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كاهش حدود 4 برابري 
ارزش پول ملي كش��ور 
در يك س��ال اخي��ر را 
در تاريخ اقتص��اد ايران 
بي س��ابقه  مي ت��وان 
دانس��ت زي��را در هيچ 
دوره تاريخ��ي نمي توان 
نش��انه اي از اين ميزان 
كاهش پول ملي يافت. تداوم كاهش ارزش پول 
ملي در حالي صورت مي گيرد ك��ه بنا بر برآورد 
برخ��ي از كارشناس��ان اقتص��ادي پيش بيني 
مي ش��ود كه ادامه اين روند نرخ تورم را تا پايان 
س��ال به 60 درصد يا حتي بيش��تر برساند كه 

بازهم اين ميزان نرخ تورم ...

ب��ازار خودروهاي داخل��ي بار ديگر دس��تخوش 
التهاب شده، اما اين بار ظاهرا نهادهاي ذي نفع هم 
مي خواهند از آب گل آلود اين التهاب قيمتي ماهي 
بگيرند. اگرچه مديران عامل دو خودروساز بزرگ 
مي گويند كه افزايش رس��مي قيمت ها به نسبت 
آنچه در بازار سياه شاهد آن هستيم، به سفته بازي 
دالالن پايان خواهد داد، اما سخني از چرايي عدم 
بهبود كيفيت يا تحويل به موقع خودروها به ميان 
نمي آورد. از اين رو، به نظر مي رسد، درخواست آنها 
براي افزايش رس��مي دوباره قيمت خودرو در اين 
آش��فته بازار قيمتي، غيرمنطقي باشد. در همين 
حال با وجود اينكه روز گذشته شايع شد كه وزير 
صنعت دس��تور افزايش قيمت خودروها را صادر 
كرده، اما بالفاصله وزارت صنعت آب پاكي را روي 
دست همه، به ويژه خودروس��ازان ريخت و اعالم 
كرد كه »فعال« خبري از افزايش قيمت ها نيست. 
از آن س��و، »واس��پاري تعيين قيمت خودروهاي 
داخلي به س��تاد تنظيم بازار و خلع يد از ش��وراي 

رقابت« در اين زمينه اما خبر ديگري بود ...

براس��اس اعالم رس��مي آخرين مهلت هاتگرام 
و طالگرام براي اتصال به تلگرام تا ۱۵ ش��هريور 
است و اين ۲ نس��خه موقت غيررسمي و فارسي 
تلگ��رام از  ف��ردا ديگر ب��ه پاي��ان راه فعلي خود 
مي رس��ند. هاتگرام و طالگرام، دو نسخه موقت 
غيررسمي و فارسي تلگرام در ايران يك روز ديگر 
به پاپان راه فعلي خود مي رسند. قرار است يا اين 
دو نسخه فارسي تلگرام يا از تلگرام مستقل شوند 
يا فعاليت آنها با روش فعلي قطع شود. ابتدا قرار 
بود اين نسخه هاي غيررسمي تلگرام براي مدت 
محدودي كه پيام رسان هاي داخلي تقويت و قادر 
به پذيرش كاربران تلگرام مي شوند، كمك حال 

داخلي ها باشند ...

روحاني در مراسم افتتاح سه طرح پتروشيمي :

اميد اقتصاد ايران به ارزآوري 
پتروشيمي ها است

محسن شمشيري|
دبير گروه بانك و بيمه|

كاهش ح��دود 4 براب��ري ارزش پول ملي كش��ور در يك 
س��ال اخير را در تاريخ اقتص��اد ايران مي توان بي س��ابقه 
دانس��ت زيرا در هيچ دوره تاريخي نمي توان نش��انه اي از 
اين مي��زان كاهش پول مل��ي يافت. ت��داوم كاهش ارزش 
پول ملي در حالي صورت مي گيرد ك��ه بنا بر برآورد برخي 
از كارشناس��ان اقتصادي پيش بيني مي ش��ود ك��ه ادامه 
اين روند نرخ تورم را تا پايان س��ال ب��ه 60 درصد يا حتي 
بيشتر برساند كه بازهم اين ميزان نرخ تورم در تاريخ ايران 
بي س��ابقه اس��ت. اين در حالي اس��ت كه در ماه هاي اخير 
نه تنها بس��ياري از كاالها از ليس��ت خريد و سبد كاالهاي 
بس��ياري از خانوارها خارج شده و كاالهاي اساسي افزايش 
قيمت زيادي داش��ته اند و خانوارها را ب��ه زحمت انداخته، 
بلك��ه، قيمت برخي كاالها آنقدرگران ش��ده ك��ه برخي از 
فروشندگان به خاطر گراني آنها تمايلي به عرضه و ترجيح 
به نگاهداري آنها گرفته اند. حتي در بخش دارو و كاالهاي 
اساس��ي نيز كه دولتمردان وعده داده  بودند كه مش��كلي 
نخواهد بود، نه تنها قيمت ها ب��اال رفته بلكه كيفيت و نبود 
عرضه كافي كامال مشهود است و بس��ياري از كاالها ناياب 

شده است. 
اگرچ��ه افزايش قيمت ها در گذش��ته نيز س��ابقه داش��ته 
اما دولت ه��اي وقت به دنب��ال راهكارهاي��ي مانند كنترل 
قيمت ه��ا از طري��ق س��ازمان هاي نظارتي بوده ان��د و در 
اين مس��ير راهكارهايي را جس��ت وجو كرده اند تا فشار بر 

معيشت مردم كاهش يابد. 
در دوره سال هاي ۲3- ۱3۲0 يعني اشغال ايران در جنگ 
دوم جهاني ني��ز قيمت ها ت��ا ۱0 برابر افزاي��ش يافته بود، 
اما در س��ال هاي بعد، شاخص تورم منفي ش��د و قيمت ها 
كاهش يافت . در ضم��ن در آن دوران نياز مصرفي مردم با 
طيف گسترده و متنوع كاالها در شرايط امروز مواجه نبود 
و بسياري از مايحتاج توس��ط خود مردم آماده مي شد. در 
سال هاي بعد از انقالب نيز تنها در سال ۱374 تورم حدود 
۵0 درصدي و در سال ۱37۵ تورم 3۵ درصدي داشته ايم 
كه حاصل رشد نقدينگي در س��ال هاي بعد از جنگ ايران 
و عراق و دوره بازس��ازي بود و دولت هاشمي در آن مقطع 
با س��ه راهكار كنترل تجارت خارجي، كنت��رل قيمت ها و 

تثبيت نرخ ارز تالش كرد كه با گراني ها مقابله كند. 
اما در مقطع كنوني، به دليل پولي ش��دن بيشتر اقتصاد و 
تامين اكث��ر مايحتاج مردم از طريق نظ��ام پولي، كاالهاي 
بسته بندي شده و تنوع بسيار كاالها و خدمات، مردم براي 
تامين نياز زندگي در شهرها و زندگي آپارتمان نشيني و... 
بيش از ده��ه ۱3۲0 و ۱370 به گردش پ��ول و نقدينگي 
و تثبيت قيمت ه��ا نياز دارند تا بتوانند نيازهاي معيش��تي 
خود را تامي��ن كنند و به همي��ن خاطر دول��ت نبايد تنها 
به دالر 4۲00 تومان��ي اكتفا كند بلكه باي��د ضمن كنترل 
قيمت ها و نظارت بر بازار و صادرات، زمينه اصالح ساختار 
بانك ها و بازار پ��ول و همچنين اصالح س��اختار حقوقي، 
سياس��ي و اقتصادي را نيز فراه��م آورد تا كش��ور در برابر 

شوك هاي مختلف، توان مقاومت داشته باشد. 
براي��ن اس��اس، الزم اس��ت ك��ه اقدام��ات دولت بس��يار 
گس��ترده تر از اقدام��ات دولت هاي ده��ه ۱3۲0 و ۱370 
باش��د تا حداقل بخش��ي از كاالهاي معيش��تي و اساسي 
مردم با كنترل قيمت ها و عرضه انبوه آن مواجه شود. زيرا 
اگر كنترل س��ازمان هاي نظارتي و اقدامات اثرگذار دولت 
نباش��د، صادرات بي رويه كاالهاي اساسي به خاطر كاهش 
ارزش پول ملي به كش��ورهاي همس��ايه، س��بب احتكار 
كاالها، ع��دم عرضه اس��كناس دالر و يورو به ب��ازار، باعث 
ايجاد كمبود در بازار و افزايش بيشتر قيمت ها خواهد شد. 

رييس جمه��ور در مقابل س��يل انتقادهاي مطرح ش��ده و 
كاهش شديد قدرت خريد مردم، اعالم كرده كه اين پديده 
يك جنگ رواني توسط دش��من و رقباي سياسي است. اما 
اين جن��گ رواني به هر دليل كه ايجاد ش��ده ب��ر اقتصاد و 
مردم و كش��ور و توليد اثر گذاش��ته و اگر به همين ش��كل 
ادامه يابد، باعث افزايش بيكاري، كاهش درآمدها و قدرت 
خريد مردم خواهد ش��د و آثار زيان ب��ار و زنجيره اي آن نه 
تنها معيش��ت خانوارها،  بلكه آثار اقتص��ادي،  اجتماعي و 
حتي امنيتي به همراه خواهد داش��ت كه الزم اس��ت براي 

آن چاره انديشي شود. 
نمي توان تنها با اشاره به اقدامات امريكا و رقباي سياسي، 
دست روي دس��ت گذاش��ت و اقدامي انجام نداد. اگر الزم 
اس��ت كه از پول نفت مردم و از ذخاير ارزي كش��ور، براي 
كنترل بازار استفاده ش��ود، بايد حداقل بخشي از ذخاير و 
اقدامات ديگر ب��راي كنترل قيمت ها به كار گرفته ش��ود و 

نبايد امروز را به خاطر مسائل احتمالي آينده رها كرد. 
همچنين پيرو مذاك��رات با طرف اروپاي��ي، بايد چانه زني 
و مذاك��ره در بين گروه هاي سياس��ي، مجل��س و دولت و 
س��اير اركان نظام مورد توجه باشد تا راهكاري براي اصالح 
ساختار سياس��ي اقتصادي اجتماعي كشور در دستور كار 
قرار گيرد و در جه��ت كاهش فش��ارهاي تحريم اقداماتي 
انجام ش��ود.  دولت بايد كاري انجام دهد ت��ا روند افزايش 
قيمت ها كند ش��ود و قيمت كاالهاي اساسي تثبيت شود. 
دولت باي��د از اختيارات و امكانات خود اس��تفاده كند و در 
گفت وگو ب��ا بخش هاي ديگ��ر نظام و مردم، ب��ه راهكاري 
اساس��ي دس��ت يابد. بايد با مردم صحبت كند و راهكاري 
اساس��ي با مش��اركت مردم پيگيري ش��ود و ضمن ايجاد 
اعتماد در م��ردم، از هجوم خريداران به بازار ارز و س��كه و 

كاالها جلوگيري شود . 
دولت با راهكارهايي بهتر اس��ت جلوي خروج سرمايه ها و 
كاالها از كش��ور را بگيرد و اجازه ندهد كه عده اي با هدف 
كس��ب س��ود بيش��تر، از عرضه كاالها خود داري كنند يا 
احتكار كنند و قيمت ها را بي رويه افزايش دهند. كس��اني 
ك��ه ارز 4۲00 تومان��ي تحوي��ل مي گيرند باي��د گزارش 
دهند كه كاالهاي وارداتي را كجا و در چه بخش��ي مصرف 
كرده ان��د و س��ازمان هاي نظارتي بايد از طري��ق نظارت بر 
فروشگاه ها،  ش��بكه هاي توزيع كاال و... مانع رشد قيمت ها 
شوند.بايد گفت صعود بي س��ابقه برابري نرخ ارز و احتماال 

تورم، اقدامات بي سابقه هم مي خواهد.

سرمقاله

افت بي سابقه، اقدامات بي سابقه مي خواهد
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تعادل| 
صبحانه كاري اتاق ايران روز گذش��ته با حضور وزير دادگستري 
برگزار ش��د. وضعيت نگران كننده اين روزه��اي اقتصاد ايران، 
بخ��ش خصوص��ي را نگران ت��ر از قبل ك��رده اس��ت؛ بطوريكه 
صبحانه كاري پارلمان بخش خصوصي ح��ال وهواي متفاوتي 
داش��ت. فعاالن اقتص��ادي دغدغه من��د ونگران ت��الش كردند 
تا اين ب��ار چالش هاي حقوقي خ��ود را با يك مرجع باالدس��تي 
در ميان بگذارند تا بلكه گره از مش��كالت آنها باز ش��ود. »پلمب 
انباره��اي متعدد كاال در س��طح كش��ور ب��ه اتهام احت��كار« و 
»موض��وع ممنوع الخروجي فعاالن اقتصادي توس��ط بانك ها« 
دو مس��اله مهمي بود كه در نشس��ت با وزير دادگس��تري مورد 
اعتراض بخش خصوصي قرار گرفت. به ب��اور فعاالن اقتصادي، 
بخش قابل توجه��ي از انبارهاي��ي كه تاكنون به ج��رم احتكار 
پلمب ش��ده اند تنها محلي براي نگهداري كااله��ا بوده اند و اين 
موضوع هميشه وجود دارد؛ هر نگهداري بيانگر احتكار آن كاال 
نيس��ت. »ممنوع الخروجي فعاالن اقتصادي توس��ط بانك ها«، 
مس��اله اي ديگري ب��ود كه سال هاس��ت مورد اعت��راض بخش 
خصوصي قرار گرفت. صاحبان كس��ب وكار كش��ور تأكيد دارند 
كه ممنوع الخروجي افراد به حقوق شهروندي مربوط مي شود و 
دادگاه صالح مي تواند در اين مورد حكم دهد. اما رييس پارلمان 
بخش خصوصي، با انتقاد از اينكه كشور گرفتار مديريت يكطرفه 
است، نسبت به تصميمات اشتباه مس��ووالن و تبعاتي كه براي 
بخش خصوصي به همراه دارد معترض بود. او بر اين باور بود كه 
سياست گذاران بايد پاسخگوي عواقب تصميم هاي خود باشند. 
از آن س��و وزير دادگستري پس از ش��نيدن دغدغه هاي بخش 
خصوصي، ضمن پيشنهاد تش��كيل كميته مشترك بين اتاق و 
وزارت دادگستري، از آنها خواست تا با اولويت بندي دغدغه ها از 
سوي بخش خصوصي، موضوعات حياتي در صدر پيگيري هاي 

اين كميته قرار گيرد.
ريي��س پارلمان بخ��ش خصوص��ي در صبحان��ه كاري فعاالن 
اقتصادي كه با حضور وزير دادگستري برگزار شد، پلمب فله اي 
انبارهاي كاال را ني��ز مورد انتقاد ق��رار داد و در اي��ن باره گفت: 
ش��يوه اي كه در اين اقدام س��ازمان تعزيرات انجام مي شود، تر و 
خشك را با هم مي س��وزاند؛ از اين رو، بخش خصوصي خواستار 
آن اس��ت كه متخلفان بايد به اش��د مجازات محكوم شوند، اما 
كشف انبارهاي احتكار به صورت فله اي انجام مي شود و در اين 
ميان شاهديم كه انبار برخي بنكداران سالم و معتمد بازار نيز به 

اتهام احتكار، پلمب شده است.

غالمحسين ش��افعي، نس��بت به تصميمات اش��تباه مسووالن 
و تبعاتي كه ب��راي بخش خصوصي به هم��راه دارد نيز معترض 
بود و گفت: سياست گذاران بايد پاسخگوي عواقب تصميم هاي 
خود باش��ند. او بر اين باور بود كه در كش��ور گرفت��ار مديريت 
يكطرفه هس��تيم؛ به عنوان ش��هروندان اين كش��ور اگر به هر 
دليلي نتوانستيم به وظايف خود عمل كنيم بطور حتم مجازات 
مي ش��ويم اما اگر ب��ه دليل كوتاه��ي دس��تگاه هاي حكومتي 
متضرر شويم، هيچكس پاسخگو نيست. رييس پارلمان بخش 
خصوصي در ادامه با ذكر مثالي گفت: اگر يك واحد توليدي پول 
برق خود را پرداخت نكند، شركت برق آن را قطع مي كند اما در 
تابستان امسال خاموش��ي ها ضرر و زيان هنگفتي به واحدهاي 

توليدي تحميل كرد و هيچكس نيز پاسخگو نيست. 
موضوع »ممنوع الخروجي فع��االن اقتصادي« نيز ديگر موردي 
بود كه شافعي در حضور وزير دادگس��تري به آن اشاره كرد. به 
گفته او، فعاالن اقتصادي بابت دريافت تس��هيالت از سيس��تم 
بانكي، وثيقه گذاش��ته اند اما براي خروج از كش��ور و گفت وگو 
با طرف هاي اقتص��ادي خارجي، ب��ا ممن��وع الخروجي مواجه 
مي ش��وند. او اضافه كرد: آيا ممنوع الخروجي بايد با حكم قاضي 

انجام شود يا هر بانك مي تواند اين كار را انجام دهد؟
ش��افعي در مح��ور بع��دي صحبت هاي خ��ود، حج��م عظيم 
پرونده هاي دادگس��تري و قوه قضاييه كه در حال بررسي است 
را نيز مورد اش��اره قرار داد وگفت: ريشه بس��ياري از آنها را نگاه 
كنيم درصد بااليي از اين پرونده ها ريشه اقتصادي دارد. بنابراين 
اگر مس��ائل اقتصادي به صورت ريش��ه اي حل ش��ود، بسياري 
از مس��ائل قضايي حل و فصل مي ش��ود. از اين بابت در شرايط 
موجود بايد ارتباط تنگاتنگي ميان فعاالن اقتصادي، قوه قضاييه 
و دادگستري ايجاد شود تا نتايج مطلوب حاصل شود. به گفته او، 
در دوره رياست آيت اهلل شاهرودي در قوه قضاييه كميته حمايت 
قضايي از سرمايه گذاري در همه استان ها تشكيل شد كه دبيري 
آن با اتاق بازرگاني بود. اين اقدام دستاورد خوبي را براي فعاالن 
اقتصادي در سراس��ر كشور داش��ت اما هم اكنون اين كميته به 
ستاد اقتصاد مقاومتي در قوه قضاييه تبديل شد كه نماينده اتاق 
بازرگاني بطور دايم در آن حضور ندارد. از اينرو شافعي خواستار 
تجديدنظر در ماده يك اين ستاد ش��د تا نمايندگان اتاق در اين 

ستاد حضور داشته باشند.
پس از اظهارات رييس اتاق ايران، فعاالن اقتصادي نيز در حضور 
وزير دادگستري، نسبت به برخي اقدام هاي دستگاه هاي قضايي 
از جمله س��ازمان تعزيرات حكومتي گاليه كردند و چالش هاي 

حقوقي پيش روي فضاي كسب و كار را برشمردند. درد دل هاي 
فعاالن اقتصادي در اين نشست بسيار زياد بود؛ بطوريكه به گفته 
سالح ورزي كه جلس��ه را مديريت مي كرد، در جلسه با وزيران 

سابقه نداشته اين تعداد براي طرح مطلب ثبت نام كنند.
رييس كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي اتاق ايران سخنران 
بعدي بود ك��ه مس��ائل و چالش ها را ب��ي پرده تر مط��رح كرد. 
غالمعلي فارغي اين پرس��ش را مطرح كرد كه چرا با وجود اين 
همه دستگاه نظارتي در كشور، آمار فساد كمتر نشده و برعكس، 

تبديل به يك موضوع سيستماتيك شده است؟
از طرفي، سازمان تعزيرات از س��ال 9۲ تا امروز چه اثر مثبتي 
در بازار داشته اس��ت؟ فارغي همچنين از خواب كشتي هاي پر 
از كاال در بنادر به دليل عدم تخصي��ص ارز انتقاد كرد و افزود: 
ما مجبوريم روزان��ه مبلغ قاب��ل توجهي را به عن��وان جريمه 
پرداخت كنيم ب��ه اين دليل ك��ه دول��ت ارز الزم را تخصيص 
نمي دهد. فارغي با اش��اره ب��ه وضعيت موج��ود، تأكيد كرد: با 
رويكرد موج��ود وضعيت خوبي براي دارو و واكس��ن نمي توان 

پيش بيني كرد.
رييس كميس��يون حمايت قضايي و مالكيت فكري اتاق ايران، 
هم به لزوم تشكيل شعبه دادگاه حقوقي اختصاصي براي فعاالن 
اقتصادي تاكيد كرد وگفت: بر اس��اس قانون، براي پرونده هاي 
اقتصادي بايد دادگاه هاي تجاري تش��كيل ش��ود ام��ا تاكنون 
اقدامي در اين زمينه انجام نش��ده اس��ت. به گفته ناصر رياحي، 
در ش��رايط كنوني پرونده فعاالن اقتصادي مانن��د پرونده هاي 
عادي در دادگاه ها مورد بررس��ي قرار مي گيرد ك��ه اين امر هم 

غيرتخصصي و هم  زمانبر است.
رييس انجمن واردكنندگان برنج ايران نيز با اش��اره به اينكه 
برنج دومين كاالي اساس��ي به ش��مار مي رود و گردش مالي 
حدود ۱.۵ تا ۲ ميلي��ارد دالر دارد، گفت: در ش��رايطي بحث 
احت��كار و قاچاق برن��ج مطرح مي ش��ود كه به دليل نوس��ان 
ن��رخ ارز، قاچاق اين كاال ب��ه هيچ وجه ب��راي متخلفان صرفه 
اقتصادي ندارد. به گفته مرتضي ش��اه حس��يني، بزرگنمايي 
موضوع احتكار برنج، موجب حباب در بازار اين كاالي اساسي 
مي ش��ود كه اين امر هم فعاالن اقتصادي و هم مردم را متضرر 
مي كند. شاه حس��يني با انتقاد از دخالت دستگاه هايي مانند 
»پليس آگاهي« كه در س��تاد هماهنگي حضور ندارند، اما به 
موضوع احتكار ورود پي��دا كرده اند، گفت: اي��ن روند موجب 
كاهش عرضه مي ش��ود؛ چرا كه فك پلمب نزديك به يك ماه 

زمان مي برد.

گزارش

در صبحانه كاري پارلمان بخش خصوصي با حضور وزير دادگستري عنوان شد

انتقاد از پلمب فله اي انبارهاي كاال

محسن شمشيري



ابالغ مصوبه شوراي عالي 
انقالب فرهنگي

درخواست مالي صداوسيما 
براي رقابت هاي ورزشي

 مشكلي براي صدور رواديد 
افغانستاني ها وجود ندارد 

 الحاق جنگنده »كوثر« به 
نيروي هوايي ارتش

آخرين وضعيت اليحه »پالرمو« 
از زبان سخنگوي كميسيون

 تشريح جزييات سفر 
رييس مجلس به روسيه

پاد| مصوبه »سياس��ت ها، راهبردها، وظايف و 
ضوابط اجرايي ترويج فرهنگ حضور، توانمندي 
و افتخارآفرين��ي جانبازان و معل��والن از طريق 
ورزش« توسط رييس شورايعالي انقالب فرهنگي 

ابالغ شد.
مصوبه »سياست ها، راهبردها، وظايف و ضوابط 
اجراي��ي تروي��ج فرهنگ حض��ور، توانمندي و 
افتخارآفرين��ي جانب��ازان و معل��والن ازطريق 
ورزش« كه در جلس��ه 794 شورايعالي انقالب 
فرهنگ��ي به تصويب رس��يده اس��ت، توس��ط 
رييس جمه��ور و رييس ش��وراي عالي انقالب 

فرهنگي براي اجراء ابالغ شد.

ايسنا| در شرايطي كه انتقادات فراواني درباره 
نحوه پخش بازي هاي آسيايي جاكارتا از سوي 
صدا و سيما وجود دارد، قائم مقام سيما درباره 
كيفيت پوش��ش بازي هاي آس��يايي جاكارتا 
گفت: رسانه ملي نيازمند توجه بيشتر مجلس 
و دول��ت در زمينه حمايت هاي مالي اس��ت؛ 
حمايت هايي كه به سازمان صداوسيما فرصت 
مي ده��د تا در رقابت ه��اي جهاني مخاطب را 

راضي كند.
علي اصغرپورمحمدي قائم مقام سيما كارنامه 
رس��انه مل��ي در زمينه پوش��ش مس��ابقات 
بازي هاي آس��يايي را خوب دانست و گفت: در 
طول قريب به يك ماه همكاران ما در س��يما و 
صدا توانستند رقابت هاي ورزشكارانمان را به 

خوبي منعكس كنند.

 باش�گاه خبرن�گاران| مع��اون امنيتي و 
انتظام��ي وزي��ر كش��ور گف��ت: اميدواري��م 
راهپيماي��ي اربعي��ن 97 با آرامش مناس��بي 

برگزار شود.
حسين ذوالفقاري درباره جزئيات ثبت نام اتباع 
افغانس��تاني براي اربعين اظهار كرد: مشكلي 
براي صدور رواديد اربعين اتباع افغانس��تاني 
وجود ندارد و هماهنگي هايي در داخل كشور 

براي تشكيل دفاتر مربوطه انجام شده است.
مع��اون امنيتي و انتظامي وزير كش��ور افزود: 
اتباع افغانس��تاني ب��ا مراجعه به اي��ن دفاتر؛ 
دفترچه هايي را دريافت مي كنند كه مي توانند 

با آنها در راهپيمايي اربعين شركت كنند.

مهر| رييس س��ازمان صناي��ع هوايي وزارت 
دفاع از اضافه شدن جنگنده »كوثر« به ناوگان 
عملياتي نيرو هوايي ارتش در آينده اي نزديك 

خبر داد.
امي��ر عبدالكريم بني طرفي رييس س��ازمان 
صنايع هواي��ي وزارت دفاع با اش��اره به اينكه 
جنگده كوثر آخرين مراحل تس��ت عملياتي 
را مي گذران��د، گفت: اين جنگن��ده به زودي 

در اختيار نيروي هوايي ارتش قرار مي گيرد.
او با بيان اينكه جنگنده كوثر مورد تاييد ستاد 
كل نيروهاي مس��لح اس��ت، تصريح كرد: اين 
هواپيما مطاب��ق با الگو و مطالب��ات عملياتي 

نيروهاي مسلح ساخته شده است.

ايسنا| سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي 
مجل��س در خصوص آخري��ن وضعيت اليحه 
پالرمو گفت: قرار اس��ت براي بررسي ايرادات 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام جلس��ه اي با 
اعضاي اين مجمع داشته باشيم. حسن نوروزي 
افزود: برخي ايرادات شوراي نگهبان محتوايي 
و برخي ايرادات شكلي بود، ما ايرادات شكلي 
و ماهوي ش��وراي نگهبان را رفع كرديم، البته 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام هم ايرادات و 
ابهاماتي را نس��بت به اين اليحه وارد دانسته 
ب��ود، براي مثال يكي از مباح��ث اين اليحه را 
خالف سياست اقتصاد مقاومتي دانسته و گفته 
بود كه در اين مورد اطالع��ات ما را در اختيار 
دشمنان قرار مي دهد، به همين دليل قرار شد 
ما با اعضاي مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
جلس��ه اي با هدف بحث و بررسي در خصوص 

اين ايرادات داشته باشيم.

ايلنا| مهدي سنايي سفير ايران در روسيه در 
رشته   توييتي در تشريح سفر علي الريجاني به 
روسيه نوشت: برنامه هاي دكتر علي الريجاني 
كه به دعوت ويچسالو والودين رييس مجلس 
دوم��اي روس��يه در س��فري ي��ك روزه عصر 
چهارش��نبه به ولگوگراد خواه��د آمد: ديدار 
دوجانب��ه با همت��اي روس با حض��ور اعضاي 
پارلماني و برگزاري اجالس كميسيون مشترك 
پارلماني ب��ا حضور نمايندگان دس��تگاه هاي 
اجرايي. س��فير اي��ران در روس��يه در توييت 
ديگري تصريح كرد: برگزاري نشست روساي 
مجلس دو كشور ايران و روسيه كمك خوبي به 
پيشبرد طرح هاي بزرگ فيمابين و همچنين 
توسعه همكاري  هاي اس��تاني ايران و روسيه 

كرده است.

روي موج خبر
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پيشنهاد آيت اهلل جنتي براي حل مشكالت كشور: 

امور به جوانان انقالبي سپرده شود
گروه ايران| 

ديروز اولين اجالسيه عمومي مجلس خبرگان رهبري در 
سال 97 به رياست آيت اهلل جنتي تشكيل شد. اجالسيه اي 
كه دو چهره مه��م در آن غايب بودند؛ يكي رييس جمهور 
كه در س��فري كاري به عسلويه رفته بود و ديگري آيت اهلل 
هاشمي شاهرودي رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام 
كه اين روزها در بستر بيماري است. جلسات اين دوره هم به 
مانند هميشه غيرعلني برگزار مي شود، اما آنطور كه پيش تر 
آيت اهلل احمد خاتمي گفته بود، مشكالت اقتصادي كشور 
و معيشت مردم دستور كار اين اجالسيه خبرگان رهبري 
است. نطق ديروز آيت اهلل جنتي در قامت رياست خبرگان 
هم بيش از همه به نابساماني هاي اقتصاد اختصاص داشت. 
آنجا كه او با اشاره به وضعيت اقتصادي كشور، گفت كه »حل 
مشكالت اين كشور امكان ندارد مگر اينكه امور به دست 
جوانان مومن انقالبي و متعهد سپرده شود.« آيت اهلل جنتي 
اي��ن را پس از آن گفت، كه به گفته او برخي در سياس��تي 
شوم، به سركردگي امريكا و با بلندگوهاي داخلي قصد دارند 
» نابساماني هايي كه در داخل به لحاظ معيشتي وجود دارد 

را به پاي رهبري بنويسند.«

  سياستي شوم به سركردگي امريكا
 به گ��زارش خبرگزاري مي��زان، آي��ت اهلل جنتي گفت: 
سياست شومي كه دشمن به سركردگي امريكا و به وسيله 
برخي بلندگو هاي داخلي آن در پيش گرفته آن است كه 
نابساماني هايي كه در داخل به لحاظ معيشتي وجود دارد را 
به پاي رهبري بنويسد؛ اين امر در حالي است كه مقام معظم 
رهبري براي حل مشكالت كشور اختيارات ويژه اي را به قوا و 

دستگاه هاي مختلف داده اند.
او ادامه داد: نقش��ه شوم دش��منان براي نسبت دادن 
مش��كالت به رهبري به گونه اي است كه كانه ايشان 
فعال مايشاء هستند و در امور اجرايي و تقنيني و قضايي 
ديگران هيچ كاره اند و كليه امور به رهبري مربوط است!

رييس مجلس خبرگان با برش��مردن برخي از اختيارات 
ويژه اي كه مقام معظم رهبري به قوا و دستگاه هاي كشور 
براي حل مش��كالت داده اند گفت: از جمل��ه اين اعطاي 
اختيارات مي توان به نامه قابل تقدير آيت اهلل آملي الريجاني 
به مقام معظم رهبري در خصوص نحوه برخورد با مفاسد و 
اخاللگران اقتصادي اشاره كرد كه رهبري پاسخ اين نامه را 

كه در برگيرنده اعطاي اختيارات به قوه قضاييه بود دادند.
آيت اهلل جنتي در ادامه با اش��اره به خطوط قرمزي كه 

مقام معظم رهبري براي مذاك��رات منتهي به برجام 
ترس��يم كردند و از سوي مذاكره كنندگان لحاظ نشد 
گفت: مقام معظم رهبري در جريان مذاكرات هسته اي 
براي جلوگيري از تحميل خس��ارت به مردم خطوط 
قرمزي را تعيين فرمودند؛ خب وقتي اين خطوط قرمز 
از س��وي مذاكره كنندگان لحاظ نشد ديگر اين عيب 
متوجه رهبري نيست؛ بلكه مذاكره كنندگان موظف 

بودند اين خطوط قرمز را مراعات كنند.

  اختيار ويژه رهبري به كارگروه اقتصادي
او در ادامه با اشاره به يكي ديگر از اعطاي اختيارات مقام معظم 
رهبري به قوا و دستگاه هاي كشور براي حل مشكالت مردم 
اظهارداشت: تشكيل كارگروه ويژه اقتصادي با حضور سران 
سه قوه و ساير مسووالن ارشد قوا كه اختيارات ويژه اي نيز 
براي برطرف كردن ضعف ه��اي اقتصادي به اين كارگروه 
اعطا شده است يكي ديگر از مواردي است كه نشان مي دهد 
رهبري براي حل مش��كالت كش��ور به قوا و دستگاه هاي 

مختلف اختيارات ويژه اي اعطا كرده اند.
رييس مجلس خبرگان با اشاره به تشكيل كارگروه بررسي 
آسيب هاي اجتماعي توسط مقام معظم رهبري تصريح 
كرد: در كارگروه فوق الذكر مقامات ارشد كشورحضوردارند و 
رهبري دايما نتايج جلسات اين كارگروه را پيگيري مي كنند.

آيت اهلل جنتي برگزاري جلس��ات متعدد با هيات دولت را 
يكي ديگر از اقدامات مقام معظم رهبري براي رس��يدگي 
به مشكالت كشور دانست و گفت: مقام معظم رهبري در 
ديدار با اعضاي هيات دولت راهكار هاي عملياتي را براي حل 
مشكالت مردم به اعضاي هيات دولت ارايه مي كنند و ايشان 
دررابطه با موضوع حل مشكالت مردم مرتبا به دولتمردان 

رهنمود مي دهند و آنها را بازخواست مي كنند.

  راه�كار آي�ت اهلل جنت�ي براي خ�روج از 
بحران مديريتي

او با اش��اره به انتصاب جوانان خوش فكر و انقالبي در 
مجموعه هاي زير نظر رهبري گفت: بار ها گفته ام كه 
حل مشكالت اين مملكت امكان ندارد جز آنكه كار به 
دست جوانان انقالبي و متعهد سپرده شود؛ دراين مسير 
هرچه قدر هم كه قانون تصويب شود تا زماني كه كار به 
دست جوانان متعهد و انقالبي سپرده نشود امكان حل 

مشكالت وجود نخواهد داشت.
رييس مجلس خب��رگان در ادامه تاكيد كرد: بنابراين 

مقام معظم رهبري براي مقابله با مش��كالت حداكثر 
اختيارات را به قوا و دستگاه هاي مسوول ارايه فرموده اند 

و اين دستگاه ها بايد پاسخگو باشند.

  تالش برخي براي تحميل هزينه به رهبري 
او در ادامه بااشاره به عبرت هايي كه بايد از مذاكرات برجام 
گرفت، گفت: برجام ثابت كرد كه شيطان بزرگ يعني امريكا 
قابل اعتماد نيست و بايد از اين مهم عبرت بگيريم و بدانيم 
كه در آينده نيز امريكا كش��وري قابل اعتماد براي طرف 
مذاكره قرار گرفتن نيست. آيت اهلل جنتي با اشاره به ضعف 
مذاكره كنندگان و عدم رعايت خطوط قرمز گفت: عده اي 
به دنبال تحميل هزينه هاي برجام به رهبري هستند؛ اين 
امر در حالي است كه ايشان خطوط قرمز را براي مذاكرات 
تعيين كرده بودند و عدم رعاي��ت اين خطوط قرمز، زيان 
برجام را متوجه مذاكره كنندگان مي كند.رييس مجلس 
خبرگان با اش��اره به رفتار مزورانه ترامپ رييس جمهور 

امريكا گفت: ترامپ ب��ا وجود خروج از برج��ام و اعمال 
تحريم هاي دومرحله اي عليه م��ردم ايران اعالم كردكه 
حاضر است بدون پيش شرط مذاكره كند. حتي بعضي 
از شيطنت ها در جريان است تا در حاشيه مجمع عمومي 
سازمان ملل ميان ترامپ و آقاي روحاني ديداري صورت 
گيرد كه اين امر توجه بيشتر رييس جمهور و همراهان وي 
در جريان سفر به مقر سازمان ملل را مي طلبد. او با اشاره 
به تهديد امريكايي ها به جنگ عليه ايران گفت: امريكا اعالم 
كرده كه گزينه مقابل مذاكره جنگ است اين در حالي است 
كه مقام معظم رهبري فرمودند: مذاكره نمي كنيم و جنگ 
هم نخواهد شد چرا كه هزينه ها و تبعات اقدام نظامي براي 

امريكايي ها غيرقابل محاسبه و كنترل است.

  ناراضي سازي؛ راهبرد دشمن
رييس مجلس خبرگان يادآورشد: راهبرد دشمن در 
ايجاد اخالل در كشور اين است كه مردم را ناراضي 

كند. مردم در اين شرايط دشوار ناراضي هستند و حق 
دارند كه ناراضي باشند، اما ما مسووالن بايد طوري 
عمل كنيم كه قلب آنان آرام شود و بتوانند راحت تر 
اين ش��رايط را پشت سر بگذارند. مردم بايد بفهمند 

مقامات نيز باآن ها همدرد هستند.
او با بيان اينكه بايد با كس��اني كه عامل نوسانات در 
بازار و اقتصاد كشور و مفسدان دانه درشت هستند 
برخورد كرد، اظهار داش��ت: رييس قوه قضاييه بايد 
در اين موضوع پيگير باشد، الزم است با همه عوامل 
اين تشنج ها بيشتر برخورد كنند و آنها را در هر رده 

و دستگاهي هستند پيداكند.
آيت اهلل جنتي تصري��ح كرد: اقدامات خوبي تا اينجا 
ش��ده دس��ت تان درد نكند، اما اقدامات بايد ادامه 
پيداكند، برخورد ها بامفس��دان و اخاللگران بيشتر 
شود و از هر جناحي باشند دستگير و به دست عدالت 

سپرده شوند.

اتمام حجت جهانگيري با بدهكاران بانكي:

منابع بانك ها متعلق به مردم است و از آن چشم پوشي نمي كنيم
جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي به رياست 
معاون اول رييس جمهور و با حضور معاون اول قوه قضاييه 
و نايب رييس اول مجلس دهم برگزار شد. جلسه اي كه در 
جريان آن تالش شد تا با بررسي چالش هاي نظام بانكي؛ 
نس��خه عملياتي براي برون رفت از مشكالت ارايه شود. 
اما موضوع مهم جلس��ه تصميماتي بود كه اعضاي ستاد 
در خصوص بدهكاران بانكي اتخاذ كردند؛ مطالباتي كه 
جهانگيري معتقد است دارايي مردم است و هيچ ارگان 
و سازماني اجازه چشم پوشي از آن را ندارد. دارايي هايي 
كه رييس دولت هاي نهم و دهم بارها در جريان سفرهاي 
استاني  و در مسير ساير تصميمات خلق الساعه اي كه اتخاذ 
مي كرد، ناگهان اعالم مي كرد كه مطالبات بانكي بخشوده 
خواهد شد و از اين طريق ساختار پولي و بانكي كشور را با 
خسارت هاي جبران ناپذيري مواجه مي كرد؛ خسارت هايي 
كه ردپاي آن هنوز در تار و پود س��اختار پولي و اعتباري 
كشور باقي مانده و بازگرداندن آن به وضعيت متعادل نياز 

به وقت، سرمايه و تصميمات ويژه اي دارد. 
جهانگيري در اين جلسه معوقات و بدهي هاي بانكي را يكي 
از مشكالت اصلي نظام بانكي برشمرد و از بانك هاي عامل 
خواست با جديت وصول مطالبات را پيگيري و در اخذ وثايق 
معتبر از متقاضيان تسهيالت، دقت كافي را انجام دهند. 
رييس ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي افزود: 
منابع بانك ها متعلق به مردم است كه نمي توان از وصول 
 آن چشم پوش��ي كرد و بايد اقدامات و پيگيري هاي الزم

 براي بازگشت اين منابع مالي به بيت المال انجام شود.

  چشم انداز روشن اقتصادي ايران
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به اينكه اقتصاد 
ايران هجدهمين اقتصاد بزرگ دنياست، خاطرنشان كرد: 
اقتصاد ايران از روند رو به رشدي برخوردار است اما يكي از 
معضالت اين اقتصاد مسائل و مشكالت نظام بانكي است 
كه بايد در جهت حل مسائل نظام بانكي و به ويژه وصول 
بدهي هاي معوق بدهكاران كالن بانكي تالش شود. در كنار 
پيگيري براي وصول معوقات بانكي، بايد شرايط اقتصادي 
كش��ور براي فعاالن اقتصادي و بخش خصوصي واقعي، 

فضايي آرام و اطمينان بخش باشد تا بتوانند عملكرد هرچه 
بهتري در اداره بنگاه هاي خود داشته باشند.

معاون اول رييس جمهور همچنين از تالش هاي كميته 
فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات معوق بانكي ستاد در 
جهت وصول معوقات نظام بانك��ي قدرداني كرد و از اين 
كميته كه با عضويت وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي 
و اطالعات، نيروي انتظامي، سازمان ثبت اسناد و امالك 
كشور، دادستاني عمومي و انقالب تهران، دادستاني كل 
كشور، ديوان محاسبات و دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه 

با مفاسد اقتصادي تشكيل شده است، خواست با ادامه كار 
و برگزاري جلسات مس��تمر و اقدامات موثر روند وصول 

مطالبات معوق بانكي را با جديت دنبال كنند.
معاون اول قوه قضاييه هم در اين نشست بر ضرورت دقت 
كافي از سوي بانك هاي عامل پيش از اعطاي تسهيالت 
به متقاضيان تأكيد كرد و افزود: بانك ها بايد در اين زمينه 
با دقت و جديت كافي عمل كنند و چنانچه يك متقاضي 
داراي بدهي معوق باشد، امكان دريافت مجدد تسهيالت 

بانكي براي او وجود نداشته باشد.
در اين جلسه كه وزير دادگستري، سرپرست وزارت امور 
اقتصادي و دارايي، سرپرس��ت وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي، رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه، رييس كل 
بانك مركزي، رييس سازمان بازرسي كل كشور، رييس 
كل ديوان محاسبات، دادس��تان تهران، رييس سازمان 
تأمين اجتماعي، نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي 
عضو ستاد و اطالعات سپاه نيز حضور داشتند، گزارشي 
از آخري��ن وضعيت مانده تس��هيالت و تعهدات جاري و 
غيرجاري شبكه بانكي تا پايان تيرماه 1397 ارايه شد و 
سپس درخواست بانك پارسيان در خصوص نحوه وصول 
مطالبات شبكه بانكي از يكي از بدهكاران كالن بانكي مورد 

بحث و تصميم گيري قرار گرفت.

  گزارشي از مصوبات گذشته
در ادامه اين جلسه دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد 
اقتصادي گزارشي از ابالغ مصوبه جلسه قبلي ستاد با 

موضوع »پيشگيري از انباش��ت مطالبات غير جاري 
بانك��ي« و مراحل تدوين، تكمي��ل و تصويب مصوبه 
مربوط به آن ارايه كرد و مقرر ش��د پس از تكميل طي 

هفته هاي آتي ابالغ شود. 
بر اساس گزارش دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با 
مفاسد اقتصادي نسبت تسهيالت غيرجاري به مانده 
كل تسهيالت كه بيانگر ميزان ريسك اعتباري شبكه 
بانكي است، تا پايان تيرماه امسال 11.4 درصد بوده 
است كه اين شاخص در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذشته 0.2 واحد درصد كاهش )بهبود( داشته است. 
در اين گزارش همچنين عنوان شد كه در دولت تدبير 
و اميد، بطور متوسط نسبت تسهيالت غيرجاري به 
كل تس��هيالت، س��االنه پنج درصد كاهش داشته و 
اين در حالي اس��ت كه نرخ ريسك اعتباري در دوره 
هشت س��اله دولت قبل س��االنه با شش درصد رشد 

همراه بوده است.
كميته فرادس��تگاهي پيگيري مطالبات معوق بانكي 
كه با مصوبه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي 
تشكيل شده و فعاليت مي كند، از سال 94 تا سال 97 
با تشكيل بيش از 70 جلسه، تصميمات و اقداماتي در 
جهت وصول مطالبات بانكي از بدهكاران كالن بانكي 
انج��ام داده و با تأكيدات مع��اون اول رييس جمهور و 
اعضاي ستاد، تداوم و اقدامات آن كميته ضروري اعالم 
شده و موجب بازگشت منابع بانكي نزد بدهكاران كالن 

به بيت المال خواهد شد.

پلمب ۷۰۰ صرافي غيرمجاز 
توسط پليس

وزير كش��ور از پلمب 700 
صرافي غيرمجاز توس��ط 
پليس خبر داد و گفت: نبايد 
اجازه خروج كاال به صورت 
قاچاق به بيرون از كش��ور 
داده شود. به گزارش تعادل 
عبدالرض��ا رحماني فضلي 
در گردهمايي سراس��ري فرماندهان، روسا و معاونان 
نيروي انتظامي بر ضرورت كس��ب رضايتمندي مردم 
در مراجعه به ادارات از جمله نيروي انتظامي تاكيد كرد 
و اظهارداشت: براس��اس نظر سنجي هاي انجام شده، 
نيروهاي انتظامي و امنيتي از باالترين ميزان رضايتمندي 
در بين ساير دس��تگاه ها برخوردار هستند بطوري كه 
اكثريت قابل توجه مردم از عملكرد اين نيروهاي آرامش 
بخش اجتماعي رضايت دارند. رحماني فضلي با اعالم 
اينكه ناجا در كنترل بازار ارز و كش��ف احتكار كاالهاي 
اساسي كارنامه قابل قبولي دارد، از پلمب 700 صرافي 
غيرمجاز توسط پليس همزمان با نوسانات ارزي خبر داد.
رحماني فضلي به انتشار فيلمي از رفتار يكي از شهروندان 
با يكي از ماموران راهنمايي و رانندگي اشاره و تصريح كرد: 
اين حادثه اصال قابل قبول نيست. نبايد به اقتدار نيروي 

انتظامي با اين گونه حركات خدشه وارد شود.

فقر و بيكاري مهم ترين عامل 
وقوع جرم است

رييس س��ازمان زندان ها 
فقر و بيكاري را همچنان 
مهم ترين عامل وقوع جرم 
در جامعه عن��وان كرد و 
گفت: نبايد از اين مساله 
به س��ادگي عب��ور كنيم 
چرا كه با وجود اين عوامل 
نمي توانيم به هدف كاهش جمعيت كيفري دست 
يابيم. به گزارش ايسنا، جهانگير در جريان سفر به 
هرمزگان با اشاره به مقوله جرم در تاريخ زندگي بشر 
گفت: از ابت��داي تاريخ، از بين بردن جرم در جوامع 

مختلف دغدغه مهم انديشمندان بوده است.
مشاور رييس دستگاه قضا يكي از اولويت هاي مهم 
در تحقق اهداف عدالت محور دستگاه قضا را استفاده 
حداقلي از مجازات حبس عنوان كرد و گفت: زندان 
نبايد اولين و سهل ترين راه مقابله با جرم باشد و زندان 
بايد صرفًا محل نگهداري ناامن كنندگان جامعه و 
مزاحمين اموال و نواميس مردم باشد. رييس دفتر 
بازرس��ي ويژه قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه فضاي 
زندان هاي كشور متناسب با تعداد زندانيان نيست 
اظهار داشت: اولين گام براي كاهش جمعيت كيفري 

توسعه فرهنگ گذشت و صلح در جامعه است.

استفاده از مشاوران جوان 
راهكار تربيت مدير است

عضو شوراي مركزي حزب 
موتلفه با اش��اره به تصويب 
قان��ون منع ب��ه كارگيري 
بازنشس��تگان در ادارات 
دولتي اظهار ك��رد: يكي از 
راهكارهاي فراهم ش��دن 
زمينه ب��راي اج��راي اين 
قانون، استفاده از مشاوران جوان در كنار مديران اجرايي 

جهت كسب تجربه و اطالعات كافي مديريتي است.
حميدرضا ترقي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به تصويب 
قانون منع به كارگيري بازنشستگان در ادارات دولتي 
از سوي مجلس شوراي اسالمي، اظهار كرد: با توجه به 
جامع نگري كه در اين باره انجام شده در يكي از اهداف 
اجراي اين طرح فراهم كردن زمينه براي به كارگيري 
جوانان در سيستم اجرايي كشور است. اجراي اين قانون 

مي تواند جمعيت قابل توجهي را جذب كار كند.
او با اشاره به برخي معايب اين طرح نيز خاطرنشان كرد: 
در بعد ديگر حقيقتا برخي سيس��تم ها و مسووليت ها 
نيازمند تجربه و اطالعات كافي قبلي افراد است. با توجه 
به اين موضوع اجراي قانون منع به كارگيري بازنشستگان 
موجب نوعي افت در كيفيت مديريت در برخي بخش ها 

مي شود و مي تواند براي كشور مضر باشد.

 مجلس بر نظر خود نسبت 
به اليحه CFT اصرار دارد

رييس كميس��يون امنيت 
مل��ي مجل��س، گف��ت: 
نماين��دگان كميس��يون 
امنيت مل��ي در خصوص 
اليحه CFT حق شرط هايي 
را اعالم و بر نظر خود اصرار 
دارند.  به گزارش خانه ملت، 
حش��مت اهلل فالحت پيش��ه در خصوص لوايح مربوط 
به FATF گفت: كميس��يون هاي مربوطه نظر نهايي 
خود در رابطه با اين لوايح را اعالم كرده اند، كميس��يون 
امنيت ملي و سياست خارجي هم در خصوص اليحه 
 CFT حق شرط هايي را اعالم و بر نظر خود اصرار داريم.
در همين راس��تا به نمايندگان كميسيون امنيت ملي 
اعالم ش��د كه اليحه CFT مجدد در دس��تور كار قرار 
گيرد، اما اعضاي كميس��يون متذكر ش��دند كه قبال 
نظرش��ان را مطرح كردند لذا به هيات رييس��ه اعالم 
شد كه كميس��يون همان نظر قبلي مبني بر تصويب 
 اليحه ب��ا حق ش��رط ها را در دس��تور كار ق��رار دهد.
او افزود: كميسيون امنيت و سياست خارجي در رابطه 
با CFT واقع بينانه و در راس��تاي منافع ملي موضوع را 
بررسي كرد. در اين خصوص هم بهتر است كه توپ را در 

زمين رهبري نيندازيم.

اگر هر روز ساز استيضاح را 
كوك كنيم، كاري پيش نمي رود
نماينده م��ردم تهران در 
مجلس ش��وراي اسالمي 
خاطرنش��ان كرد: اگر هر 
روز و هرهفت��ه در مجلس 
استيضاح داش��ته باشيم 
كاري پيش نمي رود.الياس 
حضرت��ي در گفت وگو با 
ايلنا، درباره اس��تيضاح هاي پي در پي وزراي دولت 
دوازدهم و اينكه در اين شرايط چه تاثيري مي تواند 
داشته باشد، گفت: من با ادامه استيضاح ها مخالفم. 
او ادامه داد: مجلس قبل از عيد 3 استيضاح داشت كه 
رأي نياورد، بعد از تعطيالت نوروز هم 2 استيضاح به 
صحن آمد كه رأي آورد معتقدم درحال حاضر همين 
تا ۵ الي ۶ ماه ديگر كافي است تا ببينيم داستان چه 
مي ش��ود. نماينده مردم تهران در مجلس ش��وراي 
اسالمي با بيان اينكه اگر هر روز و هر هفته بخواهيم 
ساز استيضاح را كوك كنيم كاري پيش نمي رود، بيان 
كرد: اينگونه عملكرد هم براي مجلس خوب نيست 
هم براي دولت. وي خاطرنشان كرد: درست است كه 
گاهي اوقات نسبت به عملكرد برخي از وزرا انتقاد داريم 
اما باالتر از همه بايد ثبات، آرامش و اطمينان خاطر در 
وزرا وجود داشته باشد تا بتوانند به كارهايشان برسند.



اجراي اولين سرشماري ثبتي 
مبنا در سال ١٤٠٥ 

قيمت سوخت را به قيمت 
جهاني نزديك كنيم

اميدعلي پارسا در پنجاه و هفتمين جلسه شوراي 
عالي آمار كه با حضور محمد باقر نوبخت رييس 
س��ازمان برنامه و بودجه كشور و رييس شوراي 
عالي آمار و اعضاي آن از دس��تگاه هاي اجرايي، 
برگزار شد، گفت:  نظام آماري ثبتي مبنا در اكثر 
كش��ورهاي دنيا جايگزين نظام آماري س��نتي 
شده اس��ت و راهبرد اصلي مركز آمار ايران نيز 
نوين سازي نظام آماري است. علير ضا زاهديان، 
معاون طرح هاي آم��اري و آمارهاي ثبتي مركز 
آمار ايران، يكي از سخنرانان اين نشست بود كه 
اظهار كرد: آمار ساخت و ساز در كشور براساس 
پروانه هاي صادر ش��ده توسط ش��هرداري ها و 
 فهرست كارگاه هاي كشور  از جمله آمارهايي است 
كه از طريق ثبتي در مركز آمار ايران جمع آوري و 

به روز رساني مي شود. 
زاهدي��ان اف��زود: تطبيق اطالع��ات ثبتي مبنا 
بايكديگر از جمله مزاياي اين آمارها براي تحليل 
بيش��تر وضعيت موجود است مثال تطبيق فايل 
فارغ التحصيالن با فايل هاي بيمه تامين اجتماعي 
از اقدامات انجام ش��ده توس��ط مركز آمار ايران 
است كه مي تواند رشته هاي تحصيلي را كه اقبال 
بيش��تري براي كاريابي براي آنها وج��ود دارد، 

نشان دهد.
زاهديان با اش��اره به اينكه سرشماري عشاير به 
صورت ثبتي مبنا انجام مي شود،  اظهار كرد:  اولين 
سرش��ماري ثبتي مبنا در سال ١٤٠٥ در كشور 

اجرا خواهد شد.
 مع��اون طرح ه��اي آماري و آماره��اي ثبتي 
مرك��ز آم��ار ايران تاكي��د ك��رد، بر اس��اس 
دس��تورالعمل هاي بين الملل��ي، اطالع��ات 
جمعيتي بايد به تفكيك سن،  جنس، فعاليت، 
 دين، قوميت، معلوليت و تا سطح كوچك ترين 
 منطقه جغرافيايي وجود داشته باشد و آمار هاي 
ثبتي مبنا مي تواند گامي موث��ر براي اين امر 
باشد. در اين جلسه همچنين فعاليت كميته 
بخش��ي آمار و اطالعات مناطق روس��تايي به 
در خواست معاونت توسعه روستايي و مناطق 
محروم نهاد رياس��ت جمهوري پس از بررسي 

اعضاي شوراي عالي آمار تمديد شد. 

تسنيم|مرتضي زمانيان، استاد اقتصاد دانشگاه 
امي��ر كبي��ر، اظهار ك��رد: به دليل حج��م باالي 
نقدينگي و عدم تناس��ب آن با س��ودهاي بانكي 
پرداخت ش��ده، ش��وك ارزي اتفاق افت��اد و پول 
ملي ناگهان كم ارزش ش��د. بايد دنبال علت العلل 
اين مشكالت گش��ت كه اگر ريشه يابي كنيم به 
دو مساله نقدينگي سرس��ام آور و سيستم بانكي 
فلج مي رس��يم. اگر به دنبال اصالح اين دو نرويم 
و برفرض هم راهكارهاي جنبي و فرعي هم مثل 
س��پرده ارزي را اجرا كنيم فايده اي نخواهد كرد. 
بنابر اين اول بايد جل��وي حجم عظيم نقدينگي 
توليد شده توس��ط بانك ها گرفته شود و سپس 
درب��اره راه حل هاي بعدي صحب��ت كرد. من كه 
در محافل و جلس��ات مختل��ف اقتصادي حضور 
داش��تم ش��اهد بودم كه راهكارهاي مختلفي از 
سوي كارشناسان مطرح مي شود اما بايد اعتراف 
كرد كه در صورت اصالح نشدن آن دو مساله ساير 

اصالحات فايده اي نخواهد داشت.
وي در خصوص مهار نقدينگ��ي توضيح داد: اول 
بايد نظارت و كنترل نرخ س��ود پرداختي بانك ها 
حالت نزولي پيدا كند. سپس قسمت عمده اي از 
نقدينگي محو بشود. به گونه اي كه با تدبير بانك 
مركزي و با استفاده از سپرده ها و با كمك اطالعات 
و داده هاي موجود حجم زيادي از مبالغ بدهكاران 
و طلبكاران درون سيستم بانكي با يكديگر تسويه 
و تهاتر بشود. بعد از انجام دادن اين كارها در مرحله 

سوم بايد نقدينگي به سمت توليد روانه شود.
مديرگروه اقتصادي انديشكده مطالعات حاكميت 
دانش��گاه ش��ريف، ادامه داد: به گون��ه اي كه به 
عنوان مثال همزمان با اينك��ه ماليات بر عايدي 
و سفته بازي مس��كن وضع مي ش��ود بايد حتما 
ماليات بر توليد و س��اخت و س��از مسكن كاهش 
پيدا كند چرا كه اگر اينگونه نشود پول از مسكن 
خارج مي شود و به س��اير بازارها مي رود و آسيب 
مي زند بنابراين با اين مدل نقدينگي از بازار سفته 
بازي به بازار مولد تغيير مسير مي دهد. همچنين 
به عقيده من افزايش قيمت سوخت و ايجاد تورم 
در آن نيز مي تواند قس��مت عم��ده نقدينگي را 

جذب خود كند.
او در پاسخ به اين سوال كه افزايش قيمت سوخت 
براي دهك هاي پايين دشوار نيست؟ گفت: بايد 
اوال قيمت سوخت را به قيمت هاي جهاني نزديك  
سازيم البته نمي گويم كه آن را يكسان كنيم بلكه 
مثال آن را به 40 درصد قيمت جهاني برس��انيم و 
به آن با ش��يب ماليم نزديك كني��م و دوما اينكه 
نوس��انات قيمت ارز طبعا باعث نوس��ات قيمت 
سوخت هم مي ش��ود و با اين كار از قيمت گذاري 
هر ساله سوخت راحت مي شويم. حاال اگر دولت 
كارآمد باشد درآمدهاي حاصل از افزايش سوخت 
را مي تواند در بين دهكهاي پايين بازتوزيع كند. 
اگر قيمت س��وخت افزايش پيدا كند اتفاقا براي 
دهكه��اي پايين به صرفه تر مي ش��ود و البته كه 
اقشار ضعيف االن در فشار زيادي هستند. به نظر 
من هدفمندسازي يارانه ها بهترين تجربه اصالح 
قيمتي نه تنها در ايران بلكه در دنيا بوده اس��ت و 
برخالف نظراتي كه در آن موقع مطرح مي شد كه 
هدفمندسازي تورم ايجاد مي كند شاهد بوديم كه 

اينگونه هم نبود.
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»تعادل« بررسي كرد 

آيا نقدينگي مي تواند به مثابه عامل حقيقي توليد عمل كند

زمينه هاي دالل پروري اقتصاد ايران

سازماندهي توليد از طريق سرمايه گذاري

گروه اقتصاد كالن     
آيسان تنها، اميرعباس آذرم وند

هر روز يك خبر جديد درب�اره برخورد با دالالن 
مطرح مي شود، يك روز تعدادي صراف دستگير 
مي شوند و روز ديگر چند محتكر كاال تحت تعقيب 
قرار مي گيرند. هر بار هم كه اقتصاد ايران درگير 
يك بحران تازه مي شود اولين گروهي كه انگشت 
اتهام مسووالن به سمت آنها اشاره مي رود دالالن 
هستند! دالالني كه بعضا از عوامل گراني مسكن، 
طال، ارز و گراني شناخته مي شوند. اما سوالي كه 
بس�ياري مطرح مي كنند اين اس�ت كه چرا اين 
دالل ها فقط بعضي مواقع فعال مي ش�وند؟ و اگر 
چنين قدرتي دارند كه مي توانند به طرفه العيني 
بازاره�ا را به ه�م بريزند، چرا فق�ط گاهي از اين 
ظرفيت خود استفاده مي كنند؟ پاسخ اين سوال به 
گفته كارشناسان اين است كه دالل ها فقط زماني 
فعال مي شوند كه سياست گذار مسير اشتباهي 
رفته و زمينه را براي استفاده و جوالن آنها فراهم 
كرده. مثل همين روزها كه از گراني ارز و مسكن 
و ... پ�ول هنگفتي به جيب زده اند و بازار برخورد 
با پليس�ي با آنها داغ است. محس�ن ايزدخواه، 
كارش�ناس اقتصادي در توصي�ف نقش آفريني  
دالل ه�ا در اقتصاد اي�ران از آنها ب�ه عنوان يك 
طبقه ياد مي كند. دالالني كه البته به نظر مي رسد 
دم دس�تي ترين قرباني بحران ه�اي اقتصادي 
در ايران باش�ند. بحران هايي كه بطور مشخص 
سياس�ت گذار زمينه س�از آن بوده و دالل  ها نه 
علت كه معلول آن هستند. از همين توضيح شايد 
بتوان به اين سوال جواب داد كه چرا اقتصاد ايران 

دالل پرور است؟
به گزارش تعادل، اخيرا كه ارز، مس�كن، سكه و 
كاال گران ش�ده، باز هم همان جمالت هميشگي 
شنيده مي شود. اينكه دالالن بحران ساخته اند. 
دالالني كه طبق تعريف در اقتصاد وظيفه دارند 
تا روند توزيع و معامالت را تسهيل كنند و از قبل 
اين كار س�ودي حاصل كنند اما در اقتصاد ايران 
به داليلي از جمله نبود شبكه مناسب توزيع كاال 
و عدم نظارت درس�ت بر فعاليت هاي واسطه اي، 
دالل ها مي توانند نقش�ي به مرات�ب پررنگ تر 
بازي كنند و در م�وارد زيادي از پرداخت ماليات 
هم خ�ودداري مي كنند. حاال س�والي كه مطرح 
مي شود اين است كه چرا نقش دالالن در اقتصاد 
ايران آنقدر پررنگ است؟ آنقدر كه به گفته يك 
كارشناس اقتصادي ديگر فقط يك گروه نيستند 

و تبديل به يك طبقه شده اند. 

  سودي كه دالل ها مي برند
اين روزها س��ودهاي كالني به جي��ب زده اند. بعضي از 
وارداتچي ها بودند ك��ه در بحبوحه گراني ارز و تصميم 
دولت براي تخصيص ياران��ه 4200 توماني، ارز 4200 
تومان��ي از دول��ت گرفتند و ب��ه روي خ��ود نياوردند. 
همچنانكه بعد از انتش��ار ليس��ت يارانه ارزي بگيرها 
مش��خص ش��د بس��ياري از آنها كه ارز 4200 توماني 
گرفته اند هرگز آن را در قيمت نهايي كااليي كه به بازار 
عرض��ه كرده اند اعمال نكردند. كااله��ا را به قيمت ارز 
بازار، فروختند به اين ترتيب از اين روش سود بسياري 

به جيب زدند. 

اما در ماه هاي گذشته راه ساده تري از واردات هم براي 
دالل ها وجود داش��ت و آن  هم خري��د و فروش ارز بود. 
داللي كه در آغاز سال 1396 اقدام به خريد دالر امريكا 
ك��رده و بعد از 15 م��اه آن را فروخت، به راحتي س��ود 
هنگفتي  كرد. بدون ريس��ك،  هدايت نيروي انساني و 

پرداخت ماليات! 
در نظر داش��ته باش��يد دالري كه در آغاز سال گذشته 
حدود 3500 تومان معامله مي شد و روز گذشته در بازار 
آزاد تا نزديك به 14 هزار تومان نيز افزايش يافت؛ يعني 
در عرض 15 ماه س��ودي نزديك ب��ه 400 درصد براي 
يك دالل بازار ارز حاصل ش��د. طبق آمارهاي موجود 
مسكن نيز بسته به نقاط مختلف كشور از 50 درصد تا 
دو برابر گران شده، يعني دالل ها از اين طريق نيز سود 
هنگفتي كسب كرده ند. اين روزها هم كه بحث احتكار 
داغ است. كااليي را مي خرند،  انبار مي كنند و وقت گراني 
به بازار مي ريزند. هنوز نمي توان عددي از سود حاصله در 
اين بخش با قطعيت ارايه كرد اما مي توان اين وضعيت 
را قياس كرد با فعاليت مولد به ويژه فعاليت توليدي در 
اقتصاد ايران. طبق آمارها در طول س��ال 1396 ميزان 
رشد اقتصادي كل كشور 3.7 درصد بود و ارزش افزوده 
بخش صنعت نيز در سال گذشته تنها 5.1 درصد افزايش 
يافت. همين بخشي كه البته به گفته سپيده صالحي، 
 مديركل دفتر حس��اب هاي اقتصادي مركز آمار ايران 
با محاسبه صرفا بنگاه هاي بزرگ يعني پتروشيمي ها، 
خودروسازي و ... به دست آمده و هنوز وضعيت بنگاه هاي 
كوچك و متوس��ط كه عمدتا كسب وكارهاي كوچك 
مردمي را شامل مي شوند مخص نيست. با اين حال طبق 
آنچه كارشناسان اقتصادي مي گويند احتماال رشد اين 

بخش ها بسيار پايين بوده باشد. 
رش��د اندك بخش مولد اقتصاد ايران و در نتيجه سود 
اندك فعاليت هاي مولد در قياس با فعاليت هاي داللي 
از اين نظر قابل توجه است كه بدانيم دالالن نه اشتغال 
ايجاد مي كنند و حقوق نيروي انساني پرداخت مي كنند، 
نه كسي را بيمه مي كنند و نه ماليات مي پردازند. از همين 
وضعيت مي توان به اين نتيجه رسيد كه محيط اقتصاد 

ايران براي رشد فعاليت هاي داللي مناسب است. 
موضوعي كه كارشناسان اقتصادي در اين بحث يادآوري 
مي كنند فقدان قوانين و مقررات الزم است. آنگونه كه 
علي مزيكي به تع��ادل مي گويد: قوانين طوري تنظيم 
شدند كه كساني كه اقدام به خريد و فروش ارز مي كنند 
جايزه و مشوق دريافت مي كنند چرا كه مي توانند به هر 
ميزاني كه مي خواهند ارز بخرند و هرگاه خواستند به هر 
قيمتي آن را بفروشند. در مقابل توليدكننده داخلي كه 
ماده اوليه اي مانند الوار چوبي خريد حق باال بردن قيمت 
كاالي توليد ش��ده خود را ندارد چرا كه اداره تعزيرات 

حكومتي با او برخورد مي كند.

  فقدان نظارت مستمر و ارزيابي
سياس��ت گذاري نامناس��ب در كنار قواني��ن ناكارآمد 
احتماال مهم ترين عامل دالل پرور ش��دن اقتصاد ايران 
است. به گفته كارشناسان اقتصادي سياست گذاري ها 
و تصميمات اقتصادي بايد به نحوي باشد كه چهار ارز، 
تعرفه، رش��د پول )پايه پولي و نقدينگي( و س��ود قابل 
پيش بيني، كنترل پذير و قابل مديريت باش��د. اما آنجا 
كه به سياس��ت گذاري مربوط است سياست گذارطي 
سال هاي گذشته درباره اين چهار نرخ به گونه اي رفتار 
نكرده كه آنها را پيش بيني پذير كند. همچنانكه در طول 

13 سال گذشته نقدينگي با شتاب فزاينده رشد كرد به 
گونه اي كه ميزان نقدينگي در دولت اصالحات تنها 68 
هزار ميليارد تومان ب��ود، در پايان دولت نهم اين رقم به 
492 هزار ميليارد تومان افزايش يافت و تا پايان س��ال 
گذشته به بيش از هزار و 500 هزار ميليارد تومان بالغ شد. 
اين حجم از نقدينگي و به زعم كارشناس��ان اقتصادي 
بي مباالتي كارشناسان امروز مهم ترين دليل نوسانات 
ش��ديد بازار ارز و س��پس بازار س��كه و طال است كه از 
عوامل فرصت ساز براي رشد واسطه گري و سفته بازي 
هم شده. اين وضعيت به ويژه وقتي تشديد مي شود كه 
دولت تصميم مي گيرد تبعات سياس��ت هاي نادرست 

اقتصادي اش را با سركوب قيمت ها جبران كند.
در اين زمينه علي مزيكي اقتصاد دان مي گويد: متاسفانه 
از گذشته تا به امروز دولت ها يك رويه ثابت را براي مقابله 
با نوسانات قيمتي داشتند كه آن هم عبارت بود از بگير و 
ببند جهت سركوب قيمت ها. هنگامي كه مساله تثبيت 
قيمت ها پيش مي آيد دالل ها حفره هاي موجود را پيدا 
مي كنند و سعي مي كنند از اين راه سود بيشتري كسب 
كنند. وقت��ي وضعيت اقتصاد به گونه اي مي ش��ود كه 
امكان توليد با قيمت هايي كه تقاضا مي خواهد ممكن 
نيست، در بخش عرضه هم توليدكنندگان به سمت نوع 

ديگ��ري از دور زدن قانون مي رون��د. مثال ايران خودرو 
تعداد زيادي خودرو توليد كرده و در انبارهاي خود دارد 
ولي وقتي مشاهده مي كند فاصله قيمت بازار و كارخانه 
زياد اس��ت، از عرضه آن به بازار جلوگيري مي كند. اين 
ميان هر چه فاصله ميان قيمت كارخانه و بازار بيش��تر 
شود خودروسازان كمتر تمايل به عرضه خواهند داشت 
و خودروهاي خ��ود را آن قدر نگه مي دارند تا بازار دچار 
كمبود ش��ود و دولت نيز نهايتا به افزايش قيمت ها تن 

دهد.

  مشكالتي كه گريبان توليد را گرفته
فارغ از آنچه درباره به صرفه نبودن فعاليت مولد به دليل 
پرداخ��ت ماليات، پذيرفتن ريس��ك، پرداخت حقوق 
كارگر و... مطرح شد كه باعث مي ش��ود توليد در برابر 
داللي به صرفه نباشد، موارد ديگري هم هست كه باعث 
مي شود دس��ت و پاي توليد كننده بسته شده و حتي 
توليد كننده ضرر كند. براي نمونه همين سركوب قيمت 
كه باعث مي ش��ود توليد كننده نتواند كاالي خود را به 
قيمت بازار بفروشد. اين در حالي است كه در گراني ارز و 

... هزينه هاي توليد وي افزايش يافته است.
مزيكي نيز در اين  زمينه چنين توضيح مي دهد: هنگامي 

ك��ه محدوديت ب��راي توليد آن قدر زياد مي ش��ود كه 
توليدكنندگان هم به سمت دور زدن قانون مي روند، كار 
مولد نمي تواند نيازهاي صاحب سرمايه را برطرف كند. 
تداوم اين مشكل و دور زدن هاي پي در پي قانون سبب 
مي شود مشكالتي از اين دست ساختاري شوند. از نظر 
من مشكل اصلي در اين مساله وجود قوانين و مقررات 
زياد و دست و پا گير است. در مورد مساله احتكار مي شود 
به خوبي اين ماجرا را حس كرد. توليدكننده اي كه قصد 
توليد دارد حق فروش كاالي خود به قيمت روز را ندارد 
و به اين تعبير در ميانه بحران ها توليدكننده ها جريمه 
مي شوند و خريداران ارز جايزه مي گيرند. اين جا است 
كه يك توليدكننده ب��ه خود اجازه مي دهد كه قانون را 

هم دور بزند. 
مزيكي گفت: كسي كه جنس در انبار خود دارد به جرم 
عدم عرضه كاال دچار مش��كالت حقوقي مي شود ولي 
كسي كه دالر دارد و آن را در خانه خود نگه مي دارد با هيچ 
مشكلي مواجه نمي شود. به نظر من اگر مسووالن راست 
مي گويند بروند كساني كه دالر خريدند را پيدا كنند تا 
توليدكننده هم انگيزه توليد پيدا كند. براي حمايت از 
اقشار خاص لزوما نبايد قيمت ها را پايين نگه داشت بلكه 
با توسعه تامين اجتماعي و تقويت چنين فعاليت هايي 
است وگرنه سركوب هميشگي قيمت ها در ايران منجر 

به رفاه اجتماعي بيشتر نشده است.
مدرس موسس��ه نياوران گفت: هر بار در اقتصاد ايران 
بحران هايي ايجاد ش��ده برخي از توليدكنندگان ديگر 
حاضر به توليد نشدند و حتي به فعاليت هاي نامولد وارد 
ش��دند. مباحثي كه در مورد احتكار و جرم انگاري در 
اين زمينه صورت گرفته بر دامنه مشكالت مي افزايد و 
بطور كلي نمي توان به توليدكننده اي كه به دليل پايين 
بودن قيمت ها آنها را انبار كرد، محتكر گفت. در مقابل 
به نظرم راهكار اصلي اين مشكل مقررات زدايي از حوزه 

توليد است.

گروه اقتصاد كالن|
در نظريات اقتصاد متعارف اصلي به نام »خنثي بودن 
پول« وجود دارد كه بس��ياري از اقتصاددانان داخلي 
خصوصا آنهايي كه در مقام سياس��ت گذار و در بدنه 
مديريتي دولت قرار دارند با اتكا به آن رژيمي سياستي 
براي تخصيص اعتبار و توليد تدوين مي كنند. رويكرد 
ياد شده هميشه به داليلي مي پردازد كه بر اساس آنها 
نقدينگي )اعتبار( نمي توان��د به مثابه عامل حقيقي 
توليد عمل كند؛ چرا كه به زعم آنها رشد توليد محدود 
به تغيير در عوامل فيزيكي حقيقي است و جانشيني 
نقدينگي اس��مي با عوامل حقيقي ممكن نيس��ت؛ 
اعتبار نمي تواند از محدوديت و توقف سرمايه گذاري 
به پس انداز عبور كند. طرفداران اين نظريه معتقدند 
كه برداشتي كه نقدينگي را جانشين عوامل حقيقي 
مي پندارد ناش��ي از توهمي است كه ممكن است در 
س��طح خرد و نياز يك پروژه به پ��ول و امكان خلق و 
تخصيص آن حس و لمس شود، ولي چنين تزريقي 
از پول نمي تواند در سطح كالن نياز به عوامل حقيقي 
را مرتفع كند. نتيجه اينكه در نهايت تورم افزايش پيدا 

كرده و ثبات اقتصاد كالن مختل مي شود.
محس��ن يزدان پناه يكي از منتق��دان خنثي بودن پول 
است كه در يك نوشتار هفت محور پيشنهاداتي را مطرح 
مي كند كه بر مبناي آنها اعتبار در اس��لوبي مشخص از 
سازماندهي توليدي مي تواند از محدوديت پس انداز عبور 
كرده و اهرمي براي رشد و جهش اقتصادي شود. به ديگر 
بيان، زماني كه با نقطه تحريك اعتبار يك توالي از زنجيره 
علل فعال شده و ديگر متغيرها مانند درآمد، پس انداز، 
و مصرف در پي آن بالفعل شوند، اقتصاد از منشأ اعتبار 

)سرمايه گذاري( توسعه مي يابد.
بنابراين آنجا كه اعتبار اهرمي براي تغيير در سازماندهي 
توليد نبوده يا اينكه اقتصاد همراه با ظرفيت معني دار 
بيكار نباشد، نظرات مطروحه توسط اين نظريه وارد و 
منعكس كننده كج كاركردي نظام اعتباري است. يك 
پايه روش ش��ناختي پرداخت به موضوع اين است كه 
بطور كلي دو گونه از واقعيت را از يكديگر تفكيك كنيم؛ 

واقعيتي كه در جهان خارج داراي وجهي فيزيكال است 
و واقعيتي كه صرفا در سپهر بين االذهاني شكل گرفته 
و كار آن اتصال و ش��كل دهي به كنش جمعي انسانها 
از طريق گونه هاي��ي از باورها، پذيرش جمعي، نرم ها، 

قواعد و كانالهاي انگيزشي است.
 از باب مثال، از منظر يك رويكرد، اينكه كش��وري يا 
ملي در تجهيز تشكيل س��رمايه فيزيكال و انباشت 
آن و متعاقبا افزايش و بهب��ودي رفاه اقتصاد موفق و 
كش��ور و يا ملتي ديگر ناموفق اس��ت را نمي توان در 
ابتداي امر به »واقعيت عيني« مانند تشكيل سرمايه 
واقعي، انباشت پس انداز از توليد محقق شده واقعي و 
... نسبت داد؛ تكامل و بالفعل شدن اين واقعيت عيني 
مقدمتا بسته به »واقعيت ذهني« است. اين واقعيت 
بين االذهاني اس��ت كه زيربناي شكل گيري چرخه 
اقتصادي و تحقق متغيرهاي فيزيكال آن مي ش��ود. 
بنابراين مي توان واقعيت ذهني را علت واقعيت ذهني 
ديد و نه جانشين آن و اگر بتوان نشان داد كه گونه اي 
از نظام اعتباري در واقع تحولي در ذهنيت را راهبري 
مي كند مي توان نتيجه گرفت كه علت ش��كل گيري 

واقعيت هاي از جنس عين نيز خواهد بود. 
بدين سياق اعتبار مي تواند علت شكل گيري پس انداز 
و سرمايه شود نه جانش��ين آن. تاكيد بر اين مقدمه 
روش ش��ناخي از اين جهت اس��ت ك��ه گفتارها در 
اقتصاد عموما متاث��ر از چارچوبهايي صرفا متكي بر 
تحليلهاي از جنس عينيات اس��ت. در رابطه با پول و 
اعتبار ريش��ه اين اختالف به جدال ميان جريان پول 
كااليي يا فلزي با رهبري كارل منگر و نامنيا ليستها و 
مكتب تاريخي آلمان باز مي گردد. جدالي كه تا امروز 
ادامه دارد. دسته مهمي از مشربها و متفكران مهم بر 
اهميت و تقدم ذهنيت متمركزند و دسته مهم و البته 
بزرگ تري از مشربها و متفكران، تحليل اقتصادي را 
منحصرا در پرداخت به عينيت يا اقتصاد مبادله واقعي 
پيش برده اند. اتميزه و فيزك وار كردن تام علم اقتصاد 

محصول نگرش دوم به حوزه اقتصاد است.

    فرآيند اعتبار در مقابل انباره نقدينگي 
در رويكرد مقابل به درس��تي گفته مي شود افزايش 
انب��اره نقدينگي كمكي به ارتق��اي توليد نمي كند. 

ح��د نقدينگي آنجايي اس��ت كه قرار اس��ت روابط 
اقتص��ادي را روغن كاري و تس��هيل كند. در مقابل 
الزم اس��ت تاكي��د ش��ود، در تصويري كه پيش��تر 
در محورهاي قبل ارايه ش��د، تق��دم اعتبار به پس 
ان��داز و س��رمايه گذاري ربط��ي به افزاي��ش انباره 
نقدينگي ندارد. ب��ا اعتبار چرخه جديدي از اقتصاد 
ش��كل مي گيرد. سرمايه گذاري ناش��ي از اعتبار در 
س��طح كالن عمدتا به دس��تمزد تبديل مي ش��ود، 
دستمزدهاي جديد كاالهاي توليد جديد را مي خرد 
و با اين خريد پول دوباره به بنگاه بازگش��ته و بنگاه 
مي تواند بدهي خود با بانك را تسويه كند )تخريب 
پ��ول( . بطور كل��ي افزايش انب��اره نقدينگي صرفا 
در تناس��ب با انباشت سرمايه، س��ود، و بهره مورد 
نياز اس��ت، و بخش غالب نقدينگي خلق ش��ده در 
چرخه هاي توليدي مجددا تخريب خواهد شد. اين 
تلقي دو نتيجه مهم به همراه دارد. اوال نامقيد بودن 
اعتبار به پس انداز داللتي ب��راي افزايش نقدينگي 
ن��دارد. دوم اينكه وقت��ي از اهميت اعتبار س��خن 
مي رود، نمي توان آن را به تزريق نقدينگي بطور كلي 
در اقتصاد احاله داد. مس��اله تحليل چينشي است 
كه موضوعيت رفتاري آن در سمت راست ترازنامه 
بانك هاست نه سمت چپ آن )كه معادل با نقدينگي 
اس��ت( . و اين بدان معني اس��ت كه كاركرد اعتبار 
تنها روغن كاري ميان متغيرهاي حقيقي نيس��ت، 
بلك��ه نوعي فن��اوري اجتماعي براي س��ازماندهي 

توليد است. 

    ماهي�ت بانكداري مدرن و پس�يني بودن 
پس انداز 

تقريبا هم��واره مدافعان پس انداز پيش��ين، روايت 
استداللي خود را مستقل از ماهيت بانكداري مدرن 
پيش برده اند. مساله اين است كه اساسا در بانكداري 
مدرن زماني كه دو ش��رط محقق اس��ت: يك( نقش 
اسكناس منتشره و س��كه مضروب دولت بي معني 
اس��ت؛ دو( بازار بين بانكي فعالي وجود دارد، اساسا 

امكان وامدهي پس انداز توس��ط كليت نظام بانكي 
وجود ن��دارد. در نظ��ام اعتباري جديد اساس��ا پول 
چيزي جز بدهي بانك نيست و اين امكان كه پول را 
به بانك به مثابه موجوديتي مكاني وارد كرد كه حاال 
او بخواهد اين پ��ول را وام دهد وجود ندارد. تقدم وام 
به سپرده محصول اين تحول در نظام اعتباري است، 
اما اين مفهوم در آن خالصه نمي شود. مفهوم مركزي 
اين است كه پول/سپرده از نقطه آغازين توسط بانك 
خلق مي شود و حاال يكي از گزينه هاي تحصيص آن 
وام دادن )معتبر كردن حس��اب وام گيرنده( اس��ت. 
بطور كلي كليه پرداخت هاي وام، از جنس خلق پول 
و كليه دريافتهاي آن از جنس محو آن است. هفت( 
داللت هاي سياست گذاري: رابطه چنين برداشتي از 
نهاد پول و اعتبار با توسعه و رشد اقتصادي را نمي توان 
به چارچوب سياست گذاري پولي در اقتصاد نئوكينزي 
جديد كه به چسبندگي هاي كوتاه مدت حول وضعيت 
تعادلي متمركز است محدود كرد. اگر بپذيرم چنين 
نهادي از اعتبار از علل جهش تمدني - اقتصادي غرب 
در طول بيش از دو قرن بوده و اكنون آن را به وضعيتي 
قوام يافته از ISCC متشكل از كمپاني هاي بزرگ و 
چند مليتي رسانده، مساله براي كشورهاي كه حاال 
 Catch مي خواهند به اين مسير بپيوندد ذيل فرآيند
up - موضوعي��ت مي يابد. كپي ك��ردن نظام مدرن 
 ISCC پولي نمي تواند بدون تجهيز مقدماتي وضعيت
را به شكل سريع و خودبخودي رقم زند. براي همين 
است كه نظام اعتباري و نقدينگي دچار آسيب هاي 
جدي مي شود كه وضعيت امروز اقتصاد ايران نمونه اي 
از آن است. آسياي شرقي تنها نمونه موفق از فرآيند 
catch-upاست كه در آنها اعتبار اهرمي مي شود 
براي شكل دهي سريع به س��ازمان توليدي اقتصاد 
ايران هم اگ��ر امروز بخواهد از ظرفي��ت اعتبار براي 
بازسازي سازمان توليدي خود استفاده كند، نيازمند 
روش هاي مشابهي است كه ابدا نمي تواند محدود به 
سياس��ت گذاري هاي پولي متعارف نئوكينزي )كه 

مثال در قاعده تيلور خالصه مي شود( محدود شود.

  علي مزيكي: هنگامي كه محدوديت براي 
توليد آن قدر زياد مي شود كه توليدكنندگان 
هم به سمت دور زدن قانون مي روند، كار مولد 
نمي تواند نيازهاي صاحب سرمايه را برطرف 
كند. ت�داوم اين مش�كل و دور زدن هاي پي 
در پي قانون سبب مي شود مشكالتي از اين 
دست ساختاري شوند. مشكل اصلي در اين 
مساله وجود قوانين و مقررات زياد و دست و 

پا گير است. در مورد مساله احتكار مي شود به 
خوبي اين ماجرا را حس كرد. توليدكننده اي 
كه قص�د توليد دارد حق ف�روش كاالي خود 
به قيمت روز را ن�دارد و به اين تعبير در ميانه 
بحران ها توليدكننده ها جريمه مي ش�وند و 
خريداران ارز جايزه مي گيرند. اين جا اس�ت 
كه يك توليدكننده به خود اجازه مي دهد كه 

قانون را هم دور بزند

برش

ديدگاه
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پرداخت بدهي بانك ها از 
محل سپرده ها رباي آشكار است

بانك مركزي
رتبه بندي بانك ها را اعالم كند

تمدید مهلت تعویض
دسته چک های قدیم بانك آینده

كارشناس مس��ائل اقتصادي گفت: پرداخت بدهي 
بانك ها از محل سپرده س��رمايه گذاران و ارايه سود 

بيشتر به آنها رباي آشكار و جلي است.
كامران ندري، كارشناس مسائل اقتصادي در مصاحبه 
با راديو در خصوص بانكداري اس��امي، اظهار كرد: 
بيش از سه دهه از تصويب قانون عمليات بانكي بدون 
ربا مي گذرد كه در اين مدت با مشكات و چالش هايي 
در اين رابطه مواجه بوده ايم.وي افزود: زماني كه اين 
قانون در مجلس مصوب شد پيش بيني ها مبني بر 
اين بود كه ظرف مدت 5 س��ال اشكاالت اين قانون 
مشخص شود و مورد بازنگري قرار بگيرد اما هنوز پس 

از گذشت 30 سال هنوز اين مساله رخ نداده است.
اين استاد دانشگاه گفت: نمايندگان مجلس به دنبال 
اين هس��تند كه بر پايه آسيب شناسي هاي صورت 
گرفته تغييراتي را در قانون عمليات بانكي بدون ربا 
اعمال كنند، چراكه هدف اصلي از تصويب اين قانون 
حذف ربا بوده است.ندري ادامه داد: تصور عمومي در 
ابتداي انقاب اين بود كه عمليات بانكي به شكلي كه 
در بانك هاي مرسوم در دنيا اعمال مي شود با موازين 
و ضوابط شرعي ما سازگار نيست و اولين اشكالي كه 
به عمليات بانكي متعارف وارد بود ربوي بودن آن به 
زعم متفكرين اس��امي است.كارشناس اقتصادي 
بيان كرد: اولين اش��كال در قانون مصوب عمليات 
بانكي بدون ربا اين بود كه تعريف مشخصي از ربا در 
اين قانون ارايه نشده است و تنها به بانك ها گفته شده 
كه به چه شكلي عمليات تجهيز و تخصيص منابع را 
انجام بدهند تا مغايرتي با موازين شرعي نداشته باشد.
وي با بيان اينكه اگر بانكداري اسامي هم در كشور 
موجود نبود بازه��م ما با مش��كات نظارتي و عدم 
استقال بانك مركزي مواجه بوديم، توضيح داد: در 
بانكداري اسامي نظارت شرعي مطرح است و در اين 
راستا بايد اطمينان حاصل شود كه عمليات بانك ها با 
موازين شرعي مصوب قانون عمليات بانكي بدون ربا 
انطباق داشته باشد.ندري تصريح كرد: از همان ابتدا كه 
قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب شد مقوله نظارت 
شرعي در اين زمينه ديده نش��د به عنوان مثال اگر 
ماهيت نرخ باالي سودي كه بانك ها به سپرده گذاران 
پرداخت مي كنند را تبيين كنيم به بدهكاري بانك ها 
و پرداخ��ت اين بده��كاري از محل ماندن س��پرده 
س��رمايه گذاران در بانك هايشان با ارايه سود بيشتر 

به آنها مي رسيم كه اين امر نوعي رباي آشكار است.

يك مقام مسوول بانكي گفت: الزمه ايجاد شفافيت 
در نظام بانكي آن اس��ت كه رتبه بندي بانك ها از 
لحاظ درآم��د، دارايي، خدم��ات و ترازنامه اعام 
شده و راهبردي منطقي ميان نرخ سود سپرده و 
تسهيات برقرار شود. تعدادي از بانك ها كاهش 
هزينه ها و تعداد شعب و فروش اموال مازاد، بهبود 
اضافه برداش��ت از بانك مركزي را در دستور كار 
قرار داده اند.  به گ��زارش تعادل، كاظم چقازردي 
گفت: نقش نظام بانكي كش��ور در توسعه، رونق 
و شكوفايي اجتناب ناپذير است و نظام اقتصادي 
ايران، بانك محور اس��ت و ٨٠درصد تامين منابع 
از بانك است و از آنجا كه بازار سرمايه نيز به نوعي 
مرتبط با نظام بانكي است، بنابراين مي توان گفت 
كه حدود ٩٠درصد تامين مالي اقتصاد كش��ور از 
طريق نظام بانكي صورت مي گيرد. وي با اش��اره 
به موانع رتبه بندي بانك ها افزود: يك چارچوب 
مبنايي كه از س��وي سياست گذاران تدوين شده 
باشد و اجازه بدهد كه مردم خودشان درباره نظام 
بانكي قضاوت كنند، وجود ندارد. وي ادامه داد: البته 
يكي از پيش نيازهاي تشكيل اتاق شيشه اي نظام 
بانكي آن اس��ت كه وزارت اقتصاد و بانك مركزي 
رتبه بندي بانك ه��ا را به لحاظ كارامدي، دارايي، 
خدمات روز، حرفه اي بودن پرسنل و ترازنامه اعام 
كنند و راهبردي منطقي ميان نرخ سود سپرده و 

تسهيات را در دستور كار قرار دهند.

با توجه به اباغ بانک مرک��زی ج.ا.ايران، مهلت 
تعويض دسته چک قديم، با دسته چک صيادی 
برای مش��تريان بانک آينده،  تا شش��م آبان ماه 
سال جاری تمديد ش��د. پيش تر، زمان واگذاری 
چک ه��ای غيرصيادی )طرح قدي��م( تا روز 30 
مردادماه سال 1397، اعام شده بود که بر اساس 
تصميم جديد و اعام بانک مرکزی ج.ا.ايران، اين 
مهلت تا ششم آبان ماه سال جاری، تمديد شده 
است. در همين راستا؛ بانک آينده، با قدردانی از 
مشتريانی که نسبت به تعويض دسته  چک های 
خود و دريافت دسته چک جديد صي�ادی اقدام 
نموده، اعام کرد: ب�ه منظور همراهی با مشتريان 
بانک ها و مردم عزيز، اجرای نهايی طرح صياد به 

تاريخ 6 آبان ماه 1397، موکول گرديد.
ضروری است؛ آن دس��ته از مشتريان محترمی 
که هنوز چک صيادی دريافت نکرده اند؛ طی اين 
مدت نسبت به دريافت دسته  چک های جديد، 
اقدام کنند. بر همين اساس؛ پذيرش و پردازش 
چک های با طرح قديم )غيرصيادی( به صورت 
بين  بانکی در سامانه چکاوک، از تاريخ 6 آبان ماه 
1397، ممنوع بوده و وجه اين قبيل چک ها ِصرفًا 
با مراجعه حضوری مشتری به بانک صادرکننده 

چک، قابل پرداخت خواهد بود.
ب��ا توجه به تمدي��د مهلت زمانی اج��رای طرح 
تعويض دسته چک های قديم، تأکيد شده است 
که بانک نسبت به کارسازی چک های غيرصيادی 
به صورت بين بانکی در س��امانه چکاوک پس از 

ششم آبان ماه، هيچ گونه مسئوليتی ندارد.
ضمنًا، بانک مرکزی ج.ا.ايران، خاطرنشان کرده 
است: فرصت تعيين شده، نهايی و قطعی بوده و 

به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد.

به دنبال افزايش قيمت دالر در بازار بانك مركزي ابالغ كرد

اقدامات اصالحي در بازارهاي مالي و تناقض هاي اجتناب ناپذیر

عرضه 5.5 ميليارد يورو براي كاالهاي اساسي و 3 ميليارد يورو ارز صادراتي 

بانك ها مجاز به فروش ارز دانشجويي و مسافرتي شدند

گروه بانك و بيمه|  احسان شمشيري|
بانك ه��اي كش��ور مجازن��د از مح��ل ارزه��اي 
خريداري ش��ده و با تأمين اس��كناس از محل منابع 
خود، نس��بت به فروش و پرداخت ارز مس��افرتي و 
دانشجويي به نرخ بازار در سطح شعب داخل شهر با 

اخذ مدارك مثبته اقدام كنند.
به گزارش روابط عمومي بان��ك مركزي، اين بانك 
پيرو بخش��نامه 20 م��رداد 97 در خصوص خريد 
و ف��روش ارز به نرخ بازار، طي بخش��نامه مورخ 12 
شهريور 1397، بانك ها را مجاز به فروش و پرداخت 

ارز مسافرتي و دانشجويي اعام كرد.
ب��ر اين اس��اس بانك ه��ا مجازند از مح��ل ارزهاي 
خريداري ش��ده و با تأمين اس��كناس از محل منابع 
خود، نس��بت به فروش و پرداخت ارز مس��افرتي به 
نرخ بازار در س��طح شعب داخل شهر با اخذ مدارك 
مثبته از قبيل گذرنامه  معتبر ج.ا.ا ، بليط  مس��افرت 
هوايي، ويزاي كشور مقصد�  در مورد كشورهايي كه 
نياز به ويزا دارند اقدام كنند. همچنين الزم اس��ت 
م��دارك مزبور به منظور نظارت بازرس��ان بانك در 

سوابق نگهداري شود.
طبق مفاد اين بخش��نامه بانك ه��اي عامل مجازند 
از محل ارزهاي خريداري شده و با تأمين اسكناس 
از محل منابع خود، نس��بت به فروش و پرداخت ارز 
دانشجويي اعم از شهريه و اقامت به نرخ بازار با اخذ 
مدارك مثبته ش��امل تأييديه وزارتخانه هاي علوم، 
تحقيق��ات و فناوري و بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشكي )حسب مورد(، صورتحساب دانشگاه محل 
تحصيل ك��ه اصالت و اعتبار آن توس��ط نمايندگي 
جمهوري اس��امي ايران در كش��ور محل تحصيل 
تأييد شده باش��د، اقدام كنند. خاطرنشان مي سازد 
الزم است به منظور دريافت تاييديه وزارتخانه هاي 
ذي ربط براي ايجاد دسترسي به سامانه هاي مربوطه، 
هماهنگي هاي الزم را با وزارتخانه هاي يادش��ده به 

عمل آورند.
همچنين در رابطه با فروش و پرداخت ارز مسافرتي 
و دانش��جويي، اخذ تعهد كتبي از متقاضي مبني بر 
خريد ارز صرف��ًا از يك منبع اعم از بانك و يا صرافي 

مجاز و معتبر الزامي است.

   افزایش قيمت در بازار
 قيمت انواع سكه و ارز روز سه شنبه سيزدهم شهريور 
ماه نيز روند افزايشي خود را ادامه داد و قيمت سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد به ۴ ميليون و 700 هزار 
تومان و دالر بازار آزاد به 13هزار و 900 تومان و يورو 

نيز به 15هزار و 78 تومان رسيد. 
به گزارش تعادل، در شرايطي كه نرخ هر انس طا با 
5 دالر كاهش به 1196 دالر رسيده هر قطعه سكه 
تمام به��ار آزادي طرح جديد امامي روز سه ش��نبه 
سيزدهم شهريور ماه 97 در بازار تهران با 100 هزار 
تومان افزايش نسبت به روز دوشنبه با رقم ۴ ميليون 
و 700 ه��زار تومان به فروش رس��يد. همچنين هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با 190 هزار 
تومان رشد نسبت به روز دوشنبه به ارزش ۴ ميليون 

و 206 هزار تومان داد و ستد شد.
از س��وي ديگر، در بازار آزاد هر قطعه نيم سكه بهار 
آزادي با 100 هزار تومان افزايش در مدت مشابه 2 
ميليون و 22۴ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي 
نيز با 80 هزار تومان رش��د ب��ه ارزش يك ميليون و 
153 هزار تومان معامله ش��د. هر قطعه سكه گرمي 
نيز با افزايش ۴0 هزار توماني نسبت به روز دوشنبه 
به قيمت 612 هزار تومان معامله شد. هر گرم طاي 
18 عيار نيز با ۴6 هزار و 500 تومان رش��د به ارزش 

389 هزار و 500 تومان فروخته شد.
همچنين براساس آمار سامانه سنا، فروش هر يورو 
در اين س��امانه 9 هزار و 96 توم��ان، درهم 2179 
تومان، هر پون��د 1۴ هزار و 367 توم��ان به فروش 
رس��يد. دالر امري��كا 10 ه��زار و 588 توم��ان، لير 
تركيه1۴00 داد و س��تد شد و هر يوآن چين نيز به 
قيمت يك هزار و 158 توم��ان قيمت خورد. خريد 
نقدي يورو ني��ز 89۴9 تومان، درهم 2138 تومان، 
پوند 1۴591 تومان، دالر 8062 تومان، يوآن چين 

11۴0 و ليرتركيه 172۴ تومان بوده است. 
به گفته فعاالن در روزهاي اخير سكه بازان با وجود 
نوس��انات ش��ديد بازارها از بازيگران ارزي احتياط 
بيشتري دارند. حباب قيمت سكه و نزديك شدن به 
تحويل سكه هاي پيش فروش مهر و آبان، عامل اصلي 

كاهش تحرك سكه بازان نسبت به معامله گران دالر 
بوده است.

همچنين شكس��ت پي در پي سطوح قيمتي موجب 
شده اس��ت كه تقاضاي فني زيادي روز به روز وارد 
بازار ش��ود. تقاضاي فصلي مهاجرت دانشجويي نيز 
در بازار وجود دارد كه تحت تاثير آن، روز گذش��ته 
قيمت دالر كانادا به حدود 10280تومان رس��يد. 
به نظر مي رسد آنچه زمينه ساز بازگشت نوسانات به 
بازارها شد، ناشي از ورود دوباره تقاضاي سفته بازي 

و احتياطي به بازار بوده است.
بس��ياري از كارشناس��ان باور دارند بازارساز بايد با 
مداخله هدفمند در بازار دامنه س��طح نوس��انات را 
كاهش دهد و در گام دوم تصميم بگيرد كه انتظارات 
افراد را چگونه به س��مت بازارهايي غير از ارز و سكه 

هدايت كند.
از نظر برخي فعاالن، تا زمان��ي كه روند قيمتي كمي 
تغيير نكند، فروشنده اي در بازار وجود نخواهد داشت كه 
تقاضاي هجوم آورده به بازار را آرام كند. سركشي تقاضا 
در سطح قيمتي 1۴ هزار توماني، از نظر معامله گران 
فني مي تواند زمينه ساز صعود دالر به كانال هاي باالتر 
نيز ش��ود و اين موضوع باعث كاهش عرضه اسكناس 

دالر و يورو شده است.
 در اين ميان، يكي از عواملي كه در روزهاي اخير در 
افزايش قيمت دالر در بازار آزاد نقش داش��ته است، 

رشد نرخ حواله درهم بوده است
برخي صاحب نظران نيز دليل عمده افزايش قيمت 
دالر و ي��ورو و ناي��اب ش��دن آنها را كمب��ود عرضه 
اسكناس دالر و يورو و نوس��ان قيمت مي دانند كه 
باعث شده عرضه كنندگان دست نگه دارند كه باالتر 
بفروش��ند اما اگر قيمت ها روند نزولي داشته باشد 
شاهد افزايش عرضه دالر و يورو در بازار خواهيم بود.

   آخرین آمارها از 
خرید و فروش ارز در سنا

آمار سامانه س��نا كه در آن اطاعات همه معامات 
قطعي صرافي ها ثبت مي ش��ود، نش��ان مي دهد از 
15 مرداد تا اول ش��هريورماه ميزان خريد ارز 508 
ميليون ي��ورو و فروش ۴37 ميليون يورو و س��هم 
معام��ات نقدي از اي��ن تراكنش ه��ا 3.11 درصد 

بوده است.
از سوي ديگر در سامانه نيما كه بازاري براي فروش 
ارز حاصل از صادرات و تامين ارز وارداتي اس��ت، در 
همين دوره زماني، 566 ميليون يورو عرضه و 377 
ميليون يورو تقاضا ثبت شده است كه با نهايي شدن 

عمليات انتقال ارز، اين آم��ار به صورت خودكار در 
سامانه سنا ثبت مي شود.

   3 ميليارد یورو در بازار ثانویه 
از سوي ديگر، بانك مركزي اعام كرد كه از ابتداي 
سال تاكنون بيش از 5.5 ميليارد يورو ارز بابت ورود 
كاالهاي اساس��ي و ضروري مورد نياز مردم تامين 

شده است.
بنا بر سياست هاي جديد ارزي، تامين ارز كاالهاي 
اساس��ي و ضروري بر مبناي نرخ ارز مصوب دولت 
به ص��ورت معمول در حال انجام اس��ت و از ابتداي 
سال تاكنون بيش از 5.5 ميليارد يورو ارز بابت ورود 
كاالهاي اساس��ي و ضروري مورد ني��از مردم عزيز 

كشورمان تامين شده است.
همچنين عملكرد بازار ثانويه با ورود ارزهاي حاصل 
از صادرات محصوالت پتروش��يمي و ساير كاالهاي 
صادراتي از ابتداي س��ال تاكنون بيش از 3 ميليارد 
يورو بوده اس��ت. ارز تامين ش��ده در اين بازار براي 
واردات مواد اوليه، ماشين آالت و ساير كاالهاي مورد 
نياز كشور توس��ط واردكنندگان بر مبناي مكانيزم 

بازار با نرخ توافقي خريد و فروش شده است.
در خصوص بازار ثانويه سياست بانك مركزي بر آن 
است كه صادركنندگان با توجه به مكانيزم بازار، ارز 
خود را عرضه كرده و واردكنندگان و توليدكنندگان 
ني��ز براي تامين ماش��ين آالت، مواد اوليه و س��اير 
كااله��اي مورد نياز خود در اين ب��ازار ارز مورد نياز 

را تامين كنند.
بر اين اس��اس، از زمان اجراي سياست جديد ارزي 
دولت در م��ورخ 16 مرداد 97 قريب به يك ميليارد 
يورو در بازار ثانويه براي ورود كاالهاي با نرخ متوسط 

9000 تومان به ازاء هر يورو معامله شده است.
در ادام��ه اين اطاعي��ه بانك مرك��زي  ،بانك ها و 
صرافي ه��ا برا موظف كرده تا ب��راي تامين نيازهاي 
ارزي واقع��ي مردم به صورت اس��كناس و در جهت 

مصارف خدماتي بنا بر سياس��ت هاي اعمال ش��ده 
نسبت به ورود و تامين ارز به صورت اسكناس اقدام 
كنند. بر اي��ن مبنا به تمام بانك ها و صرافي ها اجازه 
داده شده است تمهيدات الزم براي تامين اسكناس 
را به كار گيرند؛ لذا انتظار مي رود به تدريج اسكناس 
الزم براي تامين نياز واقعي مردم توس��ط بانك ها و 

صرافي ها تامين شود.

   1760 ميليون یورو معامله 
روز دوشنبه در نيما

همچنين بنا ب��ه گزارش ايبنا، حج��م معامات در 
روز دوشنبه در س��امانه نيما به يك ميليارد و760 
ميليون يورورس��يد. نرخ نيما ح��دود 9100تومان 
به ازاي هر يورو بود. نرخ س��نا كه برآيند نرخ نقدي 
اس��كناس درصرافي ها وس��امانه نيما است معادل 
9200تومان ب��ه ازاي هر يورو ش��د. درحال حاضر 
97درصد معامات درنيماو س��ه درصد دربازارنقد 

صرافي ها انجام مي شود. 

   حباب یك ميليون توماني سكه
از س��وي ديگر رييس كميس��يون تخصصي طا و 
جواهر از عرضه س��كه به قيم��ت ۴ ميليون و 650 
هزار تومان خبر داد و گفت: حباب س��كه از مرز يك 

ميليون تومان گذشت.
محمد كش��تي آراي با اشاره به اينكه قيمت جهاني 
طا 1201 دالر و ثابت است افزود: قيمت سكه طرح 
قديم امروز ۴ ميليون و 150 هزارتومان، نيم سكه 2 
ميليون و 220 هزارتومان،  ربع س��كه يك ميليون و 
130 هزار تومان و سكه يك گرمي 600 هزارتومان 
عرضه شده است. مصاحبه هر مثقال طا يك ميليون 
و 53۴ هزارتوم��ان و هرگرم ط��اي 18 عيار 35۴ 
هزارو 100 تومان به فروش رسيده است. وي با اشاره 
به تثبيت 10 روزه قيمت طا پس از اعام بسته ارزي 
بانك مركزي ادامه داد: بانك مركزي بايد با استفاده 

از اهرم نظارتي قيمت ارز و طا را ساماندهي كند.

   نيما یا سنا، مبنا كدام است
نيما و سنا دو سامانه بانك مركزي كه در هفته هاي 
اخير نامش��ان بار ديگر بر س��ر زبان افت��اده، هر دو 
كارك��رد ارزي دارند با اين تفاوت ك��ه نيما بازار ارز 
خارجي را در بر مي گيرد اما سنا خريد و فروش ارز در 

صرافي هاي مجاز سراسر كشور را پوشش مي دهد.
 تا پيش از اجراي سياست هاي جديد ارزي از شامگاه 
بيستم فروردين، س��امانه نظارت ارز كه به اختصار 
»سنا« ناميده مي شود، بيانگر نرخ ميانگين خريد و 
فروش ارز در صرافي هاي مجاز سراس��ر كشور بود و 
نرخ انواع ارز به هر شيوه اي كه به بازار تزريق مي شد، 

در آن انعكاس مي يافت.
يعني حت��ي نرخ ها در صرافي هاي بانك ها كه عامل 
توزيع ارز مداخله اي بانك مركزي بودند نيز در سنا 
منعكس مي ش��د و بنابراين ميانگين نرخ ها در اين 

سامانه همواره كمتر از بازار آزاد بود.
با اعمال دور جديد سياست هاي ارزي در فروردين 
ماه و برچيده شدن بازار ارز آزاد و فعاليت صرافي ها، 
»س��نا« كاركرد خود را از دست داد و سامانه جديد 
ديگري روي كار آمد ك��ه »نيما« نام گرفت؛ در اين 
سامانه بنا بود همه صادركنندگان كاال و خدمات ارز 
خود را عرضه كرده و واردكنندگان نيز ارز خود را از 

همين سامانه تامين كنند.
بعدها با اصاح اين رويه، صرافي ها نيز اجازه يافتند 
در س��امانه نيما عام��ل خريد و ف��روش ارز به تجار 
شوند؛ هرچند به گفته رضا تركاشوند دبيركل كانون 
صرافان، از مجموع بيش از 600 صرافي مجاز سراسر 
كشور فقط حدود 30 صرافي به نيما راه يافتند و فعال 
بودند. از چهاردهم مردادماه كه دولت سياست هاي 
ارزي خود را اصاح كرد و بازار ارز آزاد را به رسميت 
ش��ناخت بار ديگر س��نا بر س��ر زبان ها افتاد؛ طبق 
تصميم دولت قرار بود 23 نوع خدمات ارزي از جمله 
ارز مسافري، دانشجويي و درمان از طريق بازار آزاد 
و صرافي ها تامين شود؛ بنابراين نرخ ها بايد در جايي 

ثبت مي شد و از اين رو سنا فعال شد.
براس��اس توضيحاتي كه دبيركل كانون صرافان به 
ايرنا داده اس��ت، »نيما يك ب��ازار ارز كاما خارجي 

است يعني به شكل حواله معامله مي شود«.
به گفته وي، »حواله هايي كه در نيما عرضه مي شود، 
در حقيقت همان پولي اس��ت كه صادركنندگان و 
حتي دولت در خارج از كشور دارند و آن را به صراف 
مي فروش��ند تا در اختيار واردكنندگان براي تهيه 
كاالها ق��رار گيرد؛ اين بازار هي��چ ارتباطي با مردم 
عادي س��طح جامعه ندارد و فقط وي��ژه بازرگانان و 
تجار است.« بنا به اظهارات تركاشوند »بازار داخلي 
ارز با سنا كنترل مي شود و خريد و فروش ها با سندي 
كه در سامانه سنا ثبت مي شود، رسميت مي يابد«.

   چرا نرخ هاي سنا و نيما همخواني ندارد
در دو هفته اي كه از اجراي سياست هاي جديد ارزي 
مي گذرد، برخي هنوز اين تفكيك را بين نيما و سنا 
قائل نمي شوند و نرخ اين دو را با هم مقايسه مي كنند 

در حالي كه هيچ ربطي به يكديگر ندارد.
البته صرافي ها حداكث��ر مي توانند 10 درصد از ارز 
خريداري ش��ده از نيما را به داخل كشور وارد كنند 

كه اين بايد بيشتر خرج حواله هاي وارداتي شود.
تركاشوند درباره اينكه چرا نرخ ارزها در نيما پايين تر 
از سناست، گفت: در سامانه نيما، عرضه ارز حجيم تر 
و زمان عملكردي آن طوالني تر اس��ت؛ يعني امكان 
دارد امروز خريدي از يك پتروشيمي انجام شود اما 

پول آن 10 روز ديگر به حساب صراف بيايد.
تركاشوند اظهار داش��ت: البته روال بر اين است كه 
حواله گرانتر از پول نقد باش��د اما چون اكنون بازار 
ش��رايط خاص دارد و تقاضا براي نقدينگي اس��ت، 

اسكناس از حواله گرانتر است.
در س��امانه س��نا ميانگين وزني نرخ خريد و فروش 
اسعار مورد معامله در ش��بكه صرافي هاي مجاز در 
بازه زماني 8 صبح تا 18 به صورت ساعتي و روزانه و 
بر اساس آمار و اطاعات معامات قطعي انجام شده 

توسط صرافي هاي مجاز اعام مي شود.
شاخص ارزي در سنا ميانگين وزني معامات ارزي 
در بازار ارز كش��ور و متشكل از معامات ارز بصورت 

اسكناس و حواله هاي ارزي در كل كشور است.
پس از راه اندازي س��امانه نظ��ام يكپارچه معامات 
ارزي )نيما( همه معام��ات حواله هاي ارزي انجام 
ش��ده در اين س��امانه توس��ط صرافي هاي مجاز و 
همچنين به تازگي بانك هاي عامل در سامانه نظارت 
ارز )س��نا( درج مي شود؛ بنابراين با توجه به تركيب 
معامات اس��كناس و حواله و س��هم آن در بازار ارز 
كش��ور، ميانگين وزني نرخ خريد و فروش براي كل 

كشور محاسبه و سنا اطاع رساني مي شود.

محمد ولي پور پاشا|
وضعيت بازار را با اتخاذ سياست ها و اقدامات اصاحي 
و پرهيز از سياست هاي حمايتي مي توان تغيير داد اما 
اين اصاحات، تناقض هايي را به همراه خواهند داشت.

پژوهشگران اقتصادي در اغلب تحليل هاي اقتصادي 
و مالي با تناقض هايي مواجه هستند و اين تحليل ها از 
هركجا كه آغاز  ش��وند به دليل درهم  تنيدگي عناصر 
مرتب��ط در اقتص��اد، تناقض ه��اي ياد ش��ده را قابل 
مشاهده تر خواهند كرد. البته كه اين خصلت هر اقتصاد 
نيازمند تحول است. به نظر مي رسد تا زماني كه ابتدا 
اين تناقض ها مشخص نشوند و در ادامه برطرف نگردند، 
امكان اصاحات ساختاري در اقتصاد مهيا نخواهد شد.

ناكارآمدي سياس��ت گذاران اقتصادي در مديريت و 
هدايت نقدينگي به سمت توليد و مسائل حل نشده نظام 
بانكي بر پيچيدگي  اين تناقض ها مي افزايد. متوسط 

رشد حجم پول در پنج سال اخير چندين  برابر بيش از 
رشد اقتصادي بوده و شكاف رشد بخش واقعي و بخش 
پولي به مراتب افزايش يافته است. نتيجه بيشتر شدن 
اين شكاف به همراه فشارهاي سياسي ناشي از تحريم و 
سوءمديريت ها در كنار شدت يافتن انتظارات تورمي در 
ميان آحاد اقتصادي با تصور حفظ ارزش پول در كشور، 
رش��د بي رويه نرخ ها در بازارهاي مالي و بازار دارايي ها 
و در نهايت سطح عمومي قيمت ها را به همراه داشته 
است. در اين ميان، شايد بتوان وضعيت بازار را با اتخاذ 
سياست ها و اقدامات اصاحي و پرهيز از سياست هاي 
حمايتي تغيير داد. اما چنين اصاحاتي، همانطور كه 
در ابتدا اشاره شد، تناقض هايي به همراه خواهند داشت 
و در ادامه به تعدادي از اين تناقض ها اشاره خواهد شد.

تناقض اول آن اس��ت كه از يك طرف، عدم تخصيص 
يارانه نقدي و غيرنقدي در كوتاه مدت منجر به كاهش 

هزينه هاي دولت خواهد ش��د در حال��ي كه مقياس 
فعاليت هاي دولت به حدي بزرگ باقي خواهد ماند كه 
اميدي به اصاح ساختار آن حتي از طريق روش هايي 
نظير خصوصي سازي نخواهد بود. از طرف ديگر،  عدم 
تخصيص يارانه منجر به تشديد رشد قيمت ها خواهد 
ش��د و اقش��ار كم درآمد جامعه امكان خريد كاالها و 
خدمات را از دس��ت خواهند داد و در حالي اين مساله 
زماني بغرنج تر خواهد شد كه اين محصوالت كم كشش 
بوده اند و ب��راي دهك هاي پايي��ن درآمدي ضروري 

محسوب مي شوند.
تناقض دوم، جايي است كه دولت از طريق انتشار اوراق 
بلندمدت در قالب ابزارهاي ب��ازار مالي قادر به جذب 
نقدينگي در اقتصاد خواهد بود با اين ش��رط كه منابع 
حاصل از تامين مالي بايد صرف بازپرداخت بدهي هاي 
گذشته و سرمايه گذاري در پروژه هاي زيربنايي شود. 

اصاح ساختار درآمد و مصارف دولت از طريق تنظيم 
و كنترل بودجه دول��ت و انضباط مالي بر تاثيرگذاري 
ابزارهاي كنترل نقدينگ��ي خواهد افزود. در حالي كه 
بنگاه داري و جذب نقدينگ��ي در بانك ها عايدي جز 
افزايش شكاف منابع و مصارف را به دنبال نخواهد داشت 

و چه بسا بر مشكات موجود بانك ها بيافزايد.
مديريت انتظارات تورمي در بازار دارايي ها به ويژه در 
راستاي مديريت نقدينگي در جامعه است. سپرده هاي 
بيشتري در بلندمدت جذب بانك ها و بازار سرمايه شده 
و بنابراين مديريت نقدينگي در جامعه هوشمندانه تر 
و هدفمندتر ش��كل گيرد. اين رويكرد نيازمند ايجاد 
انگيزه قوي در آحاد اقتصادي براي جهت دهي منابع 
به سمت بانك هاس��ت و يكي از اين انگيزه ها افزايش 
نرخ سود سپرده ها در بلندمدت و اعطاي تسهيات با 
نرخ هاي رقابتي نسبت به ساير منابع تامين مالي است، 

اقدامي كه براساس ش��واهد موجود در بازار ارز و ساير 
دارايي هاي مالي به نظر مي رسد به زودي در بازار پول 

به وقوع بپيوندد.
تناقض س��وم زماني ايجاد مي ش��ود كه سرازيرشدن 
نقدينگي به س��مت بانك ها بدون سياس��ت گذاري 
مشخص براي تامين مالي و به دليل همراهي با رقابت 
برسر باالبردن نرخ سود بانكي در ميان بانك ها، خلق 
نقدينگي و رشد آن را تشديد خواهد كرد. در پايان الزم 
به ذكر اس��ت كه شرايط اقتصادي به گونه اي است كه 
وجود تناقض  در تحليل ها را اجتناب ناپذير مي نمايد 
و به نظر مي رس��د در پرداختن به مسائل اقتصادي و 
جلوگيري از بروز تناقض ها بايد نگاه سيستمي را تقويت 
كرد. اما كاركرد هريك از اجزاء سيستم اقتصادي بدون 
در نظر گرفتن تعامل و هماهنگي با س��اير بخش ها بر 

تناقض هاي موجود دامن زده است.

  برخي فعاالن بازار و صاحبنظران، دليل عمده افزايش قيمت دالر و يورو و ناياب شدن آنها را 
كمبود عرضه اسكناس دالر و يورو و نوسان قيمت مي دانند كه باعث شده عرضه كنندگان دست 
نگه دارند تا باالتر بفروشند اما اگر قيمت ها روند نزولي داشته باشد شاهد افزايش عرضه دالر و 

يورو در بازار و افت قيمت يا تثبيت قيمت ها خواهيم بود.

برش

عرضه و تقاضاي ارز از 15 مرداد تا 12 شهريور 97
تقاضا ميليون يوروعرضه ميليون يورو سامانه 

566377نيما صادرات و واردات
508437سنا معامالت قطعي صرافي ها

10001000 با نرخ ميانگين 9 هزار تومانبازار ثانويه، از زمان بسته جديد ارزي از 16 مرداد
30003000بازار ثانويه، ارز پتروشيمي و ساير كاالها از ابتداي سال

55005500كاالهاي ضروري از ابتداي سال



نگاه

روي خط شركت ها 

 Wed. Sep 5 . 5 چهار شنبه  14 شهريور 1397   24  ذي الحجه 1439  سال پنجم    شماره   1190  2018  بازار سرمايه
پيشنهاد پتروشيمي ها براي 
بازگشت آرامش بورس كاال

بورس كاال كه هم��واره مورد انتق��اد برخي فعاالن 
عرصه پتروش��يمي قرار داشت، در دو ماه گذشته به 
محل اعتراض شركت هاي پتروشيمي تبديل شده 
است. فعاالن اين حوزه بر اين باورند كه تقاضايي كه 
براي محصوالت پتروشيمي در بورس كاال وجود دارد 
واقعي نيست و از سال گذشته بيش از سه برابر شده 
است، درحالي كه ميزان توليد پايين دستي سه برابر 
نشده است.به گزارش ايسنا، آمارها حاكي از افزايش 
معامله مواد پتروشيمي در بورس كاال است. بطوري 
كه در سال ۹۶، ۸۳۰ هزار تن در بورس معامله شده 
كه اين ميزان تا تيرماه امسال به يك ميليون و ۵۶ هزار 
تن رسيده است. يعني معامله نسبت به سال گذشته 
حدود ۲۱۰ هزار تن بيشتر شده درحالي كه ميزان 
توليد تا اين حد رشد نداشته است. اين موضوع باعث 
شد صداي اعتراض شركت هاي پتروشيمي از آشفته 
بازار بورس بلند شود و پيشنهاد كنند بررسي هاي الزم 
انجام شود و شركت هايي كه سال گذشته محصوالت 
را نخريده اند اما امس��ال مي خرند را از بورس خارج 
كنند، مگر اينكه مطمئن شوند شركت ها محصول را 
براي توليد مي خواهند. آنها همچنين از دولت تقاضا 
كردند متقاضيان واقعي در ب��ورس كاال خريداري 
كنند و اج��ازه صادرات به افرادي ك��ه از بورس كاال 
خريداري مي كنند داده نش��ود و فقط توليد كننده 
اجازه صادرات داشته باشد. همچنين تقاضا كردند 
اين اجازه داده شود كه با متقاضيان واقعي مواد اوليه 
در بازار مستقيما و با نرخ واقعي بورس قرارداد امضا 
شود. در اين راس��تا احمد مهدوي، دبيركل انجمن 
صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي بر اينكه بورس 
بايد به سمت واقعي شدن حركت كند تاكيد كرد و 
گفت: ما خواهان خروج پتروشيمي از بورس نيستيم. 
بورس ابزاري دارد كه بايد براساس آن ابزار امور خود را 
انجام دهد. اما زماني كه بورس دستوري شده است، 
مشكالتي ايجاد مي شود. در همه دنيا به بورس دستور 
نمي دهند و عرضه و تقاضا قيمت را مشخص مي كند. 
اما در بورس ايران اين طور نيست. وي ادامه داد: اينكه 
قرارداد به صورت مستقيم بين توليدكننده و مصرف 
كننده امضا شود بسيار خوب است، اما بايد در بورس 
ثبت شود. در شرايط فعلي يكي از مشكالت اين است 
كه خريدار فروش��نده را نمي بيند ام��ا در بورس هم 
تعريف شده است كه اين ساز و كار وجود داشته باشد.

    »س�كرما« رشد س�ودآوري داشته است: 
س��يمان كرمان طي ۶ ماهه ابت��داي منتهي به ۳۱ 
خردادماه ۹۷ اعالم كرد كه س��ود محقق ش��ده هر 
سهم اين شركت در پايان دوره مبلغ ۲۷۱ ريال بوده 
كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد رشد 
داشته اس��ت. اين شركت در دوره ۶ ماهه منتهي به 
پايان خرداد ۹۷، توانست ۶۵ درصد از بودجه فروش 
را پوشش دهد. به گزارش سنا، گروه صنايع سيمان 
كرمان در گزارشي عملكرد ۶ ماهه منتهي به پايان 
خرداد ۹۷، اين شركت را تشريح كرد. سيمان كرمان 
اعالم كرده است در پايان خردادماه، مبلغ ۵۹۰ميليارد 
ريال درآمد كس��ب كرده و به سود ناخالصي بالغ بر 
۲۰۷ميليارد ريال رس��يده اس��ت. بر اساس آمارها 
اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد 
كاهش داشته است. بررسي س��ابقه معامالتي اين 
شركت حاكي از عملكرد نس��بتا موفق در تابستان 
است. سيمان كرمان از ۲4 تيرماه تاكنون تنها در دو 
روز معامالتي روند نزولي داشته و در ديگر روزها رشد 
قيمتي به همراه داشته است. بر اين اساس »سكرما« 
طي اين دوره رشد قيمتي بيش از ۷۰ درصدي را به 
ثبت رسانده است. اين شركت در پنج ماه نخست سال 
جاري نيز توانست ۶۸ درصد از بودجه پيش بيني شده 
را پوشش دهد. و همچنين در بخش درآمدها به دليل 
افزايش نرخ محصوالت رشد ۶ درصدي داشته است.

برخي نمادهاي بورسي 
هيچ رشدي نكرده اند

يك كارشناس بازار سرمايه گفت: نگاهي به شرايط 
بورس در سال جاري نشان مي دهد هر چند شاخص 
بورس در اين مدت بيش از 4۰ درصد رشد داشته، اما 
برخي از نمادهاي بورسي از ابتداي سال تاكنون هيچ 

رشدي را ثبت نكرده اند.
رضا رحمتي در گفت وگو با ايِبنا در خصوص شرايط 
اين روزهاي بازار سهام گفت: عوامل مختلفي از جمله 
افزايش نرخ ارز، اثر مثبتي بر رشد سهام شركت هاي 
صادرات  محور داشته كه اين مولفه تاثير مثبت را بر 

رشد شاخص بورس نيز گذاشته است.
اين كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين پرسش 
كه تا چه اندازه رش��د شاخص بورس و قيمت سهام 
شركت ها هيجاني است اذعان داشت: يكي دو سالي 
است كه رفتار معامله گران در تاالر شيشه اي منطقي تر 
شده، به عنوان نمونه در سال هاي گذشته وقتي عاملي 
چون افزايش نرخ ارز بر روز نمادهاي صادرات  محور 
اثر مثبت داش��ت و موجب رشد اين نمادها مي شد، 
تمامي نمادهاي معامالتي بازار سرمايه تحت تاثير 
اين موضوع و بدون تاثير بني��ادي در برخي نمادها 
مثبت و صف خريد مي ش��دند، اما نگاهي به شرايط 
بازار سرمايه دست كم در سال جاري نشان مي دهد 
هر چند شاخص بورس در اين مدت بيش از 4۰ درصد 
رشد داشته اما برخي از نمادهاي بورسي از ابتداي سال 

تاكنون هيچ رشدي را تجربه نكرده اند.
وي اف��زود: بر اين اس��اس هر چه فرهنگ س��ازي و 
اطالع رساني مناس��ب تري در بازار سرمايه صورت 
بگي��رد، رفتار معامله گ��ران از هيجان دور ش��ده و 
منطقي تر مي شود. اين كارشناس بازار سرمايه اظهار 
داشت: ذات بازار سهام نوسان و ُپرريسك  بودن است؛ 
بنابراين بايد با مطالعه، رصد خبرها و آگاهي از وضعيت 
كلي صنايع و مناسبات سياسي و بين المللي اقدام به 

سرمايه گذاري و خريد و فروش سهام كرد.

»تعادل«تاثيردستورالعملهايجديدمعامالتيرادركالنبازارسرمايهبررسيميكند

يككارشناسبازارسرمايهبيانكرد

نگاه بورس تهران به بورس كاالي ايران

ورود نقدينگي به بازار سرمايه؛ كاهش سفته بازي در بازارهاي رقيب

گروه بورس     مسعود كريمي 
 طي ۲ روز اخير دستورالعمل هاي جديدي در بورس 
كاالي ايران مبني بر معامله محصوالت فرآورده هاي 
نفتي با سقف قيمت نوسان باز و محاسبه معامالت 
در رينگ صادراتي اين بازار بر مبناي نرخ ارز خريد 
سامانه سنا منتشر شده است. بر اين اساس، با توجه 
به اينكه هر گونه سياست دس��توري توام با كنترل 
بيش��تر بطور قطع واس��طه گري و رانت بيش��تري 
را هم در پي خواهد داش��ت اما به ه��ر روي ابالغيه 
گشايش��ي در فضاي كالن معامالت��ي و روند داد و 
ستد ها اثرگذاري مثبتي را به همراه دارد. از طرفي، 
مشاهده مي شود كه معامله گران بورس تهران طي 
روز گذش��ته با توجه به تحوالت اخي��ر مقرراتي در 
بورس كاالي ايران، استراتژي خريد سهام خود را به 
گونه اي دستخوش تغيير كردند. در اين بين اشاره به 
اين موضوع كه در حال حاضر فقط محصوالت قير و 
سنگ آهن مشمول دستورالعمل محاسبه بر مبناي 
سامانه بانك مركزي خواهند شد نيز ضروري است 
چرا كه سياس��ت گذار، صنايع پتروشيمي و فلزي را 
هنوز در دستور كار قرار نداده است و همچنان عده اي 
س��ودجو از خأل قانوني در اين حوزه سوءاس��تفاده 
مي كنن��د. به هر حال، فارغ از اي��ن موضوع كه بازار 
دالالن همچنان داغ دنبال مي ش��ود با نگاه كلي به 
روند معامالتي بورس تهران مش��اهده مي شود كه 
سهامداران تاالر شيشه اي روز سه شنبه تحت تاثير 
ج��و رواني بازار ارز و دس��تورالعمل  هاي بورس كاال 
قرار گرفتند و اغلب نماد  هاي مرتبط و غير مرتبط با 
نگاه مثبت به آينده سبز پوش شدند چرا كه همچنان 
فضاي كلي بازار سهام در انتظار تعيين تكليف وزارت 
صمت در حوزه پتروشيمي ها است. بر اين اساس، در 
صورتي كه هر چه زودتر اين اتفاق به وقوع بپيوندد 
بطور قطع ب��راي كليت بازار اثرگ��ذاري مثبتي به 

همراه خواهد داشت.

    استفاده از مكانيسم   هاي جهاني
در همين رابطه، حامد س��تاك مديرعامل ش��ركت 
س��رمايه گذاري توس��عه آذربايج��ان ب��ا اش��اره به 
اطالعيه هاي جديد بورس كاالي ايران و تاثير آن در 
روند معالمالتي بازار س��هام در گفت وگو با »تعادل« 
عنوان كرد: زماني كه افزايش نرخ ارز در بازار به وقوع 
مي پيوندد برخي از نهاده هاي توليدي كه ارزش گذاري 
و قيمت گذاري آنها با نرخ ارز در بازار صورت مي گيرد 
مي بايست خود را با ش��رايط جديد تعديل كنند. هر 
اندازه كه در بورس كاال يا ه��ر بازار ديگري قيمت ها 
به صورت دستوري و خارج از سازو كار عرضه و تقاضا 

تعيين شوند بطور قطع به دليل اينكه قيمت ها حاصل 
از تعادل بين عرضه و تقاضا نيس��ت در نتيجه به يك 
طرف از معادله فش��ار وارد خواهد شد. چنين اتفاقي 
باعث مي شود كه اين دست از دستورالعمل   ها در بازه 
زماني بلندمدت پايدار باقي نمانند. اين كارش��ناس 
بازار س��رمايه خاطرنش��ان كرد: همزمان با استارت 
قيمت گذاري دس��توري بسياري از فعاالن معتقدند 
كه چني��ن اتفاق��ي در روند معامالت ب��ازار يقينا به 
صورت كوتاه مدت خواهد بود چرا ك��ه هر رويداد يا 
دستورالعملي كه خارج از مكانيسم بازار باشد پايدار 
نيست. وي معتقد است عدم پايداري معموال به شكل 
احتكار يا تحريم نخريدن قابل مشاهده است. بر اين 
اساس، در صورتي كه فشار به طرف عرضه كننده باشد 
معموال به شكل احتكار و در نقطه مقابل اگر فشار به 
سمت تقاضاكننده صورت گيرد، با عدم خريد طرف 
تقاضا در بازار مواجه خواهيم شد كه در نهايت چيزي 

جز ركود را در پي ندارد.
به گفته مديرعامل ش��ركت س��رمايه گذاري توسعه 
آذربايجان در شرايط فعلي فشار به سمت عرضه كننده 
وارد مي شود و به دليل اينكه عرضه كننده مي بايست 
با قيمت��ي اقدام به عرضه كند كه احتم��اال پس از آن 
نتواند با چني��ن قيمتي به توليد محصول برس��د در 
نتيجه اين موضوع خود را به ص��ورت احتكار در بازار 
نش��ان خواهد داد. حامد س��تاك تاكيد كرد: پس از 
مدتي كه سياس��ت گذاران شاهد به بن بست رسيدن 
دستورالعمل  هاي دستوري مي شوند شروع به تعديل 
اتفاقات خواهند كرد از همين رو، با يك شيب ماليم به 
سمت مكانيسم بازار حركت مي كنند كه اين مكانيسم 
بر اساس سازوكار عرضه و تقاضا در راستاي رسيدن به 
قيمت تعادلي واقعي است. وي افزود: افزايش نرخ ها، 
بازكردن دامنه نوسان و هرگونه سياست ديگري در واقع 
در راستاي تعديل ماجرا خواهد بود كه به نقطه قيمت 
تعادلي بازار برسيم. اين قيمت مي تواند پايدار و به نوعي 
منصفانه در كليت فضاي معامالتي براي عرضه كننده و 
تقاضاكننده محسوب شود. گفتني است، چنين قيمت 
منصفانه اي انحصارا مي تواند از طريق تعادل عرضه و 

تقاضا به دست  آيد. 
اين تحليلگر بازار س��رمايه با اشاره به معامالت رينگ 
صادرات��ي بورس كاال بر مبناي نرخ ارز س��امانه س��نا 
نيز گفت: زماني كه محصول به خارج از كش��ور صادر 
مي شود و هنگامي كه با دالر ارزان قيمت محصوالت را 
به طرف هاي خارجي ارايه دهيم به اين معني خواهد 
ب��ود كه از منابع داخل كش��ور به ط��رف مقابل يارانه 
پرداخت مي ش��ود اين در حالي اس��ت كه قرار نيست 
به طرف هاي خارج��ي يارانه اي را اختصاص دهيم. بر 

اين اس��اس، معامالت بايد با قيمت واقعي دالر مورد 
محاسبه قرار گيرند. مديرعامل شركت سرمايه گذاري 
توسعه آذربايجان عنوان كرد: به صورت كلي هر زماني 
كه از تجربيات داخلي و جهاني استفاده نشود و به نوعي 
در راستاي رقم زدن اتفاق جديد كه از ابتدا، انتهاي آن 
كامال مشخص است، گام برداريم بطور قطع دچار آسيب  
ديدگي، دس��تورالعمل پشت دس��تورالعمل، هزاران 
ناهماهنگي و رانت خواهيم شد كه فعاالن بازار را يقينا 
دچار زيان خواهد كرد. بر اين اساس، در صورت پايبندي 
به تجربيات داخلي و استفاده از مكانيسم   هاي پذيرفته 

شده جهاني دچار آسيب نخواهيم شد.

    حذف فضاي سفته  بازي
از س��ويي ديگر، رضا مناجاتي مدير كااليي كارگزاري 
بان��ك صنعت و مع��دن ني��ز در خصوص س��ازوكار 
دستورالعمل  هاي جديد معامالتي بورس كاالي ايران 
در گفت وگو ب��ا »تعادل« بيان كرد: تا قبل از انتش��ار 
دستور العمل معامله فرآورده هاي نفتي با سقف نوسان 
باز، يك دامنه نوسان در بازار وجود داشت بطوري كه اگر 
قيمت پايه را شركت هاي پااليشگاهي يك هزار تومان 

اعالم مي كردند در نهايت بي��ن ۵ تا ۱۰ درصد رقابت 
صورت مي گرفت. بنابراين با حذف سقف، هر فردي با هر 
قيمتي كه در نظر دارد مي تواند وارد رقابت در معامالت 
شود. اين كارشناس كااليي با اشاره به معامالت رينگ 
صادراتي بورس كاال بر مبناي نرخ ارز س��امانه سنا نيز 
اظهار داشت: محصوالتي كه در رينگ صادراتي مورد 
عرضه و صادرات قرار مي گيرند در گذشته با ارز 4۲۰۰ 
توماني معامله مي شدند اما اكنون ارز آزاد جايگزين آن 
شده است. رضا مناجاتي تاكيد كرد: قير و سنگ آهن 
در رينگ صادراتي عمدتا مورد معامله قرار مي گيرند و 
در حال حاضر اين دستورالعمل محصوالت پتروشيمي 
و فلزي را ش��امل نخواهد شد. مدير كااليي كارگزاري 
بان��ك صنعت و معدن معتقد اس��ت كه پيامد چنين 
اتفاقاتي بطور قطع مثبت ارزيابي مي ش��ود چرا كه در 
نهايت فضاي داللي و س��فته بازي در معامالت حذف 

خواهند شد.

    كاهش اختالف قيمتي
 افزون ب��ر اين، محمد ميقاني ن��ژاد معامله گر كااليي 
كارگزاري بانك كشاورزي درباره تحوالت مثبت اخير 

حوزه كااليي در گفت وگو با »تعادل« اظهار داش��ت: 
دستورالعمل هاي جديد در گام نخست باعث مي شود 
كه از اختالف قيمتي محصوالت پتروشيمي در بورس 
كاال با بازار كاسته شود. همچنين، در اين بين دالالن 
ديگر رغبت��ي براي حضور در بازار نخواهند داش��ت و 
توليدكنندگان بهتر مي توانند به مواد اوليه دسترسي 
پيدا كنند. وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر متاسفانه 
توليد كنندگان با ۲ الي ۳ برابر قيمت معامله  ش��ده در 
بورس كاال مواد اوليه خود را در بازار آزاد تهيه مي كنند. 
بر اين اساس، زماني كه دامنه نوساني وجود نداشته باشد 
توليدكننده با قيمت هايي باالتر و توجيه اقتصادي اقدام 
به فعاليت مي كند. اين كارشناس كااليي معتقد است 
كه در ش��رايط فعلي فرآورده هاي نفتي در بورس كاال 
نسبت به بازار آزاد تفاوت قيمتي قابل توجهي را دارند. 
محمد ميقاني نژاد تاكيد كرد: در صورتي كه اختالف 
قيمتي حذف شود و دالر سامانه سنا مبناي محاسبه 
قرار گيرد بطور قطع شاهد كاهش اختالف قيمتي در 
ب��ازار خواهيم بود. اما در غير اين صورت س��هامداران 
شركت  هاي پااليشگاهي ذي نفع نخواهند بود و فقط 

دالالن از چنين شرايطي منتفع مي شوند.

معامالت اوراق سخاب كه به بورس منتقل شد، عرضه و 
تقاضا بازدهي اين اوراق را متع��ادل كرد و در مدت كوتاه 
بازدهي اين اوراق به زير ۳۰ درصد رسيد؛ اين موضوع نشان 
مي دهد كه انجام معالمالت اوراق بدهي در بازار سرمايه به 

متعادل شدن اين اوراق كمك مي كند.
 با ايجاد بازار ثانويه براي صادركننده ها و حذف دالر 4۲۰۰ 
توماني براي صادرات، سود انتظاري شركت هاي دالري 
افزايش يافت و در يكماه اخير شاهد ورود نقدينگي به بازار 

سهام و افزايش حجم معامالت بوديم.
رحيم جليل زاده، تحليلگر بازار سرمايه با بيان اين مطلب 
به س��نا گفت: نكته اي ك��ه در خصوص جذب نقدينگي 
وجود دارد، اين است كه نقدينگي از بين نمي رود، اما ورود 
نقدينگي به بورس موجب مي شود تا سفته بازي در ساير 
بازاره��اي رقيب از جمله س��كه و دالر كاهش يابد؛ البته 
با اين شرط كه ش��ركت هاي حقوقي كه با عرضه سهام 
اي��ن نقدينگي را ج��ذب مي كنن��د، در پروژه هاي خود 
سرمايه گذاري كنند و دوباره با پرداخت حقوق به كارمندان 

اين نقدينگي را به جامعه برنگردانند.

    توسعه بازار سرمايه از چند زاويه
 جليل زاده با بيان اينكه توس��عه بورس را مي توان از چند 
زاويه بررسي كرد، اظهار داشت: اگر منظور از توسعه، افزايش 
تعداد ش��ركت ها و افزايش تعداد كدهاي بورسي باشد، 
مي توان گفت در يك سال گذشته تعداد شركت هاي وارد 
شده به بازار و در پي آن، ارزش بازار سرمايه رشد كرده است.

وي ادامه داد: ش��ركت هاي وارد ش��ده به بورس - در 

يك سال اخير- عمدتا شركت هاي كوچك بودند، در 
حالي كه ورود ش��ركت هاي بزرگ بسيار محدود بود . 
مثال بارز آن پتروشيمي پارس است كه در تيرماه ۹۷ 
عرضه شد و ارزش بازار آن در حال حاضر به حدود ۲۰ 

هزار ميليارد تومان رسيده است.
اين تحليلگر بازار سرمايه در عين حال توضيح داد: اگر از 
نگاه افزايش فعاالن بازار به توسعه بورس نگاه كنيم، افزايش 
تعداد كدهاي فعال مخصوصا در عرضه هاي اوليه لزوماً به 
معني افزايش مشاركت كننده ها در بازار نيست؛ چراكه به 
دليل اجراي روش بوك بيلدينگ در عرضه هاي اوليه، اكثر 
كدهاي جديد ايجاد ش��ده، فقط براي استفاده در عرضه 
اوليه ها ايجاد شده و معموال اينها جزو كدهاي راكد به شمار 

مي روند؛ پس اين افزايش به معني توسعه نيست.
جليل زاده گفت: زاويه ديگر توسعه بورس، توسعه ابزارهاي 
مالي و عمق بخشيدن به بازار از طريق ابزارهاي مالي است 

كه در اين يك سال، كار جديدي صورت نگرفته است.
وي افزود: از طرفي اوراق مشتقه كه در سال هاي اخير 
ايجاد شد، تقريبًا به فراموش��ي سپرده شده و معامله 
خاص��ي در آن صورت نمي گيرد، دليل آن هم ش��ايد 
اجراي ناقص اين قبيل ابزارهاس��ت. ب��ه عنوان مثال 
اختيار خريد يا اختيار فروش توس��ط سهامدار عمده 
صادر مي شود و فعاالن بازار نمي توانند صادركننده اين 
اوراق باشند. به عبارت ديگر فعاالن بازار فقط مي توانند 
اين اوراق را بخرند، درحالي كه در اوراق اختيار كسي كه 
در بازار سرمايه فعاليت مي كند، بايد بتواند هم در نقش 

صادركننده و هم در نقش خريدار ظاهر شود.

اين تحليلگر بازار سرمايه در جمع بندي سخنان خود در 
خصوص توسعه بازار سرمايه و آثار آن اظهار داشت: توسعه 
بازار از طريق ابزارهاي مالي باعث مي شود بازار سرمايه عمق 
پيدا كند و ابزارهاي كنترل ريسك در اختيار سرمايه گذاران 
قرار گيرد، با اين كار سرمايه گذاران با خيال راحت تري وارد 
بازار سرمايه مي شوند، زيرا مي توانند از طريق ابزارهاي مالي 

ريسك خود را تا حدي پوشش دهند.

    تاثير كاهش ماليات بر جذب نقدينگي
جليل زاده در ادامه اين گفت وگو در پاسخ به اين سوال كه 
كاهش نرخ ماليات نقل وانتقال س��هام و حق تقدم از ۰.۵ 
درصد ارزش فروش ب��ه ۰.۱ درصد چه تأثيري بر كليت 
جذب نقدينگي بر بازار دارد، گفت: كاهش ماليات بر فروش 
س��هام در ماه هاي گذشته با نوسان سهام دالري به دليل 
ايجاد بازار ثانويه ارزي همزمان شد؛ از همين رو نمي توان 

ميزان تاثيرپذيري آن را بر جذب نقدينگي برآورد كرد.
وي ادامه داد: با ورود نقدينگي به بازار س��رمايه، وضعيت 
بنيادي و سودآوري شركت ها بهبود مي يابد، همانطور كه 
در يك ماه اخير هم شاهد بوديم با ايجاد بازار ثانويه براي 
صادركننده ها و حذف دالر 4۲۰۰ توماني براي صادرات، 
سود انتظاري شركت هاي دالري افزايش يافت و ما شاهد 
ورود نقدينگي به بازار سهام و افزايش حجم معامالت بوديم. 
بنابراين كاهش ماليات فروش شايد در گردش معامالت 

موثر باشد ولي تأثير آنچناني در جذب نقدينگي ندارد.
اين تحليلگر بازار سرمايه سپس به تاثير دستورالعمل زمان 
توقف و بازگشايي نمادهاي بورسي بر شفافيت بازار اشاره 

كرد وگفت: بسته شدن طوالني مدت نمادها در گذشته 
باعث مي شد پول سرمايه گذاران براي مدت طوالني بلوكه 
شود. ريسك بسته شدن طوالني مدت نمادها ريسكي بود 
كه در ازاي آن پاداشي وجود نداش��ت، اما از زمان اجراي 

دستورالعمل جديد اين ريسك كاهش پيدا كرده است.
جليل زاده توضيح داد: با اجراي دستورالعمل زمان توقف و 
بازگشايي نمادهاي بورسي، سرمايه گذار حداقل از بلوكه 
ش��دن طوالني مدت خود ترسي ندارد و باعث مي شود با 
خيال راحت تر براي سرمايه گذاري تصميم بگيرد و به جاي 
در نظر گرفتن ريسك بسته شدن نماد، ريسك هاي واقعي 

شركت ها را در سرمايه گذاري لحاظ كند. 
وي ادامه داد: در كنار كوتاه شدن زمان توقف نمادها، 
اين رويه مزيت هاي ديگري هم دارد كه نمونه آن اجراي 
كنفرانس خبري بعد از رشد ۵۰ درصدي سهم ها است 
كه باعث مي ش��ود س��رمايه گذاران ابهامات خود را با 
سوال از شركت ها برطرف كنند تا با اطالعات كامل تري 

تصميم گيري كنند.
اين تحليلگر بازار سرمايه خاطرنشان كرد: بعد از نوسان 
۲۰ درصدي، ش��ركت ها موظف هستند شفاف سازي 
كنند. اما شركت ها اكثرا در اين شفاف سازي پاسخ هاي 
تكراري مي دهند و به ندرت شركتي مشاهده مي شود كه 
در اين شفاف سازي ابهام سرمايه گذاران را برطرف كند 
يا اطالعات مفيدي در اختيار سرمايه گذاران قرار دهد. 
لذا انتظار مي رود در مورد شفاف س��ازي ۲۰ درصدي، 
رويه اي اتخاذ شود تا اين شفاف سازي ها بتواند ابهامات 

واقعي را برطرف كند.

    تعادل در بازار بدهي با بازگشت سخاب
جليل زاده س��پس در پاس��خ به اين پرس��ش كه انتقال 
خريدوفروش اوراق س��خاب به بازار سرمايه تا چه ميزان 
بازار سياه اين اوراق را حذف و به تعادل قيمت ها كمك كرده 
است، گفت: سال گذشته خارج از بورس اوراقي تحت عنوان 
سخاب به پيمانكاران داده شد، اما پيمانكاران فقط از طريق 
شعب بانكي مي توانستند اين اوراق را به فروش رسانند. در 
شعب بانك ها كساني كه قصد خريد اين اوراق را داشتند، 
بايد پيمانكار فروشنده را پيدا مي كردند و روي قيمت خريد 
اين اوراق كه براساس چانه زني بود، توافق مي كردند. كساني 
اين اوراق را از پيمانكاران به صورت وكالتي مي خريدند ولي 

فروش اين اوراق توسط خريداران جديد غيرممكن بود.
وي توضيح داد: ريسك نقدشوندگي باعث شد كه باز 
اين اوراق در تابستان سال گذشته به باالي 4۰ درصد 
نيز برسد درحالي كه سود ساير اوراقي كه آن موقع در 

بورس معامله مي شد حدود ۲۰ درصد بود.
اين تحليلگر بازار س��رمايه بيان ك��رد: بعد از چند ماه 
معامالت اوراق سخاب به بورس منتقل شد و عرضه و 
تقاضا، بازدهي اين اوراق را متعادل كرد و در مدت كوتاه 
بازدهي اين اوراق به زير ۳۰ درصد رسيد؛ اين موضوع 
نشان مي دهد كه انجام معامالت اوراق بدهي در بازار 
سرمايه چقدر به متعادل شدن اين اوراق كمك مي كند.

به گفته جليل زاده، هم اكنون حدود ۷۰ هزار ميليارد 
از اوراق بدهي در بازار سرمايه معامله مي شود و انتظار 
مي رود بازار سياه در آينده كوچك تر شده و اين اوراق 

به بورس و فرابورس انتقال يابد.

شاخص بورس در پايان داد وستدهاي روز گذشته با 
بيش از ۲۷۰۰ واحد رش��د به ۱۳۷ هزار و ۹۸۳ واحد 
رسيد.  بر اساس آمارهاي معامالتي، ديروز شاخص هاي 
بورس با رشد مواجه شدند بطوري كه شاخص كل با 
۲۷۲۶ رش��د معادل ۲.۰۲ درصد به ۱۳۷ هزار ۹۸۳ 
واحد، شاخص قيمت »وزني - ارزشي« با ۷۹۷ واحد 
افزايش معادل ۲.۰۲ درصد ب��ه 4۰ هزار ۳۵۰ واحد، 
ش��اخص كل »هم وزن« با ۲۵۱ واحد رش��د معادل 
۱.۱۶ درصد به ۲۱ هزار و ۹۷۶ واحد، شاخص قيمت 
»هم وزن« با ۱۷۸ واحد افزايش، معادل ۱.۱۶ درصد 
به ۱۵ هزار و ۵4۳ واحد، شاخص آزاد شناور با ۲۹۳۶ 
واحد صعود، معادل ۲.۰۳ درصد به ۱4۷ هزار و ۲۹۸ 
واحد، شاخص بازار اول با ۲۱۷۶ واحد افزايش معادل 

۲.۱۹ درصد به ۱۰۱ هزار و ۶۰۷ واحد و شاخص بازار 
دوم با 4۶۲۱ واحد رشد معادل ۱.۷۱ درصد، به ۲۷۵ 
هزار و ۳۶ واحد رس��يد. از سويي ديگر ۷ نماد »فارس 
با ۳۱۸ واحد، فوالد با ۲۱4 واحد، كگل با ۲۰۱ واحد، 
فملي با ۱۸۰ واحد، ش��بندر با ۱۷۶، پ��ارس با ۱۷4 
واحد و پارس��ان با ۱۶4 واحد« رشد، بيشترين تاثير 
مثبت را بر ش��اخص كل بورس بر جاي گذاشتند. در 
عين ح��ال نگاهي به آمارهاي معامالتي بازار س��هام 
مشخص مي كند كه قيمت سهام نمادهاي »فردوس، 
خچرخش، تكشا، شتران، شبريز، كفپارس و حفارس« 
بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي »وسينا، دسبحا، 
غمهرا، سكرما، كلوند، حكشتي و غشان« بيشترين 

كاهش قيمت را در بازار سهام رقم زدند.

به اين ترتيب، در پايان معامالت روز گذشته بورس، 
در ۱۳۸ ه��زار و ۸۲۰ نوبت معامالت��ي، ۲ ميليارد 
و ۵۶۱ ميلي��ون برگه اوراق به��ادار به ارزش ۶۱۹ 
ميليارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به 

۵۲۶ هزار و ۲۷۷ ميليارد تومان رسيد.

    اخزا 705 در ايستگاه فرابورس
سومين روز كاري هفته دوم شهريورماه در فرابورس 
ايران با دادوستد بيش از ۷۸۲ ميليون ورقه بهادار 
به ارزش بال��غ بر ۳ هزار و ۲۵4 ميليارد ريال دنبال 
ش��د. همچنين عالوه بر عملك��رد مثبت آيفكس، 
ش��اهد پذيرش اسناد خزانه اسالمي در نماد »اخزا 
۷۰۵« نيز بوديم. ش��اخص كل فرابورس ايران در 

روز س��يزدهم شهريورماه، 4۱ واحد صعود كرد كه 
نمادهاي زاگرس و مارون به ترتيب با ۱۱ و ۹ واحد 
اثر، مثبت ترين اهرم ها در رش��د اين نماگر بودند. 
نمادهاي »هرم��ز« و »ذوب« نيز هر كدام 4 واحد 
اثر مثبت بر آيفكس گذاشتند تا در نهايت شاخص 

كل در ارتفاع ۱۵۶۸ واحدي بايستد.
نگاهي به عملكرد بازار سهام در روز گذشته نشانگر 
آن اس��ت معامله گران س��هام در بازاره��اي اول و 
دوم افزون بر ۳۸۲ ميليون س��هم را دست به دست 
كرده اند كه ارزش اين حجم از مبادالت به يك هزار 
و ۲۸۲ ميليارد ريال رس��يد. بازار پايه نيز دادوستد 
بيش از ۳۸۰ ميليون سهم به ارزش نزديك به ۶۶۲ 
ميليارد ريال را به خود ديد كه بيش��ترين حجم و 
ارزش در ميان تابلوهاي معامالتي اين بازار به تابلو 

پايه ب اختصاص يافت.
در نهاي��ت معامالت س��هام در ب��ازار SME نيز با 
نقل وانتق��ال بيش از يك ميليون س��هم به ارزش 
افزون بر ۵ ميليارد ريال در نمادهاي »شگامرون« 

و »فماك« دنبال شد. در ادامه پذيرش سري جديد 
اس��ناد خزانه اس��المي در نمادهاي »اخزا۷۰۳«، 
»اخ��زا۷۰4«، »اخ��زا۷۰۶« و »اخ��زا۷۰۷« در 
روز هفتم ش��هريورماه ج��اري در فرابورس، مدير 
ابزارهاي نوين مالي فراب��ورس طي اطالعيه اي از 
پذيرش اخزا ۷۰۵ در روز گذش��ته خبر داد. اوراق 
اخزا ۷۰۵ به تعداد ۱4 ميلي��ون و ۳۶۰ هزار ورقه 
در اواخر خردادماه س��ال جاري منتش��ر شده و با 
توجه به اينكه مدت آن چهارده ماهه اس��ت در ۲۳ 
مردادماه سال ۹۸ سررسيد خواهد شد. خريداران 
و فروشندگان اوراق تسهيالت مسكن نيز ۸۳ هزار 
و ۶۱۱ ورقه تس��ه را مبادله كردن��د كه ارزش اين 
دادوس��تدها بر ۵4 ميليارد ريال بالغ شد. در ميان 
تسه ها، اوراق تسهيالت مسكن ماه گذشته يعني 
مردادماه ۹۷ با بيشترين اقبال از سوي معامله گران 
روبرو شد بطوري كه شاهد مبادله 4۱ هزار و ۵4۲ 
ورقه تس��ه ۹۷۰۵ به ارزش افزون ب��ر ۲۷ ميليارد 

ريال بوديم.

تاالر حافظ سرشار از نوسان مثبت
نگاهيبرآمارمعامالتبورسوفرابورس

ديدگاه
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دالالن شكر داخلي را 
خريداري و صادر مي كردند

بهمن داناي��ي در گفت وگو با خبرنگار كش��اورزي 
خبرگ��زاري فارس، در پاس��خ ب��ه علت ممنوعيت 
صادرات شكر اظهار داشت: از آنجايي كه تنظيم بازار 
اين محصول بر عهده انجمن قند و ش��كر گذاشته 
شده 50-40 روز پيش متوجه شديم كه به يك باره 
حجم زيادي از شكر در بازار ناپديد مي شود و پس از 
تحقيقاتي كه انجام داديم، متوجه شديم كه عده اي 
دالل ب��ا افزايش نرخ ارز روي به جمع آوري ش��كر از 
سطح بازار آورده و آن را به كردستان عراق و كشورهاي 
آسياي ميانه از جمله ازبكستان و تركمنستان صادر 
مي كنند. وي در توضيح اين موضوع گفت: صادرات 
چيز بدي نيس��ت، اما بايد اين نكته را هم يادآور شد 
كه هر سال در كشور 2ميليون و 200 هزار تن شكر 
مصرف مي شود كه 2 ميليون تن آن سال گذشته از 
محل توليد داخل تامين ش��د، مضاف بر آنكه دولت 
شكر را جزو 25 قلم كاالي اساسي در نظرگرفته كه 
براي واردات آن ارز يارانه اي 4200 توماني اختصاص 
مي دهد، به تعبير ديگر عده اي از اين طرف توليد داخل 
را صادر مي كنند و پول آن را در جيب مي گذارند و از 
آن طرف بايد دولت ارز يارانه اي بدهد تا شكر وارد شود. 
در حالي كه بخش اعظمي از نياز را خودمان مي توانيم 
تامين كنيم.  ريي��س انجمن توليدكنندگان قند و 
ش��كر به صراحت گفت: همان 40 روز پيش نامه اي 
به وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت و وزارت جهاد 
كشاورزي نوش��تيم و خواستار ممنوعيت صادرات 
اين محصول شديم تا در بازار داخل با مشكل مواجه 
نشويم.  وي همچنين خاطرنشان كرد: از 2 روز پيش 
توليد جديد شكر را آغاز كرده ايم و اميدواريم امسال 
نيز بخش اعظمي از نياز داخل را تامين كنيم.  دانايي 
به مصرف كنندگان اطمينان خاطر داد كه به اندازه نياز 

شكر در انبارها موجود است.

افزايش ۳۰۰  درصدي قيمت 
فرش دستباف در سه ماهه امسال

عبداهلل بهرامي رييس اتحاديه سراسري شركت هاي 
تعاوني توليدكنندگان فرش دستباف كشور درباره 
وضعيت فرش دستباف، در كشور اظهار كرد: اعالم 
ش��دن نرخ ارز در كش��ور، بسته ش��دن صرافي ها و 
تحريم نمونه اي از افزايش ۳00 درصدي قيمت فرش 
دستباف در سه ماهه نخست امسال است. به گفته 
وي، نوسانات نرخ ارز در كشور توانسته بر مواد اوليه 
اين صنعت تأثيرگذارد بطوريكه در گذشته اين مواد 
اوليه را ۱2 هزار تومان خريد و فروش مي كرديم، اما 
هم اكنون اين رقم به يك ميليون و ۹00 هزار تومان 
رسيده اس��ت. بهرامي، فرش دستباف را نخستين 
تحريم در اين صنعت دانست و افزود: در حال حاضر 
فرش دس��تباف داراي مش��كالتي است كه بيشتر 
اين مش��كالت ناش��ي از تحريم هاي داخلي است، 
بنابراين نبود مواد اوليه ب��راي اين صنعت و قيمت 
تمام شده توانسته اثر نامطلوبي در اين صنعت داشته 
باشد. رييس اتحاديه سراسري شركت هاي تعاوني 
توليدكنندگان فرش دستباف كشور، گفت: باتوجه 
به سود كم در اين صنعت، سرمايه گذاري براي اين 
صنعت ديگر مقرون به صرفه نخواهد بود. بهرامي، از 
به ثبت رسيدن فرش هاي دستباف خبر داد و گفت: 
بسياري از فرش ها به ثبت رسيده اند و اين درحالي 
است كه فرش دستباف از منظر انواع طرح ها، هنوز 
با توليد رقبا فاصله دارد. وي با اشاره به وضعيت فرش 
دستباف در آينده، تصريح كرد: بايد مطمئن بود كه 
فرش دستباف در آينده به كمتر از نصف خواهد رسيد 
چرا كه اگر در گذشته بافنده به دوميليون نفر مي رسيد 

در آينده اين رقم نصف تر خواهد شد.

نياز به رفع ابهام كاالهاي 
وارداتي با ارز دولتي

عليرضا مناقبي رييس مجمع عالي واردات در پاسخ 
به اين س��وال كه باالخ��ره چه مي��زان ارز دولتي به 
واردكنندگان تخصيص يافته و چرا آمار متناقض ۹ 
ميليارد و ۱0 ميليارد و ۱6 ميليارد از سوي مسووالن 
اعالم شده؟ اظهار داشت: اين سوال را ما نيز مكرر از 
مراجع ذيربط پرسيده ايم اما هيچ پاسخي دريافت 
نكرده ايم. بايد مش��خص ش��ود ميلياردها دالر ارز 
دولتي به واردات كاال اختصاص يافته اما رس��انه ها و 
مسووالن تنها بر س��رانجام واردات خودرو و موبايل 
تمركز كرده اند و سرنوشت بقيه ارز تخصيص يافته 
و اسامي دريافت كنندگان آن هنوز مشخص نيست. 
بايد آنقدر سوال كنيم تا به جواب برسيم چون حق 
داريم كه بدانيم و در صورت عدم دريافت جواب حق 
داريم كه فكر كنيم پش��ت پرده مسائلي وجود دارد 
كه نمي توانند در مورد آنه��ا با مردم يا همان محارم 
كه صاحب حق هستند صحبت كنند. وي با اشاره به 
اينكه كساني كه تا امروز از ارز دولتي استفاده كرده اند 
خيلي وابس��ته به بخش خصوصي واقعي در كشور 
نبوده اند، اظهارداش��ت: براين اساس تقاضاي ما اين 
است كه شفاف سازي الزم صورت پذيرد وفهرست 
كامل دريافت كنندگان ارز اعالم شود تا مشخص شود 
اين ارز به چه كساني و براي چه نوع وارداتي تخصيص 
پيدا كرده است؟ در اين زمينه تنها نهادي كه قادر و 
مجاز به افشاي اعداد واقعي است بانك مركزي است 
كه تاكنون در اين راستا شفاف س��ازي مورد نظر را 
انجام نداده است. وي با تصريح براينكه خواسته اين 
مجمع شفاف سازي در اعالم كامل اسامي دريافت 
كنندگان ارز دولتي است، يادآور شد: ما خواهان اين 
هستيم كه معلوم شود كاالهاي وارداتي با ارز دولتي 
كجا رفته اند و با چه قيمتي به فروش رسيده اند؟ برخي 
مسووالن كه شناخت كافي از مناسبات تجاري ندارند 
در مصاحبه هاي خود مدعي شدند كه ۱0 برابر قبل 
واردات انجام داده اند اما در بزنگاه ديگري وقتي كه افكار 
عمومي مطالبه گر شد اعالم كردند كه تنها ۹ ميليارد 
تخصيص ارز براي واردات انجام شده است! آيا مسير 
اختصاص ارز به غير از بانك مركزي و وزارت صنعت 
و معدن است؟ چرا اين دو متولي در اين زمينه شفاف 

سازي الزم را انجام نمي دهند؟

تالش براي كنترل اقتصاد

رييس كميسيون كشاورزي، آب و صنايع غذايي اتاق تهران عنوان كرد

اقتصاد آزاد هراسي

بزرگ ترين مساله صنايع غذايي، رسوب كاال در گمرك است

سال ۹7 را مي توان يك درس بزرگ براي اقتصاد ايران 
دانست. بسياري از پارادوكس ها و تفكرات متفاوت در 
اين سال نمود پيدا كرد. زماني كه بازار در اثر دخالت ها 
به ناگهان تالش براي اصالح خود كرد و با وجود آنكه 
ش��وك با توجه به محدوديت هاي دستوري در چند 
سال گذش��ته طبيعي مي نمود، به ناگاه دولت دچار 
يك چالش اساسي شد. دولتمردان شايد براي اولين 
بار مجبور بودند به صراحت به اين سوال جواب دهند 
كه ب��ه اقتصاد آزاد اعتقاد دارند ي��ا خير. در دهه هاي 
قبل بسياري از دولتمردان با ژست هاي روشنفكرانه 
در اهميت اقتصاد آزاد سخن مي گفتند ولي قوانين و 
آيين نامه ها خالف آن بود و در نهايت همان دولتمردان 
با انتقاد از اين قوانين مقصر را سيستم مي دانستند. در 
فروردين ۹7 با توجه به شوك ارزي يك تصميم جدي 
الزم بود، دولت اگر به اقتصاد آزاد اعتقاد داش��ت بايد 
اجازه مي داد شوك رخ دهد و سپس با سياست هايي 
اثرات آن ب��ر اقتصاد به ويژه كاهش ق��درت خريد را 
كاهش مي داد. اما حالت ديگر ترس يا عدم اعتقاد به 
اقتصاد آزاد اس��ت. دولت مسير عدم اعتقاد به اقتصاد 
آزاد با ميخ كوب كردن ارز را طي كرد و بخشنامه هاي 
پي در پي براي كنترل بازار داده ش��د اما پس از چند 
ماه متوجه اش��تباه خود شد و ش��رايط به حالت قبل 

بازگشت.
اما مشكل اين است كه اين بازگشت به شرايط اقتصاد 
بازار كه به ش��كل سياس��ت كلي اجرايي مي شود در 
تمامي بخش ها وج��ود ندارد. هراس از اقتصاد بازار به 
صورت كلي خود را به شكل ترس در بخش هاي مختلف 
نش��ان مي دهد. هنوز سياست هاي تعزيراتي به جاي 
اجازه افزايش قيمت و افزايش حقوق ها ديده مي شود 
و دولت با آمارهاي مختلف تالش دارد اوضاع به ويژه 

تورم را عادي جلوه دهد.

   صنايعي كه هنوز گرفتار هستند
سياس��ت ميخ كوب كردن ارزي ب��ه صورت عمومي 
تمام شد اما دولت كماكان در بخش هاي مختلف اين 
سياست را به صورت زيرپوستي اجرا مي كند. معاون 
اول كه بح��ث ميخ كوب ك��ردن ارز را مطرح كرد در 
گذشته وزير صنايع و معادن بود به همين دليل هنوز 
ش��اهد اجراي اين سياست در بعضي صنايع هستيم. 

براي مثال فعاالن صنعت مس معتقدند بخش��نامه 
دول��ت در مورد عرضه كاتد مس ب��ا ارز 4200 تومان 
زمينه ساز رانت بوده و بازار را آشفته مي كند. پيشنهاد 
آنها به دولت آزادسازي بهاي مس و عدم دخالت دولت 
در نظام بازار است. از طرفي تأكيد دارند دولت به هنگام 
اتخاذ تصميم، نظر بخش خصوصي و همه فعاالن آن 
صنعت را بگيرد. اعضاي كميسيون معدن اتاق ايران و 
اعضاي انجمن مس ايران خواستار تأمين نياز داخل و 

پس از آن توجه به صادرات مس هستند.
بهرام ش��كوري، رييس كميس��يون معدن و صنايع 
معدني اتاق ايران با نگاه به شرايط امروز و تصميم هاي 
غيرمنطقي كه توس��ط دولت اتخاذ مي ش��ود، س��ه 
پيش��نهاد مش��خص را مطرح كرد تا ب��ه كمك آنها 

وضعيت بازار مس سامان پيدا كند.
وي تصريح كرد: دولت به دنبال مديريت بازار است اما 
از روش هايي استفاده مي كند كه فقط موجب آشفته 
شدن بازار مي شود. اينكه توليدكنندگان كاتد مس، 
محصول خود را در بورس عرضه كنند، منطقي است 
اما تعيين نرخ دس��توري )ارز 4200 تومان( براي آن 
منجر به زي��ان دهي توليدكننده و درنتيجه تعطيلي 
كارخانه ها مي ش��ود. از سوي ديگر اين اقدام منجر به 
كاهش قيمت براي مصرف كننده نمي شود. براي مثال 
با توجه به اينكه همين وضعيت را در بازار فوالد شاهد 
هستيم، آيا توليدكننده خودرو كه محصول نهايي را به 
كمك فوالد تهيه كرده، حاضر مي شود توليدش را با ارز 

4200 تومان بفروشد؟ معلوم است كه نه.
اين فعال اقتصادي ادامه داد: اين وس��ط شرايط براي 
رانت خواري مهيا شده بطوري كه هم توليدكننده و 

هم مصرف كننده ضرر كرده اند.
رييس كميس��يون معدن از س��وي ديگر به وضعيت 
خريد مواد اوليه توس��ط توليدكنندگان كاتد اشاره و 
تشريح كرد: اين توليدكننده هم مجبور است نيازهاي 
اوليه خود را ب��ا ارز آزاد خري��داري كند، پس چطور 
انتظ��ار داريد محصول خود را با به��اي 4200 تومان 

عرضه كند؟
شكوري در ادامه به ممنوعيت صادرات قراضه اشاره 
كرد و گفت: زماني كه عرضه با قيمت دستوري انجام 
ش��ود، توليد توجيه ندارد در نتيجه اف��رادي در بازار 
تحريك مي ش��وند كاتد كه قابل صادرات نيست را به 

قراضه تبديل و سپس صادر كنند. ممنوعيت صادرات 
قراضه شايد تصميم درستي باشد اما مبارزه با معلول 
است. جالب اينجاست كه عامل اين شرايط هم خود 

دولت است.

 قوانين نادرست زمينه ساز 
انواع سوءاستفاده ها مي شود

همچنين يوسف مرادلو، رييس هيات مديره انجمن 
صنايع و معادن سرب و روي ايران با انتقاد از قيمت هاي 
دستوري براي عرضه مس، با بيان اين مطلب كه همين 
وضعيت در مورد ديگر صنايع معدني نيز اتفاق افتاده 
است، خاطرنشان كرد: هرگاه وضعيت صنعت خراب 
مي شود و صنايع ضرر مي دهند، هيچ نهاد و دستگاهي 
حال صنعت را نمي پرس��د اما به محض اينكه شرايط 

بهتر مي شود و صنعت به سوددهي مي رسد از وجود 
رانت خواراني انتقاد مي شود كه منابع و سرمايه هاي 
كشور را به تاراج مي برند. اين فعال اقتصادي همچنين 
از مسووالن كشور خواست تا تعريف دقيق و جامعي 
از ران��ت و رانت خواري ارايه دهند. وي معتقد اس��ت 
آنچه امروز بازار صنعت مس را آشفته كرده تصميمات 
نادرست دولت است و نه حضور واسطه ها كه از آنها به 
عنوان رانت خوار ياد مي شود. زماني كه قوانين و رويه ها 
ناقص و نادرست باشند، زمينه براي اقدامات نادرست و 

سوءاستفاده فراهم مي شود.
اين عضو كميس��يون معدن اتاق اي��ران ادامه داد: 
دولت با اي��ن تصميم خود 4 ماه اس��ت كه رانت را 
در بازار پخ��ش كرده و تبعات آن به چش��م صنايع 
پايين دس��تي رفته اس��ت. از طرفي اين اتفاق براي 

سومين مرتبه است كه در كشور رخ مي دهد. ما حتي 
از تجربيات گذشته خودمان هم درس نمي گيريم؟

   تشديد مشكالت با عدم درك بازار
ش��ايد ظاهر سياس��ت دولت تأكيد و اس��تفاده از 
رهنمودهاي اقتصاد آزاد باش��د اما به نظر مي رسد 
اين سياست ها حداقل از سوي مديران اجرايي مورد 
قبول نيس��ت. مديران نگران هستند كه شرايط را 
به بازار واگذار كنند و سياس��ت هاي كنترلي دهه 
60 را ادامه مي دهند. اين در حالي اس��ت كه زمان 
اندكي تا موج افزايش قيمت ها باقي مانده اس��ت و 
دولت به جاي دخالت دستوري در بازار بايد به فكر 
جلوگي��ري از كاهش هر چه بيش��تر قدرت خريد 

مردم باشد.

تغيي��رات پياپي سياس��ت هاي ارزي دولت به افزايش 
بي ثباتي در فضاي كسب و كار و البته بالتكليفي فعاالن 
اقتصادي دامن زده است. سردرگمي براي سربازاني كه 
قرار اس��ت در خط مقدم مقابله با تحريم ها  بايستند و 
نيازهاي كشور را تامين كنند. اما اكنون توليدكنندگان  و 
صاحبان كسب وكار بيش از آنكه با تحريم هاي خارجي 
دس��ت وپنجه نرم كنند، به گفته رييس  كميس��يون  
كش��اورزي و  صنايع غذايي اتاق تهران، با بروكراس��ي 
سنگين و پيچيده در داخل مواجه هستند. كاوه زرگران 
درباره وضعيت اين روزهاي صنعت غذا گفت: بزرگ ترين 
مساله اي كه فعاالن صنعت غذا اين روزها با آن دست به 

گريبان هستند، رسوب كاال در گمرك است.
او  در ادامه گفت: پس از صدور بخشنامه ارزي اخير كه 
بند 5 آن خوشبختانه تغيير كرد، در اصالحيه دولت بر 

اين بخشنامه، نهاد مرجع و مجري آن مشخص نشده 
است. يعني مشخص نيست سازمان حمايت، گمرك، 
بانك عامل ي��ا كدام نهاد ديگر مس��وول اج��راي اين 
بخشنامه است. اين  سه نهاد اكنون، مسووليت اجراي 
بخش��نامه را به يكديگر پاس كاري  مي كنند. در حالي 
كه مواد اوليه شركت ها در گمرك مانده است. گمرك 
از برخي شركت ها مابه التفاوت ارزي مطالبه  مي كند و 
به برخي ديگر، اعالم  مي كند كه بايد به سازمان حمايت 
توليدكنن��دگان و مصرف كنن��دگان مراجع��ه كنند. 
حال آنكه حيطه وظايف سازمان حمايت در مورد اين 
بخشنامه، هنوز مشخص نش��ده است. لذا سردرگمي 
بزرگي به وجود آمده و ش��ركت هاي ب��زرگ را از حيث 

تامين مواد اوليه با چالش مواجه كرده است.
زرگران با بيان اينكه اغلب  ش��ركت هايي كه با رسوب 

كاالهايش��ان  در گمرك مواجه شده اند، از شركت هاي 
بزرگ و شناسنامه دار هس��تند، افزود: در برابر صنعت 
و ش��ركت هايي كه داراي هويت و شناس��نامه هستند 
و در اين شرايط دش��وار فعاليت  مي كنند، نبايد مانع و 
ايست و بازرسي ايجاد شود. آنها  تحريم ها را به زحمت 
دور  مي زنن��د و پس از آنكه كاالي خ��ود را وارد گمرك 
 مي كنند، با چنين چالش هايي مواجه  مي شوند و بايد با 

اين بروكراسي سنگين روبرو شوند.
زرگران تاكيد كرد: اكنون واحد هاي توليدي نسبت به 
اصالحيه بند 5  بخشنامه ارزي دولت، به دو دسته قابل  
تفكيك هستند؛ گروهي كه اقدام به واردات مواد اوليه 
كرده اند طبق بخشنامه نبايد مابه التفاوت بپردازند اما  اين 
بخشنامه آنقدر مبهم است كه هيچ سازماني هنوز متولي 
اجراي اين بخشنامه نشده است. البته شرايط كشور نيز 

به گونه اي اس��ت كه هيچ كس مسووليتي نمي پذيرد. 
در نتيجه اين واحد ها بالتكليف هستند.  گروهي ديگر 
از واردكنندگان نيز كه مكلف به پرداخت  مابه التفاوت 
هستند نيز معتقدند كه نبايد اين مابه التفاوت را بپردازند. 
آنها نيز به دنبال پيگيري اين مس��اله از طريق مراجع 
قضايي هستند تا شايد بتوانند حكم دولت را لغو كنند.  
به هر ترتيب اكنون، حجم بزرگي از سرمايه هاي ملي در 

گمركات خوابيده است.
رييس كميسيون كشاورزي، آب و صنايع غذايي اتاق 
تهران در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به فضايي 
كه  در مورد مبارزه با محتكران  پديد آمده است، افزود: 
به هر حال  دولت به دليل هزينه اي كه صرف ثابت نگاه 
داش��تن قيمت مواد غذايي  مي كند، بطور طبيعي بايد 
نظارت هايي هم داشته باشد.اساسا شركت هاي بزرگ 

مواد غذايي شناسنامه دار هس��تند و وضعيت انبارها، 
ش��بكه توزيع و پخش مويرگي آنها كامال شفاف است. 
بر همين اساس  رصد فعاليت اين صنعت نيز به راحتي 
ميسر است.  انبار كارخانجات نيز به دولت معرفي شده 
و اگر تيم هاي ارزياب، شفاف و  با حوزه نظارتي مشخص 
بخواهند وضعيت انبارها را بررسي كنند، توليدكنندگان  

در صنعت غذا با آنها همكاري  مي كنند.
 او ادامه داد: تمامي ش��ركت هاي بزرگ مواد غذايي در 
سطح كشور، مجهز به سيستم هاي كنترل و نظارتي به 
روز هستند و شبكه مويرگي آنها از طريق نرم افزار هاي 
مختلف قابل رديابي بوده و در عين حال مشخص است 
كه  هر محموله در ك��دام نقطه ق��رار دارد و يا  در كدام 
منطقه در حال توزيع است. بنابراين هراسي از نظارت 

دولت نيست.

مطالبه گري درباره قصور دولت در تحقق سهم ۲۵ درصدي تعاون در اقتصاد
رييس اتاق تعاون ايران مطرح كرد

افزايش ۱۰۰ درصدي قيمت محصوالت سلولزي
در سايه عدم تخصيص ارز دولتي رخ داد

بهمن عبدالهي، رييس اتاق تع��اون ايران در پيامي 
به مناسبت روز تعاون تاكيد كرد: اتاق تعاون ايران با 
تاسي به رهنمودهاي رهبر معظم انقالب اسالمي در 
حمايت از دولت به هيچ عنوان روحيه مطالبه گري و 
پرسشگري خود را براي قصور احتمالي آنها در ايفاي 
تكاليف مق��رر قانوني و ترجيح��ا در حوزه اقتصادي 
تعاوني كه از عوامل مهم در عدم دس��تيابي به سهم 
25 درصدي از اقتصاد )به موجب قوانين باالدس��تي 

توسعه اي( است، عقب نشيني نمي كند.
تعاون بستر تحقق توامان توسعه اقتصادي و عدالت 
اجتماعي است كه ريشه در آموزه هاي اسالمي و بومي 
آحاد جامعه دارد. با همين ويژگي توسط خبرگان و 
در راس آنها ش��هيد مظلوم آيت اهلل بهشتي به عنوان 
دومين ركن نظام اقتصادي كشور در اصول 4۳ و 44 
قانون اساسي متجلي شد. تا ضمن جلوگيري از تمركز 
امور در دست دولت از تكاثر ثروت جمعي محدود نيز 

جلوگيري كند.
تعاون بستر تحقق توامان توسعه اقتصادي و عدالت 
اجتماعي است كه ريشه در آموزه هاي اسالمي و بومي 
آحاد جامعه دارد. با همين ويژگي توسط خبرگان و 
در راس آنها ش��هيد مظلوم آيت اهلل بهشتي به عنوان 
دومين ركن نظام اقتصادي كشور در اصول 4۳ و 44 
قانون اساسي متجلي شد. تا ضمن جلوگيري از تمركز 
امور در دست دولت از تكاثر ثروت جمعي محدود نيز 

جلوگيري كند.
ويژگي مردم محوران��ه و عدالت گراي اقتصاد تعاوني 
بارها و به تكرار در فرمايشات امام راحل و مقام معظم 
رهبري مورد توجه قرار گرفته اس��ت كه نقطه عطف 
آن در ابالغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي 
همچنين تاكيد بر مش��اركت م��ردم در قالب مفاد 
اقتصاد مقاومتي كه راهگش��اي اصل��ي برون رفت از 
مشكالت اقتصادي به ويژه در مقطع حساس فعلي، 

بوده، مشهود است .

ام��روزه كارآمدي ش��يوه اقتصاد تعاون��ي حتي در 
كش��ورهاي توسعه يافته نيز در اشكال مختلف مورد 
اس��تفاده قرار مي گيرد كه سهم بس��زايي در اقتصاد 
ملي اين كش��ورها دارد. توانمندي ه��ا، ظرفيت ها و 
مزيت ه��اي بالفعل و بالقوه تعاوني ه��ا در حوزه هاي 
مختلف اعم از مس��كن و عمران، كشاورزي، شيالت 
و دامپ��روري، حمل و نقل، توزي��ع و مصرف، فرش و 
صنايع دس��تي، صنايع دانش بني��ان و ... زمينه هاي 
جذابي را براي اقشار جوان و تحصيلكرده و مستعد كه 
شايد به تنهايي و بدون حمايت هاي دولتي از امكانات 
الزم مالي بهره مند نباشند، ولي خواهند توانست در 
قالب تش��كل هاي تعاوني خال��ق فرصت هاي بزرگ 

اقتصادي و كارآفريني باشند، فراهم كرده است.
ات��اق تعاون ايران ب��ه عنوان عالي تري��ن و تنها نهاد 
باالدس��تي غيردولتي و مردمي تعاون خود را متولي 
س��ازماندهي و ساماندهي هدفمند اين شبكه وسيع 
مردمي در جهت ورود به عرصه هاي مختلف اقتصادي 
كه داراي مزيت هاي نس��بي متناس��ب با امكانات و 
مواهب فراوان كش��ور در كنار س��رمايه هاي بزرگ 
اجتماعي برخوردارند، مي داند و تمام مساعي خود را 
از طريق ساز و كار عضويت در شوراها و مجامع عالي 
كشور و حضور فعال و موثر در فرآيند تصميم سازي ها 
و تصميم گيري هاي كالن اقتصادي از جمله شوراي 
پول و اعتبار، ش��وراي عالي بورس، هيات هاي عالي 
واگذاري بنگاه هاي اقتصادي دولتي، كارگروه توسعه 
صادرات غيرنفتي، مشاور كميسيون هاي تخصصي 
مجلس شوراي اس��المي و قواي س��ه گانه، شوراي 
گفت وگو، هي��ات عالي مقررات زدايي و … معطوف 

كرده است.
اتاق تعاون ايران با تاسي به رهنمودهاي رهبر معظم 
انقالب اسالمي در حمايت از اركان حاكميت به ويژه 
دولت به هيچ عنوان روحيه مطالبه گري و پرسشگري 
خ��ود را از مقامات ذيربط براي قص��ور احتمالي آنها 

در ايفاي تكالي��ف مقرر قانون��ي و ترجيحا در حوزه 
اقتصادي تعاوني كه از عوامل مهم در عدم دستيابي 
به س��هم 25 درصدي از اقتصاد )ب��ه موجب قوانين 

باالدستي توسعه اي( است، عقب نشيني نمي كند.
عضوي��ت اتاق تعاون ايران به عن��وان نماينده بخش 
تعاون در اتحاديه بين المللي تعاونICA تنها كانال 
ارتباطي و رس��مي تعاوني هاي اي��ران با تعاوني هاي 
فعال در كش��ورهاي مختلف اعم از توسعه يافته و در 
حال توسعه به منظور انتقال تجربيات و دستاوردها 
در يك تعامل دوس��ويه است كه از اين ظرفيت براي 
ارتقاي جايگاه بين المللي تعاون و جلب اقبال عمومي 
دولت هاي متبوع اين تعاوني ها و همراهي براي حفظ 
منافع ايران در س��ازمان هاي بين المللي اس��تفاده 
مي ش��ود به همين منظور نيز در آذر ماه س��الجاري 
س��يزدهمين اجالس منطقه اي بخش تعاون )آسيا 
و اقيانوس��يه ICA-AP( با مش��اركت تعاوني هاي 
كشورهاي مختلف به مسووليت اتاق تعاون ايران در 

تهران برگزار مي شود .
اينجانب كه افتخار خدمت گ��زاري تعاون گران را در 
اتاق تعاون ايران دارم، در راستاي برنامه هاي مبتني بر 
تقويت و تحكيم روحيه تعاون و همبستگي و هم افزايي 
كليه مديران شركت ها، اتحاديه ها و اتاق هاي تعاون 
كشور در اين فرصت مغتنم بزرگداشت هفته تعاون 
از كليه تالشگران و عالقه مندان شيوه اقتصاد تعاوني 
و تشكل هاي مختلف تعاوني دعوت مي كنم همچنان 
به اتفاق در زير چتر فراگير و گسترده اتاق تعاون ايران 
بار ديگر گردهم آمده و با يك صداي واحد و قدرتمند 
از اين بخش مردمي اقتصاد كشور براي تاثيرگذاري 
مضاعف ب��ر كليه عوام��ل مرتب��ط و تصميم گير در 
حوزه هاي مختلف اقتصادي بيش از پيش موثر باشيم 
و قاطعان��ه از دولتم��ردان بخواهي��م از اين ظرفيت 
نامحدود مردمي در تحقق اقتصاد مقاومتي )درون زا 

و برون نگر( استفاده كنند.«

رييس هيات مديره انجمن صنايع سلولزي بهداشتي 
ايران در گفت وگو با اگزي��م نيوز در ارتباط با وضعيت 
بازار محصوالت صنايع سلولزي و افزايش ۱00 درصدي 
آنها، ابراز داش��ت: قيمت تمام��ي محصوالت صنايع 
س��لولزي از جمله پوشك بچگانه، پوشينه بزرگسال، 
دس��تمال كاغذي و دستمال حوله چندين برابر شده 
است. شركت هاي توزيع در هر بار مراجعه تا 20 درصد 

قيمت ها را افزايش مي دهند.
فصيح خوشگرد با اشاره به اينكه اين صنعت در فهرست 
دريافت ارز دولتي جايي نداشته يادآورشد: گراني مربوط 
به كليه محصوالت سلولزي است و تنها شامل پوشك بچه 
نمي شود زيرا واحدهاي توليدي براي خريد مواد اوليه كه 
وارداتي است با كمبود شديد نقدينگي روبرو شده اند. زيرا 
بنگاه ها توان مالي محدودي دارند و تأمين مواد اوليه با 
دالر ۱۳ هزار توماني براي آنها مشكل است، برهمين اصل 

ناگزير به افزايش قيمت هستند.
به گفته وي كمبود كاالي پوشك در بازار وجود دارد به 
همين خاطر است كه رهبر معظم انقالب هم در ديدار 
با هيأت دولت به آن اش��اره كردند. واقعيت اين است كه 
داليل مختلفي وجود دارد كه اين كاال در بازار كمياب شده، 
تقاضاي كاذب و خريد بيش از اندازه مصرف كنندگان، 
نوسانات ارزي و افزايش هزينه توليد كه قيمت گذاري 
را براي توليدكنندگان دچار مش��كل مي كند و كمبود 
مواد اوليه واردات��ي و التهاب هاي مردم و عدم اطمينان 
آنها از ارايه كاالهاي مصرف��ي به بازار هم از عوامل ديگر 
است. رييس هيأت مديره انجمن صنايع سلولزي افزود 
توليدكننده وظيفه اش تأمين نياز مصرف كننده است و در 
شرايط فعلي تمام شركت هايي كه تحت پوشش انجمن 
فعاليت مي كنند كاالهاي توليدي خود را به بازار عرضه 
مي كنند. ولي متأسفانه اين روزها مقدار زيادي پوشك 
واردات��ي كه در انبارهاي مختلف از جمله اس��تان البرز 
احتكار شده بود توسط مسووالن مرتبط كشف و از طريق 
رسانه ها به اطالع مردم رسانده، شده برخي از سودجويان 

نيز با تفكر اينكه قيمت ارزهاي خارجي هنوز رو به افزايش 
است بعضي از محصوالت را با هدف فروش بيشتر احتكار 

مي كنند و پوشك بچه يكي از اين محصوالت است.
خوشگرد در مورد عرضه كم و قيمت باالي صنايع سلولزي 
عنوان كرد: ۹0 درصد مواد اوليه اين صنعت وارداتي است 
كه با توجه به تالطم در بازار ارز و عدم تخصيص ارز دولتي، 
ضمن كمبود با گراني روبه رشد نيز مواجه است. اين در 
حالي است كه مواد اوليه بسياري در گمرك باقي مانده اما 

براي ترخيص آن موانع فراواني وجود دارد.
رييس هيات مديره انجمن صنايع س��لولزي بهداشتي 
ايران با بيان اينكه در ابتدا قرار بود ارز دولتي براي واردات 
مواد اوليه اين صنعت اختصاص پيدا كن��د اما در ادامه 
وزارت صنعت اعالم كرد كه ارز دولتي تعلق نمي گيرد، 
گفت: بخشي از رش��د قيمت اين محصوالت در بازار را 
مي توان با عدم تخصيص ارز دولتي و كمبود مواد اوليه 
توجيه كرد اما بخ��ش قابل توجهي از اين گراني معلول 

عدم مديريت نهادهاي نظارتي است.
وي از كاهش توليد كارخانجات سلولزي به دليل نبود مواد 
اوليه خبر داد و افزود: در شرايط فعلي قيمت محصوالت 
س��لولوزي از 50 تا ۱00 درصد افزايش پيدا كرده است، 
كه در اين زمينه طي جلسات متعددي با وزارت صنعت 
درخواس��ت برخورداري از ارز دولتي براي واردات مواد 
اوليه اين صنعت را داشته ايم كه در صورت تجديد نظر 
و تخصيص به موقع، مي توانيم بح��ران پيش آمده را تا 

حدودي كنترل كنيم.
به گفته خوشگرد طبيعي است كه تمام صنايع با دوران 
س��ختي روبرو هستند. ش��ركت ها با مشكالت زيادي 
برخورد مي كنند كه برطرف ك��ردن اينگونه موانع در 
ادارات دولتي باعث آسيب هاي زيادي به چرخه توليد 
مي ش��ود ول��ي در وزارت صنعت مس��ووالن مرتبط با 
صنعت )صنايع سلولزي و ش��يميايي( در اين مدت با 
وجود ازدحام ارباب رجوع به دفتر مربوطه، با صنعت ما 

همكاري خوبي داشتند.
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بازنگري در زنجيره تامين در پي باال گرفتن تنش هاي چين و امريكا

رهبران اروپايي از طرح چكرز »ترزا مي«  استقبال مي كنند

فرار توليدكنندگان از مدار جنگ تجاري

رويكرد »هويج و چماق« بروكسل در برگزيت

گروه جهان    
تشديد جنگ تجاري اقتصاد اول و دوم دنيا صاحبان 
كس��ب وكار، تامين كنن��دگان كاال و بازارهاي جهان 
را متالطم كرده اس��ت. ارزش پ��ول اكثر اقتصادهاي 
نوظهور از تركي��ه گرفته تا اندون��زي و هند در حال 
سقوط است و توليدكنندگان به اميد در امان ماندن 
از تاثير كشمكش تجاري امريكا و چين به دنبال يافتن 
كش��ورهايي هس��تند كه عالوه بر داشتن نيروي كار 
ارزان و م��واد خام، از تيررس جن��گ تعرفه اي نيز در 

امان باشند. 
فايننشال تايمز مي نويس��د، شركت امريكايي استيو 
مادن مراكز توليد كيف دستي هاي خود را از چين به 
كامبوج منتقل مي كند، ويتن��ام تالش دارد تا امتياز 
ميزباني توليد طيفي از محصوالت شركت امريكايي 
ه��وور )توليدكننده ان��واع جاروبرق��ي و تجهيزات 
تميزكننده طبقات( را به دست آورد و شركت فلكس 
توليدكننده سخت افزارهاي گوگل نيز به دنبال مراكز 

توليد جديدي است از مكزيك گرفته تا مالزي. 
تش��ديد جنگ تج��اري چي��ن و امريكا بس��ياري از 
توليدكنن��دگان چيني و مش��تريان امريكايي آنها را 
واداشته تا درباره زنجيره هاي پيچيده و گسترده عرضه 
محصوالت بازنگري كنند، زنجيره هايي كه دو اقتصاد 
بزرگ جهان را به يكديگر مرتبط مي كرد. جوزف گالي 
يكي از تامين كنندگان كاال و محصوالت كه در چين و 
امريكا فعاليت دارد، مي گويد: »در حالي كه چين هنوز 
براي ما بسيار مهم است و در يك دهه آينده همچنان 
در اين كشور فعاليت خواهيم داشت اما سرعت خود را 
براي يافتن كشورهايي كه هزينه فعاليت در آنها كم 
است، سرعت بخشيده ايم. فعال و در كوتاه مدت تمركز 
ما روي ويتنام است كه مي توانيم تاثيرات تعرفه هاي 
آينده كه ممكن است در اياالت متحده به اجرا گذاشته 

شوند را از اين طريق جبران كنيم.« 
دولت ترامپ تاكنون با متهم كردن چين به در پيش 
گرفتن رويه هاي تجاري غيرمنصفانه، بر 50 ميليارد 
دالر از كاالهاي چيني تعرفه 25درصدي اعمال كرده 
و تهديد كرده حاضر است تا تعرفه هاي مشابهي را بر 

200 ميليارد دالر از كاالهاي چيني اعمال كند. 
فايننشال تايمز نوشته، تاكنون بيشتر كاالهاي مصرفي 
از فهرست تعرفه ها حذف شده كه هدفش جلوگيري از 
تاثير اين تغيير سياست ها بر زندگي مردم عادي اياالت 
متحده بوده اما شرايط دشوارتر شده است. كالرا چان 
مسوول گروه البي 150 توليدكننده هنگ كنگي كه 
بيش از يك ميليون نيروي كار در چين دارند، مي گويد 
مديران كارخانه ها پيش تر به دنبال حل كردن مشكل 
اختالالت ناشي از افزايش سريع دستمزد و باال رفتن 
بهاي مواد خام بودند اما عدم قطعيت ناش��ي از جنگ 
تجاري چالش��ي كاال متفاوت اس��ت. چان مي گويد:  

ب��راي صنعت تولي��دي اين لحظه اي اس��ت كه بايد 
درباره ريسك هاي مختلف چاره اي بينديشند، درباره 
اينكه آيا محصوالت را ارتقا داده و ارزش آنها را افزايش 
دهند يا زنجي��ره توزيع محصوالت را به مناطق ديگر 

توسعه دهند. 
سال هاست كه چين بزرگ ترين صادركننده محصوالت 
توليدي بوده اس��ت. ام��ا در يك دهه گذش��ته برخي 
صاحب��ان كس��ب وكارها كه در چين هس��تند به فكر 
افتاده اند تا در جس��ت وجوي نيروه��اي كار ارزان تر و 
دخالت كمتر دولت در اقتصاد كارخانه هاي خود را به 
كشورهاي در حال توس��عه ديگري مانند بنگالدش، 

كامبوج و ويتنام منتقل كنند. كارخانه دارها و خريداران 
امريكاي��ي مي گويند ك��ه جنگ تجاري اي��ن روند را 
تسريع كرده اس��ت. به عنوان مثال، وقتي كيف دستي 
در فهرس��تي ج��اي گرفت ك��ه دولت ترام��پ اعالم 
كرده روي آن تعرفه 25 درصدي اعمال خواهد ش��د، 
توليدكنندگان امريكايي اين محصول )استيو مادن( 
به دنبال يافتن مراكز توليدي خارج از چين برآمده اند. 
گفته شده، اس��تيو مادن كه از سه س��ال پيش توليد 
كيف دستي را از چين به كامبوج منتقل كرده اخيرا به 
سرمايه گذاران گفته درنظر دارد توليد محصوالت خود 

را در كامبوج در سال آينده 30 درصد افزايش دهد. 

دونالد ترامپ تهديد كرده اس��ت در صورتي كه چين 
مازاد تجاري مبادالت خ��ود با امريكا را كاهش ندهد 
روي تمام كاالهاي وارداتي چين تعرفه بيشتري وضع 
خواه��د كرد. مازاد تجاري چي��ن در مبادالت خود با 
امريكا 335 ميليارد دالر اس��ت. به اعتق��اد ناظران، 
افزايش تعرفه ها مي تواند مناقشه بر سر تجارت ميان 
دو قدرت اقتصادي بزرگ جهان را افزايش دهد به ويژه 
كه پكن هشدار داده اقدامات تجاري تالفي جويانه اي 
به اجرا خواهد گذاش��ت. اقتصاددانان ب��ر اين باورند 
كه جنگ تجاري ترامپ بر 2 فرض بنا ش��ده اس��ت: 
نخس��ت اينكه امريكا به عن��وان بزرگ ترين اقتصاد 
جهاني صادرات بيشتري به كشورهاي ديگر خواهد 
داشت. دوم، درآمد بيشتري از محل تعرفه ها خواهد 
داش��ت كه هر دو ظاهرا به كاهش كس��ري حس��اب 
تجاري امريكا منجر خواهد ش��د. اين در حالي است 
كه سي ان بي س��ي گزارش داده خالف ادعاي ترامپ 
مبني بر موثر بودن استراتژي تجاري، كسري تجاري 
امريكا مساله اي داخلي اس��ت. در اين گزارش آمده، 
اقتصاددانان بر اين باورند در شرايطي كه تقاضا براي 
واردات در امري��كا و كس��ري تجاري رو ب��ه افزايش 
است، سياس��ت هاي جديد تجاري ترامپ كمكي به 
حل موضوع نخواهد كرد. منتقدان هشدار مي دهند 
تصميمات تجاري ترامپ، امريكا را به زماني بازخواهد 
گرداند كه مهم ترين منبع درآمد مالياتي دولت فدرال 
را تعرفه هاي تجاري تشكيل مي داد. بريان دوميتروويچ 
كارشناس اقتصاد تاريخي، مي گويد در آن وضعيت كه 
در اوايل قرن بيس��تم بود در نهايت از رشد اقتصادي 

امريكا كاسته شد.
استيو هانكه استاد اقتصاد دانش��گاه جان هاپكينز و 
يكي از اعض��اي تيم اقتصادي كاخ س��فيد در دوران 
رياس��ت جمهوري رونالد ريگان، هم مشكل كسري 
حس��اب ها در امريكا را مش��كل داخلي اين كش��ور 
مي داند و هش��دار مي دهد كه با سياست هاي كنوني 
درآمدهاي دولت امريكا كاهش مي يابند و در نهايت 
باتوجه به افزايش مخارج دولتي، كسري بودجه تشديد 

خواهد شد.

گروه جهان     طال تسليمي 
 27 كشور عضو اتحاديه اروپا در حال برنامه ريزي براي 
رويكرد »هويج و چماق« در قبال لندن در نشست آتي 
اتحاديه اروپا هستند. بروكسل از يك سو با لحني گرم 
و مش��تاق از طرح ترزا مي نخست وزير بريتانيا موسوم 
به »طرح چكرز« سخن مي گويد تا به او در جدالش با 
طرفداران خروج سخت در حزب محافظه كار كمك كند 
و از س��وي ديگر هم با زباني تند و تيز به لندن هشدار 
مي دهد كه تنها چند هفته براي ارايه برنامه اي درباره 

ايرلند شمالي فرصت دارد.
به نوشته گاردين، اظهارات دوگانه رهبران اتحاديه اروپا 
در آستانه نشس��تي كه قرار است اواخر همين ماه جاري 
در س��الزبورگ برگزار شود، شواهدي دال بر پيشرفت در 
مذاكرات بر سر روابط تجاري آتي براي نخست وزير بريتانيا 
فراهم مي آورد تا او از آنها در مقابله با تهديد قانون گذاران 
شورش��ي اس��تفاده كند. طرح چكرز ترزا مي كه طرحي 
حامي تجارت با اتحاديه اروپا محسوب مي شود با انتقاد 
حاميان سرسخت برگزيت در حزب محافظه كار مواجه 
شده است و حتي ديويد ديويس و بوريس جانسون وزراي 
پيشين برگزيت و خارجه به نشانه مخالفت با همين طرح 

نخست وزيري از دولت كناره گيري كردند.
ام��ا جداي از حماي��ت از ترزا م��ي در زمينه مذاكرات 
تجاري، طبق برنامه هايي كه رهبران 27 كشور اروپايي 

بر سر آنها گفت وگو كرده اند، تيري هم در جهت وادار 
كردن نخس��ت وزير بريتانيا به عقب نشيني در مساله 
ايرلند شمالي شليك خواهد شد؛ مساله اي كه از آغاز 
مذاكرات جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا با نگراني هاي 
فزاينده مقامات و ديپلمات ها همراه بوده اس��ت. ترزا 
مي  يك مرتبه در ماه دس��امبر و بار ديگر در ماه مارس 
تعهد خود را مبني بر موافقت با برنامه اي براي اجتناب 
از مرز س��خت بين ايرلند و ايرلند ش��مالي اعالم كرد. 
اما اگر لندن و بروكس��ل نتوانند تا پيش از روز رسمي 
جدايي بريتانيا از اتحادي��ه اروپا )29 مارس 2019( يا 
نهايتا پايان دوره انتقالي برگزيت )31 دسامبر 2020( 
به يك توافق تجاري يا ساز و كار فني با عملكردي مشابه 
يك توافق تجاري دس��ت يابند، آنگاه مرز سخت بين 
ايرلند شمالي كه بخش��ي از بريتانياست با جمهوري 
ايرلند، اجتناب ناپذير خواهد بود. نگراني 27 كش��ور 
عضو اتحاديه اروپا اين است كه بريتانيا يافتن راه حلي 
براي اين مساله را تا بعد از روز جدايي به تعويق اندازد 
و به دوران انتقالي موكول كند. مذاكرات اخير در اين 
زمينه با خشم و نگراني فزاينده همراه بوده و سبب شده 
است كشورهاي عضو اتحاديه اروپا درصدد ارسال پيامي 
واضح به بريتانيا برآيند و هشدار دهند كه نمي خواهند 

اين مساله حل نشده باقي بماند.
يك ديپلمات اتحاديه اروپا در اين باره گفت: »بخش اول 

برنامه اتحاديه اروپا به استقبال از طرح چكرز اختصاص 
دارد و اينكه ما آماده گفت وگو درباره آينده هس��تيم؛ 
گفت وگو درباره يك معامله بي سابقه كه بهترين تالش 
ما در زمينه حفظ بازار داخلي براي كاالهاست. همه اين 
موارد حقيقت دارد و در عين حال مي تواند آنچه را ترزا 
مي براي مقابله با اعتراض ها در كشورش نياز دارد، در 
اختيار او بگذارد. بخش دوم، يك هشدار جدي خواهد 
بود. واضح است كه برنامه بريتانيا اين است كه اين مساله 
را به بعد موكول كند؛ اما آنها بايستي همين حاال در اين 

زمينه اقدام كنند و از بازي دست بردارند.«
ديپلمات ها و مقامات ارشد اتحاديه اروپا اذعان داشته اند 
كه ش��الوده طرح چكرز كه قانون نامه اي مش��ترك در 
زمينه تجارت كاال و مناسبات گمركي بي سابقه را شامل 
مي شود، عمال ناكارآمد اس��ت. با اين حال، بسياري بر 
اين عقيده اند كه پيشنهاد دونالد توسك رييس شوراي 
اروپايي در ماه مارس موس��وم به »تعرفه صفر، سهميه 
صفر« و همچنين شيوه جديد تفكرات درباره چگونگي 
تسهيل بازرسي هاي گمركي به منظور كاهش اصطكاك 
در مرز مي توان به عنوان پيشنهاد متقابل اتحاديه اروپا 
به بريتانيا جمع بندي و توسعه داده شود. يك ديپلمات 
اتحاديه اروپا گفت: »براي كاهش بازرسي هاي گمركي 
اقدامات زيادي مي توان انج��ام داد. بازار داخلي كاالها 
دقيقا چيست؟ بسياري از اين ها در حد واژگان هستند.«

رهبران اتحاديه اروپا روزهاي 19 و 20 سپتامبر )28 و 
29 شهريور( در سالزبورگ در اتريش ديدار مي كنند. 
ترزا مي به احتمال زياد اين فرصت را خواهد داش��ت 
تا تفكرات و ايده هايش را در مراس��م شام يا در عصر 
روز اول با رهبران ديگر اعضاي اتحاديه اروپا در ميان 
بگ��ذارد و در ناهار كاري روز بعد هم درباره مس��ائل 
مربوطه با رهبران اروپايي مذاك��ره كند. منابع آگاه 
در اتحاديه اروپا گفته اند برنامه برگزيت و دستوركار 
نشست هنوز تصويب نشده است، اما كشورهاي عضو 
اتحاديه بر سر اين موضوع اتفاق نظر دارند كه بايستي 
تا پيش از كنفران��س مهيج حزب محافظه كار كه دو 
هفته ديگر برگزار مي ش��ود، كمكي به نخس��ت وزير 
بريتانيا برس��انند. برخي در دولت بريتانيا اميدوارند 

كه نشس��ت س��ران اتحاديه اروپا ب��ه فرصتي براي 
بازنگري در خطوط قرمز تعيين ش��ده براي ميش��ل 
بارنيه مذاكره كننده ارش��د اتحاديه در امور برگزيت، 

تبديل شود.
دولت بريتانيا معتقد است كه رويكرد كميسيون اروپا 
ت��ا اينجاي كار بي��ش از اندازه قانون مدار بوده اس��ت و 
اميدوارند كه رهبران كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا از 
انعطاف پذيري بيش��تر خبر دهند. با اين حال، مقامات 
اتحادي��ه اروپ��ا تاكي��د كرده اند كه چني��ن اتفاقي در 
سالزبورگ رخ نخواهد داد و تنها پيشنهادي كه از سوي 
بروكسل براي لندن مطرح مي شود، اشتياق براي تالش 
هر چه بيشتر در جهت حفظ جريان هاي تجاري كنوني 

خواهد بود.

دريچه

كوتاه از منطقه

 تدابير بانك مركزي تركيه 
براي مهار تورم و سقوط لير

گروه جهان     بانك مركزي تركيه با هشدار درباره 
نرخ فزاينده ت��ورم، اعالم كرد تدابير ضروري را براي 
مهار هزينه مصرف كنندگان و مقابله با سقوط لير به 
كار خواهد بست. به گزارش دويچه وله، به نظر مي رسد 
بهاي مايحتاج زندگي براي مصرف كنندگان در اين 
كشور همچنان در حال افزايش است و اصلي ترين 
عامل آن هم كاهش شديد ارزش لير بوده است. طبق 
جدول منتشر شده از سوي اداره آمار تركيه، نرخ تورم 
در اين كشور در ماه اوت نسبت به مدت زمان مشابه 
در س��ال گذش��ته 17.9 درصد افزايش داشت. اين 
باالترين ميزان افزايش تورم از سپتامبر سال 2003 
تاكنون در تركيه محسوب مي شود و باعث نگراني 
كارشناسان اقتصادي ش��ده است. در همين رابطه، 
بانك مركزي تركيه اعالم كرد آماده است تدابير الزم 
را براي جلوگيري از كاهش بيش��تر ارزش لير اتخاذ 
كند. در اطالعيه بانك مركزي آمده اس��ت: »بانك 
مركزي اقدامات ض��روري را براي تثبيت قيمت ها 
انجام خواهد داد. چشم انداز افزايش بيشتر نرخ تورم 
نشان دهنده خطري است كه ثبات قيمت ها را تهديد 
مي كند.« بانك مركزي تركيه همچنين اعالم كرده 
كه در 13 سپتامبر سياست پولي اين بانك با تحوالت 
اخير قيمت ها هماهنگ خواهد شد. به اين ترتيب، 
بانك مركزي تالش خواهد كرد از نرخ برابري لير در 

برابر يورو و دالر امريكا حمايت كند.
لير تركيه از آغاز س��ال جاري ميالدي تاكنون بيش 
از ۴0 درص��د از ارزش خ��ود را در برابر دالر امريكا از 
دست داده و اين مساله به افزايش شاخص بهاي كاال 
و خدمات مصرفي در اين كش��ور و گراني كاالهاي 
وارداتي انجاميده اس��ت. بانك مركزي در ش��رايط 
كنوني مي تواند از افزايش نرخ بهره به عنوان مشوقي 
براي سرمايه گذاران استفاده كند و نقدينگي بانك ها را 
افزايش دهد. اما رجب طيب اردوغان رييس جمهوري 
تركيه بارها گفته بود مخال��ف افزايش نرخ بهره در 
اين كشور اس��ت. خودداري بانك مركزي از افزايش 
نرخ بهره كه كارشناس��ان اقتص��ادي آن را ضروري 
مي دانند، س��رمايه گذاران را به ويژه نگران استقالل 
بانك مركزي كرده اس��ت. خودداري از افزايش نرخ 
بهره در تركيه در شرايطي كه فدرال رزرو نرخ بهره در 
امريكا را بطور تدريجي افزايش مي دهد، به سنگين تر 
شدن بدهي هاي ارزي تركيه مي انجامد كه در حال 
حاضر بالغ بر 80 ميليارد دالر است. بحران لير عالوه 
بر سياست هاي نادرست داخلي، در پي تنش ها بين 

آنكارا-واشنگتن تشديد شده است.

 اعالم مرگ 
بنيانگذار شبكه حقاني 

طالبان افغانس��تان مرگ بنيانگذار شبكه حقاني را 
اعالم كرد. به گ��زارش يورونيوز، طالبان اعالم كرده 
جالل الدين حقاني پايه گذار شبكه حقاني، يكي از 
موثرترين  گروه هاي ش��به نظامي افغانستان پس از 
يك دوره طوالني بيماري درگذشته است. سراج الدين 
حقاني پسر جالل الدين از مدت ها پيش رهبري اين 
شبكه را بر عهده داشته است. امريكا اعالم  كرده كه 
شبكه حقاني از جوالنگاه هاي امن خود در پاكستان 
دست به عمليات مي زند و بارها از اسالم آباد خواسته  

ارتباط خود با شبكه حقاني را قطع كند.

 مذاكرات اردن و عراق 
براي بازگشايي گذرگاه طريبيل

منابع مطلع اردني از نشست مقامات امان و بغداد 
براي گفت وگو درباره بازگش��ايي گذرگاه مرزي 
طريبيل خب��ر دادند. به گزارش ايس��نا، اردن از 
طرف عراقي خواس��ته تا زماني را براي نشست 
مقامات دو كش��ور تعيين كند. قرار است كه دو 
طرف در اين نشست درباره مهاجرت، ويزا و اقامت 
و همچنين استانداردهاي ايمني در مسير اردن 
- بغداد رايزني كنند. اردن در يك س��ال گذشته 
ب��ه رانندگان خود اجازه ورود ب��ه عراق از طريق 
اين گذرگاه را نداده اس��ت و بازگشايي گذرگاه 
طريبيل نقطه عطف��ي در روابط دوجانبه امان و 

بغداد محسوب مي شود.

اسپانيا فروش بمب به عربستان 
را متوقف كرد

وزارت دفاع اسپانيا اعالم كرده به دنبال ارتكاب 
جنايات جنگي ائتالف خوانده در يمن، قرارداد 
فروش ۴00 بمب دقت باال با عربستان را لغو كرد. 
به گزارش الجزيره، حجم مبادالت نظامي اسپانيا و 
عربستان بيش از 270 ميليون يورو است. جوالي 
امسال شركت سعودي صنايع نظامي يك قرارداد 
دو ميليارد دالري با شركت اسپانيا براي ساخت 
5 فروند ناو ب��ه ارزش دو ميليارد يورو امضا كرد. 
تجاوز عربستان به يمن تاكنون منجر به كشته 
شدن بيش از 1۴ هزار يمني بي گناه و ويراني اين 

كشور شده است.

سفر فرمانده نيروهاي مركزي 
امريكا به ابوظبي

ژنرال ارشد ارتش امريكا در خاورميانه به ابوظبي 
رفت و با وليعهد امارات ديدار كرده است. به گزارش 
آناتولي، جوزف ووتل كه ب��ر نيروهاي امريكايي 
در منطقه خاورميانه نظ��ارت مي كند، با محمد 
بن زاي��د آل نهيان وليعهد امارات دي��دار كرده و 
رواب��ط دو جانبه و همكاري در زمينه هاي دفاعي 
و نظامي را بررسي كرده است. گفته شده، حدود 
5000نيروي امريكاي��ي در پايگاه هوايي الظفره 
امارات مستقر هستند و اين كشور عربي ميزبان 
نيروهاي امريكايي در بندر جبل علي است كه مورد 

استفاده نيروهاي تفنگدار ويژه امريكايي است.

 سقوط آزاد روپيه 
هند و اندونزي ادامه دارد

گروه جهان| با تداوم كاهش پياپي ارزش روپيه 
هند، براي نخستين بار در تاريخ اين كشور، دالر 
از سطح 71 روپيه نيز گذش��ت. به گزارش تايمز 
آف اينديا، در مبادالت سه ش��نبه هر دالر به ازاي 
71.21 روپي��ه مبادله ش��د كه س��طح جديدي 
محسوب مي شود. افزايش بهاي نفت و تنش هاي 
تجاري باعث كاهش ارزش روپيه ش��ده اس��ت. 
تالش ه��اي دولت هند نيز ب��راي كاهش نگراني 
بازار نتيجه نداده اس��ت و تقاضاي ش��ديد براي 
خريد دالر منجر به افزايش قيمت آن شده است. 
به دنبال اعالم خبر رشد 8.2 درصدي اقتصاد هند 
در س��ه ماهه دوم سال، بس��ياري از كارشناسان 
انتظار تقويت روپيه در مبادالت را داشتند به ويژه 
اينكه بانك مركزي هند اخيرا گام هاي گسترده اي 
را براي حمايت از روپيه برداش��ته اس��ت. روپيه 
هند يك��ي از بدترين عملكردها را در بين ارزهاي 
آس��يايي داش��ته اس��ت. افزايش قيمت بنزين و 
فرآورده ه��اي نفتي در هند فع��االن اقتصادي را 
نگران كرده است. كاهش ارزش روپيه تورم هند 
را به سطحي باالتر از ۴.97 درصد هدفگذاري شده 
بانك مركزي هند مي رس��اند ك��ه در اين صورت 
رش��د اقتصادي تحت تاثير ق��رار خواهد گرفت. 
گ��زارش نهادهاي اقتص��ادي اندونزي نيز حاكي 
است كه ارزش پول اين كشور )روپيه( در روزهاي 
اخير با كاهش شديد در قبال ارزهاي خارجي به 
ويژه دالر امريكا مواجه ش��ده و با از دس��ت دادن 
9درصد از ارزش خود در سال جاري به پايين ترين 

سطح در 20 سال اخير رسيده است.

 تبرئه وزير دولت ماهاتير 
از اتهام فساد مالي 

گروه جهان|   وزير امور مالي دولت جديد مالزي 
از اتهامات مرتبط با فس��اد مال��ي در دادگاهي كه 
مخالف��ان عليه وي مطرح كرده بودند، مبرا ش��د. 
موضوعي كه براي دولت جديد مالزي كه ش��عار 
اصلي اش مقابله با فساد است، بسيار حائز اهميت 
بود. به گزارش ايرنا، »ليم گوان انگ« وزير جديد 
امور مالي دولت ماهاتير كه در س��ه ماه گذشته در 
اين مقام بوده اتهامات مالي مطرح شده عليه خود 
را دردوران سروزيري سابقش در ايالت پنانگ در 
دادگاه عالي مبارزه با فس��اد اي��ن ايالت مالزي رد 

كرده است.
 نجي��ب رزاق و اعض��اي دول��ت پيش��ين يكي از 
منتق��دان جدي وزي��ر امور مالي دول��ت ماهاتير 
محمد بوده ان��د. ليم يكي از رهب��ران مخالف و از 
منتقدان اصلي دولت نجيب رزاق نخست وزيري 
پيش��ين مالزي بود و هواداران نجيب وي را محور 
اصلي پيگي��ري  رس��وايي هاي مال��ي فراگير در 
صندوق توسعه واحد مالزي كه نجيب رياست آن 
را برعهده داش��ت مي دانند. ليم گوانگ در دولت 
پيشين در سال 2016 در دوران سروزيري ايالت 
پنانگ توسط كميته مقابله با فساد مالزي به جرم 
سوءاس��تفاده از مقام خود براي خريد يك زمين 
وسيع زيرقيمت بازار دستگير شد. ليم گوانگ در 
صورت��ي محكوميت در دادگاه با 20 س��ال زندان 
روبه رو مي ش��د. دولت ماهاتير محمد شعار خود 
را مبارزه با فس��اد اداري- مال��ي و رفع تنگناهاي 
اقتصادي گسترده و بدهي خارجي افزون بر 250 

ميليارد دالري اعالم كرده است.

موگريني سياست خارجه 
اتحاديه اروپا را ترك مي كند

گروه جهان|   فدريكا موگريني رييس سياس��ت 
خارجي اتحاديه اروپا اعالم كرد پس از پايان رسمي 
دوره فعاليتش در سال آينده، مجددا براي انتصاب در 
اين سمت نامزد نخواهد شد. به گزارش خبرگزاري 
فرانسه، فدريكا موگريني وزير امور خارجه پيشين 
ايتاليا و رييس كنوني سياست خارجه اتحاديه اروپا 
كه نقش بس��يار مهمي در حصول توافق هسته اي 
ايران داش��ت، در جمع سفراي اتحاديه اروپا گفت: 
»نهايت تالشم را در مدت زمان باقي مانده مي كنم تا 
اين سمت را بطور آماده در اختيار جانشينم بگذارم.« 
دوره تصدي موگريني در اكتبر سال آتي ميالدي به 
پايان مي رسد. او افزود: »ما كارهاي بسياري داريم كه 
بايد امسال انجام دهيم. اول از همه بايد آن چيزهايي 
را كه تاكنون به دست آورده ايم، حفظ كنيم. كارهاي 
بسياري براي تكميل اقدامات باقي مانده بايد انجام 
دهيم تا خانه را به ص��ورت آماده در اختيار نفر بعد 
كه اين افتخار را دارد تا در اين سمت فعاليت كند، 

قرار دهيم.«
موگريني در س��ال 201۴ ميالدي و در س��ن ۴1 
سالگي به عنوان نماينده عالي اتحاديه اروپا در امور 
خارجه و سياست امنيتي انتخاب شد. او در آن زمان 
با مقاومت كشورهاي شرق اروپا مواجه شد كه وي 
را فردي بدون تجربه و بس��يار نزديك و صميمي با 
مسكو مي دانستند؛ اما موگريني در توسعه چشمگير 
س��اختار امنيتي اتحاديه اروپا نقش بسزايي ايفا و 
به شدت تالش كرد تا كشورهاي عضو همكاري هاي 
نزديك تري داشته باشند و بودجه هاي بيشتري را 

هزينه كنند.

تدابير جديد رياضت اقتصادي 
در آرژانتين اعالم شد

گروه جهان| مائوريسيو ماكري رييس جمهوري 
آرژانتين براي تثبيت اقتصاد اين كشور، تدابير جديد 
رياضت اقتصادي معرفي كرد. به گزارش خبرگزاري 
فرانسه، رييس جمهوري راس��ت ميانه آرژانتين در 
اظهاراتي اعتراف كرد كه كش��ورش با يك وضعيت 
اضطراري مواجه شده و بايد با اين مشكل به صورت 
بنيادين مقابله كند. او افزود: »نبايد بيش��تر از آنچه 
داريم، هزينه كنيم و تالش مي كنيم كه در هزينه هاي 
دولت توازن ايجاد كني��م.« اودر ادامه گفت كه براي 
صرفه جويي در هزينه هاي دولت، شمار وزراي كابينه 
را از 22 به 10 نفر كاه��ش مي دهد و ماليات را براي 
صادركنن��دگان غالت به عنوان بخش��ي از رياضت 

اقتصادي جديد در نظر مي گيرد. 
اين در حالي بود ك��ه هزاران نفر از كارگ��ران از كار 
بركنار شده آرژانتيني در بوينس آيرس در اعتراض 
به برنامه رياضت دولت به خيابان ها آمدند. پيش تر 
رهبر بزرگ ترين اتحاديه مشاغل آرژانتين گفته بود: 
»اوضاع براي قشر آسيب پذير، كارگران، بازنشسته ها 
و افرادي كه بيكار هس��تند به شدت هشدار دهنده 
است.« از زمان روي كارآمدن مائوريسيو ماكري در 
دسامبر 2015 تاكنون چندين اعتصاب بزرگ عليه 
رييس جمهوري آرژانتين برگزار شده است. شرايط 
اقتصادي در آرژانتين وخيم است و بازار دچار ركود 
شده و برخي از كارشناسان احتمال تورم 30 درصدي 
را براي سال جاري ميالدي مطرح كرده اند. ارزش پزو 
)واحد پول آرژانتين( نيز در چند ماه گذش��ته بيش 
از 50 درصد كاهش داش��ته كه دولت براي حل اين 
مشكل سود بانكي را به 60 درصد افزايش داده است.

ترامپ جلوي انتشار گزارش 
روسيه گيت را مي گيرد

گروه جه�ان|رودي جولياني وكيل دونالد ترامپ 
هشدار داده تيم حقوقي رييس جمهور امريكا ممكن 
است از امتياز قدرت اجرايي براي جلوگيري از انتشار 
گزارش نهايي رابرت مولر بازرس ويژه پرونده تحقيقات 
ارتباط كمپين انتخاباتي ترامپ با روسيه استفاده كند. 
به گزارش هيل، رودي جولياني گفته: »احتماال دولت 
ترامپ نسبت به علني ش��دن اين گزارش اعتراض 
خواهد كرد. مطمئن هستم كه ما اين كار را خواهيم 
كرد و ترامپ كسي است كه تصميم نهايي را درباره 
آن مي گيرد.« جولياني اين اظهارنظرها را در اشاره به 
گزارش رابرت مولر كه در خاتمه تحقيقاتش درباره 
دخالت انتخاباتي روسيه تسليم راد رازنستاين  معاون 
دادستان كل امريكا، خواهد شد، مطرح كرده است. 
رازنس��تاين پس از آن قادر خواهد بود اين گزارش را 
براي كنگره و عموم منتشر كند. جولياني پيش تر نيز 
به ديلي ليست گفته بود تيم حقوقي ترامپ كار را به 
روي تهيه گزارشي حجيم به هدف بي اعتبار ساختن 
تالش هاي مولر به اتمام رسانده است.  رييس جمهوري 
 امري��كا كه باره��ا به دلي��ل ادامه اي��ن تحقيقات از 
جف سشنز  وزير دادگستري دولت خود انتقاد كرده، 
اخيرا او را به تضعيف ش��انس جمهوري خواهان در 
انتخابات كنگره هم متهم كرده است. ترامپ گفته 
سش��نز با طرح اتهامات مجرمانه علي��ه 2 نماينده 
كنگره، انتخاب مجدد آنها در انتخابات ميان دوره اي 
را با چالش جدي روبرو كرده است. تحليلگران بر اين 
باورند شانس دموكرات ها براي تصاحب كنترل كنگره 
بيش از 50درصد است، روندي كه مي تواند مقدمات 

استيضاح احتمالي ترامپ را فراهم كند.
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 عرضه ۸  هزارتن شيرخشك
از هفته آينده

مدير عامل سازمان مركزي تعاون روستايي گفت: 
حدود هشت هزار تن شير خشك در انبارهاي اين 
سازمان ذخيره سازي شده است كه هفته آينده 
عرضه مي ش��ود. به گزارش صدا و سيما، حسين 
شيرزاد با اشاره به اينكه در تامين شير خشك هيچ 
كمبودي در كشور وجود ندارد، افزود: در انبارهاي 
اين سازمان شير خشك به اندازه كافي موجود است 
و نيازي به واردات نيست. وي تاكيد كرد: واردات 
شير خشك بنابر ضرورت و تشخيص وزارت جهاد 
كشاورزي انجام مي ش��ود و در حال حاضر نيازي 
به اين اقدام نيس��ت. مدير عامل سازمان مركزي 
تعاون روس��تايي از ايجاد تع��ادل در بازار توليد و 
عرضه ش��ير خام خبر داد و افزود: اين سازمان از 
اسفند سال گذشته تا اواسط تير خريد حمايتي 
شير خام را با قيمت هر كيلو ۱۴۴۰ تومان انجام داد 
اما از اين تاريخ به بعد با ايجاد تعادل در بازار، نيازي 
به حضور و خريد ش��يرخام ازجانب اين سازمان 
نيست. شيرزاد گفت: هم اكنون سازمان مركزي 
تعاون روستايي نظاره گر شرايط بازار شيرخام است 
و ترجيح مي دهد خريدي انجام نشود. وي تاكيد 
كرد: س��ازمان مركزي تعاون روستايي در طرح 
خريد حمايتي شير خام فقط ۳ تا ۳.۵ درصد بازار 
را در اختيار داشت و روزانه ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ تن شير 
خريداري مي ش��د. مدير عامل سازمان مركزي 
تعاون روس��تايي گفت: از اسفند سال گذشته تا 
اواسط تير امسال حدود ۷۲ هزار تن شير به ارزش 
۱۰۵ ميليارد تومان خريداري ش��د ضمن اينكه 
مطالبات دامداران بطور كامل پرداخت شده است 

و هيچ بدهي به دامداران نداريم.

30 هزارتن بذر گندم و جو 
آماده تحويل است

معاون فني ش��ركت خدمات حمايتي كش��اورزي 
گفت: ۳۰ هزارتن انواع بذر گندم و جو بوجاري شده 
براي س��ال زراعي جديد آماده تحويل به كشاورزان 
است. »ش��مس اهلل مالزاده« روز شنبه در گفت وگو 
با خبرنگار ايرنا افزود: نرخ بذر گندم و جو سال زراعي 
جديد هنوز مشخص نش��ده، اما اين قيمت گذاري 
براساس هزينه هاي تمام ش��ده در كميته فني بذر 
كش��ور در هفته آينده تعيين و اعالم مي ش��ود. وي 
خاطرنشان ساخت: براي تامين بذر گندم و جو مورد 
نياز بخش كش��اورزي هيچ كمبودي وجود ندارد و 
مسوول تامين و سياست گذاري قيمت بذر، وزارت 
جهاد كشاورزي است، اما شركت خدمات حمايتي 
كشاورزي به عنوان مباشر وزارتخانه متبوع انواع بذر 
مورد نياز كشور را تامين و در اختيار كشاورزان قرار 
مي دهد. به گفته م��الزاده، بخش عمده بذور تامين 
شده گندم و جو اصالح شده و از توليدات داخلي است. 
وي با بيان اينكه بخش اندكي  از بذور مورد نياز كشور از 
محل واردات تامين مي شود تصريح كرد: محدوديت 
منابع آبي وجود دارد، اما تالش مي ش��ود در صورت 
واردات نيز بذور مقاوم به خش��كي و كم آب بر را در 
داخل كشور بومي سازي كنيم. معاون فني شركت 
خدمات حمايتي كشاورزي افزود: اكنون در شرايط 
فعلي هيچ محدوديتي در تامين نهاده هاي سم، كود 
و بذر مورد نياز بخش كشاورزي وجود ندارد. مجري 
طرح گندم وزارت جهادكشاورزي پيش از اين اعالم 
كرده بود؛ از ابتداي فصل برداش��ت تاكنون بيش از 
۱۵۰ هزارتن بذر گندم براي كشت سال زراعي جاري 
توسط دولت خريداري شده است. طبق آمارها، در 
٤٠ سال گذشته براي توليد محصوالت كشاورزي 
اقدامات خوبي در توليد بذر اصالح شده انجام شده 
و اكنون رش��د ٢٠برابري را نشان مي دهد. مجموع 
توليد محصوالت زراعي در سال ۱۳۵۷ نزديك ۱۳.۳ 
ميليون تن بود كه طي سال هاي گذشته به بيش از 
۸۳ ميليون تن افزايش يافته اس��ت. ساالنه نزديك 
۵۰۰هزارتن بذر گندم فراوري، اصالح و بوجاري شده 

تامين و در اختيار كشاورزان قرار مي گيرد.

  ۴00 ميليارد تومان
خسارت  خشكسالي عشاير

ريي��س س��ازمان ام��ور عش��اير كش��ور گفت: 
۴۰۰ ميليارد تومان طي سه سال گذشته با هدف 
جبران بخشي از خسارت هاي وارد شده به عشاير 
به علت خشكس��الي تخصيص يافت. به گزارش 
ايس��نا، كرمعلي قندال��ي در جم��ع خبرنگاران 
در حاش��يه گردهماي��ي مديران كل س��تادي و 
اس��تاني امور عشاير سراسر كش��ور اظهار كرد: با 
پيگيري هاي انجام شده و مصوبات هيات دولت، 
طي سه سال گذشته حدود ۴۰۰ ميليارد تومان 
اعتبار براي جبران بخش��ي از خسارات وارد شده 
ناشي از خشكسالي به عشاير تخصيص يافت كه 
سعي كرديم اين مبلغ بيشتر در زمينه بهره وري 
در منابع توليد هزينه ش��ود. وي اظهاركرد: طي 
سال جديد با حس��ن نيت دولت تدبير و اميد نيز 
۴۰ ميليارد تومان براي تامين منابع آب مصوب 
شد كه تاكنون ۷۰ درصد تخصيص يافت. رييس 
سازمان امور عشاير كشور خاطرنشان كرد: عالوه 
بر اين، در آين��ده نزديك ۵۰ ميليارد تومان براي 
تامين علوفه يارانه دار در دولت تصويب مي شود كه 
يك ظرفيت جديد است تا علوفه تامين و با قيمت 
ارزان تر در اختيار عشاير قرار گيرد. قندالي تصريح 
كرد: خشكسالي ها تاثير روي منابع آبي داشت كه 
در اين راستا با اجراي شبكه هاي آبرساني و تجهيز 
ناوگان ترابري براي آبرس��اني به عشاير با افزودن 
۹۰ دستگاه تانكر در تالش براي تامين آب عشاير 
كشور هس��تيم. وي با بيان سهم عشاير از توليد، 
تصريح كرد: بر اساس آخرين آمار حدود ۲۰۰ هزار 
تن توليد گوشت قرمز كه ۲۵ درصد گوشت مورد 
نياز كشور متعلق به عشاير بوده و ۳۵ درصد صنايع 
دستي كشور و حدود ۲۸ درصد دام سبك كشور 
نيز در بخش عشاير است. همچنين ۳۸ ميليون 

هكتار مراتع نيز در اختيار عشاير قرار دارد. 

بررسی تحریم ها از منظر حقوق بین الملل و راهکار پیش روی ایران

چرا تحریم های یک جانبه امریكا عليه ایران مشروعيت ندارد
جاويد منتظران 

استفاده از تحريم هاي اقتصادي به منظور اجراي مقاصد 
سياسي روش جديدي نيست. دولت ها به  داليل مختلف 
در طول تاريخ به تحريم هاي اقتصادي متوسل گرديده اند. 
پس از انقالب اسالمي ايران، اياالت متحده امريكا به داليل 
گوناگون، ايران را تحت تحريم هاي يك جانبه خود قرارداده 
اس��ت و ايران ازجمله معدود كشورهايي است كه تحت 
تحريم هاي شديد اياالت متحده در طول ساليان متمادي، 
قرار داشته است، تحريم هايي با رگ و بوي تجاري، اقتصادي 
و دفاعي كه به دفعات عليه ايران اعمال گرديده  است. اكنون 
نيز دولت جديد اياالت متحده امريكا، ضمن اعالم خروج 
از توافقنامه برجام كه موجب توقف تحريم هاي هسته اي 
ايران گرديده بود؛ درصدد بازگشت مجدد تحريم ها عليه 
اين كشور است كه به موجب آن به مانند سابق، تحريم هاي 
از پيش برنامه ريزي ش��ده عليه ايران، اعمال خواهد شد. 
تحريم هايي كه با امضاي دونالد ترامپ رييس جمهور اين 
كشور در قالب فرمان اجرايي رييس جمهور، آغاز و به تمامي 
سازمان هاي فدرال اين كشور بخش��نامه و ابالغ گرديد. 
ابالغيه اي كه از آن به عنوان نخس��تين مرحله بازگشت 
تحريم ها عليه ايران نام برده مي شود و شامل تحريم بخش 
خودروسازي، تجارت در بخش طال و فلزات گران بها و نيز 
تحريم هاي مرتبط با ريال واحد پول ايران مي گردد. در بيانيه 
اعالم اين تحريم ها آمده است كه عالوه براين تحريم هاي 
اوليه كه از ۱6 مرداد س��ال ۱۳۹۷ شمسي آغاز مي گردد، 
تحريم هاي مرتبط با فعاليت هاي هسته اي ايران نيز از ۵ 
نوامبر ۲۰۱۸ )۱۴ آبان ماه( به اجرا گذاش��ته مي گردد كه 
بخش انرژي ازجمله بخش نفت و تمام نقل و انتقاالت مالي 

با بانك مركزي ايران را نيز دربرمي گيرد.
لذا با توجه به حساسيت و مهم بودن اين موضوع در نظام 
حقوقي و روابط بين الملل، در اين مقاله ضمن اش��اره به 
ابزارهاي تهديد اقتصادي، به تحريم هاي اقتصادي يك جانبه 
امريكا عليه ايران، از منظر حقوق بين الملل، منشور سازمان 
ملل و مباني حقوق بشر مي پردازيم و تالش داريم مشروعيت 
حقوقي تحريم هاي يك جانبه اياالت متحده را كه پس از 
توافقنامه برجام و حل پرونده هسته اي جمهوري اسالمي 
ايران، مجددا بازگردانده شده است، بررسي كنيم و در انتها 

راهكار ممكن و الزم را ارايه نماييم.

  ابزارهاي تهديد اقتصادي امريكا عليه ايران
جنگ نرم اقتصادي عبارت است از هرگونه الگوي رفتاري 
يا اقدام غير خشونت آميز كه از جانب دشمن مغاير با مباني 
ارزشي و هنجارهاي فرهنگ حاكم بر جامعه از طريق اقناع 
عدم توانايي دولت در مديريت ظرفيت ها و محدوديت هاي 
مديريت بحران درصحنه جنگ نرم اقتصادي دشمن است. 
به عبارت ديگر، چيستي و ماهيت جنگ نرم اقتصادي را 
مي توان مترادف با تضعيف يا فروپاشي باورها، ارزش ها و 
الگوهاي رفتاري يك كشور در حوزه اقتصاد دانست. تهديد 
نرم در حوزه اقتصاد مي تواند بر فرهنگ اقتصادي يك كشور 

در سه اليه زير اثر گذارد: 
۱. انديشه و نظريه اقتصادي كشور

۲. ارزش ها و الگوي توليدات اقتصادي كشور
۳. ارزش ه��ا و الگ��وي توزيع و مصرف اقتصادي كش��ور 
موضوعات اقتصادي مي توانند باعث تهديدات اجتماعي و 
تهديدات هويتي شوند. نظريه هاي ماركسيستي انقالب، 
نظريه منازعه طبقاتي ارس��طو، نظريه طمع افالطون، 
نظريه محروميت نس��بي تد رابرتگر، نظريه رفاه فزاينده 
الكسي دو توكويل، نظريه نوسازي شتابان، نظريه انتظارات 
فزاينده ديويس و نظريه انحطاط ابن خلدون خشونت ها 
و ش��ورش هاي اجتماع��ي را تبيين و ب��ه عواملي مانند 
نابرابري، رشد اقتصادي ضعيف، ركود پس از دوران رونق، 
تجمل پرستي و فساد اقتصادي زمامداران، رشد شتابان، 
عدم تناسب بين امكانات و توقعات، بي ثباتي اقتصادي و 
گسترش فقر به عنوان عوامل اقتصادي بروز شورش هاي 

اجتماعي اشاره كرده اند.  
جهاني شدن اقتصاد و گسترش وابستگي متقابل اقتصادي 
و درنتيجه افزايش نقش اقتصاد در روابط بين الملل، باعث 
شده كشورها بطور گسترده اي از ابزارهاي اقتصادي نرم 
ب��راي نيل به اهداف خود و ايج��اد تهديد اقتصادي براي 
كشورهاي رقيب، استفاده نمايند. در اين راستا كشورها در 
راستاي جنگ اقتصادي، از ابزارهاي گوناگون و نرم گونه اي 
ب��راي ايجاد تهديد اقتص��ادي عليه يكديگر، اس��تفاده 
مي نمايند كه اين ابزارها شامل؛ اعمال فشارهاي اقتصادي، 
عدم همكاري هاي اقتصادي و تحريم مي باشند. چنانچه 
يكي از شگردهاي اقتصادي، براي به زانو درآوردن جمهوري 
اسالمي ايران از سوي امريكا، همين فشارهاي اقتصادي 
اس��ت. امريكا سال هاي سال اس��ت كه از اين حربه براي 
فشار بر ايران استفاده مي كند و تالش گسترده اي نيز براي 
همراهي كشورهاي ديگر با اين سياست خود به كار گرفته 
است. چنانچه شركت هايي را كه سرمايه گذاري هاي كالن 
در ايران انجام مي دهند مورد تهديد و تحريم قرار مي دهد و 
دولت هايي كه با ايران همكاري اقتصادي نمايند را تهديد به 
تحريم مي نمايد و شركت ها و مراكز تجاري يا سازمان هاي 
غيردولتي را كه از همكاري با نظام ايران خودداري نمايند  
تشويق مي نمايد. عدم همكاري اقتصادي نيز به معناي 
خارج ك��ردن وجوه نقدي از بانك ها اس��ت كه به بحران 
مالي و نابساماني وضعيت اقتصادي در سطح بين المللي 
منجر مي شود، عالوه براين، به تضعيف حاكميت منجر 
مي شود و اياالت متحده امريكا در طول ساليان دراز پس 
از انقالب اس��المي، از اين ابزار، عليه كش��ور و ملت ايران 
استفاده نموده است و بخشي از بي ثباتي اقتصادي حال 
حاضر بازار ايران پس از خروج امريكا از برجام، متاثر از اين 

ابزار اقتصادي است.

  تحريم، اصلي ترين ابزار تهديد 
تحريم اقتصادي، جزيي از مهارت هاي ديپلماتيك است 
كه طي قرون  متمادي اعمال شده است كه عالوه بر اهداف 
معمول، به عنوان يك استراتژي قهرآميز و جايگزين جنگ 
نظامي لحاظ مي گردد. تحريم عبارت   از امتناعي نظام يافته 
در برقراري روابط اجتماعي، اقتصادي، سياسي يا نظامي 

يك دولت يا مجموعه اي از دولت ها جهت تنبيه يا ايجاد 
رفتار موردقبول است. بااين وجود چهره تحريم بيشتر در 
روابط اقتصاد بين الملل آشكار مي گردد؛ آنجا كه كاالها و 
خدمات يك دولت خاص بايكوت مي شود. يكي از اهداف 
تحريم هاي اقتصادي تغيير رفتار كشور مورد تحريم به 
داليل مربوط به روابط خارجي و سياسي هست. تحريم هاي 
اقتصادي معم��وال به عنوان ابزاري در تعقيب سياس��ت 
خارجي به كار مي روند. اينگونه استدالل مي گردد كه هدف 
اينگونه تاحدامكان به اقتصاد رقيب خسارت وارد نمايد. در 
اين راستا يكي از مهم ترين ويژگي هاي تاريخ  تحريم هاي 
اقتصادي، ظهور امريكا به عنوان متمايل ترين كشور براي 
اعمال تحريم ها به منظور اهداف مربوط به سياست خارجي 

خود است.
اين كشور، باهدف قرار دادن نقاط آسيب پذير كشورهاي 
مخال��ف و غيرهمراه خود، از اب��زار تحريم، به عنوان يك 
شاخص  موثر اس��تفاده نموده و در اين راستا اين كشور از 
تحريم به عن��وان اصلي ترين ابزار تهديد اقتصادي، عليه 
جمهوري اسالمي ايران  اس��تفاده نموده است. چنانچه 
اس��تفاده از اين حربه؛ يكي از برنامه هاي اين كشور براي 
زير فشار گذاش��تن دولت و درنهايت ملت ايران در طول 
تاريخ پس از انقالب اسالمي بوده است. تحريم هايي كه 
در زمينه ه��اي تجاري- اقتصادي،  دفاعي  و در اش��كال 
گوناگوني صورت گرفته است كه در ادامه مشروعيت اين 

تحريم ها، بررسي مي گردد.

UN مشروعيت تحريم ها  از منظر اركان  
مجمع ع�مومي ب�ارها، اق�دامات اقتصادي قهرآميز را به 
عنوان وسيله دس��تيابي به  اهداف سياسي تقبيح كرده 
است. اين مجمع در قطعنامه اي، تحت  ع�نوان   اقدامات  
اق�تصادي به عنوان وس��يله  اجبار سياس��ي و اقتصادي  
عليه  كش��ورهاي  درحال توسعه به ش��دت از  كشورهاي  
صنعتي  مي خواهد كه از م�وضع ب�رت��ر خ�ود به عنوان 
وس��يله اعمال فش��ار اقتصادي  باهدف ايجاد تغيير در 
سياس��ت هاي اقتصادي، سياس��ي، تجاري  و اجتماعي  
 G.A.Resolution( .ساير كش��ورها، اس��تفاده نكنند

۲۱۰ دسامبر۱۹۹۱( 

اجالس تجارت و ت�وسعه م�لل  متحد )آنكتاد( نيز  اقدامات  
اقتصادي  قهرآميز  را  به ويژه  هنگامي كه عليه كشورهاي 
درحال توس��عه به ك�ار م�ي رود، محكوم م�ي نمايد. اين 
قطعنامه  همچنين اعالم مي دارد كه  “اين اقدامات كمكي 
به ايجاد جو مسالمت آميز كه الزمه توسعه  است، نمي كند. 
آنكتاد در بخشي از  ق�طعنامه اي ت�حت ع�نوان  “عدم قبول 

اقدامات اقتصادي  قهرآميز تصريح مي كند كه: 
تمام كشورهاي توس��عه يافته بايد از اعمال محدوديت 
تجاري، محاصره، ممنوعيت م�عامله  و س�اير مجازات هاي 
اقتص��ادي مغاير با مقررات منش��ور مل��ل متحد، عليه 
كشورهاي درحال توسعه، به عنوان  شكلي  از اجبار سياسي 
كه ب�ر توسعه اقتصادي سياسي و اجتماعي اين  كشورها اثر 
مي گذارد، خودداري ورزند. پروفسور ليليچ  در اين خصوص 
خاطرنشان مي سازد اجبار اقتصادي، حتي در خشن ترين 
شكل  آن، تنها هنگامي رواست كه م�نطبق ب�ا اقدامات مجاز 
بين المللي، به   عمل  آي�د. وي ه�مچنين  متذكر م�ي شود 
ك�ه م�وضوع واقعي، قانوني بودن  استفاده يك جانبه يك 
دولت يا گروهي  از دولت ها  از  اجبار اقتصادي، بدون اجازه 
بين المللي اس��ت. وي نتيجه بحث خود را به صورت  يك 
اص�ل ارايه مي كند  م�بني بر اينكه   اجبار اقتصادي جدي 
و پايدار بايد به عنوان ش�كلي از ك�مك ب�ه  خ�ود مجاز تنها 
در  صورت  سازگاري با منافع كلي جامعه جهاني، به نحو 
اعالم ش��ده در اصول منشور ملل متحد يا در تصميمات 
متخذه يا اسناد منتشره براين اساس، موردقبول  قرار گيرد.

لذا آنچه مشخص است، جامعه بين المللي تنها به سازمان 
م�لل م�تحد اخ�تيار داده  است  كه در وضعيت هاي خاص  
كه تهديد  عليه  صلح  يا نقض صلح  وج��ود  دارد، اقدامات 
اق�تصادي ق�هرآميز را  ات�خاذ  كند. )ماده  ۹۳ م�نشور ( لذا 
اقدامات يك جانبه دولت ها براي اعمال اقدامات اقتصادي 
قهرآميز عليه س��اير دولت ها هي��چ م�بنايي  در  ح�قوق  
بين الملل نداشته و قطعنامه هاي مختلف مصوب اركان 

سازمان ملل  متحد نيز  براي  اين  نكته  تاكيد دارند.

  داماتو   و  نقض حاكميت ساير كشورها
در تاريخ ۵ آگوست ۱۹۹6 بيل كلينتون رييس جمهوري 
وقت امريكا قانون��ي را تصويب كرد كه هدف آن مجازات 
اشخاص و شركت هاي خارجي است كه بطور مستقيم 
مبادرت به انجام سرمايه  گذاري هاي عمده به منظور تقويت 
توان ايران يا ليبي درزمينه توسعه منابع نفتي آنها مي نمايند. 
اين قانون تحريم هايي را بر ش��ركت هاي امريكايي و غير 
امريكايي اعمال مي كند كه  ۲۰ ميليون دالر يا بيشتر در 
هر ۱۲ ماه در حوزه هاي نفتي ايران سرمايه گذاري كنند. 
اين قانون با جلوگيري از سرمايه گذاري هاي شركت هاي 
مزبور درصدد است كه از مشاركت اين شركت ها در توسعه 
پروژه هاي نفتي ممانعت به عمل آورد. زيرا توس��عه نفت 
ايران باعث كاهش وابستگي فناورانه  ايران به شركت هاي 
نفتي امريكايي خواهد شد. درحالي كه در حقوق بين الملل 
روشن است كه كشورها حق اتخاذ تدابير به منظور كنترل  

فعاليت ها را در درون قلمروش��ان دارند، اين مساله هنوز 
ج��اي بحث دارد كه آيا اين كش��ورها حق اعمال  قوانين 
ملي را در خ��ارج از قلمرو خود به منظ��ور اجتناب از آثار 
منفي آن بر اقتصاد خود نيز دارند. امروزه ادعاي صالحيت 
برون مرزي قوانين دولت اياالت متحده، تعارض جدي بين 
قوانين  مذكور و قوانين س��اير كشورها ايجاد كرده است. 
هنگامي كه قوانين برون مرزي موردبررسي قرار مي گيرند؛ 
اولين سوال اين  است  كه آيا آثار اعمال برون مرزي بر اساس 
حقوق بين الملل قابل قبول  است يا خير. در اين خصوص 
مطالعه جامع و متقن گيبني نشان مي دهد كه اعمال قانون 
برون مرزي  به دليل عدم رابطه متقابل و ابتناء آن بر موضع 

قدرت، اساسا ضد دموكراتيك است. 
بنابراي��ن قانون داماتو از اين حيث قابل انتقاد اس��ت كه 
به عن��وان تجاوز به ح��ق حاكميت دولت ها محس��وب 
مي شود و استفاده از مجازات تجاري برون مرزي به منظور 
اجراي سياست امريكا قانون داماتو را به عنوان يك  قانون 
غيرمتعارف بر اساس حقوق بين  الملل عمومي تبديل كرده 
اس��ت. عالوه براين ازآنجاكه هيچ دولتي مجاز به اعمال 
قانون خود نسبت  به خارجيان براي اعمالي كه در خارج 
از قلمرو اختيارات قانوني آن دولت انجام مي دهند، نيست. 
چنين قانوني مغاير با استقالل سياسي دولت ها و تجاوز به 
حاكميت آنها است علي الظاهر چنين  صالحيتي به موجب 

اصول حقوق بين الملل عمومي غيرقانوني است.
از سوي ديگر موضوعي كه در تحريم هاي يك جانبه امريكا 
عليه كشورها نبايد از منظر حقوقي از آن غفلت كرد، ماهيت 
فرا سرزميني بودن آنهاست كه از آنها به عنوان تحريم هاي 
دوم ياد مي شود. براين اساس اتباع، شركت ها و كشورهاي 
ثالث نيز مجبور مي شوند از انجام تجارت با كشور هدف 
خودداري كنند وگرنه مجازات مي شوند. تحريم دوم بر 
اساس صالحيت فرا سرزميني است. توسل به تحريم هاي 
دوم مبين فقدان اجماع بين المللي در خصوص تحريم ها 

عليه كشور هدف است.
در خصوص مش��روعيت اي��ن تحريم ها مي ت��وان بيان 
داش��ت كه اعمال صالحت فرا س��رزميني توسط دولت 
اياالت متحده سبب ايجاد تعارض هاي جدي بين قوانين 
امريكا و كشورهاي ديگر شده است. ماهيت فرا سرزميني 
بودن، ضد دموكراتيك است. سوال مهم اين است كه به 
عنوان يك موضوع حق��وق بين الملل آيا امريكا مي تواند 
اش��خاص در خارج از صالحيت خ��ود را وادار به اجراي 

تحريم هاي امريكا كند؟
اين توافق بين انديش��مندان و حقوقدانان وجود دارد كه 
صالحيت، جنبه اي از حاكميت است. اعمال صالحيت 
سرزميني دولت ها نسبت به اشخاص خود در قلمروشان 
يك مفهوم پذيرفته شده در حقوق بين الملل عرفي است. 
ازآنجاكه كشورها مستقل و ازلحاظ حقوقي تحت حقوق 
بين الملل برابر هستند، هيچ دولتي نمي تواند صالحيت 
خود را بر سرزمين دولت ديگر بدون توافق آن اعمال دارد.

چنانچه ديوان بين المللي دادگستري در قضيه »لوتوس« 
اصول اساس��ي صالحيت در حقوق بين الملل عمومي را 
تبيين كرد: اولين و مهم ترين محدوديت تحميلي توسط 
حقوق بين الملل در مورد يك دولت، اين است كه بدون 
اجازه دولت ديگري نمي تواند صالحيت خود را بر آن اعمال 
كند. صالحيت كامال سرزميني است و نمي تواند توسط 
يك دولت در خارج از سرزمين آن به جز در صورت كسب 
اجازه آن ناشي از عرف بين الملل يا يك كنوانسيون اعمال 
شود. تحت حقوق بين الملل، برابري حاكميت دولت ها 
سنگ بناي سيستم حقوقي بين المللي است. اصل برابري 
حاكميت دولت ها، مشروعيت خود را از بند ۱ ماده ۲ منشور 
ملل متحد گرفته است كه اذعان مي دارد: سازمان بر مبناي 
اصل برابري حاكميتي تمامي دولت ها بنانهاده شده است. 
لذا فرا سرزميني بودن تحريم هاي يك جانبه امريكا نظير 
داماتو، عالوه بر نقض آشكار حاكميت ديگر دولت ها، نقض 

قواعد حقوق بين الملل نيز محسوب مي شود.

  تحريم هاي يك جانبه امريكا و نقض حقوق بشر
نكته مهمي كه از آن عامدانه غفلت مي شود، تاثير تحريم ها 
بر حقوق بشر است. ازآنجاكه اصول اخالقي و مشروعيت در 
تحريم ها عموما رعايت نمي شود لذا اين مبحث خودبه خود 
به نقض حقوق بشر منجر مي شود. ماده ۲۵ اعالميه جهاني 
حقوق بش��ر تصريح مي كند: هر فرد ح��ق يك زندگي 
اس��تاندارد را از منظر بهداش��ت و رفاه خود و خانواده اش 
ش��امل غذا، لباس، مس��كن و مراقبت هاي بهداشتي و 
خدمات موردنياز اجتماعي دارد. ماده ۵۴ اين اعالميه نيز 
گرسنه نگه داشتن غيرنظاميان به عنوان يك سالح جنگي 

را ممنوع مي داند. اساسنامه س��ازمان بهداشت جهاني 
نيز مفادي دارد كه اعتب��ار تحريم ها بدون معافيت هاي 

بشردوستانه موثر را زير سوال مي برد.
عالوه بر اين تحريم هاي امريكا، ناقض اصل حق توس��عه 
به عنوان يكي از اجزاي حقوق بش��ر است. آنگونه كه در 
اعالميه وين و برنامه عمل ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳ توصيف شده، 
حق توسعه به صورت حقي جهاني و جدايي ناپذير و جزو 
جداناشدني حقوق اساسي بش��ر درآمدهاست. اعالميه 
حق توسعه اين اصل  را  چنين توضيح مي دهد: يك حق 
انساني ج�دايي ناپذير ك�ه به موجب آن هر انسان و تمام 
مردم حق دارند در توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و 
سياسي كه در آن كليه حقوق انساني و آزادي هاي اساسي 
بطور  كامل  تحقق مي يابد، مشاركت و همكاري كرده و از 
آن بهره مند شوند. بند ۴ قطعنامه كميسيون حقوق بشر 
تحت ع�نوان حقوق ب�شر و اقدامات قهرآميز يك جانبه 
به صراحت محدوديت هاي تجاري، محاصره، ممنوعيت 
معامله و مس��دود كردن  دارايي ها  را به عن��وان اقدامات 
مجبور كننده اي  فهرست مي كند كه ازلحاظ حقوق بشر 
جرم م�حسوب مي شوند )قطعنامه ۴ مارس  ۱۹۹۴  گروه 

حقوق بشر  سازمان  ملل متحد( .
براين اس��اس مي توان اذعان داش��ت ك��ه تحريم هاي 
يك جانبه امري��كا عليه ايران مغاير با اصل حقوق بش��ر 
هستند. امريكا درحالي كه ادعا مي كند از حقوق بشر در 
سراسر جهان حمايت مي كند، از طريق تحريم ها حقوق 
اساس��ي مردم ايران را نقض مي كند و حق توس��عه را از 
آنها مي گيرد. تحريم ها، يك اقدام جنگي از نوع اقتصادي 
محسوب و يك تجاوز به اصل حق توسعه به شمار مي رود. 
واضعان تحريم عليه ايران گل ها تا جايي پيشرفت هاند 
كه حتي تجارت و فروش دارو را نيز به اين كش��ور ممنوع 
كرده اند و اين حمله به حقوق بش��ر است، لذا مي توان با 
قطعيت بيان داش��ت كه تحريم هاي اقتصادي و حقوق 
بش��ر به هيچ وجه با يكديگر سازگار نيستند تحريم هاي 
اقتصادي مغاير روح حقوق بشر بوده، چراكه صريحا و ضمنا 
شهروندان عادي كشور تحت تحريم را در معرض رنج و درد 

فراوان  و نقض حقوق ابتدايي شان، قرار مي دهد.

 نقض اصل عدم مداخله در امـور كشورها
اصل عدم مداخله كه رويه دولت آنها وجود  آن  را به شدت 
مورد تاييد قرار  مي دهد، از وجود  يك  اجماع حقوقي ميان 
دولت ه��ا حكايت مي كند. اصل عدم مداخل��ه در ماده ۸ 
كنوانسيون  مونته ويدئو در م�ورد ح�قوق وظايف دولت ها، 
ماده ۵۱ منشور س�ازمان  ك�شورهاي  امريكايي ، ماده  ۸ 
منشور اتحاديه عرب و ماده ۳ منشور سازمان  وحدت آفريقا، 

گنجانده شده  است.
همانطور كه پيشتر ذكر شد، ازنظر دواير تحقيق كنگره 
امريكا، اين دولت تحريم هاي  اقتصادي را به عنوان اقدامات 
غيرنظامي تعريف مي كند  كه  بر  جريان كاالها، خدمات يا 
دارايي هاي م�الي ب�ه يك كش��ور خارجي خاص اثر  سوء 
مي گذارد، بدين منظور كه اين كش��ور به  داليل سياسي 
تنبيه ش��ود يا مورد اجب��ار قرار گيرد يا ب��ا اين  هدف  كه  

ناخرسندي امريكا از اعمال  آن كشور، اب�راز گردد.
بر اس��اس ماده ۳۲ م�نش��ور حقوق وظ�ايف  اقتصادي  
دولت ها اعالم مي دارد كه هيچ دولتي نمي تواند از اقدامات 
اقتصادي، سياس��ي، يا هر نوع ديگر از اين اقدامات براي 
مجبور  ك�ردن  دولتي  ديگر به منظور فرمان برداري از آن 
در اعمال حق حاكميت خود، اس��تفاده يا اين  اق�دامات  
را  ت�ش��ويق ك�ن��د. ازاين پس نيز اص��ل عدم مداخله در 
ام��ور داخلي در اعالميه هاي متعدد  مصوب  س��ازمان ها  
و كنفرانس ه��اي بين المللي، ازجمل��ه قطعنامه ۱۳۱۲ 
اج�الس  ب�يستم مجمع عمومي در ۱۹6۵ يعني  اعالميه 

غيرمجاز  بودن  مداخله در امور داخلي دولت ها و حمايت 
از اس��تقالل و حاكميت آنها، منعكس ش��ده  اس�ت. بند  
۲ قطعنامه فوق مقرر م��ي دارد: هيچ دولتي نمي تواند از 
اقدامات اقتصادي، سياسي يا هر نوع ديگر از اين  اقدامات  
براي  مجبور كردن دولت�ي ديگر به منظور فرمان برداري از 
آن در اعمال حق حاكميت  خود استفاده  يا  اين اقدامات را 
تشويق ك�ند و يا تضمين هر نوع ام�تيازي را از آن دولت 
مطالبه  نمايد. با تكيه براين قطعنامه، ديوان بين المللي 
دادگستري و رسيدگي به دعواي مربوط به فعاليت هاي 
نظامي و شبه نظامي  در  نيكاراگوئه  و عليه آن، محتواي اين 
اصل را موردتوجه قرارداد. براين اساس مي توان گفت كه 
تحريم هاي يك جانبه امريكا عليه ايران و تهديد و دستور 
اين كشور به ساير كش��ورها مبني بر لزوم اجراي تحريم 
مدنظر اين كشور، ناقض اصل عدم مداخله در ام�ور داخلي 

كشورها محسوب مي گردد.

  نتيجه گيري
تحريم و فشارهاي اقتصادي اگرچه در كوتاه مدت مي تواند 
تاثيراتي با اغراض سياسي بر عمل سياست مداران كشور 
مورد هدف تحريم داش��ته باش��د، ولي خود مي تواند با 
اختالل در همكاري هاي بين المللي و زير س��وال بردن 
منافع مشترك بين كشورها به صلح و ثبات بين المللي 
لطمه وارد آورد كه اين مساله چالشي بزرگ براي حقوق 
بين الملل به حساب مي آيد كه با اهداف و اغراض تشكيل 
س��ازمان ملل متحد نيز منافات دارد. عالوه براين به نظر 
مي رسد كه تحريم هاي اقتصادي از منظر حقوق بين الملل 
اقتصادي كه مبتني بر اصول نوكالسيك اقتصادي هست، 
در تناقض آشكار با تجارت آزاد و حق حاكميت كشورها نيز 
قرار مي گيرد. از سويي نيز پيرامون تحريم هاي اقتصادي 
يك جانبه از منظر حقوق بين الملل عام، نظريه و ديدگاه 
عدم مشروعيت تحريم هاي اقتصادي با عنايت به فقدان 
مشروعيت كاربرد زور در عرصه بين الملل جهت تحميل 
نظرات سياسي و تعرض تحريم هاي اقتصادي به حاكميت 
آزاد كش��ورها در عرصه مبادالت اقتصادي، قائل به عدم 
مشروعيت اين امر هس��ت. از زاويه اي حقوق بين الملل 
اقتصادي، تحريم هاي اقتصادي، ناقض اصل حق توسعه 
است، چنانچه تحريم ها از زاويه حق توسعه، موجب وقفه 
درروند همزيستي بين المللي و نهايتا ضربه به صلح و امنيت 

جهاني مي گردد و اين امري انكارناپذير است.
براين اس��اس معتقديم كه تحريم هاي يك جانبه امريكا 
بر مبناي حقوق بين الملل، س��ازمان ملل و حقوق بش��ر، 
غيرحقوقي و غير مشروع است و عمل يك جانبه امريكا نيز در 
تحريم ايران، ناقض اصل همزيستي مسالمت آميز در ميان 
دولت ها است. تحريم هاي يك جانبه امريكا مغاير با تضمين 
صلح و تحكيم امنيت جهاني، همبستگي  اجتماعي ملل، به 
رسميت شناختن حق تعيين آزادانه سرنوشت و عدم توسل 
به زور در روابط بين  المللي در پرتو منشور سازمان ملل متحد 
است. همچنين، منافي با برقراري همكاري هاي بين المللي 
در ش��رايط عادالنه و منصفانه بر اساس ميثاق بين المللي 
مربوط به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي )مصوب 
۱۹66( ناقض حق توس��عه اقتصادي كشورها به موجب 
منشور حقوق و وظايف  اقتصادي دولت ها )مصوب ۱۹۷۴( 
و مخالف با مقررات سازمان  تجارت جهاني )مصوب ۱۹۹۵( 
است كه طاليه دار بسط و توسعه نظام تجارت آزاد متكي 

بركند جانبه گرايي در سطح بين المللي هست.
بدين جهت مي توان با قطعيت بيان داشت كه تحريم هاي 
اقتصادي يك جانبه امريكا، ازنظر مفهومي به »اقدامات 
تروريستي« نيز ش��باهت بس��ياري دارد و مطابق با آن 
مسووليت بين المللي نيز مي آورد كه جريمه و تبعات آن، 
برگرداندن وضع به حالت سابق و جبران خسارت اقتصادي 
را ب��ر دوش امريكا مي گذارد. ولي متاس��فانه جمهوري 
اس��المي ايران، به دليل فقدان يك سازوكار مشخص در 
حقوق بين الملل نتوانسته است از حقوق مسلم خود در برابر 
تحريم ها و فشارهاي اقتصادي غير مشروع و غيرحقوقي، 
دفاع نمايد. بنابراين راه حل موجود اين است كه جمهوري 
اسالمي، عالوه بر شكايت به دادگاه هاي بين المللي مربوطه، 
با يك ديپلماسي همه جانبه حقوقي-سياسي متناسب، 
هم از حقوق مس��لم خود در خص��وص اين تحريم هاي 
يك جانبه غير مشروع امريكا، دفاع نمايد و هم شرايطي را 
در كنوانسيون هاي بين المللي حقوق بشري براي حمايت 
از قربانيان تحريم هاي اقتصادي غيرمش��روع و مجازات 
عامالن آن و البته بازنگري در حقوق بين الملل و تدوين 

قوانيني جهت رسيدگي به اينگونه مسائل، ايجاد نمايد.
منبع: شمس

  تحريم ه�اي يك جانبه امريكا بر مبناي 
حقوق بين الملل، س�ازمان مل�ل و حقوق 
بش�ر، غيرحقوقي و غير مش�روع است و 
عمل يك جانبه امريكا نيز در تحريم ايران، 
ناقض اصل همزيس�تي مس�المت آميز در 
ميان دولت ها است. تحريم هاي يك جانبه 
امري�كا مغاير ب�ا تضمين صل�ح و تحكيم 
امنيت جهاني، همبستگي  اجتماعي ملل، 
به رس�ميت ش�ناختن حق تعيين آزادانه 
سرنوش�ت و عدم توس�ل به زور در روابط 
بين  المللي در پرتو منش�ور س�ازمان ملل 

متحد است

برش

   تحريم هاي اقتصادي يك جانبه امريكا، 
ازنظر مفهومي به »اقدامات تروريس�تي« 
نيز ش�باهت بس�ياري دارد و مطابق با آن 
مس�ووليت بين الملل�ي نيز م�ي آورد كه 
جريمه و تبع�ات آن، برگردان�دن وضع به 
حالت سابق و جبران خس�ارت اقتصادي 
را بر دوش امريكا مي گذارد. ولي متاسفانه 
جمهوري اس�امي ايران، ب�ه دليل فقدان 
يك سازوكار مشخص در حقوق بين الملل 
نتوانسته است از حقوق مسلم خود در برابر 
تحريم ها و فشارهاي اقتصادي غير مشروع 

و غيرحقوقي، دفاع نمايد

برش
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فعاليت آتش فشان دماوند 
قابل رصد و مديريت است

درحالي كه از سال ۱۳۸۰ تاكنون قرار بوده است، شبكه 
ملي پايش آتش فشان دماوند راه اندازي شود و زميني 
هم براي ساخت اين مركز در نظر گرفته شده است، 
اما اين زمين هنوز به تملك س��ازمان زمين شناسي 
كش��ور در نيامده و تجهيزاتي هم در آن قرار نگرفته، 
برهمين اساس مطالعات دقيقي هم درباره فعاليت 
آتش فشان دماوند انجام نشده است.  نبود مطالعات 
دقيق درباره چگونگي فعاليت دماوند در شرايطي است 
كه اين آتش فشان، آتش فشاني فعال به شمار مي رود و 
امكان فعاليت دوباره آن و احتمال وقوع فاجعه انساني 
و زيست محيطي وجود دارد. در اين ميان، وقوع سيل 
در روستاي گزنك مازندران،  حرف و حديث هايي را 
درباره فعاليت دوباره آتش فشان دماوند و احتمال وقوع 
فاجعه به همراه داشت، حرف و حديث هايي كه روزنامه 
تعادل را برآن داشت تا گزارشي از وضعيت آتش فشان 
دماوند، احتماالت مربوط به سيل رخ داده در روستاي 

گزنك و ... تهيه كند.

آتش فشان دماوند 
  آتش فشان دماوند يك آتش فشان فعال است كه در 
زمان خطرناك زمين شناسي يعني در ۱۰ هزار سال 

گذشته فعاليت داشته است.
  براساس تعاريف جهاني، هر آتش فشاني كه در ۱۰ 
 هزار سال گذشته فعاليت داشته است، قطعا در هر 
لحظه اي از آينده هم مي تواند فعاليت داشته باشد و 
اين موضوع نگراني درباره وضعيت آتش فشان دماوند 

را دوچندان مي كند. 
  نخستين فعاليت قله دماوند كمي بيش از ۲ ميليون 
سال پيش بوده و آخرين فعاليت آن كمتر از ۷۰۰۰ 

سال پيش بوده است.
  بيش از ۳۰ روستا در دامنه دماوند وجود دارد ضمن 
اينكه اين آتش فشان استان هاي مازندران، سمنان 
و تهران را تحت تاثير قرار خواهند داد و اس��تان هاي 

گلستان و البرز هم بي تاثير نخواهند بود.
  دماوند از آن دس��ته از آتش فش��ان هايي است كه 
گازهاي كشنده و بسيار خطرناكي متصاعد خواهد 
كرد يا ممكن است با يك انفجار بزرگ بخشي از قله 
را به آسمان پرتاپ كند كه اگر اين موضوعات پايش 

شود، قطعا قابل پيشگيري است.
  براساس اظهار نظر كارشناسان حوزه زمين شناسي، 
آتش فشان دماوند جزو آتش فشان هاي بسيار مخرب 
جهان اس��ت، يعني از آتش فشان س��ن هلن كه در 
سال ۱۹۸۰ در مرز آمريكا و كانادا رخ داد هم بزرگتر 
است و مي تواند ستون دودي خاكستري تا ارتفاع ۲۵ 
كيلومتر به آسمان پرتاب كند كه نشانگر توان بالقوه 

اين آتش فشان است. 
   آتش فشان ها جزو خطرناكترين پديده هايي هستند 
كه بايد نسبت به آن آمادگي كامل داشت، اما همان 
طور كه در خصوص سيالب و زمين لرزه هيچ اقدام 
جدي در ايران نمي ش��ود، درباره آتش فشان ها هم 

اتفاق جدي رخ نداده است.
  برخالف زمين لرزه كه به هيچ وجه قابل پيش بيني 
نبوده، آتش فش��ان در صورت پايش دايم و مستمر 

قابل پيش بيني و قابل مديريت است.
  به گفته كارشناسان حوزه زمين شناسي، تجهيزات 
پايش قله دماوند تجهيزات عجيب و غريبي نيست و 
در كشور وجود دارد، . به عبارت ديگر، براي پايش قله 
با مشكل جدي تجهيزات مواجه نيستيم، بلكه عزم و 

اراده و بودجه الزم براي آن وجود ندارد.

احتماالت مربوط به سيل گزنك
س��يالب اخير در گزنك مازن��دران مي تواند داليل 
متفاوتي از جمله گرماي هوا، بارش روزهاي قبل يا 
گرم شدن قله در اثر فعاليت آتش فشاني داشته باشد.

  كارشناسان پيش بيني مي كنند كه احتمال اينكه 
سيل گزنك، يك پديده لحظه اي باشد، بسيار كم است 
و به احتمال زياد با لغزشي در دامنه هاي پرشيب دماوند 
به مرور آب در يك نقطه جمع شده و بعد از شكست 
سد طبيعي سيالب رها ش��ده و به سرعت به پايين 

شيب آمده است. 
 Flashflood سيالب گزنك، يك سيالب لحظه اي  
بوده، يعني يك سيالب لحظه اي كه با پيشاني بلندي 
از سيالب آغاز شده اما احتمال اينكه اين اتفاق يك 

پديده لحظه اي باشد، بسيار كم است.
    البته رويداد سيالب هاي تابستانه به ويژه در مناطقي 
كه داراي يخچال دايمي هستند و با گرمايش جهاني 
هم روبه رو هستيم اين پديده  دور از انتظار نيست، به 
عنوان نمونه چند سال پيش در تنكابن هم سيالب 
ش��ديدي به دليل آب ش��دن س��ريع يخچال هاي 
علم كوه ايجاد شد كه آسيب جدي به پايين دست 
رودخانه وارد ساخت اما زماني كه سيالب تابستانه 
در قله اي آتش فش��اني رخ مي دهد كه كارشناسان 
زمين شناسي تقريبا هيچ شناختي از آن ندارند و آن را 
پايش نمي كنند، نگراني  ها درباره فعاليت دوباره اين 

آتش فشان افزايش مي يابد.
  يكي از احتماالتي كه در سيل اخير گزنك در استان 
مازندران بسيار مورد توجه كارشناسان قرار گرفت، 
اين است كه احتمال دارد، بدنه قله دماوند گرم تر شده 
باشد و يخ برف هاي روي خود را ذوب كرده باشد كه 
در اين صورت بايد به شدت نگران وضعيت دماوند بود.

نگاهي به ساير آتش فشان هاي كشور 
ايران داراي ۵ آتش فش��ان دماوند، سبالن، تفتان، 
بزمان و سهند است كه از اين تعداد سه آتش فشان 
بزمان، تفت��ان و دماوند جز آتش فش��ان هاي فعال 

محسوب مي شوند .
  آتش فش��ان سهند سه اس��تان آذربايجان غربي، 

آذربايجان شرقي و زنجان را درگير مي كند.
   آتش فشان سبالن، استان هاي آذربايجان شرقي، 

اردبيل و گيالن را درگير مي كند. 
  آتش فشان تفتان سيستان و بلوچستان و كشور 

پاكستان را درگير مي كند. 
  آتش فش��ان بزمان كرمان، هرمزگان و سيستان و 

بلوچستان درگير خواهد كرد.

»تعادل« وضعيت آتش فشان نيمه فعال شمال كشور را بررسي مي كند 

چاشني سيل گزنك؛ فعاليت دماوند يا تغيير اقليم؟
گروه راه و شهرسازي     زهره عالمي

حدود يك هفته از وقوع سيل روستاي گزنك 
استان مازندران مي گذرد و بازار شايعات درباره 
علل وقوع اين سيل همچنان داغ است، در اين 
ميان اظهار نظر سخنگوي سابق سازمان زمين 
شناسي و اكتش�افات معدني كشور هم در اوج 
گرفتن شايعات و نگراني ها درباره وقوع سيل 
در گزنك به دليل گرم شدن بدنه قله دماوند و 

آب شدن يخ برف ها بي تاثير نبود.
محمد جواد بلورچ�ي طي گفت وگويي با اعالم 
نظر درباره اينكه فاجعه در كمين تهران است، 
اعالم ك�رد كه مدل ه�اي نقش�ه برداري كه از 
آتش فشان دماوند توس�ط تصاوير ماهواره اي 
دريافت شده، نش�ان دهنده تغيير شكل هاي 
دايمي در قله دماوند است كه اين تغيير شكل 
در نهايت روزي به انفجار و آتش فش�ان منجر 

خواهد شد.
هش�دار درباره وقوع فاجعه براثر فعال ش�دن 
دوباره آتش فشان دماوند در شرايطي است كه 
كارشناس�ان حوزه زمين شناسي، وقوع سيل 
در گزنك را نش�انه اي كافي ب�راي اثبات فعال 
شدن دماوند نمي دانند اگرچه احتمال ارتباط 
بين اين دو موضوع را هم رد نمي كنند، اما بحث 
برسر اين است كه فعاليت دوباره آتش فشان، 
نشانه ها و عاليمي دارد كه طي هفته هاي اخير 
نش�انه مش�خصي از جمله افزاي�ش گازهاي 
متصاعدش�ده از اين قله، ثب�ت خردلرزه هاي 
بس�يار در اطراف دماوند و ... مش�اهده نشده 
است. برهمين اس�اس نمي توان تنها به وقوع 
س�يل در يكي از مناطق اطراف آتش فشان به 

عنوان نشانه اي كافي استناد كرد.
اگرچه نتايج به دس�ت آم�ده از گفت وگوهاي 
انجام شده روزنامه تعادل با كارشناسان حوزه 
زمين شناسي نشان مي دهد كه اطالعات كسب 
ش�ده از وضعي�ت كنوني آتش فش�ان دماوند 
براي اظهارنظر درب�اره فعاليت يا عدم فعاليت 
دوباره اين آتش فشان كافي نيست و با توجه به 
اهميت دماوند بايد فعاليت اين آتش فش�ان به 
صورت هميشگي مورد پايش قرارگيرد تا بتوان 
درباره اين موضوع با قطعيت و به صورت علمي 

اظهارنظر كرد.
پس پيشنهاد مي ش�ود كه هرچه زودتر و براي 
كاه�ش نگراني ها درب�اره وقوع آتش فش�ان 
دماوند، س�ازمان زمين شناس�ي و اكتشافات 
معدني به عن�وان متولي اين موض�وع، پايش 
اين آتش فشان و س�اير آتش فشان هاي نيمه 
فعال كش�ور را در دستور كار قرار دهد. زيرا به 
گفته كارشناسان پيش بيني وقوع آتش فشان 
مانند زلزل�ه پيچيده و غيرممكن نيس�ت و با 
نصب ايستگاه هاي لرزه نگاري و سنجنده هاي 
مربوط به اين موضوع به خوبي مي توان فعاليت 

آتش فشان را مورد مطالعه و بررسي قرارداد.

   وقوع سيل گزنگ براثر گرماي هوا 
عل��ي بيت اللهي، ريي��س بخش زلزله ن��گاري مركز 
تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي نشانه ها براي فعال 
شدن دوباره آتش فش��ان دماوند را كافي نمي داند و 
درباره ارتباط ميان سيل گزنك و احتمال فعال شدن 
آتش فش��ان دماوند به »تعادل« مي گويد: براساس 
اطالعات به دس��ت آمده از اهالي و مسووالن منطقه 
گزنك درباره وضعيت آب و هوايي اين منطقه، مي توان 
اينگونه نتيجه گيري كرد كه وقوع س��يل در اثر گرم 
شدن هواي منطقه به طور ممتد و آب شدن يخ هاي 

دامنه كوه بر اثر اين گرما رخ داده است.
او مي افزايد: براس��اس گرماي هوا طي ماه هاي اخير 
محص��ول باغ هاي گيالس اين منطقه هم به ش��دت 
كاهش يافته اس��ت پس در واقع گرماي هوا مستمر 

بوده و مربوط به هفته هاي اخير نبوده است.
رييس بخش زلزله شناسي مركز تحقيقات راه، مسكن 
و شهرس��ازي ادامه مي دهد: اقليم در منطقه دماوند 
درح��ال تغيير اس��ت، حجم يخچال ه��ا و برف هاي 
منطقه به ش��دت كاهش يافته و ه��وا در اين منطقه 

گرم شده است.
به گفته بيت اللهي، پوشش گياهي مسيرهاي اطراف 
رودخانه ه��راز از بين رفته اس��ت و همين موضوع، 
ش��رايط زمين را براي جاري شدن روان آب ها فراهم 

مي كند كه منشا آنها ذوب شدن برف دامنه هاست.
او اضافه مي كند: فعاليت هاي آتش فش��اني به علت 
انفجارهاي رخ داده در داخل زمين با زمين لرزه هاي 
خفيف همراه اس��ت و دس��تگاه هاي لرزه نگاري اين 

فعاليت ها را ثبت مي كند.
به گفته رييس بخش زلزله شناس��ي مركز تحقيقات 
راه، مسكن و شهرسازي با توجه به اينكه آتش فشان 
حالت مخروطي دارد براي بررس��ي فعاليت هاي آن 
بايد ايستگاه هاي لرزه نگاري دربخش هاي مختلفي 
از آن نصب شود زيرا آتش فشان ها مانند گسل ها خطي 
نيستند و بايد ايستگاه هاي لرزه نگاري در كمربند اين 

آتش فشان قرارگيرد.
بيت اللهي اضاف��ه مي كند: اگر فعالي��ت لرزه نگاري 
اطراف آتش فش��ان دماوند مورد بررس��ي قرار گيرد 
به راحتي مي توان درباره فعال شدن اين آتش فشان 
اظهار نظر كرد زيرا يكي از راه هاي تشخيص فعاليت 

آتش فشان، وقوع خرد لرزه هاست.
او بيان مي كند: غير از چند لرزه نگاري كه براي ثبت 
زلزله در اس��تان تهران، البرز و مازندران وجود دارد و 
خرد لرزه هاي اطراف دماوند را ثبت مي كند، شاخص 
و سنجنده ديگري كه فعاليت دماوند را بررسي كند 
وجود ندارد و نمي توان تنها با وقوع يك سيل درباره 

فعال شدن دوباره آتش فشان دماوند اظهار نظر كرد، به 
عنوان نمونه دماسنج يا ترمومتري براي ثبت تغييرات 
دماي برخي بخش هاي پوس��ته آتش فشان دماوند 

مورد استفاده قرار نمي گيرد.
رييس بخ��ش زلزله شناس��ي مركز تحقيق��ات راه، 
مسكن و شهرس��ازي ادامه مي دهد: با توجه به اينكه 
سنجنده هاي مشخصي براي بررسي اين آتش فشان 
وجود ندارد و اين آتش فش��ان نمودي غيرعادي هم 
در ماه هاي اخير نداش��ته است و نشانه هاي به دست 
آمده هم كافي نيست نمي توان تنها به وقوع سيل در 

گزنگ اكتفا كرد.
بيت الله��ي ادام��ه مي دهد: عاليم غيرع��ادي مانند 
متصاعدشدن بيش از حد گازها و عاليمي كه در وقوع 
آتش فشان هاي ايتاليا، آمريكاي جنوبي و ... رخ داده، 
مشاهده نشده است بنابراين نمي توان ارتباطي بين 
سيل گزنك و فعال شدن آتش فشان دماوند، پيدا كرد.

او با اشاره به تفاوت ميان زلزله و آتش فشان مي گويد: 
زلزله را نمي توان پيش از وقوع آن پيش بيني كرد اما 
آتش فشان پديده اي است كه مي توان پيش از رخداد 
آن و با كس��ب اطالعات درباره احتمال وقوع يا عدم 

وقوع آن اظهار نظر كرد.
رييس بخش زلزله شناسي مركز تحقيقات راه، مسكن 
و شهرس��ازي، اضافه مي كند: وقوع سيل در اطراف 
منطقه دماوند غير طبيعي نيس��ت و درسال 6۹ هم 
سيلي با شدت بيشتر از سيل رخ داده در هفته گذشته 

منطقه گزنك را در برگرفت.
بيت اللهي با اشاره به وقوع سيل گزنك ادامه مي دهد: 
دليل اصلي اين سيل،  گرم شدن هواي منطقه و اقليم، 
ذوب ش��دن يخ ها و ... اس��ت و احتمال جاري شدن 
دوباره س��يل وجود دارد زيرا هوا به صورت ممتد در 

اين منطقه گرم بوده است.

  تغيير در دماوند اثبات نشده است
او درباره اظهار نظر س��خنگوي سابق سازمان زمين 
شناس��ي و اكتش��افات معدني كش��ور ك��ه خبر از 
تغييرش��كل دايمي آتش فش��ان دماون��د داده بود، 
مي گويد: با وجود بررسي هايي كه بنده در اين زمينه 
و براي كس��ب منبع انتشار تصاوير ماهواره اي حاكي 
از وجود تغييرات انجام دادم اما منبع مشخصي براي 

اين موضوع نيافتم.
بيت اللهي ادام��ه مي دهد: با وجود اظه��ارات انجام 
شده در اين زمينه از سوي سخنگوي سابق سازمان 
زمين شناس��ي، مرجع قابل اعتمادي براي تاييد اين 
ادعا وجود ندارد، در عين حال، وجود پتانسيل براي 
فعال ش��دن دوباره آتش فش��ان دماوند اثبات شده 
است، زيرا اين آتش فشان جزو آتش فشان هاي نيمه 

خاموش محسوب مي شود.
رييس بخش زلزله شناسي مركز تحقيقات راه، مسكن 
و شهرسازي، اضافه مي كند: خروج گازهاي متصاعد 
ش��ده از آتش فش��ان دماوند به خوبي حاكي از نيمه 
فعال بودن آن دارد اما احتمال فعال شدن دوباره اين 
آتش فش��ان عاليم و نشانه هايي دارد كه اين نشانه ها 

رصد نشده است.
او تصري��ح مي كن��د: س��يل گزن��ك بر اث��ر فعاليت 
آتش فش��اني و گرم شدن دامنه هاي دماوند نيست و 
در اثر گرماي ممتد هوا رخ داده اس��ت و اين به دليل 
اقليم نيمه خش��ك ايران اس��ت كه اي��ن موضوع در 
دامنه هاي سهند و سبالن هم ديده مي شود كه علت 
آن كمبود نزوالت آسماني طي سال هاي اخير است.

به گفته بيت اللهي، پوش��ش برفي منطقه دماوند به 
علت گرماي باالي هوا و نبود نزوالت مناسب آسماني 
و ... موجب آب شدن برف ها شده و به دليل تنگ بودن 

دره گزنك، وقوع سيل كامال طبيعي است.

 پخش خاكستر درصورت فعال شدن 
رييس بخش زلزله شناسي مركز تحقيقات راه، مسكن 
و شهرس��ازي درب��اره احتمال وقوع فاجع��ه با فعال 
شدن دوباره آتش فشان مي گويد: عالمت و نشانه اي 
براي فعاليت مجدد اين آتش فش��ان وجود ندارد، اما 
براي روشن شدن حجم فعاليت آتش فشان دماوند، 
مي توان به كوه هاي شمالي استان تهران كه تا كرج و 

قزوين كشيده شده و همچنين در اطراف مازندران، 
اش��اره كرد كه ضخامت عمده اي از اين كوه ها ناشي 
از ته نشين شدن خاكسترهاي آتش فشاني دماوند در 
زمان فعاليت بوده است، يعني شعاع فعاليت دماوند 

در اين حد است.
بيت الله��ي ادام��ه مي ده��د: تاثيرگ��ذاري فعاليت 
آتش فش��ان دماوند تا تهران طبيعي است و باد تمام 
خاكس��ترهاي آتش فش��اني را فراتر از تهران پخش 

مي كند اما مواد مذاب در اطراف قله پخش مي شود.
او اضافه مي كند: در وقوع آتش فشان دو موضوع مهم 
وجود دارد يكي مواد مذاب خارج شده از آن است كه 
نهايت تا دامنه ارتفاعات كشيده مي شود و فراگيري 
آن قابل توجه نيست و اطراف قله را دربرمي گيرد زيرا 
اين مواد مذاب در مواجهه با هوا س��رد مي شود يعني 
باوجود آنكه دماي مواد مذاب حاصل از آتش فش��ان 
گاهي به باالي ۱۵۰۰ درجه سانتي گراد مي رسد اما 

در محيط به سرعت منجمد شده و سنگ مي شود.

به گفته رييس بخش زلزله شناس��ي مركز تحقيقات 
راه، مس��كن و شهرس��ازي، موض��وع ديگ��ر بحث 
خاكسترهاي حاصل از آتش فشان است كه دامنه اثر 
آن تهران، سمنان، البرز و مازندران را در برمي گيرد 
و به ص��ورت ابر غليظي وس��عت زي��ادي را به خود 

اختصاص مي دهد.

  3 زلزله اخير دماوند، جزيي بود 
بيت اللهي درباره وقوع س��ه زلزل��ه در اطراف دماوند 
طي يك روز در هفته گذشته و احتمال ارتباط آن با 
فعال شدن آتش فشان دماوند مي گويد: اين زلزله ها 
تنها در يك روز و در گسل مشا رخ داد كه متوقف شد 
و تنها هم در يك نقطه رخ داد در حالي كه در صورت 
فعال شدن آتش فشان وقوع خرد لرزه ها بايد در نقاط 

مختلف مخروط رخ دهد. 
او ادامه مي دهد: جواب دادن درباره فعال شدن دماوند 
مانند وقوع زلزله پيچيده نيس��ت و اگر ايستگاه هاي 
لرزه نگاري و س��نجنده هايي را به صورت كمربندي 
در اطراف اين ك��وه جانمايي كنيم به خوبي مي توان 
فعاليت هاي اين آتش فشان را پايش كرد و فعال شدن 

آن كامال قابل پيش بيني است.
رييس بخ��ش زلزله شناس��ي مركز تحقيق��ات راه، 
مسكن و شهرس��ازي اضافه مي كند: درحال حاضر 
زلزله نگارهاي نصب ش��ده در اط��راف دماوند براي 
سنجش وضعيت اين آتش فش��ان نيست و برهمين 
اساس ش��ايد خرد لرزه هاي رخ داده در اين زمينه را 
ثبت نكند درحالي كه براي بررس��ي وضعيت دماوند 
بايد ايس��تگاه ها و س��نجنده هايي به ص��ورت ويژه 

اختصاص يابد.

  اظهار نظر قطعي ممكن نيست
فريبرز مسعودي، استاد زمين شناسي دانشگاه شهيد 
بهشتي، وقوع سيل در گزنك را نشانه اي كافي براي 
اظهار نظر قطعي درباره فعال شدن دوباره آتش فشان  
دماوند نمي داند و در اين زمينه به »تعادل« مي گويد: 

دماوند،  آتش فشان شناخته شده اي نيست، برهمين 
اس��اس نمي توان با قطعيت درب��اره وضعيت كنوني 

فعاليت اين  آتش فشان قضاوت كرد.
مس��عودي مي افزايد: مطالعات جدي��دي در زمينه 
آتش فش��ان  دماوند در حال انجام اس��ت، اما حجم 
نتايج به دس��ت آمده به گونه اي نيس��ت كه با واقعه 
كوچكي همچون س��يل گزنك بتوان درباره فعاليت 

اين آتش فشان  اظهار نظر قطعي كرد.

 دماوند نيمه فعال است
او ادامه مي دهد: البته امكان ارتباط بين سيل گزنك و 
فعال شدن آتش فشان  دماوند وجود دارد، زيرا دماوند 
آتش فشان  نيمه فعال است كه فعاليت هايش در حال 
تغيير اس��ت به عنوان نمونه گازهاي متصاعدشده از 
آن بيشتر مي شود، حركات مواد مذاب، زلزله هايي را 
در منطقه پلور ايجاد مي كند، بنابراين با اين نشانه ها 
امكان چني��ن ارتباطي وجود دارد، ام��ا براي اظهار 

نظرقطعي دراين زمين��ه، نيازمند مطالعات ميداني 
بيشتري هستيم.

به گفته اين زمين شناس، بايد سازماني متولي بررسي 
فعاليت هاي آتش فشان  هاي كشور و از جمله دماوند 
ش��ود. البته گروه هايي به صورت مجزا بررسي هايي 
انجام دادند اما پايش دماوند هيچ گاه به صورت مداوم 
انجام نش��ده اس��ت و گروه هاي كنون��ي، يك پايگاه 
دايمي ندارند كه بتوان اطالعات كاملي را دراين زمينه 

جمع آوري كرد.

  بررسي 2 مرحله اي آتش فشان  دماوند 
مسعودي درباره چگونگي بررسي فعاليت آتش فشان  
دماوند مي گويد: اين بررسي دو مرحله دارد، در مرحله 
نخست بايد دماوند را بشناسيم كه اگر بودجه مناسبي 
براي آن تعيين شود طي 6 ماه مي توان وضعيت كنوني 
فعاليت آتش فشان  دماوند را مشخص كرد، اما پس از 
اين مرحله، در گام بعدي بايد پايش دماوند به صورت 

هميشگي و مداوم انجام شود.
او اضافه مي كند: ب��راي اظهارنظر درباره دماوند، اين 
آتش فشان  بايد به صورت مداوم پايش و بررسي شود، 
شدت گازهاي اين آتش فشان  بايد مورد بررسي قرار 
گيرد حركات لرزه اي هم م��ورد مطالعه قرار گيرد تا 
با توجه به اين بررس��ي ها بتوان درباره وضعيت آتي 

آتش فشان  دماوند با قطعيت صحبت كرد.
اين اس��تاد زمين شناسي دانش��گاه معتقد است: به 
تازگي گروهي به سرپرستي يكي از استادان دانشگاه 
خوارزمي با همكاري ساير كشورها از جمله روسيه از 
گازهاي متصاعدش��ده اين  آتش فشان نمونه برداري 
كردن��د كه نتيجه مطالع��ات روي اي��ن گازها هنوز 

مشخص نشده است.
مس��عودي با انتقاد از بي توجهي نس��بت به وضعيت 
آتش فش��ان  دماوند مي گويد: مطالعاتي كه تاكنون 
انج��ام ش��ده براس��اس عالقه ش��خصي اس��تادان 
زمين شناسي و با همكاري كارشناسان ساير كشورها 
بوده است و متاسفانه هيچ نهاد يا ارگاني متولي بررسي 
وضعيت فعاليت  آتش فشان دماوند نشده و بودجه اي 

هم به اين موضوع اختصاص نيافته است.
او تصريح مي كند: در بررس��ي وضعيت آتش فش��ان  
دماون��د بررس��ي روي گازه��اي متصاعدش��ده از 
آتش فشان  دماوند بخشي از مطالعات در اين زمينه 
اس��ت و مطالع��ات ژئوفيزيك و ... هم براي بررس��ي 

وضعيت كنوني اين آتش فشان  بايد انجام شود.
اين استاد زمين شناسي دانشگاه شهيدبهشتي ادامه 
مي دهد: يكي از اقدامات الزم پهنه بندي مناطق خطر 
اس��ت، به عنوان نمونه حتما نبايد مواد مذاب از اين 
آتش فشان  بيرون ريخته و مش��كل ايجاد كند بلكه 
حركت مواد مذاب در  آتش فشان و گرم شدن دامنه 
اين كوه و به تبع آن وقوع سيل، مي تواند مشكالتي به 

همراه داشته باشد.
مس��عودي اظه��ار مي كن��د: بايد پهنه ه��اي خطر 
آتش فش��ان  ها از جمله آتش فشان  دماوند مشخص 
ش��ود تا بدين صورت تعيين شود كه آتش فشان  اگر 
زلزله هاي كوچك ايجاد كرد، اين زلزله چه مناطقي 
را درگير مي كند يا اينكه درصورت متصاعدشدن گاز، 
اين گازها در چه مناطقي پخش مي شود و... پس بايد 

پهنه بندي انجام شود.

  نبود عزم ملي براي پايش دماوند
به گفته او، براي انجام مطالعات درباره آتش فش��ان  
دماوند تجهيزات و امكانات الزم وجود دارد فقط نياز 
به عزم ملي و جدي در اين زمينه احس��اس مي شود 
و با تخصيص بودجه و بهره گيري از دانش اس��تادان 

دانش��گاهي و همكاري س��اير كش��ورها به راحتي 
مي توان در اين زمينه اقدامات مناسب و قابل توجهي 

انجام داد.
اين زمين شناس درباره اظهارنظر برخي كارشناسان 
درباره نبود ناهنجاري در ايس��تگاه هاي اطراف كوه 
دماوند و نتيجه گيري درباره عدم فعاليت دوباره اين 
آتفشان مي گويد: آتش فش��ان  دماوند، آتش فشاني 
نيمه فعال اس��ت كه مواد م��ذاب در آن وجود دارد و 
نشانه اين نيمه فعال بودن هم وجود چشمه آب گرم 
دراطراف اي��ن قله، خروج گاز و ... اس��ت اما موضوع 
مهم در وضعيت اين آتش فش��ان  اين است كه ماده 
مذاب در چه عمقي قرار دارد و تغييرات ايجاد ش��ده 
در سطح اين ماده مذاب چگونه است، درواقع بايد به 
صورت مداوم سطح و عمق ماده مذاب مورد بررسي 

قرار گيرد.
او بيان مي كند: ايستگاه هاي لرزه نگاري بايد در سه 
بخش اين آتش فش��ان  وجود داشته باشد تا امواج را 
از سه قس��مت مختلف دريافت كند و براساس امواج 
دريافت ش��ده وضعيت كنوني آتش فشان  بازسازي 
شود، درواقع براي آتش فشان  شناس ها بيش از همه 
اطالعات كسب شده از ايستگاه هاي لرزه نگاري، عمق 
ماده مذاب و ساختار داخلي آتش فشان  مهم است تا 

وجود بي هنجاري يا ناهنجاري در آتش فشان .
مس��عودي اظهار مي كند:  آتش فش��ان  ش��ناس ها 
اطالعات حاصل از ايس��تگاه هاي ل��رزه نگاري را كه 
درباره چگونگي مواد مذاب و حركات آنها است بيشتر 
مورد بررس��ي قرار مي دهند و براساس اين اطالعات 
مي توانند درباره فعاليت آتش فشان  ها اظهار نظر كرد.

اين استاد زمين شناسي دانشگاه شهيدبهشتي بااشاره 
به اهميت بررسي خواص لرزه اي آتش فشان  ها براي 
مطالعه وضعيت آنها مي گويد: از اين خواص مي توان 
پي برد درچه منطقه اي مواد مذاب و كجا جامد است 
و سپس اين اطالعات بازسازي شده و مورد استفاده 

قرار گيرد.
او ادامه مي دهد: با توجه به اينكه دماوند در نزديكي 
پايتخت قرار دارد و فعال شدن دوباره اين آتش فشان  
مي تواند تبعات منفي به همراه داش��ته باشد بررسي 
و پايش مداوم اين آتش فش��ان  بايد هر چه زودتر در 

دستور كار قرار گيرد.

  زلزله هاي آتش فشاني بزرگاي كمي دارند
مس��عودي درباره وقوع فاجعه در ش��هرهاي اطراف 
دماوند، استان هاي تهران، مازندران و ... با فعال شدن 
اين آتش فشان  اظهار مي كند: فاجعه درجات متفاوتي 
دارد، فاجعه در مراحل پايين تر موجب گرم شدن قله 
و وقوع س��يالب مي ش��ود و در مراحل باالتر به وقوع 

زلزله و ... مي انجامد 
اين زمين ش��ناس اضافه مي كند: اظهار نظر درباره 
چگونگ��ي و بزرگي فاجع��ه رخ داده با فعال ش��دن 
آتش فشان  دماوند با توجه به اطالعات ناكافي در اين 
زمينه منطقي به نظر نمي رسد اما مي توان گفت كه 

اين آتش فشان  يك آتش فشان  انفجاري است.
او بيان مي كند: آتش فش��ان دماوند يك آتش فشان  
نيمه فعال اس��ت كه ممكن اس��ت تا هزار سال ديگر 

فعال نشود. 
ممكن است فردا فعال شود و پيش بيني درباره زمان 

رخداد آتش فشان  نياز به اطالعات بيشتري دارد.
مسعودي درباره احتمال وقوع زلزله براثر فعال شدن 
آتش فش��ان دماوند مي گويد: زلزله هاي رخ داده در 
اثر  آتش فش��ان  ها بزرگي چندان��ي ندارند البته اين 
زلزله ها مي توانند موجب تحريك گسل هاي اطراف 

دماوند شوند.

  فريبرز مسعودي: بررسي آتشفشان دماوند 
دو مرحله دارد، در مرحله نخست بايد دماوند را 
بشناسيم كه اگر بودجه مناسبي براي آن تعيين 
شود طي 6 ماه مي توان وضعيت كنوني فعاليت 
آتشفشان  دماوند را مشخص كرد، اما پس از اين 
مرحله، در گام بعدي بايد پايش دماوند به صورت 

هميشگي و مداوم انجام شود
براي اظهارنظر درباره دماوند، اين آتشفش�ان  
بايد به صورت مداوم پايش و بررسي شود، شدت 

گازهاي اين آتشفشان  بايد مورد بررسي قرار 
گيرد حركات لرزه اي هم مورد مطالعه قرار گيرد 
تا با توجه به اين بررسي ها بتوان درباره وضعيت 

آتي آتشفشان  دماوند با قطعيت صحبت كرد
    اظه�ار نظر درباره چگونگي و بزرگي فاجعه 
رخ داده با فعال شدن آتشفشان  دماوند با توجه 
به اطالعات ناكافي در اين زمينه منطقي به نظر 
نمي رس�د اما مي توان گفت كه اين آتشفشان  

يك آتشفشان  انفجاري است

   البته امكان ارتباط بين س�يل گزنك و فعال 
شدن آتشفشان  دماوند وجود دارد، زيرا دماوند 
آتشفش�ان  نيمه فعال اس�ت كه فعاليت هايش 
در حال تغيير اس�ت ب�ه عنوان نمون�ه گازهاي 
متصاعدشده از آن بيشتر مي شود، حركات مواد 
مذاب، زلزله هايي را در منطقه پلور ايجاد مي كند، 
بنابراين با اين نش�انه ها ام�كان چنين ارتباطي 
وجود دارد، اما براي اظهار نظرقطعي دراين زمينه، 

نيازمند مطالعات ميداني بيشتري هستيم

برش

   علي بيت اللهي: عالمت و نش�انه اي براي 
فعاليت مجدد اين آتشفشان وجود ندارد، اما 
براي روشن ش�دن حجم فعاليت آتشفشان 
دماوند، مي توان به كوه هاي ش�مالي اس�تان 
ته�ران كه تا كرج و قزوين كش�يده ش�ده و 
همچنين در اطراف مازندران، اش�اره كرد كه 
ضخامت عم�ده اي از اين كوه ها ناش�ي از ته 

نشين شدن خاكسترهاي آتشفشاني دماوند 
در زم�ان فعاليت بوده اس�ت، يعني ش�عاع 

فعاليت دماوند در اين حد است
تاثيرگ�ذاري فعاليت آتشفش�ان دماوند تا 
تهران طبيعي اس�ت و باد تمام خاكسترهاي 
آتشفشاني را فراتر از تهران پخش مي كند اما 

مواد مذاب در اطراف قله پخش مي شود

برش
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 جلوگيري از سوءاستفاده 
با هوش مصنوعي گوگل

ورج | گوگل به منظور مقابله با افرادي كه تالش 
مي كنند از فضاي مجازي براي سوءاس��تفاده از 
كودكان استفاده كنند، يك ابزار هوش مصنوعي 
راي��گان عرضه كرده اس��ت. گس��ترش پديده 
كودك آزاري اينترنتي در امريكا و اروپا كه گاهي 
به سوءاس��تفاده هاي جنس��ي از آنها نيز منجر 
مي شود باعث شده تا شركت هاي فناوري براي 
شناسايي عوامل اين فعاليت هاي مخرب و همين 
طور پاكسازي محتواي نامناسب مرتبط بيشتر 
تالش كنند. گوگل نيز به همين منظور يك نرم 
افزار هوش مصنوعي طراحي كرده كه در مقايسه 
با محصوالت رقيب از توانايي بيشتري برخوردار 
است. يكي از مشهورترين نرم افزارهاي پاكسازي 
محتواي نامناس��ب مربوط به سوءاس��تفاده از 
ك��ودكان PhotoDNA نام دارد كه توس��ط 
مايكروسافت ابداع شده و تنها قادر به شناسايي 

و پاكسازي تصاوير ويدئوهاي نامناسب است.
اما اين نرم افزار محدوديت هايي دارد و دقت آن 
باال نيست و لذا محتواي شناسايي شده از طريق 
آن بايد توسط يك كاربر انساني كنترل شود. اما 
نرم افزار هوش مصنوعي گوگل مي تواند محتواي 
مشكوك شناسايي ش��ده را بر حس��ب ميزان 
نامناسب بودن طبقه بندي و دسته بندي كند تا 
كاربر انساني ابتدا موارد جدي تر و خطرناك تر را 

مشاهده و بررسي كند.
گوگل مدعي است استفاده از اين نرم افزار سرعت 
شناسايي و برخورد با محتواي نامناسب اينچنيني 
را در مقايسه به نرم افزارهاي رقيب تا ۷۰۰ درصد 

افزايش مي دهد.

درخواست   از شركت هاي 
فناوري براي تسهيل جاسوسي

ورج | امريكا، انگليس، استراليا، نيوزيلند و كانادا 
از ش��ركت هاي مش��هور فناوري خواسته اند با 
ايجاد آسيب پذيري هاي عمدي در خدماتشان 

جاسوسي سايبري از كاربران را تسهيل كنند.
دولت هاي اين كش��ورها كه به كشورهاي گروه 
پنج چش��م ش��هرت دارند، از موسسات اي تي 
خواس��ته اند مش��كالتي عم��دي در خدمات و 
محصوالت رمزگذاري شده شان به وجود آورند 
تا آنها بتوانند هر زمان كه خواس��تند از كاربران 
اينترنت جاسوسي كنند و اطالعات خصوصيشان 
را به سرقت ببرند. بيانيه دولت هاي يادشده در اين 
زمينه حاصل برگزاري نشستي در هفته گذشته 
بين سران سازمان هاي اطالعاتي اين پنج كشور 
اس��ت كه در اين خصوص طيف گس��ترده اي از 
موضوعات مرتبط با فناوري بحث ش��ده است. 
البته در بيانيه يادشده ادعا شده ايجاد مشكالت 
عمدي تنها براي دسترس��ي قانوني به وس��ايل 
الكترونيك مردم و داده هاي ذخيره شده در آنها 
مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. با اين حال تجربه 
گذشته نشان مي دهد دولت هاي يادشده نهايت 
سوءاستفاده را از آسيب پذيري هاي ايجاد شده 

توسط شركت هاي فناوري به عمل مي آورند.

 توسعه سيستم چاپ مايع 
مبتني بر پايداري صوتي

انگجت |پژوهشگران دانش��گاه هاروارد  روشي 
را توس��عه دادند ك��ه در آن از پاي��داري صوتي  
)acoustic levitation( براي چاپ قطرات 

از موادي نظير فلز و عسل، استفاده مي كنند.
اي��ن روش از ي��ك تش��ديد كننده ري��ز طول 
موج صوتي ب��راي ايجاد يك مي��دان صوتي به 
منظور پاش��ش ريزذرات از نازل پرينتر با حجم 
بيش از ۱۰۰ گ��رم اس��تفاده مي كند كه حتي 

چسبناك ترين ذرات را هم عبور مي دهد.
ش��ما مي توانيد ان��دازه قطرات را با اس��تفاده از 
دامنه امواج صوتي كنت��رل كنيد و آنها را هر جا 
كه دوس��ت داريد قرار دهيد. سيس��تم مذكور 
acoustophoretic  نام دارد و مي توان از آن 
براي چاپ بافت زنده نيز اس��تفاده نمود چرا كه 
امواج صوتي باعث آسيب به بافت نمي شوند. البته 
اين انتهاي پروژه نيست و محققان بر اين باورند كه 
زمان بيشتري براي اتمام آن نياز است اما همچنان 
پژوهش��گران هاروارد معتقدند كه اين سيستم 
مي تواند يكي از كارآمدترين سيستم هاي طراحي 

دارو و طراحي مواد در جهان باشد.

شناسايي دقيق آالينده هاي 
هوا با پهپاد گازياب

نيواطلس | برخي تركيبات آلي فرار شناور در هوا 
مي توانند منجر به شكل گيري گازها و آالينده هاي 
زيست محيطي سمي ش��وند كه سالمت انسان را 
به خطر مي اندازند. شناس��ايي به موقع و سريع اين 
تركيبات و همين طور يافتن محل تجمع آنها اهميت 
زيادي دارد و از همين رو گروهي از محققان دانشگاه 
رايس يك پهپاد گازياب خ��ودران توليد كرده اند. 
تركيبات آلي فرار گازهايي هستند كه توسط برخي 
محصوالت خانگي مانند اسپري مو، انواع چسب ها، 
لوله اگزوز خودرو و غيره توليد مي شوند و در صورت 
استنش��اق آنها توسط انسان، چش��م و بيني دچار 
سوزش و تحريك ش��ده و مشكالت ديگري مانند 
خستگي، تهوع و سردرد نيز به وجود مي آيد. تداوم اين 
مشكالت مي تواند منجر به وقوع برخي انواع سرطان 
نيز بش��ود. لذا گروهي از پژوهش��گران با همكاري 
يكديگر پهپ��ادي به ن��ام ASTRO  توليد كرده اند 
كه مي تواند با گشت زني خودكار تركيبات آلي فرار 
خطرناك را شناسايي كند. قرار است پهپاد مذكور در 
آينده ارتقا يابد تا بتواند موارد نشت اين تركيبات، محل 
وقوع انفجارهاي منجر به انتشار گسترده اين مواد و 
غيره را هم شناسايي كند. پهپاد يادشده از ابزار طيف 
سنجي دقيق و پيشرفته ليزري براي شناسايي آني 

گازهاي خطرناك استفاده مي كند.

پايان مهلت براي بومي شدن

نسخه هاي بومي تلگرام در آستانه فيلتر شدن
گروه دانش و فن   

براساس اعالم رسمي آخرين مهلت هاتگرام و طالگرام 
براي اتصال به تلگرام تا ۱۵ شهريور است و اين ۲ نسخه 
موقت غيررسمي و فارسي تلگرام از  فردا ديگر به پايان 

راه فعلي خود مي رسند.
هاتگ��رام و طالگرام، دو نس��خه موقت غيررس��مي و 
فارسي تلگرام در ايران يك روز ديگر به پاپان راه فعلي 
خود مي رسند. قرار است يا اين دو نسخه فارسي تلگرام 
يا از تلگرام مستقل شوند يا فعاليت آنها با روش فعلي 

قطع شود.
ابتدا قرار بود اين نس��خه هاي غيررسمي تلگرام براي 
مدت محدودي كه پيام رس��ان هاي داخلي تقويت و 
قادر به پذيرش كاربران تلگرام مي ش��وند، كمك حال 
داخلي ها باش��ند، اما پس از مدتي اختالف نظر ايجاد 
شد و رفيق تلگرام و رقيب داخلي ها شدند كه اعتراض 
بر سر بالتكليفي وضعيت بازار پيام رسان هاي داخلي 
و خارجي، به ضرب االجلي ب��راي تعيين تكليف اين 

نسخه ها ختم شد.
اختالف بر س��ر فعاليت يا توقف فعاليت نس��خه هاي 
غيررس��مي تلگرام، مدتي در س��طح مسووالن بدون 
نتيجه مطرح بود كه صداي اعتراض پيام رس��ان هاي 
ايراني هم بلند شد و ۴ پيام رسان داخلي اخيرا در بيانيه 
مش��تركي با گاليه از بالتكليفي حضور يا عدم حضور 
هاتگرام و طالگ��رام در بازار به بروز اخت��الل در روند 
مهاجرت كاربران به پيام رس��ان هاي داخلي اعتراض 
كردند و از مركز ملي فضاي مجازي و ساير دستگاه هاي 
متولي خواسته اند كه موضوع پيام رسان هاي داخلي را 
در مناقش��ات سياسي وجه المصالحه قرار ندهند. اين 
پيام رسان ها كه روزي كمتر از ۵ ميليون كاربر داشتند 

اكنون ۳۰ ميليون كاربر دارند.
حال با پايان يافتن مهلت فعاليت نسخه هاي فارسي 
تلگرام در كشور، پيام رسانه اي هاتگرام و طالگرام بايد 
از روز ۱۵ ش��هريورماه به عنوان يك پيام رسان بومي 

فعاليت كنند و در غيراين صورت فيلتر مي شوند.
به گفته عالالدين بروجردي عضو كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس، تلگرام طاليي و هاتگرام به 

عنوان جايگزيني براي تلگرام ۲۰ ميليون عضو در ايران 
دارند و تا پيش از اين مس��ووالن اعالم كرده بودند كه 

فعاليت آنها بدون مانع است.
اما اوايل مردادماه ابوالحسن فيروزآبادي دبير شوراي 
عالي فضاي مجازي در پاسخ به مهر، اعالم كرد: آخرين 
مهلتي كه به فعاليت بدون فيلتر نس��خه هاي فارسي 
تلگرام از جمله هاتگرام و تلگ��رام طاليي داده ايم ۱۵ 

شهريورماه است.
وي درباره حمايت صورت گرفته از فعاليت نسخه هاي 
فارسي تلگرام در كشور گفت: در حقيقت ما از ابتدا در 
سياست هاي خروج از انحصار تلگرام، دوران گذاري را 
براي فعاليت نس��خه هاي فارسي اين شبكه در كشور 
قائل شديم و پذيرفتيم كه شبكه هاي هاتگرام و تلگرام 
طاليي بدون فيلتر چندماهي در كشور فعال باشند؛ اما 
آخرين مهلتي كه به اينها داده ايم، ۱۵ شهريورماه است 
و اين شبكه ها بايد تا اين تاريخ به پيام رسان صددرصد 

بومي تبديل شوند.
در اين زمينه اميرخوراكيان معاون مركز ملي فضاي 
مجازي نيز گفته اس��ت: با توجه به اي��ن مهلت داده 
شده بقاي اين نرم افزارها بستگي به فعاليت آنها دارد. 
اگر بتوانند ظرفيتي براي مس��تقل شدن فراهم كنند 
طبيعتا مي توانند ادامه فعاليت بدهند اما بطور يقين 
ديگر نمي توانند به عنوان نرم افزارهاي واسطه اي براي 

استفاده از تلگرام ادامه فعاليت بدهند.
وي اف��زود: طي مهلت داده ش��ده چنانچ��ه نتوانند 
انتظارات را برآورده كنند قطعا تصميمات الزم اتخاذ 
خواهد ش��د و امكان ادامه فعاليت آنها به اين ش��كل 

ميسر نخواهد بود .
بررسي ها نش��ان مي دهد كه در فاصله يك روز باقي 
مانده تا پايان مهلت داده شده به نسخه هاي فارسي 
تلگرام، تكليف فعاليت شبكه هاي هاتگرام و طالگرام 
در كشور هنوز مشخص نيست و پيگيري از مركز ملي 
فضاي مجازي براي آخرين وضعيت اين شبكه ها راه 

به جايي نبرده است.
آمارهاي ارايه ش��ده نش��ان مي دهد كه قبل از فيلتر 
ش��بكه خارجي تلگرام در ايران، بي��ش از ۶۰ درصد 

كاربران ايراني از اين پيام رسان استفاده مي كردند و 
پس از فيلتر شدن اين شبكه در كشور، ۲۹ ميليون نفر 

به عضويت پيام رسانه اي بومي درآمده اند.
به گزارش فارس، بنابر شنيده هاي غيررسمي، در نتيجه 
ضرورت و فشار براي تعيين تكليف اين اوضاع، به اين دو 
برنامه كه با تيم واحدي مديريت مي شوند ابتدا تا پايان 
خرداد براي تبديل شدن به پيام رسان مستقل و بومي 
مهلت داده شده بود كه اما با اتمام مهلت و انجام نشدن 
تعهدات، مهلت دوباره اي براي آنها در نظر گرفته شد 
و س��پس با ارايه مهلت اضافه فقط تا شهريور موافقت 

شده است.

   15 شهريور آخرين فرصت
دبير شوراي عالي فضاي مجازي در پاسخ به اين سوالي 
درباره حمايت هاي پنهان از نسخه هاي فارسي تلگرام، 
گفت: طرح مركز مل��ي فضاي مجازي درباره خروج از 
انحصار تلگرام بود كه براي برخي سازمان ها تكاليفي 
تعيين شده بود. در رابطه با هاتگرام و تلگرام طاليي از 
ابتدا سياس��ت هاي خروج از انحصار تلگرام براي دوره 
گذار روي اين برنامه ها حساب شده بود و پذيرفتيم كه 
تلگرام هاي فارسي چند ماهي فعال باشند اما آخرين 
مهلتي كه به آقايان داديم ۱۵ شهريور است و بايد به يك 

پيام رسان صد درصد بومي تبديل شوند.

با پايان آخرين مهلت دسترس��ي هاتگ��رام و تلگرام 
طاليي به تلگرام و تحقق وعده مس��تقل شدن پيام 
رسان هاي هاتگرام و طالگرام، شرايط پيام رسان هاي 
داخلي وارد مرحله حساسي خواهد شد و در صورت 
مس��تقل ش��دن اين دو برنامه و قطع ارتباط تلگرام 
منطق مق��داري ريزش كارب��ر در اي��ن دو برنامه را 
پيش بين��ي مي كند و بار ديگر تقاض��ا و تمايل براي 
پيام رس��ان هاي جايگزين نس��بت به قب��ل افزايش 
مي يابد. اگرچه اين احتمال هم وجود دارد كه وزارت 
ارتباطات باز هم تعهدات قبلي را ناديده بگيرد و درباره 

تعيين تكليف اين دو نسخه تعلل كند.

 بررسي آخرين آمار وضعيت پاسخگويي وزارت ارتباطات 
به شكايات مشتركان سرويس هاي ICT نشان مي دهد كه 
آنتن دهي و تعرفه در صدر شكايت مردم از اپراتورها هستند 
و همچنان پيامك تبليغاتي مشتركان موبايل را آزار مي دهد.

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات چندي است سامانه 
۱۹۵ را براي پاسخگويي و رسيدگي به شكايات مردم از 
سرويس هاي فناوري اطالعات و ارتباطات ايجاد كرده 
است. اين سامانه قرار اس��ت نقطه اتصال و تماس وزارت 
ارتباطات با مردم براي دريافت ش��كايات از سرويس هاي 
مرتبط با اين وزارتخانه باشد كه اخيرا براي دقت و سرعت 
عمل در پاسخ گويي قابليت مكان نماي جغرافيايي و نمايش 
مكان ثبت ش��كايت روي نقش��ه نيز به اين سامانه اضافه 
شده اس��ت. بنابر جديدترين آمار اعالمي از سوي وزارت 
ارتباطات، اين س��امانه در پنج ماه نخستين سال ۱۳۹۷ 
 ICT حدود ۳۴۴۰۰۰ مورد درخواست از مشتركين حوزه
دريافت كرده كه شامل ۲۸۳۷۱ تماس مستقيم و ۶۰۲۹ 
صندوق صوتي اس��ت. آخرين آمار موضوعي ش��كايات 

مش��تركين حوزه ICT در جدول زير ارايه ش��ده است. 
آنتن دهي۲۳درصد، تعرفه ۲۶ درصد، اينترنت ۲۰درصد، 
پيامك تبليغاتي ۱۱ درصد، بسته هاي تشويقي۹ درصدو 
ترابرد ۱۱ درصد ميزان شكايت است كه مانند روال گذشته 
آنتن دهي و تعرفه بيشترين ميزان شكايت مردم را به خود 
اختصاص داده و پيامك تبليغاتي نيز همچنان از موضوعات 

مورد شكايت مردم است.
اين آمار همچنان نش��ان مي دهد بس��ياري از مشتركان 
بابت بسته هاي تشويقي كه اپراتورها ارايه مي كنند دچار 
سردرگمي و نارضايتي هس��تند و بار ديگر بر اين نقد كه 
اطالعات مردم درباره تعرفه ها، سرويس ها و طرح ها پايين و 

اطالع رساني اپراتورها كافي نيست صحه مي گذارد. 
حتي با وجود ارايه آمار از ميزان پاسخ گويي به شكايت ها، 
همواره برخي مشتركان ثبت شكايت در اين سامانه را بي 
حاصل يا پاسخ ارايه ش��ده را بي فايده مي دانند كه نشان 
مي دهد ارتقاي كيفي پاس��خ هاي ارايه شده و پيگيري ها 

يكي از نيازهاي ضروري اين سامانه است. 

اس�تار | ب��ر اس��اس نتايج ي��ك پژوهش در اس��تراليا، 
اپليكيشن هاي موبايلي كه براي يادآوري زمان مصرف دارو 
براي بيماران و سالمندان به كار برده مي شود، مي تواند تاحد 
زيادي به درمان آنها كمك كند. يك تيم پژوهشي فعال در 
يكي از دانشگاه هاي استراليا به تازگي در پژوهشي دريافته اند 
كه اپليكيشن هاي موبايلي كه بيماران و سالمندان از آن 
به منظور يادآوري در مصرف داروهاي خود استفاده مي كنند، 
به ميزان قابل توجهي در روند درمان آنها تاثيرگذار بوده و از 
پيشرفت بيماري آنها جلوگيري به عمل آورده است.   كارال 
سانتو يكي از پژوهشگران فعال در اين تحقيقات مي گويد: 
بيماران قلبي كه بايد در طول يك شبانه روز سه بار قرص و 
دارو مصرف كنند، بدون شك دچار فراموشي شده و زمان 
مصرف داروهايشان را از ياد مي برند. وي در ادامه افزود: نتايج 
تحقيقات صورت گرفته بسيار اميدواركننده بود چراكه آن 
دس��ته از بيماران و كاربراني كه از چنين اپليكيشن هايي 
اس��تفاده مي كردند، توانس��تند به راحت��ي زمان مصرف 
داروهايشان را به ياد آورده و از فراموشي آن جلوگيري كنند.

اسلش گير | يك شركت سازنده بازي هاي ويدئويي توليد 
يك گوشي قدرتمند براي دسترسي به انواع خدمات نرم 
افزاري و اجراي بازي هاي مختلف را در دستور كار قرار داده 
است. يك شركت س��ازنده بازي هاي ويدئويي توليد يك 
گوشي قدرتمند براي دسترسي به انواع خدمات نرم افزاري و 
اجراي بازي هاي مختلف را در دستور كار قرار داده است.  اين 
 ۲ Razer Phone گوشي يك مدل به روز شده از گوشي
محسوب مي شود كه در سال ۲۰۱۷ توليد شده بود. گوشي 
Qualcomm Snapdrag�اادشده مجهز به پردازنده 

on ۸۴۵ با س��رعت ۱۲۰ هرتز است كه موجب مي شود 
نمايشگر گوشي يادشده بتواند تصاوير سريع و پرهيجان 
بازي هاي ويدئويي را با كيفيت و دقتي مناسب نمايش دهد. 
اين شركت هنوز اطالعات فني بيشتري را در مورد گوشي 
يادشده اعالم نكرده، اما تاكيد كرده كه اين محصول جديد 
به علت استفاده از سخت افزارهاي جديد و پيشرفته مي تواند 
طيف گسترده اي از نرم افزارها و برنامه هايي كه تنها بر روي 

رايانه ها اجرا مي شوند را به اجرا بگذارد.

آسوشيتدپرس | دولت فرانسه با تصويب قانوني جديد 
به دانش آموزان مقاطع دبستان و راهنمايي اجازه نمي دهد 

در مدرسه از موبايل استفاده كنند.
كودكان فرانسوي كه روز دوشنبه پس از تعطيالت تابستاني 
به مدارس برمي گردند، بايد بدون موبايل در كالس درس 

حاضر شوند.
دول��ت قانون جدي��دي تصويب كرده كه ب��ه موجب آن 
استفاده از موبايل در تمام مدارس ابتدايي وراهنمايي در كل 
روز )يعني حتي زنگ تفريح( ممنوع است. فقط در موارد 

اضطراري و دانش آموزان معلول مجاز به استفاده هستند.
دبيرس��تان ها نيز مي توانند بطور داوطلبانه اي��ن اقدام را 
انجام دهند. ممنوعيت اس��تفاده از موبايل در مدارس به 
دانش آموزان كمك مي كند بهتر روي دروس تمركز و روابط 
اجتماعي برقرار كنند. يكي ديگر از داليل اين ممنوعيت 
مبارزه با خشونت آنالين و جلوگيري از دزدي و خشونت 
در مدارس است. اين قانون حتي به معلمان اجازه مي دهد 

موبايل هاي دانش آموزان را تا پايان روز ضبط كنند.

كاربر رويداد
 تعرفه و آنتن دهي

 در صدر شكايت مردم از اپراتورهاي موبايل
اپليكيشن هاي موبايل براي 
يادآوري زمان مصرف دارو

  توليد گوشي قدرتمند
با خدمات نرم افزاري 

ممنوعيت استفاده از موبايل 
در مدارس فرانسه 

فون آرنا |آس��يب پذيري موجود در سيس��تم عامل 
اندرويد به مجرمان س��ايبري اين امكان را مي دهد تا 
اطالعات كاربران گوش��ي هاي اندرويدي را به سرقت 

ببرند.
يك موسسه تحقيقاتي فعال در حوزه امنيت سايبري 
تحت عنوان Nightwatch به تازگي دريافته و اعالم 
كرده است كه يك آسيب پذيري جديد در سيستم عامل 
اندرويد وجود دارد كه موجب مي شود اطالعات حساس 
كاربران در معرض سوءاس��تفاده هكره��ا و مجرمان 

سايبري قرار بگيرد.
آن ها در ادامه اين بيانيه عنوان كرده اند كه اطالعاتي 
نظير نام و آدرس شبكه اتصال اينترنت واي فاي، آدرس 
IPهاي محلي، ِسرور DNS و آدرس مك توسط اين 
آسيب پذيري و ضعف امنيتي به سرقت رفته و در معرض 

افشاگري قرار دارد.
متخصصان امنيت سايبري به تازگي كشف كرده اند 
كه اين آسيب پذيري و حفره امنيتي در سيستم عامل 
اندرويد وجود دارد و نش��ت اطالعات مربوط به حريم 
 خصوصي كاربران گوش��ي هاي اندرويدي نيز توسط

 intentهايي رخ مي دهد كه وظيفه ارسال و دريافت 

پي��ام تقاضاي اجراي پروس��ه ميان اپليكيش��ن ها و 
سيستم عامل مربوطه را برعهده دارند.

به نظ��ر مي رس��د كه اي��ن پيام ه��ا توس��ط تمامي 
اپليكيشن هاي اندرويدي قابل مش��اهده بوده و قادر 
خواهند بود به حجم زيادي از اطالعات شخصي و مالي 
كاربران گوشي هاي اندرويدي دسترسي پيدا كرده و 

آنها را به سرقت ببرند.
بر اس��اس گفته هاي متخصصان اين موسسه، تمامي 
نس��خه هاي سيس��تم عامل اندرويد به اين مشكل و 
آس��يب پذيري گرفتار هس��تند ولي گوگل آن را تنها 
 در جديدترين نس��خه از اندرويد يعن��ي اندرويد پاي

)android.۰ ۹( برطرف كرده است.

گوگل |در حالي كه بيش از ۵۰۰ هزار كاربر، حداقل يكي 
از اين افزونه هاي فايرفاكس را نصب كرده اند، موزيال براي 
ريشه كن كردن افزونه هاي داراي فعاليت جاسوسي از 
مرورگر خود، بيش از ۲۰ افزونه را از س��ايت فايرفاكس 

حذف كرده است.
 در ماه جوالي س��ال جاري، مرورگرهاي گوگل كروم و 
موزيال فايرفاكس، افزونه Stylish  را به دليل ثبت سابقه 
مرورها، از مرورگرهاي خود ح��ذف كردند، اما موزيال 
تالش هاي خود را براي ريشه كن كردن افزونه هاي داراي 
فعاليت جاسوسي از مرورگر خود ادامه داد و اكنون بيش 

از ۲۰ افزونه، از سايت فايرفاكس حذف شده اند.
ش��امل  مسدودش��ده  فزونه ه��اي  ا  فهرس��ت 
»Web Securiy« است. اين افزونه امنيتي فايرفاكس 
داراي بيش از ۲۲۰ هزار كاربر اس��ت كه موزيال آن  را به 
دليل ارسال تاريخچه مرور به يك سرور واقع در آلمان، 

حذف كرد. 
راب وو، يكي از مهندس��ين مرورگ��ر موزيال اعالم كرد 
كه افزون��ه Web Security  در كنار ديگر افزونه ها 
پس از انجام يك بررس��ي جامع، برداشته شده اند. وي 
AMO ( addons. اضافه كرد كه اي��ن افزونه ه��ا در

mozilla.org( در دسترس نيستند و در مرورگرهاي 
كاربران غيرفعال ش��ده اند. او با بررس��ي كد منبع يك 
 AMO افزونه و بازيابي تمامي افزونه هاي فايرفاكس از
با استفاده از webextaware، ۲۰ افزونه يافت و آنها 
را بر اساس ويژگي هايشان به دو گروه تقسيم كرد؛  گروه 
اول مش��ابه افزونه web Security است كه در زمان 
نصب، درخواس��تي به س��رور دلخواه ارسال مي كند تا 
آدرس URL سرور ديگر را دريافت كند. هر بار كه كاربر 
به برگه )Tab( جديدي مي رود، آدرس آن به اين سرور 
راه دور ارس��ال مي شود. پاس��خ ها در يك فرمت خاص 
مي توانند قابليت اجراي ك��د از راه دور )RCE( را فعال 
كنند. خوشبختانه، نويسندگان در هفت مورد از هر ۱۰ 

افزونه )از جمله Web Security(، در پياده س��ازي 
دچار اشتباه شدند كه اين اشتباه مانع از انجام RCE شد.

گروه دوم، آدرس هاي برگه را همانند گروه اول جمع آوري 
نمي كند، اما مي تواند كد راه دور را اجرا كند )كه اثر بدتري 
دارد( . به نظر مي رسد اين گروه، يك نسخه تكامل يافته از 
گروه اول است، زيرا همان منطق براي RCE مورد استفاده 
قرار گرفته است. طبق اطالعات مركز ماهر )مديريت امداد 
و هماهنگي رخدادهاي رايان��ه اي( همه اين افزونه ها از 
پنهان سازي كد استفاده مي كنند كه در آن، عملكردهاي 
واقعي فرمت مشروع با كد ظاهرا بي ضرر تركيب شده و 

روي مكان ها و فايل هاي مختلف پخش مي شوند.
عالوه ب��ر Web Security، ديگر افزونه هاي ممنوع 
 Browser Security، Browser Privacy شامل
و Browser Safety هستند. همه اين افزونه ها داده ها 

را به سرور مشابه Web Security ارسال مي كردند.
در مجموع، بيش از ۵۰۰ هزار كاربر، حداقل يكي از اين 
افزونه ه��ا را در فايرفاكس خود نص��ب كرده اند. پس از 
گزارش اين افزونه ها به موزيال، اين ش��ركت نه تنها آنها 
را از وب س��ايت موزيال حذف كرد بلكه در مرورگرهاي 

كاربران نيز غيرفعال كرد.

فراسو سايبر

 حذف افزونه هاي جاسوس در موزيال آسيب پذيري جديد حريم كاربران اندرويد را نقض كرد

هكرنيوز |  در حالي ك��ه بدافزارها همواره به دنبال 
سرقت اطالعات و جاسوس��ي از كاربران هستند، با 
روش هاي پيشگيرانه مي توان از نفوذ آنها جلوگيري 
كرد. پيشرفت و س��هولت اس��تفاده از گوشي هاي 
هوشمند و انتشار اپليكيشن هاي متعدد و همچنين 
رونق ش��بكه هاي اجتماعي موبايل پايه، منجر شده 
اس��ت تا افراد فرصت طلب و هكرها بي��كار نبوده و 
به بررس��ي راه هاي نفوذ در اين گوشي ها بپردازند و 
نرم افزارها و راهكارهاي مختلفي براي نفوذ غيرمجاز 
براي گوش��ي ها با سيس��تم عامل ه��اي مختلف را 

طراحي كنند. بسياري از اين نرم افزارهاي مخرب كه 
از آن به عنوان بدافزار ياد مي كنيم، به دنبال سرقت 
اطالعات و يا جاسوسي از كاربران هستند. بنابراين 
كاربران گوش��ي هاي هوش��مند در كنار اس��تفاده 
صحيح از اين ابزار بايد نكات امنيتي و اطالعات كافي 
درباره جلوگيري از آلوده شدن گوشي خود را داشته 
باشند. مش��اهده اين موارد مي تواند هشداري براي 
احتمال نفوذ بدافزارها در گوشي موبايل شما باشد. 
بنابراين الزم است به بررسي گوشي خود بپردازيد تا 
بتوانيد از آلوده شدن آن جلوگيري كنيد. با رعايت 

نكات ارايه شده از سوي كارشناسان، مي توان ميزان 
آلوده شدن خود به بدافزارها را به حداقل رساند.اگر 
مصرف باتري ش��ما مانند سابق نباشد، شارژ باتري 
ش��ما بيش از حد معمول طول بكش��د، باتري شما 
به صورت نامعمول و بع��د از دوره كوتاهي غيرقابل 
استفاده شود، گوشي تان بدون هيچ دليلي بيش از 
حد گرم شود، هنگام تماس پارازيت يا نويز بشنويد، 
بطوري كه ش��رايط محيط��ي و فيزيكي نظير آنتن 
در آن دخالت نداشته باش��د، تغييرات چشمگيري 
را در مصرف گوش��ي خود مشاهده كنيد و يا شاهد 

دريچه

اتفاقات ناگهاني باش��يد كه در اختيار ش��ما نباشد، بهترين راه شناسايي و جلوگيري از نفوذ بدافزارها
مانند خاموش ش��دن ناگهاني گوشي يا اجراي يك 
برنامه خاص، اين موارد مي تواند نشانه هاي ويروسي 

شدن گوشي باشد.
بر اس��اس اطالعات س��ايت پليس فت��ا، درصورت 
مش��اهده هري��ك از م��واردي كه ممكن اس��ت از 
نشانه هاي ويروسي شدن گوش��ي باشد، مي توانيد 
ب��ا مراجعه به يكي از مراكز مج��از و معتبر تعميرات 
گوش��ي تلفن هم��راه از س��الم بودن گوش��ي خود 
اطمين��ان حاصل كنيد. همچنين به خاطر داش��ته 
باش��يد همواره بهترين راه، پيش��گيري از بروز جرم 
است. در اين راستا با انجام يك سري راهكار مي توان 
تا حد بسيار بااليي از نفوذ مجرمان به گوشي موبايل 

يا هر سيس��تم كامپيوتري جلوگيري به عمل آورد. 
دريافت نرم افزار از فروشگاه ها و وب سايت هاي معتبر 
مانند گوگل پلي، عدم استفاده از اينترنت هاي رايگان 
براي انجام دسترسي به اطالعات شخصي و حساس، 
عدم اتصال وسايل جانبي ناشناس و غريبه به سيستم 
و گوش��ي هوش��مند، عدم اس��تفاده از گوشي هاي 
روت شده و غيرمعتبر، استفاده از آنتي ويروس معتبر 
و قدرتمند، قرار دادن رمز برروي گشوي و فايل هاي 
مهم و محرمانه، عدم ذخيره سازي فايل هاي محرمانه 
و حس��اس مانند عكس و فيلم ه��اي خانوادگي در 
گوشي موبايل و وسايل متصل به اينترنت، برخي از 
روش هايي هستند كه مي توانند از آلوده شدن گوشي 

تلفن همراهتان پيشگيري كنند.
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 دومين استان پرآب كشور 
در معرض خشكسالي

 دستيابي به ركورد توليد 
در واحد احيا مستقيم فوالد سبا

برنج خارجي با دخالت 
وزارت صمت وارد مي شود

توليد 683 تن مرغ بدون 
آنتي بيوتيك

اصالح طراحي اوليه پنكه هاي 
هوايي واحدهاي بنزين سازي

افتتاح مدرسه حضرت 
زهرا)س( نيدوله در چرداول

اروميه|مديرعام��ل ش��ركت آب منطق��ه اي 
آذربايجان غربي گفت: آذربايجان غربي با وجود 
بارش هاي قابل توجه سال گذشته با كاهش سطح 
منابع آب زير زميني از دومين استان پر آب كشور 
به استاني در خطر خشكسالي تبديل شده است.
كيومرث دانشجو در آيين معارفه مدير جديد امور 
آب سلماس گفت: در حال حاضر يك ميليارد و 
438 ميليون مترمكعب آب در پش��ت سدهاي 
13 گانه استان وجود دارد كه بيشترين ميزان آن 
در سد بوكان ذخيره سازي شده است .دانشجو 
افزود: مهم ترين مشكل ذخيره آب پشت سدهاي 
آذربايجان غربي، نبود ذخيره برفي مناس��ب در 
كوه هاست كه تداوم ذخيره سازي آب در سدهاي 

استان را متوقف مي كند.

اصفهان|ميزان توليد ماهانه آهن اسفنجي در 
واحد احيا مستقيم مجتمع فوالد سبا در مردادماه 
به 11۵ هزار و ۶۷۲ تن رسيد. بهمن خليلي مدير 
عمليات مجتمع فوالد سبا ضمن تأييد اين خبر 
گفت: تالشگران احياي شهيد شهبازي مجتمع 
فوالد سبا توانس��تند با بهره گيري هرچه بهتر از 
تجهيزات و افزايش بهره وري، ركورد قبلي خود 
را كه در خردادماه و به مي��زان 11۲ هزار و ۶۷۵ 
تن به ثبت رسيده بود، پشت سر گذارند. او ضمن 
قدرداني از همت كاركنان به ويژه همكاران واحد 
احيا مستقيم ابراز اميدواري كرد در ماه هاي آتي 
نيز روند ركوردشكني در همه خطوط توليد اين 

مجتمع استمرار يابد.

رشت|يك نماينده مجلس دهم گفت: دخالت ها 
و اعمال نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث 
واردات برنج خارجي مي شود. به گزارش تسنيم؛ 
جبار كوچكي نژاد گفت: از آنجا كه وزارتخانه هايي 
نظير صنعت، معدن و تجارت بيشتر از همه با تجار 
و واردكنن��دگان انواع محصوالت ارتباط نزديك 
دارد بنابراين بين اين دستگاه و وزارتخانه جهاد 
كشاورزي نوعي اختالف ديدگاه و نظر در برخي 

از مسائل وجود دارد .

بيرجند| رييس اداره نظارت بر بهداشت عمومي 
دامپزش��كي خراس��ان جنوبي گفت: از ابتداي 
امسال ۶83 تن گوشت مرغ بدون آنتي بيوتيك 
تحت نظارت هاي بهداشتي دامپزشكي وارد بازار 
مصرف ش��د. مريم ملكي با اشاره به اينكه هفت 
شهرس��تان داراي واحدهاي پرورش مرغ بدون 
آنتي بيوتيك هستند، اظهار كرد: ۶83 تن مرغ 
بدون آنتي بيوتيك از پرورش بيش از 4۲۷ هزار 
قطعه مرغ توليد شده است.رييس اداره نظارت بر 
بهداشت عمومي دامپزشكي خراسان جنوبي بيان 
كرد: تمامي گوشت هاي مرغ توليدي در استان 

بهداشتي و استاندارد هستند.

اصفهان|تالش بيش از دو سال همكاران نگهداري 
و تعميرات ماشين آالت دوار شركت پااليش نفت 
اصفهان به ثمر نشس��ت و موفق ش��دند اشكاالت 
طراحي اوليه پنكه هاي هواي��ي واحدهاي مجتع 

بنزين سازي اين شركت را مرتفع كنند.
در واحدهاي بنزين س��ازي ش��ركت پااليش نفت 
اصفهان شامل )NHT-CCR-ISO( براي خنك 
كردن مواد نفتي يكصد وچهار دستگاه پنكه هوايي 
نصب شده كه به دليل اش��كاالت در طراحي اوليه 
ناش��ي ازعدم انطباق ش��افت و فالوي��ل )حدود 4 
سانتي متر فالويل بيرون تر از شافت مربوطه نصب 
شده بود( شرايط ناايمني به وجودآمده بودكه باتوجه 
به وزن باالي فاليويل ها احتمال رهاشدن آن ازروي 
شافت و در نهايت پرتاب فالويل وجود داشت و در 
نهايت مي توانس��ت منجربه وقوع حوادث ناگواري 
گردد كه با طرح جديد اين مشكالت مرتفع مي شود.

 ايالم|در هفته دولت مدرسه ۲ كالسه حضرت زهرا )س(
نيدوله از توابع شهرستان چرداول با حضور درويشي 
معاونت اقتصادي استاندار و يگانه فرماندار چرداول، 
و مديركل نوس��ازي مدارس و فرماندار و ش��وراي 
شهر چرداول و مسووالن استاني و جمعي از اهالي 
منطقه و همكاران در آموزش و پرورش شهرستان 
چرداول و همچنين اصحاب رس��انه افتتاح شد.به 
گفته حيدري مديركل نوس��ازي م��دارس ايالم 
خوشبختانه با مشاركت يك زن و شوهر خير خارج 
از استان اين پروژه با مشاركت 8۰۰ميليون به اتمام 
رسيده است. درويشي قبل از افتتاح اين مدرسه از 
زحمات اين خير گرانقدر حاج آقاي يحيي صادقي 
قهرودي بصورت تلفني در حضور همه تشكر و قدر 
داني كرد كه در نوع خود اين مراسم تحت تاثير اين 
امر خداپس��ندانه ايشان قرار گرفت كه با صلوات بر 
محمد و آل محمد اين فضاي استاندارد آموزشي به 

بهر برداري رسيد.

ساليانه۱۰۰۰عملكاشتحلزوندركشورانجامميشود

افزايشپوشششبكههمراهاولدرسيستانوبلوچستان

۷ ميليارد تومان كمك هزينه كاشت حلزون شنوايي
گروه اجتماعي|محم��د فرهادي رييس هيات 
امناي بنياد بخشش گفت: در حال حاضر جزو 1۰ 
كشوري هستيم كه مي توانيم كاشت حلزون انجام 
دهيم و مي توانيم ادعا كنيم كه اكنون ليست انتظار 

براي كاشت حلزون در كشور به روز شده است.
روز گذش��ته مراس��م انعقاد تفاهمنامه همكاري 
ميان بنياد خيريه شنوايي بخشي شفا )بخشش( 
و س��تاد اجرايي فرمان امام خميني برگزار ش��د. 
در اين مراس��م مس��ووالن مربوطه، خبرنگاران و 
برخي خانواده هايي كه كودكان شان با استفاده از 
اين كاش��ت از ناشنوايي نجات يافته بودند، حضور 

داشتند. 
محمد فرهادي رييس هيات امناي بنياد بخشش 
در اين مراس��م گفت: »اگر ناش��نوايي را معلوليت 
حس��اب كنيم، ممكن اس��ت افرادي با استفاده از 
كاش��ت حلزوني از معلوليت نجات پي��دا كرده و 
بتوانند مثل افراد ديگر به زندگي خودش��ان بطور 
عادي ادامه دهند.« او ادامه داد: »۲۶ س��ال است 
كه به همت همكاران اساتيد و پزشكان متخصص 
كاش��ت حلزون را به منظور رفع معلوليت شنوايي 
در كش��ور انجام مي دهيم. حتي افرادي هس��تند 
كه به صورت ثانويه ناش��نوا شدند كه مي توانند از 
اين كاشت استفاده كنند.« به گفته رييس هيات 
امناي بنياد بخش��ش در حال حاض��ر بيش از 1۰ 
هزار ناشنوا از نعمت ش��نوايي برخوردار شده اند و 
اين در حالي اس��ت كه يك فرد ناشنوا فقط هزينه 
درمان ندارد بلكه بايد به مدارس استثنايي برود آن 
هم در ش��رايطي كه البته وضع مالي خوبي داشته 
باشند. در چنين شرايطي خانواده گرفتار مي شود 
و متاس��فانه اغل��ب ناش��نوايان ام��كان گذراندن 
مدارج باالي تحصيل��ي و كاري را پيدا نمي كنند 
البته اس��تثناهايي هم وجود دارن��د اما غالب آنها 
نمي توانند به م��دارج بااليي برس��ند.  فرهادي با 
اش��اره به كمك خيرين در بحث كاش��ت حلزون 
گفت: »هم اكن��ون در زمينه س��اخت پروتزهاي 
حلزوني در كش��ور اقداماتي آغاز ش��ده، قسمت 
بيروني اين پروتزها كامال بومي است و براي قسمت 
دروني آن شركت هاي دانش بنيان فعاليت هايي را 

آغاز كرده اند.«
رييس هي��ات امناي بنياد بخش��ش ادام��ه داد: 
»ميزان هزينه يك كودك ناشنواي مادرزاد تا سن 
۲۰ س��الگي بسيار سرسام آور اس��ت. در حالي كه 
اگر در همان ابتدا كه بهترين س��ن كاشت حلزون 
۲ تا 3 سالگي اس��ت اين اقدام انجام گيرد منحني 
هزينه هاي خانواده به شدت كاهش مي يابد. ايران 
اكنون جزو 1۰ كشوري است كه مي تواند كاشت 
حل��زون را انجام دهد و 11 مركز كاش��ت حلزون 

در كش��ور وج��ود دارد و به همين دليل ليس��ت 
انتظار براي كاشت حلزون به روز شده است. البته 
بسياري خانواده ها توان پرداخت كاشت حلزون را 
ندارند. به همين دليل اين خيريه از 3 س��ال پيش 
راه اندازي ش��ده و س��تاد اجرايي فرمان امام ما را 

همراهي مي كند.«
او گف��ت: »براي بيش از 9۰ درصد كودكاني كه به 
هنگام تولد ناشنوا به دنيا مي آيند مي توان كاشت 

حلزون انجام داد.«
در ادامه اين نشست اجل لوئيان، مديرعامل بنياد 
خيريه ش��فا گفت: »در كش��ور بي��ش از 1۰ هزار 
كاشت حلزون انجام ش��ده و با نرخ جمعيت فعلي 
سالي 1۵۰۰ نفر به درخواست كنندگان اين پروتز 

اف��زوده مي ش��ود. انتخاب اف��راد، تامين قطعات، 
خدمات پزش��كي و خدمات پس ازكاش��ت بسيار 
اهميت دارد چرا كه چنانچه اين دس��تگاه خراب 
شود كودك ۲ تا ۶ ماه ناش��نوا مي شود.« او ادامه 
داد: »از سال 9۵ بنياد خيريه با مجوز وزارت كشور 
به عنوان يك ان جي او فعاليت كرده و در سال 9۵ 
و 9۶ خدماتي را در اين زمينه ارايه داده همچنين 
از كمك هاي مردمي و س��ازمان نه��ادي مرتبط 
استفاده كرده است. اكنون اين ادعا را داريم كه از 
سال 9۶ تاكنون كودكي به دليل محروميت وجود 
نداشته كه از كاش��ت حلزون برخوردار نشود.« به 
گفته اجل لوئيان خانواده هايي كه فرزندان ناشنوا 
دارند در اين مدت شناس��ايي شده اند. 1۵۰۰ نفر 

از اين خدم��ات اس��تفاده مي كنند كه در س��ال 
9۶ و 9۷ خدمات پيش��گيري ب��راي جلوگيري از 
تولد كودك ناش��نوا شروع ش��ده تا خانواده هايي 
كه س��ابقه تولد فرزند ناش��نوا را داشتند فرزندان 
بعدي شان ناش��نوا به دنيا نيايند.مديرعامل بنياد 
خيريه ش��فا همچنين گفت: »ت��ا پايان مرداد ماه 
بيش از ۲هزار نفر خدمات صورت گرفته كه 48۵ 
نفر كاشت حلزون داش��ته اند و بيش از 1۵۰۰ نفر 
از خدمات پس از كاشت اس��تفاده مي كنند كه تا 
كنون ۲۰1 نفر از خدمات پيش��گيري تولد نوزاد 
ناشنوا اس��تفاده كرده اند. 3۵ ميليارد ريال در يك 
س��ال و نيم گذشته هزينه شده كه ۵ هزار ميليارد 
آن توسط كمك هاي مردمي و مابقي توسط ستاد 

اجرايي فرمان امام پرداخت شده است.« در ادامه 
اين مراسم محمد مخبر رييس ستاد اجرايي فرمان 
امام )ره( در سخنراني اي گفت: »انجام برخي كارها 
بار معنوي بااليي دارند به همين دليل هم كمك به 
رفع ناش��نوايي افراد و كودكان و رهايي خانواده ها 
از اين معضل ك��ه آنها را مس��تاصل كرده، كمك 

بزرگي است.«
وي با اشاره به اينكه محوريت فعاليت ستاد اجرايي 
فرمان امام اشتغالزايي است، ادامه داد: »4۰۰ هزار 
فرصت ش��غلي در مناطق محروم ايجاد كرده ايم و 
براي بيماران سرطاني راه اندازي مدرسه، مسجد 
و ايج��اد راه و حتي اعطاي هزينه بيمه تكميلي در 

مناطق محروم اقدام كرديم.«
مخبر گفت: »نسخه درماني ۶۰ بيمار سرطاني را 
پرداخت كرده و 1۲ بيمارس��تان در سراسر كشور 
ايج��اد كرده ايم ك��ه برخي از آنها طي س��ال هاي 
زي��ادي فق��ط 1۰ ت��ا 1۵ درص��د پيش��رفت كار 
داشته اند.« رييس س��تاد اجرايي فرمان امام )ره( 
تصريح كرد: »9 بيمارس��تان تحويل داده ش��ده و 
۲هزار و ۵۰۰ تخت بيمارس��تاني ساماندهي شده 
اس��ت. در بحث درمان زوج هاي نابارور هم 3 هزار 
نف��ر را هدف گي��ري كرديم و حت��ي در زماني كه 
اولي��ن كودك بر اثر كمك هاي س��تاد به دنيا آمد 
موجب خوشحالي مقام معظم رهبري شد.«مخبر 
بر استفاده از ظرفيت هاي خيريه ها در كشور تاكيد 
كرد و گفت: »3۰ نوع خدمت توس��ط بنياد بركت 
ارايه مي ش��ود و 4 هزار ميلي��ارد تومان بابت ارايه 
خدمات در روستاها با نيروهاي محدودمان هزينه 
كرده ايم. همچنين براي ۲ هزار نفر تامين جهيزيه 
را س��اماندهي كرده ايم كه هفته آينده به مناطق 

محروم فرستاده مي شود.« 
به گفته او، 1۰۰ هزار بسته موردنياز دانش آموزان 
نيز ش��امل نوش��ت افزار، كيف و... يكي، دو هفته 
آينده به اين مناطق فرس��تاده مي ش��ود. ۲ هزار 
مورد كاش��ت حلزون تاكنون انجام ش��ده و براي 
پيشگيري و تحقيق در اين زمينه ۵ ميليارد تومان 
اعتبار تخصيص داده اي��م كه نيمي از آن پرداخت 
شده است. رييس س��تاد اجرايي فرمان امام )ره( 
در پايان گفت: »با قراردادي كه امروز ميان س��تاد 
اجرايي فرمان امام و بنياد خيريه شنوايي بخش��ي 
شفا انجام مي شود كمك هزينه كاشت حلزون براي 
3 هزار نفر داده خواهد شد كه هزينه آن ۷ ميليارد 
تومان مي شود. درواقع مي توانيم هر سال هزار نفر 
را پوشش دهيم.« در پايان اين مراسم تفاهمنامه 
ميان رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( و 
رييس هيات امناي بنياد خيريه شنوايي شفا بخش 

)بخشش( امضا شد.

ب��ا حضور وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات 
سايت هاي جديد همراه اول در استان سيستان و 

بلوچستان به بهره برداري رسيد.
به گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات 
سيار ايران، سايت هاي نوسازي شده و جديد همراه 
اول در استان سيس��تان و بلوچستان صبح ديروز 
سه ش��نبه 13 ش��هريورماه با حضور محمدجواد 
آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، 
حميد فرهنگ مديرعامل شركت ارتباطات سيار 
ايران، س��يد مجي��د صدري مديرعامل ش��ركت 

مخابرات ايران، دانيال محبي اس��تاندار سيستان 
و بلوچس��تان، نمايندگان اين اس��تان در مجلس 
ش��وراي اس��المي و جمعي از مقامات و مديران 

استاني به بهره برداري رسيد.
در اين مراسم س��ايت هاي نوسازي شده و جديد 
همراه اول در نسل دو، س��ه و چهار همراه اول در 
1۲3 س��ايت به منظور افزايش پوشش جاده اي، 
ريلي و روس��تايي همراه اول در س��طح اس��تان 
سيستان و بلوچستان به بهره برداري رسيد. عالوه 
بر اين، ايجاد پوش��ش نسل سه و چهار همراه اول 

در روستاي هدف گردش��گري كلپورگان از توابع 
س��راوان موجب رونق كس��ب و كار در اين روستا 

خواهد شد.
همچنين وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات با 
بيان اينكه تا پايان س��ال ۵۰۰ روس��تاي استان 
تحت پوشش تلفن ثابت و اينترنت روستايي قرار 
مي گيرند، گفت: در ۶۰۰ روس��تا خدمات همراه 
اول به نس��ل هاي باالتر ارتقا پيدا مي كند و ۵۰۰ 
كيلومتر فيبرنوري جديد نيز به شبكه فيبر نوري 

اضافه مي شود.

زاوندرجلفا
زندهميشود

اصفهان|آيين رونمايي از 
تنديس »زاون قوكاسيان« 
همزمان با س��ي و يكمين 
بين الملل��ي  جش��نواره 
فيلم ه��اي ك��ودكان و 
نوجوانان و با حضور شهردار 
اصفه��ان در مي��دان جلفا 
برگزار شد.به گزارش تعادل، قدرت اهلل نوروزي شهردار 
اصفهان در اين آيين اظهار كرد: »زاون « سرمايه بزرگي 
در عرصه اجتماعي اصفهان ب��ود، او عالقه مند به هنر 
و هنرمندي عالقه مند به اصفهان ب��ود.وي ادامه داد: 
»زاون« اصفهان را بسيار دوست داشت و اين سرمايه به 
عنوان بخشي از هويت سينمايي شهر در هيچ شرايطي 
حاضر نبود از نصف جهان جدا شود. او به اصفهان عالقه 
شديدي داشت و اين شهر هم به او عالقه داشت. شما 
هيچ جشنواره اي را در اصفهان نمي توانيد پيدا كنيد كه 
نشانه اي از زوان در آن نباشد.همچنين رييس كميسيون 
فرهنگي شوراي شهر اصفهان نيز اظهار كرد: در روزهاي 
اول كه پيش��نهاد جايزه زاون در جشنواره بين المللي 
فيلم هاي كودكان و نوجوانان را داديم همه از آن استقبال 
كردند و چقدر زيبا است كه در جشنواره كودك و نوجوان 
مي خواهيم آموزه هاي انسان دوستي را به بچه ها بدهيم و 
بايد از چنين افرادي ياد كنيم.فريده روشن ادامه داد: ما 
بايد گفتمان ميان اديان را فرهنگ سازي كنيم و زاون 
نمونه كساني اس��ت كه اين گفتمان را فرهنگ سازي 
كرد.همچنين غالمرضا مهيمن، فيلمساز پيشكسوت 
اصفهاني نيز در اين مراسم اظهار كرد: زندگي زاون براي 
ما يك الگو بود. معيارهاي زاون قبل از اينكه يك فن باشد 
به انسان بودن اهميت مي داد و ميراثي كه زاون براي ما 
گذاشت خيلي بزرگ بود، همين كه از روز قبل انسان تر 

باشيم بزرگ ترين ميراث است.

تامينوتوزيع52ميليونليتر
سوختدربخشكشاورزي

فروشاموالپديدهبهنفع
سهامداران

۹۰درصدمحصولپسته
رفسنجاننابودشد

راهكارمقابلهباتعطيلي
كارخانههاوافزايشبيكاري

كردس�تان|از ابت��داي 
س��ال جاري تاكنون بيش 
از ۵۲ ميليون ليتر سوخت 
بي��ن بهره ب��رداران بخش 
كشاورزي استان كردستان 

توزيع شده است.
مدير ش��ركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه كردستان در پنجمين جلسه 
كارگروه مبارزه با قاچاق كاال وارز اس��تان كه با حضور 
مدي��ران و كارشناس��ان ادارات عضو، س��ازمان جهاد 
كشاورزي، سازمان تعاون روستايي و.... در پخش منطقه 
كردستان تشكيل شد، اظهار كرد: تخصيص سهميه 
سوخت بخش كشاورزي براساس سطح زمين زير كشت 

و تعداد ادوات كشاورزي انجام مي پذيرد.
فريدون ياس��مي با اش��اره به افزايش وتوس��عه بخش 
كشاورزي در استان افزود: تامين و توزيع مطلوب سوخت 
بخش كشاورزي استان يكي از رسالتهاي اين شركت 
است كه خوشبختانه با برنامه ريزي و هماهنگي صورت 
گرفته با سازمان جهاد كشاورزي استان اين مهم به نحو 

مطلوبي صورت پذيرفته است .
او با ابراز اطمينان بابت سوخت رساني مطلوب به بخش 
كشاورزي تا اتمام دوره افزود: سوخت بخش كشاورزي 
توسط 19۰ فروش��ندگي نفتگازدر سطح روستاها ي 
استان به كشاورزان تحويل مي شود.ياسمي افزود: هم 
اكنون تعداد ۲8 هزار خانوار نفت سفيد سوز در استان 
كردستان وجود دارند كه ببش از اين نفت سفيد مورد نياز 
اين عزيزان از طريق چاپ وتوزيع كاالبرگ وا ز طريق 3۷۵ 
باب فروشندگي نفت سفيد توزيع مي شود كه با اجراي 
اين طرح مش��تركين نفت سفيد مي توانند با در دست 
داش��تن كارت الكترونيكي نسبت به دريافت سهميه 
نفت سفيد خود از فروشندگيهاي نفت سفيد اقدام كنند. 

رض�وي|  خراس�ان 
دادس��تان مش��هد گفت: 
اراي��ه تس��هيالت بانك��ي 
به نفع شركت و سهامداران 
نيس��ت، بلكه بايد از محل 
فروش ام��وال پديده، حق 

سهامداران پرداخت شود.
به گزارش فارس؛ غالمعلي صادقي در مراسم اعضاي 
جنبش عدالتخواه دانشجويي كش��ور با اشاره به آغاز 
اصل ماجراي پديده از 93 گفت: اين جريان از سال 88 
در قالب فروش مستغالت آغاز شد كه با مقررات و قانون 
پيش فروش تطبيق نداشت، به همين علت به شركت 
تذكر داده شد، زيرا به صراحت با قانون مغايرت داشت.

وي افزود: جلسات و مكاتبات مستمر با اين مجموعه، 
به عنوان يك مجموعه فعال اقتصادي تا سال 9۰ ادامه 
داش��ت و در مواقع مورد نياز به آنان تذكرات الزم داده 
مي شد؛ زماني كه قيمت سهام، آن هم فقط به انتخاب 
خود مجموعه نه نظارت يك مجموعه دولتي و نظارتي 

به مبلغ 1۲ و 13 هزار تومان رسيد، نگراني جدي شد.
دادس��تان مش��هد با بيان اينك��ه ادعا هايي كه اين 
مجموع��ه براي پيش��توانه و س��رمايه ارايه مي داد 
صحت نداش��ت؛ توضيح داد: در واقع اين مجموعه 
سرمايه خود را يك حساب ۲۰ هزار ميليارد توماني 
اعالم كرده بود كه با بررسي كارشناسان دادگستري 
مشخص شد، ميزان آن 14 هزار ميليارد و سپس ۷ 

هزار ميليارد تومان تشخيص داده شد.
دادس��تان مش��هد در خصوص طلبكاران ش��ركت 
تش��ريح كرد: دولت و اداره ماليات، شهرداري، امور 
اراضي و ديگر ش��ركت ها نيز از اين شركت مطالبه 
دارند كه البته رقم درشت مطالبات مربوط به دولت، 

مطالبه امور اراضي است.

كرمان|مدي��ر جه��اد 
كش��اورزي رفس��نجان با 
بيان اينكه امس��ال باالي 
9۰ درصد محصول پسته 
شهرس��تان از بي��ن رفته 
اس��ت، گفت: پيش بيني 
مي شود ۲8۰۰ تن پسته از 

باغات رفسنجان برداشت شود.
به گزارش مهر، حس��ين رضايي اظهار داش��ت: همه 
ساله برداشت پسته از س��طح بيش از 8۰ هزار هكتار 
از باغات پسته بارور شهرستان از پانزدهم شهريور ماه 
شروع مي ش��ود و طبق پيش بيني ها تا اواخر شهريور 

ماه ادامه دارد.
او به خس��ارتهاي محس��وس وارده به باغات پس��ته 
كشاورزان رفسنجاني اشاره كرد و افزود: در سال زراعي 
جاري، وقوع پديده هاي جوي از قبيل عدم تامين نياز 
سرمايي، نوس��انات دمايي در اس��فند سال گذشته، 
افزايش ش��ديد دما زمان تلقيح گل و گرده افشاني در 
فروردين ماه خسارت قابل توجهي به محصول پسته 

وارد كرده است.
رضايي با بيان اينكه امسال باالي 9۰ درصد محصول 
پسته شهرستان از بين رفته است، گفت: در سال جاري 
پيش بيني مي شود دو هزار و 8۰۰ تن پسته از باغات 
شهرستان رفسنجان برداشت شود كه بيشتر مربوط به 
رقم احمداقايي است.مدير جهاد كشاورزي رفسنجان 
تصريح كرد: ميزان برداشت محصول پسته امسال در 
رفسنجان به شدت افت پيدا كرده و پيش بيني مي شود 
ميانگين توليد حدود ۶ درصد س��ال قبل باشد.او در 
ادامه در خصوص برداشت محصول بيان داشت: برخي 
برداشت پس��ته كال را در ارقام فندقي وكله قوچي را 
آغاز كرده اند و برداشت پسته كال هم شروع شده است.

فارس|عض��و هي��أت 
رييس��ه ات��اق بازرگاني 
ش��يراز معتقد اس��ت: با 
توجه ب��ه وضعيت فعلي 
اقتصادي حاكم در كشور 
و وجود مش��كالت براي 
واحده��اي تولي��دي، به 
زودي شاهد تعطيلي كارخانه ها و واحدهاي توليدي 

و افزايش بيكاري خواهيم بود .
به گزارش ايسنا خسرو فروغان در جلسه كميسيون 
تجارت، حمل و نقل، ترانزيت و كمرگ گفت: بسياري 
از توليدكنندگان و واحدهاي توليدي در استان فارس 
نيمه فعال كار را ادامه مي دهند و اين روش در صورت 
بي توجهي منجر به افزايش بي��كاري و موج تعطيلي 
كارخانه ها خواهد ش��د. وضعيت امروز ارز در كش��ور 
شرايط نامناسبي را براي توليد كنندگان ايجاد كرده 
كه دولت براي نجات اقتصاد كشور از وضعيت كنوني 

بايد راهكارهاي موثري را مد نظر قرار دهد .
او با يادآوري اينكه عمده صادرات استان فارس به بخش 
كشاورزي فارس اختصاص داشت كه در اين بخش با 
مشكالت متعددي مواجه هستيم؛ گفت: بخشنامه هاي 
مختلف از سوي دستگاه هاي دولتي كه عمده آنها يك 
مسير واحد را طي نمي كند به پيكره اقتصاد ضربه زده 
است.عضو هيأت رييسه اتاق بازرگاني شيراز ادامه داد: 
در حال حاضر نگاه روشني به آينده اقتصادي كشور و 
استان فارس وجود ندارد كه بطور حتم ادامه اين روند 
باعث بروز مشكالت فراواني خواهد شد . اين درحالي 
است كه از زمان تحول و بروز مشكالت ارزي در كشور، 
ما در اتاق شيراز راهكارهاي مختلفي را به مديران استان 
فارس و اتاق ايران ارايه كرديم كه بسياري از آن مبناي 

تصميم گيري و رفع مشكالت ارزي در كشور شد .

 مخبر: 
 ۴۰۰ هزار فرصت شغلي در مناطق محروم ايجاد كرده ايم و براي بيماران سرطاني راه اندازي مدرسه، مسجد و ايجاد راه و حتي اعطاي هزينه بيمه تكميلي 
در مناطق محروم اقدام كرديم.« »نسخه درماني ۶۰ بيمار سرطاني را پرداخت كرده و 1۲ بيمارستان در سراسر كشور ايجاد كرده ايم كه برخي از آنها 

طي سال هاي زيادي فقط 1۰ تا 1۵ درصد پيشرفت كار داشته اند
۳۰ نوع خدمت توسط بنياد بركت ارايه مي شود و ۴ هزار ميليارد تومان بابت ارايه خدمات در روستاها با نيروهاي محدودمان هزينه كرده ايم. همچنين 

براي ۲ هزار نفر تامين جهيزيه را ساماندهي كرده ايم كه هفته آينده به مناطق محروم فرستاده مي شود

برش
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ورود بهزيستي براي رفع 
مشكل مركز معلوالن

مدتي است اداره مركز نگهداري معلوالن وردآورد با 
مشكالتي مواجه و همين موضوع اعتراضاتي را در پي 
داشته تاجايي كه مسووالن بهزيستي براي رفع مشكل 
ورود پيدا كرده واعالم كردند كه تعارفي با كسي ندارد.
سازمان بهزيستي در راستاي كوچك سازي دولت 
و اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي در راستاي واگذاري 
مراكز دولتي به بخش خصوصي اقدا كرده اس��ت و 
برهمين اساس تاكنون تعداد زيادي از مراكز نگهداري 
معلوالن و سالمندان و كودكان خود را واگذار كرده 
بطوريكه در حال حاضر مديريت اين مراكز توس��ط 

افراد غير دولتي انجام مي شود.
با هيات امنايي شدن اين مراكز، موسسات خيريه و 
غيردولتي توسط افراد خير اداره مي شود و سازمان 
بهزيس��تي در ازاي نگهداري معلوالن و سالمندان 
نيازمند به اين سازمان ها و موسسات يارانه پرداخت 
مي كند كه البته به گفته مسوولن سازمان بهزيستي 

يك سوم هزينه نگهداري معلوالن در ماه مي شود.
مدتي است كه در مركز غير دولتي ورد آورد كه ۲۵۰ 
معلول ذهني در آن نگهداي مي شود مشكالتي رخ 
داده ك��ه اعتراض كاركن��ان و خانواده هاي فرزندان 
معلولي كه در اين مركز نگهداري مي شوند را بدنبال 
داشته است. بطوريكه تعدادي از كاركنان اين مركز 
نسبت به پرداخت نشدن حقوق و مزاياي خود طي 
چند ماه اخير معت��رض بودند و عن��وان كردند كه 
وضعيت مركز از نظر مالي خوب نيست و اين موضوع 
بر روي رسيدگي به معلوالن تحت پوشش نيز تاثير 
داشته است. مسووالن سازمان بهزيستي مشكالت 
مديريتي اين مركز را در خصوص حقوق كارمندان 
تاييد كردند اما اذعان داشتند كه تا كنون اين مسائل 
رس��يدگي و س��رويس دهي مانند تغذيه بهداشت 
و... معلوالن تاثيري نداش��ته اس��ت. البته وضعيت 
اقتصادي فعلي جامعه كه اقش��ار متوسط و ضعيف 
جامعه را در گير كرده است قطعا  روي ارايه خدمات 
به معلوالن مراكزنگهداري مختل��ف همانند ورود 
آورد تاثيرگذار خواهد بود. حسين نحوي نژاد معاون 
توانبخشي سازمان بهزيستي در مورد مشكلي كه در 
مركز نگهداي معلوالن ورد آورد رخ داده به مهر گفت: 
ممكن است بعد از واگذاري مراكز به بخش خصوصي 
ميان كارفرما و كاركنان اختالفاتي رخ دهد اما ما به 
اين موارد نيز ورود مي كنيم و به مباحث و موضوعات 
رخ داده در مراكز مان حساس هستيم و نمي خواهيم 

حقي از فردي ضايع شود.
او با اش��اره به اينك��ه دراين مرك��ز پرداخت حقوق 
كاركنان به تعويق افتاده اس��ت، افزود: قبل از اينكه 
اين موارد درادارات كار و تامين اجتماعي مطرح شود 
ما آن را بررسي مي كنيم. معاون توانبخشي سازمان 
بهزيستي تاكيد كرد: با بررسي هايي كه كارشناسان 
ما از مركز ورود آورد انجام داده اند مش��خص شد كه 
از لحاظ نگهداري، تغذيه و ... معلوالن مشكلي وجود 
ندارد و مشكل حقوق و دستمزد كاركنان بوده است.

او با اشاره به اينكه تعارفي با كسي نداريم، گفت: 
چنانچ��ه در نگهداري معلوالن مش��كلي ايجاد 
شود و گزارش��ي به دست ما برس��د تعارفي در 
اين خصوص با كس��ي نداريم و به سرعت ورود 
و رسيدگي مي كنيم. نحوي نژاد گفت: در مورد 
نحوه اداره كردن مركز ورد آورد ابهاماتي مطرح 
اس��ت كه پس از اقدامات كارشناس��ي ش��ده و 
مشخص شده نتيجه حتما در راستاي رفع اين 
ابهامات اقدام مي كنم و زمانيكه متوجه ش��ويم 
مدير مركز از عه��ده اداره آن بر نمي آيد اقدامات 
الزم را خصوص تغييرات مناسب انجام مي دهيم. 
همچنين داريوش بيات نژاد مديركل بهزيستي 
استان تهران نيز در مورد نظارت بر فعاليت مراكز 
نگهداري غيردولتي نگهداري معلوالن به خبرنگار 
مهر گفت: كارشناسان بازرسي و نظارت سازمان 
بهزيس��تي بصورت مداوم بر عملكرد و فعاليت 
مراكز غير دولتي نگهداري معلوالن، سالمندان و... 
نظارت مي كنند و اگر زماني شكايت و يا اعتراضي 
نس��بت به يك مركز شده باشد نظارت ها بيشتر 
مي شود. او افزود: تا كنون سه مرحله تيم بازرسي 
از مركز ورد آورد بازديد كرده اند و مشخص شد كه 
يكسري اشكاالتي در تيم مديريتي و پرسنل مركز 
وجود دارد كه مانيز در حال پيگيري اين موضوع 
هستيم. مديركل بهزيستي استان تهران تاكيد 
كرد: مدي��ر مراكز غير دولتي نگهداري معلوالن 
بايد براساس دس��تورالعمل اقدام كند و در غير 

اين صورت با وي برخورد خواهد شد.

رييس سازمان حفاظت محيط زيست مطرح كرد 

عراقي ها هورالعظيم را آتش مي زنند تا پول برق ندهند
گروه اقتصاد   اجتماعي|

فروكش مي كند و شعله ور مي شود. گاه دودش ديده 
مي شود و گاهي بوي خاكستر و دودش، هويزه و حتي 
اهواز را فرا مي گيرد. تاالب هورالعظيم چند ماه است 
كه اين وضعيت را دارد. آتش ب��ه جان تاالب افتاده و 
هيچ تالشي براي خاموش كردنش در عراق نمي شود 
و از طرف ايران هم گوي��ا عزمي جدي وجود ندارد. از 
همان ابتدا برخي ش��ايعات حكايت از اين داشت كه 
ممكن است آتش سوزي عمدي باشد. برخي زمزمه ها 
هم حاكي از اين بود كه عراقي ها براي فش��ار به ايران 
براي گرفتن برخي امتيازات، اين آتش سوزي ها را به پا 
كرده است؛ آتشي كه از خرداد امسال به پا شده و هنوز 

دودش در چشم مردم منطقه است. 
دوازدهم مرداد امسال بود كه مسعود تجريشي، معاون 
محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست 
از احتمال عمدي بودن آتش سوزي تاالب هورالعظيم 
خبر داد. اما 1۰ روز بعد، سردار حسين اشتري، فرمانده 
نيروي انتظامي كشور درباره خبرهايي مبني بر عمدي 
بودن آتش س��وزي تاالب هورالعظيم ازسوي كشور 

عراق گفت: »در اين رابطه گزارش نداشتيم.« 
اما اين تكذيب چندان با واقعيت و مستندات موجود 
همخواني نداش��ت. پس از آن اظهارنظرهاي رسمي 

بيشتري درباره احتمال عمدي حريق مطرح شد. 

  امكان شكايت ايران از عراق 
معاون دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه در خوزستان 
ني��ز در اين باره گف��ت: در صورتي كه آتش س��وزي 
هورالعظيم عمدي باشد و مستنداتي در دست داشته 
باش��يم و به وزارت خارجه ارايه كنيم، وزارت خارجه 
مي تواند در اين خصوص عليه كشور عراق شكايت كند.

وحيد حاج��ي عليخاني اظه��ار ك��رد: در خصوص 
آتش س��وزي هورالعظيم يادداشت هاي مختلفي به 
س��فارت عراق در تهران و سفارت كش��ور ما در عراق 

ارايه شده است.
او اف��زود: پس از مه��ار آتش در بخ��ش عراقي تاالب 
هورالعظيم، مجددا آتش سوزي رخ داده است بنابراين 
تقاضا دارم اگر مس��تنداتي در خصوص عمدي بودن 
اين آتش س��وزي وجود دارد، به وزارت خارجه اعالم 
ش��ود. معاون دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه در 
خوزستان تصريح كرد: در صورتي كه اين آتش سوزي 
عمدي باشد و مستنداتي در دست داشته باشيم و به 
وزارت خارجه ارايه كنيم، وزارت خارجه مي تواند در 

اين خصوص عليه كشور عراق شكايت كند.
اگرچه حميد النايف، س��خنگوي وزارت كش��اورزي 
عراق، در واكنش به اين خبرها گفته اس��ت »قبل از 
اينكه اعت��راض كنيد اول ادعاهاي تان را با دليل ثابت 
كنيد«، ديروز رييس سازمان حفاظت محيط زيست 
در سخناني مدعي شد كه آتش سوزهاي هورالعظيم 

عمدي است تا پول برق ندهند. 
عيسي كالنتري درباره آتش سوزي هاي هورالعظيم در 
خوزستان مدعي شد كه » هورالعظيم را آتش مي زنند 
تا پول برق ندهند و اينگونه ب��راي ما گرفتاري ايجاد 
و به ما جفا مي كنند.« كالنت��ري در اين باره توضيح 
بيشتري نداد و در ادامه به وضعيت كشور در حوزه آب و 
كشاورزي اشاره و اظهار كرد: انجمن هاي علمي كشور 

بايد در اين حوزه ها تجديد نظر كنند.

  سرزمين ايران به شدت 
در حال تهديد است

مش��كل هورالعظيم و احتمال عمدي ب��ودن آن، در 
ارتباط مستقيم با مساله آب است. كالنتري در ادامه با 
انتقاد از آنچه »سكوت« بسياري از انجمن هاي علمي 
در حوزه آب خواند، گفت كه »بسياري از اين انجمن ها 
از قبل مي دانستند كه كشور به چه سمتي مي رود اما 
س��كوت كردند و همين كار باعث شد تصميم گيران 
تصميم اش��تباه بگيرند و امروز به جايي برس��يم كه 
سرزمين ايران به شدت در حال تهديد است.« معاون 
رييس جمهوري با طرح اين سوال كه »چه كسي در 
حوزه كشاورزي تصميم گير است؟« از اظهارنظر برخي 
مس��ووالني كه اين حوزه به وظاي��ف و اختيارات آنها 
ارتباطي ندارد، گله كرد و گفت: » وقتي سردار نقدي به 
عنوان يك نظامي اظهارنظر مي كند كه ايران ظرفيت 
توليد غذا براي جمعي��ت زيادي را دارد و انجمن هاي 
علمي ما در قبال آن سكوت مي كنند، باعث مي شود 

همه تصميم گيران منحرف شوند.«
او ادام��ه انتقاداتش را متوج��ه مجلس كرد و افزود: 
» وقتي رييس كميسيون كشاورزي هم اعالم كند 
مي توان اين حجم از غذا را در سرزمين ايران توليد 
كرد تصميم گيران منحرف مي ش��وند و كش��ور به 
جايي مي رسد كه بخشي از همين كشاورزي هم بايد 
تعطيل شود. وقتي انجمن هاي ما سكوت مي كنند 
و فكر و ذكرش��ان ارتقاي تشريفات اداري خودشان 
مي ش��ود، يك نظامي ي��ا چند نماين��ده مي آيند و 

سياست گذاري مي كنند.«

  از سال ۷۷ مي دانستيم 
درياچه اروميه خشك مي شود

رييس سازمان حفاظت محيط زيست در بخش ديگر 
حرف هايش با اشاره به وضعيت درياچه اروميه گفت 
كه »در س��ال ۷۷ دكتر جواهري - آب ش��ناس - به 
من گفت كه با ادامه سدس��ازي در اط��راف درياچه 
اروميه، اين درياچه تا سال ۹۵ خشك مي شود اما آن 
زم��ان برخي گفتند كه با اين همه آب چطور حرف از 

خشك شدن مي زنيد.«
او خطاب به انجمن هاي علمي گفت كه آينده كشور به 
دست آنهاست؛ بنابراين آنها بايد برنامه ريزي درازمدت 
داش��ته باش��ند. معاون رييس جمهوري همچنين با 
اشاره به آنچه » تالش هاي نادرست وزارت كشاورزي 
براي احياي كش��اورزي در زابل« خواند، گفت كه در 
چهارسال گذشته وزارت كشاورزي ۸۵۰ ميليون دالر 
براي آبرساني به ۴۶ هزار هكتار از اراضي زابل هزينه 
كرده اما فقط سه ميليون مترمكعب آب وارد هامون 

شده است. وي افزود: ۸۵۰ ميليون دالر يعني سهم هر 
كشاورز در اين منطقه ۴۰۰ ميليون تومان مي شود.

كالنتري در ادامه به كاهش بارش ها هم اشاره كرد و 
افزود: » ما ديگر بارش هاي گذشته را نخواهيم داشت 
اما وزارت كش��اورزي اصال تغيير اقليم را قبول ندارد. 
آيا با اين تغييرات اقليمي نباي��د تجديد نظر كنيم؟ 
امروز حيات وحش ما براي آب له له مي زند و در تمامي 
زيستگاه هاي ما چشمه ها و قنات ها خشك شده اند. آيا 
در اين وضعيت بايد همان نگرش هاي اول انقالب دنبال 
ش��ود؟« معاون رييس جمهوري در ادامه انتقاداتش 
بدون نام بردن از فعاالن محيط زيستي بازداشت شده 
به جرم جاسوس��ي، افزود: » چند نفر را به عنوان الگو 
احضار مي كنند، ممنوع الخروج مي كنند، انجمن ها 
هم تماشاچي هس��تند و از حقوق حداقلي خود دفاع 
نمي كنند و به يك مش��ت انجمن خلع س��الح شده 

تبديل شده اند.«
كالنت��ري در بخ��ش ديگ��ري از صحبت هاي��ش بر 

لزوم ارتباط ب��ا انجمن هاي علم��ي مختلف تاكيد و 
خاطرنشان كرد: » دانشگاه تهران براي بهبود وضعيت 
تاالب انزلي يك هزينه ۵۰ هزار ميليارد توماني برآورد 
كرده است اما يك گروه از جوانان متخصص اصفهاني 
اعالم كرده اند كه با يك ده��م اين هزينه كار را انجام 

مي دهند.«

  برداشت ۱۳۰ درصدي 
از منابع آب تجديدپذير

او در ادامه از برداشت زياد آب از منابع تجديدپذير هم 
انتقاد كرد و گفت: » هيچ كش��وري نبايد بيش از ۴۰ 
درصد ظرفيت منابع تجديدپذير را مصرف كند ولي 
ما 1۳۰ درصد برداشت مي كنيم.« كالنتري در پايان 
با اشاره دوباره به لزوم اصالح روش هاي قديمي تاييد 
كرد: » بايد بپذيريم كه تغيير اقليم هست، آب ها كم و 
شور مي شوند و روش هاي گذشته براي وضع موجود 

پاسخگو نيست.«

۳۲۰۰ پرونده در نوبت فرزندخواندگي در تهرانآيا صندوق هاي بازنشستگي در آستانه ورشكستگي هستند
از ماه ها پيش موضوع بحران صندوق هاي بازنشستگي 
مطرح شد و گزارش ها حكايت از اين داشت كه با توجه 
به افزايش تعداد مس��تمري بگيران و كاهش نس��بت 
شاغالن به بازنشستگان، صندوق هاي بازنشستگي يا 
ورشكست شده اند يا در آستانه ورشكستگي قرار دارند. 
عضو كميس��يون اجتماعي مجلس، ب��ا بيان اينكه 
وزير جديد تع��اون بايد شفاف س��ازي در عملكرد 
صندوق هاي بازنشس��تگي را در اولويت برنامه هاي 
خود قرار دهد تاكيد ك��رد مجلس بر مرحله جديد 

اداره اين وزارتخانه حساس خواهد بود.
علي كرد در مورد اظهارنظر برخي كارشناسان رفاه 
و تامين اجتماعي مبني بر اينكه اگر وزير جديد رفاه 
به صندوق هاي بازنشستگي با اولويت رسيدگي نكند 
به بحران و چالش اساس��ي تبديل مي شوند، گفت: 
اين صندوق ها در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
مقوله بس��يار مهمي هس��تند، چرا كه بس��ياري از 
م��ردم در آنه��ا عضويت دارند و تحت پوش��ش اين 
صندوق ها قرار دارند. نماينده مردم خاش و نصرت 
آباد و ميرجاوه و كورين در مجلس شوراي اسالمي، 
ادامه داد: هم اكنون نحوه خدمات رس��اني از سوي 
صندوق هاي بازنشستگي شفاف، عملياتي و داراي 
برنامه تدوين شده نيست و اين موضوع باعث نگراني 
مردم ش��ده اس��ت، همچنين يك��ي از محورهاي 

استيضاح وزير هم وجود اين مشكل بود.
او اظهار كرد: پيش از اين به وزير كار اين مهلت داده 

ش��ده بود كه در مورد نحوه فعاليت اين صندوق ها، 
مدي��ران عامل، تركي��ب هيات مدي��ره آنها و نحوه 
ورودش��ان به اين صندوق ها و ميزان دس��تمزدي 
كه دريافت مي كنند، شفاف س��ازي كند كه تحقق 
نياف��ت، بنابراين نمايندگان برحس��ب رس��الت و 
تعهدي كه نس��بت به وكالي خود دارند، استيضاح 
وي را كلي��د زده و به نتيجه رس��اندند. اين نماينده 
مردم در مجلس دهم، با اش��اره به اقداماتي كه بايد 
فرد جديدي كه به عنوان وزي��ر وارد اين وزارتخانه 

مي شود در اولويت برنامه هاي خود قرار دهد، به خانه 
ملت گفت: وزير كار جديد بايد در گام اول به ايجاد 
اشتغال، تامين رفاه عمومي، تعيين عملكرد شستا 
و هيات مدي��ره آن و بهبود وضعي��ت صندوق هاي 
بازنشس��تگي بپردازد و مشخص كند اعضاي هيات 
مديره آنها چگونه و بر اساس چه معياري و براي چه 
مدت زماني انتخاب مي ش��وند و اينكه تا چه اندازه 
در اين مورد رانت يا گرايش هاي سياس��ي اثرگذار 

بوده است. 

معاون اجتماعي بهزيستي اس��تان تهران از ۳۲۰۰ 
پرونده پش��ت نوبتي متقاض��ي فرزندخواندگي در 
تهران خبر داد. مهشيد موقر با اشاربه به پذيرش 1۰۴ 
كودك به فرزندخواندگي از ابتداي سال، گفت: از اين 

تعداد كودك ۶۲ نفر پسر و ۸۲ تن دختر بوده اند.
او با بيان اينكه در حال حاضر 1۲۰۰ پرونده پش��ت 
نوبت هستند، افزود: تعداد فرزندان حاضر در مراكز 
بهزيستي استان تهران نيز بر اساس آخرين گزارش 

1۴۴۵ نفر بوده است. 
همچنين ۲۰1۵ فرزند هم درخانواده هاي خودشان 
يا بستگانشان هستند كه بهزيستي به آنها »امداد« 
مي دهد. س��ازمان بهزيستي براي جلوگيري از قطع 
ارتباط اين دس��ته از فرزندان با خانواده هايش��ان و 
حفظ كيان خانواده، زماني ك��ه مادر يا يكي از اقوام 
حكم را از قاضي دريافت مي كنند به آنها كمك هزينه 
پرداخت مي كند. معاون اجتماعي بهزيستي استان 
تهران با اشاره به اينكه متقاضيان فرزند دختر بيشتر 
از فرزند پسر هس��تند به تشريح داليل آن پرداخت 
و به ايس��نا گفت: متقاض��ي فرزند دخت��ر در ميان 
خانواده ها بسيار بيشتر اس��ت و در عين حال تعداد 
دختراني كه وارد بهزيس��تي مي شوند نيز به نسبت 

پسران كمتر است.
موقر با بيان اينكه حدود 1۰ الي ۲۰ درصد از كودكان 
ممكن اس��ت بيماري يا كم تواني داشته باشند، نيز 
اظهار كرد: در حال حاضر بس��ياري از خانواده ها به 

دليل رشد فرهنگي حاضر هستند كودكان را باهمان 
شرايطي كه دارند بپذيرند و اقدامات درماني را انجام 
دهند. همچنين س��ازمان بهزيستي در اسرع وقت و 
خارج از نوبت به درخواست اين خانواده ها رسيدگي 
مي كن��د و درصورتي كه آنها بخواهند، كمك هزينه 

درمان از سوي بهزيستي به آنها پرداخت مي شود.
او با اشاره به مدت زمان پشت نوبت بودن متقاضيان 
نيز تصريح كرد: م��دت زمان انتظار براي كودك نيز 
بس��تگي به جنسيت و س��ن فرزند دارد. در صورتي 
كه اين خانواده ها خواهان دختر زير دو س��ال باشند 
ممكن است حدود يك سال در نوبت باشند، اما اگر 
فرزند بزرگ تر يا فرزند پسر بخواهند، اين مدت زمان 

كاهش مي يابد. 
يكي از داليل اين مس��اله اين است كه دختراني كه 
از سوي قوه قضاييه وارد بهزيستي مي شوند از تعداد 

پسران كمتر است.

معضل گراني داروي شيمي درماني خارجي
عضو كميس��يون اجتماعي مجلس، با بيان اينكه دولت 
زير بار سونامي س��رطان برود، گفت: بيماران سرطاني 
سردرگم گراني داروهاي شيمي درماني خارجي هستند. 
رسول خضري درباره وضعيت خدمات رساني به بيماران 
سرطاني در بيمارس��تان هاي دولتي و خصوصي، گفت: 
دربحث ش��يمي درماني بيماران س��رطاني، تكنولوژي 
حرف اول را مي زند و اين در حالي اس��ت كه بسياري از 
متخصصان سرطان شناسي براي بهبود سالمت بيماران 
تاكيد برمصرف داروهاي خارجي برن��د دارند. نماينده 
مردم سردشت و پيرانشهر درمجلس شوراي اسالمي، به 
خانه ملت گفت: كمبود و گراني داروهاي شيمي درماني 
خارجي معضالت گسترده اي را براي بيماران سرطاني 
ايجاد كرده بنابراين در تامين داروهاي بيماران سرطاني 
مي بايست بازنگري شود تا دارو برحسب تشخيص پزشك 
معالج در اختيار بيمارقرار بگيرد و اين امر وظيفه اصلي 
وزارت بهداشت ودرمان است. خضري افزود: ارزان شدن 
داروهاي خارجي شيمي درماني براي درمان سرطان هاي 
مختلف بايد در اولويت قرار بگيرد زيرا س��المت مردم از 
هرمساله اي با اهميت تر است بنابراين مجموعه سازمان 
غذا ودارو و هيئت امناي ارزي بايد داروهاي اورجينال را 
دراختيار بيماران سرطاني براي مداوا قرار بدهند تا بيماران 
هرچه سريعتر سالمت خود را بازيابند. او اظهار كرد: ما بارها 
تاكيد كرديم چرا بيماران سرطاني جز بيماران خاص تلقي 
نمي شوند اما اين مهم با توجه به شرايط سخت بيماران 

سرطاني محقق نشده است زيرا دولت به جهت بارمالي كه 
اين مساله دارند بايد اليحه اي را براي تصويب به مجلس 
بياورد. نماينده مردم سردشت وپيرانشهر در مجلس افزود: 
سونامي سرطان در كشور به راه افتاده است بنابراين بايد 
دولت زير بارمالي سونامي سرطان برود زيرا اين موضوع به 
نوعي بارمالي نيز به همراه دارد كه بايد دولت اليحه اي به 
مجلس ارايه دهد و سپس مجلس نيز به بودجه ممكن را 
تصويب كند. او ادامه داد: امكانات بيمارستان هاي دولتي 
كفاف بيماران سرطاني را نمي دهد زيرا كشور با سونامي 
سرطان هاي مختلف روبرو شده است بنابراين مشخص 
است، بيمارستان هاي دولتي خدمات مناسبي نمي توانند 
نس��بت به بيمارس��تان خصوصي به بيماران سرطاني 

ارايه دهند و از جهتي ديگر نيز ناكارآمدي صنعت بيمه 
نيز براين مهم دامن مي زند. نماينده مردم سردش��ت 
وپيرانش��هر در مجلس افزود: هزينه هاي باالي درمان 
بيماران سرطاني در بيمارستان هاي خصوصي موجب 
شده است، ۸۰ درصد بيماران رهسپار بيمارستان هاي 
دولتي شوند در شرايطي كه امكانات  دولتي متناسب با 
ميزان بيماران مراجعه كننده نيست زيرا از زمان اجرايي 
طرح تحول س��المت مراجعه به مراكز دولتي تاكنون 
سه برابر افزايش يافته است. عضو كميسيون اجتماعي 
مجلس، با بيان اينكه دولت زير بار سونامي سرطان برود 
يادآور شد: بيماران سرطاني سردرگم گراني داروهاي 

شيمي درماني خارجي هستند.
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 تشویش آخرهفته ساکنان
۹۰ خانه قدیمی ده ونك 

بر اساس حکم تخلیه ای که چند روز پیش به دست 
برخی ساکنان ده ونک داده شده، به احتمال بسیار، 
آخر همین هفته، ۵ س��اختمان ديگر از اين محله 

تخريب و تخلیه خواهد شد.
به گزارش مه��ر، بعد از تخري��ب و تخلیه ۵ واحد 
مس��کونی در تاريخ ۲۷مردادماه در محله ده ونک 
تهران، ساکنان ۹۰واحد مسکونی که ملک آن ها 
چند دهه بالتکلیفی را پش��ت سر گذاشته، نگران 
آن هس��تند که ساختمان هايش��ان به سرنوشت 
۵ مل��ک تخريبی دچار ش��ود. اين خانه ها س��ال 
۱۳۱۷ ساخته شد. ساکنان اين منازل را کارگران 
کارخانه های ش��ماره ۵ ونک تشکیل می دادند. از 
همان زمان بحث سند مالکیت اين امالک مطرح 
بود و هر مسوولی که آمد، وعده ای داد و عمل نکرد. 
حاال مسووالن دانشگاه مدعی شده اند که بر اساس 
اسناد موجود، زمین های کارخانه بعدها به دانشگاه 
واگذار ش��ده و سپس با پیگیری های قانونی حکم 
تخلیه و تخريب امالک را گرفتند. علی رغم اينکه 
بارها و بارها موضوع زمین و خانه های قديمی محور 
بحث ها و شکايات شده بود و در کنار آن مسووالن 
بسیاری هم وعده واگذاری اين امالک را به صاحبان 
قديمی اين خانه ها داده بودند، اما هیچ وقت کار به 
جاهای باريک نکشید بود. تا اينکه روز ۲۷مردادماه، 
هش��دارها لباس اجرا پوشید و نوار زردرنگ خطر، 
دور تا دور پنج ملک ۸۰ ساله پیچیده شد. به گفته 
شاهدان عینی، از همان ابتدای صبح، کامیون های 
ويژه حمل بار، وسايل ۵ خانواری که هفته گذشته 
حکم تخلیه دريافت ک��رده بودند، را بار زدند و کار 
تخريب اجرا شد.چند روز بعد، حکم تخلیه و تخريب 
به س��اکنان ۵ واحد ديگر تسلیم شد که موجی از 

تشويش و نگرانی را به همراه داشت.
يکی از اهالی محله ده ونک می گويد: ما فقط حق و 
حقوق مان را می خواهیم. من و پدرم در اين خانه 
به دنیا آمديم، سال ها زندگی کرديم و تمام خاطرات 
ما در اين خانه و محله رنگ گرفته است، حاال از ما 
می خواهند از خانه و زندگی مان دس��ت برداريم و 
برويم.۵ واحد را تخريب کردند و گفتند آخر هفته 
هم ۵ واحد ديگر را تخريب می کنیم. ما ۸۰ سال در 
اين ساختمان ها ساکن بوديم، حداقل کار اين بود 
که برای توافق جلو بیايند. اما متاسفانه هیچ کس 
پاسخ ش��فاف نمی دهد و پاسخگو نیست. وی می 
گويد: ظاهرا قرار شده به ازای هر خانه ای که تخريب 
می کنند، ۱۰۰ میلیون به صاحب آن خانه بدهند. 
با اين ۱۰۰ میلیون چکار می شود کرد؟چیزی به 
پنجشنبه نمانده و ساکنان قديمی ترين خیابان ده 

ونک، دل نگران آخر هفته هستند.

هشدار درباره ایمنی
 خیابان 3۰ تیر

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران گفت: 
با توجه به حضور دکه های متعدد اغذيه فروشی و 
ازدحام جمعیت و همین طور وجود موزه ملی در 
خیابان ۳۰ تیر نیاز است که به ايمنی اين خیابان 
توجه بیشتری شود. به گزارش فارس، جالل ملکی 
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران درمورد 
ايمنی خیاب��ان ۳۰ تیر با توجه به حضور دکه های 
س��یار اغذيه فروش و موزه ملی ک��ه در آن خیابان 
واقع شده، اظهار كرد: قطعا اطراف اماكني که دارای 
حساسیت هستند بايد خلوت باشد چرا که حادثه 
خبر نمی کند و ممکن است هر آن يکی از دکه های 
اغذيه  فروش��ی دچار حريق و آتش  س��وزی شود. 
ماشین های اغذيه فروش در آن مکان غیراستاندارد و 
غیراصولی هستند و تبديل به يک اجاق گاز شده اند 
بنابراين رعايت نکات ايمنی بس��یار حائز اهمیت 
است.  ازدحامی که در آن خیابان وجود دارد می تواند 
خطرناک باشد و بايد نکات ايمنی قطعا رعايت شود.

وی گفت: درس��ت است که خیابان ۳۰ تیر به يک 
جذابیت ش��هری و نقطه گردشگری تبديل شده 
اس��ت اما بايد رعايت نکات ايمن��ی را نیز مدنظر 

قرار دهیم.
ملکی درباره ايمنی موزه ملی نیز گفت: موزه ها بايد 
در ايمنی کامل باش��ند چرا که يک موزه همانند 
خودرو ساختمان نیس��ت و اگر دچار آتش سوزی 
شود، يک اثر باس��تانی از بین مي رود و ديگر قادر 
نخواهی��م بود آن اثر را بس��ازيم و نمی توان در اين 

خصوص اقدامی را انجام داد. 

در جلسه علني پارلمان شهري پايتخت مطرح شد

مافياي طالي كثيف در تهران

افزایش سرمایه گذاري هاي زیرساختي در اقتصادهاي نوظهور

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري |
جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران نسبت به جلسات 
روزهاي گذشته كمي متفاوت بود. فیلم دردناكي كه 
از دور روز پیش در ش��بكه هاي مجازي دست به دست 
مي چرخد و دل هر بیننده اي را به درد مي آورد، جلسه 
روز گذشته ش��وراي ش��هر را نیز تحت تاثیر قرار داد. 
در اي��ن فیلم يك كودك زباله گ��رد ادعا مي كند يكي 
از ماموران ش��هرداري تهران گ��وش او را با تیغ اصالح 
بريده اس��ت. بعد از پخش فیلم توسط مجید فراهاني 
در صحن شورا بخش زيادي از تذكرات و صحبت هاي 
اعضاي شورا به اين موضوع اختصاص يافت و همه اعضا 
خواهان رس��یدگي به اين موضوع شدند. دركنار طرح 
اين موضوع، شیوه غلط جمع آوري زباله كه باعث ايجاد 
باندهاي قوي و مافیاي طالي كثیف شده است نیز مورد 
انتقاد اعضا قرار گرفت. در عین حال، خودسوزي مرد 4۵ 
ساله مقابل شهرداري تهران همزمان با برگزاري نشست 
علني پارلمان شهري پايتخت روند تذكرات اين پارلمان 
را تغییر داد. گفته شد علت اين خودسوزي پلمب مغازه 

فرد مورد نظر بوده است.
به گزارش تعادل، الهام فخاري، ريیس كمیته اجتماعي 
شوراي شهر تهران با بیان اينكه سوءمديريت در حوزه 
پسماند،  حواش��ي اجتماعي ايجاد كرده است، گفت: 
وظیفه خدمات شهري بوده كه شیوه جمع آوري زباله در 
شهر تهران را اصالح كند. مسوولیت تك تك ما بوده كه 
طي اين يك سال، يك مدل جايگزين مديريت پسماند 
به صحن ارايه دهیم. اين كار شايد از خیلي كارهاي ما كه 
قابل احترام و مهم هم هست، در اين يك سال ضروري تر 
بوده است. ما چه پاسخي به خودمان و سوگندي كه در 

برابر مردم ياد كرده ايم، داريم.
ريیس كمیته اجتماعي ش��وراي شهر با اشاره به فیلم 
ويديويي كه روز گذش��ته در فضاي مجازي منتش��ر 
ش��ده بود، افزود: اين فیلم يكي از تصاوير ثبت شده از 
اين كودكان زباله گرد است كه منتشر شده و به مساله 
رسانه اي تبديل شده اس��ت. پس چه زماني وضعیت 
پس��ماند تهران اصالح مي شود و چگونه قرار است اين 
اتفاق بیافتد. با اين سوء مديريت در مساله پسماند، مگر 
مي شود از حاشیه اجتماعي آن جلوگیري كرد، تا وقتي 
اين كاالي كثیف در كنار خیابان پهن است، منازعات 
باندهاي اطراف آن نیز وجود دارد. اينكه بگويیم كارگر 
شهرداري در اين كار دخیل نبوده، چیزي از مسوولیت 
ما كم مي كند؟ آيا پیمانكار يا كسي كه در حاشیه زباله 
كسب درآمد مي كند در حوزه مسوولیت و كار ما نیست، 
بنابراين فك��ر مي كنم اول از همه اي��ن تذكر را بايد به 
خودمان بدهیم. آيا كسي احد و صمد محبوس در آتش 
را يادش هست كه در كارگاه هاي بازيافت سوختند؟ اين 

اتفاقات هنوز در كوچه هاي تهران ادامه دارد.
فخاري ادامه داد: مدل مناس��ب جمع آوري زباله در 
كالنشهرهاي مختلف كشور در حال اجراست. برخي 
دوس��تان به من مي گويند حوزه پسماند خطرناك 
اس��ت و نبايد در اين حوزه صحبت كنی��د اگر ما به 
عنوان عضو شورا هشدار مي گیريم، كودك ايراني يا 
غیر ايراني، اتباع قانون��ي يا غیرقانوني كه دور از اين 

دوربین هاست، چه امنیتي دارد؟ 
مجید فراهاني، ريیس كمیته بودجه و نظارت مالي نیز 

در رابطه با مسببان حادثه دلخراش تعرض به كودك كار 
تذكر داد و گفت: ديروز عوامل فاسد مافیاي زباله براي 
مطامع و منافع مالي خود و القاي ترس و نمايش قدرت 
بي حد و حصر فسادش��ان گوش يك كودك محروم و 
بي پناه را بريدند تا اوج  خیانت خود را در پیوند با بخشي 
از بدنه فاسد شهرداري به نمايش بگذارند. امیدوارم با 
اجراي دس��تور معاون اول ريیس جمهور و اقدام وزير 
محترم اطالع��ات، فرمانده ناجا و همكاري ش��هردار 
تهران نه فقط با مسببان و قصور كنندگان موثر در بروز 
اين واقعه برخورد شود، بلكه زمینه حذف چرخه هاي 
ناسالم حاكم بر بهره برداري اقتصادي از زباله هاي تهران 

نیز فراهم شود.
بعد از تذك��رات اعضا درباره اين دو موضوع قرار ش��د، 
تیمي براي تهیه گزارش توسط معاونت نظارتي شورا 
تشكیل شود. در ادامه جلسه بررسي اليحه شهرداري 
در خصوص اصالحیه تعیین بهاي خدمات و چگونگي 
اعمال نظارت بر جمع آوري و دفن پس��ماندهاي ويژه 
پزش��كي در دس��تور كار قرار گرفت و كلی��ات آن به 

تصويب رسید. 
درجريان بررس��ي اين اليحه رضا عبدلي، مديرعامل 
سازمان مديريت پسماند شهر تهران با اشاره به اينكه 
تاكنون ۷۰۰۰ مبادي تولید پس��ماند بیمارس��تاني 
شناس��ايي شده اس��ت، گفت: از اين میان تنها ۲۶۰۰ 
مركز با شهرداري تهران قرارداد منعقد كرده اند. درباره 
پسماندهاي پزش��كي صراحت قانوني وجود دارد كه 
متولي آن وزارت بهداش��ت اس��ت. اما در حال حاضر 
مديريت اين پسماند به گردن شهرداري تهران افتاده، در 
حالي كه به عنوان شهرداري وظیفه اي براي جمع آوري و 
دفن پسماندهاي ويژه پزشكي نداريم. ما نه آمار تناژي 
از اين نوع پسماند داريم و نه حتي مبادي تولید اين نوع 
پسماند را مي دانیم. در حال حاضر ۷۰۰۰ مبادي تولید 
اين نوع از پس��ماند را شناسايي كرديم كه شامل ۱۶4 

بیمارستان، آزمايشگاه و مطب پزشكي است.
 وي تاكید كرد: محیط زيست در نامه اي به شهرداري 
اعالم كرده اس��ت كه هی��چ بیمارس��تاني زباله هاي 
بیمارس��تاني را ع��ادي و بي خطر نمي كن��د. ما براي 
جمع آوري اين ن��وع از زباله هاي وي��ژه 4۱ خودروي 
ويژه اختصاص داده ايم و براي هر كیلو از اين نوع زباله 

بايد۱۸۶۰ تومان دريافت كنیم. 

  ناتواني از احصاي تناژ پسماندهاي پزشكي 
مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران 
در بخش ديگري از صحبت هاي خود با تاكید بر اينكه 
مرجع صدور مجوز حرف پزش��كي، وزارت بهداشت 
است، افزود: متاسفانه حتي ما نمي توانیم تناژ تولیدي 
پس��ماندهاي پزش��كي را احصا كنیم. سال گذشته 
شوراي اسالمي شهر تهران تصويب كرد كه زباله سوز 
پزشكي احصا شود پس از فراخوان چند شركت براي 
اين كار اعالم آمادگي كردند كه نهايتا با يك شركت 
هلندي قرارداد بسته شد و مقرر شد با قیمت ۱۲۱۰ 
تومان هر كیلو زباله پزشكي را از بیمارستان ها تحويل 
بگیرند، اما علت اينكه اين قرارداد اجرايي نش��د و به 
پیش نرفت، عدم تامین مالي توسط وزارت بهداشت 

بود كه در اين حوزه همكاري نمي كند.

  تحول در تامین مالي مدیریت شهري
در ادامه جلسه محس��ن هاشمي، ريیس شوراي شهر 
به شهرداري تاكید كرد كه راهبرد جديدي براي ايجاد 
تحول در تامی��ن مالي و س��رمايه گذاري در مديريت 
شهري تهران اتخاذ كند. هاش��مي با اشاره به شرايط 
ركود اقتصادي، موضوع تامین مالي و س��رمايه گذاري 
در مديريت شهري تهران را يك موضوع كلیدي دانست 
و اظهار كرد: با توجه به اينكه شهرداري تهران در دوره 
جديد وارث يك بدهي ۵۵ هزار میلیارد توماني است و 
چون بخش اعظمي از اين بدهي مربوط به بدهي بانكي 
است كه بايد ساالنه 4 میلیارد تومان بازپرداخت شود، 
هزينه سنگیني است. ريیس شوراي شهر تهران با اشاره 
به مساله ركود در فرآيند توسعه شهري افزود: واقعیت 
اين است كه در دوره گذش��ته، فعالیت هاي عمراني و 
توسعه گرا در شهرداري حالت انبساطي داشته است، 
بخش��ي از اين فعالیت ها مانند ايجاد زيرساخت هاي 

حمل ونقل عمومي مثبت و الزم بوده و بخشي نیز مانند 
خودرو محوري و س��اخت بي رويه بزرگراه ها و تونل ها 
در اولويت قرار نداشته و بخشي ديگر نیز مانند ساخت 
باغ كتاب، باغ پرندگان ونمايشگاه اقدامي مثبت بوده 
اما بايد توسط بخش خصوصي و سرمايه گذاران انجام 
مي شده نه با اتكا به بودجه شهرداري. طبیعي است كه 
بخشي از بدهي مالي و بحران فعلي كمبود نقدينگي در 
شهرداري ناشي از سیاست هاي گذشته بوده است اما 
ما نبايد ركود و روزمرگي فعلي در فعالیت هاي عمراني و 

توسعه اي شهرداري را بپذيريم.
وي با اشاره به راه حل هاي مختلفي براي ايجاد رونق و 
تامین مالي پروژه هاي توسعه اي در شهر تهران افزود: 
طراحي بسته هاي سرمايه گذاري براي اجراي پروژه هاي 
عمراني ك��ه داراي توجیه اقتصادي و مالي هس��تند، 
به طور نمونه مي توان بسته سرمايه گذاري بخش دوم 
بزرگراه صیاد ش��یرازي در منطقه ب��ازار را به صورتي 

تعريف كرد كه هم از طريق ع��وارض بزرگراهي و هم 
از طريق پاركینگ ها و فضاي تجاري حاصل از اجراي 
پروژه داراي توجیه اقتصادي شود. همچنین واگذاري 
زيرساخت هاي موجود براي بهره برداري سرمايه گذاران 
پروژه هاي جديد، مي توان��د در پروژه هاي نظیر مترو 
عالوه بر امكانات خود پروژه برخي زيرساخت هاي فعلي 
مورد تصدي شهرداري را براي بهره برداري و تامین مالي 
به پروژه ضمیمه كرد تا توجیه و جذابیت اقتصادي پیدا 
كند. هاشمي، مقررات زدايي و جذاب سازي پروژه ها در 
بخش گردشگري و تفريحي در شهر را از جمله راه هاي 
جذب سرمايه شهري دانس��ت و افزود: البته همه اين 
پیشنهادها در صورتي امكان تحقق و استقبال از سوي 
س��رمايه گذاران را مي يابد كه مديريت شهري بتواند 
امنیت سرمايه گذاري و ثبات را كه الزمه فعالیت هاي 
درازمدت اقتصادي تامین كنند و نظام تضمین سرمايه 

مناسبي در سیستم شهرداري تعريف شود.

مهدي اشرفي|
مدير كل دفتر تجاري سازي

 و امور تشكل هاي وزارت راه و شهرسازي|
ب��ه تازگي موسس��ه بین المللي مك كن��زي كه يكي 
از معتبرترين موسس��ات در حوزه مش��اوره مديريت 
جهان محس��وب مي ش��ود، گزارش��ي را درباره نحوه 
سرمايه گذاري كشورها در زير ساخت هاي خود منتشر 
كرده است. نتايج اين گزارش حاكي از آن است كه توسعه 
اقتصادي كشورها به نوعي درگرو توسعه زير ساخت ها 

و سرمايه گذاري بهینه در اين زمینه است.
براس��اس اين گ��زارش، نزديك ب��ه ۱4 درصد تولید 
ناخالص داخلي )GDP( جهان در بخش زير س��اخت 
و صنعت امالك و مستغالت سرمايه گذاري مي شود، 
به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۵ مبلغ ۹.۵ تريلیون دالر 
در پروژه هاي زير س��اختي سرمايه گذاري شده است، 
برهمین اساس انتظار مي رود، براي توسعه اقتصادي 
ايران هم حجم سرمايه گذاري در توسعه زير ساخت ها 
افزايش يابد. نگاهي به گزارش مك كنزي نش��انگر آن 
اس��ت كه  بعد از حوزه ساختمان، امالك و مستغالت، 
حوزه حمل ونقل و زير ساخت هاي اجتماعي بیشترين 
حجم سرمايه گذاري فعلي را به خود اختصاص داده اند.

در اين می��ان، چین با س��هم ۳۸ درصد و پ��س از آن 
آمريكاي شمالي با س��هم ۲۱ درصد و اروپاي غربي با 
سهم ۱۷ درصد بزرگ ترين بازارهاي سرمايه گذاري زير 
ساختي در دنیا را تشكیل مي دهند. در ۵ سال گذشته 
هند با رشد س��االنه ۱۰ درصد در سال بیشترين رشد 
سرمايه گذاري زير س��اختي را به خود اختصاص داده 
و بعد از هند، چین با ۷ درصد رش��د ساالنه و آمريكاي 
شمالي با ۳ درصد رش��د ساالنه در رده هاي بعدي قرار 
مي گیرند. بررسي ها نشان مي دهد كه به طور متوسط 
سرمايه گذاري ۳.۷ تريلیون دالري تا سال ۲۰۳۵ در زير 
 GDP  ساخت هاي مختلف نیاز است تا دنیا بتواند رشد

در نظر گرفته شده را محقق سازد.  
همان گونه كه مشخص است عمده اين سرمايه گذاري ها 
سهم پروژه هاي حمل ونقلي در شقوق مختلف است و 
در صورتي كه تحقق اهداف توسعه پايدار سازمان ملل 
مدنظر قرار گیرد به اين رقم بايد ساالنه يك تريلیون دالر 

ديگر هم اضافه شود.
ناگفته نماند كه رشد نیاز هاي ناشي از افزايش جمعیت 

و نیز رشد اقتصادي برنامه ريزي شده در افزايش نیاز به 
زيرساخت ها و لزوم افزايش سهم سرمايه گذاري در حوزه 
زيرساخت ها بي تاثیر نیست و در همین رابطه، افزايش 
میزان ۵4 درصد از نیازهاي جهاني در قاره آس��یا بوده 
كه حجم عمده آن هم متعلق به دو كشور پر جمعیت و 
داراي رشد اقتصادي باال يعني چین با ۳4 درصد سهم 

و هند با ۸ درصد سهم خواهد بود.

  افزایش سهم نوظهورها 
از آنجا ك��ه اقتصاد هاي نوظهور در آين��ده با نیازهاي 
بیشتري ناشي از توسعه اقتصادي خود مواجه خواهند 
شد، مي توان انتظار داشت كه درآينده سهم اين كشور ها 
در میزان س��رمايه گذاري ها افزايش ياب��د. اما آنچه از 
گزارش موسسه مك كنزي به دست مي آيد، اين است 
كه دركنار افزايش جمعیت كشور ها، لزوم دستیابي به 
اهداف توسعه و تالش دولت ها براي همسويي بیشتر 
س��رمايه هاي زيرس��اختي با يكديگر موجب شده تا 
بیشترين سرمايه گذاري ها در بخش حمل ونقل، انرژي و 
ساير سیستم هايي كه مي توانند نقش كاتالیزور در رشد و 
توسعه را ايفا نمايند، مصرف شوند و در بخش زيرساخت ، 
دولت ها مي كوش��ند با ايجاد زيرس��اخت هاي مكمل 
و تكمیل حلقه هاي مفقوده در اتصاالت زيرس��اختي 
حداكثر میزان بهره وري از زير ساخت ها در پیشرو اهداف 
توسعه خود را محقق سازند. از اين رو سرمايه گذاري در 
زيرس��اخت ها در آينده و به مرور به سمت اقتصادهاي 

نوظهورشیفت پیدا خواهد كرد.

  افزایش سرمایه گذاري در زیرساخت ها
تغییرات آينده تكنولوژي حمل ونقل مي تواند نوع اين 
سرمايه گذاري ها را تحت الشعاع خود قرار دهد. برقي 
كردن زير س��اخت هاي حمل ونقل، حركت به سمت 
خودرو هاي خ��ودران و تاثیرات دنی��اي ديجیتال بر 
لجستیك در زنجیره هاي تامین از عواملي هستند كه 
حوزه هاي كه سرمايه گذاري آينده را شكل خواهند داد.

در حوزه سرمايه گذاري و برنامه ريزي براي حذف موانع 
در زيرس��اخت ها، همه كشورها در ش��رايط يكساني 
ق��رار نداش��ته و ۵.۵ تريلی��ون دالر مجموع ش��كاف 
س��رمايه گذاري الزم براي توس��عه زيرس��اخت ها به 
تفكیك كشورها بر اساس GDP است.  شكاف منفي 

به معني كفايت سرمايه گذاري است كه در اين بین چین، 
استرالیا، ژاپن براي نمونه داراي زيرساخت هاي كافي 
بوده كه براي تحقق اهداف فعلي خود میزان كافي در 
زيرساخت هاي زيربنايي خود سرمايه گذاري كرده اند.  
كشورهاي آلمان، انگلیس و اياالت متحده با اختالف 
معني داري بین میزان سرمايه گذاري در زيرساخت ها و 
نیازهاي تخمین زده شده براي آينده خود مواجه هستند 
و الزم است تا میزان سرمايه گذاري در زير ساخت هاي 

خود را توسعه دهند.
س��ه نمونه برزيل، اندونزي و مكزي��ك نمونه هايي از 
اقتصادهاي نوظهور هستند كه با سرمايه گذاري روي 
زيرس��اخت هاي خود به دنبال س��رعت بخشیدن به 
فرآيند توسعه و پوشش نیاز هاي آتي زيرساخت هاي 
مربوطه هستند. دراين میان، به رغم افول سرمايه گذاري 
در بخش هاي معدن و نفت وگاز در فاصله س��ال هاي 
۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ س��رمايه گذاري در زير س��اخت هاي 
اقتصادي افزايش داشته است و بسیاري از كشورهاي 
گروه ۲۰ )۲۰ اقتصاد بزرگ دنیا( كه در خالل سال هاي 
بحران مال��ي جهاني اقدام به كاهش س��رمايه گذاري 
در زيرس��اخت هاي اقتصادي كرده اند به نظر مي رسد 
در حال تغییر نگاه و افزايش س��رمايه گذاري ها در اين 
حوزه هس��تند. براي مثال، كش��ورهاي عضو اتحاديه 
اروپ��ا در مجم��وع در همین ب��ازه زمان��ي ۱۰ درصد 
میزان سرمايه گذاري هاي زير ساختي خود را افزايش 
داده اند كه در اين بین آلمان و ايتالیا بیشترين سهم را 
داشته اند، در اقتصادهاي نوظهور بیشترين میزان رشد 
سرمايه گذاري در كشورهاي هند، اندونزي و آفريقاي 

جنوبي مشاهده مي شود.
اگرچ��ه اي��االت متح��ده ن��رخ س��رمايه گذاري در 
زيرساخت هاي خود را در حد دوران قبل از بحران مالي 
حفظ كرده است و كش��ورهايي مانند استرالیا، چین، 
سهم سرمايه گذاري زير ساختي به GDP خود را كاهش 
داده اند اما در هر حال در مس��یر تعیین شده اقتصادي 

خود حركت مي كنند.
بررسي ها نشان مي دهد تا ۳۸ درصد سرمايه گذاري هاي 
زير ساختي در دنیا به شكل اثر بخشي هزينه نشده است 
و با بهبود بهره وري سرمايه گذاري زيرساخت ها مي توان 
ارزش بیشتري از سرمايه گذاري انجام شده را احصا كرد. 
عواملي همچون گلوگاه هاي موجود، نبودن خالقیت 

و شكست بازار باعث ايجاد اين عدم كارآيي شده است. 
عوامل تاثیرگذار در حذف اين عدم بهره وري س��رمايه 
مي تواند در مجم��وع منجر به كاهش س��رمايه مورد 
نیاز در حد يك تريلیون دالر در س��ال براي ارايه سطح 
خدمات مشابه شود. در اين خصوص استفاده بهینه از 
زير س��اخت هاي موجود به میزان ۱۵ درصد، تحويل 
كارآي پروژه ها ۱۵ درصد، انتخاب پروژه هاي اولويت دار 
منطبق با واقعیت ۸ درص��د موجب بهره وري بهتر در 

هزينه سرمايه گذاري زيرساختي خواهد شد.
ب��ا توج��ه به مطال��ب عن��وان ش��ده، توج��ه الزم به 
زيرساخت هاي توس��عه حمل ونقل درآينده مي تواند 
تعیین كننده مزيت هاي رقابتي كش��ورها باشد و اين 

موضوع مي تواند در آينده رقابت، به خصوص در زمینه 
صنعت حمل و نقل كشور بسیار تعیین كننده باشد.

درواق��ع براس��اس حجم س��رمايه گذاري كش��ورها در 
پروژه هاي زيرساختي، الزم است تا به سرعت براي آينده 
توسعه اقتصادي، به خصوص در بخش حمل ونقل تدابیر 
الزم انديشیده شود و در اين راستا بودجه هاي دولتي به 
هیچ عنوان ديگرجوابگوي نیازهاي توس��عه آتي در دنیا 
نخواهد بود و براي آنكه از قافله پیش��رفت دنیا و منطقه 
به خصوص در رقابت با اقتصاد هاي نوظهور عقب نمانیم 
الزم است تا مدل هاي جديد سرمايه گذاري به خصوص 
مش��اركت خصوص-عمومي و تغییر ن��گاه در افزايش 
بهره وري از زيرساخت هاي موجود در دستور كار قرار گیرد.

دستور جهانگيري براي برخورد با مامور خطاكار 
در پي انتشار گسترده فيلمي در شبكه هاي اجتماعي از يك نوجوان زباله گرد كه از برخورد خشونت آميز ماموران شهرداري منطقه ٣ تهران با خود خبر داده است، 
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور طي نامه اي از وزير اطالعات، فرمانده نيروي انتظامي و همچنين شهردار تهران خواست تا با فوريت و جديت مجرم 
را شناسايي و به دستگاه قضايي معرفي كنند. دراين نامه آمده است: »جنابان آقايان علوي، اشتري و افشاني، خبر بريدن گوش فرزند عزيزمان بسيار دردناك 
و نگران كننده است. انتظار اين است كه موضوع با فوريت و جديت پيگيري و فردي كه اين عمل خيانت آميز را انجام داده است را شناسايي و به دستگاه قضايي 
معرفي نماييد.« همچنين شهردار تهران نيز با صدور دستوري خطاب به مديران شهري ذي ربط خواستار پيگيري و روشن شدن ماجراي مضروب شدن كودك 
زحمتكش كار شد. در نامه محمدعلي افشاني آمده است: »پيرو دستور جناب آقاي دكتر جهانگيري معاون اول محترم رييس جمهوري و در ادامه تذكرات قبلي 
اينجانب و به منظور تكميل پيگيري هاي آغاز شده از ظهر ديروز]دوشنبه[  توسط همكاران منطقه 3 در خصوص پيگيري فيلم منتشر شده از ضرب و جرح يك 
كودك زحمتكش كار، ضروري است در اسرع وقت نسبت به روشن شدن ابعاد كامل موضوع اقدام به عمل آيد.انتظار مي رود در گام اول مشخص شود آيا ضارب 
از عوامل منتسب به شهرداري بوده يا خير و در گام دوم، ضارب شناسايي و سپس به مراجع قضايي ذي صالح معرفي شود.همان گونه كه بارها در جلسات عمومي 
و خصوصي تاكيد كرده ام حفظ احترام و امنيت همه شهروندان و جلب رضايت مندي آنان در چارچوب ماموريت شهرداري، از اولويت هاي اصلي مديريت شهري 

است و انتظار مي رود همه همكاران، پيمانكاران و شركت هاي طرف قرارداد با حساسيت و جديت نسبت به اين مهم اهتمام ويژه داشته باشند.«

برش
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ضوابط جديد
ترخيص انواع كاغذ

معاون امور اقتصاد و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، ضوابط جديد ترخيص انواع كاغذ شامل چاپ 
و تحرير، روزنامه، كالسه، بالكي و LWC را اعالم كرد.

 حسن يونس سينكي معاون امور اقتصاد و بازرگاني 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت با ارس��ال نامه اي 
مش��ترك به محمود نوابي رييس سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان، مجتبي خسرو تاج 
معاون صادراتي وزير و رييس كل س��ازمان توسعه 
تجارت ايران، عس��گري رييس كل گمرك ايران با 
موضوع نظارت و كنترل بر تولي��د، واردات و توزيع 
كاغذ نوش��ت: » ب��ا توجه به اهميت تامي��ن نياز به 
انواع كاغذ )چاپ و تحرير، روزنامه، گالس��ه، بالكي 
و LWC و ض��رورت كنت��رل و نظ��ارت كاغذهاي 
وارداتي، توليد داخل و هدايت آنها براي رس��يدن به 
دس��ت مصرف كنندگان واقعي خواهشمند است 
دس��تور فرماييد موارد به شرح ذيل ابالغ و بر اجراي 

آن نظارت گردد.« 
براساس بند يك اين نامه، ترخيص كليه كاغذهاي 
وارداتي ، منوط به دريافت تاييديه شبكه توزيع و مقصد 
حمل بر اساس اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
)كميته مصوب مورخ97/5/16  كارگروه تنظيم بازار( 
و تخصيص سهميه مطابق با نياز و درخواست وزارت 
آموزش و پرورش با اعالم كتبي مسوول كميته و درج 
مقصد و انبار مربوطه در بارنامه حمل صاحب سهميه 
با استناد به ظرفيت تشكل هاي توليدي و توزيعي. 
در تبصره يك اين بند آورده ش��ده، براي تسهيل و 
تسريع در ترخيص كاغذهاي وارداتي و جلوگيري از 
هرگونه تخلف احتمالي در زنجيره تامين، ترخيص و 
توزيع كاغذ به دو روش قابل انجام است. الف - حمل 
و توزيع كاغذهاي وارداتي با اخذ تاييديه شبكه توزيع 
بطور مس��تقيم از گمرك به خريداران ب- حمل و 
توزيع كاغذهاي وارداتي بر اساس اخذ تاييديه شبكه 
توزيع زا انبار واردكننده. در بند 2 آمده است كه دقت 
شود در اظهار كاال به گمركات از جابه جايي تعرفه و 

دگراظهاري جلوگيري به عمل آيد.
همچنين براساس بند س��ه اين نامه، دفتر مقررات 
صادرات و واردات سريعا تكاليف اين بخشنامه را به 
گمرك و متعاقبا به گمركات اصلي جهت رعايت در 
ترخيص انواع كاغذ ابالغ كند. همچنين براساس بند 
4، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
نسبت به كنترل و نظارت بر مقادير توليد و واردات و 
هدايت محموله ها به مراكز تعيين شده طبق سهميه 
تخصيصي به دس��تگاه هاي ذي ربط )دانشگاه ها و 
موسس��ات آموزش عال��ي و ...( و مصرف كنندگان 
مختلف انواع كاغ��ذ اقدام و گ��زارش مقادير توليد 
و واردات، بارگي��ري و حم��ل را به ص��ورت روزانه با 
س��هميه ها مطابقت داده و كنترل و نظارت الزم را 

مبذول و با تخلفات احتمالي برخورد خواهد كرد. 

شوراي رقابت از قيمت گذاري خودرو خلع يد شد

تجمع اعتراضي به مصوبه پرداخت مابه التفاوت ارزي

تعيين قيمت خودرو در ستاد تنظيم بازار 
گروه صنعت|

بازار خودروهاي داخلي بار ديگر دس��تخوش التهاب 
شده، اما اين بار ظاهرا نهادهاي ذي نفع هم مي خواهند 
از آب گل آلود اين التهاب قيمتي ماهي بگيرند. اگرچه 
مديران عامل دو خودروساز بزرگ مي گويند كه افزايش 
رسمي قيمت ها به نسبت آنچه در بازار سياه شاهد آن 
هس��تيم، به س��فته بازي دالالن پايان خواهد داد، اما 
سخني از چرايي عدم بهبود كيفيت يا تحويل به موقع 
خودروها به ميان نمي آورد. از اين رو، به نظر مي رسد، 
درخواس��ت آنها براي افزايش رس��مي دوباره قيمت 
خودرو در اين آشفته بازار قيمتي، غيرمنطقي باشد. در 
همين حال با وجود اينكه روز گذشته شايع شد كه وزير 
صنعت دستور افزايش قيمت خودروها را صادر كرده، 
اما بالفاصله وزارت صنعت آب پاكي را روي دست همه، 
به ويژه خودروس��ازان ريخت و اعالم كرد كه »فعال« 
خبري از افزايش قيمت ها نيست. از آن سو، »واسپاري 
تعيين قيمت خودروهاي داخلي به ستاد تنظيم بازار و 
خلع يد از شوراي رقابت« در اين زمينه اما خبر ديگري 
بود كه به نوبه خود به التهابات در بازار دامن زد؛ چراكه 
اين اقدام را  مي توان به منزله تالش براي آزادسازي ترمز 
قيمت ها در بازار خودرو در نظر گرفت. بر اين اس��اس، 
از اين پس ش��وراي رقابت صرف��ا مي تواند در جايگاه 
پيشنهاد دهنده قيمت ها عمل كند و تصميم نهايي با 
ستاد تنظيم بازار خواهد بود. اين در حالي است كه بنا به 
گفته هاي رييس اين شورا افزايش قيمت خودروهاي 
داخلي منوط به اعالم گزارش تورم بخشي توسط بانك 
مركزي خواهد بود، خبري كه نشان مي دهد قيمت ها 
قطعا به شكل رسمي افزايش پيدا مي كنند، و بحث تنها 

بر سر زمان و ميزان اين افزايش قيمت است.

  تقاضاي افزايش قيمت در برنامه زنده
بازار خودرو در كشور همزمان با افزايش بي سابقه قيمت ها، 
تغييرات محسوس��ي را از س��ر مي گذارند. وزارت صنعت 
باالخره و در پي تصويب مجلس شوراي اسالمي، شوراي 
رقابت را از فرآيند قيمت گذاري قيمت خودروهاي كمتر از 
45 ميليون تومان كنار گذاشت و اين فرآيند را به ستاد تنظيم 
بازار س��پرد. طبق اعالم وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، 
براساس مصوبه شوراي هماهنگي سران سه قوه، از اين پس 
شوراي رقابت در مورد همه كاالها از جمله خودرو مسوول 
قيمت گذاري نيست و صرفاً مي تواند پيشنهاد دهنده باشد 

و ستاد تنظيم بازار قيمت ها را تعيين و تصويب مي كند.
درهمي��ن حال، اما اي��ن وزارتخانه اعالم ك��رد كه فعال 

برنامهاي براي افزايش قيمت خودروهاي داخلي وجود 
ندارد. اين در حالي است كه دو روز پيش، مديرعامل ايران 
خودرو، در يك برنامه زنده تلويزيوني با اشاره به قيمت هاي 
نجوم��ي در بازار خودروه��اي داخل��ي، تقاضاي مجوز 
افزايش قيمت را مطرح كرده بود. هاشم يكه زارع درباره 
قيمت هاي كاذب فعل��ي در بازار خودرو، مانند پرايد 4۰ 
ميليون توماني گفت: اين قيمت ها كاذب است و چنانچه 
كل ايران را بگرديد، 5۰۰ يا هزار دستگاه خودرو هم با اين 
قيمت معامله نشده است. اما راهكار تامل برانگيز او اين 
بود كه بطور مثال، قيمت پرايد در بازار 4۰ ميليون تومان 
است، حال اگر به خودروساز اجازه بدهند اين محصول را 
5 درصد زير قيمت بازار بفروشد، قطعا بعد از دو سه روز 
قيمت آن به ۳7 ميليون تومان كاهش خواهد يافت و بعد 
از آن هم به قيمت مصوب خواهد رس��يد. حتي مي توان 
مابه التفاوت قيمت مصوب و قيمت بازار را به خودروساز 
نداد و س��ازوكار ديگري براي آن انديش��يد. با اين اقدام 
قيمت ها در بازار س��ياه شديدا افت خواهد كرد و خودرو 
با قيمت مصوب به فروش خواهد رسيد. راهكاري كه به 
نظر مي رسد، هيچ منطق اقتصادي ندارد. زيرا وقتي كه 
بازار كشش افزايش قيمت را ندارد؛ چگونه مي توان چه به 
صورت رسمي يا غيررسمي انتظار داشت كه بازار به سمت 
ثبات و كاهش تقاضا حركت كند. از آن سو اما مديرعامل 
سايپا، ديگر خودروساز بزرگ كشور هم قيمت هاي كنوني 
خودرو را »پايين« دانس��ت و گفت: م��ا درگير اقدامات 
سودجويانه در بازار خودرو هستيم. قيمت محصوالت در 
كارخانه پايين است، اما قيمت فعلي خودروها در بازار را 
نيز قبول نداريم. محسن جهرودي افزود: سايپا نسبت به 
قيمت كنوني پرايد در كارخانه معترض است اما قيمت 
4۰ ميليون تومان��ي را به هيچ عنوان قبول ندارد. در اين 
ش��رايط نبايد به التهاب قيمتي در بازار دامن زده شود. 
قيمت محصوالت سايپا تحت نظارت تعيين شده و سايپا 
نمي تواند به نرخي بيشتر از نرخ هاي مصوب محصوالت 
خود را عرضه كنن��د. او درباره قيمت گذاري خودروهاي 
توليد داخل خواستار تامين قيمت ها در حاشيه بازار شد 
وگفت: در گذشته خودروسازان تجربه مناسب و موفقي 
در زمينه قيمت گذاري خودرو در بازار آزاد داشتند كه با 
اين روند مش��كالت موجود برطرف خواهد شد.اين در 
حالي است كه به نظر مي رسد طرح تقاضا براي افزايش 
قيمت خودروهاي داخلي در ش��رايط ملتهب بازار، آن 
هم در حالي كه هيچ تغيي��ري در كيفيت اين خودروها 
صورت نگرفته، به منزله قرار دادن وزارت صنعت در مقابل 
عمل انجام شده باش��د. اين موضوع از ديگر سو اما با اين 

ادعاي خودروسازان و ساير اصناف درگير در امر توليد و 
فروش خودرو هم در تضاد به نظر مي رسد كه مي گويند 
قيمت هاي كنوني حبابي و غير واقعي اند.از آن سو، »احتكار 
خودرو« اين روزها موجب شده كه انگشت اتهام به سمت 
دو خودروساز بزرگ كش��ور يعني ايران خودرو و سايپا 
چرخيده ش��ود؛ كه واكنش صاحبان اين دو خودروساز 
را نيز در پي داشته است. از اين رو، آنها سعي داشتند در 
اين برنامه تلويزيون��ي از خود رفع اتهام كنند. در همين 
رابطه، مديرعامل ايران خودرو، در مورد اتهام احتكار به 
خودروسازان با هدف فشار براي افزايش قيمت ها اينگونه 
توضيح داد: اگر در تحويل خودرو به مشتري تاخير كنيم، 
بايد جريمه پرداخت كنيم. بنابراين هيچ دليل منطقي 
براي احتكار خودرو وجود ندارد و واقعيت اين است كه به 
دليل تاخير در تامين قطعات نتوانستيم خودرو را به موقع 

به مشتري تحويل دهيم.

  قيمت ها در انتظار گزارش بانك مركزي
روز سه ش��نبه اما تقاضاي خودروسازان براي افزايش 
قيمت خ��ودرو در يك برنام��ه زن��ده تلويزيوني، در 
شرايطي كه شوراي رقابت از قيمت گذاري خودروهاي 
داخلي كنار گذاشته شده، به سرعت به شايعه افزايش 
قيمت در بازارها ختم شد. برخي اخبار از اعطاي مجوز 
افزايش قيمت توسط وزير صنعت حكايت داشتند و 
به عنوان نمونه، از افزايش 7.5 ميليون توماني قيمت 
خودروهاي زير 45 ميليون تومان و افزايش 9.5 ميليون 
توماني قيمت خودروهاي باالي 45 ميليون تومان خبر 
مي دادند. وزارت صنعت اما به سرعت اين اظهارات را 
تكذيب كرده و اعالم كرد بر اساس جلسه اخير شوراي 
رقابت، تصميم گيري در مورد قيمت خودرو به دريافت 
نرخ تورم بخش��ي 5 ماهه نخست امسال موكول شده 
و بنابراين، ادعاي افزايش قيمت بي معني اس��ت. اين 
در حالي است كه در مصاحبه خبري مديران عامل دو 
خودروساز بزرگ كشور نيز اعالم شد كه خودروسازان 
بايد با اعالم آناليز قيمت تمام شده خودروهاي توليدي 
خود، منتظ��ر اعالم نظر مراجع قيمت گذار بمانند.در 
همين راستا اما رييس ش��وراي رقابت، روز دوشنبه از 
نتيجه جلسه اين شورا در مورد افزايش قيمت خودرو 
خبر داد وگف��ت: افزايش قيمت خ��ودرو به دريافت 
استعالم نرخ تورم بخشي از بانك مركزي موكول شده 
است. رضا شيوا ادامه داد: در مصوبات گذشته شوراي 
رقابت، خودروس��ازان بايد توليد خود را حفظ و حتي 
س��االنه 5 درصد افزايش توليد داشته باشند. در كنار 

اين موضوع بايد حاشيه بازار نيز برطرف شود تا مصرف 
كننده واقعي بتواند امكان خريد خودرو را داشته باشد. 
او گفت: متاس��فانه در يكي دو ماه گذشته اين شروط 
اجرايي نشد و حتي شاهد رشد قابل توجه قيمت ها در 
سطح بازار بوديم. شيوا با اعالم اينكه خودروسازان در 
اين جلس��ه اعالم كردند تقاضاي كاذب در بازار ايجاد 
شده است، افزود: به اعتقاد آنها ما سايت را براي فروش 2 
هزار خودرو باز مي كنيم اما يك مرتبه چند صد هزار نفر 
براي خريد به سايت مراجعه مي كنند كه همين موضوع 
باعث اختالل در سايت فروش مي شود. او با اعالم اينكه 
توضيحات خودروسازان براي برخي از اعضا قانع كننده 
و برخي از اعضا مخالف برخي از مسائل بودند، ادامه داد: 
خودروسازان مدعي بودند كه مواد اوليه از جمله پليمر، 
آلومينيوم افزايش پيدا ك��رده كه در كنار اين موضوع 
رشد قيمت ارز نيز بر حجم مشكالت آنها اضافه كرده 
اس��ت. در مجموع رش��د قيمت مواد اوليه كه از سوي 

خودروسازان مطرح شد واضح نبود.

  خودرو چقدر گران مي شود؟
فارغ از فشارهاي خودروسازان براي افزايش قيمت ها 
اما پرسش بزرگ همچنان بر سر جاي خود باقي است: 
خودرو در روزهاي آينده واقعا چقدر گران مي ش��ود؟ 
نخستين متغير در پاسخ به اين پرسش و تعيين سمت 
و س��وي قيمت خودرو در روزهاي آينده، نابس��اماني 
نهادهاي تصميم گير در زمينه خودرو اس��ت. اين در 
حالي است كه خلع يد از ش��وراي رقابت براي تعيين 
قيمت خودروهاي زير 45 ميليون تومان و البته نبود 
زمان بندي مناس��ب براي اعالم قيمت هاي جديد، به 
آشفتگي در بازار دامن زده است. نايب رييس كميسيون 
صنايع و معادن مجلس هم در همين رابطه گفت: در 
شرايط پرنوسان بازار خودرو آزادسازي قيمت خودرو 
اصال به صالح نيس��ت. به گزارش ايسنا، رضا عليزاده 
گفت: اگ��ر وزارت صنعت، معدن و تج��ارت مخالف 

آزادس��ازي قيمت خودرو هم نباشد نبايد اجازه دهد 
اين اي��ده براي خودروهاي زي��ر 45 ميليون تومان به 
اجرا درآيد، چرا كه فلسفه شكل گيري شوراي رقابت، 
حمايت از اقش��ار آسيب پذير جامعه و كمك به حفظ 
قدرت آنان براي خريداري كردن يك خودروي مناسب 
توسط آنان بود اما با آزاد شدن قيمت خودرو و افزايش 
قيمت خودروهاي زير 45 ميليون تومان قدرت خريد 
بخش قابل توجهي از اقشار حقوق بگير از دست مي رود. 
او تاكيد كرد: دولت به هر شيوه و طريق ممكن يا از طريق 
پيش بيني بسته هاي حمايتي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت بايد قدرت خريد اقشار متوسط و ضعيف جامعه 
را حفظ كند تا اين اقشار توان خريد خودروهاي زير 45 
ميليون تومان را داشته باشند.آزادسازي قيمت خودرو 
اما طرفداران خودش را هم دارد. موافقان اين طرح بر 
اي��ن باورند كه دولت بايد با واقعي س��ازي قيمت هاي 
رس��مي خودرو، زمينه خروج دالالن و سفته بازان از 
اين بازار را فراهم كند. در آن صورت مصرف كنندگان 
واقعي نيز موفق به خريد خودرو به قيمت هاي رسمي 
خواهند ش��د. به گفته آنها، اصرار بر تعيين دستوري 
قيمت خودرو بدون توجه ب��ه واقعيت هاي اقتصادي 
همچون افزايش دو برابري ن��رخ ارز و همچنين مواد 
اوليه، نادرست است و زيان آن هم به مصرف كننده و هم 
به خودروساز مي رسد. موافقان آزادسازي قيمت خودرو 
معتقدند كه وضعيت فعلي كه قيمت خودرو در كارخانه 
پايين تر از قيمت هاي واقعي است، شرايط را براي حضور 
دالالن و س��فته بازان فراهم كرده است؛ به گونه اي كه 
همه به دنبال اين هستند كه خودرو را به قيمت رسمي 
از خودروس��از دريافت و در بازار آزاد بفروشند. چنين 
وضعيتي از يك سو به ضرر مصرف كنندگان واقعي است 
كه به دليل هجوم تقاضا نمي توانند خودروي مورد نياز 
خود را به قيمت رسمي تهيه كنند و از آن سو نيز به ضرر 
خودروساز است كه باعث مي شود سود توليد به جيب 

دالالن و سفته بازان برود.

روز گذش��ته سيزدهم ش��هريورماه جاري، جمع زيادي 
از توليدكنندگان و واردكنن��دگان، در مقابل اتاق تهران 
تجمع كردند. آنها در اعتراض به مصوبه هيات دولت مبني 
بر پرداخت مابه  التفاوت نرخ ارز، اقدام به تجمع اعتراضي 

كردند و خواستار لغو اين مصوبه شدند.
محمد رحيميان، س��خنگوي تجمع كنن��دگان گفت: 
متاسفانه در دوره اي كه به دليل تحريم هاي ظالمانه امريكا 
كه طبق بيانات مقام معظم رهبري همان جنگ اقتصادي 
دشمن است و كشور بيش از هر زمان ديگري به همدلي 
و حمايت از بخش خصوصي نياز دارد، دولت با بي تدبيري 
پياپي كمر به نابودي بخش خصوصي بس��ته است. بند 
5 مصوبه ش��ماره 6۳79۳ / ت 556۳2 مورخ 97/5/16 
هيات دولت، مبني بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز توسط 
واردكنندگان و توليدكنندگان و اصالحيه هاي آن، نقض 

عهد دولت در معامله فروش ارز است.
او افزود: دولت ارز را به واردكنندگان وتوليدكنندگان با نرخ 
42۰۰ تومان كه تنها نرخ رس��مي و قانوني كشور بود، به 
صورت قطعي فروخته و وجه ريالي آن را به صورت كامل 
دريافت كرده است و واردكنندگان و توليدكنندگان نيز با 
توجه به تمامي شرايط كشور محاسبات خود را انجام داده 
و براي اس��تفاده حداكثري از زمان موجود قبل از احياي 
تحريم ها بعض��ا اموال و دارايي هاي خ��ود را فروخته و يا 
اقدام به دريافت وام هاي سنگين كرده و مبلغ مربوطه را 

به صورت كامل به دولت پرداخت كرده اند. اكنون دولت، 
به يك باره و با يك مصوبه ناگهاني كه عطف به ماس��بق 
ش��ده، قصد دارد مجددا مبلغ س��نگيني را تحت فشار و 
بدون رضايت واردكنندگان و توليدكنندگان دريافت كند 
و آشكارا با نقض عهد، سعي دارد كه به قيمت ورشكستگي 
هزاران بنگاه توليدي و اقتصادي و بيكاري هزاران نفر، بي 
تدبيري هاي گذش��ته خ��ود را از جيب بخش خصوصي 

جبران كند.
رحيميان تاكيد كرد: ما واردكنندگان و توليدكنندگان 
اين كشور بدينوسيله اعالم مي كنيم كه زير بار اين بدعت 
خطرن��اك براي اقتصاد كش��ور نخواهي��م رفت؛ چراكه 
ظلمي بزرگ به فعاالن اقتصادي دلسوز كشور است. اين 
تصميم كه دولت با توسل به زور و بر خالف قوانين كشور، 
مصوبه اي را عطف به ماس��بق كند، اعتماد بين دولت و 
بخش خصوصي را هدف قرار داده است و بخش خصوصي 
را كه به عنوان سربازان كشور مي توانند بازوي اجرايي عبور 

از تحريم ها و ناجي كشور باشند، نابود مي كند.
او در ادام��ه عنوان كرد: بخش خصوصي كه عزم خود را 
براي نجات كشور از چنگال تحريم هاي ظالمانه دشمنان 
جزم كرده اس��ت، براين باور است كه اين مصوبه نقض 
آشكار عهد دولت است و باعث ورشكستگي شركت هاي 
واردكننده و توليدكننده و همچنين بيكاري گسترده 
نيروهاي فعال كش��ور خواهد شد و ضربه هايي به بدنه 

اقتصاد كشور وارد مي كند، كه در تاريخ ماندگار خواهد 
بود. ضمن اينكه اينگونه بدعهدي ها و بدعت ها باعث از 
بين رفتن ديوار اعتماد بي��ن دولت و بخش خصوصي 
شده و س��بب خروج سرمايه گسترده بخش خصوصي 
از چرخه اقتصادي كشور مي گردد. از اين رو، به منظور 
جلوگيري از اي��ن روند زيان بار براي كش��ور، خواهان 
لغو هر چه س��ريع تر اين مصوبه هستيم. پس از هدايت 
تجمع كنندگان به سالن اجتماعات اتاق تهران، جلسه اي 
با حضور هومن حاجي پور معاون كسب و كار اتاق تهران، 
غالمحسين ملك لو مشاور بانكي، پيمان دارابيان مدير 
مالياتي و غالمرضا ملكي مدير تشكل هاي اتاق تهران 
برگزار ش��د. هومن حاجي پور گفت: مش��كالت پيش 
آمده كه از 21 فروردين ماه سال جاري با بخشنامه هاي 
متع��دد دولت به وجود آمده تج��ار وبازرگانان را در هر 
طبقه اي با مسائل و مشكالت عديده اي مواجه كرده است 
و متاسفانه شاهد هستيم كه اين مشكالت دامن تجارت 
كشور را گرفته اس��ت و روز به روز نيز شدت آن بيشتر 
مي ش��ود. حاجي پور افزود: در جلسات و كارگروه هاي 
مختلفي كه اتاق بازرگاني تهران امكان حضور و گفت وگو 
را دارد ما تمام تالشمان را به كار گرفته ايم تا بخشي از 
اين مسائل را حل و فصل كنيم. ما نيز معتقديم بسياري 
از بخشنامه هايي كه در قالب بسته ارزي دولت صادر شد 

سياست هاي اشتباهي بود.

در صبحانه كاري پارلمان بخش خصوصي با حضور وزير دادگستري عنوان شد 

انتقاد از پلمب فله اي انبارهاي كاال
ادامه از صفحه اول|

در ادامه، دبير انجمن ملي ليزينگ ايران نيز در تشريح 
مشكالت حقوقي صنف خود گفت: بانك ها از پرداخت 
ضمانتنامه هاي بانكي كه به صورت قانوني صادر شده، 
خودداري مي كنند كه اين امر فضاي اعتباري كشور را 
خدشه دار مي كند. به گفته محمدهادي موقعي، يكي از 
مشكالت ديگر، باطل شدن حكم صادر شده در دادگاه ها 
است؛ بطوريكه به تازگي حكم توقيف 2۰۰هزار خودرو 
در دادگاه صادر شده بود اما اين حكم بعد از مدتي باطل 
ش��د. از آنس��و، جمال رازقي، رييس اتاق شيراز نيز از 
برخوردهاي س��ليقه اي بين دولت و بخش خصوصي 
انتقاد كرد و خواس��تار محاكمه بانك هايي ش��د كه 
بندهاي بانكداري بدون ربا را رعايت نمي كنند. حسين 
سالح ورزي، نايب رييس اتاق بازرگاني ايران هم گفت: 
از 11 شاخص سهولت در كسب و كار، 5 مورد مربوط 
به مسائل حقوقي و قضايي است.جايگاه ايران در سال 
جاري از نظر سهولت كسب و كار 4 رتبه تنزل يافته كه 
به نظر مي رسد ضعف در شاخص هاي حقوقي، موجب 

اين تغيير جايگاه شده است.

  اما پيشنهاد وزير چه بود؟
پس از ش��رح مطالبات نمايندگان بخش خصوصي، 
وزير دادگس��تري صراحتا اعالم كرد كه با تش��كيل 

كميته مشترك، بخش خصوصي بايد مطالبات خود 
را اولويت بندي كند تا موضوعات با اولويت باال در صدر 
پيگيري هاي كميته مشترك قرار گيرد. سيد عليرضا 
آوايي البته به لحن گفت وگوي فعاالن بخش خصوصي 
انتقاد كرد وگفت: در اين گردهمايي ها ما بايد به دنبال 
اس��تفاده از ديدگاه هاي كارشناسي يكديگر باشيم نه 
اينكه بخواهيم يكديگر را متهم كنيم؛ كه در اين صورت 
نشست ها بي نتيجه خواهد بود. وزير دادگستري براي 
حل مشكالت توليد وصنعت و نيز پيگيري امور فعاالن 
اقتصادي، اعالم آمادگي كرد تا جلسه و نشست هفتگي 
برگزار شود. او همچنين پيشنهاد كرد تا نمايندگاني 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه قضاييه در اين 
جلسات حضور داشته باشند تا پيگيري مطالبات قضايي 

فعاالن اقتصادي تسريع يابد.
از سوي ديگر، معاون مالكيت فكري وزارت دادگستري 
نيز در اين نشست گفت: وزارت دادگستري در زمينه 
مالكيت فكري كه در اي��ران به صورت مخلوط يعني 
درست همراه با غلط پياده سازي شده به دنبال ايجاد 
بستر اس��ت تا اين مقوله فقط به بحث اختراع محدود 
نش��ود بلكه اصل بر صنعت قرار گيرد و اختراع و بازار 
به عن��وان دو بازوي صنعت باش��ند. به گفته محمود 
حكمت نيا، ما در زمينه تصميم گيري ها در فعاليت هاي 
اقتصادي و نظارت، نق��ص دانش و مديريت داريم كه 

باعث شده تا مشكالتي در كشور ايجاد شود.
محمود عباس��ي، معاون حقوق ش��هروندي وزارت 
دادگس��تري نيز با بيان اينكه بي��ش از 8۰ درصد از 
مباحث حقوق شهروندي همين مباحث مطرح شده 
در نشست است، گفت: دولت الكترونيك وهمچنين 
ش��فافيت به عنوان يكي از مهم تري��ن پارامترهاي 
حقوق ش��هروندي، يكي از نيازه��اي اصلي مبارزه با 
فساد و مفاس��د اقتصادي اس��ت؛ مردم از مسووالن 
جلوتر هستند و مردم بايد مطالبه گر باشند و نيازهاي 
خود را از مسووالن درخواست كنند. همچنين رييس 
سازمان تعزيرات حكومتي با اشاره به وظيفه سازمان 
تعزيرات مبني بر كاهش التهاب در بخش خصوصي 
و افزاي��ش اعتم��اد و آرامش در ميان عم��وم مردم، 
گفت: سياس��ت هاي دولت در برخ��ي مواقع نتيجه 
مطلوب ن��دارد اما هيچ كس به دنبال تضعيف بخش 
خصوصي نيس��ت. به گفته جمال انصاري، ماموريت 
س��ازمان تعزيرات برخورد با متخلفان اس��ت و قطعا 
بايد رويكرد افزايش كارآمدي صورت بگيرد. به گفته 
او، در جلس��ه هفته گذشته س��تاد اقتصاد مقاومتي 
قوه قضاييه،  قرار ش��د تا بخش خصوصي به عضويت 
كميسيون تخصصي اين ستاد درآيد كه از اين پس با 
محوريت برخورداري از ديدگاه هاي بخش خصوصي، 

موضوعات مرتبط در ستاد پيگيري شود.
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 پرداخت غرامت
به خانواده هاي قربانيان سانچي

باشگاه خبرنگاران| از آنجا كه شركت بيمه اي 
P&I به خاطر مش��كالت ناشي از تحريم تاكنون 
موفق به پرداخ��ت غرامت به خانواده ش��هداي 
سانچي نشده است، با تصويب هيات مديره شركت 
ملي نفتكش ايران و به منظور تسريع در اين مهم، 
پرداخت غرامت به خانواده شهداي سانچي از منابع 

اين شركت در دستور كار قرار گرفت.
در راستاي اجرايي شدن اين مصوبه هيات مديره 
ش��ركت ملي نفتكش ايران، از روز يكشنبه )11 
شهريورماه( دريافت مدارك شناسايي از خانواده ها 
و انجام مراحل اداري مربوطه آغاز شد و خانواده هاي 
مذكور ط��ي چند روز آينده س��هم غرامت بيمه 
P&I را مس��تقيما از اين ش��ركت و طبق قرارداد 
پيمان جمع��ي في مابين اين ش��ركت و انجمن 
صنفي كارگري دريانوردان تجاري ايران دريافت 

خواهند كرد.
مبلغ غرامت براساس واحد پولي مورد پذيرش در 
قرارداد پيمان جمعي كه دالر امريكا است پرداخت 
خواهد شد و كليه پرسنل كشتي، فارغ از سمت و 
سابقه شغلي و مليت، مبلغ خسارت را بطور كامل 

دريافت خواهند كرد.
الزم به ذكر است طبق نص قوانين داخلي و قوانين 
مربوط به پرداخت خسارت بيمه هاي بين المللي، 
پرداخت غرامت به آن دس��ته از خانواده شهداي 
سانچي كه انحصار وراثت را انجام نداده اند تا زمان 

انجام امور قانوني مربوطه، امكان پذير نيست.
گفتني است از 30 خانواده ايراني شهداي سانچي 
تاكنون 11 خانواده انحصار وراثت را انجام داده اند 
و مابقي خانواده ها نيز در حال انجام روال اداري و 

قانوني مربوط به انحصار وراثت هستند.

جهش صادرات نفت 
جنوب عراق

ايس�نا| عراق در م��اه اوت رك��ورد جديدي در 
صادرات نفت از بنادر جنوبي خود برجاي گذاشت 
و 3،58 ميليون بشكه در روز نفت در ماه گذشته 
صادر ك��رد. به گزارش پالتس، آم��ار وزارت نفت 
عراق نشان داد دولت فدرال 3،583 ميليون بشكه 
در روز يا معادل 111 ميليون و ۶1 هزار بش��كه از 
مركز و جنوب كشور نفت صادر كرده و بر مبناي 
ميانگين قيمت ۶9،593 دالر براي هر بشكه نفت، 
7،73 ميليارد دالر درآمد داش��ته است. افزايش 
صادرات نفت عراق از بنادر جنوبي عالوه بر پايبندي 
به تصميم اوپك براي محدوديت عرضه، به دليل 
جبران كاهش صادرات از ش��مال اين كشور نيز 
انجام گرفته است. حدود 300 هزار بشكه نفت در 
روز كه پيش از اين در استان كركوك توليد و صادر 
مي شد، از زماني كه دولت فدرال در اكتبر كنترل 
ميادين نفتي را از نيروهاي كرد پس گرفت، متوقف 
شده اس��ت. دولت منطقه اي كردس��تان در اوت 
شاهد افزايش ۴0 درصدي صادرات نفت از طريق 
بندر سيهان تركيه در درياي مديترانه در مقايسه 

با صادرات 3۲0 هزار بشكه در روز در ژوييه بود. 
منطقه كردستان در ماه اوت مجموعا ۴۴5 هزار 
بشكه در روز از س��يهان نفت صادر كرد كه 370 
هزار بشكه در روز از طريق خط لوله مستقل دولت 
منطقه اي كردستان از طريق تركيه بود و باقي آن 

از مخازن سيهان برداشته شده بود.

آغاز اكتشافات نفت 
تركيه در مديترانه

ايرنا| مولود چاووش اوغلو وزير امور خارجه تركيه 
اعالم كرد كه كشورش فعاليت اكتشاف نفت و گاز 

در درياي مديترانه را در پاييز امسال آغاز مي كند.
چاووش اوغلو پس از ديدار با قدرت اوزرساي وزير 
امور خارجه بخش ترك نشين قبرس، با بيان اينكه 
تركيه در منطقه مديترانه شرقي محدوده اقتصادي 
و جمهوري ترك قبرس ش��مالي ني��ز محدوده 
درياي��ي دارد، افزود: تركي��ه پيش تر مانع برخي 
فعاليت ها جهت اكتشاف نفت در منطقه شده است 
و اكنون با خريد سكوي نفتي شرايط براي اكتشاف 

نفت مهيا شده است. 
وزير خارجه تركيه با اش��اره به مذاكره با يونان در 
اين ب��اره اعالم كرد كه امروز ب��ا وزير امور خارجه 
يونان در شهر ازمير نشس��ت دوجانبه اي در اين 
باره برگزار خواهد كرد. مقامات دولت تركيه اعالم 
كرده اند كه هر گونه عمليات اكتشاف نفت و گاز 
در آب هاي حوالي قبرس قبل از مش��خص شدن 
وضعيت وحدت و مالكيت سرزميني بخش ترك 
نشين و رومي نشين اين جزيره اقدامي يكجانبه 
است. كارشناس��ان حوزه انرژي آب هاي اطراف 
جزيره قبرس و نيز مناطق ساحلي نزديك به تركيه، 
سوريه، سرزمين هاي اشغالي فلسطين و مصر را 
يكي از مهم ترين مناطق با ذخيره باالي نفت و گاز 

ارزيابي كرده اند.

مصرف برق در مدار
 47 هزار مگاوات

ايلنا| اوج مصرف برق كش��ور در روز دوشنبه در 
مدار ۴7 هزار مگاوات قرار گرفت.

بر اس��اس گزارش ش��ركت مديريت شبكه برق 
ايران، با كاهش نسبي دما در اكثر نقاط كشور، اوج 
مصرف برق در روز دوشنبه، ۴7 هزار و ۲۴۲ مگاوات 
گزارش شد كه در سال گذشته در همين زمان ۴9 
هزار و ۲85 مگاوات بود و بر اين اس��اس كاهشي 

۲ هزار مگاواتي را در مصرف برق نشان مي دهد.
همچنين ميزان مصرف برق صنايع روز دوشنبه ۴ 
هزار و 531 مگاوات بود كه در مقايسه با روز يكشنبه 

تفاوت چنداني نداشته است.
توليد روزانه انرژي هاي تجديدپذير در كشور شامل 
نيروگاه هاي برق آبي، بادي و خورشيدي براي روز 

دوشنبه چهار هزار و 973 مگاوات بوده است.

رييس جمهوري در مراسم افتتاح سه طرح پتروشيمي : 

زنگنه: هر يك تن افزايش توليد در اتان به معناي حداقل 1000 دالر افزايش صادرات است

اميد اقتصاد ايران به ارزآوري پتروشيمي ها است 

گروه انرژي     نادي صبوري 
ديروز 3 طرح پتروشيمي در عسلويه با حضور 
رييس جمهوري و 2 تن از وزيران كابينه او افتتاح 
ش�د. حس�ن روحاني در چندمين حضور خود 
در پايتخت انرژي ايران 2 فاز پتروش�يمي هاي 
مرجان و پرديس و بخش نيروگاهي پتروشيمي 
دماوند را افتتاح كرد. بي�ژن زنگنه وزير نفت و 
اميرحاتم�ي وزير دفاع ني�ز رييس جمهوري را 
در اين سفر همراهي مي كردند. حسن روحاني 
رييس جمهور مردم ايران در س�خنان خود در 
مراسم افتتاحيه اين 3 پروژه اين قبيل اتفاق ها 
را در شرايط فعلي كه او آن را »جنگ اقتصادي 
و روان�ي« عليه م�ردم ايران توصي�ف مي كند 
»انقالب�ي گري« و نش�ان حركت و پيش�رفت 
مردم اي�ران اعالم كرد. بي�ژن زنگنه وزير نفت 
نيز ك�ه اخيرا كمتر درباره صنعت پتروش�يمي 
اظهارنظر كرده اس�ت، از پيشرفت اين صنعت 
در 5 سال اخير و افزايش 3.5 ميليارد دالري در 
ارزش توليدات اين صنع�ت صحبت كرد. وزير 
نفت همچنين از روند رو به رش�د توليد اتان به 
عنوان مهم ترين پايه محصوالت پتروشيمي در 
ايران س�خن گفته و از توليدكنندگان خواست 
كه ب�ه تبع اين روند، به س�مت اح�داث هر چه 
بيش�تر واحدهاي الفيني حركت كنند. حضور 
امير حاتمي وزير دفاع ني�ز كه در واقع در قالب 
رييس مجمع صندوق بازنشس�تگي نيروهاي 
مس�لح )س�رمايه گذار 3 طرح پتروشيمي( در 
مراسم حضور داشت عنوان كرد كه اين طرح ها 
منافع اعضاي اين صندوق و منافع ملي ايران را 

به صورت توامان تامين مي كند.
 

 حس��ن روحاني ، رييس جمهوري در مراس��م افتتاح 
طرح هاي بزرگ پتروشيمي مرجان، دماوند و پرديس 
در عسلويه، با اشاره به اينكه دشمن فقط زماني موفق 
مي ش��ود كه اميد و حركت ما متوقف ش��ود، تصريح 
كرد: »دشمنان مشكالتي بر مردم تحميل مي كنند، 
اما محال است بر ايران و ايرانيان مسلط شوند و اينكه 
ما را به قبل از 57 برگردانند، آرزويي اس��ت كه محقق 

نمي شود.«
رييس جمهور با اش��اره به افتتاح اين طرح هاي عظيم 
پتروشيمي گفت: »اجراي اين طرح ها گامي در مسير 
اش��تغال آفريني براي جوان��ان، خودكفايي، اقتصاد 
مقاومتي و ارزآوري بيش��تر براي كشور و مايه افتخار 

همه ما است.«
روحاني متذكر ش��د كه صنعت نفت عالوه بر توليد، 
در طول بيش از يكصد سال گذشته در تحوالت مهم 
سياس��ي ايران هم تاثيرگذار بوده اس��ت و افزود: »در 
كمتر حادثه بزرگ و مهمي در كش��ور است كه نقش 
بسيار ارزشمند كاركنان تالشگر صنعت نفت آشكار و 
روشن نباشد و در سال 57 انقالب ما وقتي پيروز شد كه 

صنعت نفت در كنار انقالب و انقالبيون قرار گرفت.«
رييس جمهور با بيان اينكه در دوران شكوفايي نظام و 
كشور، وارد مرحله جديدي از توطئه بيگانگان شده ايم، 
خاطرنش��ان كرد: »همان هايي كه مي خواستند مانع 
پيروزي ما در انقالب و دفاع 8 س��اله شوند اما ناموفق 
بودند امروز هم در روز ش��كوفايي اين كش��ور در برابر 
عظمت ملت ايران توطئه هاي جديد خودشان را آغاز 
كرده اند. آنان در هر توطئه اي مش��كل براي ما درست 
مي كنند و مسير و جاده همواري را كه براي حركت ما 
آماده بوده، با مشكالتي مواجه مي سازند اما امكان ندارد 
ملت ايران را از حركت، تالش و پيشرفت باز دارند، اين 

كار امكان پذير نيست.«
رييس جمهور با بيان اينكه برخي از طرح ها و پروژه ها 
در دوران تحريم ش��روع ش��د و امروز هم در دوره اي 
كه دش��من در فكر اجراي تحريم هاي جديد اس��ت، 
افتتاح شده است، اظهار داش��ت: »امروز 3 واحد مهم 
به بهره برداري رسيده اس��ت. واحد پتروشيمي مهم 
مرجان كه ي��ك ميليون و ۶50 هزار ت��ن را به عنوان 
محصول دارد و فاز س��وم يك واحد پتروشيمي مهم 
به نام پردي��س كه مجموعه محصوالتش بيش از يك 
ميليون و 700 هزار اس��ت و نيروگاه دماوند كه ۶50 
مگاوات برق توليد مي كند كه مي تواند تأمين كننده 
خدمات جانبي واحدهاي مختلف پتروشيمي باشد.

اين افتتاح ها نشان مي دهد ما در مسير تالش، فعاليت، 
ايثار و فداكاري هستيم.«

روحاني با بيان اينكه ميزان اش��تغال در كشور افزوده 
خواهد ش��د، گفت: »همين طرح براي بيش از 1300 
نفر اشتغال مستقيم و تعداد زيادي اشتغال غيرمستقيم 
به وج��ود مي آورد. يعني در مس��ير اش��تغال و توليد 
حركت مي كنيم و ميلياردها دالر براي توليد به منظور 
تامين نياز داخل و صادرات سرمايه گذاري كرده ايم و 
ان شاءاهلل س��ود ميلياردها دالري در سال هاي آينده 

پيش روي ملت ايران است.«
رييس جمهور با بيان اينكه هر فاز، طرح و پروژه اي كه 
كلنگ زده شود به معناي انقالبيگري و به معناي تالش 
براي عزت ملت ايران است، افزود: »هر پروژه اي هم كه 
افتتاح ش��ود معنايش اين است كه اين ملت در مسير 
تالش و فعاليت خودش هيچگاه نمي ايس��تد و تالش 

خود را ادامه مي دهد.«
رييس جمهور اضافه كرد: »ملت بزرگ ايران در طول 
تاريخ با مشكالت زيادي به صورت جنگ و خشكسالي 
و دعواهاي منطقه اي مواجه بوده اما مردم همواره عزت 
خودشان را نفروختند. اين قنات ها مفهومش چيست؟ 
اينكه بخشي از كشور ما در طول قرن ها به صورت كوير 
بوده، معنايش اين اس��ت كه بارندگي به اندازه كافي 
نيست و هميشه مشكالتي در اين زمينه داشته ايم اما 

پيوسته در برابر مشكالت ايستادگي و عزت خودمان 
را حفظ كرده ايم.«

روحان��ي با تاكيد بر اينكه كاروان تالش و س��ازندگي 
ما متوقف نمي شود، اظهارداش��ت: »1۴ طرح بزرگ 
پتروشيمي از سال 9۲ تا امروز افتتاح و به بهره برداري 
رس��يده اس��ت و روند افتت��اح طرح ه��اي مرتبط با 
پتروشيمي طي سال جاري و سال هاي آتي همچنان 
ادامه مي يابد به گونه اي كه حدود ۶ طرح ديگر در سال 

98 افتتاح خواهد شد.«
رييس جمهور با اش��اره به خودكفايي كشور در توليد 
گازوئيل و گاز و در آين��ده اي نزديك در بنزين، گفت: 
»خداوند نفت خام را به عنوان نعمت به ما داده اس��ت 
ام��ا اينكه اي��ن گاز و نفت را چگونه تبدي��ل كنيم و از 
خام فروش��ي فاصله بگيريم و با تكميل يك سلس��له 
حلقه ها، محصول پرارزش تري به دنيا و جامعه عرضه 
كنيم مهم اس��ت و رس��يدن به اين ه��دف با جذب 

سرمايه هاي داخلي و خارجي ممكن است.«
رييس جمهور با قدرداني از زحمات همه تالش��گران 
عرصه صنعت نفت گفت: »ما در چند س��ال اخير در 
عرصه توليد نفت، دفاع از حقمان در س��ازمان اوپك، 
در ح��وزه گاز و خودكفايي در اي��ن حوزه و همچنين 

پتروشيمي به موفقيت هاي خوبي دست يافتيم.«

    بار ارزآوري كشور بر دوش پتروشيمي ها
روحاني اظهارداش��ت: »ام��روز روز جنگ اقتصادي و 
رواني در برابر ملت ايران است و در صف مقدم اين جنگ، 
بخش هايي هستندكه بار اقتصاد را بر دوش دارند كه از 
مهم ترين آنها صنعت نفت و گاز و پتروش��يمي است. 
وقتي دش��من مي خواهد ما را تحريم كند دست روي 
نفت و صادرات نفت و پتروشيمي مي گذارد و اين نشان 
مي دهد كه در اين مبارزه شما تالشگران عرصه صنعت 

نفت، در خط مقدم اين مبارزه هستيد.«
رييس جمهور افزود: »ما با همه توان مي كوش��يم كه 
نفت را هم توليد و هم صادر كنيم. ما مواد پتروشيمي 
را هم توليد و هم صادر مي كني��م و امروز براي تأمين 
نيازمندي هاي ارز كش��ور، پتروشيمي بار سنگيني را 
بر دوش گرفته اس��ت. تامين بخش بزرگي از ارز بازار 
ثانويه بر دوش پتروش��يمي ها اس��ت. اينكه محصول 
توليدي شما ساالنه مي تواند 1۲ ميليارد تا 1۴ ميليارد 
دالر ارزآوري داشته باشد، معنايش اين است كه شما 
كاركنان وزارتخانه هاي نفت و دفاع و نيروهاي مسلح و 
همه بخش هاي ديگر اقتصادي چه بخش هاي عمومي 
و غيردولتي و همه آنهايي كه امروز براي توليد تالش و 
فعاليت مي كنند، در خط اول مبارزه هستيد و دشمن 
مي خواه��د در همين زمينه فش��ار وارد كند و ش��ما 
بحمداهلل در خط مقدم اين ايستادگي و مبارزه هستيد.« 
رييس جمهور خاطرنش��ان كرد: »بخش هاي دولتي 
و بخش هاي عموم��ي غيردولتي بايد به محض اينكه 
هر واحدي را تكميل كردند، بالفاصله به فكر فروش و 
واگذاري آن به مردم باشند و همان موقع كه خيالتان 
راحت شد كه همه بخش هاي آن واحد تكميل گرديده 

در بازار فروش عرضه كنيد.«

    اهميت محيط زيست در كنار توسعه
 رييس جمهور در ادامه اهميت توجه به مسائل زيست 
محيط��ي را مورد تاكيد ق��رار داد و گفت: »نكته مهم 
ديگري كه ام��روز با آن مواجه بودي��م، امضاء قرارداد 
بسيار خوب براي فلرها و گاز بود. مشعل هاي اين گازها 
مي سوزد و آنچه نصيب مردم مي كند، آلودگي است و 
آنچه نصيب صاحبان آن مي كند اينكه محصولش��ان 
آتش مي گيرد و مي سوزد و موجب آزار ديگران مي شود. 
مساله محيط زيست بسيار مهم است و كاري كه اينجا 
انجام مي دهيد براي منطقه و اس��تان بوشهر، منطقه 
عسلويه، دير، كنگان و ساير نقاط بسيار مهم است اما 
در عين حال از لحاظ محيط زيستي بايد به فكر مردم 

بود كه مردم آزار نبينند.«
روحاني تاكيد كرد: »بايد همه اقدامات محيط زيستي 
كه الزم اس��ت را انجام دهيم و دو قراردادي كه امروز 
انجام ش��د كه عمدتًا مربوط به منطقه خوزس��تان و 
كهگيلويه و بويراحمد و شرق كارون بود ان شاء اهلل شبيه 
آن در اينجا هم انجام بگيرد. همين قراردادي كه امضاء 
ش��د و آقاي زنگنه گفتند كه محصول گازي كه از اين 
فلرها به دس��ت مي آيد در روز ۲۲ ميليون متر مكعب 
است و اين هم از لحاظ اقتصادي و اشتغال به نفع كشور 
است و هم محيط زيست را سالم مي كند و همه اينها 

قدم هاي بسيار مهمي است كه برداشته شده است.«
روحاني با تاكيد بر اينكه بيشترين فرصت هاي شغلي 
بايد در اختيار مردم منطقه باشد، گفت: »مردم مناطق 
انرژي خيز بايد از مواهب آن بيش��ترين بهره را داشته 
باشند. آقاي استاندار در خصوص ميزان حضور ساكنان 
منطقه در اين طرح ها مي گفت قباًل بيست و چند درصد 
بوده و االن سي و چند درصد شده است. اين ارقام خيلي 
كم است اگر بيست و چند درصد بوده خيلي كم است 
و االن هم اگر سي و چند درصد شده، باز هم كم است. 
مردم بومي بايد از اين تحول اقتصادي بتوانند در زندگي 

خودشان سود ببرند.«
رييس جمهور حفظ محيط زيست را اولويت پروژه هاي 
حوزه انرژي دانست و گفت: »از ابتداي دولت يازدهم 
به مهندس زنگنه دو س��ه نكته گفتم و خوشحالم كه 
همه اينها دارد دنبال مي شود. اولين آن گازرساني به 
روستاها بود كه كار بسيار بزرگي در اين 5 سال صورت 
گرفته اس��ت. هر روز تعدادي از روستاهاي ما وارد اين 
مدار مي ش��وند و در اين دوره ۴ الي 5 ساله بيش از 13 
هزار روستا به شبكه گاز كشور متصل شده اند و اين كار 
بسيار ارزشمند است و ادامه پيدا مي كند و ان شاء اهلل 
مساله گازرساني به روستاها در اين دولت تمام مي شود 

و يكي دو استان عقب هستند كه ان شاء اهلل آنها را هم 
بايد پيش ببريم.«

روحاني افزود: »مساله دومي كه به ايشان گفتم همين 
گازهايي است كه در اين فلرها مي سوزد. الحمداهلل امروز 
طرح اجراي آن با سرمايه گذاري داخلي امضاء شد و با 
اجراي آن ضمن حفظ محيط زيست، از سوختن يك 
منبع اقتصادي جلوگيري مي ش��ود. سومين مساله 
فروش نفت ما بيرون از خليج فارس و در درياي عمان 
بود. اين براي من بسيار مهم و يك موضوع استراتژيك 
است و بايد فروش بخش بزرگي از نفت ما از خارك به 
جاسك منتقل ش��ود و اين كار هم امسال شروع شده 
است و در دولت دوازدهم ان ش��اء اهلل به پايان خواهد 
رس��يد تا به اين ترتيب بتوانيم وفادار به وعده و قولي 

باشيم كه به مردم داده ايم.«

    افزايش 76 درصدي صادرات پتروشيمي
بيژن زنگنه وزير نفت صحبت هاي خود را با تش��ريح 
آنچه صنعت پتروش��يمي ايران در 5 سال اخير از سر 
گذرانده اس��ت در قالب آم��ار آغاز ك��رد. وزير نفت از 
افزايش 3.5 ميلي��ارد دالري ارزش توليدات، افزايش 
33 درصدي وزن توليد س��خن گفته و عنوان كرد كه 
صادرات محصوالت پتروشيمي نيز 7۶ درصد افزايش 

وزني را تجربه كرده اند. 
او در ادامه به موضوع افزاي��ش حجم توليدات اتان به 
عنوان مهم ترين پايه توليد محصوالت پتروشيمي در 
ايران پرداخته و عنوان كرد كه توليد اين خوراك مهم از 
3.8 ميليون تن در سال 9۲ به ۶.1 ميليون تن در حال 
حاضر رسيده و در سال آينده به 8 ميليون تن خواهد 
رسيد.  او خطاب به رييس جمهور عنوان كرد كه هر يك 
تن افزايش توليد در اتان به معناي حداقل 1000 دالر 

افزايش صادرات است. 
وزير نفت با اش��اره به اي��ن وضعيت عن��وان كرد كه 
سرمايه گذاران و فعاالن صنعت پتروشيمي بايد در ادامه 
به سمت واحدهاي الفيني حركت كنند كه اتان خوراك 

آنها محسوب مي شود. 
زنگنه كه در ابتداي وزارت��ش در دولت يازدهم وعده 
جهش دوم صنعت پتروشيمي را داده بود در سخنراني 
خود در مراس��م افتتاح 3 طرح پتروش��يمي پرديس، 
مرجان و دماوند عنوان كرد كه كارهاي »مهم« صنعت 

پتروشيمي ايران انجام گرفته است. 
عضو كابينه دولت دوازدهم از فرصت حضور روحاني در 
اين مراسم استفاده كرده و موضوع نياز پااليشگاه سيراف 
به كمك صندوق توسعه ملي را مطرح كرد. زنگنه در اين 
زمينه گفت: »تمام امور مربوط به فاينانس اين پروژه 
بسيار مهم به نتيجه رسيده و با سرمايه گذار خارجي 
توافق صورت گرفته بود. اما اتفاقات اخير روند را عوض 
كرد. اكنون اگر صندوق توسعه به پروژه كمك كند به 

زودي قابل بهره برداري خواهد شد.«
س��يراف طرح بزرگ پااليش ميعانات گازي در ايران 
اس��ت كه هدف آن جلوگي��ري از خام فروش��ي اين 

محصول در نظر گرفته شده است. 
وزير نفت در ادامه صحبت هايش به امضاي ۲ قرارداد 
جمع آوري گازهاي همراه در شرق خوزستان پرداخته 
و عنوان كرد كه اين ۲ طرح هم به بهبود محيط زيست 
و كيفيت زندگي مردم اين مناطق منجر مي شود و هم 

خوراك براي پتروشيمي ها فراهم مي كند. 
در حالي كه موضوع سختي تنفس در عسلويه به ويژه 
در فصول گرم س��ال همواره يكي از چالش هاي مردم 
اين منطقه در زيست روزمره خود بوده است وزير نفت 
وعده داد كه قراردادي براي جمع آوري گازهاي همراه 
فاز 1۲ )بزرگ ترين فاز گازي پارس جنوبي( در هفته 
آينده امضا ش��ود. جمع آوري گازهاي همراه كيفيت 
هواي محيط مناطق نفتي و گازي را به طرز محسوسي 
افزايش مي دهد.  وزير نفت دول��ت دوازدهم در پايان 
صحبت هايش از مردم مناطق عس��لويه، كنگان، دير 
و جم بابت همكاري هاي هميشگي خود با اجراي اين 
دست پروژه ها تشكر كرده و ابراز اميدواري كرد طرح 
وزارت نفت در زمينه كالس هاي كنكور براي ساكنان 
اين مناط��ق منجر به افزايش نق��ش آنها در مديريت 

منطقه شود. 
وزارت نفت طرح كالس هاي كنكور براي دانش آموزان 

۲ منطقه عس��لويه و غرب كارون را در سال تحصيلي 
قبل اجرا كرد كه منجر به قبولي شمار قابل توجهي در 
دانشگاه هاي برتر ايران شده است.  زنگنه اظهار داشت 
كه ۶ س��ال ديگر اين دانش آموزان مي توانند در قالب 

مديران مطرح منطقه خود را توسعه بدهند. 

    سرمايه گذاري عظيم وزارت دفاع
صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح سرمايه گذار 3 
طرح پتروشيمي است كه ديروز افتتاح شدند. همين 
سبب ش��د امير حاتمي به عنوان يك چهره نظامي با 
درجه هاي مختلف روي لباس  نظامي اش س��خنران 
ديگر مراس��م باش��د.  حاتمي آمارهاي دقيق افزايش 
توليد در واحدهاي پتروشيمي پرديس و مرجان را اعالم 
كرده و عنوان كرد كه حجم س��رمايه گذاري صندوق 
بازنشستگي نيروهاي مسلح در اين پروژه ها 1.3 ميليارد 
يورو بوده است.  حاتمي البته تاكيد كرد كه 15 درصد 
اين حجم از منابع خود صندوق و 85 درصد از منابع بازار 

سرمايه و فاينانس خارجي تامين شده است. 
وزير دف��اع دولت دوازدهم اعالم ك��رد كه افتتاح اين 
پروژه ها موجب ايجاد 1۲00 ش��غل مستقيم و شمار 

قابل توجهي شغل غيرمستقيم مي شود.

    مشعل هاي شرق كارون خاموش مي شوند
در همين مراسم، ۲ قرارداد بهسازي و نوسازي تاسيسات 
جمع آوري گازهاي مشعل استان خوزستان، بين شركت 
ملي مناطق نفت خيز جنوب با هلدينگ خليج فارس و 
پتروشيمي مارون )هر يك به طور مجزا( امضا شد. اين 
قراردادها موس��وم به قراردادهاي بهس��ازي و نوسازي 
تاسيسات جمع آوري گازهاي مشعل مناطق نفت خيز 
جنوب مشتمل بر 3۲ طرح است كه در مجموع با اعتبار 
1.۲ ميليارد دالر با هدف جلوگيري از سوزاندن روزانه 
حدود ۲۲ ميليون متر مكعب گاز )معادل 7۶0 ميليون 

فوت مكعب( در منطقه ش��رق رودخانه كارون امضا و 
مقرر شده است ظرف ۲ سال ونيم  آينده به اجرا درآيد.

با اجراي اين 3۲ طرح ، روزانه 510 ميليون فوت مكعب 
به خوراك پتروشيمي در حال احداث بيدبلند۲ و روزانه 
۲50 ميليون فوت مكعب به خوراك پتروشيمي مارون 
اضافه خواهد شد. با جمع آوري اين گازها، توليد مايعات 
گازي ش��ركت ملي مناطق نفت خيز جنوب هم حدود 
38 هزار بشكه در روز افزايش مي يابد كه سبب افزايش 
خوراك پتروشيمي بندرامام خواهد شد. به اين ترتيب 
ساالنه در مجموع 1.۶ ميليون تن اتان و تركيبات گازي 
سنگين تر از آن و 1۴ ميليون بش��كه مايعات گازي به 
خوراك واحدهاي پتروشيمي افزوده مي شود كه گامي 
بلند در مسير رفع مشكل كمبود خوراك بخش بزرگي 
از واحدهاي پتروشيمي كشور به شمار مي رود. ارزش 
اين ميزان خوراك براي شركت ملي نفت ايران ساالنه 
حدود 1300 ميليون دالر است و ارزش توليد محصوالت 
پتروش��يمي حاصل از خوراك اضافي اين طرح ها نيز 
س��االنه حدود ۲۶00 ميليون دالر برآورد مي شود. اين 
طرح ها همچنين سبب مي شود روزانه حدود 1۶ ميليون 
مترمكعب گاز طبيعي سبك در اختيار شركت ملي نفت 
ايران قرار گيرد. گفتني اس��ت كه جمع آوري گازهاي 
مشعل، افزون بر بهبود محيط زيست مناطق عملياتي 
نفت و گاز و ترسيم ميزان تعهد صنعت نفت به حركت 
در مسير توس��عه پايدار و اجراي سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي، از موضوعات م��ورد تاكيد رييس جمهوري 
اس��ت كه اين مهم با دستور، نظارت و پيگيري مستمر 
وزير نفت همواره در دستور كار قرار داشته و در همين 
مسير، شركت ملي نفت ايران با شركت هاي پتروشيمي 
داخلي متقاضي خوراك به توافق جامعي دست يافته 
است؛ اجراي اين توافق، از يك سو به تسريع طرح هاي 
جمع آوري گازهاي مشعل و از سوي ديگر به تامين بهتر 

خوراك پتروشيمي ها منتهي مي شود.

با آغاز به كار رس�مي فاز س�وم پتروش�يمي 
پرديس، اين مجتمع به بزرگ ترين توليدكننده 
اوره و آمونياك منطق�ه خاورميانه با ظرفيت 
توليد ساالنه پنج ميليون و 2۶5 هزار تن اوره 

و آمونياك تبديل مي شود.
هزينه اجراي اين پ�روژه 5۰2 ميليون يورو 
بوده كه از مح�ل درآمد فازهاي نخس�ت و 
دوم مجتمع پتروشيمي پرديس تامين شده 
 اس�ت. اين هزينه ش�امل احداث واحدهاي 
جانبي يوتيليت�ي از جمله دو بويلر هر كدام 
به ظرفيت 15۰ تن در س�اعت، طرح توسعه 
 آبگي�ر و احداث واح�د تولي�د آب  DM  به 

ظرفيت 3۰۰ مترمكعب در ساعت است.
واحد آمونياك فاز سوم پتروشيمي  پرديس از 
زمان بهره برداري در آبان ماه پارسال تاكنون 
موفق به توليد 32۷ هزار تن آمونياك شده كه 
اين ميزان معادل   ۶۹ درصد برنامه پيش بيني 

شده تا پايان شهريورماه امسال است.
در اين مدت واحد اوره فاز س�وم، ۴۰1 هزار تن 
اوره توليد كرده است كه پيش بيني مي شود 
اين  مقدار تا پايان شهريورماه به 522 هزار تن 
برسد. بر اين اساس تا پايان شهريورماه واحد 
اوره فاز سوم پتروشيمي  پرديس به ۷۰ درصد 

برنامه پيش بيني شده خود دست مي يابد.

پرديس؛ بزرگ ترين توليدكننده اوره جهان

توليد تجاري پتروش�يمي مرجان با ظرفيت 
توليد يك ميليون و ۶5۰ هزار تن متانول از 2۹ 
مرداد ماه امس�ال آغاز شده و با توجه به آماده 
نبودن فازهاي دو و سه طرح پتروشيمي دماوند، 
واحد توليد اكس�يژن پتروش�يمي مرجان به 
منظور تامين برخي خدمات يوتيليتي )خدمات 
پشتيباني( امسال به بهره برداري رسيده است. 
شركت پتروشيمي دماوند، مجري طرح تامين 
يوتيليتي و آفسايت فاز دوم پتروشيمي منطقه 

ويژه اقتصادي انرژي پارس است. پيش از اين 
قرار بود يوتيليتي واحدهاي پتروشيمي فازدوم 
عسلويه مانند فاز يك، به صورت متمركز تامين 
شود، اما با توجه به روند پيشرفت پتروشيمي 
مرجان و زمان بر ش�دن روند خصوصي سازي 
ط�رح دماوند، پتروش�يمي مرجان ب�ا تغيير 
راهب�رد و براي جلوگي�ري از تاخير در توليد، 
اقدام به ساخت واحد ASU )توليد اكسيژن( 

كرده است.

افتتاح طرح جديد متانول پتروشيمي مرجان

گش�ايش ف�از نخس�ت ني�روگاه مجتم�ع 
پتروشيمي دماوند شامل نيروگاه با ظرفيت 
توليد يك هزار و ۹۰۰ مگاوات برق شامل 12 
توربي�ن و واحد بخار اين ني�روگاه، امروز به 
بهره برداري رسمي رسيد. در كنار راه اندازي 
واحده�اي توليد ب�رق و بخار پتروش�يمي 

دماوند، با بهره برداري از تاسيس�ات GIS و 
پس�ت هاي انتقال ب�رق، هم اكن�ون امكان 
تامين برق مورد نياز طرح هاي به بهره برداري 
رس�يده و پروژه ه�اي در ح�ال س�اخت 
پتروشيمي در فاز دوم منطقه ويژه پارس هم 

فراهم شده است.

گشايش فاز نخست نيروگاه مجتمع پتروشيمي دماوند
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عكسروز

چهرهروز

كباِب كتاب  بر آتش قليان
مسعود مهرابي مي گويد در كنار هم قرار دادن آمار مصرف روزانه شش هزار ُتن زغال )كه برخالف كاغذ قابل بازيافت هم نيست( از چوب 
جنگل ها و مزارع ايران، در برابر ۳۴۵ ُتن كاغذ براي چاپ كتاب كه ۸۰ درصد آن از خارج كشور وارد مي شود نشان دهنده عمق فاجعه 
زيست محيطي و زيان هاي جسماني  است.مدير ماهنامه سينمايي »فيلم« در يادداشتي نوشته است: بين مردم ايران باور نادرستي 
درباره مصرف كاغذ وجود دارد؛ باور دارند مصرف كاغذ باعث از بين رفتن جنگل ها و آسيب زدن به محيط زيست مي شود. اين باور چنان 
فراگير شده است كه حتي تعدادي از دانش آموختگان دوست داِر طبيعت، كتاب و نشريه نمي خرند و آن را در فضاي مجازي مي جويند 
و گاهي اوقات رايگان دانلود مي كنند! در حالي كه بخش عمده اي از كاغذ براي چاپ كتاب و روزنامه و مجله از چوب جنگل هاي صنعتي 

و مصنوعي به شكل كاشت نهال در زمين هاي بارور و زراعت چوب  است كه باعث افزايش تعداد درختان جهان مي شود.

ايستگاه

»ون گوگ« در ونيز 
فيلم »دروازه ابديت« كه به زندگي 
»ونسان ون گوگ« نقاش سرشناس 
هلندي مي پ��ردازد اولين نمايش 
جهان��ي خود را در جش��نواره ونيز 

تجربه كرد.
به گزارش ايس��نا به نقل از رويترز، 
فيلم زندگي »ونس��ان ون گوگ« 

ب��ا عن��وان »دروازده ابديت« ب��ه عنوان يك��ي از فيلم هاي بخ��ش رقابتي 
هفتادوپنجمين جشنواره فيلم ونيز به روي پرده رفت. اين فيلم به كارگرداني 
»جولين شنابل« به زندگي »ون گوگ« فقير در دهه ۱۸۸۰ ميالدي در پاريس 
مي پردازد؛ جايي كه آثار هنري او در بهترين حالت ناديده گرفته مي شد و در 

بدترين حالت بي ارزش تلقي مي شد و مورد تمسخر قرار مي گرفت. 
داستان فيلم در جنوب فرانسه و در بيرون و داخل آسايشگاه رواني ادامه 
مي يابد و چند سال بعد با مرگ اين هنرمند ۳۷ ساله بر اثر اصابت گلوله اي 
به شكمش پايان مي يابد اما بر خالف آنچه مورخان معتقدند، درگذشت 

»ون گوگ« در فيلم به صورت خودكشي نشان داده نشده است. 
»ويلم دفو« بازيگر نامزد اسكار به سبب ويژگي هاي خاص چهره بهترين 
گزينه براي ايفاي نقش »ونس��ان ون گوگ« در اين فيلم بوده است و در 
نقش مردي بسيار تنها بازي كرده كه آرامشش را تنها در طبيعت و كارش 
مي يابد. »دف��و« بازيگر نقش اين نقاش جريان س��از تاكنون دو بار براي 
فيلم هاي »جوخه« )۱۹۸۶( و »س��ايه خون آشام« )۲۰۰۰( نامزد جايزه 

اسكار بهترين بازيگر نقش مكمل مرد شده است. 

بازارهنر

ثبتمليآيين»ِگلمالي«

»روياينيمهشبتابستان«درتئاترشهر

سكوتدربارهنوازندگانخياباني

هر س��اله آيين هاي ِگل مال��ي و چمرانه 
هم زمان با عاشوراي حسيني در خرم آباد 
برگزار مي شود و مردم اين شهر اوج عزاي 
خود در شهادت امام حسين )ع( را با اجراي 

اين آيين ها به نمايش مي گذارند.
رييس ش��وراي هيئات مذهبي كش��ور 
از ثب��ت مل��ي آيين ع��زاداري س��نتي 
»گل مال��ي« م��ردم لرس��تان در آيين 

اختتاميه شانزدهمين اجالس بين المللي پيرغالمان 
حس��يني خبر داد. به گزارش ايس��نا، حجت االسالم 
روح الدي��ن دريكوند گف��ت: از فعاليت ه��اي كميته 
تشكل هاي ديني و هيئت هاي مذهبي، به هماهنگي 
هيئت هاي مذهبي و تش��كل هاي اقوام و مذاهب در 
استان، پيگيري و شناسايي گروه هاي موثر در تجميع 
و تشكيل هيئت هاي مردمي براي استقبال، شناسايي 
و جذب نيروهاي معتمد و خدوم استاني براي حضور 
در شانزدهمين اجالس بين المللي پيرغالمان حسيني 
اش��اره كرد. او راه ان��دازي تيم ها و گروه ه��اي موثر و 
خودجوش ب��راي تبليغ و توس��عه مفهومي اجالس 
پيرغالمان، دعوت از مداحان استاني و كشوري براي 
ش��ركت در اين اجالس را از ديگر فعاليت هاي كميته 
تش��كل هاي ديني و هيئت هاي مذهبي عنوان كرد. 
رييس ش��وراي هيئات مذهبي كشور در ادامه عنوان 

كرد: در شانزدهمين اجالس بين المللي 
پيرغالمان حس��يني كميت��ه اي جهت 
معرفي آيين ِگل مالي عزاداري س��نتي 
مردم لرس��تان تشكيل ش��ده كه در اين 
راستا در روز اختتاميه اجالس، دسته جات 
و هيئت هاي عزاداري لرستان در حالي كه 
خود را گل مالي كرده اند وارد اجالس شده 
و اين آيين سنتي استان ثبت ملي خواهد 
ش��د. آيين ِگل مالي مردم خرم آباد و برخي شهرهاي 
استان لرستان از جمله كوهدشت كه آييني به يادگار 
مانده از پيشينيان قوم لُ��ر است، سال هاست كه اوج 
غم و اندوه اين مردم واليتمدار را در عزاي سيدالشهدا 
نش��ان مي دهد.براي برگزاري آيي��ن گل مالي مردم 
عزادار خرم آباد هم زمان با عصر تاسوعا، حوضچه هاي 
بزرگ سه تا شش متري را آماده كرده و خاك رس نرم 
را در ميان اين حوضچه به صورت گنبدي جمع آوري 
مي كنند. دور تا دور اين حوضچه را با گالب تزيين كرده 
و مردم عزادار نيز شمع استغفار و طلب حاجت خود را 
با فرا رسيدن شب، در اطراف حوضچه روشن مي كنند. 
صبح روز عاش��ورا، پيش از طلوع آفتاب، خاك رس با 
گالب ها مخلوط ش��ده و گلي نرم و يك دست حاصل 
ش��ده، گلي كه با حاجات و استغفار عزاداران آميخته 

شده و بر پيكر آنها نقش مي بندد.

نمايش »روياي شب تابستان« نوشته 
ويليام شكس��پير، به كارگرداني مريم 
كاظمي و تهيه كنندگي اميرحس��ين 
ش��فيعي از توليدات انجمن هنرهاي 
نمايشي استان تهران از ۱۱ شهريورماه 
اجراهاي خود را در س��الن اصلي تئاتر 
شهر آغاز كرد. به گزارش ايسنا، نمايش 
»روياي نيمه شب تابستان« به عنوان 

هفتمين نمايش توليد شده دركارگاه هاي آموزشي 
انجمن هنرهاي نمايش��ي اس��تان تهران  با حضور 
هنرجويان و هنرمندان شهرس��تان هاي مختلف 
استان تهران اجراهاي خود را در سالن اصلي مجموعه 
تئاتر ش��هر آغاز كرده اس��ت. اي��ن نمايش حاصل 
برگزاري كارگاه آموزشي با حضور مريم كاظمي از 
شهريور ماه سال ۹۶ توسط انجمن هنرهاي نمايشي 
در شهرستان هاي ورامين، پيشوا و قرچك است كه 
فرايند آموزش و تمرين آن يك سال به طول انجاميده 
است. پيش از اين نيز انجمن هنرهاي نمايشي استان 
تهران با تمركز در برگزاري كارگاه هاي آموزش��ي 
خود نمايش اس��ب به كارگرداني آرش دادگر را در 

كارگاه دكور تاالر وحدت به روي صحنه 
برده است. 

نمايش »روياي نيمه ش��ب تابستان « 
نوش��ته »ويليام شكسپير«، با ترجمه، 
طراحي و كارگرداني مريم كاظمي و تهيه 
كنندگي امير حسين شفيعي و با بازي 
عرفان ميدانلو، هومن رهنمون، حسام 
كالنتري، رسول حق شناس، راضيه ده 
 پاييني، سميه كيادربندسري، فاطمه خدابنده لو،

رضامحمديان، آرزو رستمي فر، آرزوحالجي، رضا 
نجاري، محس��ن شيرازي، حس��ن همتي، عباس 
ابوالفضلي، الهام قره خان بيكلو، فربدتجويدي، ميثم 
سپاه منصوري، اميرمحمدملكي، محمد نسترن، 
نيلوفر كوش��امهر، ش��قايق اصالني، ريحانه فدايي 
اردستاني، عطيه اس��المي، آتنا طالبي آذر، حديثه 
سهرابي، اميد كفايتي، بهادرميرناصري، اميرحسين 
ش��يخي، مرتضي كريميان بهرنگ رهنمون، علي 
پناهي، پارس��ا پازوكي و علي اصغر حق ش��ناس تا 
دوشنبه ۱۹ شهريور ماه ۹۷ هر شب ساعت ۳۰: ۱۹ 
در سالن اصلي مجموعه تئاتر شهر اجرا خواهد شد.

احمد مسجدجامعي ضمن اشاره به سهم 
ارشاد و شوراي شهر در زمينه سامان دهي 
فعاليت نوازندگان خياباني، از س��كوت 
قانون درباره اين پديده س��خن گفت. به 
گزارش مهر، احمد مسجدجامعي عضو 
شوراي اسالمي ش��هر تهران در حاشيه 
حضور يك گروه از نوازندگان خياباني در 
جشن مستقل سينماي مستند درباره 

سهم شوراي شهر در سامان دهي اين پديده خياباني 
گفت: از دو منظر مي توان در اين زمينه صحبت كرد. 
از نظر زيرساخت ها و تامين امكانات براي فعاليت هاي 
فرهنگي در ش��هر حتما اين مساله به حوزه مديريت 
شهري و طبيعتا شوراي شهر مرتبط مي شود كه شورا 
هم در اين زمينه مسووليت هاي خود را انجام مي دهد، 
اما از منظر صدور مجوز فعاليت، حتما مسووليت اصلي 
بر عهده وزارت ارشاد است. او با اشاره به حضور فعال 
گروه هاي موس��يقي خياباني در نقاط مختلف شهر 
ادامه داد: ظاهرا در ح��ال حاضر برخوردي با فعاالن 
اين حوزه صورت نمي گيرد و ش��اهد س��كوت قانون 

برابر اين پديده هستيم. مسجدجامعي 
ماهيت اجتماعي اين پديده را مورد تاكيد 
قرار داد و گفت: زماني حتي برنامه هاي 
رس��مي و داراي مجوز موس��يقي هم با 
دست اندازهايي مواجه مي شد اما امروز 
در آن زمينه هم ش��اهد سكوت از سوي 
مخالفان هستيم. باالخره اين پديده ها 
تا حدودي تحت تاثير شرايط اجتماعي 
جايگاه خود را پيدا مي كنند اما اگر بحث مجوز براي 
اين فعاليت ها به ميان بيايد حتما متولي تصميم گيري 
در اين زمينه وزارت ارشاد خواهد بود. اين عضو شوراي 
ش��هر با تاكيد بر اينكه »اين جنس پديده ها چندان 
قراردادي نيستند« افزود: معتقدم اين فعاليت ها در 
آينده جايگاه رسمي خود را پيدا خواهد كرد و خيلي 
هم منتظر قراردادها نخواهند ماند. اصحاب قانون هم 
برابر اين سير طبيعي غالبا سكوت مي كنند، همانطور 
كه امروز هم شاهد اين سكوت هستيم ولي در آينده 
مخالفت ها و موافقت ها با اين پديده به يك نقطه تعادل 

و ثبات طبيعي خواهد رسيد.

میراثنامه

نگراني از سرنوشت دايناسور كرماني 
يكي از نخستين و ارزشمندترين 
نمونه دايناسوري كه سال ۱۳۸۱ 
در نخستين پي جويي دايناسورها 
در منطقه بيدآباد كرمان كشف و 
به موزه برزيل امانت داده شده بود، 
احتماال در آتش سوزي اين موزه 

ملي از بين رفته است. 
به گزارش ايس��نا، آتش س��وزي رخ داده در موزه ملي برزيل بعدازظهر 
يكش��نبه ۱۱ شهريور باعث شد تا آثار تاريخي و طبيعي بسياري در اين 
موزه ۲۰۰ ساله در آتش بسوزند، حاال بعد از گذشت دو روز از اين اتفاق، 
علي هژبري - دانش��جوي دكتري باستان شناسي دانشگاه تهران – در 
متني كه در فضاي مجازي منتش��ر كرده، از وجود يك نمونه ارزشمند 
دايناسوري كشف ش��ده از منطقه بيدآباد كرمان در آن موزه ملي خبر 
مي دهد كه به نظر مي رس��د در ميان ۲۰ ميليون اثر طبيعي و تاريخي 

ديگر از بين رفته است.
 محمدرضا كارگر، مدير اداره كل موزه ها در اين زمينه به ايسنا مي گويد: 
سازمان ميراث فرهنگي مس��وول نمونه هاي اشياي تاريخي و فرهنگي 
است، در حالي كه نمونه فسيل دايناسوري جزو آثار طبيعي است كه بيشتر 
مربوط به محيط زيست، زمين شناسي و فسيل شناسي مي شود چيزي كه 
ما اصال در آن دخالتي نداريم و حتي از اين موضوع اطالعي نداشته ايم. او 
همچنين تاكيد مي كند: از هيچ كدام از موزه هاي ايران، هيچ اثر تاريخي 

و فرهنگي در موزه  برزيل در معرض نمايش نبوده است.

تاريخنگاري

ترور اتابك و جايگزيني مشيرالسلطنه 
چهاردهم ش��هريور ۱۲۸۶، محمدعلي ش��اه پس از آنكه ميرزا علي اصغرخان 
 اتاب��ك ترور ش��د، در حكمي مي��رزا احمدخ��ان مشيرالس��لطنه را به عنوان 

رييس الوزرا انتخاب كرد. 
مي��رزا علي اصغر خ��ان، ملقب ب��ه امين الس��لطان، فرزن��د دوم ابراهيم خان 
امين السلطان، صدراعظم سه پادش��اه قاجار، ناصرالدين شاه، مظفرالدين شاه 
و محمدعلي ش��اه و از گرجي هاي ايران بود. به ترتي��ب به القاب صاحب جمع، 
امين الس��لطان، و اتابك اعظم ملقب بود. نام خانوادگي راي��ج نوادگان او اكثراً 
معروفي اتابكي كرونديان و گرجي س��ينكي اس��ت. سياس��تمدار حرفه اي و 
كاركش��ته و بازيگر ماهري بود ك��ه به قريب ربع قرن در س��مت هاي وزيري، 
وزيراعظمي و صدراعظمي به تمام نكات پنهان و آشكار سياست وقوف داشت و 
بر اثر مسافرت هاي مكرر به اروپا و ساير كشورها از سياست جهان نيز اطالعات 
زيادي به دس��ت آورده بود. در اواخر عمر خود در ميان سياست هاي خارجي، 

نزديكي به دولت تزاري روسيه را مناسب تر از امپراتوري بريتانيا مي دانست.
هشتم مرداد ۱۲۸۶ شمسي بود كه جلسه علني مجلس به رياست صنيع الدوله 
بعدازظهر تشكيل شد. اتابك و اعضاي كابينه نيز در جلسه حضور يافتند. اتابك 
نخست سيدمحمود خان عالالملك را به سمت وزير عدليه و ميرزا حسن خان 
مستوفي الممالك را به سمت وزير جنگ معرفي كرد. آن گاه گزارش مفصلي 
از اوضاع و احوال كش��ور به اطالع مجلس رسانيد و پيام محمدعلي شاه را در 
باب اتمام قانون اساس��ي به نمايندگان ابالغ كرد، و افزود با كمك نمايندگان 
به زودي مش��كالت برطرف خواهد شد؛ و نظم و ترتيب در مملكت حكمفرما 
خواهد شد. در پاسخ نطق اتابك چند نفر سخنان تملق اميري ايراد كردند. پس 
از ختم جلس��ه، اتابك و بهبهاني مدتي در يكي از اتاق هاي مجلس به مذاكره 
نشس��تند و بقيه نمايندگان نيز به كارهاي خود مشغول شدند. دو ساعت از 
شب گذش��ته بهبهاني و اتابك از مجلس و صحن بهارستان خارج شدند و در 

حالي كه گرم صحبت بودند در مقابل مجلس سه گلوله به سوي اتابك شليك 
شد. اتابك در دم جان س��پرد. قاتل پس از سوءقصد فرار كرده بود، اما اندكي 
پايين تر از ميدان بهارستان در سرچشمه دستگير شد، ولي حين دستگيري 

با تپانچه خودكشي كرد.

كیوسك

 خاكستري 200 ساله
در برزيل

  وال استريت ژورنال: 
م��ردم برزي��ل در برابر 
م��وزه مل��ي س��وخته 
تجمع كردند. آنطور كه 
اي��ن روزنامه در صفحه 
اول خود منتش��ر كرد، 
معترضان ب��ا تجمع در 
برابر ساختمان موزه ملي 
برزيل ك��ه طعمه آتش 

ش��د، دولت را به علت كاهش بودجه مس��وول 
اين حادثه دانس��تند. طبق گزارش هاي منتشر 
شده، موزه ملي ۲۰۰ ساله برزيل و اشياء باستاني 
موجود در آن در آتش سوختند. اين موزه ملي كه 
۲۰۰ سال قدمت دارد روز يكشنبه دچار حريق 
شد. آتش به حدي گسترده شد كه احتمااًل ۲۰ 
ميليون شيء باستاني و يادبود تاريخي را از بين 
برده باشد. شركت كنندگان در اين تجمع در برابر 
ساختمان موزه ملي در ريودوژانيرو برگزار شد، 
دست نوشته هايي در دست داشتند كه روي آنها 
نوشته شده بود، »موزه ملي قرباني كاهش بودجه 

از سوي تمر )رييس جمهور برزيل( شد.« 

 لوموند: 
اي��ن روزنامه در صفحه 
اول خ��ود، گزارش��ي از 
فشار احزاب بر امانوئل 
ماكرون منتش��ر كرد. 
طب��ق اي��ن گ��زارش، 
رييس جمهوري فرانسه 
قص��د دارد ب��ه منظور 
اجراي سياس��ت هاي 

اصالحاتي خود كابينه را ترمي��م كند. ماكرون 
اميدوار است تا با گذشت ۱۶ ماه از تصدي قدرت 
در فرانسه با اعمال تغييراتي در دولت خود، زمينه 
را براي تجديد نظر در برنامه هاي اقتصادي مورد 
نظر فراهم كن��د. به گزارش لومون��د، اين اقدام 
پس از اس��تعفاي غيرمنتظ��ره »نيكالس اولو« 
وزير محيط زيست اين كشور صورت مي گيرد. 
اولو هفته گذش��ته ضم��ن اع��الم نارضايتي از 
سياست هاي دولت فرانسه و تعهدات توخالي در 
زمينه محيط زيست از سمت خود كناره گيري 
كرده بود. اين در حالي است كه محبوبيت ماكرون 
در ميان مردم در پي وقايع متعدد روندي نزولي به 

خود گرفته است.

  فايننشال تايمز: 
اي��ن روزنامه در صفحه 
ضم��ن  خ��ود،  اول 
ز  ا عكس��ي  نتش��ار  ا
م��وزه  آتش س��وزي 
برزيل، از آغاز طرح هاي 
اقتص��ادي  رياض��ت 
در آرژانتي��ن خبر داد. 
طب��ق اي��ن گ��زارش، 

رييس جمهوري آرژانتين براي تثبيت اقتصاد اين 
كشور، تدابير جديد رياضت اقتصادي اعالم كرد. 
به گزارش فايننش��ال تايمز، مائوريسيو ماكري، 
ماليات هاي جدي��دي را براي ص��ادرات غالت 
اين كشور كه س��ومين توليدكننده بزرگ دانه 
سويا در جهان است اعالم كرد و از كاهش شديد 
هزينه كردهاي دولت طي يك برنامه اضطراري 
براي متوازن كردن بودجه سال آينده خبر داد. اين 
درحالي صورت مي گيرد كه دولت راست گراي 
او در تالش اس��ت تا صندوق بين المللي پول را 
تشويق كند، برنامه وام ۵۰ ميليارد دالري به اين 
كشور را با سرعت بيشتري به پيش ببرد. پس از 
اعالم اين اقدامات، نرخ برابري پزو با دالر، ۳.۱۴ 

درصد افت كرد.

افزايشتلفاتتوفاندريايي»ماريا«درپورتوريكوپسازيكسال

الههباقري|
۲۱ س��پتامبر ۲۰۱۷، ماري��ا، توفان 
قدرتمند اقيانوس اطلس پس از گذر 
از جزيره دوميني��كا در كاراييب، به توفاني فوق 
استوايي درجه پنج تبديل شد و مناطق بسياري 
از جمله پورتوريكو را درنورديد. آنطور كه در آن 
زمان گزارش ش��د، اين توفند هنگام گذشتن از 
پورتوريكو بين درجات چهار و پنج در نوسان بود. 
پس از آن، بارندگي ش��ديد نيز خسارات فراواني 
در پورتوريكو به جا گذاش��ت و تعداد بسياري را 
بي خانمان كرد. به دنبال اين خسارات، مركز ملي 
توفند امريكا هشدار داد كه بارندگي شديد ناشي 
از توفان مي تواند باعث سيل و رانش زمين شود 
و جان م��ردم را تهديد كن��د. در هفته اول پس 
از اي��ن حادثه، دونالد ترام��پ، رييس جمهوري 
امريكا از اين منطقه ديدن و انتقادهاي بسياري از 
هدر رفتن بودجه امريكا در پورتوريكو داشت. او 
همچنين در مقاب��ل اعتراض مقامات پورتوريكو 
درب��اره عملكرد ضعيف دولت در امدادرس��اني، 
خطاب به مردم اين مجمع الجزاير اعالم كرد كه 
شمار تلفات آنها ناچيز بوده و بايد خوشحال باشند 
كه به اندازه توفان هاي ديگر كشته نشده اند. او در 
حالي چنين واكنشي نش��ان داد كه رسانه هاي 
دولتي، شمار تلفات توفنديا توفان دريايي ماريا 
در پورتوريكو را حدود ۶۴ نفر اعالم كردند. حاال 
پس از گذشت حدود يك س��ال، آمار تلفات اين 
رويداد طبيعي، افزايش چشمگيري داشته است. 
در بسياري موارد پس از حوادث طبيعي، به دليل 
مفقود و آواره ش��دن برخي از افراد، ممكن است 
آمار تفاوت اندكي در حد چند نفر داش��ته باشد، 
اما تفاوت آمار تلفات پورتوريكو، فاجعه اي ديگر 
در پرون��ده دولت امريكا ايجاد ك��رده و به گفته 
بس��ياري تحليل گران، س��ند ديگري براي ارايه 
آمار غيرواقعي از سوي دولت دونالد ترامپ است. 
آنط��ور كه در تازه ترين گزارش ه��ا از پورتوريكو 
گفته شده، آمار تلفات ماريا در اين مجمع الجزاير 
از ۶۴ نف��ر در س��پتامبر ۲۰۱۷، به حدود ۳ هزار 
نفر در اوت ۲۰۱۸ رسيده است؛ افزايشي حدود 
۴۶ برابر. پس از آنكه اين آمار اعالم شد، روزنامه 

واشنگتن پست در سرمقاله اي، خطاب به دونالد 
ترامپ اعالم كرد كه »آقاي رييس جمهوري آيا 
توفان ماريا حاال فاجعه واقعي محسوب مي شود 
يا خير«، چ��را كه دونال��د ترام��پ در بازديد از 
پورتوريك��و بر اين باور بود كه خس��ارت و تلفات 
توفند ماري��ا در اين ناچيز بوده اس��ت.  پيش از 
اين نيز، يك م��اه پس از خس��ارت هاي ماريا به 
پورتوريكو، نيويورك تايمز اشاره هايي به نادرست 
ب��ودن آمار اين توفن��د در پوتوريكو داش��ت اما 
پيگيري نشد. گزارش هاي متعددي اما از وضعيت 
نامناسب اهالي پورتوريكو منتشر مي شد؛ گفته 
ش��ده بود كه بسياري از ساكنان اين جزيره فاقد 
بيمه يا امكانات مورد نياز براي بازسازي خانه هاي 
خود بوده و دولت امريكا و پورتوريكو با اعطاي وام 
در تالش براي كمك به آسيب ديدگان برآمده اند، 
اما كمك ه��اي آنها به س��رزميني كه نزديك به 
نيمي از س��اكنان آن فقير هس��تند، كافي نبود. 
همچنين در گزارش هاي ديگري اعالم ش��د كه 
بخش قابل توجهي از س��اكنان پورتوريكو، پس 
از گذش��ت ماه ها، همچنان با قطعي برق مواجه 
هس��تند. همانطور كه گفته ش��د، ترامپ شمار 

تلفات اي��ن مجمع الجزاير را ناچي��ز اعالم كرده 
بود، اين در حالي اس��ت كه با توجه به آمارهاي 
جديد، تعداد قربانيان بدترين نوع از سال ۱۹۲۸ 
در سراس��ر منطقه بوده اس��ت. آنطور كه در اين 
گزارش گفته شده، عالوه بر آنكه آمار تلفات پس 
از وقوع توفند ماريا در پورتوريكو غيرواقعي اعالم 
ش��د، تعداد قابل توجهي نيز به  دليل بحران هاي 
بسيار و رسيدگي نامناس��ب دولت امريكا، جان 

خود را از دست دادند.
 آنطور كه گفته ش��ده، مشكل برق در آن منطقه 
ب��راي ماه ها ادامه داش��ته و اي��ن موضوع باعث 
افزايش مرگ و مير بر اث��ر بيماري هاي مختلف 
از دياب��ت گرفته ت��ا بيماري هاي عفوني ش��ده 
اس��ت. همچنين نيويورك تايمز نيز نوشته عده 
زي��ادي از س��اكنان جزيره به دليل دسترس��ي 
ناكافي به بيمارس��تان يا نبود برق براي استفاده 
از دس��تگاه هايي كه براي تنفس به آنها نيازمند 
بودند، جان باخته اند. دولت محلي پورتوريكو نيز 
از سال گذش��ته به دليل اعالم غيرواقعي شمار 
تلفات ناشي از توفان »ماريا« به شدت مورد انتقاد 

قرار گرفته است.

داستان ناتمام مرگ در پورتوريكو
آمارنامه
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