷5درصد بوده است. 

 باال گرفتن اختالفات 
در دولت افغانستان

سخنگوي رياست جمهوري 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 منعكس كننده نظر دولت افغانستان نيست و 
اين يك ابراز نظر شخصي است. از سوي ديگر صبغت 
احمدي سخنگوي وزارت خارجه افغانستان، گفته 
نظر او نظر رسمي وزارت خارجه افغانستان است و او 
فقط منعكس دهنده نظر رسمي وزارت است. هيات 
طالبان اخيرا به رهبري مالعبدالغني برادر رييس دفتر 
سياسي طالبان در قطر، به اسالم آباد سفر كرده است. 

 عربستان آتش بس يمن 
را بررسي مي كند

عربستان سعوي در حال بررسي پيشنهاد برقراري 
آتش بس در يمن است. به گزارش يورونيوز، موافقت 
احتمالي عربس��تان با آتش بس در يمن مي تواند به 
تالش هاي سازمان ملل براي پايان بخشيدن به جنگ 
در اين كشور كمك كند. انقالبيون يمن دو هفته پيش 
پيشنهاد كردند كه به حمالت موشكي و پهپادي خود 
به عربس��تان، در ازاي توقف حمالت هوايي ائتالف 
نظامي تحت رهبري اين كشور پايان دهند. عربستان 
سعودي تاكنون پيشنهاد را رد يا تاييد نكرده است؛ با 
اين حال رياض اخيرا از اين پيشنهاد استقبال كرد. 
سازمان ملل متحد از جنگ يمن به عنوان بدترين 

»فاجعه انساني« جهان ياد مي كند. 

افزايش شمار كشته شدگان 
ناآرامي هاي عراق 

شمار افرادي كه در جريان اعتراض ها و ناآرامي هاي 
اخير در عراق كشته شدند به ۷2 نفر رسيد. به گزارش 
يورونيوز، پليس عراق و رسانه هاي رسمي با انتشار 
اين آم��ار، همچنين از زخمي ش��دن صدها نفر در 
جريان راهپيمايي هاي روزهاي اخير در بغداد و برخي 
شهرهاي جنوبي اين كشور خبر دادند. شنبه در حالي 
كه بغداد آرام به نظر مي رسيد و رفت و آمد عادي در 
خيابان هاي آن جريان داشت، دولت دستور حكومت 
نظام��ي را لغو كرد. مقررات منع آمد و ش��د به دليل 
خشونت هاي روزهاي اخير وضع شده اما شهروندان 

زيادي با نقض حكومت نظامي به خيابان آمدند.

آيا پمپئو وزارت خارجه را ترك خواهد كرد؟

احضاريه مجلس نمايندگان براي كاخ سفيد
گروه جهان|

 دموكرات هاي مجلس نمايندگان امريكا به منظور دسترسي 
به اسناد و گزارش هاي مربوط به تماس تلفني دونالد ترامپ 
با رييس جمه��وري اوكراين براي كاخ س��فيد احضاريه 

فرستادند. 
به گزارش فايننش��ال تايمز، رييس س��ه كميته مجلس 
نمايندگان امريكا در نامه اي »ميك مولويني« رييس دفتر 
كاخ س��فيد را از اين احضاريه مطلع كردند. اين احضاريه 
توسط كميته نظارت و اصالحات مجلس نمايندگان امريكا 
صادر مي شود. دموكرات ها به دنبال به دست آوردن اسناد و 
مدارك مربوط به تالش هاي دونالد ترامپ براي تحت فشار 
گذاش��تن دولت اوكراين در انجام تحقيقات از جو بايدن 
معاون رييس جمهوري سابق امريكا و يك رقيب سياسي 
ارشد و از نامزدهاي پيشتاز دموكرات ها در انتخابات 2020 
ميالدي هس��تند. االيجا كامينگز رييس كميته نظارت و 
اصالحات مجلس نمايندگان، پيش تر هشدار داده بود كه 
اگر كاخ سفيد تا پايان يك شنبه همكاري نكند اين احضاريه 

را صادر خواهد كرد.
كامينگز و آدام شيف رييس كميته اطالعات، و اليوت انجل، 
رييس كميته امور خارجي مجلس نمايندگان كه رهبري 
اين تحقيقات استيضاح را برعهده دارند اعالم كردند تا عصر 
جمعه هيچ پاس��خي از كاخ سفيد دريافت نكردند. آنها در 

نامه اي به مولويني نوشتند: »عميقا متاسفيم كه ترامپ، 
ما و ملت امريكا را در چنين ش��رايطي قرار داده اس��ت اما 
اقدامات او چاره  ديگري براي ما جز صدور اين احضاريه باقي 

نگذاشته است.« 
كاخ سفيد 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 ماليات دهندگان ك��ه نهايتا نش��ان خواهد داد 
رييس جمهور هيچ كار اشتباهي انجام نداده است.« در 
ادامه اين بيانيه آمده: »دموكرات ها مي توانند به دادگاه 
نمايشي خود ادامه دهند در حالي كه رييس جمهور و 
دولتش به فعاليت به نفع مردم امريكا ادامه خواهند داد.«

اين سه كميته مجلس نمايندگان هفته هاست كه به 
دنبال اسناد و مدارك هستند. آنها نخستين بار نامه اي به 
كاخ سفيد ارسال كرده و خواستار دريافت اسناد و مدارك 
تا 1۶ سپتامبر شدند اما هيچ پاسخي دريافت نكردند. 
آنها 2۴سپتامبر نامه  ديگري ارسال كرده اما مجددا هيچ 
پاسخي از كاخ سفيد دريافت نكردند. اين احضاريه جديد 
از كاخ سفيد مي خواهد تا اس��ناد و مدارك درخواست 
شده تا 18 اكتبر ارايه كند. از زمان آغاز تحقيقات درباره 
استيضاح ترامپ اين سومين احضاريه اي است كه توسط 

دموكرات هاي مجلس نمايندگان صادر شده است.

   احتمال خروج پمپئو از دولت  
با برداشته ش��دن يك گام ديگر از سوي دموكرات ها براي 
استيضاح ترامپ، نشنال اينترست در گزارشي با اشاره به 
نقش مايك پمپئو در اين بحران نوشته »پمپئو كه تاييد كرده 
به مكالمه ترامپ و رييس جمهوري اوكراين گوش مي كرده، 
پس از رسوايي اوكراين ممكن است كرسي خود در وزارت 

خارجه را از دست داده و مجبور به ترك كاخ سفيد شود.« 
در اين مطلب آمده: ماه هاست در واشنگتن بحث بر سر اين 
است كه آيا پمپئو براي مجلس سنا وارد انتخابات مي شود 
يا خير. اين ايده ابتدا مضحك به نظر مي آمد و اين پرسش 
را مطرح مي كرد كه چرا رييس ديپلماسي امريكا بايد خود 
را در حد و اندازه يك سناتور پايين بياورد. گفته شده، حتي 
پمپئو براي رياس��ت جمهوري طمع كرده و شايد خود را 
براي انتخابات 202۴ رياست جمهوري آماده كند. اما عوامل 
ديگري هم در اين ب��ازي وجود دارند. پمپئو خالف ركس 
تيلرسون وزير پيشين امور خارجه، يك سرباز وفادار است تا 
جايي كه گفته مي شود او وزير ترامپ است نه امور خارجه. 
اما در واقع پمپئو يك شخصيت چندوجهي دارد، چراكه 
در جريان كارزار مقدماتي 201۶، نخست پمپئو ترامپ را 
تأييد نكرد و طرفدار »ماركو روبيو« نامزد نومحافظه كار بود. 
اما خالف روشنفكراني كه با ترامپ مخالفت صد درصدي 
داشتند، در حيطه محافظه كاري باقي ماند و به عنوان يك 

جانشين براي انتخابات ترامپ خدمت كرد. او مانند ديگر 
جمهوري خواهان، ظهور ترامپ را همانند تاللو يك سلبريتي 
نمي داند. بلكه ترامپيسم را نيروي سياسي پايدار مي بيند. 
اما جنبه ديگري از شخصيت پمپئو هم وجود دارد. او يك 
سياستمدار است كه در ميانه دوئل دو جناح ايستاده است كه 
اگر مجبور به انتخاب شود، روشن است كه او هنوز مرد دوران 
پيش از ترامپ است. اما اكنون كه رسوايي اوكراين تمام دولت 
را درگير كرده، اين ماجرا مي تواند پمپئو را مجبور به خروج 
سريع از دولت كند و حتي چشم انداز او را براي پيروزي در 
نامزدي و انتخابات كانزاس )ايالتي كه پمپئو در آن متولد 

شده( به خطر اندازد. 
رس��انه هاي امريكايي دو هفته پيش از انتشار متن كامل 

مكالم��ه ترامپ با ولوديمير زيلنس��كي رييس جمهوري 
اوكراين، خبر دادند ك��ه اين متن در پنج صفحه و مربوط 
به مكالمه 25 جوالي 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 
هيات مديره ش��ركت گاز »بوريس��ما« در اوكراين بود، به 
عمل آورد. ترامپ پيش از اين مانع پرداخت ۴00ميليون 
دالر كمك نظامي به اوكراين شده بود. با افشاي محتواي 
اين مكالمه تلفني، نانسي پلوسي رييس دموكرات مجلس 
نمايندگان امريكا نيز كه تاكنون در مقابل درخواس��ت ها 
براي آغاز فرآيند استيضاح مقاومت كرده بود، بطور رسمي 

خواستار شروع تحقيقات مربوط به استيضاح ترامپ شد.
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عكسروز

چهرهروز

لزوم سطح بندي انجمن هاي ادبي
اسماعيل آذر از لزوم سطح بندي انجمن هاي ادبي براي كمك به شاعران و نويسندگان جوان در انتخاب اين انجمن ها و از عوامل تاثيرگذار بر 
وضعيت برگزاري نشست هاي آنها مي گويد. اين پژوهشگر و مدرس دانشگاه در پاسخ به سوال مطرح شده درباره چگونگي انتخاب انجمن هاي 
ادبي مفيد و كارآمدتر توسط شاعران و نويسندگان جوان گفت: انجمن ها بايد سطح بندي شوند؛ مثال »انجمن شاعران تراز اول«، »انجمن 
نوگرايان به شعر«، »انجمن مبتديان« و »انجمن آموزش شعر« داشته باشيم. او به ايسنا گفت: به نظر من انجمن هايي هم كه به طور خودجوش 
در خانه هاي افراد برگزار مي شوند اتفاقا كار پسنديده اي  است. يك عده مي آيند و ذهن خودشان را در آنجا به نمايش مي گذارند، اينها شكوهي 

دارد و براي جامعه ادبي مفيد است، اگر اين انجمن ها تحت شرايطي قرار بگيرند كه بتوانند وضعيت را ارتقا بدهند، خيلي بهتر است. 

بازارهنر

نمايش سه فيلم ايراني در جشنواره فيلم هاي آسيايي ُرم
بيستمين جشنواره فيلم هاي آسيايي ُرم 
)آسياتيكا( امسال ميزبان ساخته هاي 
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 تهيه كنندگي نويد 
محمودي كه ن��ام بين المللي 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��كان فر، محمد عسگري، يونا تدين، 
نيوشا عليپور، بابك لطفي خواجه پاشا و 
زهير ياري نيز پيش از اين جوايز بهترين 
فيلم، كارگرداني و بهترين بازيگر مرد را از 
جشنواره فيلم شانگهاي، جايزه بهترين فيلم جشنواره 
بين المللي شرق و غرب اورنبورگ و دوجايزه بهترين 
فيلم و كارگرداني جش��نواره باتومي گرجستان را 
كسب كرده است. در فيلم كمدي »مارموز« نيز حامد 
بهداد، ويشكا آسايش، آزاده صمدي، ماني حقيقي، 
محمد بحراني و رضا ناجي به ايفاي نقش پرداخته اند. 
بيستمين جشنواره فيلم هاي آسيايي ُرم )آسياتيكا( از 
تاريخ اول اكتبر )۹ مهر( آغاز شده و تا دهم اكتبر )۱۸ 

مهر( در كشور ايتاليا ادامه خواهد داشت. 

تاريخنگاري

تصويب اليحه انجمن هاي ايالتي و واليتي 
چهاردهم مهر ۱34۱، اليحه انجمن هاي ايالتي و واليتي شامل ۹2 ماده و 7 تبصره، 
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 انجمن هاي 
ايالتي و واليتي در اولين دوره مجلس شوراي ملي به منظور تشكيل شوراهاي استان 
و شهرستان به تصويب رس��يده بود و تا زمان نخست وزيري اسداهلل علم اين قانون 
بدون تغيير مانده بود. قانون ياش��ده، در ۱4 مهر ۱34۱ ب��ا ۹2 ماده و ۱7 تبصره از 
تصويب كابينه امير اسداهلل علم گذشت و خبر آن در ۱۶ مهر در روزنامه هاي 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 مي گويند، شاه در پوشش تصويب اين لوايح اهداف متفاوتي را دنبال مي كرد. 
او مي خواست عالوه بر سنجش ميزان حساسيت علما و توان مذهبي مردم، روحانيت 
و جريان مذهبي را در يك زورآزمايي كنار بزند تا مجبور به محافظه كاري در برابر آنها 
نباشد. به همين منظور مطبوعات رسمي كشور با تيترهاي درشت به انعكاس تصويب 
اين لوايح و اخبار مربوط به آن پرداختند. اين تصويب نامه اعتراض روحانيون و مردم 
مس��لمان ايران را برانگيخت. امام خميني)ره(، علماي طراز اول قم را به نشست ها 
و گفت وگوهاي متعدد براي لغو اين تصويب نامه فراخواند و به اين ترتيب مقرر شد 
با ارس��ال تلگراف هايي به شاه، لغو فوري تصويب نامه مذكور را درخواست كنند. به 
دنبال اين درخواست امام و تلگراف هاي ايشان خطاب به شاه و علم، علماي ديگري 
همچون مرتضي آيت اهلل زاده 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 پاسخ هاي اسداهلل علم كفايت نكرد و علما و مردم مسلمان به لغو اين 
مصوبه تاكيد كردند.  در نهايت، هفتم آذر ۱34۱ اميراسداهلل علم نخست وزير وقت در 

تلگرافي به علماي قم، لغو مصوبه انجمن هاي ايالتي و واليتي را اعالم كرد.

برگزاري نمايشگاه عكس يك هنرمند ايراني در گرجستان
سعيد فالح فر به دعوت حميد مصطفوي 
رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در 
گرجستان، نمايشگاه عكس »كاخ  نشين« 
را به موزه تاري��خ تفليس مي برد. فالح فر 
درباره نمايش��گاه عكس »كاخ  نش��ين« 
توضيح داده اس��ت: كاخ  نشيني تنها يك 
واژه نيست. فرهنگي است برآمده از آرا و 
باورهاي اجتماعي، آميخته با ايدئولوژي، 

اقتصاد، سياس��ت، اخالق و... انگش��ت گذاشتن روي 
»كاخ  نشيني«. ورود به اموري است كه هر شاخه آن به 
ريشه اي و به گوشه اي متصل است و در درازاي تاريخ 
اين س��رزمين، هر روز معنايي ديگر دارد.  او ادامه داد: 
تهران هم با كاخ هاي متعدد، از اين خاطره تهي نمانده 
است. مجموعه عكس هاي »كاخ نياوران« اشارت اول 
است از مجموعه كاخ هاي سلطنتي تهران. در فرهنگ 
ايراني كاخ ها آيينه عبرت تاريخ ان��د. كاخ هاي ايراني 
عالوه ب��ر نمونه هاي منحصر به فرد هن��ر و معماري، 
حامل بار اجتماعي و حتي نشانه هاي روشن سياسي و 
اقتصادي و جهان بيني حكومت ها محسوب مي شوند. 
از كاخ هاي 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 نامرئي اش، 
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- موزه ها، 
»عكس« برادر تني »موزه« اس��ت و اين 
مجموعه بهانه اي براي معرفي بخشي از 
جاذبه هاي ميراث فرهنگي و هنري ايران 
با اشاره اي به تاريخ پرفراز و نشيب معاصر 
كشور است. سكوت عمدي و تنوع وضعيت 
فصلي و تصويري عكس هاي انتخاب شده 
هم كنايه اي است به ذات تحوالت ناگزير و ناپايداري 
آنچه پهلوي ها ابدي مي پنداشتند. او يادآور شد: درك 
موقعيت اين كاخ جز با مطالع��ه تاريخ و مرور تصاوير 
تاريخي و سياسي، جز با تحليل وقايع تاريخي و سياسي 
و... ممكن نيست و برگزاركننده اميدوار است، فراتر از 
جاذبه هاي بصري، اين انگيزه را براي مخاطب فراهم 
كند. كردي گفت: عكس هاي مجموعه »كاخ نشين« 
ناظر به اين تلقي اجتماعي از مفهوم كاخ نشيني بوده 
و برداش��تي فرهنگي � 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 مي شود كه با سقوط آن يكي از 
بزرگ ترين انقالب هاي قرن رقم خورد. نمايشگاه عكس 
»كاخ نشين« هشتم اكتبر )مطابق با ۱۶ مهرماه ۱3۹۸( 
با حضور هنرمندان، مديران فرهنگي و عالقه مندان به 
عكاسي و تاريخ معاصر افتتاح مي شود و نمايش آن تا 

تاريخ ۱۹ مهر ماه ادامه دارد.

كاال بودن فرهنگ يك عارضه است 
عليرض��ا رييس��يان معتقد اس��ت كه 
»ارزش گذاري فيلم ها در مقطع فعلي 
با فاكتور فروش مناس��ب نيست« و در 
عين حال وضعيت فعلي فروش فيلم ها 
را ناشي از چيدمان اكران همزمان 7 فيلم 
مي داند و تاكي��د دارد كه »موضوعات 
فرهنگي، هنري در برنامه ريزي 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 فيلم اش در ش��رايط فعلي راضي است در 
عين حال به ايس��نا گفت: ارزش گذاري فيلم ها در 
مقطع فعلي فقط با فاكتور فروش مناسب نيست، 
به هرحال جريان كلي آمار فروش فيلم ها در س��ه  
سال اخير بين دو دسته از فيلم ها تقسيم شده است؛ 
يك دسته فيلم هاي فاقد ارزش هنري )كمدي هاي 
بي ارزش( و دسته ديگر فيلم هايي كه داراي خشونت 
فيزيكي هستند كه خيلي علت هاي هنري ندارد. اين 
كارگردان داليل به وجود آمدن اين شرايط را برشمرد 
و افزود: اوضاع سالمت رواني جامعه خيلي خوشايند 
نيست و در اين شرايط خيلي توقعي نيست فيلم هايي 

كه در اين دو دس��ته ق��رار نمي گيرند 
بفروشند بنابراين من از فروش فيلم ام در 
شرايط فعلي راضي هستم و فكر مي كنم 
كه فيلم »مردي بدون سايه« تماشاگران 
خودش را پيدا كرده و در ادامه فروشش 
روز به روز بهتر مي شود. رييسيان افزود: 
وقتي به تح��والت جامعه نگاه مي كنم 
كامال مش��خص است كه فرهنگ جزو 
حوزه هاي مهجور در بين مقامات رده باالس��ت. در 
دولت هم وزراي فرهنگ جزو س��اكت ترين وزراي 
كابينه هس��تند و حتي از اظهارنظر درباره مسائل 
فرهنگي نيز خوددداري مي كنند و اين نشان مي دهد 
جريان فرهنگي در موقعيت استراتژي كلي حضور 
موثري ندارد و فرهنگ تحت مس��ائل سياس��ي و 
اقتصادي آسيب مي خورد. فيلم »مردي بدون سايه« 
كه در ايران و اسپانيا فيلمبرداري شده از بازيگران هر دو 
كشور بهره مي برد و سومين فيلم از سه گانه عاشقانه اين 
فيلمساز پس از »چهل سالگي« و »دوران عاشقي« است. 
ليال حاتمي، علي مصفا، فرهاد اصالني، امير آقايي، گوهر 
خيرانديش، نادر فالح، به آفريد غفاريان و آويسا سجادي 

در كنار بازيگران اسپانيايي در اين فيلم حضور دارند.

میراثنامه

مانوِر آتش نشاني، قلعه را آتش زد
»آمدند ابرويش را درس��ت كنند، چشم اش را هم كور 
كردند« درس��ت مثاِل رفتاري است كه چند روز پيش 
در بخش دس��تگردان طبس انجام شد. همزمان با روز 
آتش نشان، ماموراِن آتش نش��اني اين بخش از استان 
خراسان جنوبي، ترجيح دادند تا قلعه تاريخي »بادام تك« 
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��تيك ها در اين بناي 
تاريخي، با هدف آتش زدن و اجراي مانور براي خاموش 
كردن انتخاب شده بودند، عالوه بر بخش بيروني قلعه، 
يكي از اتاق هاي قلعه نيز در نظر گرفته شده بود، اما در 
اين ميان، به خاموش كردن در حد چند شعله كوچك 
قناعت نشد. در حالي كه مديركل استان مي گويد فضا را 
بعد از خاموش كردن آتش ديده و آتش به هيچ نقطه اي 
در داخل قلعه آس��يب وارد نكرده، اما فيلم منتشر شده 
از اين مانور نش��ان مي دهد كه بخ��ش بزرگ تر مانور را 
در فضاي داخلي قلعه انجام مي دهند. حسن رمضاني، 
مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
استان خراسان جنوبي، هر چند تاكيد مي كند كه هيچ 
مجوز يا اعالمي از سوي آتش نشاني براي برگزاري اين 
مانور در قلعه تاريخي »بادام تك«- اين قلعه در بخش 
دستگردان طبس و در 7 كيلومتري جاده »عشق آباد« 
به ده »محمد« قرار دارد- انجام نشده است، اما به ايسنا 
مي گويد: فقط يك الستيك سوزانده اند، نبايد اين را به 

آتش سوزي تعميم داد. او با بيان اينكه قلعه قاجاري »بادام 
تك« در خارج از محدوده شهري قرار دارد، ادامه مي دهد: 
يك الستيك را كنار بنا سوزانده اند و الستيك ديگر را در 
كنار ديوار قلعه در اتاقي كه اصال سقف ندارد آتش زده اند 
و بعد هم خام��وش كرده اند، در نقطه اي كه نه تزيينات 
دارد و نه چيِز ديگري. او با اشاره به اينكه بيش از ۶۰ درصد 
قلعه قبال تخريب شده است، بيان مي كند: بعد از رسيدن 
گزارش ها از اين مانور، به آن جارفتم، هيچ آسيبي به بناي 
 قلعه وارد نش��ده است. هر چند كارش��ان اشتباه بوده و 
بد س��ليقگي كرده اند، اما آسيبي به بنا وارد نكرده اند. از 
سوي ديگر آنها از قبل با ما هماهنگ نكرده اند، بنابراين 
ناظري نيز براي اين كار نداشتيم. اگر به ما اطالع مي دادند 
اصال اجازه انجام آن را در اي��ن منطقه نمي داديم. او اما 
علت انتشار اين خبر و تصويرها را وجود اختالف محلي با 
شوراي شهر منطقه مي داند و ادامه مي دهد: آتش نشانان 

اين مانور را به مناسبت روز آتش نشان و براي مانوِر اين روز 
برگزار كرده اند. مديركل ميراث فرهنگي استان خراسان 
جنوبي، اما درباره وضعيت اين قلعه تاريخي نيز مي گويد: 
ما براي مرمت و ساماندهي بناهاي تاريخي استان، بايد 
اهم و في االهم كنيم. ۱۵۰۰ بناي تاريخي شناخته شده 
در استان داريم اما اعتبارات مان به اندازه مرمت همه آنها 
نيست. بايد به ترتيب اولويت و گردشگرپذير بودن بناها، 
مرمت آنها را در دستور كار قرار دهيم. به گفته رمضاني، 
اين قلعه قاجاري كه در فهرست آثار ملي نيز به ثبت رسيده 
و كاربري دفاعي داشته، در وسط بيابان و جايي كه نه راه 
دارد و نه جاده اي و بدون هيچ امكاناتي قرار دارد. از يك 
سو به بي توجهي براي مديريت بحران در بناهاي تاريخي 
نقد وارد مي كنيم و از سوي ديگر نسبت به برگزاري مانور 
آتش نش��اني در يكي از آثار تاريخي ثبت شده در شهر 
عشق آباد طبس را بايد ايراد وارد كنيم. اما آن نقد كجا و اين 
ايراد كجا؟ بي اطالعي ميراث فرهنگي از مانور آتش نشاني، 
اين نكته را نشان مي دهد كه آنها قصد برگزاري مانور در 
بناي تاريخي را در زمان بحران نداشته اند، بلكه فقط تالش 
كرده اند تا نقطه اي را انتخاب كنند كه خارج از شهر باشد و 
احتماال به دنبال مخروبه اي بوده اند كه بتوانند وظيفه شان 
را در روزي كه بايد انجام دهند! از سوي ديگر، با توجه به 
رفتارهاي مديريت شهري و دستگاه هاي متولي با اين 
بناهاي تاريخي به نظر مي رسد ميراث فرهنگي بايد براي 

بناهاي تاريخي خود حريِم فيزيكي مشخص كند.

ايستگاه

 غلبه »تا- نهيسي كوتس« 
بر »كينگ«  و »اتوود«

اسپيلبرگ داستان وست سايد 
را تمام كرد

ج�دي��د  فه�رس���ت 
پرفروش هاي داس��تاني 
نش��ريه نيويورك تايمز 
 درحال��ي اعالم ش��د كه 
»تا-نهيس��ي كوتس« با 
كنار زدن »استفن كينگ« 
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 پرفروش هاي 
داستاني بخش جلد س��خت )Hard Cover( در 
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 »استفن كينگ« نيز پس از گذشت 3  هفته در 
جايگاه دوم قرار گرفت. اين اثر هفته گذشته پس از 
كنار زدن رمان »وصيت ها« موفق شده بود در صدر 
فهرست قرار بگيرد. »كينگ« در رمان »موسسه«، 
داستان كودكاني با مهارت هاي ويژه را روايت مي كند 
كه پس از ربوده شدن به يك موسسه مخوف منتقل 
شدند. »استفن كينگ« كه برنده جايزه هاي متعدد 
ادبي اس��ت، خالق بيش از 2۰۰ اثر ادبي در ژانرهاي 
وحشت و خيال پردازي است. آثار او تاكنون بارها مورد 
اقتباس سينمايي قرار گرفته اند. فيلم  سينمايي »آن« 
از رماني با همين نام از نوشته هاي »كينگ« ساخته 
شده است. »وصيت ها« نوشته »مارگارت اتوود« نيز 
كه در هفته اول انتشارتش با استقبال قابل توجهي 
مواجه شده بود در س��ومين هفته از حضور خود در 
فهرست پرفروش هاي داستاني اين نشريه، در جايگاه 
سوم قرار گرفت. درباره رمان »وصيت ها«  كه دنباله اي 
بر رمان »سرگذشت نديمه« است ،آمده: همزمان با 
پديدار شدن نشانه هايي از فروپاشي »گيلياد«، رازهاي 
قديمي سه زن را گرد هم مي آورد. رمان  »وصيت ها« 
پيش از چاپ به عنوان نامزد دو جايزه ادبي »بوكر«  و 

»گيلر« معرفي شده بود. 

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 
وست سايد« خبر داد. به 
گزارش آسوشيتدپرس، 
استيون اسپيلبرگ و گروه 

بازيگران فيلم جديدش به سختي كار كردند تا نسخه 
جديدي از »داستان وست سايد« را بسازند. اكنون 
پرده پايين افتاده و سرانجام فيلمبرداري اين فيلم به 
پايان رسيده است. اين كارگردان با انتشار عكس هايي 
از پش��ت صحنه اين فيلم و نامه اي حاكي از تشكر 
قلبي اش از همه دست اندركاران اين پروژه، اين خبر 
را با طرفدارانش در ميان گذاش��ت. »داستان وست 
 سايد« كه ملهم از »رومئو و ژوليت« است؛ داستان
 2 خانواده در شهر نيويوك را روايت مي كند كه يكي از 
آنها با عنوان جتس نماينده سفيدها به رياست ريف با 
بازي مايك فيست و ديگري كوسه هاي پورتوريكويي 
به رهبري برناردو با بازي ديويد آلوارز هستند. همه 
ماجراها با وس��ط آمدن پاي ماريا خواهر برناردو كه 
ريچل زگلر نقشش را ايفا كرده شروع مي شود. اين فيلم 
كه اقتباسي از نمايشي به همين نام در برادوي است 
از عشق و تنش هاي جواني در بين 2 گروه خياباني 
نيويورك در سال ۱۹۵7 مي گويد. در اين فيلم انسل 
الگورت در نقش توني بازي كرده است و ريتا مورنو كه 
براي فيلم اصلي در سال ۱۹۶۱ جايزه اسكار برده بود 
در نقش والنتيا ظاهر شده است كه توني را در مغازه اش 

استخدام مي كند.

سرمربي كامبوج:  بازي  سختي  برابر  بهترين تيم آسيا  داريم

وقتي داوري ايران يتيم مي شود

سرمربي آرژانتيني تيم ملي فوتبال كامبوج 
انتظار يك بازي دش��وار برابر ايران دارد. به 
 ،kampucheathmey گزارش سايت
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 صحبت هايي گفت: البته 
كه بازي دشواري برابر ايران خواهيم داشت. سطح بازي 
بازيكنان ايران كامال متفاوت است و مي دانيم قرار است با 
چه تيم بزرگ و باكيفيتي بازي كنيم. بعد از اين ديدار هم 
يك بازي با عراق داريم و تالش مي كنيم عملكرد خوبي 
داشته باشيم.  سرمربي آرژانتيني تيم ملي فوتبال كامبوج 
در ادامه گفت: خيلي از بازيكنان ايراني در تيم هاي اروپايي 
بازي مي كنند و به همين خاطر بازي دشواري مقابل اين 
تيم خواهيم داشت. با اين حال بازي با ايران كه بهترين تيم 
آسياست باعث مي شود تيم ما پيشرفت كند و بهتر شود. 
اين ديدار خيل��ي براي ما مفيد خواهد بود. اميدوارم اين 

ديدار و تورنمنت براي مردم جذاب باشد.

ديروز فغان��ي رفت، امروز س��خندان م��ي رود، فردا 
س��رمايه هاي ديگر. از زمان حضور ممبيني در راس 
كميته داوران، داوري ايران نه تنها پيشرفتي نداشته 
بلكه اشتباهات داوران بااستعداد اما بي تمركز فوتبال 
ايران بيشتر شده و آقاي رييس و كميته اش با ناديده 
گرفتن بسياري از شرايط، باعث فرار سرمايه ها شده اند. 
پرچم زدن در ديدار پرس��پوليس و س��پاهان آخرين 
قضاوت يكي از پرافتخارترين كمك داوران ايراني بود. 
خداحافظي كه در عين ناباوري شكل گرفت و تقصير 
را مي توان به گردن كميته داوران و فدراسيون فوتبال 
انداخت. كميته اي كه به گفته رضا سخندان، »نامردي 
كرد و در عين هماهنگي، او را از ليست داوران بين المللي 
كنار گذاشت.« روزي كه اسامي داوران بين المللي روي 
خروجي سايت فدراسيون قرار گرفت، هيچ كس حتي 
خود سخندان هم فكرش را نمي كرد كه نامش در اين 
ليست نباشد. خيال پرافتخارترين كمك داور ايراني 
از جلس��ه اي خوش بود كه چند روز قبل از انتشار نام 
داوران بين المللي 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 مي رسد دل 
امثال ممبيني به حال داوري اين مملكت نمي سوزد و به 
دنبال پر دادن استعدادها و سرمايه ها هستند. زماني كه 
عليرضا فغاني تصميم گرفت داوري در ايران را ببوسد و 
كنار بگذارد، ممبيني حاضر نشد حتي در اين خصوص 
حرف بزند. بر خالف مديراني چون فريدون اصفهانيان 
و سرپرست هايي چون عليرضا سهرابي، رييس فعلي 
كميته داوران به هيچ وجه توجهي به گردابي كه داوري 

در آن گير افتاده، ندارد و دقيقا مش��خص نيست چه 
كار مي كند. پيش از آغاز فصل و برگزاري كالس هاي 
VAR مي توانست 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 ۶ هفته اي كه گذشت كلمه اي صحبت كند. 
ديروز فغاني رفت، امروز س��خندان مي رود و فردا هم 
سرمايه هاي ديگر و داوري ايران مي ماند با يك مشت 
داور بااستعداد اما بدون تجربه و تمركز. داوراني كه نه 
به حق و حقوقشان رسيدگي مي ش��ود، نه شرايطي 
برايش��ان به وجود مي آيد كه به دور از حاشيه باشند و 
نه باتجربه اي 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 گفت وگوي 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.

ورزشي
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