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دور ت��ازه تحريم هاي ت��ازه امريكا علي��ه ايران در 
ش��رايطي از 5 نوامبر )ف��ردا( آغاز خواهد ش��د كه 
زمين ب��ازي همچ��ون س��ال هاي 90 و 91 كامال 
در اختي��ار اي��االت متحده نيس��ت. حمايت كامل 
سياسي اتحاديه اروپا، تالش و تكاپوي اين اتحاديه 
براي ايجاد كانال مالي جديد با ايران، عقب نشيني 
دولت ترامپ ب��ا اعالم معافيت 6 ماهه 8 كش��ور از 
تحريم ه��اي يكجانبه علي��ه كش��ورمان، و زمزمه 
امكان برقراري پيمان ه��اي پولي دوجانبه با برخي 
از كشورها، مناسبات سياس��ي و آرايش مهره ها در 
محيط بين الملل را به گونه اي تغيير داده است كه 
اثر تحريم ها در قياس با تحريم هاي گذش��ته كمتر 
پيش بين��ي مي ش��ود. بي گم��ان، توافقنامه برجام 
عامل تغيير محيط حقوقي و سياسي بين الملل به 
نفع ايران بوده است. از همين رو، مي توان دستيابي 
به اين توافقنامه و حفظ آن را بزرگ ترين دستاورد 
دولت ه��اي اول و دوم روحان��ي ب��ر ش��مرد. البته 
دولت روحاني نق��اط ضعف و فرصت س��وزي هاي 
متع��ددي در عرصه اقتص��اد ايران به وي��ژه تعلل 
در اصالح س��اختارهاي اقتصادي داش��ته و دارد.  
با اين ح��ال، اين��ك اين س��وال مطرح اس��ت كه 
راهب��رد اصلي ايران ب��راي كاهش هر چه بيش��تر 
آثار اقتصادي تحريم ه��اي يكجانبه امريكا چه بايد 
باش��د؟ در حوزه فروش نفت و دس��تيابي به نظام 
مالي مش��ترك با اتحاديه اروپا دستگاه دپيلماسي 
كش��ور رايزني هايي را با اين اتحاديه از ماه ها پيش 
آغاز كرده و انتظار مي رود، بس��ته نهايي اروپا براي 
مقابله با تحريم ه��ا عليه ايران ب��ه زودي رونمايي 
شود. اما در كنار اين اقدامات بيروني، انجام اصالح 
س��اختارهاي اقتصادي و در راس آنها اصالح نظام 
بانكي و سياس��ت هاي پولي با ه��دف تقويت توليد 
به عنوان موتور درون س��وز اقتصاد كشور مساله اي 
ض��روري و حياتي به ش��مار م��ي رود. آن گونه كه 
برخي اقتصاددان باور دارن��د، ديگر فرصت آزمون 
و خطا در اقتصاد وجود ن��دارد. ديگر نمي توان نرخ 
تورم را با اهرم نرخ ارز ي��ا از كانال واردات كاالهاي 
مصرفي كنترل كرد. ديگر نمي توان از كنار قاچاق 
بنزين و گازوئيل به خارج از كشور يا ورود كاالهاي 

قاچاق به كش��ور به راحتي گذشت. به باور بسياري 
از اقتصاددانان، كنترل نرخ تورم بايد از طريق مهار 
رش��د نقدينگي و جهت دهي جريان هاي پولي به 
سمت توليد صورت گيرد. در عين حال، از آنجا كه 
به احتمال زياد در دوران تحريم ها، دسترس��ي به 
مواد اوليه و واردات كاالهاي واس��طه اي با دشواري 
هم��راه خواهد ب��ود، ض��روري اس��ت صنايعي كه 
وابس��تگي كمتري به واردات دارن��د و همچنين از 
توان اش��تغال زايي بااليي برخوردارن��د، در اولويت 
تقويت و حمايت قرار گيرند. صنعت س��اختمان در 
كنار برخي صنايع بومي و س��نتي، يكي از صنايعي 
اس��ت كه از چنين ويژگي هايي برخوردار است، اما 
متاس��فانه اين صنعت به ويژه بخش مس��كوني آن 
در شرايط مناس��بي براي جذب سرمايه قرار ندارد 
و تحرك در بازار س��اخت و س��از و ب��ازار معامالت 
ملك بعي��د به نظر مي رس��د. ب��ازار مل��ك پاييز و 
زمستان س��ال گذشته از ركود 4 س��اله خارج شد، 
اما با تشديد نوسان و التهاب در بازار هاي ارز و طال 
طي هفت ماهه گذشته، مسكن نيز از اين نوسان ها 
اثرپذيرفت و از مس��ير رونق غيرتورمي خود خارج 
ش��د و از چند ماه پيش، با واگراي��ي عرضه و تقاضا 
و افزايش قيمت ها از س��ويي و كاهش چش��مگير 
معامالت از س��وي ديگ��ر، وارد فاز رك��ود تورمي 
شده اس��ت. تازه ترين آمارهاي رسمي منتشر شده 
حاكي از افزايش 83.5 درصدي قيمت ها و كاهش 
32.3 درصدي تعداد معامالت ملك تهران در آبان 
س��ال جاري در قياس با ماه مشابه س��ال گذشته 
اس��ت. به بيان ديگر، رشد شديد قيمت ملك تحت 
تاثير عوامل بيروني اين بازار، قدرت خريد خانوار را 
به طرز چش��مگيري كاهش داده و به همين دليل  
تع��داد معامالت واحده��اي مس��كوني افت كرده 
اس��ت. در چنين ش��رايطي تبديل تقاضاي بالقوه 
به تقاضاي موثر ب��راي خريد واحد مس��كوني دور 
از انتظار است و پيش بيني مي ش��ود، بازار مسكن 
دستكم از س��مت تقاضا وارد ركود تقريبا طوالني 
ديگري بش��ود. در همين حال، هدفگذاري دولت 
در بازآفريني شهري و بازسازي بافت هاي فرسوده 
كش��ور به مس��احت 77 هزار هكتار، روزنه و نقطه 
امي��دي براي رون��ق تولي��د و اش��تغال در صنعت 

ساخت و ساز به شمار مي رود. 

وزير امور خارجه جمهوري اس��المي ايران خواس��تار 
مقابله كش��ورهاي عض��و گ��روه دي.8 ب��ا اقدامات 
غيرمسووالنه و غيرقانوني از جمله تحريم هاي مجرمانه 
عليه ايران ش��د. محمدجواد ظريف روز ش��نبه طي 
سخنراني در هجدهمين نشست وزراي امور خارجه 
سازمان دي.8 در آنتاليا گفت: در شرايط كنوني بيش 
از هر زماني براي ما ضرورت دارد تا چندجانبه گرايي 
اقتصادي و بازرگاني را از جمله در چارچوب هايي نظير 
گروه دي8، ارتقا داده و تقويت كنيم.  وي با اش��اره به 
پيش بيني رشد اقتصادي پايين و ركود براي اقتصاد 
جهاني از س��وي صندوق بين المللي پ��ول بيان كرد: 
ترديدي نيس��ت كه يكجانبه گرايي و موانع تجاري و 
تحريم هاي روزافزون علت اصلي شكل گيري چنين 
چش��م انداز منفي اس��ت. ظريف تاكيد كرد: اقدامات 
تجاري يكجانبه، تحركات تالفي جويانه و تحريم هاي 
اقتصادي مي توان��د اقتصاد جهان��ي را دچار اختالل 
كرده و همكاري هاي گسترده چندجانبه را در زماني 
كه به شدت نياز به آن احساس مي شود، تحت الشعاع 
قرار دهد.  وي اضافه كرد: گ��روه دي.8 در طول مدت 
زمان دو دهه فعاليت به تدريج به بس��تري ارزشمند 
براي ارتقاي همكاري هاي اقتصادي موثر بين اعضاي 
آن تبديل ش��ده و از ظرفيت الزم براي تقويت جايگاه 
كش��ورهاي عضو در اقتصاد جهاني، تنوع بخش��ي به 
اقتصاد اعضا، ايجاد فرصت هاي جديد در عرصه روابط 
تجاري، ارتقاي مشاركت ها در فرايند تصميم گيري در 
سطح بين المللي و بهبود استاندارد زندگي شهروندان 
كشورهاي عضو برخوردار بوده است. وزير امور خارجه 
ايران اظهار كرد: در گروه دي.8 قرابت هاي بسيار زياد 
فرهنگي در كنار تاريخ مش��ترك نيز به تالش هاي ما 
در ايجاد انگيزه اي مش��ترك براي توسعه اقتصادي و 
اجتماعي مردمان كشورهاي خود كمك كرده است 
و بر اس��اس ظرفيت ه��اي اين س��ازمان و همچنين 
اش��تراكات خويش، گروه دي8 به مثابه بستري براي 
ارايه فرصت هاي بس��يار به منظور همكاري و تحقق 
آرمان هاي مش��ترك خود به ش��مار مي رود. ظريف 
خواس��تار اتخاذ راهبردهاي مطلوب ب��راي همكاري 
بين اعضاي هشت كش��ور اين سازمان ش��د و افزود: 
نقطه قوت ما در رش��د مداوم و توس��عه مستمر يك 
بازار داخلي بزرگ اس��ت كه همزمان از كارويژه هاي 
»هاب تولي��دي« و »پايه مصرف« برخوردار اس��ت. 
وي ادام��ه داد: ما باي��د قابليت خود مبن��ي بر عامل 
ثبات زا ب��ودن در اقتص��اد جهاني پرتالطم را نش��ان 
دهيم و همچنين بايد ب��ه تقويت هم افزايي و تكميل 
كنندگي يكديگ��ر بپردازيم تا از اي��ن رهگذر بتوانيم 
مخاطرات و موانع اقتصادي خارجي و همچنين ديگر 
چالش هاي شناخته شده يا ناش��ناخته را كه احتماال 
در آينده با آن مواجه مي ش��ويم، تحم��ل كنيم. وزير 
امور خارجه ايران همچنين در اين سخنراني از تهيه 

 »نقش��ه راه 10 س��اله همكاري اقتصادي گروه دي8 
)2020-2030(« و اولوي��ت بن��دي فعاليت ها ذيل 
اين نقشه راه در حوزه هاي تجارت، كشاورزي، امنيت 
غذايي و نظاير آن استقبال كرد و گفت: اين نقشه راه، 
چش��م انداز و ابزار الزم براي هدايت فعاليت هاي خود 
در سال هاي پيش رو را در اختيار ما قرار مي دهد. وي، 
تجارت را موتور توس��عه اقتصادي دانست و بيان كرد: 
ارزش مجموع حج��م تجارت بين كش��ورهاي گروه 
دي.8 بالغ ب��ر 100ميليارد دالر بوده و متوس��ط نرخ 
رشد ساليانه نيز 6 درصد است ولي با اين حال، هدف 
تجارت داخلي بين اعضاي اين گ��روه، 500 ميليارد 
دالر تعيين شده كه دس��تيابي به اين هدف نيازمند 
تسهيالت مناس��ب اس��ت. وزير امور خارجه ايران با 
تاكيد بر عملياتي شدن موافقتنامه تجارت ترجيحي 
در بين كش��ورهاي دي.8 به منظورارتق��اي تجارت 
درون منطقه اي بي��ن اعضاي گروه گف��ت: ما بايد در 
جست وجوي ديگر سازوكارهاي تسهيل كننده نظير 
همكاري مالي و بانكي و مكانيس��م هاي پرداخت نيز 
باش��يم. وي با قدرداني از ابتكار عمل براي تاسيس و 
راه اندازي »دفتر تهات��ر دي.8« اظهار ك��رد: با توجه 
به ميزباني ما از اتحاديه تهاتر آس��يا از سال 1974، ما 
آمادگي كامل خود را براي به اشتراك گذاري تجارب با 
اعضاي گروه دي8 به منظور دستيابي به اين هدف مهم 
اعالم مي كنيم. ظريف همچنين تاكيد كرد: باور داريم 
كه بخ��ش خصوصي در تمام��ي حوزه هاي همكاري 
نظير تجارت، س��رمايه گذاري، صنعت، كش��اورزي، 
تعامالت اجتماعي و گردشگري بايد مشاركت داشته 
باشد و بر اين اساس، ما بايد بخش خصوصي را با هدف 
مشاركت مطلوب در فعاليت هاي اقتصادي و بازرگاني 
سازمان دي.8 تش��ويق كنيم. وزير امور خارجه ايران 
اضافه كرد: بخش خصوصي مي تواند نقش��ي كانوني 
در پيشبرد نوآوري، توليد ثروت، درآمدزايي و اشتغال 
آفريني و همچنين بسيج منابع داخلي ايفا كند و اين 
موارد فعاليت هايي به شمار مي آيند كه مي تواند منتج 
به محو فقر و نظاير آن شود. وي بيان كرد: ما نسبت به 
نقش كليدي انرژي در رشد و توسعه اقتصادي واقف 
هستيم و خود را متعهد به گس��ترش همكاري ها در 
اين حوزه مي دانيم و جمهوري اس��المي ايران يكي از 
بزرگ ترين ذخاير نفت و گاز جهان را در اختيار داشته 
و آماده اس��ت در قالب همكاري بلندمدت، در امنيت 
انرژي جهاني مش��اركت كرده و ظرفيت كريدورهاي 
بين المللي ترانزيت از طريق پروژه هاي مش��ترك در 
زيرس��اخت هاي دريايي، ريلي و ج��اده اي را افزايش 
دهد. ظريف، س��رمايه انس��اني را عامل��ي كليدي در 
توسعه اقتصادي عنوان كرد و گفت: راه اندازي دانشگاه 
بين المللي گروه دي.8 در شهر همدان ايران با هدف 
ظرفيت سازي در ميان كشورهاي عضو مي تواند بطور 

گسترده اي در توسعه منابع انساني نقش آفرين باشد. 

درخواست ظريف از كشورهاي دي8: 

با اقدامات يكجانبه عليه ايران مقابله كنيد
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دور ت��ازه تحريم ه��اي 
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در اختيار اياالت متحده 
نيس��ت. حمايت كامل 
سياسي اتحاديه اروپا، تالش و تكاپوي اين اتحاديه 
براي ايجاد كانال مالي جديد با ايران، عقب نشيني 
دولت ترامپ با اعالم معافيت 6 ماهه 8 كش��ور از 
تحريم هاي يكجانب��ه عليه كش��ورمان، و زمزمه 
امكان برقراري پيمان هاي پولي دوجانبه با برخي 
از كشورها، مناسبات سياسي و آرايش مهره ها در 
محيط بين الملل را به گونه اي تغيير داده است كه 
اثر تحريم ها در قياس با تحريم هاي گذشته كمتر 
پيش بيني مي ش��ود. بي گمان، توافقنامه برجام 
عامل تغيير محيط حقوقي و سياسي بين الملل به 

نفع ايران بوده است. 
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بازار سرمايه

پايان حراج طالي سرخ 
ايران براي خارجي ها 

سميرا ابراهيمي| 
ب��ازار زعف��ران اي��ران، يك��ي از قديمي ترين و 
اس��تراتژيك ترين بازارهاي كاالي كش��اورزي 
كشور اس��ت. اين محصول كه به دليل ارزندگي 
واالي آن، ب��ه طالي س��رخ نيز معروف اس��ت 
جامعه كشاورزي بالغ بر 120 هزار نفر را شامل 
مي شود و در سبد توليدي آنها، حجم 500 گرم 
تا 50 كيلوگرم نيز مشاهده مي ش��ود. البته در 
زمان برداشت محصول، به دليل آنكه قيمت ها به 

يك باره نزولي نشود...

بانك وبيمه

كاهش قيمت ارز در بازار 
 احسان شمشيري|

روز شنبه 12 آبان ماه و در آستانه آغاز دور دوم 
تحريم هاي نفت��ي و بانكي و مال��ي امريكا كه از 
14 آبان اجرا مي ش��ود، قيمت دالر در بازار آزاد 
به كانال ١٣ هزار تومان بازگشت بطوريكه دالر 
در صرافي بانك ها، از ١3500 تا ١3700 تومان 
معامله شد و يورو نيز با قيمت 15 هزار تومان به 
فروش رسيد. به گزارش »تعادل«، فعاالن بازار 
ارز مي گويند كه به نظر مي رس��د، تزريق دالر و 
يورو به ب��ازار از طريق صرافي ه��ا افزايش يافته 
اس��ت زيرا دالر در صرافي ه��اي بانكي با قيمت 
13300 تومان به فروش مي رس��د كه اختالف 
200 تومان��ي ب��ا ب��ازار آزاد دارد و اين موضوع 
حكايت از تزريق ارز به بازار دارد.  سامانه سنا نيز 
ميانگين نرخ هاي فروش ارز براي روز پنج شنبه 
را ب��راي دالر 14655 توم��ان، ي��ورو 16840، 
درهم 3989، ي��وآن 2186، پوند 18704، لير 

ترك 2752 تومان اعالم كرد. 
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رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار هزاران 
نفر از دانش آموزان و دانشجويان:

جهانگيري  خطاب به  دژپسند : 

 نشانه هاي آشكاِر
 افول قدرت امريكا

    دارايي هاي دولت را  مديريت  كنيد 

خبر

در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سه قوه، 
گزارش��ي از اعالم مواضع امريكا و اظهارات مقامات 
آن كش��ور در خصوص تحريم ه��اي ظالمانه عليه 
مردم ايران ارايه شد كه نشان مي دهد واقعيت هاي 
اقتصادي جهاني، امريكايي ها را ناگزير كرده كه از 
توهمات قطع فروش نفت اي��ران فاصله بگيرند. به 
گزارش پايگاه اطالع رس��اني رياست جمهوري، در 
جلسه روز شنبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
سه قوه كه با حضور روس��اي قواي مقننه و قضاييه 
و به رياست حس��ن روحاني تشكيل شد، گزارشي 
از اعالم مواضع دولت امريكا و اظهارات مقامات آن 
كشور در خصوص تحريم هاي ظالمانه عليه مردم 
ايران ارايه ش��د و مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 
اين گزارش نش��ان مي دهد واقعيت هاي اقتصادي 
جهان��ي، امريكايي ه��ا را ناگزير كرده اس��ت كه از 
توّهمات قطع فروش نفت ايران، فاصله بگيرند. در 
مقابل، ديگر كشورهاي جهان از جمله چين، روسيه 
و اتحاديه اروپا، به صراحت مخالف سياس��ت هاي 
تحريمي امريكا موض��ع گرفته اند. ش��وراي عالي 
هماهنگي اقتصادي، سياست تقويت توليد ملي و 
گسترش تعامل س��ازنده براساس منافع مشترك 
با ديگر كشورهاي جهان را مورد تأكيد مجدد قرار 
داد. ارزيابي ها نش��ان مي دهد كه دولت امريكا، هم 
در مجبور كردن ديگر كش��ورها ب��ه كاهش روابط 
اقتصادي با ايران و هم در سياه نمايي آينده و ايجاد 
جو منفي رواني در جامعه ايران ناكام خواهد ماند. 
در اين جلس��ه رييس كل بانك مركزي گزارش��ي 
از وضعيت بازار پول و سياس��ت بانك مركزي براي 
مديريت اين بازار از جمله در زمينه مبارزه قاطع با 
پولشويي ارايه كرد. رييس سازمان برنامه و بودجه 
در اين جلسه گزارشي از عملكرد 7 ماهه و وضعيت 
بودجه كشور طي ماه هاي آينده س��ال جاري ارايه 
نمود كه بر اس��اس اين گزارش، پرداخت اعتبارات 
عمراني در 7 ماه نخس��ت امسال، نس��بت به دوره 
مشابه سال گذش��ته بيش از 100 درصد افزايش 

داشته  است. 

در جلسه شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي تاكيد شد

امريكايي ها مجبوربه فاصله 
گرفتن ازتوهم قطع فروش 

نفت ايران شده اند

ديپلماسي

رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس با بيان اينكه مذاكره مي��ان ايران و امريكا 
تابو نيست ولي شرايط فعلي مذاكره فراهم نيست 
گفت: امروز همه جريان هاي سياس��ي در موضوع 
مقابله با تحريم ها هم صدا ش��ده اند كه م��ا اين را 
مديون ترامپ هستيم. به گزارش ايسنا، حشمت اهلل 
فالحت پيشه در نشست خبري در پاسخ به سوال 
خبرن��گار لس آنجلس تايمز درخص��وص موضع 
كميس��يون امنيت ملي درباره مذاكرات احتمالي 
ايران و امريكا گفت: در آستانه 13 آبان نوع ادبيات 
ميان ايران و امريكا متفاوت ش��ده است كه اين از 
جايگاهي كه جمهوري اس��المي ايران براي خود 
ايجاد كرده، نشأت مي گيرد. در گذشته بارها بحث 
گزينه هاي مختلف همچنين گزينه نظامي عليه 
ايران مطرح مي ش��د ول��ي اكنون اي��ن موضوع از 
ادبيات في مابين ايران و امريكا خارج شده و مباحث 
ديگري همچون تحريم مطرح است البته تحريم را 
ترامپ در ناعادالنه ترين نوع آن را دنبال مي كند. وي 
ادامه داد: براساس تجربيات تاريخي دور و نزديك 
مذاكره ميان ايران و امريكا ديگر تابو نيست كه در 
زمان برجام نيز وزير امور خارج��ه ايران اجازه پيدا 
كرد در س��طح وزارت خارجه با ط��رف امريكايي 
مذاكره داشته باشد. دولت جديد امريكا سياست 
مقابله با روندهاي ديپلماتيك محترمانه ش��كل 
گرفته بين كشورها را در پيش گرفت كه ايران هم 
به عنوان بخشي از اين مناسبات شرايط تازه اي را به 
خود ديد. رييس كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس اضافه كرد: معتقدم نوع مناسبات 
ايران در دنياي امروز به حدي از بلوغ رسيده كه در 
سطوح مختلف امكان مذاكره حتي با دولت هايي 
كه سياس��ت خصمانه عليه ايران را دارد به عنوان 
تابو محس��وب نمي ش��ود. منتهي اينكه با دولت 
ترامپ مذاكره شود بايد گفت كه در شرايط كنوني 
امكان مذاكره بين ايران و امريكا وجود ندارد چون 
دو طرف ن��ه راهبردي براي جن��گ و نه راهبردي 
براي مذاكره دارند. فالحت پيش��ه ادامه داد: آنچه 
كه اكنون وجود دارد آن است كه دو طرف امكانات 
خود را به كار مي گيرند تا به جايي برسند كه براي 
آن مي توان دو پيش بيني را متصور بود. اينكه تقابل 
جدي به سمت جنگ و اقدامات نظامي انجام شود 
كه عمال اين گزينه جزئي از ادبيات دو طرف نيست 
اما قابل پيش بيني آن است كه دو طرف به سمت 
فضاي مذاكراتي تازه اي پيش خواهد رفت. اينكه 
اين اتفاق در زمان ترامپ با اين سياست ها رخ دهد يا 
نه در شرايط كنوني بنده اين امكان را منفي مي دانم. 
وي خاطرنش��ان كرد: واقعيت آن است كه راهبرد 
حاكم بر سياست خارجي امريكا عملگرايي است 
يعني اينكه سياستمداران اين كشور نمي توانند در 
بلندمدت سياستي را در پيش بگيرند كه نتيجه آن 

باشد كه نتواند پاي تاوان و هزينه هاي آن بايستند. 

شرايط مذاكره فراهم نيست

جهان

بانك هاي مركزي، عصر 
پوپوليسم را دوام مي آورند؟
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برادرگرامي
 جناب آقاي ابراهيم درستي

الياس حضرتي

مصيبت درگذشت مادرگراميتان را تسليت گفته، براي 
آن مرحومه غفران و آمرزش الهي و براي ش�ما و س�اير 

بازماندگان صبر و سالمتي آرزومندم.

اطالعيه

روابط عمومی اتاق اصناف تهران  

 مراس�م خت�م مرحوم�ه مغف�وره حاجي�ه خان�م عصم�ت پاين�ده خواه 
والده گرامی آقای ابراهيم درستی )نايب رييس اول اتاق اصناف تهران 

و نماينده پارلمان اتاق اصناف ايران (
دوشنبه 97/۰۸/۱4 ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰

سهروردی شمالی، قبل از ميدان پاليزی، مسجد حجت ابن الحسن )عج(



روي موج خبر

 تولي�د جنگن�ده »كوثر«نم�اد عين�ي 
استكبار ستيزي است؛ايرنا|

وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي مس��لح با اشاره به 
رونمايي از خط توليد جت جنگنده »كوثر«، تصريح 
كرد: توليد اين جت جنگنده پيشرفته و بومي در واقع 
نماد عيني استكبار ستيزي و مقابله با زياده خواهي 

نظام سلطه به رهبري شيطان بزرگ امريكاست.
امير سرتيپ امير حاتمي در آيين افتتاح خط توليد 
انب��وه و آيين تحوي��ل دهي اولين ج��ت جنگنده 
تمام ايراني كوثر به ارتش اظهار كرد: اين هواپيماي 
تمام ايراني و بومي صرفا به دست متخصصين داخلي 
و با بهره گيري از دان��ش و فناوري هاي بومي به ويژه 
در بخش موتور و سيستم هاي الكترونيك در داخل 
كشور ساخته ش��د و در توليد آن وابستگي به هيچ 
كشوري وجود ندارد. طراحي و ساخت اين جنگنده 
بومي قابليت توسعه در مدل هاي ديگر را دارد و اين 
كار با استفاده از توان تخصصي نيروي هوايي ارتش، 
دانش��گاه ها، مراكز علمي و شبكه همكاران دفاعي 

صورت گرفته است.

  ظريف با موگريني و سه وزير اروپايي تلفني 
گفت وگو كرد؛ سايت وزارت امور خارجه| 

وزير امور خارجه جمهوري اس��امي ايران شامگاه 
جمعه با فدريكا موگريني مسوول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا و »هايكو ماس«، »مارگوت والستروم« 
و »هانتر ساموئلسون« وزيران خارجه آلمان، سوئد و 
دانمارك بطور جداگانه تلفني گفت وگو كرد. محمد 
جواد ظريف در اين گفت وگوهاي تلفني در خصوص 
اقدام امريكا در اعمال مجدد تحريم هاي آن كشور و 
تاش هاي اروپا براي مقابله با اين اقدامات با مقامات 
اروپايي رايزني و تبادل نظر كرد. همچنين ظريف در 
گفت وگو با وزير ام��ور خارجه دانمارك در خصوص 
ادعاي اخير پليس آن كشور مبني بر انجام عمليات 
تروريستي در دانمارك گفت وگو كرد. ظريف در اين 
گفت وگو با رد ادعاهاي واهي، به تاش آشكار رژيم 
صهيونيستي براي تخريب روابط ايران و كشورهاي 
اروپايي و از بين بردن ابتكارات اروپا براي حفظ برجام 

اشاره كرد.

   مقامات چين و ژاپن به تهران مي آيند؛ مهر| 
رييس كميته روابط خارجي كميسيون امنيت ملي 
مجلس شوراي اسامي مي گويد اين كميته به دنبال 
برگزاري نشستي جدي با مسووالن كشورهاي آسيايي 
اس��ت و از برخي از اين كشورها دعوت به عمل آمده 
است. به گفته مرتضي صفاري نطنزي در اين خصوص 
»مقامات كشورهايي چون چين، ژاپن و مالزي در آينده  
نزديك به تهران مي آيند. در واقع در شرايط فعلي به 
دنبال ديدار و گفت وگو با كش��ورهاي آسياي شرقي 
هس��تيم كه تمركز اقتصادي جهان روي اين بخش 

قرار گرفته و نگاه هاي اقتصادي به اين سمت است.«

   بررسي مجدد طرح استيضاح وزير كشور در 
كميسيون شوراها؛ تسنيم| 

اصغر سليمي سخنگوي كميس��يون شوراها و امور 
داخلي مجلس ش��وراي اس��امي، از بررسي طرح 
استيضاح عبدالرضا رحماني  فضلي، وزير كشور در 
اين كميسيون خبر داد و گفت: طبق برنامه ريزي هاي 
انجام شده در جلسه روز )دوشنبه 14 آبان( كميسيون 
شوراها طرح استيضاح وزير كشور بررسي مي شود. 
وي با بيان اينكه اين جلسه با حضور متقاضيان طرح 
استيضاح وزير برگزار مي شود، افزود: وزيركشور نيز در 
جلسه مذكور حضور مي يابد. سخنگوي كميسيون 
شوراهاي مجلس با بيان اينكه طرح استيضاح وزير 
كشور در 12 محور تدوين شده است، اظهار داشت: 
وزير كشور با حضور در جلسه مذكور درباره محورهاي 
استيضاح توضيحاتي را ارايه مي دهد و در صورتي كه 
متقاضيان استيضاح قانع شوند، طرح از دستوركار 
خارج و در غير اين صورت استيضاح براي بررسي در 

صحن علني تقديم هيئت رييسه مجلس مي شود.

  تجمع نجف، حركت س�ازمان يافته دالالن 
بود؛ ايلنا|

دبير ستاد مركزي اربعين وزارت كشور گفت: در حوزه 
فعاليت هاي امنيتي تهدي��دات زيادي عليه اربعين 
توسط اس��تكبار تدارك ديده شده بود تا خدشه اي 
به اي��ن حركت عظيم وارد كنند ام��ا به لطف خدا و 
هوشياري نيروهاي امنيتي كيس هاي تهديد آميز 
اربعين پيش از هراقدامي در داخل دو كشور خنثي 

شد كه وزارت اطاعات گزارش آن را خواهند داد.
شهريار حيدري درباره مشكات توزيع ارز در نجف 
كه در رسانه ملي بازتاب هاي فراواني پيدا كرد عنوان 
كرد: واقعا آن تجمعي در نجف كه صورت گرفت به آن 
تعداد در سامانه ثبت نام نكرده بود. آن تجمع حركت 
سازمان يافته دالالن بود. ستاد مركزي اربعين متوجه 
بي نظمي شد جلسه گذاشتيم و وقتي بررسي كرديم 

مسووالن بانك ملي از مردم عذرخواهي كردند..

    نظرسنجي براي تعيين همراهي صداوسيما 
با مخالفان دولت؛ پاد|

در پي واكنش سازمان صدا و سيما به بيانيه انتقادي 
دبيرخانه ش��وراي اطاع رس��اني دولت كه حاوي 
تعرض اين س��ازمان به عملكرد روابط عمومي هاي 
قوه مجريه بود، شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي 
دستگاه هاي اجرايي، با انتش��ار بيانيه اي خطاب به 
رياس��ت صدا و سيما، نكاتي را مطرح كرد. بيانيه اي 
كه نسبت به رويكرد تخريبي صداوسيما نسبت به 
عملكرد دولت انتقاد مي كند و خواس��تار تغيير در 

رويكرد برنامه سازان است.
در بخشي بند سوم از اين بيانيه آمده است: » انتساب 
نقل قول كذب به رييس جمهور در خصوص اذعان 
ايشان به ناكارآمدي روابط عمومي هاي دولت، اولين 
انتس��اب كذب صدا و سيما درقبال رييس جمهور و 
برخي وزيران نبوده و با توجه به رويكرد معمول برخي 
برنامه هاي ضددولت آن س��ازمان آخرين مورد هم 
نخواهد بودو بسيار بعيد به نظر مي رسد اقداماتي نظير 
پيگيري قضايي يا تذكر بتواند به اين رويه مذموم در 

صداوسيما خاتمه دهد.« 

ايران2

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجويان:

نشانه هاي آشكاِر افول قدرت امريكا؛ ايران قوي و پيشرفته تر شده است
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقاب اسامي 
صبح ديروز )ش��نبه( در آس��تانه 1۳ آب��ان روز ملي 
مبارزه با استكبار در ديدار هزاران نفر از دانش آموزان 
و دانشجويان با تجليل از حضور پرمعنا و عظيم مردم 
در »رزمايش بي نظير، توصيف ناپذير و شگفتي ساز 
اربعين«، سه حادثه 1۳ آباِن 4۳، ۵۷ و ۵۸ را نشانه هايي 
از چالش عميق و مستمر ملت ايران و امريكا خواندند 
و با اشاره به شكست ش��يطان بزرگ در تحقق هدف 
اصلي توطئه هاي 4۰ سال اخير آن يعني بازگشت به 
سيطره دوران رژيم ستم شاهي در ايران تأكيد كردند: 
افول امريكا به واقعيِت مورد اجماع صاحب نظران معتبر 
جهان تبديل شده اما در سوي ديگر اين چالش، ملت 
اي��ران با انگيزه، روحيه و كار و تاش جوانان عزيزش، 

آينده اي درخشان و به مراتب بهتر را در پيش دارد.
به گزارش پايگاه اطاع رس��اني مقام معظم رهبري؛ 
رهبر انقاب اسامي در ابتداي سخنانشان با تبريك 
به همه كس��اني كه توفيق حضور در حركت پرش��ور 
اربعين را داش��تند، گفتند: غربي ها از درك و تحليل 
اين پديده فوق العاده عاجزند، آنها چند سال در قبال 
حركت عظيم اربعين »توطئه سكوت« را به كار گرفتند 
اما امسال مجبور شدند مقداري به آن بپردازند البته با 

تحليل هاي خصمانه و غلط و باهت آميز.
ايشان با تأكيد بر اينكه سرچشمه فياض راهپيمايي 
اربعين، غربي ها و رس��انه هاي آنها را دستپاچه كرده 
است، گفتند: رسانه هاي غربي همچون راديو انگليس 
ادع��اي حكومتي بودن اين مراس��م عظيم را مطرح 
كردند اما ك��دام دولت مي تواند 1۰ ت��ا 1۵ ميليون 
انسان را در مسافتي حداقل ۸۰ كيلومتري، پياده به 

حركت درآورد؟
رهبر انقاب اسامي خاطرنشان كردند: اگر بر فرض 
محال هم قبول كنيم كه جمهوري اس��امي ايران و 
دولت عراق عامل شكل گيري چنين حركت عظيمي 
بوده ان��د، اين يك معجزه اس��ت و غربي ه��ا هم اگر 

مي توانند چنين حركت بي نظيري را راه بياندازند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيد كردند: حركت بي نظير 
اربعين، جز با عشق و ايمان و جوشندگي خون شهيدان 
واال مقام شكل نمي گيرد و هيچ عامل ديگري قادر به 

برپايي چنين عظمتي نيست.
رهبر انقاب اسامي با تأكيد بر اينكه حركت اربعين 
سال به س��ال عظيم تر و بهتر خواهد شد، از پذيرايي 
و ميهمان��داري محبت آمي��ز دولت و مل��ت عراق و 
ش��خصيت هاي صاحب نظر و سياس��ي اين كش��ور 

قدرداني كردند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در بخش ديگري از سخنان 
خود با اش��اره به س��ه حادثه روز س��يزده آبان كه به 
نحوي مرتبط با امريكا اس��ت، گفتند: حادثه اول در 
س��ال 1۳4۳ مربوط به تبعيد امام خمين��ي )ره( در 
پي اعتراض ايش��ان به اليحه كاپيتاالسيون يا همان 
مصونيت اتباع امريكايي در اي��ران بود. حادثه دوم به 
كشتار دانش آموزان و نوجوانان به دست رژيم امريكايي 
پهلوي در س��ال ۵۷ مربوط مي شود و در حادثه سوم 
كه در سال 1۳۵۸ اتفاق افتاد، النه جاسوسي امريكا به 
دست دانشجويان تسخير شد كه در واقع سيلي متقابل 

ملت ايران به امريكا بود.
ايش��ان اين س��يلي خوردن و تحقير امريكا را نتيجه 
قدرتي دانس��تند كه انقاب اس��امي به مردم داد و 
افزودند: مجموعه اين سه حادثه نشان دهنده چالش 
ميان ايران و امريكا است كه اين چالش در طول چهل 
سال گذشته ادامه داشته و امريكايي ها در آن از انواع 

تحركات و دشمني ها استفاده كرده اند.
رهبر انقاب اس��امي، »حمله به طبس«، »تحريك 
صدام ب��راي جنگ با اي��ران«، »حمله موش��كي به 
هواپيماي مس��افري« و »حمله به سكوهاي نفتي« 
ايران را نمونه هاي��ي از »جنگ نظامي« امريكا در اين 
چالش چهل ساله برش��مردند و خاطرنشان كردند: 
يكي ديگر از تحركات امريكايي ها در اين 4۰ س��ال، 
اس��تفاده از »جنگ اقتصادي« اس��ت و اينكه اكنون 

مي گويند تحريم ها، اقدامي جديد بر ضد ايران است، 
در واقع كاه گذاشتن بر سر خود يا ملت امريكا است 
زيرا موضوع تحريم از ابتداي پيروزي انقاب اسامي 
وجود داشته اس��ت.  حضرت آيت اهلل خامنه اي يكي 
ديگر از ابزارهاي امريكا در چالش 4۰ س��اله با ايران را 
استفاده از »جنگ رسانه اي« دانستند و گفتند: جنگ 
رسانه اي امريكا به معناي دروغ پراكني، فتنه انگيزي، 
ترويج فساد و تحريك افراد از ابتداي انقاب اسامي 
وجود داش��ته است كه البته امروز با استفاده از فضاي 

مجازي، شيوه هاي آن جديدتر شده است.
ايش��ان در جمع بندي اي��ن بخش از سخنانش��ان 
خاطرنش��ان كردن��د: در چالش 4۰ س��اله امريكا و 
ايران حقيقت مهمي وجود دارد كه گاهي از ديده ها 
پنه��ان مي ماند و آن اينك��ه، طرف پي��روز در اين 
چالش، جمهوري اس��امي اي��ران و طرف مغلوب، 

امريكا بوده است.
رهبر انقاب اسامي در بيان دليل اين موضوع افزودند: 
هدف اصلي امريكا در 4 دهه اخير س��يطره مجدد بر 
ايران بود اما با وجود همه تاش ها و توطئه ها، نتوانسته 

است به اين هدف دست پيدا كند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكي��د كردند: امروز تنها 
كشوري كه امريكا كوچك ترين نقشي در تصميمات 
آن ندارد، جمهوري اسامي ايران است و اين، به معناي 

شكست امريكا است.
ايشان هدف اصلي امريكا از تحريك صدام براي تحميل 
جنگ هشت ساله به ايران  را شكست و بي آبرو كردن 
نظام اسامي در دنيا، برشمردند و تأكيد كردند: ايران 
در جنگ هاي دويست سال گذشته همواره شكست 
خورده بود اما در جنگ ۸ س��اله توانست طرف مقابل 
را شكس��ت دهد و يك وجب از خاك كشور به دست 

بيگانه نيفتد.
رهبر انقاب اسامي، هدف امريكا از جنگ و تحريم 
اقتصادي در طول چهل س��ال گذشته را فلج كردن و 
عقب نگه داشتن كشور دانستند و افزودند: در جنگ 
اقتصادي ني��ز آنچه اتفاق افتاده، بر خاف خواس��ت 
امريكا است زيرا حركت به سمت خودكفايي و توليد 
در داخل، س��رعت گرفته و امروز صدها گروه فعال از 
جوانان خوش فكِر دانش��گاهي مش��غول فعاليت ها و 

كارهاي مهمي در كشور هستند.
ايشان سپس به شرايط امريكا در جهان اشاره كردند و 
افزودند: در يك نگاه وسيع تر، قدرت و اقتدار و هيمنه 
امريكا در دنيا، رو به افول و زوال است و امريكاي امروز 

به مراتب ضعيف تر از امريكاي چهار دهه قبل است.
رهبر انقاب اس��امي با اش��اره به اذعان بسياري از 
سياس��يون و جامعه شناس��ان معتبر دني��ا مبني بر 
فرس��وده ش��دن و از بين رفتن »قدرت نرِم« امريكا 
گفتند: قدرت نرم امريكا به معناي »اقناع و قبوالندن 
نظر خود به كشورهاي ديگر«، اكنون در ضعيف ترين 
موقعيت ممكن قرار دارد و به خصوص از زمان روي كار 
آمدن رييس جمهور فعلي امريكا نه تنها ملت ها بلكه 
دولت هاي اروپا، چين، روسيه، هند، افريقا و امريكاي 
التين نيز ب��ا تصميم هاي امري��كا صراحتًا مخالفت 
مي كنند. حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: 
اكنون نه تنها اقتدار معن��وي و قدرت نرم امريكا رو به 
افول است بلكه اقدامات رييس جمهور عجيب و غريِب 
فعلي امريكا، »ليبرال دموكراسي« را نيز كه پايه تمدن 

غرب است، بي آبرو كرده است.
ايشان با اشاره به سخنان چندين سال قبل يك محقق 
معروف دنيا مبني بر اينكه وضع كنوني امريكا، »نقطه 
نهايي تكامل تاريخي بش��ر اس��ت«، گفتند: همين 
جامعه شناس، اكنون سخنان قبلي خود را پس گرفته 
و مطالبي بيان مي كند كه نشانگر ضعف و افول امريكا 

و ليبرال دموكراسي است.
رهبر انقاب اس��امي، »قدرت س��خت« امريكا در 
زمينه هاي نظامي گ��ري و اقتصاد را ني��ز رو به افول 
خواندند و افزودند: آنه��ا ابزار نظامي دارند اما به علت 
افسردگي، سردرگمي و ترديد سربازانشان مجبورند 
از سازمان هاي جنايتكاري نظير بلك واتر براي تحقق 

اهدافشان در كشورهاي ديگر كمك بگيرند.
ايشان بدهي افس��انه اي امريكا و كسري بودجه ۸۰۰ 
ميليارد دالري اين كشور در سال جاري را از نشانه هاي 
روند زوال اقتصادي امريكا برش��مردند و خاطرنشان 
كردن��د: آنها اين واقعيات را با ظاهرس��ازي و ش��عار 
مي پوشانند اما در زير اين زرق و برق، افول اقتصادي 

مشهود است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با جلب توجه كش��ورهاي 
منطقه به واقعيت افول امريكا افزودند: كساني كه به 
پشتيباني امريكا حاضرند مساله فلسطين را به كلي به 
فراموشي بسپارند، متوجه باشند كه امريكا حتي در 
منطقه خودش هم رو به زوال اس��ت اما ملت هاي اين 

منطقه و حقايق آن، زنده و پابرجا هستند.
رهبر انقاب استمرار روحيه استقال طلبي در جوانان 
ايران با هر تفكر و رفتار را از ديگر نشانه هاي شكست 
امريكا دانستند و افزودند: آنها با همه تاش امپراتوري 

خبري و رسانه اي خود نتوانس��ته اند احساس تنفر و 
روحيه استقال طلبي و مقاومت در مقابل بيگانگان 
س��لطه طلب را در جوانان اين سرزمين از بين ببرند، 
به گونه اي كه نس��ل ج��وان كنوني از لح��اظ انگيزه 
ايستادگي و مقاومت اگر از نسل اول انقاب جلو نباشد 

حتمًا عقب نيست.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به رسوخ روحيه 
اس��تقال طلبي جوانان ايراني در كش��ورهاي ديگر 
افزودند: م��ردم و جوان��ان عراقي، س��وري، لبناني، 
افغانس��تاني، پاكستاني و كش��ورهاي ديگر به علت 
سيطره طلبي و اهانت هاي امريكا از آن متنفر هستند 
اما مقامات امريكايي ناتوان از درك علل اين تنفر، آن را 

از چشم ما مي بينند.
رهب��ر انق��اب اس��امي در همين زمين��ه افزودند: 
امريكايي ها ما را تهديد مي كنند و پيغام مي دهند كه 
اگر جوانان فان كشور به نيروهاي ما يا طرفداران ما 
حمله كنند اي��ران را مقصر مي دانيم اما ما مي گوييم 
شما غلط مي كنيد ايران را مقصر مي دانيد بلكه بايد به 
اقدامات تنفر برانگيز خودتان در آن كشورها نگاه كنيد.

حضرت آيت اهلل خامنه اي با ي��ادآوري افول امريكا به 
كساني كه به سازش با امريكا گرايش دارند، افزودند: 
بيهوده نقشه بي اساس و بي پايه نكشيد، زوال امريكا 

يك واقعيت است.
ايشان عوامل افول شيطان بزرگ را بلندمدت و مربوط 
به عملكرد سلطه طلبانه آن در طول تاريخ اين كشور 
دانستند و تأكيد كردند: براساس سنت الهي، امريكا 

محكوم است كه از صحنه قدرت جهاني زايل بشود.
رهبر انقاب پس از ترس��يم اوض��اع امريكا به عنوان 
يكي از دو طرف چالش عميق و مستمر امريكا- ايران 
خاطرنشان كردند: در سمت ديگر اين چالش مي توان 
بدون مبالغه و بزرگنمايي نشانه هاي پيشرفت و قوي تر 

شدن را در طول 4۰ سال اخير مشاهده كرد.
ايشان حضور فعال صدها گروه جوان، خوش استعداد، 
مبتكر و با همت را در زمينه هاي مختلف فكري- عملي 
و فناوري، نشانه آشكار حركت جدي جمهوري اسامي 
در روند استقال صنعتي و سياسي خواندند و افزودند: 
اي��ن جوانان به فك��ر رييس ش��دن و وزارت و وكالت 

نيستند و اين پديده مبارك ادامه خواهد يافت.
س��خنان رهبر معظم انقاب در جمع دانش آموزان و 
دانش��جويان با چند توصيه به جوانان ادامه يافت كه 

اولين آنها فراموش نكردن دشمني با امريكا بود.
ايشان هوش��ياري در مقابل فريب و لبخند دروغين 

دش��من را ض��روري خواندن��د و ي��ادآوري كردند: 
امريكايي ه��ا گاهي مي گويند با ملت ايران مش��كلي 
نداريم و تحريم ها عليه مردم نيست بلكه با دولت ايران 
دچار چالش هس��تيم اما اين ي��ك دروغ فضاحت بار 
است چون دولت ايران بدون ملت كاره اي نيست و آنها 

با حضور و اراده ملت دشمنند.
رهبر انقاب در پاس��خ به اين س��وال كه ايستادگي و 
دشمني ملت ايران با امريكا تا چه زماني ادامه خواهد 
داشت، افزودند: وقتي امريكا سيطره جويي خود را كنار 
بگذارد مي شود با او مانند ديگر كشورها تعامل كرد اما 
اين مساله بعيد است چون ذات استكبار، سلطه جويي 

و سيطره طلبي است.
دومين توصيه حض��رت آيت اهلل خامنه اي به جوانان، 

»ترويج و تبيين نظريه مقاومت« بود.
ايشان نظريه »مقاومت در مقابل دشمن قوي پنجه« را 
هم در مقام نظر هم در جايگاه عملي، نظريه اي متقن 
و صحيح خواندند و افزودن��د: جوانان در محيط هاي 
مختلف هدف اصلي اس��تكبار يعني سلطه طلبي را 
تبيين كنند تا ض��رورت و صحت نظري��ه مقاومت، 

به خوبي نمايان و درك شود.
رهبر انقاب افزودند: از نظر عملي نيز ما مقاومت را حق 
جوانان عراقي، سوري، لبناني، كشورهاي شمال افريقا، 
شبه قاره و ديگر مناطق مي دانيم و تقويت اين جريان ها 

تقويت نظريه مقاومت است.
توصيه آخر حضرت آيت اهلل خامنه اي به جوانان عزيز 
ايران، »احساس مسووليت در قبال موضوع پيشرفت 

كشور« بود.
ايشان، »الگوي اس��امي ايراني پيشرفت« در پنجاه 
س��ال آين��ده را كه ب��راي پخته ش��دن و تكميل در 
اختي��ار صاحب نظران ق��رار گرفت��ه، برنامه اي فكر 
شده برش��مردند و افزودند: جوانان خود را بخشي از 
اين نقشه وسيع ۵۰س��اله بدانند و براي ايفاي نقش 
براساس مقتضيات زمان در عرصه هاي علمي، فناوري، 

اقتصادي، اجتماعي و سياسي آماده باشند.
رهبر انقاب قطع وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي 
نفتي را از دغدغه هاي هميشگي خود و اقتصاددانان 
خواندند و جوانان موم��ن و اهل فكر و عمل را به ارايه 

راه حل در اين زمينه دعوت كردند.
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي با اش��اره ب��ه اينكه مدل 
پيشرفت ايران از الگوهاي توسعه غربي اخذ نشده است، 
افزودند: ما از دانش و فناوري روز حداكثر اس��تفاده را 
مي بريم اما مي دانيم كه مدل هاي غربي برخاف زرق 
و برق ظاهري، باطني مشكل آفرين دارند و كشورهاي 

مختلف را با دشواري و بدبختي روبرو كرده اند.
ايشان همت جوانان براي حل مسائل را نياز اصلي كشور 
خواندند و تأكيد كردند: جوانان بدون »ترس و تنبلي« 
ابتكار و نوآوري را س��ر لوحه تاش خود قرار دهند و 
با غيرت و تعصب ملي، وظايفش��ان را در پيشرفت و 

سعادت و افتخار ملت و امنيت كشور ايفا كنند.
رهبر انقاب مسووالن را نيز به جدي گرفتن جوانان 
پرانگيزه و استقبال واقعي از آنان فراخواندند و گفتند: 
گاه ديده ش��ده ك��ه برخي دس��تگاه هاي ذي ربط به 
كارهاي خوب، برجس��ته و راهگشاي جوانان كمك 

نمي كنند.
رهبر انقاب اسامي در جمع بندي سخنانشان تأكيد 
كردند: بدون ترديد آينده كشور درخشان و به مراتب 
بهتر از امروز است و اگر ملت با همين روحيه و انگيزه 
پيش برود، ايران عزيز در آين��ده اي نه چندان دور به 
اوجي مي رس��د كه در تعامات جهاني دست برتر را 
داش��ته باشد و جوانان، اين پيش��رفت عظيم را كه به 

بركت اسام و انقاب ايجاد مي شود تجربه كنند.
پيش از س��خنان رهب��ر انق��اب اس��امي، آقايان 
محمدصاب��ر باغخاني و مرتضي عزي��زي نمايندگان 
دانشجويان و دانش آموزان با بيان نظرات و ديدگاه هاي 
خود بر لزوم ايستادگي در مقابل توطئه هاي استكبار 
با روحيه انقابي و تكيه بر ظرفيت هاي جوانان كشور 

تأكيد كردند.

روسيه و اروپا در بيانيه اي به اعمال دوباره تحريم ها عليه ايران واكنش نشان دادند

موضع واحد شرق و غرب عليه امريكا
گروه ايران|

از امروز تحريم هاي نفتي و مالي امريكا عليه ايران به اجرا 
در مي آيد؛ اما رييس جمهوري ايران معتقد است اگرچه 
اياالت متحده زمان آغاز تحريم ها را 1۳ آبان اعام كرده، 
اما خيلي قبل تر، از آن زمان كه ترامپ اعام كرد از برجام 
خارج شده، تحريم هاي امريكا به اجرا در آمده بود، از اين 
رو، اتف��اق جديدي از 1۳ آبان به بعد رخ نمي دهد. با اين 
حال، چه ايران و چه اروپا، چين و روس��يه به بازگش��ت 
تحريم ها عليه تهران واكنش منفي نش��ان دادند. هنوز 
س��اعاتي از بيانيه امريكا مبني بر آغاز اجراي تحريم ها 
نگذش��ته بود كه اروپايي ها در بياني��ه اي از اين تصميم 

امريكا ابراز تاسف كردند.

   به برجام پايبنديم
وزراي ام��ور خارجه و دارايي آلمان، بريتانيا، فرانس��ه 
و اتحاديه اروپ��ا با صدور بيانيه اي از بازگش��ت دوباره 
تحريم هاي امريكا عليه ايران عميقا ابراز تاسف كرده و 
از ايران خواستند كه به توافق برجام پايبند بماند. آنها 
در اين بيانيه »تاس��ف عميق« خود را از اعمال دوباره 
تحريم هاي امريكا اعام كردند و گفتند كه برجام يك 
عامل مهم در ساختار مقابله با اشاعه تسليحات هسته اي 
اس��ت. آنها در بيانيه خود اعام كردند كه انتظار دارند 
ايران همچنان به برجام پايبند باشد و آنها نيز از منافع 
ش��ركت هاي اروپايي حمايت خواهند كرد. اين بيانيه 
مي گويد برجام كار تجارت را تسهيل كرد و اهميتش 

تاثيري است كه بر زندگي مردم ايران گذاشت. آنها در 
اين بيانيه اضافه كرده اند كه به حفظ كانال هاي مالي با 

ايران و صادرات نفت و گاز ايران متعهد هستند.
اين بيانيه اروپايي ها در حالي منتشر شده كه آنها به ايران 
قول داده اند س��ازوكاري را براي مراوده مالي ميان ايران 
و ش��ركت هاي اروپايي ايجاد كنند. جزيياتي از پيشنهاد 
اروپايي ها منتشر نشده، اما برخي منابع خبري گفته اند 
آنچه اروپا پيشنهاد داده، يك سيستم مبادله اي است كه 
ايران مي تواند در ازاي فروش نفت، از كشورهاي اروپايي 
كاال و خدمات دريافت كند. با اين حال، از گفته هاي مقامات 
اروپايي اينطور بر مي آيد كه جزييات اين سازوكار هنوز 
روشن نشده و كارشناسان در حال كار بر روي آن هستند. 

  مسير اشتباه اياالت متحده
وزارت امور خارجه روس��يه هم ديروز جداگانه بيانيه اي 
صادر كرد و بازگشت تحريم هاي امريكا را ضربه بزرگي 
به پيمان »منع گس��ترش جنگ افزارهاي هس��ته اي« 
خواند. وزارت امور خارجه روس��يه در بيانيه خود آورد: 
هدف دور جديد تحريم هاي ضدايراني كه واشنگتن از 
آن حرف مي زند، سست كردن تاش هاي راسخ طرفين 
برجام براي حفظ توافق بر س��ر برنامه هس��ته اي ايران 
است. اياالت متحده ضربه بزرگ ديگري به پيمان منع 
گسترش جنگ افزارهاي هسته اي وارد كرده است. آنها به 
طرز رياكارانه اي مي گويند كه اين پيمان بايد مستحكم تر 

شود اما در حقيقت باعث ازهم پاشيدن آن مي شوند.

دولت روسيه همچنين با تاكيد بر تاييد آژانس بين المللي 
انرژي اتمي بر متعهد بودن ايران به توافق هسته اي، اظهار 
كرد كه »همين مساله مدركي بر صلح آميز بودن برنامه 

هسته اي ايران است.«
با وجود تحريم هاي امريكا، وزارت خارجه روسيه اعام 
كرد كه تمام��ي اقدامات الزم براي حفظ و گس��ترش 
همكاري هاي تجاري، اقتصادي و مالي بين المللي با ايران 

را اتخاد خواهد كرد.
وزارت امور خارجه روسيه همچنين در ادامه اعام كرد 
كه »اي��ن وزارت تمامي تحريم ه��اي يك جانبه اي كه 
تصميمات شوراي امنيت س��ارمان ملل را دور بزند و بر 

منافع كشورهاي ثالث تاثير بگذارد را رد خواهد كرد.«
در ادامه بيانيه آمده است: »اگر واشنگتن، همانطور كه 
اعام كرده است، واقعا به مذاكره با تهران مشتاق است، 
آن وقت بايد در سياست فشار تحريم ها كه هدفش كاهش 
پتانسيل دفاعي و اقتصادي ايران و همچنين سست كردن 
اوضاع سياسي داخلي )اين كشور( است، به سرعت تجديد 

نظر شود.«
روسيه تاكيد كرده اس��ت كه تجربه نشان داده، »جلب 
امتياز از ايران با اس��تفاده از روش هايي كه فش��ار در آن 

دخيل است، امكان پذير نيست.«

   سقوط اخالقي رژيم حاكم امريكا
 مقامات ايران هم اگرچه از آمادگي براي مقابله با تحريم ها 
س��خن گفته اند، با اين حال، تاكيد دارند اعمال مجدد 

تحريم ها يك سقوط اخاقي و سياسي بزرگ براي رژيم 
حاكم بر امريكاست. اين را وزارت خارجه ايران روز گذشته 
در بيانيه اي اعام كرد. در اين بيانيه آمده است: »اين اقدام 
اگرچه به لحاظ عيني و عملي نسبت به دوره شش ماهه 
اخير تبعات منفي اندكي براي اقتص��اد ايران به دنبال 
خواهد داشت، اما براي رژيم حاكم بر امريكا يك سقوط 
اخاقي و سياسي بزرگ محسوب مي شود. اين اقدام به 
تنهايي نقض برجام، نقض قطعنامه شوراي امنيت، نقض 
دستور ديوان بين المللي دادگستري، تقابل با اراده صريح 
اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي جهان و بي توجهي به 

اصول انساني، حقوقي و اخاقي است.«
وزارت امور خارجه جمهوري اسامي خاطرنشان كرد: 
»وزير امور خارجه رژيم ترامپ در س��خنان خود در روز 
جمعه از عبارت »حداكثر فشار « بر ايران سخن گفت و در 
عين ابراز خوشحالي چندباره از تاثيرگذاري اين فشارها بر 

اقتصاد ايران و بر زندگي مردم ايران، با غيرحرفه اي ترين و 
كودكانه ترين عبارت ها تاش كرد اين فشار حداكثري را 

متوجه مردم ايران نداند.«
همچنين دس��تگاه ديپلماس��ي ايران از موضع گيري 
اروپايي ها، چين و روسيه در اين باره استقبال كرد و آورد: 
»جمهوري اس��امي ايران ضمن محكوم كردن اعمال 
غيرقانوني تحريم هاي امريكا، از بيانيه مش��ترك خانم 
موگريني، وزراي خارجه و وزراي خزانه داري سه كشور 
اروپايي و نيز بيانيه ها و مواضع دولت هاي روسيه و چين 
در قبال اقدام غيرقانوني امريكا و تعهد آنها به حفظ كانال 
هاي مالي با ايران و تداوم صادرات نفت و گاز كشورمان 
استقبال كرده و آن را گامي صحيح در مسيري درست 
مي داند. پيشرفت هاي حاصله در زمينه اجرايي كردن 
تعهدات سياسي اين كشورها براي تامين منافع اقتصادي 

ايران مورد توجه جمهوري اسامي ايران است.«
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معاون اول رييس جمهور خطاب به وزير اقتصاد :

سناريو دولت براي افزايش درآمدها

  دارايي هاي دولت را مديريت كنيد

تسعيرارزچاقويدولبهدرآمدهاوهزينهها

روز گذشته مراسم معارفه فرهاد دژپسند وزير امور 
اقتص��ادي و دارايي با حضور اس��حاق جهانگيري، 
معاون اول رييس جمهور و عبدالناصر همتي رييس 

كل بانك مركزي برگزار شد. 
در اين مراس��م علي طيب نيا وزي��ر اقتصاد دولت 
يازده��م هم حضور داش��ت.  جهانگي��ري در اين 
مراسم از شكست امريكا در طرح تحريم نفتي عليه 
ايران س��خن گفت و به فرهاد دژپس��ند مواردي را 
ب��راي مديريت وزارت اقتصاد ك��ه آن را مهم ترين 
وزارتخان��ه اقتصادي خواند گوش��زد ك��رد اعم از 
ارتقاي فضاي كسب و كار و استفاده از توان بخش 

خصوصي كشور.
دژپس��ند ه��م در مراس��م معارف��ه خ��ود ب��ر 
خصوصي سازي با قدرت بيشتر تاكيد كرد و گفت 
شايس��ته نمي داند مدير بخش خصوصي پشت در 
دفتر وزير بماند. او اين را هم گفت كه براي مديريت 
وضعيت اقتصادي كشور به همكاري همه دستگاه ها 

نياز است.
به گزارش »تعادل«، روز گذشته ۱۲ آبان ماه مراسم 
معارفه فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد دولت دوازدهم 
برگزار ش��د. در اين مراس��م اس��حاق جهانگيري، 
معاون اول رييس جمهور بخش��ي از سخنان خود 
را به توضيح درباره دشمني امريكا عليه ملت ايران 
پرداخت و گفت: اين طور نيست كه امريكا دشمن 
دولت ايران يا نظام سياس��ي كش��ور باشد امريكا 
دش��من مردم ايران اس��ت، يك مص��داق آنكه در 
واردات داروهاي حياتي براي م��ردم به بهانه هاي 
مختلف سنگ اندازي مي كند. او اين را هم افزود كه 
امريكا هميش��ه از ايران سيلي خورده اما همچنان 

به دشمني با ايران ادامه داده است.
او همچنين از برجام دف��اع كرد وگفت: امريكا بعد 
از برجام دو ه��دف براي خود در پيش گرفت. ابتدا 
ايجاد فضاي جنگ روان��ي بود كه البته تا حدودي 
موفق ش��دند اما مردم ايران به نقش امريكا در اين 
فضا پي برده اند. ملت ايران در دنيا نشان دادند كه 
در مقابل يكجانبه گرايي امريكا ايستادگي مي كنند 

و امريكا در اين مسير تنها است. 
امروز هم ثابت كرديم كه از نظر سياسي و اخالقي 
هم ما كشور متعهدي هستيم و اين امريكاست كه 

خلف وعده مي كند.
او به شكست تحريم نفتي ايران اشاره كرد و گفت: 
اولين موضوعي كه امريكا شفاف اعالم كرد، توقف 
فروش نفت ايران بود. برخي از طرف هاي نفتي ما 
نيز برداش��ت خود را به صفر رس��اندند با اين حال 
امريكا به اين فكر نكرده بود كه نفت ما ويژگي هايي 
دارد كه به راحتي قابل حذف شدن از عرصه جهاني 
نيس��ت. به فضل الهي در ماه هاي گذشته به اندازه 
كاف��ي نفت فروخته ايم و امريكا هم اكنون هش��ت 
كشوري كه مي توانند از ايران نفت بخرند را اعالم 

كرده اس��ت. جهانگيري با اشاره به حوزه گسترده 
فعاليت هاي وزارت اقتصاد، مسووليت سازمان هاي 
وزارتخانه را هم وزن و چه بس��ا سنگين تر از برخي 
ديگ��ر از وزارتخانه هاي ديگر اقتصادي دانس��ت و 
گفت: اگر امروز در اداره اقتصاد كش��ور خوب عمل 
كنيم به معني اين است كه ملت ايران از يك چالش 

سخت با موفقيت عبور كرده است.
او همچنين به نقش صاحب نظ��ران اقتصادي در 
مديريت اقتصاد كشور هم اشاره و بيان كرد: يكي از 
اين ظرفيت هايي است كه تيم اقتصادي دولت بايد 

از آنها استفاده كند همين صاحب نظران هستند.
وي همچني��ن به وزير اقتصاد توصي��ه كرد كه دو 
موضوع بهبود فضاي كس��ب و كار و توانمندسازي 
و اس��تفاده از ظرفيت بخش خصوصي را در اولويت 
قرار دهد. جهانگيري همچنين به برخي اولويت هاي 
وزارت اقتصاد و دارايي اش��اره كرد و ارتقاء و بهبود 
فضاي كسب و كار، توانمندسازي و استفاده از توان 
بخش خصوص��ي، گفت وگو با بخ��ش خصوصي، 
توس��عه بازار اوليه و بازار س��رمايه و جلوگيري از 
فرار مالياتي و گس��ترش پايه ماليات��ي را از جمله 
اين اولويت ها برشمرد. وي با تاكيد بر اينكه بخش 
خصوصي واقع��ي نبايد دچار معضالت��ي از جمله 
آلودگي به رانت شود خاطرنشان كرد: بايد به بخش 
خصوصي اطمينان دهيم كه از آنها دفاع مي كنيم.

معاون اول رييس جمهوري درباره وظايف سازمان 
خصوصي س��ازي ب��ا تاكيد ب��ر اينك��ه واگذاري 
مجموعه ها كار بسيار دش��واري است، گفت: همه 
كس��اني كه فش��ار مي آوردند كه دولت خصوصي 
س��ازي انجام دهد، حداقل در دوره فعلي بالفاصله 
بع��د از انج��ام واگذاري ه��ا اعت��راض كردند كه 
واگذاري ها كار درس��تي نبوده است. اين در حالي 
است كه به نظر مي آيد اين افراد انتظار داشتند كه 
مزايده به گونه اي برگزار ش��ود تا حتما كساني كه 

آنها مي خواستند پيروز شوند.
جهانگيري همچنين با اش��اره ب��ه برخي اظهارات 
مبني ب��ر اينكه در ش��رايط فعلي جذب س��رمايه 
خارجي اقدامي صحيح نيس��ت اظهار كرد: امروز 
اتفاق��ا ما به س��رمايه هاي خارجي ني��از داريم. در 
اين زمينه جاذبه هاي خوبي ايجاد ش��ده تا بخش 
خصوصي و سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور به 
كمك داخل بيايند. در اين موضوع همچنين يك 
مصوبه نيز در ش��وراي عالي اقتصادي سران قوا به 
تصويب رسيده كه بر اساس آن هر كسي ۲50 هزار 
دالر در ايران س��رمايه گذاري كند پنج سال اقامت 

اين كشور را اخذ خواهد كرد. 
وي ب��ا تاكيد بر اينكه در زمينه توس��عه بازار اوليه 
و بازار س��رمايه، ش��ركت هاي بس��ياري متعلق به 
نيروهاي مسلح، بانك ها، صندوق هاي بازنشستگي 
و دول��ت وجود دارند ك��ه زمان واگ��ذاري آنها فرا 

رسيده  است خاطرنشان كرد: ما دولتي هستيم كه 
در شرايط فعلي بدهي مان بس��يار اندك است. در 
مقابل دارايي هاي دولت بسيار زياد است و به نوعي 
دولتي پولدار هس��تيم كه از وظايف وزارت اقتصاد 

اين است كه دارايي هاي دولت را مديريت كند.
اسحاق جهانگيري در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود با تقدير از اقدامات انجام شده از سوي طيب نيا، 
كرباسيان و اكرمي در دوران حضور خود در وزارت 
اقتصاد در سمت هاي وزير و سرپرست اظهار كرد: 
مديران مهم ترين سرمايه ارزشمند كشور هستند 
كه بايد ق��در آنها را بدانيم؛ گاه��ي اوقات مديران 
مورد جفا قرار مي گيرند. اين در حالي است كه جفا 
به مديران خدوم جفا به كش��ور است. بايد همواره 
قدردان مديران خدوم كشور باشيم. در اين مراسم 
علي طيب نيا وزير اقتصاد دولت يازدهم هم حضور 

داش��ت و جهانگيري نيز در بخشي از سخنانش از 
عملكرد وزارت اقتصاد در زمان زمامداري وي تقدير 
كرد.  دژپسند نيز در مراس��م معارفه خود به ايراد 

سخناني پرداخت. 
س��خناني كه البته و پيش تر در مصاحبه هاي قبل 

راي اعتماد بارها مطرح كرده بود.
او گفت كه آخرين برآوردها نشان مي دهد كه دولت 
۷000 هزار ميليارد تومان اموال دارد كه بايد آنها 
را مولدساري كند و اميدوار است ۲0 درصد آنها را 

تا آخر امسال تعيين تكليف كند.
او  بخشي از س��خنانش را به موضوع نقويت بخش 
خصوصي پرداخت و گفت: معتقدم بخش خصوصي 
يار دوازدهم نيست بلكه همراه اصلي است. بخش 
خصوص��ي و دارندگان كارت طالي��ي بايد آن قدر 
قدرت داش��ته باشند كه پش��ت در وزارت دارايي 

ننشينند. 
او بر عزم دولت بر خصوصي سازي تاكيد كرد و گفت: 
ب��ه زودي يك بانك و دو ش��ركت دولتي به بخش 
خصوصي واگذار خواهد شد. اكنون موانعي بر سر 
راه سرمايه گذاران وجود دارد كه سرمايه گذاران با 
آن موانع نمي توانند به مقصد برس��ند و ما بايد اين 
موانع را از بي��ن ببريم. بنابراين يك��ي از اهداف ما 
بهبود فضاي كس��ب و كار است كه در اولويت قرار 
دارد و بايد تالش كنيم به اهداف تعيين ش��ده در 

اين حوزه برسيم. 
در اين مراس��م معاونان وزارت اقتصاد مثل س��يد 
كام��ل تقوي نژاد، رئبس س��ازمان ام��ور مالياتي، 
حسين ميرشجاعيان معاون اقتصادي وزير اقتصاد 
و محمد خزاعي رييس سازمان سرمايه گذاري هم 

حضور داشتند. 

كاهش صادرات نفت در ش��رايطي رقم خورده كه 
دولت ب��راي افزايش درآمده��اي نفتي در اليحه 
بودجه س��ال آينده، نيم نگاهي به س��اير موارد از 
جمله نرخ تسعير ارز داشته است. هرچند كه يكي 
از خبرگزاري  ها از مخالفت جدي رييس جمهوري 
با تسعير نرخ ارز خبر مي دهد اما كاهش درآمدهاي 
دولت براي سال آينده در شرايطي رقم مي خورد 
كه با توجه به سهم 80 درصدي حقوق كارمندان 
در بودجه و افزايش احتمالي ۲0 درصدي حقوق 
كارمندان براي س��ال آينده به نظر نمي رس��د كه 
دولت حداق��ل در اين بخش ب��ا كاهش هزينه ها 
مواجه شود. از س��وي ديگر تاثير غير قابل ترديد 
فرايندي چون تس��عير ب��ر افزاي��ش هزينه هاي 
معيش��تي و تورم، هرگونه بازي با نرخ ارز نيازمند 
پيش بيني عواقب جدي آن در اقتصاد كش��ور به 

ويژه در معيشت خانوار و توليد است.
براي تبديل ارزهاي نفتي به ريال و مصرف آن در 
بودجه جاري كش��ور، به يك نرخ محاسبه اي نياز 
است كه داراي فرمول خاص است. در بودجه هاي 
س��نواتي هميش��ه براي محاس��به معادل ريالي 
درآمدهاي نفتي از نرخ ارز محاس��باتي )تس��عير 
ارز( اس��تفاده مي شود. نرخ تس��عير عبارت است 
از نرخ تبدي��ل دو واحد پولي به يكديگر )ش��امل 
انواع نرخهاي برابري رس��مي، قراردادي و غيره( 
ك��ه در فرايند تس��عير ب��ه كار گرفته مي ش��ود، 
به نحوي كه نتايج آن عمومًا با آثار تغييرات نرخ ارز 
بر جريان هاي وجوه نقد واحد تجاري و ارزش ويژه 
آن هماهنگي داشته باشد و اين اطمينان را ايجاد 
كند كه صورت هاي مالي، تصويري مطلوب از نتايج 

عملكرد ارايه مي دهد.
در سال ۱39۷ طبق آنچه در مجلس مصوب شد، 
نرخ ارز محاسباتي بر مبناي سه هزار و 800 تومان 
بود كه با تك نرخي شدن ارز توسط دولت با قيمت 
چهار هزار و ۲00 تومان، وضعيت متفاوت ش��د و 
مبناي محاسبات بودجه در سال جاري قرار گرفت. 
اين در حالي بود كه در پايان فروردين ماه و پيش 
از اعالم خروج امريكا از برجام، نوس��انات نرخ ارز 
قيمت دالر را تا حدود هشت هزار تومان باال برده 
بود اما تصميم دولت هم نتوانست تاثير مثبتي بر 
توقف افزايش قيمت داش��ته باشد؛ به گونه اي كه 
پس از خروج امريكا از برجام همچنان روند افزايش 
قيمت ارز ادامه داش��ت و نهايتا هر دالر امريكا به 
نزديك ۲0 هزار تومان هم رس��يد كه البته بعدتر 

از قيمت آن كاسته ش��د و اكنون در بازار آزاد هر 
دالر امريكا با حدود ۱4 هزار تومان خريد و فروش 
مي شود.  نرخ محاسباتي دالر اهميت فراواني دارد؛ 
چراكه عالوه بر كم يا زياد شدن درآمدهاي نفتي 
از طريق تغيير قيمت نفت، در بازار و فعاليت هاي 
اقتصادي نيز اثر دارد و اصطالحًا نرخ ارز در بودجه، 
پالس مثبت يا منف��ي به افزايش يا كاهش قيمت 
ارز در بازار مي دهد. به بيان ديگر اگر دولت قيمت 
بااليي براي دالر در سال آينده تعيين كند، قيمت 
دالر در بازار نيز روندي افزايشي به خود مي گيرد 
و باالتر مي رود. از سوي ديگر نيز دولت نمي تواند 
قيمت را تغيير ندهد چرا كه نرخ تورم امسال سبب 
مي شود تا براي سال آينده هزينه ها افزايش يابند. 
دولت در ايران بزرگ ترين مصرف كننده است، به 
همين دليل منتقدان اص��الح قيمتي مي گويند 
وقتي قيمت ه��ا باالتر مي رود، به جاي آنكه دولت 
درآمد بيش��تري كس��ب كند، باي��د هزينه هاي 
بيش��تري بپردازد كه همين نيز بر كسري بودجه 

اثرگذار مي شود.

سازمانبرنامهسناريوهايمختلف
رابررسيميكند

خبرها حاكي از اين اس��ت كه س��ازمان برنامه و 
بودجه اين روزها مش��غول بررسي و كارشناسي 
براي تهيه و تدوين اليحه بودجه س��ال 98 است. 
گمانه زني هاي مختلفي در رابطه با نرخ تسعير ارز 
در بودجه وجود دارد. كاهش صادرات نفت در نيمه 

دوم سال و پيش بيني ادامه اين شرايط براي سال 
98 كار را پيچيده و سخت كرده است. در شرايط 
تنگن��اي درآمدي ب��ا توجه به ات��كا فعاليت هاي 
اقتصادي كش��ور به نفت پيش بيني مي ش��ود با 
كاه��ش درآمدهاي مالياتي و رك��ود در صنايع و 

بخش هاي مختلف روبرو باشيم.
از طرفي هزينه هاي جاري دولت ثابت بوده و 80 
درصد و بلكه بيش��تر آن مربوط به بخش حقوق و 
دستمزد كارمندان است. بنابراين گفته مي شود، 
امكان كاه��ش آن وجود ن��دارد. آن ط��ور كه از 
ش��نيده ها بر مي آيد دولت براي سال آينده قصد 
دارد تا حقوق كاركنان خود را تا ۲0 درصد افزايش 
دهد. اين اقدام البته اجتناب ناپذير اس��ت چرا كه 
پيش بيني ها از تورم بيش از 30 درصدي تا پايان 
س��ال خبر مي دهد و حت��ي افزايش ۲0 درصدي 
حق��وق كاركنان نيز نمي تواند ش��رايط زندگي را 
براي كارمندان دولتي به وضعيت س��ال گذشته 
برگرداند و حداقل ۱0 درصد هم از س��ال گذشته 
معيشت سخت تري را تجربه مي كنند. اما همين 
اقدام به معناي افزايش ي��ك پنجمي هزينه هاي 
دول��ت در پر هزينه ترين بخ��ش بودجه اي دولت 
اس��ت. اين ميان دولت مي تواند ب��ا عدم افزايش 
حقوق مدي��ران و كارمنداني ك��ه درآمدهاي باال 
دارند، مانند س��ال گذشته، اين فش��ار هزينه اي 
را تا اندازه اي تعديل كن��د. همچنين قوه مجريه 
در بخش��ي ديگر مي تواند از پرداخت حقوق هاي 
نجومي نيز جلوگيري به عمل آورد و از اين طريق 

نه تنها از ب��ار هزينه اي خود بكاه��د، بلكه توزيع 
درآمدها در كشور را تعديل كند.

با اين وصف دولت ها تمايل دارند عايدي بيشتري از 
درآمدهاي نفتي داشته باشند. براي افزايش درآمد 
نفت براي س��ال آينده چند حالت وجود دارد. يكي 
از اين راهكارها كم كردن از س��هم صندوق توسعه 
ملي از كل درآمدهاي نفتي كش��ور است. در حال 
حاض��ر 3۲ درصد از درآمدهاي ناش��ي از صادرات 
نفتي و ميعان��ات گازي و گاز طبق قانون بودجه به 
صندوق توسعه ملي واريز مي شود. براي سال آينده 
طبق قوانين باالدستي ساالنه ۲ درصد به آن اضافه 
خواهد ش��د و اين رقم به 34 درصد مي رسد. البته 
دولت ها در ايران هر گاه با مش��كالتي مواجه شدند 
در اولين اقدام به منابع اين صندوق دست انداختند 
و همين امر به نظر برخي از كارشناس��ان از عوامل 
ناتمام ماندن بسياري از پروژه هاي عمراني در كشور 
اس��ت. اكنون هم به نظر مي رسد مسووالن دولتي 
به ويژه كارشناس��ان سازمان برنامه قصد دارند تا از 
س��هم نفت در اين صندوق بكاهند. هرچند چنين 
اقدامي ب��ا توجه به تاكيد قوانين باالدس��تي چون 
برنامه توس��عه، راحت نخواهد بود و بايد نظر مثبت 
نماين��دگان مجلس را نيز به خود جلب كند.   به هر 
روي با توجه به مش��كالت اقتصادي كشور، اولويت 
بيش��تر نمايندگان مجل��س هم بهب��ود وضعيت 
معيشت خانوارهاي ايراني و به عالوه بهبود وضعيت 
كسب و كار و ش��اخص هاي مرتبط با توليد است و 
اگر دولت بتواند آنها را قانع كند چنين اقدامي حتي 
براي كوتاه مدت اثرات مثبتي خواهد داشت، به نظر 
نمي رسد بهارستان نش��ينان نيز مخالفت چنداني 

داشته باشند.

چاقويدولبهتسعيرارز
با باال گرفتن نرخ محاسباتي با همان قيمت دالر در 
بودجه، درآمد بيش��تري نصيب دولت مي شود كه 
كاركردهاي ديگري ه��م دارد. اگر مالك را افزايش 
نرخ تس��عير براي س��ال آينده در نظ��ر بگيريم، با 
توجه به اختصاص آن براي خريد كاالهاي اساس��ي 
قطع��ا قيمت اي��ن اقالم ب��ا افزايش هزين��ه روبرو 
خواهد ش��د اين امر خود موجب افزايش نرخ تورم 
براي س��ال آينده هم خواهد ش��د. با توجه به اينكه 
صندوق بين المللي پول و مركز پژوهش هاي مجلس 
پيش بيني كردن رشد منفي اقتصاد در سال آينده 
بيش از امسال باش��د، افزايش نرخ تورم مي تواند به 

ركود بيش��تري دامن بزند. از سوي ديگر همان طور 
كه پيش تر گفته ش��د، افزايش درآمدهاي دولت از 
طريق تغييرات قيمتي، اگر به ش��كل حساب شده 
نباشد، آنگاه تا چند برابر افزايش درآمدها، هزينه ها 
نيز باالتر مي روند. بط��ور مثال در اوايل دهه ۷0 كه 
دولت س��ازندگي سياست آزادس��ازي نرخ ارز را در 
پيش گرفت، هر چن��د درآمدهاي دولت حدود ۲3 
درصد افزايش ياف��ت، اما هزينه ها نيز بيش از ۱00 
درصد بيش��تر ش��دند كه اين امر تمام درآمدهاي 

حاصل شده را از بين برد.
از سوي ديگر دولت بخشي از ارزهاي خود را در بازار 
ارز تبدي��ل به ريال براي ديگ��ر مصارف مي كند كه 
هرگونه افزايش نرخ مي تواند روي قيمت ارز در بازار 
تأثير بگذارد. تجربه نشان داده بازار آزاد تمايل دارد، 
فاصله خود را با ن��رخ  ارز دولتي حفظ كند. بنابراين 
ش��اهد افزايش قيمت خواهيم بود. گمانه زني هاي 
مختلفي از نرخ تسعير ارز براي سال 98 وجود دارد 
كه البته هيچ كدام آنها قطعي نيست. گفته مي شود 
نرخ 5 تا 5500 توماني تسعير ارز كاالهاي اساسي و 
۱0 هزار تومان براي ديگر مصارف پيشنهاد شده كه 
برخي مسووالن دولتي به خبرگزاري فارس گفتند، 
رييس جمهور با آن مخالفت كرده است. به هر حال 
در روزهاي آينده سازمان برنامه و بودجه بايد تكليف 
درآمدها را بر اساس يك نرخ محاسباتي تعيين و يا 
پيشنهاد دهد تا ساختار كلي درآمد و هزينه ها شكل 
بگيرد. در همين راستا يك مقام مسوول در سازمان 
برنامه و بودجه به ف��ارس گفت: فعال تصميم بر اين 
است كه در بودجه س��ال آينده نرخ تسعير ارز براي 
كاالهاي اساس��ي همان رق��م 4۲00 تومان و براي 

ديگر مصارف با ارز نيمايي محاسبه خواهد شد.
در كنار اين مباحث متغيرهاي ديگري مثل قيمت 
نفت نيز وجود دارد كه متأثر از عوامل بيروني است 
يا آنكه بتوان تغييري در ميزان صادرات نفت ايجاد 
كرد. البته كارشناس��ان بازار جهاني نفت مي گويند 
تحريم نفت ايران س��بب افزايش قيم��ت نفت نيز 
خواهد ش��د كه اين امر مي تواند تا حدودي كاهش 
درآمده��اي دولت كه ناش��ي از كاهش فروش نفت 
است را جبران كند. راهكار واقعي افزايش درآمدهاي 
بودجه توسعه پايه هاي مالياتي، حذف معافيت هاي 
غيرض��رور ماليات��ي و جلوگيري از ف��رار مالياتي با 
اس��تفاده از دريافت اطالعات حس��اب هاي بانكي و 
ديگر بانك هاي مورد نياز هدف گذاري شده در قانون 

ماليات هاي مستقيم است. 
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تورم3.5درصديتوليدبرق
ش��اخص قيمت توليدكننده بخش ب��رق در فصل 
تابستان سال ١٣٩٧ به عدد ١٣٦,٢٦ رسيد كه نسبت 
به شاخص فصل مشابه سال قبل، ٣.٥٠ درصد افزايش 
داشته است.  شاخص قيمت توليدكننده بخش برق 
در فصل تابستان سال ١٣٩٧ به عدد ١٣٦,٢٦ رسيد 
كه نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل، ٣.٥٠ 
درصد افزايش داشته است. درصد تغييرات ميانگين 
شاخص كل بخش برق در چهار فصل منتهي به فصل 
تابستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل 
٣.٦٥ كاهش داشته كه نسبت به همين اطالع در فصل 

بهار سال ١٣٩٧ افزايش داشته است. 
ش��اخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات 
اوج بار در فصل تابستان سال ١٣٩٧ به عدد ١٢٩,٩٦ 
رسيد كه نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل، 
١.٦٢ درصد افزايش داش��ته است. درصد تغييرات 
ميانگين شاخص كل بخش برق در ساعات اوج بار در 
چهار فصل منتهي به فصل تابستان سال ١٣٩٧ نسبت 
به دوره مشابه سال قبل ٠.٢٣ كاهش داشته كه نسبت 
به همين اطالع در فصل بهار س��ال ١٣٩٧ افزايش 
داشته است. شاخص قيمت توليدكننده بخش برق 
در ساعات ميان بار در فصل تابستان سال ١٣٩٧ به 
عدد ١٣٢,٥١ رسيد كه نسبت به شاخص فصل مشابه 
سال قبل ١.٥٢ درصد افزايش داشته است. نرخ تورم 
ساالنه و درصد تغييرات ميانگين شاخص كل بخش 
برق در ساعات ميان بار ٣.٦٥ كاهش داشته كه نسبت 
به همين اطالع در فصل بهار س��ال ١٣٩٧ افزايش 
اندك داشته است. شاخص قيمت توليدكننده بخش 
برق در ساعات كم بار در فصل تابستان سال ١٣٩٧ به 
عدد ١٥١,٢٦ رسيد كه نسبت به شاخص فصل مشابه 
س��ال قبل )١٣٧,٩٠(، ٩.٦٩ درصد افزايش داشته 
است. درصد تغييرات ميانگين شاخص كل بخش 
برق در ساعات كمبار در چهار فصل منتهي به فصل 
تابستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل، 
٦.٢٩ كاهش داشته كه نسبت به همين اطالع در فصل 
بهار سال ١٣٩٧ )٩.٨٣- درصد(، افزايش داشته است.

افت۸زيرشاخصفضاي
كسبوكار

بررسي زيرشاخص هاي شروع كسب وكار در ايران 
نشان مي دهد، كشور در حوزه هاي مربوط به حمايت 
از سرمايه گذاران اقليت و پرداخت ماليات عملكرد 
بس��يار ضعيفي را ثبت كرده است. به گزارش مهر، 
براساس تازه ترين گزارش بانك جهاني از شاخص 
س��هولت كس��ب وكار كه براس��اس پايش فضاي 
كسب و كار ۱80 كش��ور جهان منتشر شده، ايران 
در زيرشاخص هاي شروع كس��ب وكار، حمايت از 
س��رمايه گذاران اقليت و پرداخت ماليات عملكرد 
بس��يار ضعيفي را از خود نش��ان داده اس��ت اما در 
زيرشاخص هاي ديگري مانند شرايط صدور مجوز 
ساخت وساز، اخذ اعتبار و اجراي قراردادها رتبه اي 
در حد متوسط كسب كرده است.  از ۱0 زيرشاخص 
شامل »شروع كس��ب وكار«، »شرايط صدور مجوز 
ساخت«، »دسترسي به برق«، »ثبت مالكيت«، »اخذ 
اعتبار«، »حمايت از س��رمايه گذاران «، »پرداخت 
ماليات«، »تجارت برون مرزي«، »اجراي قراردادها« 
و »رس��يدگي به ورشكس��تگي و پرداخت ديون« 
تشكيل شده است كه امتياز كشورها در هر يك از اين 
زيرشاخص ها با توجه به فاصله آنها از سطح ايده آل 
)امتياز ۱00( محاسبه گرديده و در رتبه بندي نهايي 
به صورت تركيبي لحاظ مي ش��ود. اي��ران از ميان 
۱0 زيرش��اخص مورد بررس��ي در دو زيرشاخص 
»پرداخت ماليات« و  »تجارت برون مرزي« موفق 
به انجام اصالحات شده اس��ت. در زمينه پرداخت 
ماليات، راه اندازي سيستم آنالين و در زمينه تجارت 
برون مرزي، راه اندازي پنجره واحد تجارت دليل اين 
موفقيت بوده است. ايران در زيرشاخص هاي شروع 
كسب وكار، حمايت از س��رمايه گذاران و پرداخت 
ماليات عملكرد بسيار ضعيفي را از خود نشان داده 
است اما در زيرش��اخص هاي ديگري مانند شرايط 
ص��دور مجوز ساخت وس��از، اخذ اعتب��ار و اجراي 
قراردادها رتبه اي در حد متوسط كسب كرده است. 
گفتني است؛ ايران در جديدترين رتبه بندي شاخص 
جهاني سهولت كسب وكار كه هرساله توسط بانك 
بين المللي بازسازي و توسعه )وابسته به بانك جهاني( 

انجام مي شود، در رتبه ۱۲8 جهان قرار گرفت. 
با وجود آنك��ه نمره  ايران ب��ا ۲.34 واحد افزايش به 
5۶.98 رس��يده، اما جايگاه جهاني كش��ور به ۱۲8 
تنزل كرده اس��ت كه علت آن جهش هاي سريع تر 
كشورهاي رقيب است. به عنوان مثال امارات متحده 
عربي ب��ا ۲.3۷ واحد افزايش امتي��از در جايگاه ۱۲ 
جهان ايستاده است. آذربايجان ۷.۱ واحد امتياز خود 
را افزاي��ش داده و در جايگاه ۲5 قرار دارد. تركيه نيز 
با 4.34 واحد افزايش امتياز در پله  43 ايستاده است. 
جالب اس��ت كه جيبوتي با افزايش 8.8۷ واحدي 

امتياز خود در جايگاه 99 جهان قرار دارد.

بيكارترينرشتههاكداماست؟
به گزارش تسنيم، مطابق آمار وزارت كار با استناد به 
آمار فارغ التحصيالن در س��ال 9۶ نرخ بيكاري زنان 
تحصيلكرده دو برابر مردان فارغ التحصيل دانشگاهي 
اس��ت. مطابق اين آمار نرخ بيكاري رش��ته ها شامل 
3۷ % حفاظ��ت محيط زيس��ت، 33درص��د علوم 
كامپيوتر؛ ۲8 علوم زيستي، ۲۶ % علوم طبيعي، %۲۶ 
معماري، ۲4 % حقوق ، ۲5 % صنعت، ۲3 %هزار هنر، 
۲۱ %مهندسي و ۱9% علوم اجتماعي است. همچنين 
نرخ بيكاري زنان 30% و نرخ بيكاري مردان ۱3% است. 
نرخ بيكاري زنان تحصيلك��رده دو برابر مردان فارغ 
التحصيل دانش��گاهي است. همچنين نرخ بيكاري 
كرمانش��اه و چهارمحال و بختياري باالي ۲5 درصد 
است. آذربايجان ش��رقي، آذربايجان غربي، گيالن، 
زنجان، كردستان، لرستان، ايالم، اصفهان، خوزستان، 
خراسان جنوبي، كهگيلويه و بوير احمد، كرمان، فارس، 
سيستان و بلوچستان نرخ بيكاري ۲۱تا۲5 درصد و 
يزد، بوشهر، خراسان رضوي، گلستان، مازندان، البرز، 

قزوين، همدان و اردبيل كمتر از ۱4 درصد است.

   آخرين برآوردها نشان مي دهد كه دولت ۷۰۰۰ هزار ميليارد تومان اموال دارد كه بايد آنها را مولدسازي كند و اميدوار است ۲۰ درصد آنها را تا آخر 
امسال تعيين تكليف كند. معتقدم بخش خصوصي يار دوازدهم نيست بلكه همراه اصلي است. بخش خصوصي و دارندگان كارت طاليي بايد آن قدر 
قدرت داشته باشند كه پشت در وزارت دارايي ننشينند.  به زودي يك بانك و دو شركت دولتي به بخش خصوصي واگذار خواهد شد. اكنون موانعي بر 
سر راه سرمايه گذاران وجود دارد كه سرمايه گذاران با آن موانع نمي توانند به مقصد برسند و ما بايد اين موانع را از بين ببريم. بنابراين يكي از اهداف ما 

بهبود فضاي كسب و كار است كه در اولويت قرار دارد و بايد تالش كنيم به اهداف تعيين شده در اين حوزه برسيم. 

برش
اظهارات دژپسند  در معارفه



بانك و بيمه4اخبار

»تعادل« از تازه ترين تحوالت بازار ارز و سكه گزارش مي دهد: 

   كاهش شكاف قيمتي ارز نيمايي و آزاد         صرافاني كه از فعاليت شان جلوگيري شده، گزارش دهند

كاهش قيمت ارز   در بازار 

اهميت ارزيابي ريسك در صنعت بيمه

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري|
روز ش��نبه 12 آبان ماه و در آس��تانه آغ��از دور دوم 
تحريم هاي نفتي و بانكي و مالي امريكا كه از 14 آبان 
اجرا مي ش��ود، قيمت دالر در بازار آزاد به كانال ١٣ 
هزار تومان بازگشت بطوريكه دالر در صرافي بانك ها، 
از ١3500 تا ١3700 تومان معامله شد و يورو نيز با 

قيمت 15 هزار تومان به فروش رسيد.
به گزارش »تعادل«، فعاالن ب��ازار ارز مي گويند كه 
به نظر مي رس��د، تزريق دالر و يورو به بازار از طريق 
صرافي ها افزايش يافته است زيرا دالر در صرافي هاي 
بانكي با قيمت 13300 تومان به فروش مي رسد كه 
اخت��اف 200 توماني با بازار آزاد دارد و اين موضوع 

حكايت از تزريق ارز به بازار دارد. 
سامانه سنا نيز ميانگين نرخ هاي فروش ارز براي روز 
پنج شنبه را براي دالر 14655 تومان، يورو 16840، 
درهم 3989، يوآن 2186، پوند 18704، لير ترك 

2752 تومان اعام كرد. 
برخي كارشناس��ان ني��ز مي گوين��د همان طور كه 
پيش بيني مي ش��د، با معافيت 8 كشور خريدار نفت 
ايران از تحريم ه��اي امريكا و تزري��ق دالر و عرضه 
اسكناس در صرافي هاي معتمد بازارساز، نرخ ها در 

آستانه شروع تحريم ها ريزش داشته است.
همچنين نرخ هر اونس طا در بازار جهاني به 1223 
دالر رسيد و مظنه در بازار تهران با نرخ يك ميليون 

و 845 هزار تومان معامله شد. 
هر گرم طاي 18 عيار425 هزار تومان، سكه طرح 
جديد 4 ميلي��ون و 550 هزار تومان، نيم س��كه دو 
ميليون و 280 هزار تومان، ربع سكه به يك ميليون 
240 هزار تومان وس��كه گرمي به 680 هزار تومان 
رس��يد اگرچه 13 آبان موعد بازگش��ت تحريم هاي 
امريكا عليه ايران اس��ت و امري��كا از ماه ها قبل، اين 
برنام��ه را عليه اقتص��اد ايران آغاز ك��رده، اما بازار با 
تدابير دولت و بانك مركزي در ماه هاي اخير اكنون 

در شرايط ثبات نسبي است. 
برخي كارشناس��ان نيز با توجه به ش��رايط كنوني، 
معتقدند كه تاطم و تكانه اي در بازار ارز طي روزهاي 

آينده نخواهيم داشت.
يكي ديگر از مواردي كه امريكا اعام كرده از 13 آبان 
ماه مي خواهد اجرايي كند، عدم دسترس��ي ايران به 
دالر است. موضوعي كه طي ماه هاي گذشته بدليل 
مش��كات س��اختاري اقتصاد ايران، چالش هايي را 
ايجاد ك��رده و همچنان نيازمند تدبي��ر و مديريت 
سياست گذار پولي اس��ت. اما قرار نيست تكانه اي را 
حداقل طي روزهاي آينده در بازار ايران ايجاد كند. به 
خصوص اينكه دولتمردان و رييس كل بانك مركزي 
اعام كرده اند كه وضعيت ذخاير ارزي كشور مناسب 

است و اين شرايط مديريت خواهد شد.
اين تدابير در كنار اين واقعيت كه نقدينگي سرگردان 
موج مخرب خود را پشت سر گذاشته است، نويدبخش 
بهبود بيشتر بازار ارز طي ايام پيش رو است. به اعتقاد 
بسياري از كارشناس��ان، نقدينگي سرگردان كه از 
جمله مش��كات و چالش هاي زيرس��اختي اقتصاد 
ايران است، طي ماه هاي اخير اوج فشار خود را تخليه 
كرده است و ديگر تواني براي ايجاد تكانه هاي شديد 

در بازار ارز ندارد.

  مداخله مثبت بانك مركزي در بازار
در اي��ن رابط��ه عبدالرضا مصري عضو كميس��يون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه ورود 
ارز به كشور مثل نفس واجب اس��ت، اظهار داشت: 
متاسفانه دولت در مقطعي صرافي ها را بست و با اين 
كار بار ارزي را ب��ر روي ارز 4200 توماني انداختيم 
كه متاس��فانه چون بازار و صرافي ها را بستيم و تمام 
م��راودات را به هم ريختيم فاصله بين ارز نيما و بازار 
زياد شد.عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس گفت: بانك مركزي در يك ماهه گذشته بدون 
اينكه ارز زيادي به بازار تزريق كند، قيمت ها را كنترل 

كرد كه اين مداخله در بازار مثبت بود.
وي اف��زود: ب��ازار نيم��ا با ب��ازار آزاد تف��اوت دارد و 
صادركننده اي كه مي بيند حمايتي نيست و كااليش 

را در اينطور مواقع مي تواند صادر كند و ريال بيشتري 
بگيرد طبيعتا عاقه مند است كه ارز خود را به قيمت 
بازار بفروش��د تا اينكه در اختيار نيم��ا قرار بگيرد و 
نيما 8 يا 10 هزار تومان بدهد، بنابراين بايد ش��كاف 
قيمتي اين دو بازار را كم كنيم كه صادركننده دنبال 

اين نباشد كه ارز خود را به بازار بدهد.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
خاطرنشان كرد: به دولت گفتيم كه ارز را به صورت 
ش��ناور مديريت كنيد، اگر ما بتوانيم قدرتي داشته 
باشيم كه تزريق ما به بازار ارز آزاد افزايش پيدا كند 
و فاصله بين نيما و ب��ازار آزاد را كاهش بدهيم نقطه 
موفقيت ماست در غير اينصورت االن همه تاش را 

بايد براي نيما انجام دهيم.
مصري يادآور ش��د: در ابتداي سال اولين اتفاقي كه 
افتاد صرافي ها و ب��ازار آزاد را بس��تند و با اين اقدام 
راه نفس را نيز بس��تيم كه از روز اول مجلس مخالف 
اين سياس��ت بود اما خوش��بختانه ديديم كه دولت 
پذيرفت ك��ه صرافي ها باز باش��د و وقتي جريان دو 
طرفه شد جهش قيمتي كه به شدت به جلو مي رفت، 
بافاصله مهار ش��د.وي تصريح ك��رد: در يك ماهه 
گذش��ته بدون اينكه ارز زيادي به بازار تزريق شود، 
هم قيمت ها كنترل ش��د و هم ش��يب به پايين پيدا 
كرد كه به نظرم اگر قدرتي داشته باشيم كه در بازار 
 مداخله كنيم مثبت است و قيمت نيما را به بازار آزاد 

نزديك مي كنيم.

  صرافاني كه از فعاليت شان جلوگيري شده
گزارش دهند

همچني��ن كانون صرافان ايراني��ان طي اطاعيه به 
صرافان اعام كرد مش��كات ايجاد ش��ده در زمينه 
فعاليت حرفه اي و صنفي خ��ود را به كانون گزارش 
دهند.كانون صرافان در جديدترين اطاعيه خود به 
اعضاي اين كانون درخصوص گزارش دهي اعضايي 
كه با مش��كل مواجه ش��ده اند، اعام ك��رد: با توجه 
ب��ه اينكه اخيرا تع��دادي از صرافي هاي عضو كانون 
صرافان ايرانيان در ارتباط با فعاليت حرفه اي و صنفي 
خود با مشكات عديده اي مواجه بوده اند و احيانا از 
فعاليت ايش��ان جلوگيري به عمل آمده است و نظر 
به اينكه كانون صرافان ايرانيان همواره تمامي توان 
خود را براي مساعدت به اعضا در چارچوب قوانين و 
 مقررات جاري كشور به كار بسته است لذا به منظور 
خدمت رس��اني موثر به اعضا و تاش در جهت رفع 
مش��كات از همكاران محترم تقاضا دارد در صورت 
بروز هر گونه مشكل در ارتباط با فعاليت حرفه اي و 
صنفي صرافي اين كانون را كتبأ و با شرح مختصري 

از اشكاالت پيش آمده مطلع نمايند.

اظهارنظر درباره  عرضه ارز 
در سامانه نيما زود است

همچنين محمدالهوتي درباره عرضه ارز در سامانه 
نيما، اظهار داشت: از ابتدا طرح بر اين اساس بود كه 
صادركنندگان بزرگ مثل پتروشيمي ها، فلزات رنگي 

و ... ارز خود رادر اين سامانه عرضه كنند.
رييس كنفدراس��يون صادرات اي��ران، گفت: هنوز 
سررسيد س��ه ماهه به اتمام نرسيده و براي قضاوت 
درباره عرضه ارز توس��ط صادركنندگان و جزييات 
اين عرضه زود اس��ت.وي با اش��اره به اينكه عده اي 
از صادركنن��دگان بزرگ، ارز خ��ود را در نيما عرضه 
كردند، افزود: اما صادركنندگان كوچك و متوسط با 
قيمت تمام شده كاال مواجه هستند كه با نرخ نيمايي 
ام��كان واگذاري وجود ندارد.رييس كنفدراس��يون 
صادرات ايران در ادامه گفت: البته روش هاي تسويه 
ارز ب��راي صادركنندگان كوچك و متوس��ط وجود 
دارد تا ارز خود را در س��امانه نيما عرضه كنند، البته 
روش هاي متفاوتي از جمله ثبت واردات به نام خود 

و يا واگذاري اظهارنامه وجود دارد.
به گفته الهوتي نكته مهم اين است كه هنوز سررسيد 
سه ماهه به اتمام نرسيده و براي قضاوت درباره عرضه 
ارز توس��ط صادركنندگان و جزيي��ات اين عرضه زود 
است.بانك مركزي بهمن ماه سال گذشته با راه اندازي 

سامانه »نيما«، مقدمات س��امان  بخشيدن به بازار ارز 
كشور را فراهم كرد. سامانه  نيما در واقع مخفف عبارت 
»نظام يكپارچه  معامات ارزي« محس��وب مي ش��ود 
و با هدف تس��هيل تامين ارز و ايج��اد فضاي امن براي 
خريداران و فروشندگان ارز راه اندازي شده است. سامانه  
يادشده بدين منظور طراحي شده تا متقاضيان خريد 
ارز بتوانند درخواست خود را در يك بستر يكپارچه در 
اختيار فروش��ندگان ارز قرار دهند و فروش��نده اي كه 
تمايل به ارايه  خدمات دارد، بتواند در بس��تري سالم و 
رقابتي، پيشنهاد خريدار ارز را پاسخ دهد. سامانه  نيما 

در واقع بستري آناين براي خريد و فروش ارز است.
بازرگانان مي توانند با مراجعه به سامانه  جامع تجارت، 
درخواست خود را براي تامين ارز ثبت سفارش هاي 
غير بانكي ثبت كنند. پس از ثبت سفارش و با توجه به 
هماهنگي صورت  گرفته بين بانك مركزي جمهوري 
اسامي ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، اين 
درخواست به  صورت خودكار و برخط به سامانه نيما 
انتقال پي��دا مي كند و در نتيجه درخواس��ت خريد 
ارز بازرگانان توس��ط صرافي ها مش��اهده مي شود و 

در صرافي ها مي توانند پيشنهاد خود را ارايه كنند.
ب��ه  ص��ورت كل��ي فراين��د تامي��ن ارز م��ورد نياز 
واردكنندگان كاال و متقاضيان ارز به دو روش صورت 
مي پذي��رد. يك��ي از روش هاي مورد نظ��ر از طريق 
بانكي اس��ت كه طي آن واردكننده ثبت سفارش را 
انجام مي ده��د و بانك مركزي از طريق پرتال ارزي، 
ارز را تامين مي كند و از طريق روابط بين كارگزاري 
بانك هاي اي��ران و س��اير كش��ورها، پرداخت ها به 
فروشندگان خارجي صورت مي پذيرد. شيوه  ديگر، 
تامين ارز غير بانكي اس��ت كه در آن سيستم بانكي 
دخالت ن��دارد و صرافي ها به  عن��وان مهره  اصلي در 

تبادل پول ايفاي نقش مي كنند.
بانك مركزي روش غي��ر بانكي براي تامين و انتقال 
ارز را زايي��ده  تحريم هاي بانكي اعام كرده اس��ت. 
متقاضيان خريد ارز به طريق غير بانكي مي توانند با 
استفاده از سامانه  نيما اقدام به ثبت درخواست كنند 
و سپس در صورت پيشنهاد از سوي صرافي ها براي 
ارايه خدمات، گزينه هاي موجود را مشاهده و از بين 
پيشنهادات ارايه  شده، مورد مطلوب را انتخاب كنند.

س��امانه  نيما به عن��وان حلقه  مفقوده بين س��امانه  
جامع تجارت و سامانه  پنجره  واحد تجارت فرامرزي 
ايفاي نقش مي كند. يكي ديگر از مزاياي استفاده از 
سامانه  نيما، دسترس��ي تجار به طيف گسترده اي از 
صرافي ه��اي بانكي و تضامني اس��ت و از اين رو نيما 
مي تواند رقابت س��المي بين صرافي هاي موجود در 

اين سيستم ايجاد كند.

  پيش بيني افزايش قيمت انس طال
از س��وي ديگ��ر، بانك فرانس��وي سوس��ايت جنرال 
پيش بيني محتاطانه اي نسبت به قيمت جهاني طا تا 
 سه ماه نخس��ت 2019 ميادي داشته است. به نوشته 
كيتكو نيوز، بانك سوسايت جنرال فرانسه در تازه ترين 
گزارش خود پيش بيني ك��رد قيمت هر اونس طا در 
س��ه ماه چهارم 2018 ميادي به بيش از 1250 دالر 
خواهد رس��يد و اين رقم در س��ه ماه نخس��ت 2019 
ميادي نيز به 1275 دالر مي رسد.بر اساس اين گزارش 
تحليلگران سوسايت جنرال بر اين باورند كه علت اصلي 
افزايش چشمگير قيمت طا در روزهاي اخير، تشديد 
تنش هاي سياس��ي در عرصه بين المللي و افت شديد 
ش��اخص س��هام در بازارهاي جهاني بوده است.اين 2 
عامل مهم موجب شده است تا بار ديگر تقاضاي مكان 
امن س��رمايه گذاري براي طا افزايش يابد. بانك هاي 
مركزي جهان نيز خريد طا را افزايش داده اند بطوري كه 
بانك هاي مركزي جهان براي نخستين بار از سال 2013 
ميادي به خريدار خالص طا تبديل شده اند.عاوه بر 
روسيه و قزاقستان، بانك هاي مركزي تركيه، لهستان 
مجارستان و مغولستان نيز ذخاير طاي خود را افزايش 
داده اند.تحليلگران اقتصادي بر اين باورند كه با كاهش 
ارزش دالر طي ماه هاي آينده، روند صعودي قيمت طا 
 آغاز خواهد شد. افت بيشتر شاخص سهام در بازارهاي 
بين الملل��ي نيز مي تواند عامل مه��م و موثر ديگري بر 

افزايش قيمت طا باشد.

   دريافت پول نفت به بيت كوين
امكانپذير نيست

از سوي ديگر، در رابطه با استفاده از بيت كوين در تجارت، 
يك كارش��ناس باكچين و ارزهاي رمزنگار گفت: اين 
مس��اله كه مي توان با استفاده از بيت كوين پول نفت را 
دريافت و تبادالت مالي را انجام داد اشتباه است چرا كه 

حجم بازار ارزهاي رمزنگار پايين است.
امير عباس امامي در گفت وگو با ايِبنا درباره تاكيد برخي 
مقامات كشور براي استفاده از بيت كوين و ساير ارزهاي 
رمزنگار براي دريافت پول نفت و كاالهاي صادراتي گفت: 
تحريم هاي ايران توسط امريكا دو بعد اساسي و مهم دارد؛ 
اول آنكه شركت نفت ايران تحريم مي شود و خريد نفت 
حتي به صورت تهاتر و دريافت كاال در ازاي نفت تحريم 
مي شود و در اينجا اصا نمي توان نفتي را صادر كرد كه 
پول يا كاال به مي��زان آن دريافت كرد اما اگر تضميني 
براي فروش نفت ايران وجود داش��ته باش��د با توجه به 
تحريم هاي بانكي براي دريافت پول آن مشكاتي داريم 
بر همين اساس يا كاال دريافت مي كنيم يا مي توان كانالي 
مالي را راه اندازي كرد و تبادالت مالي در آن انجام شود؛ 

اين مساله كه مي توان با استفاده از بيت كوين پول نفت و 
تبادالت مالي در زمان تحريم ها را تسهيل كرد و تحريم ها 
را دور زد اشتباه است چرا كه حجم بازار ارزهاي رمزنگار 
پايين است و در عين حال اين پديده فناوري براي ايران 
و تسويه بانكي مناسب نيس��ت و نياز است تا از شبكه 
باكچين خصوصي دو يا چند وجهي استفاده كرد.اين 
كارشناس باكچين و ارزهاي رمزنگار ي شده افزود: در 
حال حاضر بهترين حالت در زمينه باكچين و دور زدن  
تحريم ها براي ايران اين است كه با برخي از كشورهاي 
دوست كه داراي روابط تجاري عمده ، مذاكراتي را براي 
ايجاد يك شبكه باكچين خصوصي به منظور دور زدن 
تحريم ها، دريافت پول با توجه به تحريم شبكه بانكي و 
كاهش سيطره دالر ميان ايران و اين كشورها ايجاد كند 
و تمامي تبادالت مالي ميان ايران و كشورهاي مذكور با 
استفاده از اين زيرساخت باكچين خصوصي و رمز ارز 
ايجاد شده بر پايه آن انجام شود؛ از جمله كشورهايي كه 
مي تواند در باكچين خصوصي ايران و رمز ارز طراحي 
شده بر پايه آن قرار گيرد مي توان به چين، روسيه، هند و 
تركيه اشاره داشت؛ يكي از مهم ترين مسائلي كه بايد در 
نظر داشت آن است كه كشورهايي كه حتي روابط خوبي 
با ايران دارند زماني كه مشاهده مي كنند ايران در تحريم 
قرار گرفته به ج��اي معامات تجاري معمولي مزايايي 
براي خود ايجاد مي كنند و معموال در همين زمينه نيز 
عاقه بيشتري به معامله كاال به كاال تا پرداخت پول دارند. 
وي ادامه داد: طراحي و توسعه رمز ارز ملي كه صرفا به 
عنوان ريال الكترونيكي شناخته شود و شباهت به رمز 
ارز پترو كشور ونزوئا داشته باشد، هيچ كمكي به كشور 
نخواهد كرد؛ اعتقاد دارم زيرساخت فناوري باكچين 
به ايران و بسياري ديگر از كشورها مي تواند براي خروج 

اقتصاد از سيطره دالر كمك كند.
امامي با بيان اينكه پترو از ابتدا مرده متولد شده است، 
اظهار داشت: ارز رمزنگاري شده ونزوئا يعني پترو از ابتدا 
مرده متولد شده است چرا كه پشتوانه اين رمز ارز نفت 
داخل مخازن محسوب مي شود و با توجه به نوع طراحي 
و پشتوانه كارايي ندارد؛ در رمز ارز ملي و مشترك كه اگر 
ايران بخواهد آن را با همكاري كشورهاي داراي روابط 
تجاري طراحي و توليد كند، كشورها پشتوانه رمز ارز را 
طا قرار مي دهند و متناسب با طايي كه در اين پشتوانه 
در نظر مي گيرند به همان ميزان اين ارز رمزنگاري شده 
را منتش��ر مي كنند؛ در اين نوع از رمز ارز اگر بخواهيم 
سرنوش��ت وضعيت پترو ونزوئا را نداش��ته باشد بايد 
منافع��ي را براي بازيگران و ش��ركاي اصلي اين رمز ارز 
تعريف كنيم و در عين حال مذاكرات اقتصادي توسط 
بازيگران اقتصادي كشور و مذاكرات بين المللي توسط 

وزارت امور خارجه انجام شود.

محمود اسعدساماني |
صنعت بيمه ه��اي بازرگاني نقش بس��يار مهمي در 
توس��عه متوازن فعاليت ها و بقاي چرخ��ه اقتصادي 
جوامع و كش��ورها دارد. تصور پويايي اقتصادي بدون 
مكانيزم بيمه مخدوش به نظر مي رس��د. بس��ياري از 
ماجراجويي هاي گذشته، حال و آينده بشر در به چالش 
كش��يدن پيچيدگي هاي فناوري و مخاطرات محيط 
طبيعي، بدون برخورداري از نوع يا انواعي از پوشش هاي 
بيمه اي، از اس��اس ناممكن بوده، هست و خواهد بود. 
تجربه شكست يك پروژه اكتشاف و توسعه ميدان نفت 
و گاز فراساحلي، عدم موفقيت در پرتاب و در مدار قرار 
دادن ماهواره ها و در نمونه اي بسيار ملموس تر، ريسك ها 
و مخاطراتي كه محصوالت در حال حمل زميني، هوايي 
و دريايي را تهديد مي كنند، تنها نمونه هايي كوچك از 
ماجراجويي هايي است كه بدون پوشش بيمه اي، دست 

زدن به آنها تقريبا غيرممكن است.
فرآيند بيمه در كلي ترين شكل به سه مرحله قبل، حين 
و بعد از حادثه قابل تقسيم است. در اساس، بيمه گر و 
بيمه گزار در مراحل اوليه پيش از صدور بيمه نامه و قبل 
از آنكه خسارت يا بحراني در ميان باشد، در خصوص چند 
و چون پوشش بيمه اي مذاكره كرده و توافق مي كنند. 

صرف نظر از اينكه كدام يك از انواع پوشش هاي بيمه اي 
مورد نظر طرفين اس��ت، مس��ير تقريبًا يكساني طي 

مي شود: 
الف( دريافت )فرم( پيشنهاد بيمه از پيشنهاد دهنده يا 

مشتري )بيمه گزار بالقوه( و بررسي اوليه آن
ب( ارزيابي دقيق و همه جانبه ريس��ك )عنداللزوم 
بازديد كارشناس��ي از ريسك توسط ارزياب ريسك 

شركت بيمه گر( 
ج( در صورت موافقت بيمه گر با ريس��ك پيشنهادي؛ 
تنظيم بيمه نامه با در نظر گرفتن كليه جزييات اطاعات 

حاصله از بندهاي الف و ب
مهم ترين وظيفه بيمه گر، انجام مراحل سه گانه فوق به 
شكل حرفه اي، تخصصي و تا حدود زيادي محتاطانه 
و ب��ا رعايت اصول و الزامات اخاق حرفه اي اس��ت. در 
اين ميان، ارزيابي جامع، دقيق و كارشناس��ي ريسك 
بسيار با اهميت است. چنانچه ارزيابي ريسك كه بخش 
مهمي از فرآيند مديريت ريسك عمليات صدور بيمه 
)Underwriting( را تش��كيل مي دهد، به شكل 
صحيح، دقيق و كامل صورت بگيرد و نتايج آن در تنظيم 
و صدور بيمه نامه منعكس شود؛ ضمن آنكه براي بيمه گر 
و بيمه گزار منافع قابل ماحظه اي دارد، بطور مستقيم در 

پويايي و مانايي چرخه اقتصادي جامعه اثرگذار است و 
بطور غير مستقيم نيز اثرات مثبت اجتماعي و فرهنگي 
دارد. در حقيقت، ارزيابي ريسك امكان ايجاد شرايط برد 

� برد براي تمامي ذي نفعان را فراهم مي كند.
بيمه گر در هنگام وقوع حادثه هيچ مسووليتي بر عهده 
ندارد، چرا كه تخصص و امكاناتي براي مديريت بحران 
در اختيار ندارد. قدر مسلم، پس از فروكش كردن شرايط 
بحراني، مسووليت رسيدگي به خسارت ها و جبران آنها 
مطابق با مفاد قرارداد بيمه اي، بر عهده بيمه گر است. 
بهترين رويكرد كه متضمن منافع بيمه گر، بيمه گزار و 
كل جامعه است، سختگيري بيمه گر در هنگام صدور 
بيمه نامه از طريق ارزيابي جامع و فراگير ريسك هاي 
پيش��نهادي و مديريت صحيح ريس��ك ها در هنگام 
تنظيم قراردادهاي بيمه اي است. اگر اين شرايط محقق 
شود، امكان تسهيل در خدمت رساني بيمه گر در طول 
دوره اعتبار پوشش بيمه و به ويژه سهولت در پرداخت 
خسارت ها، فراهم مي شود. حوادث تلخ و تأسف بار كه 
هر از گاهي در كش��ور روي مي ده��د و منجر به از بين 
رفتن سرمايه هاي انساني و مالي مي شود، نشان دهنده 
اين حقيقت است كه متأسفانه ارزيابي ريسك به شكل 
قابل ماحظه اي، مهجور و مورد غفلت قرار گرفته است.

پيامد قطعي ارزيابي ريس��ك قبل از صدور بيمه نامه و 
متعاقباً ارزيابي دوره اي ريسك هايي كه از شرايط ناايمن 
و پرخطري برخوردارند، بايستي منجر به سختگيري و 
حتي عدم صدور پوشش بيمه اي توسط شركت هاي 
بيمه شود. اين موضوع به عنوان يك نقطه تاريك و منفي 
در كارنامه بيمه گزار تلقي شده و باعث وارد آمدن فشار 
مثبت بر وي براي ارتقاي سطح ايمني و پيشگيري از 
خسارت شود نيز بايستي محروميت هايي را در پي داشته 
باشد. مثا “ محروميت بيمه گزار از دريافت تسهيات 

بانكي و نظاير آن.
بنابراين: 

1. اساس كار بيمه گري ايجاب مي كند كه بيمه گر مبتني 
بر عقانيت، احتياط، محافظه كاري، حرفه اي گري و به 
اتكاء بررسي آمار و سوابق خسارتي گذشته و پيش بيني 
احتماالت آينده و در چارچوب توانگري مالي خود كه 
بايستي مبتني بر ريسك )Risk-based( محاسبه 
شود، ريسك ديگران )بيمه گزاران( را بپذيرد و جبران 

خسارت هاي آينده و احتمالي آنان را تقبل كند.
2. انجام اين مهم، مستلزم اينست كه بيمه گر فرآيندهاي 
منس��جم و مبتني بر مديريت ريسك، براي عمليات 
پذيرش ريسك و صدور بيمه نامه داشته باشد. شكست 

بيمه گر در انجام اين عمليات، مساوي با ورشكستگي و 
محو وي از بازار خواهد بود.

3. قدرمس��لم، موفقيت در انجام فرآيندهاي پذيرش 
و صدور بيمه نامه مس��تلزم ش��ناخت و ارزيابي دقيق 

ريسك است.
در صنعت بيمه هاي بازرگاني، رشته هاي بيمه اي متعدد 
و متكثري وجود دارد كه شامل انواع پوشش هاي بيمه 
زندگ��ي و غير زندگي مي ش��ود. همانطور كه يك نفر 
نمي تواند به تمامي انواع مختلف رش��ته هاي بيمه اي 
تبحر و تسلط داشته باشد، ارزياب ريسك نيز نمي تواند 
در تمامي انواع رش��ته ها، فعاليت كرده و حتي در يك 
رش��ته بيمه اي خاص مانند بيمه هاي آتش سوزي و 
خطرات تبع��ي نيز نمي توان از يك نف��ر براي ارزيابي 
ريسك فعاليت هاي كاري مختلف استفاده كرد. به عنوان 
مثال، نمي توان انتظار داشت كه يك نفر بتواند ارزياب 
ريسك واحدهاي صنعتي مختلف مانند صنايع سيمان، 
اتومبيل، نفت و گاز، نيروگاه هاي برق، ... باشد؛ لذا رويكرد 
تربيت ارزيابان ريسك و تخصصي كردن ارزيابي ريسك 
بايستي در دستور كار قرار گيرد و جهت گيري به سمت 
تخصصي ك��ردن اين فعاليت در رش��ته هاي بيمه اي 

مختلف سوق داده شود.
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امريكا سوييفت را تهديد كرد
وزي��ر خزان��ه داري امريكا گفت: اگر س��وئيفت 
دسترس��ي موسس��ات مالي ايران را قطع نكند، 

جريمه خواهد شد.
به گزارش راش��اتودي، اس��تيون منوچيني وزير 
خزانه داري امريكا به سوئيفت هش��دار داد كه اگر 
خدمات مالي به ش��ركت ها و اشخاصي كه با ايران 
تجارت مي كنند را قطع نكند، سوئيفت را جريمه 
خواهد كرد. منوچيني گفت: به سوئيفت پيشنهاد 
مي كنيم ك��ه بايد رابطه خود با هر موسس��ه مالي 
ايراني را قطع كند و هرگونه دسترس��ي احتمالي 
به فناوري كه باعث دور زدن تحريم ها مي ش��ود را 
ببنديم. پيش از اين ترامپ گفته بود كه صادرات نفت 
ايران را به صفر مي رسانيم و به واسطه مسدود كردن 
دسترسي ايران به سوئيفت، ايران قادر به دريافت 
پول صادرات نفت خ��ود نخواهد بود.البته اعضاي 
هيئت مديره سوئيفت متشكل از مديران اجرايي از 
بانك هاي امريكايي با قانون فدرال امريكا است كه 
اجازه مي دهد دولت اياالت متحده اقداماتي را عليه 
بانك ها و رگوالتورها در سرتاسر جهان اعمال كند. 
پيش از اين در ماه اوت، وزير خارجه آلمان خواستار 
ايجاد يك نظام مالي مستقل از سوئيفت براي اروپا به 
منظور تداوم تجارت اتحاديه اروپا با ايران شده بود. بر 
پايه اين گزارش، عباس عراقچي معاون وزير خارجه 
كشورمان گفته بود كه تهران و شركاي تجاري آن 
در حال كار كردن بر روي ايجاد يك مكانيزم براي 

تجارت نفت در راستاي دور زدن تحريم ها هستند.

بانك هاي اروپايي از جوسازي 
تحريم ها فاصله بگيرند

رييس كانون بانك ها و موسسات خصوصي با اشاره به 
نزديك شدن به روز نمادين 13 آبان، گفت: اميدوار 
هس��تيم كه طرف هاي تجاري ايران در اروپا براي 
كارهاي تجاري و بانكي با كشورمان روابط بلندمدت 

را مدنظر قرار دهند.
كورش پرويزيان در گفت وگو با ايِبنا درباره س��از و 
كار در حال تهيه اروپا براي همكاري با ايران، اظهار 
داشت: بعيد مي دانم كه اين ساز و كار چندان موثر 
باش��د زيرا بانك هاي اروپايي حت��ي در دوره برجام 
كه بخشي از تحريم هاي امريكا عليه ايران لغو شده 
بود، با بانك هاي ايران��ي همكاري نكرده و به برجام 
پايبند نبودند.وي ادام��ه داد: ما در دوره برجام تنها 
توانس��تيم به دليل حذف شدن برخي از فشارهاي 
جانبي، مقداري مناسبات با بانك هاي اروپايي برقرار 
كنيم و براي توسعه مناسبات كارگزاري با آنها اقدام 
كنيم كه اين مناسبات كماكان برقرار است.وي ابراز 
اميدواري كرد كه طرف ه��اي تجاري ايران در اروپا 
روابط بلندمدت را مدنظر قرار دهند و از شرايط موجود 
فاصله بگيرند. عبدالناصر همتي؛ رييس كل بانك 
مركزي روز پنجم آبان ماه در يادداشت اينستاگرامي 
نوشت: جزييات كانال مالي اروپا براي انجام تجارت 
ميان ايران و اتحاديه اروپا در نشست هفته گذشته در 
بروكسل مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.ايجاد 
كانال مالي بر اين درك مش��ترك مبتني است كه 
شركت ها و فعاالن اقتصادي ايراني و اروپايي با وجود 
خروج يكجانبه اياالت متحده امريكا از برجام تمايل 

به برقراري و تداوم روابط تجاري با يكديگر دارند.

 گام بلند بانك پاسارگاد 
براي بازگشايي نماد در بورس 

بانك پاسارگاد با نماد وپاسار، اطاعات و صورت هاي 
مالي مياندوره اي 6 ماهه منتهي به 31 شهريورماه 

97 را در كدال بورس منتشر كرد.
به گزارش پايگاه خبري نقدينه، بانك پاس��ارگاد با 
انتشار اين اطاعات و صورت هاي مالي، عما زنگ 
بازگشايي نماد در بورس را به صدا درآورد و به نظر 
مي رسد كه با مساعدت سازمان بورس و در جهت 
حفظ منافع سهامداران، اين نماد به زودي بازگشايي 

و سهم آن قابل معامله شود.
بر اساس اطاعات صورت هاي مالي بانك پاسارگاد، 
اين بانك در اكثر شاخص هاي مالي با رشد مثبت رو 
به رو بوده و سالي پربار را به سهامداران نويد داده است.

اين اطاعات حاكي اس��ت، جمع درآمدهاي بانك 
پاسارگاد با رش��دي 23 درصدي از 15.464.301 
ميليون ريال در پايان ماه شش��م س��ال گذشته به 
19.086.768 ميليون ريال در پايان ش��هريورماه 
97 رسيده است.بر اين اساس، سود عمليات در حال 
تداوم بانك پاسارگاد قبل از كسر ماليات، در پايان 
شهريورماه سال گذشته معادل 5.236.049 ميليون 
ريال بوده كه با رشدي 35 درصدي به 7.066.494 
ميلي��ون ريال در پايان ش��هريورماه س��ال جاري 
افزايش يافته است.در عين حال، سود )زيان( خالص 
بانك پاس��ارگاد در پايان نيمه اول سال 96 برابر با 
5.236.049 ميليون ريال بوده كه در پايان نيمه اول 
امسال به 6.263.311 ميليون ريال رسيده است كه 
رشدي 20 درصدي را نشان مي دهد.در صورت هاي 
مالي بانك پاسارگاد، سود )زيان( خالص هر سهم در 
پايان شهريورماه امسال 124 ريال ذكر شده در كه 
اين رقم نسبت به رقم مشابه سال گذشته 19 درصد 
افزايش داشته است. سود خالص هر سهم اين بانك 
در پايان شهريور 96 معادل 104 ريال بوده است.در 
همين حال، درآمدهاي كارمزدي بانك پاسارگاد 63 
درصد و نتيجه مبادالت ارزي آن نيز 67 درصد رشد 
را نسبت به مقطع مشابه سال قبل نشان مي دهد.

پيش بيني مي شود با تصميماتي كه سازمان بورس 
در جهت حفظ و صيانت از حقوق سهامداران اتخاذ 
مي كند، نماد وپاسار نيز با انتش��ار اين اطاعات و 
صورت هاي مالي، به زودي بازگشايي شود تا معامله 

اين سهم به روال گذشته برگردد.
اين گزارش حاكي است، بانك پاسارگاد يك بانك 
خصوصي اس��ت كه از س��ال 84 فعالي��ت خود را 
ش��روع كرده و هم اكنون با سرمايه 50.400.000 
ميليون ريال به عنوان يك��ي از بانك هاي فعال در 
بورس، پروژه ها و برنامه هاي زيادي را براي ارتقاي 

فعاليت هاي خود در دستور كار دارد.



آمار معامالت

روي خط شركت ها

5 بازار سرمايه

»تعادل«ازوضعيتعرضهزعفراندربورسكاالگزارشميدهد

پايان حراج طالي سرخ ايران براي خارجي ها 
گروه بورس |سميرا ابراهيمي| 

ب��ازار زعف��ران اي��ران، يك��ي از قديمي تري��ن و 
اس��تراتژيك ترين بازارهاي كاالي كشاورزي كشور 
اس��ت. اين محصول كه به دليل ارزندگي واالي آن، 
به طالي س��رخ نيز معروف است جامعه كشاورزي 
بالغ بر 120 هزار نفر را ش��امل مي ش��ود و در سبد 
تولي��دي آنها، حجم 500 گرم ت��ا 50 كيلوگرم نيز 
مشاهده مي شود. البته در زمان برداشت محصول، 
به دلي��ل آنكه قيمت ها ب��ه يك باره نزولي نش��ود، 
كشاروزان عرضه محصول به بازار را به صورت قطره 
چكاني و در مواقع لزوم عرض��ه مي كردند. البته در 
همان بازار س��نتي نيز پيش فروش و سلف فروشي 

هم ديده مي شد. 
بررسي آخرين آمارها گواه آن است كه ايران با توليد 
بيش از ۸۸درصد زعفران دنيا مقام اول توليد زعفران 
جهان را در اختيار گرفته و همچنان س��هم زعفران 
صادراتي ايران ۹۶ درصد از بازارهاي جهاني زعفران 

كل دنيا در سال گذشته بوده است. 
حال كه زعف��ران در تاالرهاي معامالتي بورس كاال 
حضور دارد و از خرداد ماه سال جاري، معامالت آتي 
نيز به آن اضافه شده و در واقع امكان سرمايه گذاري 
را در اين بازار ايجاد كرده، رونق بازار ثانويه زعفران 

نسبت به قبل روند رو به افزايش داشته است. 
تا پيش از اين، محصول زعفران توسط واسطه ها بر 
سر مزرعه و از كش��اورز خريداري و معموال در اين 
فرآين��د، قيمتي پايين تر از قيمت بازار به كش��اورز 
پيش��نهاد مي ش��د و به اين ترتيب واسطه ها عالوه 
بر س��ودي كه از نگهداري و فروش كاال عايدش��ان 
مي ش��د از حق كش��اورز نيز به نفع خود اس��تفاده 
مي كردن��د. اما با معامله زعف��ران به صورت گواهي 
س��پرده، تعيين كننده قيمت، ميزان تقاضا در بازار 
خواهد بود؛ در واقع با افزايش تعداد بازيگران، قيمت 
خريداري شده محصول از كشاورز به قيمت واقعي 
خود نزديك تر شده و سهم واسطه گران در اين بخش 
كاهش پيدا مي كند، بنابراين عرضه زعفران در بورس 
كاال و راه اندازي معامالت گواهي سپرده كااليي براي 

آن قطعا با منافع عده اي سازگار نيست.
فرش��يد منوچهري، دبير شوراي ملي زعفران ايران 
در اين رابطه به »تعادل« گفت: آنچه اكنون مهم به 
نظر مي رسد،  اين اس��ت كه بورس بتواند با نظارت 
جدي، عملكردهاي شفاف قيمت گذاري را تقويت 
كند. بنابراين اگر در فرايند قيمت گذاري پايه در بازار 
آتي، وزارت جهاد كشاورزي دخالت كند و اين قيمت 
را به صورتي كه بيانگر شرايط بازار باشد،  تعيين كند، 

مي توان به توسعه اين بازار اميد داشت. 

در همين زمينه حسين شيرزاد، معاون وزير جهاد 
كش��اورزي و مديرعامل س��ازمان مرك��زي تعاون 
روستايي كش��ور معتقد اس��ت كه زعفران ايراني، 
كااليي صادرات محور اس��ت و نياز به بازار مدرن و 
محصول اس��تاندارد دارد، لذا اگر قيمت زعفران از 
حد متعارف و منصافه پايين تر باشد توليد كنندگان 
داخل كشور دچار زيان ش��ده و توليد اين محصول 

را رها مي كنند.
به گفته مع��اون وزير جهاد كش��اورزي، س��ازمان 
مركزي تعاون روس��تايي در س��ال زراعي -1۳۹۶

1۳۹۷ س��عي كرده تا با مدرن ك��ردن بازار زعفران 
)بازار فيزيكي، گواهي س��پرده كااليي و بازار بورس 
آتي( و استاندارد س��ازي محصول كمك شاياني به 
صادرات طالي س��رخ كند به گونه اي كه بر اس��اس 
گمانه زني هاي دفتر بازرگاني سازمان تعاون، بيش 
از250 تن زعف��ران به ارزش تخميني بيش از ۳52 
ميليون دالر زعفران از كشور به بازارهاي بين المللي 
با متوسط قيمت كيلويي حداقل ۹۷0 دالر و حداكثر 

1۳00دالر صادر شده است.
مديرعامل س��ازمان مركزي تعاون روستايي كشور 

اذعان داشت: در س��ال ۹۶قيمت زعفران به شدت 
كاهش ياف��ت و به كمتر از كيلويي ۳ ميليون تومان 
رس��يد تا جايي كه سازمان مركزي تعاون روستايي 
ب��ه نمايندگ��ي از وزارت جهاد كش��اورزي با هدف 
حمايت از توليدكنندگان ناچ��ار به خريد حمايتي 
زعفران ش��د و قريب به۶۷ تن زعفران درگريدهاي 
نگين، شبه نگين، پوشال مرغوب و پوشال معمولي 

را خريداري كرد. 
دراين س��ال، رصد قيمت بازارهاي جهاني و ارزش 
ذاتي محصول زعفران در مقايسه با ساير محصوالت 
مبناي قيمت گذاري زعفران هاي خريداري ش��ده 
گردي��ده و كل زعفران به صورت ش��فاف در تابلوي 
بورس كاال براي مصارف داخل��ي و صادرات عرضه 
شد و در مراحل پاياني عرضه زعفران، سطح قيمت 
به گونه اي تنظيم ش��د ك��ه مبناي درس��تي براي 

محصول جديد كشاورزان باشد.
وي افزود: به عبارت ديگ��ر پايه گذاري صحيحي از 
قيمت كف انواع زعفران توليدي در مناطق مختلف 
كشور براي سال پيش روي فراهم آيد. رصد قيمت ها 
در بازار حكاي��ت از آن دارد، قيمت اين محصول به 

دليل توان ذخيره سازي، آهنگ ماليم عرضه زعفران 
نو توسط كشاورزان و نيز اس��تمرار عطش بازار، در 
ادامه قيمت هاي عرضه ش��ده زعفران در سال قبل 

بوده است.

   استقبال سرمايه گذاران از شهريور
حسام معصومي، كارشناس كااليي كارگزاري سهم 
آش��نا در گفت وگو با »تع��ادل« در خصوص ميزان 
استقبال سرمايه گذاران از بازار آتي و گواهي سپرده 
زعفران اظهار ك��رد: هم اكنون معامالت زعفران در 
بازار آتي زعفران و همچنين گواهي زعفران، افزايش 

چشمگيري پيدا كرده است. 
در واقع بهتر اس��ت بگوييم در اوايل كار اين بازارها، 
به دليل جديد بودن و ناشناخته بودن آن، استقبال 
چندان مناس��بي مش��اهده نمي ش��د،  ام��ا پس از 
سررس��يد ش��هريور ماه كه تعهدات به موقع انجام 
شد، سرمايه گذاران زيادي به سمت اين بازار آمدند. 
وي افزود: هم اكن��ون در بازار گواهي ها، صف خريد 
براي گواهي بهمن مشاهده مي شود، اما گواهي هاي 
آبان به دليل نزديك شدن به زمان سررسيد در حال 

فروش است.  اين كارشناس بازار كااليي همچنين به 
بازار آتي زعفران اشاره كرد و گفت: در اين بازار مانند 
تمام بازارهاي آتي، نوسانگيران زيادي حضور دارند 
اما س��رمايه گذاران بلندمدت هم به دليل ارزندگي 
در اين بازار آمده اند. كش��اورزان ني��ز به دليل آنكه 
واسطه ها حذف شده اند، مي توانند به قيمت بهتري 
محصوالت خود را بفروشند و اگر سرمازدگي، آسيبي 
به محصوالت زعفران وارد نكند، انتفاع چشمگيري 

براي كشاورزان به دنبال خواهد داشت. 

   نظم حاصل از بازار آتي
ابوذر اس��ديان، كش��اورز فعال در حوزه زعفران نيز 
معتقد است كه از زمان ورود زعفران به بورس كاال، 

شفافيت بيشتري در اين بازار ايجاد شده است. 
وي در گفت وگ��و با »تع��ادل« خاطرنش��ان كرد: 
راه ان��دازي بازار آتي زعفران ني��ز پيش بيني دقيق 
آينده قيمتي اين محصوالت را تبديل به واقع كرده 
اس��ت،  در حالي كه تا قبل از خرداد سال جاري كه 
اين بازار وجود نداش��ت، پيش بيني دقيقي نسبت 
به قيمت هاي آينده اين محصول وجود نداش��ت و 
كشاورزان نمي توانستند نسبت به قيمت هاي آتي 

اطمينان خاطر داشته باشند.
 اين در حالي است كه اگر قيمت زعفران قابل پيش 
بيني باشد كشاورز مي تواند محصول خود را پيش 
فروش كن��د، همان روي��ه اي كه اكن��ون نيز قابل 

مشاهده است. 
اس��ديان همچني��ن اظهار ك��رد: راه ان��دازي بازار 
قراردادهاي آتي زعفران توانست قابليت پيش بيني 
قيمت ها را براي كش��اورزان فراه��م كرده و زمينه 
معرفي ايران به عنوان تعيين كننده قيمت زعفران 
در جهان را فراهم كند. از سوي ديگر نظم قيمتي در 

اين بازار ايجاد كرد. 
به گفته وي، در زمان برداش��ت محصول تا نزديك 
ش��دن به عيد، به دليل نياز كش��اورز به پول قيمت 
زعفران توسط تجار به صورت كاذب با كاهش همراه 
مي شود و كشاورزان محصول خود را به قيمت هاي 
ارزان به تجار مي فروشند؛ اما در صورتي كه در طرح 
خريد توافقي پول كشاورزان به موقع به آنها پرداخت 
شود، تداوم اجراي آن به نفع كشاورزان خواهد بود. 

بازار آتي نيز به اين موضوع كمك مي كند.
اس��ديان در خصوص مبن��اي قيمت��ي زعفران در 
بازارهاي خارجي گف��ت: زعفران در بازار اس��پانيا 
بيش��تر به صورت محصول نگين و برمبناي ارز دالر 
خريد و فروش مي شود؛ اما اعراب پوشال معمولي را 

به صورت ريالي از تجار ايراني خريداري مي كنند.
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تدپيكس مثبت ماند
گ�روه بورس|  ش��اخص كل بورس اوراق بهادار 
تهران در معامالت روز گذشته با افزايش ۸1 واحدي 
همراه شد و توانست رقم 1۸۳ هزارو 44۸ واحدي را 
به خود اختصاص دهد. همچنين شاخص بازار اول 
با 111 واحد كاهش به رقم 1۳۶ هزار و 254 واحد 
رسيد و ش��اخص بازار دوم با ۹۹2 واحد افزايش به 
رقم ۳۶0 هزار و ۸2 واحد رسيد. اين در حالي است 
كه، ش��اخص كل با معيار هم وزن 1۸0 واحد افت 
كرده و به رقم 2۸ هزار و 12۶ واحد رس��يد. افزون 
بر اين، ديروز شاخص قيمت با معيار وزني ارزشي 
2۳ واحد افزايش پيدا كرد و به رقم 5۳ هزار و 4۳2 
واحد رسيد. افزون بر اين، ارزش روز بازار در بورس 
اوراق بهادار ۶۹۷ هزار ميليارد تومان رسيد. بر اين 
اساس، معامله گران بورس تهران بيش از 2 ميليارد 
و 400 ميليون برگه بهادار در قالب 14۳ هزار نوبت 
معامله و به ارزش ۷۸1 ميليارد تومان داد و س��تد 
كردند. شاخص قيمت با معيار هم وزن 12۷ واحد 
عقب نشيني كرد و به 1۹ هزار و ۸5۳ واحد رسيد. 
شاخص آزاد ش��ناور نيز با 2۶4 واحد افت و به رقم 
1۹۳ هزار و 252 واحد كاهش پيدا كرد. عالوه بر اين، 
روز گذشته نماد فوالد در كاهش شاخص فرابورس 
اثرگذار بوده و نمادهاي فارس، كگل، فملي، اخابر، 
جم، دعبيد، در تقويت ش��اخص ب��ورس اثرگذار 
بوده اند. اين در حالي اس��ت كه، نمادهاي وبملت، 
خساپا، وتجارت، شپنا، ش��اراك، فوالد، تاپيكو، از 

نمادهاي پر بيننده بورس بوده اند.
از سويي ديگر، ش��اخص فرابورس ايران كه شاهد 
كاهش ۹ واحدي بود در پايان معامالت ديروز در پله 
200۸ واحدي ايستاد كه اين كاهش بيش از همه 
تحت تاثير معامالت منفي در دو نماد پتروشيمي 
»م��ارون« و »زاگ��رس« بود بط��وري كه حمايت 
۳ واحدي »ذوب« از آيفكس نيز تنها توانس��ت از 
افت بيشتر شاخص جلوگيري كند. افزون بر اين، 
فرابورس اي��ران هفته معامالتي جدي��د را با ثبت 
معامله ۸۷۸ ميلون ورقه بهادار ب��ه ارزش ۳ هزار و 
22۷ ميليارد ريال در بيش از ۸۷ هزار نوبت معامالتي 
ميان معامله گران آغاز كرد كه به معني افت اندك 
هر سه متغير نسبت به آخرين روز معامالتي است. 
عالوه بر اين، روز ش��نبه 20 ميليون ورقه بهادار به 
ارزش يك هزار و 25۶ ميليارد ريال در بازار ابزار هاي 
نوين مالي )شامل معامالت ETF، اوراق تسهيالت 
مسكن و اوراق بدهي( دست به دست شد كه منجر 
به صدر نشيني اين بازار به لحاظ ثبت بيشترين ارزش 

معامالتي در ميان ساير بازار هاي فرابورسي شد.
همچنين، معاون عمليات و نظارت بازار فرابورس 
نيز طي اطالعيه اي اعالم كرد كه امروز 1۳ آبان ماه 
اسناد خزانه اسالمي در نماد »اخزا۷0۷« با تاريخ 
سررسيد 2۷ شهريور ۹۸ براي نخستين بار در بازار 
ابزار هاي نوين مالي عرضه خواهد ش��د كه تعداد 
كل اي��ن اوراق ۳ ميليون ورقه و تاريخ انتش��ار آن 

2۷خردادماه امسال است. 

    س�ود س�هام بورس تهران از طريق سامانه 
سجام توزيع شد: نخستين بار سود سهام بورس 
اوراق بهادار تهران از طريق اطالعات س��امانه جامع 
اطالعات مشتريان )س��جام( ميان سهامداران اين 
بورس توزيع ش��د. به گ��زارش س��مات، اطالعات 
سهامداران حقيقي و حقوقي بورس تهران از سامانه 
سجام استخراج و سود سهام اين بورس به حساب آنها 
واريز شد. اين در حالي است كه قبل از اين مشكالتي 
ب��راي دريافت اطالعات هويت��ي، ارتباطي و بانكي 
س��هامداران بورس انرژي وجود داش��ت كه اين امر 
باعث شده بود سود سهام اين شركت در زمان مقرر به 
حساب سهامداران پرداخت نشود. پيش از اين سود 
سهام شركت فرابورس و بورس انرژي ايران نيز از طريق 
سامانه سجام ميان سهامداران اين شركت توزيع شده 
بود. بر اين اساس، كليه فعاالن بازار سرمايه كشور )بازار 
اوراق بهادارو بورس هاي كاال( اعم از اشخاص حقيقي و 
حقوقي، ايراني و خارجي مكلف هستند ظرف ۶ ماه از 
مردادماه امسال نسبت به ثبت نام در اين سامانه اقدام 
كنند. ثبت نام در اين سامانه جايگزين ارايه تمامي 
مدارك و اطالعات ضروري خواهد بود كه اشخاص 
موظفند هنگام دريافت خدمات نسبت به ارايه آنها 
اقدام كنند. افزون بر اين، ثبت نام در »سجام« يك بار 
براي هميشه و يك بار براي كليه اركان بازار از جمله 
تش��كل هاي خود انتظام، نهادهاي مالي، خريداران 
واحدهاي صندوق هاي س��رمايه گذاري و ناشراني 
خواهد بود كه در بازار سرمايه اقدام به ارايه خدمات 
مي كنند. گفتني است، ثبت نام كنندگان پس از احراز 
هويت، از ارايه اطالعات مجدد و مكرر در بازار سرمايه 
بي نياز بوده و با يك بار ثبت نام به كليه خدمات بازار 
سرمايه ايران دسترسي خواهند داشت. نظر به اهميت 
و ضرورت ثبت نام در اين سامانه موارد زير به استحضار 

كليه سرمايه گذاران و فعاالن مي رسد.
1. پس از گذشت ۶ ماه تقويمي از تاريخ صدور اين 
اطالعيه هيچ شخص حقيقي و حقوقي نمي تواند 
بدون ثب��ت نام در اين س��امانه، در بازار س��رمايه 
خدماتي از قبيل خريد و فروش اوراق بهادار و صدور 
و ابطال واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري و ... 

را دريافت كند .
2. از تاريخ صدور اين اطالعيه ارايه كليه خدمات به 
اشخاص حقيقي و حقوقي جديد در بازار سرمايه از 
جمله صدور كد معامالتي در كليه بورس ها، صدور 
واحدهاي صندوق هاي س��رمايه گذاري، صدور كد 
سبدگرداني و ... صرفًا پس از ثبت نام در اين سامانه 

امكان پذير خواهد بود.
۳. نحوه مراجعه به دفاتر پيشخوان منتخب جهت 
احراز هويت ظرف يكماه آينده از طريق صدور اطالعيه 
و ارسال پيامك به استحضار ثبت نام كنندگان خواهد 
رس��يد. در صورت نياز به هرگونه اطالعات تكميلي 
 و راهنماي��ي جهت ثبت نام در اين س��امانه با تلفن

 ۶4۶1-021 تماس بگيرند.

مسوولامورزعفرانسازمانجهادكشاورزيخراسانرضويمطرحكرد

تالش براي راه اندازي  بورس بين المللي زعفران
مس��وول امور زعفران س��ازمان جهاد كش��اورزي 
خراس��ان رضوي معتقد است كش��وري كه نزديك 
به ۹0 درصد ي��ك محصول را تولي��د مي كند بايد 
تعيين كننده قيمت در جهان باشد كه اين امر تنها 
با بورس كاال امكان پذير اس��ت. رامين اس��مي در 
گفت وگو ب��ا ايلنا،  اولين مزي��ت حضور محصوالت 
كش��اورزي در بورس را ش��فافيت و كش��ف قيمت 
واقع��ي محصوالت عن��وان كرد و گف��ت: ابزارهاي 
معامالتي مختلف بورس كاال مزيت هاي بس��ياري 
براي فعاالن اين عرصه دارد كه در اين بين مي توان 
به مزيت شفاف س��ازي قيمت ها اشاره كرد. در حال 
حاض��ر يكي از عمده مش��كالت عرض��ه زعفران به 
عنوان كاالي گران قيمت محصوالت كش��اورزي، 
عدم ثبات در تعيين قيم��ت محصول بود به نحوي 
كه توليدكنندگان و صادركنندگان در تعيين قيمت 

اتفاق نظر نداشتند كه خوش بختانه عرضه زعفران در 
بورس كاال باعث كشف قيمت حقيقي اين محصول 
شد و كش��اورزان و صادركنندگان استقبال خوبي 
از آن كردند. وي يكي از مزيت هاي گواهي س��پرده 
زعفران را اطمينان خريدار از سالمت زعفران عنوان 
كرد و گف��ت: زعفران قبل از قرارگي��ري در تابلوي 
بورس، از لحاظ كيفي در آزمايشگاه ها مورد بررسي 
قرار مي گيرد تا اس��تانداردهاي الزم را براي عرضه 

داشته باشد. 
اين امر كمك بسياري در ارتقاي برند زعفران ايراني 
خواهد داش��ت. همچنين با توجه به اينكه زعفران 
يك كاالي گران قيمت اس��ت، قابليت نگهداري در 
انبارهاي پذيرش شده در بورس كاال را دارد. مسوول 
امور زعفران س��ازمان جهاد كش��اورزي خراس��ان 
رضوي، بورس را عاملي براي كوتاه ش��دن دس��ت 

واس��طه گران دانست و گفت: زعفران به عنوان يك 
كاالي اس��تراتژيك نيار به بازار شفاف دارد چراكه 
واس��طه گران باعث ش��ده اند اين محصول كمتر از 
قيمت واقعي خريداري ش��ود، ضم��ن آنكه بورس 
مي تواند با افزاي��ش فعاالن اقتصادي در اين بخش، 
قيمت زعفران را واقعي كند. اس��مي معتقد اس��ت 
كش��وري كه نزديك به ۹0 درص��د يك محصول را 
تولي��د مي كند بايد تعيين كنن��ده قيمت در جهان 

باشد. 
وي در ادامه  افزود: اي��ران بايد به عنوان بزرگ ترين 
توليدكننده زعفران، مرجع تعيين قيمت در عرصه 
جهاني باشد و اين امر تنها با بورس كاال امكان پذير 
اس��ت. وي عنوان كرد: يكي از زيرساخت هايي كه 
مي تواند تعيين كننده قيمت زعفران در دنيا باشد، 
بورس كاال است. مسوول امور زعفران سازمان جهاد 

كشاورزي خراس��ان رضوي، ادامه داد:  به دنبال اين 
هس��تيم كه پس از راه اندازي ب��ورس ملي زعفران، 
 بورس بين الملل��ي زعفران را ني��ز راه اندازي كنيم 
تا از اي��ن طريق ايران مرجعي ب��راي تعيين قيمت 

زعفران باش��د. وي در خصوص ب��ازار آتي زعفران 
گفت: يكي از مزاياي راه اندازي قرارداد آتي زعفران 
پيش بيني پذير كردن بازار اس��ت تا به اين وس��يله 

نگراني توليدكنندگان كاهش پيدا كند.

رييسكميسيونكشاورزيوآباتاقبازرگانياستانخراسانرضويمطرحكرد

ايجادشفافيتقيمتيطاليسرخباعرضهدرتاالرنقرهاي
رييس كميسيون كشاورزي و آب اتاق بازرگاني استان 
خراسان رضوي با مثبت ارزيابي كردن حجم عرضه و 
معامله زعفران در بورس كاال، گفت: اختصاص يافتن 
حجم قابل توجهي از معام��الت زعفران به معامالت 
آتي در بورس كاال با منش��أ تعاوني روستايي و عرضه 
كاالي خريداري شده توس��ط طرح حمايتي تعاوني 
روستايي نكته مثبتي است. به گزارش اقتصاد آنالين، 
علي شريعتي مقدم افزود: به نظر مي رسد اگر بخواهيم 
برنامه اي ب��راي آينده ب��ورس كاال در مورد محصول 
زعفران و محصوالت ديگر ايجاد كنيم؛ حضور بخش 
خصوصي و برنامه ريزي براي دستيابي به نتايج مثبت تر 
نسبت به قبل، مي تواند كمك كند تا به وسيله ايجاد 
ش��فافيت در بورس بازار زعفران هم قوام پيدا كند. او 
در اين خصوص پيشنهاد كرد: بهتر است، نشست هاي 
بيشتري با نهادهاي خصوصي و تشكل هاي مربوطه 
دراين راستا براي همفكري و ايجاد راه حل هاي مناسب 
گذاشته شود تا به راهكارهاي مشتركي برسند و بخش 

خصوصي تشويق به حضور در اين بازار شود.

  هدايت سرمايه هاي سرگردان به بورس كاال
عض��و ش��وراي ملي زعف��ران در خص��وص هدايت 
سرمايه هاي سرگردان به س��مت محصول زعفران 
تصريح كرد: اگر اقداماتي انجام ش��ود تا س��رمايه ها 
به س��مت واحده��اي كوچك ت��ر و توليدكنندگان 
هدايت ش��ود، مي توان آينده بهت��ري را براي بازار 
اين كاال در بورس كاال متصور ش��د. شريعتي مقدم 

در ادامه و براي تقويت بيش��تر ب��ازار زعفران گفت: 
تقويت بيش��تر گروه هاي پيش رو ش��امل شركت ها 
و تش��كل هايي كه در مناطق مختلف ب��ر روي اين 
محصول سرمايه گذاري كرده و در خصوص محصول 
زعفران بط��ور اصولي فعاليت مي كنن��د از اهميت 
زي��ادي برخوردار اس��ت. اين گروه ه��ا، مي تواند در 
مناطق روس��تايي و مناطق محروم كمك بيشتري 
به اين بازار داش��ته باش��د تا اينكه عده اي از نوسان 
قيم��ت زعفران زي��ان ببينند؛ اين موض��وع به نفع 
توليدكنن��دگان نيس��ت. اين فعال ب��ازار زعفران با 
ارزيابي مثبت از بين المللي شدن معامالت زعفران 
در بورس بيان كرد: هر اقدام مثبتي با داشتن پايه هاي 
اصولي خوب است، اما براي اجرايي شدن اين كار با 
دشواري هايي نيز رو به رو هستيم. بطوري كه اكنون 
مبادالت ارزي پيچيده و سخت شده است و مي توان 
گف��ت انتقال ارز براي مش��تريان كوچ��ك زعفران 

محدود است.

  ايجاد ارزش افزوده؛ نيازي اساسي
او ادام��ه تاكيد ك��رد: در خصوص زعف��ران، نياز به 
ايج��اد ارزش افزوده داريم. بطور مث��ال اگر زعفران 
در بس��ته هاي زير 10 گرم آماده ش��ود ي��ا اينكه به 
ش��كل محصوالت جانبي مانند چاي زعفران و غيره 
براي صادرات در نظر گرفته ش��ود، به ارزش افزوده 
مناسب تري براي فروش آن خواهيم رسيد. بنابراين 
اگر تمركز ب��ر اين حوزه باش��د، به دس��تاوردهاي 

جالب تري خواهيم رس��يد، تا اينكه از كش��ورهايي 
مانند امارات يا اس��پانيا بخش عم��ده اي از زعفران 
ما خريداري ش��ده و با بس��ته بن��دي، ارزش افزوده 
بيشتري ايجاد كند. حال بايد ديد، بين المللي شدن 
اين محصول شامل ايجاد اين ارزش افزوده هم هست 
يا اينكه بطور خام و بدون بسته بندي مي خواهد اين 
كار انجام ش��ود.  اين عضو ش��وراي ملي زعفران، با 
وجود معامالت زعفران در بورس كاال گفت: معامالت 
زعفران هن��وز فرم قبل خود را حفظ كرده اس��ت و 
بازار فيزيكي )آزاد( زعف��ران، بخش قابل توجهي از 
صادرات و رفع نياز داخ��ل را به خود اختصاص داده 
است. ش��ريعتي مقدم افزود: با افزايش ميزان عرضه 
در ب��ازار آزاد، اخيرا قيمت زعفران، روند كاهش��ي 
در پيش گرفته اس��ت؛ بطوري ك��ه در ابتداي فصل 
برداش��ت زعفران كيلويي حدود 1۹ ميليون تومان 
معامله ش��د كه اكنون به ح��دود 12 ميليون تومان 

كاهش پيدا كرده است.

  عوامل موثر بر ميزان عرضه زعفران
اين فع��ال زعفران در پايان به م��وارد موثر بر ميزان 
عرضه زعفران اشاره كرد و گفت: مواردي مانند ميزان 
گل دهي مزارع، ش��رايط آب و هوايي در برداشت ها، 
نقش مهم��ي در ميزان عرضه اي��ن محصول دارند. 
از طرفي ديگر بازار اين كاال بخش��ي براي صادرات، 
بخش��ي براي مصرف داخل و نيز مقداري از آن براي 

نگهداري به اميد افزايش قيمت است. 

بازار سرمايه

نمايندهمردمتربتحيدريهدرمجلس:

عرضهزعفراندربورسكااليكاقدامملياست
نماينده م��ردم تربت حيدريه معتقد اس��ت، ا معامله 
زعفران در بورس كاال و مش��خص شدن قيمت واقعي 
اين محصول، شاهد حضور دالالن در اين بازار پرسود 
نخواهيم بود.  به گزارش كاالخبر، سعيد باستاني با بيان 
اينكه بورس كاال مكاني مناس��ب ب��راي ورود محصوالت 
كشاورزي از جمله زعفران است و مجلس بطور قطع از ايجاد 
شفافيت در معامالت حمايت مي كند، اظهار كرد: با توجه به 
اينكه كشاورز و توليدكننده اي كه محصوالت را به صورت 
خرد توليد مي كند، براي فروش محصوالت خود با مشكالتي 
رو به رو اس��ت، به همين دليل عرضه و فروش بي واس��طه 
محصوالت كشاورزي از جمله زعفران در بورس مي تواند 
بسياري از مشكالت را هموار س��ازد. نماينده مردم تربت 
حيدريه در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه سود حاصل 
از زعفران به جيب دالالن و واسطه ها مي رود، افزود: با معامله 
زعفران در بورس كاال و مشخص شدن قيمت واقعي زعفران 
براي همگان، ديگر شاهد حضور دالالن در اين بازار پرسود 
نخواهيم بود و سود حاصل از اين محصول در اختيار كشاورز 
قرار مي گيرد.  وي ادامه داد: زعفران كاران هنوز از مزاياي 
عرضه محصوالت خود در بورس، اطالع دقيقي ندارند و 
بهتر است آموزش هاي الزم در اين زمينه به كشاورزان 
داده شود چرا كه بطور يقين با اطالع يافتن از اين امر، 
زعفران خود را به جاي فروش ارزان به واسطه ها، از اين 
كانال به فروش خواهند رساند. عضو كميسيون صنايع و 
معادن مجلس در خصوص برنامه وزارت جهادكشاورزي 
براي بين المللي شدن معامالت زعفران در بورس كاال، 
گفت: زعفران جزو كاالهايي است كه در سطح منطقه 

و جهان از نظر كيفيت و كميت جزو كاالهاي منحصر به 
فرد ايران محسوب مي شود؛ بنابراين يكي از روش هايي 
كه مي توان كمك كند تا جايگاه جهاني اين محصول 
بهبود يابد، عرضه زعفران در بورس كاال اس��ت؛ زمان 
آن فرارس��يده تا با صادراتي هدفمند و بسته بندي در 
سطح بين المللي، حرف اول را در بازار ارزشمند زعفران 
جهان بزنيم كه در اين راستا نياز به بازاري شفاف براي 
اطالع آس��ان خريداران داخلي و خارجي از كيفيت و 
قيمت زعفران ايران وجود دارد كه بورس كاال بهترين 
بس��تر براي اين اقدام ملي اس��ت. وي معتقد است؛ از 
سال گذشته روند عرضه زعفران در بورس كاال سرعت 
گرفته كه اين اتفاق با حمايت مسووالن بخش دولتي 
و خصوصي مي تواند عالوه بر س��اماندهي بازار داخل و 
حمايت از كشاورزان، جايگاه زعفران ايران در بازارهاي 
جهاني را نيز بهبود بخشد؛ با ملي نگاه كردن به عرضه 
زعفران در ب��ورس كاال، به زودي آثار اي��ن اقدام را در 

بازارهاي جهاني خواهيم ديد.



تشكلها6اخبار

خواسته مهم فعاالن معدني از متولي صنعت: 

در نشست اتاق هاي بازرگاني 8 كشور اسالمي در حال توسعه اعالم شد

نقشه راه معدن اجرايي شود

تدوين نقشه راه توسعه تجارت داخلي گروه »دي-8«

تعادل|
بخ��ش معدن و صناي��ع معدني، به عنوان پيش��ران 
اقتصاد هر كش��وري شناخته مي ش��ود؛ درحالي كه 
در كش��ور ما با وجود وفور معادن، اهميت آن در نظر 
گرفته نشده و آنطور كه بايد از آن استفاده نمي شود. 
مواردي همچون »ركود، عدم اجراي درس��ت قانون 
خصوصي س��ازي، ناديده گرفتن بخش خصوصي در 
تصميمات، تجهيزات فرسوده، عدم توسعه اكتشافات 
معدني، نبود عزم جدي براي مبارزه با رانت وفس��اد، 
عدم ارايه اطالعات كافي و واقع بينانه در حوزه معدن« 
از جمله مشكالتي است كه در حال حاضر گريبان گير 
معدن كاران شده است. از همين رو مهم ترين خواست 
فعاالن اين ح��وزه از وزير صنعت، مع��دن و تجارت، 
اجراي نقشه راه معدن و صنايع معدني، است. به گفته 
معدنكاران، اجراي اين برنام��ه مي تواند باعث ايجاد 
انقالبي در بخش معدن شده و صنايع معدني را از ركود 
خارج كند. حمايت دولت در ايجاد تس��هيالت براي 
تامين تجهيزات معدني و توس��عه اكتشافات از ديگر 
مواردي است كه مورد انتظار فعاالن بخش خصوصي 
از وزير جديد است. در عين حال، وزير صنعت، معدن 
و تجارت از از هدفگذاري اين وزارتخانه براي افزايش 
۰.۲ درصدي سهم بخش معدن در اقتصاد و برنامه هاي 
اين وزارتخانه براي افزايش صادرات بخش معدن خبر 
مي دهد. از آنس��و، رضا رحمان��ي وزير جديد صنعت 
»نوسازي صنايع معدني، توسعه اكتشاف، فعالسازي 
معادن كوچك، جلوگيري از خام فروش��ي و افزايش 
صادرات بخش معدن« را مهم ترين اولويت هاي كاري 
اين وزارتخانه در حوزه معدن و صنايع معدني مي داند.

  خواست فعاالن معدني از وزير 
ايران يكي از غني ترين كش��ورها از نظر ذخاير معدني 
اس��ت و حدود ۷ درصد ذخاير معدني جهان در ايران 
قرار دارد. بر اس��اس گ��زارش وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، بيش از 1۰ هزار معدن در كش��ور وجود دارد 
كه حدود 6 هزار معدن فعال و بقيه در دس��ت تجهيز 
يا راكد است. ميزان اس��تخراج ساليانه معادن كشور 
نيز حدود 4۰۰ ميليون تن برآورد مي ش��ود كه بيش 
از 6۰ درصد آنها مصالح ساختماني است. با وجود اين 
اما س��هم بخش معدن در اقتصاد تاكنون آن طور كه 
بايد ديده نشده است. در حال حاضر مهم ترين انتظار 
فعاالن معدني از وزير جديد صنعت، معدن و تجارت را 
مي توان اجراي نقشه راه معدن و صنايع معدني عنوان 
كرد كه البته مهم ترين بند اين طرح، توسعه اكتشافات 

معدني اس��ت. اين در حالي است كه براي اولين بار در 
كشور براي بخشي از صنعت نقشه راه تعريف شده است 
و به گفته فعاالن حوزه معدن، اجراي اين طرح مي تواند 
باعث ايجاد انقالب��ي در بخش معدن و صنايع معدني 
شود. به گفته رييس سازمان نظام مهندسي معدن، در 
نقشه راه معدن و صنايع معدني اولين تاكيد بر اكتشاف 
اس��ت بطوريكه ۳۰ درصد از هم��ه درآمدهاي بخش 
معدن، ۲۰ درصد از درآمدهاي عملياتي ايميدرو و ۳۰ 
درصد از درآمدهاي اختصاصي سازمان زمين شناسي 
به بخش اكتشاف اختصاص داده شده است. داريوش 
اسماعيلي در ادامه هدايت آزمايشگاه هاي معدني تحت 
يك مديريت واحد و تقويت ارتباط معدن و دانشگاه را از 
ديگر موارد تعريف شده در نقشه راه معدن عنوان كرد. به 
گفته او، خارج كردن پروژه هاي معدن و صنايع معدني از 
ركود، از موارد ديگري است كه در اين طرح مورد تاكيد 
قرار گرفته و طبق برنامه ريزي  اين نقشه راه بايد طي يك 

سال آينده تا حد امكان معدن تعطيل نداشته باشيم.
از س��ويي ديگر، فعاالن بخش خصوصي معتقدند كه 
دول��ت با كمك در تامين تجهيزات و ماش��ين آالت و 
همچنين ارايه تسهيالت با نرخ سود پايين مي تواند به 
ياري فعاالن معدني بشتابد؛ اين در حالي است كه در 
گذشته دولت خود به واردات ماشين آالت مي پرداخت 
و بدون دريافت بهره و به صورت اقس��اطي در اختيار 
فعاالن معدني قرار مي داد. به گفته نايب رييس خانه 
معدن ايران، ايران از س��رمايه هاي معدني سرشاري 
برخوردار است كه استفاده از آنها نيازمند امكاناتي است 
كه بايد دولت و دس��ت اندركاران اكتشاف و استخراج 
معدن تامين كنند تا درآمدهاي مورد نظر در اين بخش 
محقق شود. عالالدين ميرمحمد صادقي در گفت وگو با 
ايرنا افزود: ادامه توليد همراه با تسهيل فضاي كسب و كار 
در شرايط كنوني، مي تواند بي اثركننده تحريم ها باشد. 
نايب رييس اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: در سال هاي 
گذشته كمك هاي دولت براي تجهيز معادن و تامين 
ماشين آالت اندك بود و بيشتر بخش خصوصي آن هم 
در حد توان خود پيش قدم مي شد اما استفاده بيشتر 
از اين مواهب خدادادي نيازمند فعال تر ش��دن هرچه 

بيشتر دولت و بخش خصوصي است. 
عالوه بر اين اما، فعاالن ح��وزه معدن بر اين باورند كه 
كارهاي عملياتي در توس��عه مع��ادن، بايد به بخش 
خصوصي س��پرده ش��ود و دولت نقش برنامه ريزي و 
نظارت داشته باشد؛ چرا كه بخش خصوصي مي تواند 
حجم باالي نقدينگي كه بالي جان اقتصاد شده را جذب 
سرمايه گذاري در بخش معدن كند. در تمام كشورها 

بخش خصوصي به عنوان بخشي اقتصادي كه داراي 
انعطاف، ظرفيت مديريتي و ايجاد شكل رقابتي الزم 
جهت انجام بسياري از فعاليت هايي شناخته مي شود 
كه در گذشته جزو حيطه بخش عمومي تلقي مي شد. 
به همين دليل بسياري از فعاليت هاي بخش عمومي در 

حال واگذاري به بخش خصوصي است.
از ديگر س��و، اما برخي فعاالن ح��وزه معدن مديريت 
دولت در بخ��ش معدن را عامل تضعيف بس��ياري از 
برندهاي ايراني و مشكالت معدن كاران عنوان مي كنند 
و خواس��تار آن هستند كه در س��ال حمايت از كاالي 
ايراني اهميت بيشتري به فعاالن بخش خصوصي داده 
شود. به اعتقاد آنها، اگر امروزه صاحب برند نمي شويم، 
به دليل عدم خصوصي س��ازي واقعي است. در همين 
رابطه رييس كميسيون معدن و صنايع معدني چندي 
پيش ضمن گاليه از شوراي عالي معادن گفته بود: در 
اين ش��ورا حكم هايي بدون مبناي كارشناسي صادر 
مي شود و فعاالن بخش خصوصي از عمده تصميمات 
آن بي اطالع هستند. از سوي ديگر تعداد نمايندگان ما 
در شوراي عالي معادن كم است و به همين دليل راي 

دولتي ها غالب است.

 هدف گذاري براي افزايش
سهم معدن در اقتصاد

اما از آن سو، وزير صنعت، معدن و تجارت از هدف گذاري 
اين وزارتخانه براي افزايش ۰.۲ درصدي سهم بخش 
معدن در اقتصاد، خبر مي دهد. رضا رحماني در حاشيه 
نمايشگاه ايران كانمين، گفت: سهم معدن در اقتصاد 
كشور در حال حاضر 1.۲ درصد است اما هدف دولت 
اين است كه تا آخر امسال اين عدد به 1.4 درصد برسد، 
كه به تبع آن س��هم صنايع معدني ني��ز افزايش پيدا 
مي كند. به گفته او، اين وزارتخانه برنامه هايي هم براي 

افزايش صادرات مواد معدني اجرا خواهد كرد.
او همچنين با اشاره به اينكه صادرات در شرايط فعلي 
كشور توجيه اقتصادي دارد و جزو اولويت هاي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است، اظهار كرد: برنامه هاي 
مختلفي شامل نوس��ازي صنايع و حمايت هاي مالي 
براي بخش معدن در نظر گرفته شده كه باعث جهش 

در حوزه صادرات مواد معدني خواهد شد. رحماني در 
ادامه با تاكيد بر اينكه استراتژي مقابله با تحريم ها در 
بخش معدن، حداكثر استفاده از ظرفيت هاي معدني 
است، گفت: نمايشگاه امسال نسبت به سال هاي گذشته 
پررونق تر و جدي تر بود و در آن اثري از تحريم ها حس 
نكردم. به گفت��ه وزير صنعت، تجهيزاتي كه در داخل 
توليد مي شوند، نبايد از كشورهاي ديگر تامين شود؛ اما 
در مواردي براي نوسازي معادن نياز به تجهيزاتي است 

كه مشابه داخلي آن وجود ندارد.

 جلوگيري از خام فروشي در دستوركار
به گفت��ه رحماني، مجموعه سياس��ت هاي دولت در 
جلوگيري از خام فروشي، تبديل و فراوري مواد خام، 
طراحي ش��ده اس��ت بنابراين فارغ از ش��عارهايي كه 
قبال داده مي ش��د، اما عزم جدي بر اين است تا از خام 
فروشي جلوگيري شود. وزير صنعت، معدن و تجارت 
خاطرنشان كرد: هم در سياست گذاري و هم در اجرا، 
صنايع فرآور معدني را حمايت مي كنيم تا از خام فروشي 
جلوگيري شود؛ در اين مورد اولويت ما بر نوسازي صنايع 
معدني، اكتشاف و فعال سازي معادن كوچك قرار گرفته 
است. رحماني گفت: در تعرفه ها و عوارض نيز متناسب 
با ميزان توانمندي ها و درصد فراوري، هر چه در اين دو 
حوزه افزايش داش��ته باشيم حمايت ها بيشتر خواهد 
ش��د. وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: ميزان 
استخراج ساليانه معادن بس��يار ناچيز است و بايد آن 
را به 4۰۰ ميليون تن برسانيم و همچنين صادرات 8 
ميليارد دالري اين بخش را مي توانيم تا ۲ سال آينده 
به 1۲ ميليارد دالر برس��انيم و در اين زمينه نيازمند 
بازسازي و نوسازي تكنولوژي و ماشين آالت و كاهش 

خام فروشي هستيم.

  مبارزه با رانت و فساد در معادن
از ديگر س��و، به گفته فعاالن بخش خصوصي برخي 
مشكالت موجود در زمينه معدن ناشي از مواردي چون 
»عدم ارايه اطالعات كافي و واقع بينانه در حوزه معدن« 
است كه نه تنها بخش خصوصي در انجام امور مختلف 
معدن ناكام مي مان��د، بلكه ارايه اطالع��ات ناقص به 

مسووالن و تصميم گيرندگان باعث سياست گذاري هاي 
نادرس��ت در حوزه معدن و عدم انسجام دروني ميان 
معدن كاران شده است. اين در حالي است كه به گفته 
رحماني سامانه »كاداس��تر« هم اكنون كامل شده و 
جهت گيري اساسي در اين سامانه شفافيت و مبارزه 
با فساد و رانت است. با تكامل سامانه ها بايد اطالعات 
مساوي در اختيارهمگان قرار بگيرد واين ظرفيت بايد در 
معدن كامل شود . او تصريح كرد: در حوزه بهره برداري 
از معادن دو كار اساسي بايد صورت گيرد كه يكي فعال 
سازي معادن است كه امسال در پروژه هاي ويژه تعريف 
شده و بحث ديگر توجه به جغرافياي كشور به خصوص 
در مناطق محروم است. رحماني گفت: توجه به معادن 
كوچك را با اختصاص منابع مال��ي در برنامه داريم و 
۳۲ شركت هم با ما همكاري مي كنند. با حضور بخش 
خصوصي و ش��ركت هاي معتبر خارجي به اين بخش 

خواهيم پرداخت.
رحماني با تاكيد بر اينكه كار را بايد مردم انجام دهند، 
افزود: ما نيز بايد تس��هيل گر باش��يم و موانع كمتري 
ايج��اد كنيم و براي بهبود فضاي كس��ب و كار تالش 
كنيم و حتما يك��ي از كارهاي اصولي من همفكري با 
صنعتگران و معدن كاران است و بدون مشورت با اين 
بخش تصميمات اساسي گرفته نخواهد شد. او ادامه 
داد: حتما همكاري دو طرفه خواهد بود و فعاليت هاي 
قابل واگذاري را به تشكل ها تفويض مي كنيم، نظارت 
برمعادن نيز از بخش هاي قابل واگذاري است تا مردم 
و تش��كل ها كار را به پيش ببرند و اي��ن مدل را بايد در 
حوزه بازرگاني و اصناف هم پياده كنيم . رحماني گفت: 
بدون ترديد كار معدن بدون توجه به اكتشاف بي معني 
است و توسعه اكتشافات معدني در كشور براي مناطق 
محروم و كمتر برخوردار در اولويت است و اين در حالي 
اس��ت كه در ژئو فيزيك هوايي در 6 سال اخير معادل 
كل اكتشافات قبلي كار را پيش برده ايم و كار دولت اين 
است كه هزينه هاي ريسك را پوشش دهد تا مردم به 
فعاليت بپردازند . او با اش��اره به طرح پهنه بندي ادامه 
داد: در اين طرح اكتش��افات 1۳۳ پهنه تعريف ش��ده 
و 1۰9 پهن��ه واگذار و 4۰۰ مح��دوده اميد بخش نيز 

شناسايي شده است.

اجالس اتاق هاي بازرگاني »دي-8« در تركيه برگزار 
شد. در بخش��ي از اين اجالس، محمدرضا كرباسي، 
مع��اون امور بين الملل اتاق اي��ران به معرفي اقتصاد 
ايران و ظرفيت ه��اي س��رمايه گذاري و همكاري با 
كش��ورهاي عضو »دي-8« پرداخت ك��ه به ويژه در 
حوزه هاي »نانو«، »بيوتكنولوژي«، »گردش��گري« 
و »شركت هاي كوچك و متوس��ط« مورد استقبال 
حض��ار قرار گرف��ت. اولين نشس��ت مجمع عمومي 
اتاق هاي بازرگاني كش��ورهاي عضو گروه »دي-8« 
در تاريخ 1۰ تا 1۲ آبان در شهر آنتالياي تركيه برگزار 
شد و اولين دستور جلسه آن به بررسي اساسنامه اين 
س��ازمان اختصاص يافت كه با توجه به نظراتي كه از 
قبل روي متن اساسنامه داده شده بود، به تصويب و 
امضاي نمايندگان 8 اتاق حاضر در جلسه رسيد. اين 
نشست به دعوت اتاق ملي تركيه )TOBB( و با حضور 
نمايندگان كشورهاي عضو شامل »ايران، پاكستان، 
مصر، نيجريه، اندونزي، مالزي، تركيه و بنگالدش« 

برگزار شد
معاون امور بين الملل ات��اق ايران كه به نمايندگي از 
اتاق بازرگاني ايران در اين نشست حضور داشت، در 
گفت وگو با »پايگاه خبري ات��اق ايران« گفت: طبق 
اساسنامه اين سازمان، دبيرخانه اتاق بازرگاني »دي-

8« هر دو س��ال يك بار، هم زمان با رياس��ت دوره اي 
وزراي خارجه كش��ورهاي عضو بر اين س��ازمان، در 
كشور موردنظر مستقر مي شود. محمدرضا كرباسي 
ادام��ه داد: در حال حاضر با توجه به اينكه رياس��ت 
دوره اي بر عهده وزير امور خارجه تركيه است دبيرخانه 
اين اتاق نيز در اتاق بازرگاني تركيه مستقر شده و قرار 
است سال آينده رياست و دبيرخانه آن براي دو سال 

به بنگالدش منتقل شود.
نماينده اي��ران در اجالس اتاق ه��اي بازرگاني »دي 

8« با اش��اره به اينكه در جلس��ه روز جمعه گذشته، 
بحث معرفي اقتصاد هر يك از كش��ورهاي عضو نيز 
انجام شد، گفت: توضيحاتي كه در مورد ظرفيت هاي 
اقتصاد ايران در اين جلسه ايراد شد، به ويژه در حوزه 
نانو، بيوتكنولوژي، گردشگري و شركت هاي كوچك و 
متوسط، مورد استقبال شركت هاي حاضر قرار گرفت. 
كرباسي افزود: در اجالس اتاق هاي بازرگاني دي 8، 
مجمع تجاري نيز برگزار شد و نمايندگان كشورهاي 
عضو در اين گ��روه، نظرات خود را در حوزه هاي ويزا، 
تعرفه هاي ترجيحي، همكاري هاي گمركي، همكاري 
در حوزه حمل ونقل و برقراري پروازهاي مس��تقيم 
ارايه كردند. او با اشاره به اينكه در ادامه اجالس، بحث 
سيستم پرداخت هاي مس��تر كارت هاي »دي-8« 
مطرح ش��د، اظهار كرد: اين يك مدل جديد مس��تر 
كارت در بدنه »دي-8« است كه توسط مالزي تهيه 
شده و به درخواست ايران قرار است طرح آن براي همه 
كشورهاي عضو گروه »دي-8« ارسال شود تا اتاق هاي 
بازرگاني عضو ضمن بررسي اين طرح، نظرات خود را 

به دبيرخانه گروه »دي-8« منعكس كنند.
به گفته كرباسي، همچنين در اين اجالس، گزارشي 
ك��ه در خصوص دي��دگاه جهاني براي كش��ورهاي 
عضو »دي-8« با موضوع اصالح س��اختار اقتصادي 
كش��ورهاي عضو با ه��دف افزايش حج��م تجارت 
درون گروهي ميان كشورها تهيه شده بود موردبررسي 

قرار گرفت.
 معاون امور بين الملل اتاق ايران با اشاره به اينكه فعال 
فقط 1۰ درصد تجارت كش��ورهاي عضو »دي-8« 
به صورت درون گروهي انجام مي شود، ادامه داد: اين 
ميزان در مقايسه با گروه هاي ديگر مانند »آ س آن« 
يا »نفتا« و ... بس��يار كم است ازاين رو در اين گزارش 
درخواست ش��د بود اعضاي »دي-8« كاالهايي كه 

داراي قابليت و مزيت براي توليد و مبادله را شناسايي 
كرده و نس��بت به توس��عه تجارت درون گروهي آن 

اقدام كنند.
به عقي��ده كرباس��ي، اي��ن كار تحقيق��ي مي تواند 
پيش زمينه تدوين نقشه راه براي توسعه تجارت درون 
گروه »دي-8« باشد كه توافق شد نسخه اي از آن براي 
اتاق هاي عضو ارسال شود كه آنها هم نظرات خود را در 
چارچوب دورنماي همكاري هاي آتي كشورهاي عضو 
گروه »دي-8« تدوين كنند و در اجالس بعدي، نقشه 
راه همكاري هاي اتاق هاي »دي-8« ارايه و تصويب 
ش��ود. نماينده ايران در اج��الس اتاق هاي بازرگاني 
»دي-8« گفت: با توجه به اينكه هم زمان با برگزاري 
اجالس اتاق ه��اي عضو »دي-8«، اج��الس وزراي 
خارجه كشورهاي عضو »دي-8« نيز در آنتاليا برگزار 
مي شود، در ادامه اين اجالس بيانيه نشست اتاق هاي 
بازرگاني »دي-8« نيز تدوين ش��د تا امروز صبح در 

اجالس وزرا منتشر شود. 
به گفته كرباس��ي با توجه ب��ه دورنماي فعاليت هاي 
بخش خصوصي كش��ورهاي عضو گ��روه »دي-8« 
و همچني��ن موضوعاتي ك��ه در اج��الس اين گروه 
مطرح شد، در اين بيانيه از وزراي خارجه براي تحقق 
هدف گذاري هاي انجام شده و توسعه همكاري هاي 
درون گروهي درخواست حمايت شد. در اين بيانيه، 
اتاق ه��اي بازرگان��ي عض��و »دي-8« توصيه هايي 
ش��امل اجراي كامل موافقت نامه تجارت ترجيحي و 
ارايه فهرست كاالهاي پيشنهادي، ايجاد پارك هاي 
صنعتي، ايجاد يك مكانيسم داوري براي حل وفصل 
اختالفات، ايجاد س��ازوكاري براي س��رمايه گذاري 
درون گروهي، تس��هيل ويزا براي تجار كش��ورهاي 
عضو »دي-8«، افزايش سطح ارتباطات كشورها و به 

اجالس وزراي خارجه ارايه دادند.
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سيستم ثبت سفارش استاني شود
عضو هيات رييسه اتاق ايران و رييس اتاق اردبيل در 
نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي 
اردبيل با اشاره به مشكالت دريافت ارز ثانويه براي 
تجار شهرس��تاني، خواستار استاني شدن سيستم 

ثبت سفارش شد.
حسين پيرموذن گفت: در شوراي گفت وگو به دنبال 
مطرح كردن مشكالت نيستيم بلكه در اين شورا به 
دنبال رسيدن به مصوباتي هستيم كه مشكالت از سر 
راه برداشته شود. او همچنين اظهار كرد: ثبت سفارش 
در شهرس��تان ها به خص��وص در اردبيل چندين 
ماه طول مي كش��د، در پارلم��ان بخش خصوصي 
پيشنهادي را به وزارت صمت ارايه داده ايم كه ثبت 
سفارش به صورت استاني صورت بگيرد كه مي تواند 

راه حلي براي اين مشكل باشد.
عضو هيات رييسه اتاق ايران تاكيد كرد: مشكل ديگر 
در اين زمينه تهيه ارز براي واردات و مشكالت انتقال 
ارز حاصل از صادرات است كه براي اين مورد هم در 
اتاق ايران به دنبال طرحي هس��تيم كه بشود مثل 
زمان تحري��م اول ارز حاصل از صادرات را به صورت 
برگ سبز وارد كشور كرده و به وارد كننده واگذار كرد. 
وي افزود: وضعيت ارز ثانويه به شكلي است كه هشتاد 
درصد نمي توانند از آن استفاده كنند و مخصوصا در 
شهرستان ها گرفتن ارز ثانويه و ثبت سفارش براي 
واردات با مشكل مواجه است، ما در بخش خصوصي به 
دنبال راه حل هايي براي عبور از اين مشكالت هستيم.

 تشكيل پرونده  براي
۹ شركت متخلف لبنياتي 

ايس�نا|در حالي ك��ه تنها مج��وز افزايش قيمت 
محصوالت لبني در مرداد ماه امسال از سوي كارگروه 
تنظيم بازار اعالم شد، بر اساس جديدترين آمارهاي 
رس��مي، در آبان ماه قيمت ان��واع محصوالت لبني 
نسبت به سال گذش��ته بيش از ۵۲ درصد افزايش 
داشته اس��ت كه اين اقدام غيرقانوني بوده و به گفته 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، 
9 پرونده تخلف بزرگ شركت هاي لبني در همين 
زمينه به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال شده است. 
بر اساس جديدترين آمار منتشر شده از سوي بانك 
مركزي در هفته منتهي به چهارم آبان ماه امس��ال، 
قيمت انواع محصوالت لبني در قالب شش محصول 
اصلي، ۵۲.۲ درصد نسبت به هفته مشابه سال قبل، 
افزايش قيمت را تجربه كرده  كه البته اين ميزان در 
هر يك از محصوالت از بيش از ۲۲ درصد تا باالي ۷4 
درصد متفاوت بوده است. اين وضعيت در حالي است 
كه محصوالت لبني جزو كاالهاي گروه 1 به ش��مار 
رفته و هرگونه تغيير و افزايش قيمت آنها بايد با مصوبه 
كارگروه تنظيم بازار باشد و آخرين مصوبه اين كارگروه 
براي افزايش قيمت محصوالت لبني پرمصرف  در 

سوم مرداد ماه امسال منتشر و ابالغ شده است.



7 جهان

رهبري مستقل و تكنوكراسي مالي در مواجهه با سياستمداران خودكامه

آنكارا رقباي منطقه اي خود را هدف گرفته است

بانكهايمركزيعصرپوپوليسمرادوامميآورند؟

قمار ژئوپليتيك اردوغان با كارت خاشقجي

گروه جهان| طال تسليمي|
 تا چندي پيش استقالل بانك مركزي يك حقيقت قطعي 
به نظر مي رسيد و در سراسر جهان پذيرفته شده بود. اما 
اكنون به نظر مي رسد تفكر رهبري تكنوكرات و مستقل 
مالي با چالش سياس��ت گذاران خودكامه مواجه شده و 
اين س��وال پيش آمده است كه آيا اس��تقالل بانك هاي 
مركزي تلفات بعدي عصر پوپوليس��م خواه��د بود؟ در 
اياالت متحده، دونالد ترامپ در اقدامي بي سابقه مدام از 
سياس��ت هاي فدرال رزرو انتقاد مي كند. در هند، دولت 
به دنبال اجراي قانوني است كه بانك مركزي را به بازگشت 
از سياست هايش وا مي دارد. دولت پوپوليستي ايتاليا هم 
سراسر هفته گذشته را به انتقاد از بانك مركزي اروپايي 

اختصاص داده است. 
به نوشته بلومبرگ، ترامپ سياست گذاري هاي جرومي 
پاول رييس فدرال رزرو را تهديدي براي رش��د اقتصادي 
»خود« و نوس��انات بازار مي داند و از جنون بانك مركزي 
سخن مي گويد و همه اينها در حالي است كه جنگ تجاري 
كه خود او آغاز كرده، بزرگ ترين مخاطره و عامل نوسانات 

در بازارهاي جهاني است.
در هند، گزارش هاي منتشر شده از اين احتمال حكايت 
دارند كه دولت بخش��ي از قانون حاك��م بر بانك مركزي 
هند را به اجرا مي گذارد كه تاكنون هرگز مورد اس��تفاده 
ق��رار نگرفته بود. ه��دف دولت هند اين اس��ت كه بانك 
مركزي از برخي سياس��ت گذاري هاي مناقش��ه برانگيز 
اخير بازگردد و محدوديت هاي وام دهي را تس��هيل كند 
تا به فعاليت اقتصادي دامن زده و اشتغال زايي به ارمغان 
آورد. دهلي ن��و همچني��ن از بانك مرك��زي مي خواهد 
بخش بيش��تري از ذخاير پولي خود را وارد اقتصاد كند و 
احتماال هدفش استفاده از اين بودجه براي تامين بودجه 
برنامه هاي پوپوليستي در آستانه انتخابات سال آينده است. 
گمانه زني ها حاكي از آن اس��ت كه اگر دولت از پيشبرد 
برنامه خود براي اجراي اين بند قانون عقب نكشد، اورجيت 

پاتل رييس بانك مركزي استعفا خواهد كرد.
در اروپا، پوپوليست هايي كه در ايتاليا به قدرت رسيده اند 
سراسر هفته گذش��ته را به حمله به ماريو دراگي رييس 

بانك مركزي اروپا گذراندند. دراگي كه خود ايتاليايي است 
هشدار داده كه اگر كشورش با محدوديت هاي مالي منطقه 
يورو هماهنگ نشود، هزينه هاي استقراض آن باالتر خواهد 
رفت. لوئيجي دي مايو، رييس حزب پوپوليستي جنبش 
پنج ستاره و معاون نخست وزير ايتاليا، گفته دراگي فضا را 
»مسموم« مي كند. طي يك سال گذشته، 3 نفر از هيات 
19 نفره نمايندگان بانك هاي مركزي ملي در بانك مركزي 
اروپا درگير مناقشات داخلي شده  و برخي ديگر هم تحت 

فشار فزاينده كناره گيري كرده اند.
اما استقالل بانك مركزي تا چندي پيش يك واقعيت 

غير قابل تغيير انگاش��ته و از سوي جهانيان پذيرفته 
ش��ده بود. در حقيقت، اجماع در حمايت از تفكر لزوم 
استقالل بانك هاي مركزي يكي از دستاوردهاي اصلي 
»عصر نوسازي تكنوكراتيك« از اوايل دهه 1990 به 
شمار مي آيد. در 1993 در مقاله برجسته اي به نوشته 
لري سامرز و آلبرتو آلسينا به اين مساله پرداخته شد 
كه بانك هاي مركزي مستقل در كنترل تورم عملكرد 

بهتري دارند.
اما چرا معادالت پيچي��ده تناقض زماني و نظريه اقتصاد 
كالن از درستي تفكر استقالل بانك مركزي حكايت دارد؟ 

دقيقا به اين دليل كه تنها در صورت عملكرد مستقل بانك 
مركزي تكنوكرات هاي مستقل قادر به تعيين سياست هاي 
پول��ي خواهند بود. آنها مجبور نيس��تند ب��ا انتخابات يا 
راي دهندگان دست وپنجه نرم كنند و محدوده زماني و 
انگيزه هاي ديگري هم ندارند. حتي اگر براي راي دهندگان 
يا سياستمداران در برهه هاي زماني خاص مسائل بسياري 
حائز اهميت باشد، اما براي يك بانك مركزي مستقل، هيچ 

مالحظه يا هدف ديگري غير از تورم مهم نخواهد بود.
اما از نظر سياسي استدالل بر لزوم كنترل تكنوكرات ها 
بر بانك مركزي غيرممكن به نظر مي رسد. در حقيقت، 

ماهيت عصر پر تب و تاب پوپوليس��م اين اس��ت كه 
اعتبار هرگونه مناسبات اينچنيني را نفي كند. قدرت 
نمي تواند بين چندين كارشناس تكنوكرات تقسيم 
شود و بايستي در اختيار »مردم« با بطور مشخص تر 
در اختيار آن فرد خودكامه اي بماند كه خود را تجسم 

حاكميت مردمي مي داند.
رييس جمهوري كه باور دارد ت��ورم را مي توان با نرخ 
بهره پايين تر كنترل ك��رد و اعتقاد دارد هر مقامي كه 
تحت كنترل او نيست يك خيانتكار است، نمي گذارد 
بانك مركزي باتوجه به عوامل اقتصادي موجود درباره 
افزايش نرخ بهره تصميم گيري كند. نخس��ت وزيري 
كه براي هزينه هاي پوپوليستي خود به پول نياز دارد 
از بانك مركزي مي خواهد ك��ه ذخاير خود را تحويل 
ده��د. رييس جمهوري كه فكر مي كن��د كه يك بازار 
سهام پررونق كليد پيروزي مجدد او در انتخابات است، 

به دنبال پايين نگه داشتن نرخ هاي بهره خواهد بود.
كش��مكش هاي اخير سبب ش��ده مخاطرات حقيقي 
پوپوليسم ناديده گرفته شوند. مشكل فقط اين نيست كه 
پوپوليست ها سياست گذاري هاي بدي دارند و دقيقا به 
همان مردمي آسيب مي رسانند كه ادعا مي كنند به دنبال 
محافظت از آنها هستند. مخاطره حقيقي اين است كه 
نهادهايي كه با هدف كاهش اش��تباهات يا يادگيري از 
اشتباهات گذشته تاسيس ش��ده اند، كارايي خود را در 
يك نظام پوپوليستي از دس��ت مي دهند. اما هنوز هم 
جاي اميد وجود دارد. ترامپ بر اهميت استقالل بانك 
مركزي تاكيد كرده است. وزير دارايي هند هم در واكنش 
به احتمال استعفاي رييس بانك مركزي اين كشور گفته 
كه از اهميت استقالل اين نهاد آگاهي دارد. اما همانند 
بسياري از جنبه هاي مثبت پيروزي آشكار ليبراليسم 
ميانه، نمي توان انتظار داش��ت كه دس��تاوردهاي آنها 
در زمينه اس��تقالل بانك مركزي هميشگي بماند. اگر 
پوپوليست ها موفق شوند اين آخرين سنگر تكنوكرات ها 
را در ه��م بش��كنند، آنگاه عواق��ب آن گريبان همگان 
را خواه��د گرفت چراكه اس��تفاده سياس��ت مداران از 
سياست هاي پولي به بي ثباتي همه گير خواهد انجاميد.

گروه جهان|
 رجب طيب اردوغان رييس جمه��وري تركيه، از فرصت 
غيرمنتظره قت��ل جمال خاش��قجي روزنامه نگار منتقد 
سعودي، در كنس��ولگري عربستان در استانبول به خوبي 
استفاده كرده است. نتايج اين بازي ديپلماتيك تاكنون باز 
شدن دس��ت آنكارا براي عقب راندن كردهاي سوريه، لغو 
تحريم هاي واشنگتن عليه آنكارا، و معافيت از تحريم نفتي 

امريكا عليه ايران بوده است. 
اردوغ��ان در تازه تري��ن اقدام با انتش��ار يادداش��تي در 
واشنگتن پس��ت نوش��ته كه دس��تور قتل خاشقجي از 
عالي ترين سطوح دولت عربستان سعودي صادر شده بود. 
او ماهرانه با تاكيد بر اينكه پادشاه عربستان مسوول قتل 
خاشقجي نيست، انگشت اتهام را به سوي محمد بن سلمان 
وليعهد سعودي، گرفته است. اردوغان نوشته: »حتي يك 
ثانيه هم باور نمي كنم كه ملك س��لمان خادم حرمين 
شرفين، دستور آسيب رساني به خاشقجي را داده باشد. 
مي دانيم كه عامالن قتل در ميان 1۸مظنون بازداشت شده 
توسط عربستان هستند. مي دانيم كه اين افراد براي اجراي 
دستور قتل خاشقجي آمده بودند و در نهايت مي دانيم كه 
دستور قتل خاشقجي از باالترين سطوح دولت عربستان 
صادر شده بود.« رييس جمهوري تركيه در بخش ديگري 
از يادداشتش با تاكيد بر اينكه آنكارا خيال ندارد تا اين مساله 
را رها كند، نوشته: »برخي اميدوارند اين مساله فيصله يابد 
و فراموش شود اما ما به طرح سواالت خود ادامه خواهيم 

داد. تركيه هر چه توان داشته براي روشن كردن زواياي اين 
جنايت به كار گرفته است.« 

  فرصت يا تهديد؟ 
اردوغان در شرايطي بر پيگيري اين پرونده تاكيد دارد كه 
منابع مطلع از تالش رياض و واشنگتن براي فيصله دادن به 
اين پرونده گفته اند. نشريه فارن افرز پيشتر با اشاره به اينكه 
اردوغان به راحتي از فرصت پيش آمده براي گوشمالي رقباي 
منطقه اي خود )به ويژه رياض( نخواهد گذشت، نوشته بود، 
آنكارا كه از زمان روي كار آمدن دونالد ترامپ رابطه چندان 
حسنه اي با واشنگتن نداشته با استفاده از اسناد و مداركي كه 
از قتل خاشقجي در دست دارد تالش خواهد كرد تا عالوه بر 
امتياز گرفتن از واشنگتن در سوريه يا ماجراي تحريم نفتي 
ايران، نفوذ عربستان به ويژه محمد بن سلمان در منطقه را 

كاهش دهد. 
پيش بيني هاي نشريه فارن افرز درست از كار آمد. تركيه 
عالوه بر گرفتن چراغ س��بز امريكا براي حمله به كردهاي 
سوريه، جمعه از معافيت خود از تحريم هاي نفتي امريكا 
عليه ايران خبر داد. همچنين نش��ريه تركيه اي حريت از 
لغو تحريم هاي امريكا عليه تركيه خبر داده است. اين در 
حالي است كه دونالد ترامپ ماه گذشته با وجود آزادي اندرو 
برانسون كشيش امريكايي كه به اتهام حمايت از تروريسم 
در تركيه بازداش��ت بود، گفته بود قرار نيست تحريم هاي 
امريكا عليه آنكارا لغو شود. )واشنگتن عبدالحميد گل وزير 

دادگستري، و سليمان سويلو وزير كشور تركيه، را در ارتباط 
با محكوميت برانسون تحريم كرده بود.( 

خبرگزاري فرانسه هم پيش بيني كرده كه پرونده خاشقجي 
توازن قدرت در خاورميانه را به نفع تركيه و عليه عربستان 
تغيير مي دهد. لينا خطيب مدير برنامه خاورميانه و آفريقاي 
شمالي در چتم هاوس، در اين باره مي گويد: »قتل خاشقجي 
فرصتي طاليي براي اردوغان اس��ت تا عربستان را تحت 
فش��ار بگذارد و به سمت نشان دادن تركيه به عنوان رهبر 
جديد جهان اس��الم حركت كند. بحران خاشقجي يك 
قمار ژئوپليتيك بزرگ براي تركيه اس��ت و آنكارا تاكنون 
نشان داده كه استادانه اين بازي را اجرا مي كند. اما تركيه به 
تنهايي قادر به حذف وليعهد نيست چرا كه توپ در زمين 

امريكايي هاست.« 
سونر كاگاپتاي مدير برنامه تحقيقات تركيه، هم در موسسه 
واش��نگتن مي گويد: »اردوغان اين را فرصتي براي عقب 
راندن سه جانبه در خاورميانه مي بيند كه با سياست هاي 
او مخالف است. اين محور سه گانه شامل وليعهد عربستان، 
وليعهد امارات و عبدالفتاح سيسي مصر است. اين سه كشور با 
سياست هاي اردوغان در حمايت از اخوان المسلمين مخالف 
هستند. اردوغان اكنون يك فرصتي طاليي رو به روي خود 

مي بيند چون وليعهد عربستان آسيب پذير است.«
برخي كارشناسان اما معتقدند بايد منتظر بود و ديد كه آيا 
آنكارا مي تواند همچنان به استفاده از اين حوادث ادامه دهد و 
آن را به يك مزيت دايمي تبديل كند تا نفوذ منطقه اي تركيه 

به ضرر عربستان س��عودي افزايش يابد يا خير. نيكوالس 
هراس از تحليلگران مركز امنيت امريكايي جديد، مي گويد 
اردوغان به وضوح باور دارد كه مي تواند از پرونده خاشقجي 
براي كاهش نفوذ محمد بن سلمان و حتي عربستان استفاده 
كند. فارن افرز نوشته: »اردوغان تاكنون از اشاره مستقيم به 
نام بن سلمان خودداري كرده شايد به اين دليل كه مي داند 
وارد بازي خطرناكي شده و بايد با احتياط، گام بعدي را بردارد 
چرا كه ممكن اس��ت همه چيز را ببازد. مثال اينكه تنش با 
واش��نگتن را در سطحي كنترل شده نگه دارد و مانع از آن 
شود كه امريكا روايت عربستان را از مرگ خاشقجي دربست 
بپذيرد. چرا كه در اين صورت نه تنها دست هاي تركيه خالي 
خواهد ماند بلكه هدف اقدامات شديدتري از سوي رقباي 

منطقه اي قرار خواهد گرفت.« 
از زماني كه خاشقجي ناپديد شد عربستان سعودي بارها 

روايت خود را تغيير داد و هر بار روشن شد كه روايت قبلي 
نادرست بوده است. عربستان سرانجام قتل را تاييد كرد اما 
آن را كار ماموران خودسر دانست. اردوغان در پارلمان تركيه 
اما اين روايت را هم زير سوال بود و آن را طراحي شده دانست. 
دادستان تركيه هم اين موضوع را تكرار كرده است. تركيه 
مي گويد 15 مامور و سه مقام در اين قتل دخالت داشته اند. 
تركيه خواستار محاكمه اين افراد در تركيه است چرا كه اين 
جرم در خاك تركيه اتفاق افتاده است. از برخي افرادي كه در 
قتل خاشقجي دخالت داشتند عكس هايي در كنار وليعهد 
عربستان وجود دارد با اين حال عربستان سعودي به شدت 
هرگونه ارتباط خانواده سلطنتي با اين قتل را انكار كرده و 
مي گويد اينكه ماموران امنيتي در عكس هاي رسمي در 
نزديكي وليعهد عربستان ديده مي شوند دليل آن نيست 

كه آنها به دستور او اين قتل را مرتكب شده اند.

دريچه

كوتاه از منطقه

پنتاگون درخواست اعزام نيرو 
به مرز مكزيك را رد كرد

گروه جه�ان|وزارت دف��اع امري��كا )پنتاگون( 
درخواست دولت ترامپ براي اعزام نيروي نظامي به 
مرزهاي جنوبي با مكزيك را رد كرده است. به گزارش 
س��ي ان ان، دو مقام ارش��د پنتاگون كه در جريان 
درخواس��ت كاخ سفيد قرار داش��تند، گفته اند كه 
وزارت امنيت داخلي امريكا از پنتاگون خواسته بود 
تا نيروهاي ذخيره را تحت عنوان »كنترل جمعيت 
و رفت و آمد« و تامين امنيت پرسنل گمرك هاي و 
مرزي در مواجهه با گروه مهاجراني كه از امريكاي 
مركزي قصد ورود به خاك امريكا را دارند، آماده كند. 
پنتاگون اين درخواست را نپذيرفته زيرا اختيارات 
الزم ب��راي اع��زام نيروهاي وظيف��ه جهت چنين 
ماموريتي را ندارد و نيازمند اعطاي اختيارات بيشتر 
از سوي رييس جمهوري امريكا است. براساس قانون، 
فعال كردن نيروهاي وظيفه ارتش امريكا به جهت 
اقدامات نظامي در داخل خاك كشور به جز موارد 
اضطراري ممنوع بوده اما ترامپ بارها درباره استقرار 
نيروهاي نظامي در مرزهاي جنوبي س��خن گفته 
است. رييس جمهوري امريكا اواخر هفته گذشته 
گفته بود كه نيروهاي نظامي بايد به سوي مهاجران 
سنگ پران شليك كنند زيرا از نظر او سه هزار مهاجر 
زن، مرد و كودك كه خواستار ورود به خاك امريكا 
هستند مهاجم هس��تند.  سي ان ان پيشتر گزارش 
داده بود 5 هزار و 200 نيروي نظامي به همراه دو هزار 
و 92نيروي گارد ملي در مرزهاي مشترك امريكا با 
مكزيك مستقر شده اند كه اين شمار نيرو از مجموع 

نظاميان امريكايي در عراق بيشتر است. 

نگراني روسيه و كوبا  براي
خروج امريكا از پيمان موشكي

گ�روه جهان|رييس جمهوري روس��يه و رييس 
مجمع دول��ت و وزراي كوبا در بيانيه مش��تركي از 
تصميم امريكا براي خروج از پيمان منع موشك هاي 
هس��ته اي كوتاه و ميان برد ابراز تاسف كرده و آن را 
نگران كنن��ده خواندند. به گ��زارش ايرنا، والديمير 
پوتين در نشس��ت خبري مشترك با »ميگل ماريو 
دياز كانل برمودس« در كرملين اين بيانيه مشترك را 
خواند. در بخشي از بيانيه آمده: »دو كشور بر ضرورت 
تالش ه��اي بين المللي براي جلوگي��ري از رقابت 
تسليحاتي تاكيد دارند و اعمال تحريم هاي يكجانبه از 
سوي برخي كشورها و طرح اتهامات بي اساس را عامل 
بي ثبات كننده مي دانند.« رييس جمهوري روسيه 
پس از قرائت بيانيه گفت: »روسيه و كوبا همكاري هاي 
خود در عرصه مبارزه با تروريسم ازجمله در عرصه 
سايبري را گسترش مي دهند. روسيه به كوبا پيشنهاد 
كمك براي احداث زير ساخت هاي حمل و نقل داده 
است؛ ما امروز درخصوص نوسازي شبكه راه آهن كوبا 
گفت وگو كرديم كه در آينده انتقال مس��افر در اين 
كشور را سه برابر و حمل محموله را دو برابر افزايش 
مي دهد.« پوتين با بيان اينكه روسيه آماده مشاركت 
در مدرن سازي اقتصاد كوباست، مذاكرات با طرف 
كوبايي را س��ازنده خوانده اس��ت. رييس جمهوري 
روسيه تصريح كرده: »روابط محكم و دوستانه، عالقه 
ديرينه، حمايت و احترام متقابل ملت هاي روسيه 
و كوبا، اين دو كش��ور را به يكديگر پيوند مي دهد.« 
گفتني است، رهبر كوبا براي ديدار رسمي دو روزه از 

روسيه به اين كشور سفر كرده است.

تهديد كره شمالي به
از سرگيري تقويت زرادخانه اتمي 
گروه جهان| كره شمالي تهديد كرده در صورتي كه 
امريكا تحريم ها را لغو نكند، سياست خود را با هدف 
تقويت زرادخانه اتمي اش از سر مي گيرد. به گزارش 
آسوشيتدپرس، بيانيه وزارت خارجه كره شمالي در 
بحبوحه افزايش تنش ميان واشنگتن و سئول درباره 
استفاده از تحريم ها عليه كره شمالي و اعمال فشار بر اين 
كشور براي متوقف كردن برنامه اتمي اش منتشر شده 
است. اين وزارتخانه در بيانيه خود آورده، كره شمالي 
سياست تقويت زرادخانه اتمي خود را در صورتي كه 
امريكا موضعش را تغيير ندهد، از س��ر مي گيرد. كره 
جنوبي ماه گذشته از پيشنهاد لغو تحريم هاي يكجانبه 
عليه كره شمالي براي ايجاد فضاي ديپلماتيك در حالي 
پشتيباني كرد كه ترامپ اعالم كرده بود سئول بدون 
تاييد واشنگتن كاري انجام نمي دهد. در همين حال 
روزنامه ديلي ميل گزارش داده، جاسوسان كره جنوبي 
با استفاده از تكنولوژي سه بعدي تغييرات جسمي رهبر 
كره شمالي را زير نظر دارند. اين نشريه به نقل از سرويس 
اطالعات ملي كره جنوبي نوشته، كيم جونگ اون رهبر 
كره شمالي، با وجود سابقه خانوادگي اش در ديابت و 
فشار خون باال، به نسبت وضعيت سالمتي خوبي دارد. 
كيم جونگ اون 35سال دارد و از زمان در دست گرفتن 
قدرت در كره شمالي در 2011 تعدادي بيماري داشته 
است. كره شمالي مي گويد، سن كيم 3۴ سال است. 
كيم جونگ ايل، پدر كيم جونگ اون به ديابت و فشار 
خون باال مبتال بوده است. رهبر كره شمالي در يكي از 
جلسات پارلمان كره شمالي در 201۴ حين سخنراني 

با عصا ايستاده بود.

حمله انتخاباتي اوباما
به سياست هاي ترامپ

گ�روه جهان|باراك اوباما رييس جمهوري س��ابق 
امري��كا، در آس��تانه انتخابات ميان دوره  به ش��دت از 
سياست هاي دونالد ترامپ، رييس جمهوري كنوني 
انتقاد كرد. به گزارش بي بي سي، اوباما گفت ترامپ از 
سياست هاي خود براي ايجاد ترس و هراس در ميان 
مهاجران و پناهجويان اس��تفاده مي كن��د. او در يك 
تجم��ع انتخاباتي براي كاندي��داي دموكرات ، ادعاي 
جمهوري خواهان درباره خطرناك بودن يك كاروان 
پناهجويان امريكاي مركزي را مورد تمسخر قرار داد 
و گفت: »تنها ش��ماري پناهجو و مهاجر فقير در اين 
كاروان هس��تند و صدها كيلومتر هم با خاك امريكا 
فاصله دارند.« اين كاروان مهاجران امريكاي مركزي 
از مكزيك به س��مت امريكا در حال حركت هس��تند 
و جمهوري خواهان آن را خط��ري براي امريكا تلقي 
كرده اند. در ايام تبليغات انتخابات ميان دوره ، ترامپ 
و جمهوري خواهان بارها با مطرح كردن اين كاروان، 
تالش كرده اند بحث مهاجرت را زنده نگه داش��ته و به 
نگراني هاي مردم دامن بزنند. باراك اوباما در سخنان 
خود گف��ت كه باورد دارد تصميم ترام��پ براي اعزام 
نيروهاي ارتش براي مراقبت از م��رز صرفا يك اقدام 
سياسي بوده است. نظرس��نجي ها نشان مي دهد كه 
دموكرات ها به احتمال قوي خواهند توانست كنترل 
مجلس نمايندگان را در دست بگيرند، اما مجلس سنا 
همچنان در دست جمهوري خواهان باقي خواهد ماند. 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا هم  اذعان كرده 
كه جمهوري خواهان احتماال در انتخابات ميان دوره 

كنترل مجلس نمايندگان را از دست مي دهند.

محمود عباس از سرگيري 
مذاكرات صلح را رد كرد

گ�روه جهان| يك منبع عاليرتبه فلس��طيني گفت 
محمود عب��اس پيش��نهاد نتانياهو براي بازگش��ايي 
كانال هاي ارتباطي دو طرفه جهت ازسرگيري مذاكرات 
را نپذيرفته اس��ت.اين منبع به روزنامه الشرق االوسط 
گفت: »پيش��نهادهاي بنيامين نتانياهو نخست وزير 
رژيم صهيونيس��تي، جدي نبوده و تنها تالش��ي براي 
بازگشت به مذاكرات رسمي است. اگر اين پيشنهادات 
جدي بودند، او به مردم خود صراحتا مي گفت كه هيچ 
سازشي براي درگيري ها به جز راه حل تشكيل دو كشور 
نيس��ت و اين راه حل شامل تشكيل كشور فلسطين با 
پايتختي قدس شرقي است، كشوري كه از توان حيات 
مستقل برخوردار باشد.« مذاكرات تشكيالت خودگردان 
فلسطين و رژيم صهيونيستي چهار سال قبل در آوريل 
201۴ در پي مخالفت اين رژيم با توقف شهرك سازي ها و 
پذيرش راه حل تشكيل دو كشور بر اساس مرزهاي 19۶۷ 
و نيز اجراي تعهداتش براي آزادسازي اسراي فلسطيني، 
متوقف شدند.شبكه دو تلويزيون رژيم صهيونيستي اخيرا 
به نقل از يك منبع عاليرتبه اس��راييلي گزارش داده كه 
نتانياهو طي چند ماه گذشته بارها نداف ارگمان، رييس 
دستگاه امنيت داخلي اين رژيم )شاباك( را براي ديدار با 
عباس فرس��تاده تا او را به آرام كردن اوضاع، از سرگيري 
رايزني ها و فراهم كردن فضا براي از سرگيري مذاكرات 
صلح راضي كند، اما محمود عباس پيشنهادات اسراييل 
را رد كرده است؛ از جمله پيش��نهادات نتانياهو در اين 
زمينه، راه اندازي چندين پروژه اقتصادي بزرگ از جمله 
يك منطقه صنعتي مشترك و افزايش تعداد كارگران 

فلسطيني مشغول به فعاليت در اراضي اشغالي بود.
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هند يوآن را جايگزين دالر مي كند
گروه جهان| هن��د در ادامه تالش هاي خود براي 
حفظ ارزش پول ملي روپيه در مقابل دالر در نظر دارد 
به واردكنندگان اجازه دهد بهاي برخي از كاالهاي 

وارداتي از چين را به يوآن پرداخت كنند.
به گزارش اكونوميك تايمز، اين برنامه امكان تبديل 
مس��تقيم بين روپيه و يوآن را فراه��م و به كاهش 
هزينه ها و تراكنش ها كمك مي كند و به هند اجازه 
مي دهد صادرات دارويي، روغن زيتون و شكر به چين 
را با روپيه حل و فصل كن��د؛ اما تجارت محصوالتي 
با حجم باال مانند اقالم الكترونيك همچون قبل با 
استفاده از دالر خواهد بود. تجارت هند و چين عمدتا 
با دالر امريكا پرداخت مي شود، زيرا ارزهاي دو كشور 
بطور مستقيم قابل تبديل نيستند. اما اكنون با صدور 
اجازه به واردكنن��دگان هندي براي پرداخت بهاي 
خريد از چين به يوآن، اين كشور آسياي جنوبي قادر 
به صرفه جويي در دالر ب��راي پرداخت واردات نفت 
خود مي شود، به ويژه آنكه در حال حاضر ارزش روپيه 
به پايين ترين سطح آن رسيده است. نفت بزرگ ترين 
بخش واردات هند اس��ت و دولت ب��رآورد كرده كه 
امسال هزينه واردات آن به 125 ميليارد دالر يا ۸.۸ 
هزار ميليارد روپيه برسد كه اين مبلغ از سال 2001 
تاكنون باالترين پرداخت به روپيه به شمار مي رود. 
به گفته يكي از تجار، قرار اس��ت در ابتدا يك سبد از 
كاالهاي كوچك اما قابل قبول براي تجارت روپيه-

يوآن در نظر گرفته شود. اين تاجر گفت محدود كردن 
س��بد به چند كاالي خاص به دولت كمك خواهد 
كرد كه 5۶ ميليارد دالر كسري تجاري هند با چين 
را كنترل كند. كسري حساب جاري در حال حاضر 
در باالترين سطح در پنج سال گذشته است و دولت 
با افزايش تعرفه در واردات اقالمي از جمله كولر گازي 
و تجهيزات ارتباطي تالش كرده تا ثبات را به روپيه 
برگرداند. براي چين، اين حركت موجب گسترش 
نفوذ يوآن و بهبود نقدينگي در خارج از كشور خواهد 
ش��د. اين نوع پرداخت اكنون نيمي از تجارت بين 
كشورهاي موسوم به بريكس )برزيل، روسيه، هند، 
چين، و آفريقاي جنوبي( را تشكيل داده است. بانك 
مركزي چين يك س��رويس حل و فص��ل يوآن در 
پاكس��تان را در ماه مه راه اندازي كرد و در روسيه و 
كانادا نيز مراكز مشابهي ايجاد شده  تا امكان استفاده 
از يوآن را براي تاجران فراهم آورد. كارشناسان بر اين 
عقيده اند كه امكان راه اندازي يك سيستم مشابهي 

در هند هم وجود دارد.

چين و پاكستان 15 توافقنامه 
همكاري امضا كردند

چين و پاكستان در حاشيه ديدار رهبران دو كشور 
15توافقنامه و يادداش��ت هم��كاري امضا كردند. 
به گ��زارش ايرنا، لي كه چيانگ نخس��ت وزير چين 
و عمران خ��ان همتاي پاكس��تاني او در پكن درباره 
مهم ترين مسائل دوجانبه، منطقه اي و بين المللي 
گفت وگو كردند و پس از آن اس��ناد همكاري ميان 
آنها امضا شد. اين توافقنامه ها عرصه هاي صنعتي، 
فني و كشاورزي را دربرمي گيرد و از آنجا كه پاكستان 
بيش از هر زماني به كمك هاي مالي و بانكي براي رفع 
چالش هاي اقتصادي نياز دارد، اين توافقات برايش از 

اهميت بااليي برخوردار است.

معاهده دفاع عمان و انگليس
خبرگزاري دولتي عمان گزارش داده، پادشاهي عمان 
و انگليس يك معاهده دفاع مش��ترك را در جريان 
مذاكراتي در مس��قط ميان وزراي دفاع دو كشور به 
امضا رسانده اند. اين توافق در جريان مذاكرات مسقط 
ميان وزير دفاع عمان و گوين ويليامسون وزير دفاع 
انگليس، امضا شده است. ويليامسون و هيات همراه 
او اكنون براي شركت در فاز نهايي مانورهاي نظامي 
الشموخ 2 و شمشير چابك 3 در عمان به سر مي برند. 

قانون جديد امارات براي 
سرمايه گذاري خارجي ها

امير امارات قانون جديد س��رمايه گذاري خارجي ها 
در بخش ام��الك در امارات متح��ده عربي را صادر 
كرده است. به گزارش ايسنا، شيخ خليفه بن زايد آل 
نهيان امير امارات، قانون شماره 19 را با هدف جذب 
سرمايه گذاران خارجي در بخش امالك به مجلس 
فدرال و ادارات ابالغ كرده است. براساس اين قانون، 
سرمايه گذاران خارجي مي توانند بطور مستقيم در 

بخش امالك سرمايه گذاري كنند. 

رهبر معنوي طالبان كشته شد
رهبر معنوي طالبان افغانس��تان ب��ه ضرب گلوله 
در پاكس��تان كشته ش��د. به گزارش رويترز، موالنا 
سميع الحق ۸2ساله توسط مهاجمان ناشناس در 
منزلش كشته شد. هنوز مش��خص نيست كه چرا 
راننده و محافظ سميع الحق هنگام حمله از او دفاع 
نكرده اند. نخست وزير پاكستان اين حمله را محكوم 
كرده و دستور داده كه تحقيقات در اين باره انجام شود.

نامزدي دوباره اشرف غني
در  انتخابات افغانستان

دفتر رييس جمهوري افغانستان اعالم كرده، اشرف 
غني مجددا در انتخابات رياس��ت جمهوري 2019 
نامزد خواهد شد. رقباي بالقوه هم تقال براي كسب اين 
پست عاليرتبه را آغاز كرده اند. به گزارش خبرگزاري 
فرانسه، اشرف غني اعالم كرده با هدف پايان دادن به 
جنگ داخلي در افغانستان بار ديگر نامزد مي شود. 
غني كه در انتخابات 201۴ عبدالرش��يد دوس��تم، 
از رهبران ازبك را ب��ه عنوان معاونش برگزيد، هنوز 
مشخص نكرده كه چه كسي را انتخاب خواهد كرد. 
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الياس حضرتي، نماينده تهران در مجلس: 

شوراي شهر با وجود همه فضاسازي ها پشت »افشاني« ايستاده است

ممانعت از كوه خواري با ايجاد كمر بند سبز

الياس حضرتي، نماينده تهران در مجلس با اشاره به 
فضاسازي ها عليه شهردار تهران گفت: شوراي شهر با 
همه فراز و فرودها، فضاي تبليغاتي و جوسازي هايي 
كه گهگاه بي��رون وجود دارد از ش��هرداري كه خود 
انتخاب كرده پشتيباني كرده و پشت او هم ايستاده 

است.
به گزارش اعتمادآنالي��ن، نماينده تهران در مجلس 
و قائم مقام حزب اعتمادملي با اش��اره به اختالفاتي 
كه درب��اره بازنشس��تگي ش��هرداران در قانون منع 
به كارگيري بازنشستگان وجود دارد، بيان كرد: يك 
اختالف نظ��ر و اختالف  برداش��تي در بين مجموعه 
صاحب نظران درباره اصالح قانون بازنشستگي وجود 
دارد.عده اي از حقوقدان ها و صاحب نظران معتقدند 
اين قانون شامل شخصيت ها و مديران انتخابي يعني 
كس��اني كه با انتخابات منصوب مي ش��وند - مانند 

نمايندگان مجلس- نمي شود.
حضرتي افزود: اين گروه البته معتقدند ش��هرداران 
سراسر كشور هم شامل اين قانون نمي شوند، به اين 
دليل كه شوراهاي شهر كه منتخب مردم هستند به 
مدت چهارسال يك شهردار را انتخاب مي كنند؛ اما 
شهرداري ها مانند شهردار مناطق شامل قانون منع 

بازنشستگان مي شوند چون انتصابي هستند.
نماينده تهران در مجلس ش��وراي اس��المي درباره 
اختالف��ات اصالحيه اين قانون تاكيد كرد: پس نكته 
اول يك اختالف برداشت حقوقي بين صاحب نظران 
و حقو قدان هاست. حقوق دان هاي بزرگي مانند آقاي 
محمد هاشمي كه پدر علم حقوق عمومي كشور است 
يا آقاي بهمن كشاورز و بسياري ديگر كه افراد با سواد 

و موثري هستند، در اين زمينه اظهارنظر كرده اند.
حضرت��ي در ادامه بيان ك��رد: در مقابل ع��ده  اي از 
صاحب نظران و حقوق دان ها ه��م خالف اين نظر را 
دارند و معتقدند كه اين مس��اله شامل همه از جمله 

شهرداران كه منتخب شوراها هستند، مي شود.

  منبع تشخيص، نمايندگان مجلس هستند
او با اشاره به دليل طرح استفساريه براي استثنا شدن 
شهرداران كالنشهرها در مجلس تاكيد كرد: با توجه 
به اين اختالف نظر، ش��وراي محترم شهرها از جمله 
شوراي شهر تهران از نمايندگان مجلس درخواست 

كرده اند كه در اين باره اقدامي انجام دهند.
اين نماينده مجلس ادامه داد: نماينده ها هم با 137 
امضا يك استفساريه به مجلس داده اند. قانون جديد، 

اضافه كردن ماده جديد بر قانون نيست، سوراخ كردن 
قانون نيست، بلكه يك رفع ابهام است. اين رفع ابهام 
در مجلس يك امر طبيعي اس��ت و هميش��ه درباره 

ابهامات اين كار انجام مي شود.
حضرت��ي اف��زود: به ه��ر ح��ال 137 نماين��ده اين 
استفساريه را امضا و با قيد يك فوريت تحويل صحن 
مجلس دادند و در صحن هم نمايندگان با 94 راي به 
يك فوريت آن راي ندادند. در نتيجه طرح به صورت 

عادي به كميسيون مربوطه فرستاده شد.
عضو هيات رييسه فراكس��يون اميد در ادامه توضيح 
داد: چ��ون اين موضوع كم��ي در درون خود ماهيت 
فوريت دارد و اگر قرار باش��د اين تفس��ير و اين رفع 
ابهام عملياتي ش��ود و نتيجه دهد ح��دود 10 تا 20 
روز بيش��تر فرصت وجود ندارد و پس از آن مي شود 
نوشدارويي بعد از مرگ سهراب، به همين دليل اعضاي 
هيات رييسه كميسيون اين موضوع را در دستوركار 

خودشان قرار دادند.
حضرت��ي تاكيد ك��رد: بع��د از اين ديگ��ر مربوط به 
نمايندگان است كه چگونه با اين استفهام و استفساريه 
برخورد كنند، آي��ا راي دهند يا راي ندهند. نهايتا به 
صحن مجلس مي آي��د و در مجلس هم اگر با امضاي 
50 نماينده خارج از نوبت در دستور قرار گيرد، آنجا 
هم هر نماينده اي هر نظري داشته باشد محترم و حق 
او اس��ت، چون به هر حال منش��أ و منبع تشخيص و 
رفع ابهام درباره اين قضيه به نمايندگان بر مي گردد.

او ادام��ه داد: اگر نمايندگان به اين استفس��اريه راي 
مثبت دادند به ش��وراي نگهبان مي رود و حدود 20 
روز بعد ان ش��اهلل تاييد و ابالغ مي ش��ود. اگر تصويب 
نش��د هم كه به هر حال شوراهايي كه شهردارانشان 
با اين موضوع درگير هستند، فرايند انتخاب شهردار 
جديد را كه در حال حاضر هم آغاز كرده اند، كار خود 

را انجام مي دهند.
عضو فراكسيون اميد مجلس در ادامه عنوان كرد: به 
هر حال به نظر مي آيد كه ما حدود 20 تا 25 روز زمان 
داريم كه اين ابهام را رفع و به شوراي شهرها در اين باره 
كمك كنيم. اين موضوعي است كه نه سياسي است 
و نه ارتباط به ش��خص خاصي دارد يك تفسير و رفع 
ابهام طبيعي است كه مجلس در طول هر دوره ده ها 

بار اين كار را انجام مي دهد و خواهد داد.
او در ادام��ه تاكيد كرد: خواهش من از دوس��تان اين 
اس��ت كه اين موضوع را پيچيده نكنند و در آن ابهام 
به وجود نياورند. اجازه دهند تا مسير و روال طبيعي 

خ��ود را طي كند. مجلس مركز تصميم گيري درباره 
اين موضوع است.

  استفساريه  مجلس مختص آقاي افشاني نيست
قائم مق��ام ح��زب اعتمادملي همچنين با اش��اره به 
حواش��ي اي كه برخ��ي درباره محمدعلي افش��اني 
ش��هردار فعلي ته��ران ب��ه راه انداخته ان��د، گفت: 
استفساريه اي كه مجلس داده مختص آقاي افشاني 
نيست. البته درباره شهرداري تهران نظرات مختلفي 
هم وجود دارد كه چون هم طراز وزيران اس��ت و در 
هيات دولت شركت مي كند، اين قانون شامل حالش 
نمي شود. حضرتي در ادامه بيان كرد: اين تفسير به 
صورت اختصاصي درباره شهردار تهران وجود دارد. 
اما آنچه در مجلس است و روز يكشنبه در كميسيون 
مطرح مي  ش��ود به بحث ش��هرداران سراسر كشور 
مي پردازد؛شهرداراني كه انتخابي هستند و به وسيله 

شوراهاي شهر انتخاب شده اند.

  حمايت شورا از شهردار تهران 
عضو هيات رييس��ه فراكس��يون اميد مجلس ادامه 
داد: نكت��ه بعد درباره آقاي افش��اني اين اس��ت كه 
شوراي ش��هر تهران به صورت مصمم و يك دس��ت 
پشت ش��هردار ايس��تاده اند و از او حمايت كرده اند 
و اي��ن جزو اقدامات بي نظير شوراس��ت كه در حال 

انجام است.
او اف��زود: اين رون��د همراه ب��ا فض��اي تبليغاتي و 
جوسازي هايي اس��ت كه گهگاه بيرون وجود دارد و 
البته غيرمنصفانه هم هست. شوراي شهر بدون توجه 
به همه اين فضاسازي ها شهرداري را كه خود انتخاب 
كرده و 19 راي به او داده پشتيباني كرده و پشت او 

هم ايستاده است.
قائم مقام حزب اعتمادمل��ي همچنين درباره زمان 
ادامه حضور افش��اني در ش��هرداري تهران عنوان 
كرد: بر همين اساس شوراي ش��هر از آقاي افشاني 
درخواست كرده اند تا زماني كه قانون به شما اجازه 

مي دهد و ما فرايند انتخاب شهردار را طي مي كنيم، 
همچنان در اين مس��ووليت باق��ي بمانيد تا نيازي 
نباشد كه ما سرپرست بگذاريم و به عنوان مثال يك 

ماه شهرداري با سرپرست اداره شود.
حضرتي ادامه داد: آقاي افشاني هم براي اينكه كارها 
به تاخير نيفتد و خراب نش��ود، قبول كرده تا در اين 
شرايط همچنان مديريت خود را تا زماني كه قانون به 
او اجازه داده ادامه دهد. اگر مجلس كارش به سرانجام 
رسيد كه خب ادامه مي دهد و اگر هم مجلس كارش 
به سرانجام نرسيد اين آقايان هم از زمان عقب نيستند 
و شهردار جديد انتخاب مي كنند. نماينده تهران در 
مجلس شوراي اسالمي در ادامه با تاكيد بر فضاسازي 
عليه ش��هردار تهران گفت: به نظر من هيچ مش��كل 
خاصي نيست به جز اينكه يك عده اي مرتب به دنبال 
اين هستند كه مشكلي ايجاد كنند و مساله بسازند. 
آقاي افشاني بر حسب وظيفه و تعهد در سمت خود 

حضور دارد تا تكليف مشخص شود.

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري |
سال ٩٣ براي نخس��تين بار واژه كوه خواري به ادبيات 
كشور اضافه شد. اما پيش از آن سال ها بود كه كوه هاي 
بسياري آماج حمله بودند، ولي كسي از آنها نمي گفت. 
نه از تكه تكه شدن شان صحبت مي شد و نه برداشت از 
آنها براي كسي مهم بود. همان  سال قباد افشار، رييس 
وقت سازمان امور اراضي كشور از كوه خواري به عنوان 
پديده اي جديد نام برد وگفت: »تغيير كاربري كوه ها و 
تپه ها در برنامه زمين خواران قرار گرفته است و در اطراف 
كالنش��هرها ديده مي ش��ود كه كوه ها را به عرصه هاي 
مسكوني و ديگر كاربري ها تبديل مي كنند.« او همان 
زمان هش��دار داد كه تمام مناطق اس��تان هاي تهران، 
مازن��دران، گيالن، البرز، قزوين، گلس��تان و حاش��يه 
شهرهاي بزرگ مانند اصفهان، مشهد، شيراز و تبريز در 
معرض تهديد و تغيير كاربري زمين هاي كش��اورزي و 

پديده كوه خواري قرار دارند.
سازمان امور اراضي كشور مي گويد، كوه خواري تعريف 
حقوقي، فني و تخصصي مشخصي ندارد و حتي براي 
زمين خواري هم مفهوم و تعريف دقيق حقوقي و فني 
نداريم تا بتوانيم دسته بندي كنيم و بگوييم زمين خواري 
از اين ارتفاع از س��طح درياس��ت و بعد از آن مي ش��ود 
كوه خواري و به همين دليل هم در سازمان امور اراضي 
اين بخش نه متولي مش��خصي دارد و نه آمار دقيقي از 
تعداد كوه هاي ويران شده وجود دارد. اوضاع در سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كه متولي اين بخش است 

هم متفاوت است و اين سازمان هم آمار دقيقي ندارد.
دماون��د و كوه هاي اطراف ته��ران از جمله اصلي ترين 
مناطق درگير در كوه خواري اند. مناطق شمالي تهران 
بر دامنه البرز جنوبي بنا ش��ده اند و آب و هواي مطلوب 
آن باعث شده تا بس��ياري از مردم براي خريد خانه در 
اين مناطق تشويق ش��وند. به دليل محدوديت زمين و 
قيمت بسيار باالي آن عده اي فرصت طلب با ايجاد رابطه 
و پرداخت وجوه پنهاني به حريم ك��وه تجاوز كرده و با 
تخريب آن و ساخت آپارتمان و ويال كوه خواري مي كنند. 
نمونه هاي بسياري از كوه خواري در اطراف تهران وجود 
دارد. در سال 1387 در شمال منطقه جماران با تراشيدن 
كوه و صاف كردن زمين هاي آن منطقه اي به نام ايجاديه 
احداث شد و اولين بناي ساخته شده توسط شركت نفت 
ايران ثبت شد. سپس بسياري از سرمايه گذاران با يورش 
به اين منطقه ظرف مدت 5 س��ال آنجا را از يك محيط 
طبيعي به يك منطقه مس��كوني بدل كردند. منطقه 
ايجاديه كه با كوه خواري و زمين خواري هاي گسترده 
انجام شده است از نظر قانون شهرداري هيچ اشكالي ندارد 
و روي كاغذ همه چيز درس��ت و حساب شده است، اما 
زماني كه از نزديك اين منطقه تهران را مشاهده مي كنيد 
خواهيد ديد اين زمين مرتفع قطعا جز منابع طبيعي بوده 

كه اينچنين مورد تجاوز قرار گرفته است.
كوه خ��واري در دربند، دارآباد و كوهپايه هاي ش��مالي 
ش��هر تهران نيز در معرض ديد عموم و به راحتي انجام 
مي ش��ود. آخرين نمون��ه آن هم ويالي مجللي اس��ت 
كه در منطقه اوش��ان تهران خبرس��از شد و عكس آن 
در ش��بكه هاي مجازي دست به دس��ت چرخيد. البته 

ظاهرا هيچ كس حاضر نيست مسووليت اين تخلف را 
بپذيرد. هر چند بر اساس اصل 45 قانون اساسي كوه ها، 
رودخانه ها، جنگل ه��ا و غيره جزو منابع ملي كش��ور 
به حساب مي آيد، اما به گفته علي كيان مديركل منابع 
طبيعي و آبخيزداري استان تهران صاحب اين ويال سند 
دارد اما اين سند مربوط به دهه 80 است و پيگيري هاي 
منابع طبيعي استان نيز براي اينكه سند به اسم منابع 
طبيعي شده شود به جايي نرسيده است. به گفته علي 
كيان مكاتباتي براي اخذ سند منابع طبيعي اين اراضي 
انجام ش��ده، اما معلوم نيست كه چرا اداره ثبت منطقه 
اعالم كرده است كه در آنجا نمي تواند سند براي منابع 

طبيعي صادر كند.
در واقع با اشباع تهران از ساخت و ساز؛ مشكالت تهران 
از قبيل ترافيك و آلودگي هوا، زمين هاي اطراف تهران 
مورد توجه مافياي س��اخت و س��از قرار گرفت. اكنون 
كوهپايه هاي البرز در لواسانات كه بطور سنتي منطقه 
ييالقي تهران محسوب مي ش��ود، كاركردي متفاوت 
براي مافياي ويالس��ازي پيدا كرده اند. با عبور از جاده 
ديزين به شمش��ك و در حريم جاده متوجه ساخت و 
سازهاي مختلف و تخريب بي سابقه و سريع كوهستان 
و باغات خواهيد شد. شمشك و ديزين امروزه عمال يك 
كارگاه ساختماني عظيم و شبانه روزي »كوه خواري« 
است و بافت سنتي اين ييالق سنتي به سرعت در حال 

تغيير است.
كوه خواري در بيانات رهبر انقالب هم مورد ش��ماتت 
قرار گرفته اس��ت. ايش��ان پديده زمين خواري و اخيرا 
كوه خواري و س��اخت و س��از در ارتفاع��ات را از ديگر 
مس��ائل رنج آور و اسف بار دانس��تند و تاكيد داشته اند 
در قان��ون، اينگون��ه اقدامات جرم تلقي ش��وند و افراد 
سوءاستفاده كننده بي هيچ اغماضي مورد تعقيب قضايي 
قرار گيرند و اگر در دستگاه ها نيز كوتاهي انجام گيرد، بايد 
با عوامل اين كوتاهي هم به شدت برخورد شود.اما كوه 
خواران با ناديده گرفتن بسياري از ضوابط همچنان در 
مسير غلط خود حركت مي كنند و اين درحالي است كه 
در دوره هاي گذشته هيچگاه شهرداري تهران براي مقابله 

با اين پديده زننده اقدامي جدي انجام نداد.

در گ��زارش كميس��يون اص��ل 90 ني��ز آمده اس��ت: 
»زمين خواري، جرم پيچيده اي اس��ت كه دست هاي 
زيادي در پس آن ديده مي شود، برخورد قاطع قضايي 
مي تواند اين دست ها را قطع كند. هرچند به نظر مي رسد 
س��ازمان هاي دولتي بايد در واگذاري ها دقت كنند تا 
زمين ها و مس��تغالت به نام م��ردم و كام زمين خواران 

رها نشود.«
مدت هاست بر لزوم مبارزه با زمين خواري تاكيد مي شود 
اما همچنان شاهد هستيم بستر و كوهپايه كوه ها محل 
تاسيس برج هاي چند طبقه مي شود. حتي از پارك هاي 
ملي و حيات وحش نمي گذرند و زمين ها تكه تكه شده 
و در آن ويال و ساختمان سبز مي شود. هر از چند گاهي 
چند بنا تخريب مي ش��ود ولي شبانه و به جاي آن چند 

بناي جديد سبز مي شوند.
محمد ساالري، رييس كميسيون معماري و شهرسازي 
شوراي ش��هر تهران در خصوص صحبت هاي شهردار 
تهران مبني بر انج��ام اقدام هايي در ش��مال تهران به 
منظور پيشگيري از كوه خواري گفت: شهردار با معاونت 
خدمات شهرداري و س��ازمان بوستان هاي شهرداري 
تهران جلسه اي برگزار كرده و به آن دستوراتي داده است 
مبني بر اينكه به منظور جلوگيري از توسعه شهرتهران 
در محدوده هاي شمال، شمال شرق و شمال غرب تهران 
كمربند سبزي را با غرس نهال و درخت ايجاد كنند كه به 
هيچ عنوان امكان توسعه شهر و تخلفات ساختماني در 

خارج محدوده طرح تفصيلي تهران امكان پذير نباشد.
وي با بيان اينكه ما نيز در كميسيون معماري و شهرسازي 
از اين اقدام حمايت مي كنيم، ادامه داد: در دوره مديريت 
ش��هري گذش��ته نيز در محدوده هايي از شمال شرق 
تهران چنين درختكاري هايي انجام شد كه تاثير بسيار 
خوبي بر عدم توسعه ش��هر تهران در خارج از محدوده 
طرح تفصيلي داشت. اين موضوع يكي از مطالبات جدي 
مقام معظم رهبري و مردم بوده است.كوه هاي البرز يك 
سرمايه اقليمي ارزشمند براي تهران است و بايد بدون 
هيچ مداخله انس��اني و بدون هيچ گونه دخالتي از آن 

صيانت شود.
رودخانه قديمي و زيباي دارآباد از اماكن تفريحي تهران 

است كه به پارك ملي نيز تبديل شده است ولي به تازگي 
چندين نفر با تسطيح اراضي ساحل رودخانه و كشيدن 
فنس، ضمن تصرف بستر رودخانه دارآباد اين محل را به 
ملك شخصي تبديل كرده اند، اقدامي كه در نگاه اول كامال 
تخلف آن مشخص است و قابل پيگيري است. ساالري 
درباره اراضي دارآباد كه با قطع درختان آن قصد ساخت و 
ساز در آن دارند نيز گفت: در اين خصوص گزارشي به دفتر 

ما آمده است اما اكنون اطالعات دقيقي درباره آن ندارم.
زهرا نژاد بهرام، عضو هيات رييسه شوراي شهر و عضو 
كميسيون معماري و شهرسازي ش��ورا نيز در اين باره 
به »تعادل« گفت: كوه خواري واژه جديدي است كه به 
ادبيات ش��هري اضافه شده است. سال هاست كه طبق 
مقررات نبايد در ارتفاع 1800 متر ساخت و ساز انجام 
شود اما متاسفانه به دليل باال بودن قيمت زمين و به دليل 
موقيعت س��وق الجيشي كه مناطق شمالي شهر دارند 
اكنون زمين ها تمام شده و به كوهپايه رسيده اند و كوه را 

تخريب مي كنند در آن ساخت و ساز مي كنند. 
اين عضو هيات رييسه شوراي شهر ادامه داد: مباني قانوني 
زيادي در اين زمينه وجود دارد و بايد از قانون حراست 
ش��ود. در اين خصوص خأل قانون نداريم . قانون وجود 
دارد اما زير پا گذاشته مي شود. وي افزود: مهم ترين راه 
جلوگيري از كوه خواري اين است كه درباره آن آگاهي 
بخشي عمومي صورت گيرد و نيز تمام مراجع ذي صالح 

نسبت به قانون وفادار باشند.
وي تصريح كرد: در تمام دنيا روند به اين شكل است كه 
براي حفظ حريم شهر از ظرفيت سبزكردن حريم شهر 
استفاده مي كنند. شهرداري تهران نيز در نظر دارد براي 
حفظ حريم شهر از ش��رقي ترين منطقه تا غربي ترين 
منطقه تهران را به عمق 300 تا هزار متر نوار سبز احداث 
كند.شايد كه اين درختان بتوانند حريم ارتفاع 1800متر 

را حفظ كنند.
اما كوه خواري تبعات و پيامدهايي براي ش��هر دارد كه 
تاثير آن در آينده مشخص مي شود. زيرا با تجاوزي كه 
صورت مي گيرد يك اكوسيستم نابود مي شود و خسارات 
جبران ناپذي��ري به وجود مي آيد. يك��ي از اين اتفاقات 
بس��يار معروف احداث اتوبان ياس��يني و در امتداد آن 
جاده سرخه حصار بود. تا قبل از احداث اين جاده تعداد 
زيادي گرگ و روباه براي شكار به مناطق جنوبي حركت 
مي كردند، در زمستان به دليل سرماي شديد در ارتفاعات 
شكار و شكارچي به جنوب آمده و با ايجاد تعادل زيستي 
به بقاي خود ادامه مي دادند اما با احداث اين جاده مسير 
ارتباطي حيوانات بخش شمالي با جنوبي قطع شد و پس 
از آن تعداد بسياري از حيوانات قسمت هاي شمالي به 
دليل سرما جان خود را از دست دادند. اين مثال كوچك 
نشان مي دهد زمين خواري و كوه خواري تا چه ميزان 
خسارت بار اس��ت. زيرا با نابودي بخشي از زيست بوم 

منطقه حيوانات زيادي جان خود را از دست مي دهند.
نسيم طواف زاده، كارشناس محيط زيست در گفت وگو 
با »تعادل« درباره اين پيامدها صحبت كرد و گفت: يكي 
از اتفاقاتي كه مي افتد اين است كه مسير مراتع حاشيه 
شهرها را از دست مي دهيم. ش��ايد اين مراتع به لحاظ 
چرا اهميت نداشته باش��ند اما به لحاظ توليد اكسيژن 

و برقراري تعادل در هواي ش��هر بسيار مهم اند. از سوي 
ديگر ساخت و ساز هاي بلندمرتبه در كوهپايه ها مي تواند 
كريدورهاي هوايي را تحت تاثير قرار دهد. اين موضوع 
بر جهت بادهاي غالب، آلودگي هوا و تغييرات جوي اين 

مناطق تاثيرگذار است.
ط��واف زاده ادامه داد: اغلب اين ويالها و س��اختمان ها 
بر روي ش��يب هايي ساخته شده اند كه به يك رودخانه 
منتهي مي شوند و در بس��ياري موارد آلودگي ناشي از 
فاضالب منجر به آلودگي آب رودخانه ها مي شود. زيرا 
آنچه به عنوان سيس��تم فاضالب به خصوص در شهر 
ته��ران وج��ود دارد كامال دقيق نيس��ت . ضمن اينكه 
همه مناطق تهران نيز به اين سيستم مجهز نشده اند. 
در مجموع مي توان گفت با گسترش سطح شهر به غير 
از مسائل زيست محيطي پايداري شهر نيز تحت تاثير 

قرار مي گيرد.
اين كارشناس محيط زيس��ت درباره استفاده از تجربه 
كشورهاي ديگر توضيح داد: دراين خصوص مي توان از 
تجربيات مثبت و منفي كشورهاي ديگر درس بگيريم. 
براي مثال، در بسياري از شهرهاي دنيا خارج از فضاي 
شهر و نقش��ه هايي كه براي ش��هر تدوين شده امكان 
خريد زمين و ساخت و ساز وجود ندارد. كاربري اراضي 
نيز به اين آساني قابل تغيير نيست.يكي از مسائلي كه 
در كش��ور ما خيلي جدي گرفته نمي ش��ود، توسعه و 
گسترش حاشيه نشيني است كه ابتدا ساخت و سازهاي 
بي ضابطه در منطقه اي شكل مي گيرد و بعد مديريت 
ش��هري را موظف مي كنند به آنها خدم��ات ارايه دهد 
بنابراين مهم ترين موضوع اين است كه خريد و فروش 
در اين مناطق محدود شود و اجازه ساخت و ساز نيز به 

متقاضيان داده نشود.
وي يك��ي ديگر از موضوعات م��ورد بحث دراين زمينه 
را توجه به آمايش سرزمين دانست و تصريح كرد: بايد 
تكليف خود را با آمايش سرزمين مشخص كنيم آيا بنا 
داريم بر اساس آمايش سرزمين عمل كنيم يا خير. بايد 
ديد در طرح هاي آمايش سرزمين براي اين مناطقي كه 
اكنون در آن س��اخت و ساز مي شود چه برنامه اي ديده 
شده است. طرح آمايش سرزمين بايد از حالت كتابچه اي 
ك��ه داخل كتابخانه اس��ت بيرون آي��د و در بحث هاي 

اينچنيني مورد استفاده قرار گيرد.
 وي در پاسخ به اينكه آيا كوه خواري جرم انگاشته مي شود 
يا خير توضيح داد: در برخي موارد كوه خواري به عنوان 
جرم شناخته شده است.براي مثال آنچه در گردنه حيران 
اس��تان گيالن رخ داده و با فروش اراضي ملي ساخت و 
س��ازها در اين منطقه رونق گرفته ب��ود به عنوان جرم 
شناخته ش��د و مراحل قانوني و قضايي آن جاري شد. 
اما مساله مهم اين اس��ت كه خود جرم انگاري به نوعي 
درمان پس از اتفاق حادثه اس��ت.يعني منتظر باشيم 
كه جرمي رخ دهد و بع��د آن را از طريق مراجع قضايي 
پيگيري كنيمپيشنهاد من اين است كه قبل از وقوع جرم 
موانع قانوني و حقوقي بسياري پيش روي متخلفان قرار 
دهيم تا امكان تخلف را نداشته باشند. اكنون در بسياري 
بحث ها قوانين داري��م اما نحوه پرداختن به اين قوانين 

بايد تغيير كند.
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 زمين خواران 
مجرم اقتصادي  هستند

در چند دهه اخير پديده زمين خواري به يكي از 
معضالت جدي حقوق��ي، اجتماعي و اقتصادي 
تبديل شده و هر روز نيز اين پديده رو به افزايش 
است. متاس��فانه پديده زمين خواري محدود به 
محله، شهر، روستا، استان يا بخش خاصي نيست 
و در سراسر كشور به اشكال مختلف پراكنده شده 
اس��ت. با وجود تصويب قوانين و مق��ررات براي 
جلوگيري از نابودي منابع ملي و ذخاير طبيعي 
كشور و همچنين گفتمان هاي بسيار مسووالن و 
متوليان امور مربوط به اراضي ملي و دولتي راجع 
به دغدغه هاي برخورد با افراد زمين خوار، پديده 
مذكور افزايش نگران كننده اي يافته به گونه اي 
كه در تهران دادسراي ويژه اي جهت رسيدگي به 
جرايم مربوط به زمين خواري تشكيل و اختصاص 

يافته است.
در صورت��ي كه مبارزه با زمين خواري به ش��كل 
جدي و موثر تحت كنترل درنياي��د و روز به روز 
گس��ترش يابد، در دراز مدت و احيانا ميان مدت 
آثار مخرب و غيرقابل كنترلي بر پيكره اقتصادي 
به خصوص در بخش مسكن بر جاي مي گذارد كه 
به راحتي درمان پذير نيست. بديهي است بررسي 
راهكارها و ايده ه��اي نو در امر مب��ارزه مداوم با 
زمين خواري در سازمان هاي ذيربط داراي اهميت 
و ضرورت خاص اس��ت. در اي��ران زمين خواري 
مي تواند عوامل متعدد حقوقي، اقتصادي، شهري، 
فرهنگي و اجتماعي داشته باشد. بنابراين هرگونه 
اقدام براي مقابله با اين معضل، مستلزم بهره گيري 
از اطالع��ات و رويكرده��اي حوزه ه��اي مذكور 
اس��ت. امروزه اعمال مجرمانه مرتبط با اراضي را 
بايد همتراز با جرم قاچاق، يكي از مفاسد بزرگ 
اقتصادي كش��ور دانس��ت كه ريش��ه در عوامل 
گوناگون حقوقي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي 

و فرهنگي دارد.
زمين خ��واران ثروتي را تصاح��ب مي كنند كه 
هيچگاه آن را توليد نكرده و هيچ نقشي در به وجود 
آوردن آن نداشته و صرفا با روش هاي ناصواب آن را 
تصاحب كرده و با حيله و ترفندهاي مختلف آن را 
به فروش مي رسانند. ويژگي نخست پديده مذكور 
را مي توان از جنبه اقتصادي مورد مطالعه قرار داد و 
ويژگي ديگر آن را مي توان از منظر زيست محيطي 
مطرح كرد. از جنبه اقتصادي قطعا اثرات مخرب 
آن بر اقتصاد زمين و خصوصا مسكن و ... بر كسي 
پوشيده نيس��ت و از منظر زيست محيطي نيز از 
آنجا كه زمين هاي ملي ش��امل جنگل ها، مراتع 
و اراضي جنگلي مي شود، پس تعرض به اينگونه 
زمين ها بطور مس��تقيم اثرات مخربي را متوجه 
محيط زيست مي كند؛ از اين رو مي توان گفت كه 
تعرض به زمين هاي مذكور و از بين بردن جنگل ها 
و مراتع از مصاديق جرايم زيست محيطي محسوب 
مي ش��وند؛ لذا اين جرم نه تنها تحت عنوان يك 
جرم اقتص��ادي در قلمرو دانش حقوق كيفري و 
جرم شناسي قابل مطالعه است بلكه مستقيما با 
حقوق محيط زيست و حقوق منابع طبيعي نيز 
مرتبط است. بنابراين با توجه به دو ويژگي بيان 
شده مي توان گفت كه مرتكبان اين جرم از رهگذر 
تجاوز به محيط زيست و تخريب منابع طبيعي به 
تحصيل ثروت هنگفت و اختالل در نظام اقتصادي 
كشور و در نهايت يك جرم اقتصادي مي پردازند.

زمين خ��واري اصطالحي عمومي اس��ت كه در 
اظهارات مردم و برخي مس��ووالن به كار گرفته 
مي شود كه در واقع شامل تصرف اراضي جنگلي، 
مراتع و اراضي موات، منابع طبيعي، اراضي ملي و 
ساير اراضي و امالك متعلق به دولت يا شركت هاي 
وابسته به دولت يا س��ازمان هاي عمومي است. 
بنابراين عنوان زمين خ��واري به تصرف اراضي و 

امالك شخص حقيقي صدق نمي كند.
پديده زمين خواري اساس��ا با نظام مالكيت زمين 
مرتبط است و در نظام هاي مبتني بر مالكيت صرفا 
جمعي يا اشتراكي، يا مالكيت صرفا دولتي يا مالكيت 
خصوصي، بروز زمين خواري اندك اس��ت.چرا كه 
زمين يا متعلق به جميع مردم يا دولت است يا بخش 
خصوصي اس��ت كه در هر صورت مالك آن تالش 
دارد بهترين حفاظت را از ملك خود به عمل آورد. اما 
در نظام هايي كه مبتني بر مالكيت دوگانه عمومي و 
خصوصي هستند احتمال بروز زمين خواري بيشتر 
اس��ت و در صورت نقص نظ��ام حمايت از مالكيت 
زمين، احتمال وقوع تصرف غيرقانوني زمين هاي 

دولتي و عمومي باالست.
زمين خ��واري از جمل��ه جرايمي اس��ت كه با 
روش هاي باندي يا سازمان يافته و انفرادي رخ 
مي دهد. در ش��كل باندي اين پديده با فساد، به 
صورت گروهي و بان��دي و با ميزان و ارقام قابل 
توجه صورت مي گيرد.. مرتكبان آنها جزو گروه 
مجرمان يقه سفيد و از صاحبان زر و زور هستند 
و با آنكه زيان ها و خسارات غيرقابل جبراني بر 
پيكر جامعه وارد مي سازند، كمتر تحت تعقيب 
دس��تگاه عدالت كيفري ق��رار مي گيرند. اين 
گروه با برخورداري از ت��وان توجيه، يا حمايت 
يا امكان ف��رار اصوال از تعقيب مصون مي مانند. 
زمين خواران با ش��يوه و ش��گردهاي پيچيده، 
مرتكب اين پديده مي ش��وند كه كشف آنها به 
سادگي ميسر نيس��ت؛ به گونه اي كه متهمان 
آنها از س��ال هاي قبل و به م��رور زمان مرتكب 
زمين خ��واري ش��ده اند، در حالي ك��ه پس از 
چندين ماه و گاهي پس از گذش��ت چند سال 
موضوع برمال شده است. شواهد موجود حاكي 
از نفوذ گس��ترده زمين خواران در سازمان ها و 
نهادهاي دولتي مثل ش��هرداري ها، ادارات كل 
منابع طبيعي، سازمان هاي ثبت اسناد و... است، 
چرا كه دس��تيابي به اطالعات مكاني و حقوقي 
زمين ها و امالك مرغوب و تنظيم اس��ناد براي 
زمين خواري هاي صورت گرفته بدون همكاري 
مديران و كارمندان اين سازمان ها و نهادها براي 

جعل و سندسازي، مشكل به نظر مي رسد.



يادداشت

گزارش

9 بانك و بيمه

ميزان تسهيالت غيرجاري بانك هاي خصوصي به بيش از 90 هزار ميليارد تومان رسيد

مانده تسهيالت بانك ها با رشد 5.4 درصد در پنج ماه اول سال جاري به 1140 هزار ميليارد تومان رسيد

افزايش مطالبات معوق بانك ها به 130 هزار ميليارد تومان

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
براساس گزارش گزيده آمارهاي پولي و بانكي 
در م�رداد 97، عملكرد 5 ماهه اول س�ال 97 
بانك ها نسبت به اس�فند 96 معادل 5.4 رشد 
ك�رده و به بي�ش از 1140هزار ميلي�ارد تومان 
رسيده است، اما رش�د مانده مطالبات معوق، 
سررس�يد گذشته، مش�كوك الوصول، خريد 
دين و اموال معامالت بانك ها در مرداد ماه 97 
نسبت به اسفند 96 معادل 16.3 درصد و مانده 
149هزار ميليارد تومان و سهم 13.1 درصدي از 
مانده تسهيالت بانك ها و موسسات اعتباري، 
بوده كه اين رش�د معادل ۲.4 برابر رشد مانده 

تسهيالت است.

به گ��زارش »تعادل«، از س��وي ديگ��ر، نماگرهاي 
اقتصادي پايان خ��رداد 97 نيز نش��ان مي دهد كه 
نسبت تس��هيالت غيرجاري به كل تسهيالت ارزي 
و ريالي به 11.4 درصد رس��يده ك��ه باتوجه به رقم 
حدود1140 هزار ميليارد توماني تسهيالت بانك ها 
معادل حداقل 130 هزار ميلي��ارد تومان مطالبات 
غيرجاري است. اين رقم در تسهيالت ريالي معادل 
11.6 درص��د و در بخ��ش تس��هيالت ارزي معادل 
10.2 درصد تس��هيالت غيرجاري است و با مقايسه 
2رقم تسهيالت غيرجاري در خرداد و مانده مطالبات 
معوق، سررسيد گذشته، مش��كوك الوصول، خريد 
دين و ام��وال معام��الت بانك ها در م��رداد ماه 97 
مي توان دريافت كه حداقل 130 هزار ميليارد تومان 
مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول 
در بانك ها داريم كه البته سهم بانك هاي خصوصي 
با بيش از 90هزار ميليارد توم��ان نيازمند اقدامات 
فوري و اساس��ي دولت در اصالح عملكرد بانك هاي 
غيردولتي به خصوص بانك هاي خصوصي شده است.

زيرا طبق گزيده آماره��اي پولي و بانكي، رقم مانده 
مطالبات معوق، سررسيد گذشته، مشكوك الوصول، 
خريد دين و اموال معامالت بانك هاي خصوصي در 
مرداد ماه 97، حدود 101 هزار ميليارد تومان اعالم 
شده كه با رشد 14.1 درصدي در 5 ماه اول سال 97، 
س��هم 14.3 درصدي از مانده تسهيالت بانك هاي 

خصوصي داشته است.
س��هم بيش از 14 درصدي مان��ده مطالبات معوق، 
سررسيد گذشته، مش��كوك الوصول، خريد دين و 
اموال معامالت بانك هاي خصوصي از كل تسهيالت 
اي��ن بانك ها، نش��ان دهنده اين واقعيت اس��ت كه 
وضعيت مطالب��ات مع��وق در بانك هاي خصوصي 
نس��بت به س��اير بانك ها نيازمند اقدامات جدي و 
فوري تري است و رشد 14 درصدي آن تنها در 5 ماه 
اول سال 97 نشانه اين واقعيت است كه به بانك هاي 

خصوصي در سال 97 بايد بيشتر توجه شود. 
بانك ه��اي خصوصي با مانده تس��هيالت 705 هزار 
ميليارد توماني، س��هم 62 درصدي از مانده 1140 
هزار ميلي��ارد توماني مانده تس��هيالت كل بانك ها 
داشته و نش��انه اين واقعيت اس��ت كه دو سوم بازار 
تس��هيالت بانك هاي كش��ور در اختيار بانك هاي 
خصوصي اس��ت. اما رق��م مانده مطالب��ات معوق، 
سررسيد گذش��ته، مش��كوك الوصول، خريد دين 
و ام��وال معام��الت بانك هاي خصوص��ي كه 101 
هزار ميليارد تومان اعالم ش��ده س��هم 68 درصدي 
از كل مان��ده مطالبات معوق، سررس��يد گذش��ته، 
مش��كوك الوصول، خري��د دين و ام��وال معامالت 
بانك ها با رقم 149 هزار ميليارد تومان، داشته است. 
به عبارت ديگر، س��هم بانك هاي خصوصي از مانده 
مطالبات معوق، سررسيد گذشته، مشكوك الوصول، 
خريد دي��ن و اموال معام��الت بانك هاي خصوصي 
حدود 6 واحد درصد بيش از س��هم آنها از مانده كل 
تسهيالت بانك هاست و نش��ان دهنده اين واقعيت 
است كه وضعيت فش��ار بر تسهيالت دهي بانك ها، 
نظارت، وص��ول مطالبات، وثايق بانك��ي، پيگيري 
مطالبات غيرجاري، در بانك هاي خصوصي سخت تر 

از بانك هاي دولتي و تخصصي بوده است. 
اگرچه بانك ها تالش كرده اند كه رقم مطالبات معوق 
را كاهش دهند و اقدامات اساسي در اين زمينه انجام 
ش��ده اس��ت، اما تا زماني كه دولت اقدامات اساسي 
براي پرداخت بدهي خ��ود به بانك ها، اصالحات در 
ساختار مالي بانك ها انجام ندهند و به خصوص ميزان 
تسهيالت تكليفي دولت به بانك هاي خصوصي شده 
كاهش نيابد و بدهي دولت تس��ويه نشود، نمي توان 
انتظار داش��ت كه رقم بي��ش از 90 ه��زار ميليارد 
توماني مطالبات بانك ه��اي خصوصي و خصوصي 

شده كاهش يابد.
همچني��ن اخت��الف 11 درصدي رش��د س��رفصل 
مطالب��ات معوق با 16 درصد رش��د در مقايس��ه با 
رش��د 5 درصدي مانده تس��هيالت بانك ها حكايت 
از آن دارد ك��ه در پنج ماه��ه اول 97 بانك ها عمدتا 
رشد تس��هيالت دهي خود را نس��بت به رشد باالي 
31 درصدي س��ال 95 و رشد باالي تسهيالت دهي 
س��ال 96 كاهش داده اند و اگرچه در برخي عقود از 
جمله فروش اقس��اطي با رشد 8 درصدي، مرابحه با 
رشد 11درصد، قرض الحسنه با 11 درصد و جعاله با 
12 درصد و س��لف با رشد باالي 21درصدي و اجاره 
به ش��رط تمليك با 24 درصد مواجه شده اند اما در 
بقيه عقود ازجمله مضاربه و مشاركت حقوقي رشد 
مانده تسهيالت منفي بوده و در مشاركت مدني نيز 
كه سهم بااليي از مانده تسهيالت معادل 35 درصد 
دارد، رشد مانده تسهالت منفي بوده و 2.5- درصد 

كاهش داشته است. 
باوج��ود آنكه هدف اصلي بانك ها، كاهش س��اليانه 

20 درصد از مطالبات تعيين شده تا در ظرف 5 سال 
بتوانند مطالبات معوق خود را به صفر نزديك كنند، 
اما آمارها نش��ان مي دهد كه حداق��ل در پنج ماهه 
نخست امسال نه تنها مطالبات معوق كاهش نيافته، 

بلكه رشد باالي 16.3  درصدي داشته است.
مانده تس��هيالت بانك هاي غيردولتي، خصوصي و 
خصوصي شده در مرداد 97 معادل 705 هزار ميليارد 
تومان با رشد 4.9درصدي نسبت به اسفند 96 بوده 
و س��هم آن به مي��زان 62 درصد از كل تس��هيالت 
بانك ها يا بدهي بخش غيردولتي به بانك هاست كه 
نسبت به ماه هاي قبل افزايش نشان مي دهد. سهم 
بانك هاي خصوصي و غيردولتي از جذب سپرده ها 
نيز مع��ادل بيش از 69  درصد ب��وده و در نتيجه اين 
سهم نسبت به س��هم غيردولتي ها در تسهيالت به 

ميزان 8 واحد   درصد بيشتر بوده است.
رق��م مطالب��ات مع��وق، سررس��يد گذش��ته و 
مشكوك الوصول به اضافه خريد دين و اموال معامالت 
در بانك هاي خصوصي در مرداد 97 معادل 101 هزار 
ميليارد تومان بوده كه با سهم 14.3 درصدي از مانده 
تسهيالت بانك هاي غيردولتي، رشد 14.1 درصدي 

در پنج ماهه نخست 97 داشته است.
س��هم بانك هاي غيردولتي يا خصوصي و خصوصي 
شده از كل تسهيالت و مطالبات معوق بانك ها نشان 
مي دهد كه اين بانك ها بيش از ساير بانك ها نيازمند 
توجه و حمايت هستند و به خاطر خصوصي بودن و 
ضرورت پاسخگويي به س��هامداران خود و مردم در 
بورس و مجامع عمومي و مردم جامعه بايد از شفافيت 
و عملك��رد و كاراي��ي بهتري برخوردار باش��ند و در 
مقابل شاخص ها و وضعيت مطالبات خود از دولت، 
از بدهكاران بانكي و... بايد پاس��خگو باش��ند. بر اين 
اساس، اگرچه دولت و نهادهاي دولتي و شبه دولتي 
و عمومي س��هم قابل توجهي از بانك هاي خصوصي 
ش��ده مانند صادرات، رفاه، ملت و تجارت را به عهده 
دارند اما به خاطر ساختار مالي و سهامداري آنها كه 
خصوصي محسوب مي شوند نبايد مانند بانك هاي 
دولتي تجاري و تخصصي با آنها برخورد شود و دولت 
نبايد به واس��طه بخشي از س��هام آنها كه دولتي يا 
ش��به دولتي و متعلق به سهام عدالت و... است مانند 
بانك ه��اي دولتي با آنها برخ��ورد كند زيرا وضعيت 
س��هام و عملكرد و شاخص هاي بانكي آنها به صورت 
مرتب در معرض ديد م��ردم و قضاوت افكار عمومي 
است و شفاف سازي بورس و... ايجاب كرده كه بطور 

مستمر گزارش آنها به مردم داده شود.

اين بانك ه��ا در عين حال كه حمايت س��پرده هاي 
عظيم دولت و وزارتخانه هاي دولتي را ندارند، اما در 
پرداخت تس��هيالت تكليفي و حمايت از طرح هاي 
دولتي و تامين مخارج دولت نقش عمده يي را به عهده 
داشته اند و به همين خاطر مبلغ طلب اين بانك هاي 
خصوصي ش��ده از دولت هزاران ميلي��ارد تومان را 

شامل مي شود. 
لذا دولت در تحميل تسهيالت تكليفي به بانك هاي 
خصوصي و خصوصي ش��ده نباي��د مانند بانك هاي 
دولتي عمل كن��د و اگر انتظار دارد كه تس��هيالت 
تكليفي از سوي بانك هاي خصوصي و خصوصي شده 
پرداخت شود و همچنان بدهي دولت به اين بانك ها 
افزايش يابد، حداقل با حمايت هاي ديگر و اصالح نوع 
گزارش دهي اين بانك ها، بايد مانع از آن شود كه اين 

بانك ها زيان ده به جامعه معرفي شوند.
اگر قرار باش��د كه اين بانك ه��ا همچنان در خدمت 
مخارج دولت باش��د و رقم طلب آنها از دولت بيشتر 
شود و مطالبات معوق آنها افزايش يابد به معناي آن 
است كه گزارش هاي آنها در بورس و براي سهامداران 

در حد واقعي آنها نخواهد بود.
 اي��ن بانك ها يا باي��د در بورس بمانن��د و خصوصي 
ش��ناخته شوند و دولت در س��اختار مالي و عمليات 
آنها دخالت نكند يا از ش��كل خصوص��ي بايد خارج 
شوند و دراختيار دولت باشند تا سهامداران و بخش 
خصوصي تكليف خود را بدانند و ادامه اين شرايط كه 
هم خصوصي است و هم دولتي، عمال باعث تضعيف 

جايگاه و نقش اين بانك ها خواهد شد.
اگر بدهي دولت به بانك ها بابت تسهيالت تكليفي و... 
به موقع پرداخت ش��ود، دارايي بانك هاي غيردولتي 
آزاد خواهد شد و سوددهي و گردش مالي و عملكرد 
آنها بهتر خواهد بود و امكان وصول مطالبات معوق 
بانك ها تقويت خواهد ش��د و از سوي ديگر عملكرد 

بانك ها در برابر س��هامداران و مردم و سپرده گذاران 
بهتر خواهد شد.

  ظرفيت هاي وصول مطالبات
نگاهي ب��ه ارقام مطالبات مع��وق و طلب بانك هاي 
خصوصي شده در بانك هاي خصوصي نشان مي دهد 
كه در بانك بزرگ خصوصي شده با بيش از 60سال 
تجرب��ه بانكداري كه بيش��ترين تعداد ش��عب را در 
داخل و خارج كشور با تعداد پرسنل، جذب سپرده، 
كارت ه��اي بانكي و امكانات بانك��داري الكترونيك 
قابل توجه دارند، به خاطر تسهيالت تكليفي دولت، 
بدهي باالي دولت، مطالبات مع��وق، فرمت جديد 
گزارش حسابرسي بانك ها با فرمت IFRS و... عمال با 
تنگناي مالي در جايگاه يكي از بزرگ ترين بانك هاي 
كش��ور با ارزش برند باال و سهم قابل توجه در اقتصاد 
ملي قرار دارد و محدوديت ها و مشكالت ساختاري 
موجب ش��ده كه نتواند به موقع مجمع عمومي خود 
را برگزار كند و نماد بس��ته شده اين بانك در 3 سال 
اخير مشكالت بسياري را براي سهامداران آن ايجاد 
كرد و عمال يك بانك بزرگ و با ارزش و س��ودآور را 
به خاطر اين مشكالت س��اختاري، زيان ده معرفي 
كرده اس��ت در حالي كه اگر بده��ي دولت به موقع 
پرداخت مي ش��د و مانند يك بانك خصوصي اداره 
مي شد و تسهيالت تكليفي و محدوديت هاي مختلف 
باعث چنين وضعيتي نمي ش��د، اين بانك در رديف 
سودآورترين بانك ها قرار داشت و همانطور كه 4سال 
پيش جذاب ترين سهام بورس را نمايندگي مي كرد، 

مي توانست موجب رضايت سهامداران شود.
بر اين اس��اس، شايسته اس��ت كه ارزش نام تجاري 
يك بانك بزرگ با سابقه بيش از 60 سال با بيشترين 
تعداد ش��عب داخل و خارج در كشور را احيا كنيم يا 
مانند يك بانك خصوصي با آن برخورد شود و بتواند 
گزارش دهي و عمليات بانكي را به صورت خصوصي 
مديريت كن��د يا حداقل محدوديت ه��اي موجود را 
باتوجه به بدهي باالي دولت و تسهيالت تكليفي و... 
كاهش دهند. اگرچه مديران اين بانك ها تالش دارند 
كه وضعيت كنوني را بهبود دهند اما حل ريش��ه يي 
اين مشكالت به اقدامات اساسي براي اصالح ساختار 
مديريتي و مالي اين بانك ها ني��از دارد، زيرا اگر قرار 
باشد يك بانك با اين سابقه و اين امكانات و دارايي ها 
و سپرده ها و اعتماد مردمي از ابتدا تاسيس شود و به 
جايگاه امروزي برس��د به 60سال زمان و صدها هزار 
ميليارد تومان س��رمايه گذاري نياز دارد و لذا با توجه 
به اين هزينه فرصت و هزينه هاي مالي و حاش��يه يي 
و... الزم اس��ت كه دولت اقدامات فوري براي اينگونه 
بانك ها انجام دهد و اميد است كه با برگزاري مجمع 
عمومي و بهبود مديريت اينگونه بانك ها، حمايت هاي 
اساس��ي دولت در جهت كاهش تسهيالت تكليفي، 
بدهي دولت به بانك ها و آزادسازي منابع آنها به موقع 
صورت گيرد. چنانچه در اخبار منتش��ر شده، دامنه 
وصول مطالبات بانك ه��اي خصوصي با صدور اوراق 
خزانه اسالمي و دريافت بخش ديگري از مطالبات از 
طريق واحدهاي حقوقي بانك وارد فاز جديد ش��د.  
عملياتي ش��دن ظرفيت هاي به وجود آمده در قانون 
بودجه سال ٩٦ و 97 در خصوص تسويه بدهي دولت 
با پيمانكاران طلبكار از طريق صدور اوراق مشاركت 
ريالي و اوراق خزانه اسالمي، تهاتر 110 هزار ميليارد 
توماني اضافه برداش��ت با مطالب��ات معوق، موضوع 
تسويه مطالبات بانك از محل اوراق ياد شده به ويژه 

اوراق خزانه اسالمي در دستور كار قرار گرفته است.

   رشد 28 درصدي مطالبات
 بانك هاي تخصصي

مان��ده تس��هيالت بانك ه��اي تج��اري ب��ا رق��م 
183هزارميليارد تومان از مانده تس��هيالت بانك ها 
سهم 16 درصدي از كل تس��هيالت بانك ها داشته 
و مانده تس��هيالت بانك هاي تجاري در 5ماهه اول 
معادل 7.3 درصد رش��د كرده اس��ت. رقم مطالبات 
معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول به اضافه 

خريد دي��ن واموال معام��الت در بانك هاي تجاري 
دولتي در مرداد 97 مع��ادل 18 هزار و 450ميليارد 
تومان بوده كه با سهم 10 درصدي از مانده تسهيالت 
بانك هاي دولتي رش��د 11.6 درصدي درپنج ماهه 

نخست 97 داشته است.
مانده تسهيالت بانك هاي تخصصي با رقم 350هزار 
ميليارد تومان س��هم 22 درصد از كل بدهي بخش 
غيردولتي ب��ه بانك ها ي��ا مانده تس��هيالت بانكي 
داشته اند و در 5ماهه اول مانده تسهيالت بانك هاي 
تخصصي 5.4درصد رشد كرده است.  رقم مطالبات 
معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول به اضافه 
خريد دين وام��وال معامالت در بانك هاي تخصصي 
نيز در مرداد 97 معادل 29 هزار و 530ميليارد تومان 
بوده كه با س��هم 11.8درصدي از مانده تس��هيالت 
بانك ه��اي تخصصي، رش��د 28.1 درصدي در پنج 

ماهه نخست 97 داشته است.

  كاهش سود بانكي و بدهي دولت
اين وضعيت هش��دار براي بانك ها نشان مي دهد كه 
دغدغه اصلي بانك ها كاهش مانده تسهيالت مطالبات 
معوق و تس��هيالت غيرجاري اس��ت تا در كنار رشد 
31 درصدي مانده تسهيالت دهي در سال 95 و رشد 25 
درصدي مانده تسهيالت سال 96، بتوانند تا حدودي 
مطالبات معوق خود را پيگيري كنند و حال اين پرسش 
مطرح اس��ت كه بانك ها تا چه ح��د موفق به كاهش 
مطالبات خواهند بود و با ادام��ه روند كنوني در پايان 

سال رقم مطالبات معوق به چه ميزان خواهد رسيد؟
برخي معتقدند ك��ه يكي از داليل رش��د مطالبات 
معوق، كاهش سود بانكي است كه دريافت تسهيالت 
از بانك ها را مش��كل تر كرده و از آنجا كه موسسات 
غيرمج��از و نقدينگي آنه��ا نيز در اختي��ار فعاالن 
اقتصادي نيس��ت، لذا ترجيح مي دهن��د كه بدهي 
خود به بانك ها را با تاخي��ر پرداخت و بدهي خود را 
اس��تمهال كنند. از سوي ديگر بدهي سنگين دولت 
به بانك ها و پيمانكاران نيز باعث شده كه زنجيره يي 
تسلس��ل وار از بدهي دولت، بده��ي پيمانكاران به 
بانك ه��ا و بدهي بانك ه��ا به بانك مركزي ش��كل 
بگي��رد كه رف��ع آن مي تواند تا حدودي مش��كالت 
مطالبات مع��وق را نيز كاهش دهد.  بر اين اس��اس 
يكي از دغدغه ه��اي عمده وزير اقتص��اد و دارايي و 
بانك مرك��زي در دولت دوازدهم، مه��ار و پيگيري 
مطالبات معوق خواهد بود و اگرچه دولت تالش دارد 
با تهاتر بدهي پيمانكاران به بانك ها و بدهي بانك ها 
به بانك مركزي به مي��زان 110هزار ميليارد تومان 
تا حدودي مش��كل را حل كند، اما همچنان مشكل 
اصلي بانك ها به خصوص بانك هاي خصوصي شده 
مانند بانك صادرات كه رقم ب��االي طلب بانك ها از 
دولت اس��ت به جاي خود باقي مانده اس��ت و اجازه 
رشد دارايي و سرمايه بانك ها را نمي دهد و زياندهي 

و سود پايين يا زيان سهام بانك هاي بزرگ كشور را 
به همراه داشته و بخش عمده يي از منابع بانك ها به 
دليل بدهي دولت و مطالبات معوق بانك ها قفل شده 
است. رش��د وثيقه هاي روي دست بانك ها نيز باعث 
ش��ده كه به جاي اينكه س��پرده گذار دنبال سپرده 
از موسس��ات غيرمجاز باش��د، بانك ها بايد به دنبال 
بدهكاران بانكي باشند و معلوم نيست كه با اين همه 
وثايق و ملك و دارايي روي دست بانك ها مانده، چه 
بايد كرد.  در ش��رايطي كه حجم نقدينگي در مرداد 
97 به 1646هزارميليارد تومان با رشد 20.5 درصدي 
يك سال منتهي به مرداد 97 و 7.6 درصدي در پنج 
ماه اول سال 97 رسيد، مانده كل تسهيالت بانك ها 
و موسس��ات اعتباري به بيش از 1140هزارميليارد 
تومان با رش��د 5.4 درصدي در 5 ماهه نخست 97 
رسيده كه نسبت آن به نقدينگي در سطح 69 درصد 
ثبت شده كه نشان مي دهد در 5ماهه اول سال 97 از 
رشد و شتاب افزايش تسهيالت دهي بانك ها نسبت 
به سال 95 و 96 كم ش��ده و در 5ماهه اول 97 تنها 
5.4درصد به مانده تس��هيالت بانك ها و موسسات 

اعتباري افزوده شده است.
از اي��ن ميزان مانده تس��هيالت طب��ق اعالم گزيده 
آمارهاي پولي و بانكي مرداد 97 معادل 13.1درصد 
مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول 
و خريد دين و اموال معامالت اس��ت كه نس��بت به 
سهم آن در س��ال هاي قبل بيشتر ش��ده است. اگر 
س��هم خريد دين و اموال معامالت را مطابق تجربه 
سنوات قبل يك درصد در نظر بگيريم، نشان دهنده 
افزايش س��هم مطالبات معوق، سررس��يد گذشته 
و مش��كوك الوصول به 12 درصد مانده تس��هيالت 
بانك ها و موسس��ات اعتباري است و نشان مي دهد 
كه ميزان مطالبات معوق رو به افزايش است. بر اين 
اساس رقمي بالغ بر 130 هزارميليارد تومان مطالبات 
معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول و خريد 
دين و اموال معامالت وجود دارد كه تنها در پنج ماهه 

اول سال 97 رشد 16.3 داشته است.
 

  رشد و سهم عقود
از سوي ديگر، تركيب عقود و سهم آنها از تسهيالت 
بانك ها در مرداد 97 نشان مي دهد كه سهم برخي از 
آنها در سال 97 نسبت به سال 96 و 95 كاهش يافته 

و سهم و رشد برخي ديگر بيشتر شده است. 
از جمله، سهم عقود مشاركت مدني از 38.9 درصد به 
35 درصد كاهش يافته و مانده آن به 399هزارميليارد 
تومان بال��غ ش��ده و 2.5- درصد در 5 م��اه اول 97 
كاهش داشته است. از س��وي ديگر مانده تسهيالت 
فروش اقس��اطي با رقم 309هزارميلي��ارد تومان و 
رشد 8.2درصد نس��بت به اس��فند 96و سهم آن از 
25.4درصد به 27.2درصد از كل تسهيالت افزايش 
يافته و در رتبه دوم تسهيالت دهي بانك ها قرار دارد. 
در رتبه سوم مطالبات معوق قرار دارد كه به تفصيل به 
آن پرداخته شد اما در رتبه چهارم، عقود مرابحه قرار 
دارد كه از تيرماه 94 تا مرداد 97 توانست سهم خود 
را به جايگاه چهارم از نظر مانده تسهيالت بين عقود 
بانكي برساند و با سهم 8.6 درصدي از مانده تسهيالت 
بانك ها، مانده تسهيالت مرابحه يا كارت هاي اعتباري 
به 97هزار و 570ميليارد تومان رسيده كه در مرداد 
97 رشد 11.8درصدي نسبت به اسفند 96 داشته اما 
مشخص نيست كه تا چه حد به رشد توليد و مصرف 

بخش خصوصي كمك كرده است.
همچني��ن در رتبه ه��اي پنج��م تا يازده��م از نظر 
مانده تس��هيالت بانك ها، قرض الحس��نه با س��هم 
5.8درصدي و رش��د 11.6درصدي، جعاله با سهم 
4.4درصدي و رشد 12.1درصدي، مشاركت حقوقي 
با سهم 2.8 درصدي و رش��د منفي 0.7- درصدي، 
مضاربه با سهم 1.5 درصدي و رشد 0.8- درصدي، 
س��رمايه گذاري مس��تقيم با س��هم 0.7 درصدي و 
رش��د 5.5- درصدي، سلف با س��هم 0.7 درصدي و 
رش��د21.1درصدي، اجاره به شرط تمليك با سهم 

0.4 درصدي و رشد 24.2 درصدي قرار دارند.
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كارت اعتباري
و تدابير كميته بال

اعظم احمدي�ان|  برعك��س پرداخت هاي نقد، 
پرداخت وجه كارت اعتباري با ريسك همراه است؛ 
همين موض��وع لزوم تدوين الزام��ات نظارتي براي 
محاسبه سرمايه مورد نياز و دارايي موزون به ريسك 
مرتبط با كارت اعتباري را ضروري مي سازد. تاريخچه 
كسب و كار كارت اعتباري نشان داده است كه چطور 
اعتبارات نامطمئن از بازپراخت، با محدوديت زماني 
در بازپرداخت و محدوديت مقدار تسهيالت مواجه 
شده اند. در نظر گرفتن همه اين پارامترها در برآورد 
سرمايه كار راحتي نيست. بنابراين كسب و كارهاي 
كوچك و مش��تريان محدود قادر به دريافت كارت 
اعتباري هستند تا بتون سرمايه مورد نياز را محاسبه 
كرد. كسب و كارهاي پيچيده نياز به محاسبه سرمايه 
به روش پيچيده تري دارند. سرمايه از جمله ابزاري 
اس��ت كه بتوان ريس��ك مرتبط با كارت اعتباري 
را پوش��ش داد. در س��طح بين الملل كوشش هاي 
بسيار براي محاس��به زيان مرتبط با كارت اعتباري 
و محاسبه س��رمايه الزم براي پوشش زيان ناشي از 
صدور كارت هاي اعتباري انجام شده است. از جمله 
استانداردهاي مهم در اين حوزه مي توان به مستندات 
بال يك، دو و س��ه اشاره نمود. بسياري از كشورهاي 
توس��عه يافته و در حال توسعه ضمن بهره مندي از 
رهنمودهاي كميته بال در اين حوزه، در چارچوب 
مقررات حاكم بر بانك ه��اي خود نيز، رهنمودهاي 
مناسب براي محاسبه س��رمايه الزم براي پوشش 
زيان كارت اعتباري را تهيه نموده اند. اصول بال )يك 
تا س��ه( كارت هاي اعتباري را به دو گروه كارت هاي 
اعتباري با پش��توانه اوراق بهادار )پشتوانه دارايي( و 
كارت هاي اعتباري بدون پشتوانه تقسيم كرده اند. 
به اين ترتيب نحوه محاسبه سرمايه مرتبط با هر دو 
نوع كارت اعتباري متفاوت خواهد بود و اصول بال نيز 
براي هر مورد به صورت مجزا، نحوه محاسبه سرمايه 
را بيان كرده اند. دو نكته در خصوص بانك هاي كشور 
حائز اهميت اس��ت. نكته اول اينكه با وجود داشتن 
تجربه صدور كارت اعتب��اري، الزامات مقرراتي الزم 
براي محاس��به س��رمايه در نظر گرفته نشده است. 
استاندارد محاسبه سرمايه در شبكه بانكي كشور بر 
اساس اصول بال بنا شده است و كشور در حال گذار 
از اصول بال به بال دو است. نكته ديگر اينكه در كشور 
ما هنوز زمينه صدور كارت هاي اعتباري با پشتوانه 
دارايي فراهم نيست. بنابراين در پياده سازي اصول 
بال در حوزه كارت اعتباري فقط بر قواعد پيشنهاد 
شده براي كارت هاي اعتباري بدون پشتوانه تاكيد 
مي شود. با توجه به اينكه در حال حاضر، استاندارد 
كفايت سرمايه در مقررات حاكم بر شبكه بانكي كشور 
بر اساس اصول بال يك بنا شده است، در اين نوشتار 
بر لزوم محاسبه سرمايه مربوط به كارت اعتباري بر 
حسب اين اصول تأكيد مي شود. بر اساس اصول بال 
يك كارت اعتباري بايد به سه طبقه زير تقسيم شوند: 
اقالم متفرق��ه در ترازنامه، تفاوت بين حداكثر خط 
اعتب��اري و تراز متفرقه  نظير خطوط باز براي خريد 
يا خط اعتباري خريداري نشده كه به عنوان تعهدات 

استفاده نشده ثبت مي شوند.

 استفاده از ارزهاي ملي
در تجارت خارجي

امضاي قرارداد همكاري مال��ي و بانكي بين ايران و 
روسيه، تالش براي به به كارگيري سيستم جايگزين 
سوييفت، تدوين پيش نويس قانون جديد بانكداري 
در مجلس، ت��الش براي افزايش ثب��ات در بازار ارز، 
اصالحات گمركي براي بهينه كردن فرايند صادرات 
و واردات، ال��زام بنگاه ه��اي اقتصادي ب��ه انطباق با 
استانداردهاي بين المللي گزارش گري مالي، مهم ترين 
اقداماتي است كه در جهت تسهيل تجارت خارجي 
با ارزهاي ملي، كاهش نقش دالر و س��لطه امريكا بر 
مبادالت بانكي و ارزي و توجه به پيمان هاي دوجانبه 

بين ايران و ساير كشورها، انجام شده است. 
رسول خوانس��اري پژوهشگر پژوهش��كده پولي و 
بانكي بانك مركزي ايران، با اعالم اين مطلب، در پنل 
تخصصي تجارت با ارزهاي ملي؛ چالش ها و فرصت ها 
كه در مركز مطالعات ايراني در شهر آنكارا تركيه برگزار 
شد، به بررس��ي مهم ترين اقدامات سياستي انجام 
شده توسط بانك مركزي ايران و ديگر دستگاه هاي 
اجرايي و قانون گذاري ايران به منظور تسهيل تجارت 
خارجي با ارزهاي ملي پرداخت.  وي ضمن اشاره به 
تمايل اي��ران براي اس��تفاده از ارزهاي ملي به جاي 
دالر امريكا در مبادالت خارجي گفت: وجود ظرفيت 
مناسب تجارت خارجي بين ايران و كشورهاي ديگر 
با استفاده از ارزهاي ملي، تالش براي ايجاد واحد پولي 
مشترك با بهره گيري از تجربه كشورهاي اروپايي و 
راه اندازي بانك مشترك چندمليتي بين كشورهايي 
همچون ايران، روسيه و تركيه از جمله پيشنهادهايي 
است كه مي توان به منظور گسترش تجارت خارجي 

بين اينگونه كشورها مورد بررسي قرار داد.
خوانساري، پس از بررسي نقش دالر در تجارت جهاني 
و استفاده ابزاري اياالت متحده از دالر به عنوان يك 
س��الح اقتصادي در برابر ديگر كشورها، به افزايش 
تمايل و عزم كش��ورها براي كاهش نق��ش دالر در 
مبادالت بين كشورها و شتاب يافتن فرايند دالرزدايي 

در اقتصاد جهاني اشاره كرد. 
پژوهشگر پژوهش��كده پولي و بانكي ضمن تشريح 
وضعيت كلي اقتصاد ايران و ارايه آماري از وضعيت 
صادرات و واردات و كش��ورهاي مهم طرف تجاري 
ايران، به تجربه گذشته ايران در زمينه پيمان هاي پولي 
دوجانبه پرداخت. وي پيمان پولي دوجانبه ميان ايران 
و تركيه را مهم ترين تجربه ايران در اين حوزه برشمرد 
كه به مرحله عملياتي رس��يده است. همچنين به 
مذاكرات جاري ميان ايران و ديگر كشورها همچون 
روسيه و پاكستان براي گسترش استفاده از ارزهاي 

ملي در مبادالت تجاري اشاره كرد.

  مديران بانك ها تالش دارند كه وضعيت 
كنوني را بهبود دهند اما حل ريشه اي اين 
مشكالت به اقدامات اساسي براي اصالح 
س�اختار مديريتي و مالي اين بانك ها نياز 
دارد، زيرا اگر قرار باش�د ي�ك بانك با اين 
سابقه و اين امكانات و دارايي ها و سپرده ها 
و اعتماد مردمي از ابتدا تاس�يس شود و به 
جايگاه امروزي برس�د به 60س�ال زمان و 
صدها هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري 
نياز دارد و لذا با توجه به اين هزينه فرصت 
و هزينه ه�اي مال�ي و حاش�يه اي و... الزم 
اس�ت ك�ه دول�ت اقدام�ات ف�وري براي 
اينگونه بانك ها انجام دهد و اميد است كه 
با برگزاري مجمع عمومي و بهبود مديريت 
اينگونه بانك ها، حمايت هاي اساسي دولت 
در جهت كاهش تسهيالت تكليفي، بدهي 
دولت به بانك ها و آزادسازي منابع آنها به 

موقع صورت گيرد.

برش
  طب�ق گزيده آمارهاي پول�ي و بانكي، 
رقم مان�ده مطالب�ات معوق، سررس�يد 
گذشته، مش�كوك الوصول، خريد دين و 
ام�وال معامالت بانك ه�اي خصوصي در 
مرداد م�اه 97، حدود 101 ه�زار ميليارد 
تومان اعالم شده كه با رشد 14.1 درصدي 
در 5 ماه اول سال 97، سهم 14.3 درصدي 
از مانده تس�هيالت بانك هاي خصوصي 

داشته است.
س�هم بي�ش از 14 درص�دي مان�ده 
مطالب�ات مع�وق، سررس�يد گذش�ته، 
مش�كوك الوصول، خري�د دي�ن و اموال 
معام�الت بانك ه�اي خصوص�ي از كل 
تس�هيالت اي�ن بانك ها، نش�ان دهنده 
اين واقعيت اس�ت كه وضعيت مطالبات 
معوق در بانك هاي خصوصي نس�بت به 
س�اير بانك ها نيازمن�د اقدامات جدي و 

فوري تري است

برش



دانش و فن10اخبار

انتظاربرايتغييرتعرفهمشتركانكممصرف

اينترنتي كه  براي كاربران مقرون به صرفه  نيست 
گروه دانش و فن     در حالي كه نزديك به يك سال از 
اعالم مصوبه جديد سرويس هاي پرسرعت غيرحجمي 
مي گ��ذرد، وعده  اينترنت پرس��رعت ب��راي كاربران 

كم مصرف هنوز هم عملي نشده است.
  زماني كه محمدجواد آذري جهرمي - وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات - با نويد ايجاد يك فضاي رقابتي به نفع 
مصرف كننده نهايي بين شركت ها، جدول تعرفه هاي 
اينترنت ثابت را مبتني بر مصرف منصفانه منتشر كرد، 
يكي از مهم ترين اعتراضاتي كه ب��ه اين تعرفه ها وارد 
شد، بي توجهي به كاربران كم مصرف بود كه اينترنت با 
سرعت باال و حجم كم مي خواستند و مجبور به پرداخت 
همان هزينه مصرف منصفانه بودند كه متناس��ب با 

سرعت افزايش مي يافت.
صحب��ت از اينترنت غيرحجمي جايگزي��ن در حوزه 
اينترنت ثاب��ت از اواخر دوره وزارت محمود واعظي در 
دولت يازدهم مطرح و حتي تعرفه هايي هم پيشنهاد 
شد كه به دليل اعتراض مشتركان نسبت به حجم هاي 
ارايه  شده اجرايي نشد، در نهايت جهرمي تعرفه هاي 
اصالح  شده را تحت عنوان س��رويس هاي پر سرعت 

غيرحجمي، ۲۳ آبان ماه سال گذشته اعالم كرد.
در ابتداي اجراي طرح اينترنت نامحدود و زمان اعالم 
تعرفه ها، مشخص شد اين اينترنت، آن طور كه كاربران 
تصور مي كردند نامحدود نيس��ت. يكي از اعتراضات 
كاربران از همان ابتداي مشخص شدن تعرفه هاي جديد 
كه ابت��دا از آن تحت عنوان اينترنت نامحدود نام برده 
مي شد اما پس از مدتي به اينترنت غيرحجمي تغيير 
يافت، اين بود كه طرح هاي قبلي بس��يار به صرفه تر از 
اينترنت كنوني اس��ت. اما آنچنان كه وزير ارتباطات 
هم اذعان داشت، حدود ۷۰ درصد كاربران، مصرف ۷ 
ت��ا ۱۰ گيگابايتي را در ماه تجربه مي كنند و اين بدين 
معناس��ت كه به كاربران كم مصرف بي توجهي شده 
است. شايد اين تعرفه ها براي كاربري كه به گفته خود 
در طول ماه مصرف اينترنت بااليي دارد، منصفانه باشد، 
اما براي كاربري كه مي خواهد اينترنت با سرعت معقول 
داشته باشد و نياز به حجم بااليي ندارد، پرداخت همان 
هزينه به نظر منصفانه نيست. وزير ارتباطات و فناوري 

اطالعات در واكنش به اين موضوع، همان زمان درباره 
اينترنت پر سرعت براي مشتركان كم مصرف، توضيح 
داد: دسته اي از مشتركين نياز به سرعت باال دارند، در 
حالي كه حجم مصرفي آنها باال نيست. براي اين دسته 
از مش��تركين هرچند امكان استفاده از سرويس هاي 
موبايل وجود دارد اما شركت هاي ارايه كننده خدمات 
ثابت براي حفظ اين مشتركين، ارايه بسته هاي رقابتي 

براي اين گروه را آغاز كرده اند.
به گزارش ايس��نا، جهرمي همچنين با بيان اينكه در 
تعرفه جديد، مش��تركين كم مصرف ك��ه پهناي باند 
باال نياز دارند، فاقد انتخاب مناس��ب هس��تند، وعده 
داد براي رضايت اين دسته از كاربران، تا فروردين ماه 

پيشنهادهايي به نتيجه نهايي برسد؛ 
جهرمي همچنين درب��اره تفاوت هاي نظام تعرفه اي 
س��ابق و جديد گفته بود: در مدل جديد، شركت هاي 
ارايه دهنده موظف به تضمين سرعت خريداري شده 
به مشتركين خود هستند. در مدل سابق براي سرويس 
دو مگابيت بر ثانيه با سقف مصرفي ۱۰ گيگابايت بايد 
۳۵ هزار تومان پرداخت مي شد. اكنون براي سرويس 
دو مگابيتي با حجم مصرف عادالنه ۲۰ گيگابايتي، ۲۵ 
هزار تومان پرداخت خواهد ش��د كه عمال ۳۰ درصد 
كاهش در هزينه و ۱۰۰ درصد رشد در ميزان مصرف 
خواه��د داش��ت. در س��رويس ۱۶ مگابيتي هرچند 
پرداخت با رش��د ۶۰ درصدي مواجه ش��ده اما ميزان 

مصرف رشد ۱۲۰۰ درصدي را نشان مي دهد.
اما در شرايطي كه خود وزير ارتباطات هم اذعان دارد 
حدود ۷۰ درصد كاربران، مصرف ۷ تا ۱۰ گيگابايتي 
را در ماه تجربه مي كنند، ظاهرا به كاربران كم مصرف 
بي توجهي شده است. شايد اين تعرفه ها براي كاربري 
كه به گفته خود در ط��ول ماه مصرف اينترنت بااليي 
دارد، منصفانه باشد، همانطور كه يك كاربر مي گويد: 
»تقريبا به نفع منه كه اينترنت زياد مصرف مي كنم. من 
االن ۴م��گ رو دارم دو ماهي ۳۰۰هزار تومن مي دم!« 
اما كاربري ديگر مي گويد: »تكليف كساني كه به حجم 
كم دانلود ولي سرعت باال نياز دارند چه مي شود؟ اين 

نرخ ها بسيارگران است و قطعا استقبال نخواهد شد.«

انتقاداتي كه به تعرفه هاي جديد وارد شده، از هزينه هاي 
باالي تعرفه هاي جديد تا قرار دادن س��قف را ش��امل 
مي ش��ود كه وزير ارتباطات و فناوري اطالعات هم به 
اين موارد توجه داش��ته اس��ت. از طرفي اظهار كرده 
اگر تعرفه هاي ارايه شده هزينه هاي مشترك نهايي را 
افزايش دهد، توسط رگوالتوري پيگيري خواهد شد و 
از طرف ديگر سقف مصرف منصفانه را بين شركت ها 
به رقابت گذاشته است. اين وعده عملي نشد تا زماني 
كه حسين فالح جوش��قاني - رييس سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي - اعالم كرد: به دليل نگراني  
اپراتورها از اينكه مش��تركان كم مصرفي كه س��رعت 

باال مي خواهند، به س��مت اپراتورهاي ديگر بروند، در 
ص��ورت موافقت وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات، 
تغيير تعرفه هاي جديد براي مش��تركان كم مصرف 
اينترنت توسط اپراتورهاي ارايه دهنده خدمات اينترنتي 
ابالغ مي شود. با گذشت زمان و عدم اعالم تعرفه براي 
مشتركان كم مصرف، رييس رگوالتوري بار ديگر درباره 
علت تاخير اظهار كرد: ما موضوع را بررس��ي كرديم و 
راهكار و پيش��نهاداتي هم ارايه داديم، شركت ها هم 
در بررس��ي هاي اولي��ه موافقت كردند، ام��ا برخي از 
شركت ها بحث هايي داشتند و گفتند بررسي بيشتري 
مي خواهند زيرا ممكن اس��ت اين موضوع، بازار را كه 

تازه به يك تعادل و ثبات رسيده، تحت تاثير قرار دهد. 
بنابراين مقرر است بررسي بيشتري كنند و نتيجه را بعد 

از نهايي شدن اعالم كنند.
اين موضوع در حالي اس��ت كه با گذشت يك سال از 
اعالم تعرفه هاي اينترنت پر سرعت ثابت و وعده هاي 
چندباره در راس��تاي توجه به كاربران كم مصرفي كه 
خواستار س��رعت باال هس��تند، همچنان تعرفه هاي 
جديدي اعالم نشده و مشتركان كم مصرف همچنان 
با وجود عدم ني��از به حجم ب��االي اينترنت، به دليل 
درخواست براي سرعت باال هزينه هايي مشابه با كاربران 

عادي مي پردازند.
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انگجت| ناسا و آژانس فضايي اروپا اولين فيلم با كيفيت 
8K را از فضانوردان در حال كار در ايستگاه بين المللي 
فضايي منتشر كرده اند.ناسا و آژانس فضايي اروپا يك 
ويديوي جديد درباره فعاليت فضانوردان در ايس��تگاه 
فضاي��ي بين المللي تهيه كرده اند ك��ه اين يكي كمي 
متفاوت از ويديوهايي است كه شما در گذشته تماشا 
 8K كرده ايد.چرا كه اين اولين ويديو با كيفيت فوق العاده
است كه توسط آژانس هاي فضايي ارايه شده است و با 
يك دوربين هليوم 8K از برند RED گرفته شده است.

اين دوربين در ماه آوري��ل در ماموريت تجهيز مجدد 
ايستگاه فضايي كه توسط شركت فضايي اسپيس ايكس 
انجام شد، به اين ايس��تگاه تحويل داده شد و ويدئوي 
جديد، فضان��وردان را در حال كار و انجام آزمايش��ات 
نشان مي دهد.بعضي از آزمايشاتي كه در اين ويديو ديده 
مي شود، بخشي از تحقيقات موسوم به BEST است كه 
از توالي DNA براي شناسايي ميكروب ها در ايستگاه 
فضايي اس��تفاده مي كند.آزمايش BEST آزمايش��ي 
است كه گياهان رشد كرده در فضا را با گياهاني كه روي 
زمين رشد مي كنند، مقايسه مي كند. مطالعه ديگر كه 

 “ BCAT-CS“ در اين ويديو انجام مي ش��ود، مطالعه
است كه نيروهاي ديناميكي بين ذرات رسوب را بررسي 
مي كند.»ديويد بردي« در بيانيه اي گفت: ما هيجان زده 
هستيم كه اين كار جديد )انتشار ويديو( كه توانايي ما 
در جذب عالقه مخاطبان به تحقيقات ايستگاه فضايي 
افزايش مي دهد را انجام داديم.وي افزود: هر پيشرفتي 
در حوزه تصوير، تجربه م��ردم روي زمين را به تجربه 
فضانوردان نزديك تر مي كند و ب��ه آنها اجازه مي دهد 
تا ببينند كه چگونه پرواز فضايي انسان در حال تالش 
براي بهبود زندگي آنها است و همچنين انسان را قادر 

مي سازند تا جهان را كشف كند.

ماه�ر| مرك��ز مديري��ت ام��داد و هماهنگ��ي 
عملي��ات رخداده��اي رايان��ه اي اع��الم ك��رد: 
حمل��ه س��ايبري روي س��رويس قديم��ي اس.ام.

بي )SMB( در س��طح كش��ور از ابت��داي مهرماه 
 تاكن��ون ب��ه ۱۰۳ ه��زار و ۴۴۳ م��ورد افزاي��ش

 يافته است.
مرك��ز ماهر، هش��تم آبان ماه امس��ال اع��الم كرد: 
آس��يب پذيري قديمي اس.ام.ب��ي )SMB( كه در 
سال ۱۳9۵ با سطح خطر بحراني شناسايي شده بود، 

فعاليت مجدد خود را آغاز كرده است.
در همي��ن پيون��د و براس��اس گزارش روز ش��نبه 
پاي��گاه اطالع رس��اني مرك��ز مديري��ت ام��داد 
و هماهنگ��ي عملي��ات رخداد ه��اي رايان��ه اي 
كشور،  بررس��ي هاي انجام شده توس��ط اين مركز 
 نش��ان  دهنده افزاي��ش س��طح حم��الت روي اين

 درگاه است.
 Server Message Block( پروتكل اس.ام.بي
Protocol( ي��ا بالك پيام س��رور، ي��ك پروتكل 
ارتباطي س��رويس گيرنده سرور اس��ت كه براي به 

اشتراك گذاشتن دسترس��ي به فايل ها، چاپگرها، 
پورت هاي سريال و س��اير منابع در شبكه استفاده 

مي شود. 
پروتكل SMB به عنوان يك پروتكل درخواس��ت 
پاسخ هم شناخته مي شود به اين معني كه چندين 
پيام را بين سرويس گيرنده و سرور، براي ايجاد يك 

ارتباط، برقرار مي كند.
مركز ماهر در گزارش خود آورده است: اين درگاه به 
صورت پيش  فرض در پروتكل SMB مورد استفاده 
قرار مي گيرد كه در گذش��ته م��ورد هجوم حمالت 

بسياري بوده است.

در ادامه گزارش آمده است: آنچه در اين ارتباط مورد 
توجه است، افزايش حمالت در سطح كشور از مبدا 
داخل ايران بوده كه مي تواند گوياي افزايش آلودگي 

در كشور باشد.
مرك��ز ماه��ر تاكيد كرد: الزم اس��ت تا پاكس��ازي 

سيستم هاي آلوده داخلي مورد توجه قرار گيرد.
گزارش مركز ماهر ادامه داده است: وضعيت حمالت 
ثبت شده از ابتداي مهرماه، نشان مي دهد كه ۱۰۳ 
هزار و ۴۴۲ حمله به اين س��رويس در ايران صورت 
گرفته و س��هم ايران از كل حمالت ثبت شده بيش 

از ۱۴ درصد است.
مركز ماهر برخي از مهم ترين گام هاي امن س��ازي 
اين پروتكل را شامل به  روزرساني و غيرفعال كردن 
اس.ام.بي در ماشين هاي س��رويس دهنده دانسته 
و اع��الم كرده اس��ت: با توجه به انتش��ار وصله هاي 
امنيت��ي مرتبط توس��ط ش��ركت مايكروس��افت 
)حتي براي ويندوز XPخارج از دوره پش��تيباني(، 
 الزم اس��ت اي��ن س��رويس در هم��ه سيس��تم ها 

به روزرساني شود.

اولينويديوي8Kازفضامنتشرشد افزايشتعدادحملههايسايبريروييكسرويسقديمي
فضا كاربر

ركود بازار موبايل در سومين 
فصل سال

البي گر ارشد گوگل
در واشنگتن استعفا كرد

شناسايي آسيب پذيري 
خطرناك پردازنده هاي اينتل

پيشنهادي براي رده بندي 
اپليكيشن هاي داخلي 

جي اس ام آرن�ا| بازار فروش گوش��ي هاي 
هوشمند در سه ماهه سوم سال جاري ميالدي 

كاهش قابل توجهي را تجربه كرده است.
تازه ترين گزارش هاي منتش��ر ش��ده از سوي 
موسس��ه آم��اري و تحقيقاتي كانت��ر پوينت 
حاكي از آن اس��ت كه ميزان فروش بس��ياري 
از برندهاي توليدكننده موبايل در س��ه ماهه 
س��وم س��ال ۲۰۱8 مي��الدي كاه��ش قابل 
مالحظه اي پيدا كرده اس��ت ب��ه گونه اي كه 
ميزان فروش گوشي هوشمند در جهان با سه 
درصد كاهش در مقايس��ه با مدت مشابه سال 
گذش��ته ميالدي، به ۳8۶.8 ميليون دستگاه 
رسيده است اين در حالي است كه اين ميزان 
در محاسبات و تحقيقات موسسه IDC با يك 

كاهش ۶ درصدي مواجه شده است.

اس�ين ايج| همزمان با افزاي��ش انتقادهاي 
دول��ت ترامپ از گ��وگل، البي گر ارش��د اين 
شركت در واش��نگتن كه وظيفه تامين منافع 
اين شركت را در دولت اياالت متحده بر عهده 

داشت، استعفا داد.
ترام��پ اتهام��ات مختلفي را به گ��وگل وارد 
ك��رده ك��ه از جمل��ه آنه��ا مي توان ب��ه عدم 
رعاي��ت ب��ي طرف��ي جس��ت وجوگر گوگل، 
سرمايه گذاري هاي گس��ترده در چين و غيره 
اشاره كرد. البته گوگل از سوي كاربران عادي 

هم به نقض حريم شخصي متهم است.
س��وزان موليناري قبل از استعفا وظيفه اداره 
دفتر گوگل در واش��نگتن را بر عهده داشت و 
سياس��ت گذاري هاي اين شركت در ارتباط با 
كاخ سفيد را به مدت هفت سال انجام داد. وي 
قرار است به سمت مشاور ارشد گوگل منصوب 
ش��ده و از ماه ژانويه كار خود را آغاز كند. هنوز 
مشخص نيس��ت چه فردي به جاي موليناري 

در واشنگتن منصوب مي شود.
موليناري كه ۶۰ س��اله است ارتباطات خوبي 
با جمهوري خواهان دارد و عالوه بر كار اداري 
در كنگره امريكا مدتي مجري خبري ش��بكه 

سي بي اس بوده است.

زددي ن�ت| پردازنده ه��اي اينت��ل ب��ا 
آس��يب پذيري ت��ازه اي مواج��ه ش��ده اند كه 
به مهاجمان ام��كان مي دهد تا ب��ه داده هاي 
رمزگذاري ش��ده در آنها دسترسي يابند و اين 

اطالعات را به سرقت ببرند.
اين آسيب پذيري كه به PortSmash مشهور 
ش��ده توس��ط گروهي پنج نف��ره از محققان 
دانش��گاه تمپ��ره در فنالند و دانش��گاه فني 

هاواناي كوبا كشف شده است.
PortSmash  به عنوان ي��ك حمله جانبي 
ثبت ش��ده كه در قالب آن سرقت اطالعات از 
طريق حافظه يا پردازنده مركزي رايانه صورت 
مي گيرد. ب��راي اين كار داده ه��اي مربوط به 
كاركرد بخش هاي مختلف پردازنده مركزي، 
ميزان مص��رف برق توس��ط آنه��ا، داده هاي 
الكترومغناطيس��ي، الگوريتم هاي رمزگذاري 
تجزيه و تحليل مي شوند و در نهايت داده هاي 

رمزگذاري شده سرقت مي شوند.
بر اس��اس اين بررس��ي تمامي پردازنده هاي 
 Simultaneous اينتل كه در آنها از معماري
Multithreading ي��ا SMT اس��تفاده 
شده آس��يب پذير هس��تند. معماري يادشده 
براي اجراي همزم��ان وظايف مختلف بر روي 
هسته هاي يك پردازنده به كار گرفته مي شود.

روابط عموم��ي وزارت ارتباط��ات - مديركل 
دفتر نوآوري و حمايت از سرمايه گذاري وزارت 
ارتباطات، پيش��نهاد رده بن��دي امنيتي براي 

اپليكيشن هاي داخلي را مطرح كرد.
عرض��ه  درب��اره  احمدي��ان  حميدرض��ا 
اپليكيش��ن هاي داخلي و لزوم بررسي امنيتي 
آنها ب��ه لحاظ جلوگيري از انتش��ار بدافزار در 
قالب اپليكيشن، گفت: مسائل مرتبط با حوزه 
اپليكيش��ن ها بطور مرتب از سوي بخش هاي 
مرتبط با موض��وع از جمله مرك��ز ماهر رصد 
مي ش��ود و نكات الزم و مطالب آموزشي براي 
مقابله با بدافزارها مطرح مي ش��ود اما واقعيت 
اين اس��ت كه بايد به رده بن��دي امنيتي براي 

اپليكيشن هاي داخلي توجه كرد.
وي گف��ت: م��ا در وزارت ارتباط��ات باي��د از 
لحاظ فني كمك هاي مدنظ��ر را انجام داده و 
حمايت كنيم تا فروش��گاه هاي عرضه كننده 
اپليكيش��ن هاي اندرويدي به س��مت بررسي 
ميزان امنيت برنامه هايي كه عرضه مي كنند، 

بروند.
احمدي��ان يكي ديگر از مش��كالت اين بخش 
را كارب��ردي نب��ودن قانون كپ��ي رايت براي 
رفع مش��كالت موج��ود در حوزه ف��اوا عنوان 
ك��رد و ادام��ه داد: در حال حاض��ر مهم ترين 
مس��اله مرتبط به قانون كپ��ي رايت، به بهبود 
فرآينده��اي اجراي��ي، نظارت و م��وارد نظير 
آن باز مي گ��ردد كه در اين زمين��ه بايد مدل 
مطلوب در زمان تدوين اين قانون، پيگيري و 

سازماندهي شود.

توييتر به تازگي اعالم كرده است كه كاربران از اين پس 
قادر خواهند بود حساب هاي كاربري جعلي، روبات ها و 
تمامي اكانت هايي كه به انتشار اخبار كذب مي پردازند، 

را گزارش كنند.
با توجه به آنكه در سال هاي اخير بسياري از شبكه هاي 
اجتماعي از جمله توييتر، فيس بوك و گوگل همواره به 
اتهام انتشار اخبار كذب و دروغين و همچنين در اختيار 
قرار دادن پلت فرم خود براي سوءاس��تفاده كنندگان 
در مقاب��ل نهادهاي امنيت��ي و نظارت��ي جواب پس 
داده اند، از آن پس تعهد بيشتري براي مقابله و برخورد 
با حس��اب هاي كاربري دردسرس��از به خ��رج داده و 
تصميمات سخت گيرانه تري را در اين خصوص اتخاذ 
كرده ان��د. حاال به تازگي توييتر اعالم كرده اس��ت كه 
فرآيند گ��زارش و ريپورت كردن پلتفرم خود را تغيير 
داده و به روزرساني كرده است كه اين امكان را به كاربران 
خواهد داد تا توييت هايي كه از نظر كاربران توسط يك 
بات يا حساب كاربري جعلي نوشته و منتشر شده اند، 
 »it's suspicious or spam« را با انتخاب گزينه
به توييتر گزارش كنند و البته دليل ريپورت كردن خود 

را نيز اعالم كنند.
روز گذش��ته بود ك��ه تغييرات امنيت��ي مذكور در 
پلت فرم توييتر ايجاد ش��د و اين شبكه اجتماعي از 
تمامي كاربرانش درخواس��ت كرده است كه در اين 
خصوص با توييتر همكاري كرده و به مقابله با اخبار 

كذب و دروغين بپردازند.

ناسا| تلس��كوپ فضايي “هابل “ ناس��ا تصويري زيبا از 
كهكشان ها و ستارگان به ثبت رسانده است كه مانند يك 

لبخند به نظر مي رسد.
تلسكوپ فضايي »هابل« )Hubble( ناسا با استفاده از 
دوربين »WFC۳« خود تصويري از كهكشان ها به ثبت 
رسانده اس��ت كه اين كهكشان ها را در اش��كال، اندازه و 
رنگ هاي مختلف نشان مي دهد.بسياري از آنها نيز متعلق 

به خوشه كهكشاني »SDSS J۰9۵۲+۳۴۳۴« هستند.
در قسمت پايين اين تصوير يك كهكشان ديده مي شود كه 

ظاهر آن شبيه به يك شكلك لبخند است.
هابل اين تصوير را در تالش براي درك تشكيل ستاره هاي 
جديدي گرفته است كه در سراسر كيهان متولد مي شوند.

دوربين »WFC۳« هابل قادر اس��ت كهكشان هاي دور 
افتاده را با دقتي باال رصد كند.دقت و كيفيت اين دوربين 
به قدري باال اس��ت كه مي تواند محل تشكيل ستاره ها را 

شناسايي كند.
س��تاره ها از ابرهاي گازي غول پيكر متولد مي شوند. اين 
ابرها رشد كرده و تحت جاذبه شروع به فروپاشي مي كنند. 
س��پس به دانه هايي تبديل مي شوند كه س��تاره ها را به 

وجود مي آورد.
تلسكوپ فضايي »هابل« )HST( كه يك برنامه مشترك 
بين ناسا و س��ازمان فضايي اروپا است، در سال ۱99۰ در 
مدار گ��ردش قرار گرفت. اگرچه هابل اولين تلس��كوپ 
فضايي نبود ولي يك��ي از بزرگ ترين و پركاربردترين ها 

به شمار مي آيد.

ديلي ميل| محققان انگليسي با بودجه ۱9.۵ ميليون 
دالر ابر رايانه اي ساختند كه مي تواند در يك ثانيه بيش 
از ۲۰۰ ميليون محاس��به انجام دهد و عملكرد مغز را 

شبيه سازي كند.
يكي از بزرگ ترين ابر رايانه ه��اي جهان كه مي تواند 
بيش از ۲۰۰ ميليون محاسبه در ثانيه انجام دهد براي 

نخستين بار روشن شد.
اين رايانه كه با هزينه ۱9.۵ ميليون دالر ساخته شده 
مانند مغز انسان كار مي كند. رايانه مذكور پردازشگري 
با ي��ك ميلي��ون هس��ته دارد و SpiNNaker نام 
گرفته اس��ت . SpiNNaker مي تواند در مقايسه با 
ماشين هاي فعلي، تعداد بيشتري از نورون هاي مغزي 

را شبيه سازي كند.
 اين ابررايانه به دانش��مندان كم��ك مي كند به درك 
بهتري از تاثيرگذاري بيماري هاي نورولوژيكي مانند 
پاركينس��ون بر اعصاب انسان دس��ت يابند.محققان 
دانشگاه منچستر بيش از ۱۰ سال زمان صرف ساختن 
SpiNNaker  كرده اند.هريك از تراشه هاي اين رايانه 
۱۰۰ ميليون قطعه متحرك دارد و طوري طراحي شده 
تا اعصاب مغز انس��ان را شبيه سازي كند.استيو فوربر 
مدير اين پروژه مي گويد: SpiNNaker بطور كامل 
شيوه عملكرد رايانه هاي معمول را تغيير مي دهد.ما در 
حقيقت ماشيني ابداع كرده ايم كه مانند يك مغز عمل 
مي كند.هدف اين پروژه قرار دادن يك ميليون هسته در 

يك رايانه براي مدل سازي مغز بوده است.

انگج�ت | محققان فعال در دانش��گاه MIT اياالت 
متحده امريكا به تازگي ه��وش مصنوعي جديدي را 
توس��عه داده اند كه مي تواند همانند يك كودك زبان 

جديدي را ياد بگيرد.
با توجه به گسترش و افزايش كاربرد فناوري هاي نوين 
همچون هوش مصنوعي در حوزه هاي مختلف نظير 
تكنولوژي، خودروسازي و غيره، پژوهشگران بسياري 
هم اكن��ون در حال بهره گي��ري از هوش مصنوعي به 
منظور توس��عه خدمات، توليد بهين��ه و كم هزينه تر 

محصوالت خود هستند.
كارشناسان و تحليلگران فعال در حوزه فناوري پيشتر 
برآورد ك��رده بودند كه فناوري ه��اي نوين همچون 
هوش مصنوعي و يادگيري ماش��يني قادر خواهد بود 
در آينده اي نه چندان دور بطور كامل جايگزين تمامي 

فعاليت هاي انسان شود.
حاال به نظر مي رسد كه روياي محققان و متخصصان 
هوش مصنوعي درحال شكوفايي است و به زودي به 
تحقق خواهد رسيد، چراكه به تازگي دانشمندان فعال 
در دانش��گاه ام آي تي )MIT( كه يك��ي از فعال ترين 
دانش��گاه ها و موسس��ات آكادميك در اياالت متحده 
امريكا به شمار مي رود، اعالم كرده اند هوش مصنوعي 
قادر خواهد بود يكي از پيچيده ترين فعاليت هاي مغز 
انسان كه يادگيري زبان مادري و زبان خارجي است، 
نيز انجام دهد و همانند يك نوزاد از نسل بشر، زباني كه 

در محيط پيرامونش گفت وگو مي شود را فرا بگيرد.

بيت كوين| يكي از صرافي ه��اي فعال در مبادالت 
ارزهاي ديجيتالي حاال توانسته است نظر مساعد خيل 
عظيمي از سرمايه گذاران را به سمت و سوي خود جلب 

كند و ارزش سهام خود را باال ببرد.
با گس��ترش روزافزون محبوبيت و استقبال از ارزهاي 
ديجيتالي رمزنگاري ش��ده در جهان، صرافي و مراكز 
بزرگي در زمينه خريد و فروش و س��رمايه گذاري در 
اين حوزه شروع به فعاليت كرده اند كه يكي از مهم ترين 
آنها كوين بيس )Coin Base( است كه چندي پيش 
در اقدام��ي جديد، تصميم گرفت كه به منظور جذب 
بيش��تر مش��تريان و عالقه مندان تازه كار و آماتور، به 
آنها اين امكان را بدهد تا چندي��ن ارز مجازي را با هم 
خريداري كرده و سرمايه گذاري كنند. كوين بيس قصد 
داشت با خريداري پنج ارز ديجيتالي اعم از بيت كوين، 
بيت كوين كش، اتريوم، اتريوم كالسيك و اليت كوين، به 

تنوع بخشي در سرمايه گذاري آنها كمك كند.
بر اس��اس گزارش هاي منتش��ر ش��ده از سوي وب 
س��ايت Bitcoinist، ارزش كوين بي��س كه يكي 
از فعال ترين و مش��هورترين صرافي ه��اي ارزهاي 
ديجيتالي رمزپايه در جهان محس��وب مي شود، به 
واسطه جذب س��رمايه هاي هنگفت از سوي خيل 
عظيمي از س��رمايه گذاران به 8 ميليارد دالر رسيد 
كه اين امر موفقيت قابل مالحظه اي براي اين صرافي 
به ش��مار مي رود و به روند افزايش مبادالت مالي و 
گسترش فعاليت هاي آن كمك بسزايي خواهد كرد.

اقداماتامنيتيتوييتر
شدتگرفت

ثبتشكلكخندهدرفضا
توسطتلسكوپ»هابل«

شبيهسازيمغزانسان
باابررايانه

هوشمصنوعي
زبانيادميگيرد

مشهورترينصرافيارزهاي
ديجيتال8ميليارديشد

رويداد
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خدمات متنوع ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در اربعين حسيني)ع(

دبيركل اتاق تعاون ايران مطرح كرد

رييس فراكسيون تعاون مجلس در حاشيه چهاردهمين نمايشگاه ساختمان و عمران كيش مطرح كرد 

معاون عمراني و زير بنايي سازمان منطقه آزاد كيش: 

همراه با كاروان عشق

جاي خالي مردمي ترين  بخش اقتصاد  در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي

 پيشنهاد  براي رفع مشكل صادركنندگان به صورت اليحه

توليد كننده بايد حمايت شود تا   ارتقاي كيفي   داشته باشد

گروهبنگاهها|
س��تاد اجراي��ي فرمان حض��رت امام )ره( امس��ال 
ني��ز همانند س��ال هاي گذش��ته و حتي به ش��كل 
گس��ترده تري در برگزاري مراس��م اربعين حضور 
داشت و به زائران حس��يني در زمينه هاي مختلف 

خدمت رساني كرد. 
به گفته محمد مخبر، رييس س��تاد اجرايي فرمان 
حض��رت امام )ره(، اين س��تاد امس��ال ني��ز  مانند 
سال هاي گذش��ته، جزو نهادهايي است كه تدارك 
وس��يعي را براي خدمات گسترده و متنوع به زائران 

اربعين حسيني پيش بيني كرده بود. 
اس��تقرار چندين موكب در مناطق چزابه، شلمچه، 
مهران، كربالي معلي، نجف اشرف و مسير بين اين 
دو شهر، حمايت از برپايي 35 موكب مردمي، فراهم 
ك��ردن امكانات درمان��ي و دارويي ب��راي 50 هزار 
بيمار، مس��اعدت در اعزام 800 زائر اولي و تدارك 
بزرگ ترين پاركينگ  توس��ط اين س��تاد براي رفاه 
حال زائران، از جمله اين اقدامات به شمار مي رود. 

او در مراسم اعزام خادمان موكب هاي ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )ره( در مسير راهپيمايي زائران 
اربعين و عتبات عاليات اظهار داشته بود: در اين سفر 
هر قدم را به ياد يكي از شهداي دفاع مقدس برداريد. 
شهيدان دلبسته امام حس��ين )ع( بودند. حضرت 
امام )ره( و شهدا را در اعمال و خدمات خود شريك 

و براي رهبر معظم انقالب دعا كنيد. 
مديرعامل بنياد اجتماعي بركت احسان نيز در زمينه 
خدمت رساني به زائران اربعين حسيني توسط ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره(، به بيان جزئيات اين 
اقدامات پرداخت.  اميرحسين مدني خدمات درمان 
و س��المت، اعزام زائر اولي ها، اس��تقرار موكب هاي 
احس��ان و توليد و توزي��ع محصوالت رس��انه اي و 
فرهنگي را از جمله حوزه هاي فعاليت ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )ره( در اربعين حسيني ذكر كرد 
و افزود: امسال با راه اندازي پويش »رواديد بهشت« و 
در قالب ۱۶ كاروان، 800 زائر اولي از مناطق محروم 
كش��ور از جمله هيرمند، نيمروز و هامون در استان 
سيستان و بلوچستان، شاخن در خراسان جنوبي، 
احمد فداله در خوزستان، بشاگرد در هرمزگان و ... 

توسط ستاد اجرايي به كربال اعزام شدند. 
او اظهار داشت: اين زائران تنها هزينه ويزا را خودشان 
پرداخت كردند و مابقي مخارج سفر هر زائر معادل 
۱۲ ميليون ريال توسط ستاد اجرايي فرمان حضرت 

امام )ره( تقبل شد. 
مديرعامل بنياد بركت احس��ان وابس��ته به س��تاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره( درخصوص چگونگي 
انتخ��اب اين 800 زائ��ر توضيح داد: اي��ن زائران از 
مناطق محرومي كه طرح توس��عه روستايي در آنها 
اجرايي ش��ده اس��ت، انتخاب ش��دند. جوان بودن، 
داشتن ۲0 تا ۴5 سال سن و زائر اولي بودن از جمله 

مالك ه��اي گزينش اين افراد بوده اس��ت.  مدني از 
استقرار س��ه موكب س��تاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( در مناطق مرزي مهران، ش��لمچه و چزابه 
و همچنين برپايي موكب در كربال، نجف و مس��ير 
ميان اين دو ش��هر خبر داد و گفت: در اين موكب ها 
در قالب طرح احسان الحس��ين، روزانه ۲0 هزار غذا 
و حجم قابل مالحظه اي آب آشاميدني ميان زائران 

توزيع شد. 
همچنين موكب س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام 
)ره( مستقر در كربال نيز قابليت اسكان پنج هزار زائر 
را در ش��بانه روز داش��ت و به همين تعداد زائر را نيز 

اطعام مي كرد. 
او توليد محصوالت رسانه اي و فرهنگي و توزيع آنها 
در پياده روي اربعين را از ديگر فعاليت هاي س��تاد 
اجراي��ي فرمان حضرت امام )ره( ذك��ر كرد و ادامه 
داد: اين محص��والت با محوريت تبيي��ن مفاهيم و 
ابعاد اربعين حسيني و فعاليت هاي ستاد اجرايي در 

كشور توليد شده بود. 
همچنين مستندهايي درباره زائران ديگر كشورها و 

زائران اولي توليد و توزيع شد. 
مديرعامل بنياد بركت احس��ان وابس��ته به س��تاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در ادامه از استقرار 
كاروان سالمت احسان در مناطق محروم كشور پس 
از خدمت رساني به زائران اربعين حسيني خبر داد 
و عنوان كرد: كاروان س��المت احس��ان با دارا بودن 
۶00 مترمرب��ع فضا و ۱۴0 تخت خواب با اس��تقرار 
در مناطق محروم به خصوص هنگام وقوع حوادث و 
بالياي طبيعي، به ارايه خدمات درماني به مردم اين 

مناطق خواهد پرداخت. 
مدني با اشاره به تجهيز هر چه بيشتر كاروان سالمت 
احسان خاطرنش��ان كرد: به زودي خدمات بيشتر 
و تخصصي تري هم چ��ون دندان پزش��كي و انجام 
عمل هاي جراحي نيز به قابليت هاي كاروان سالمت 

احسان افزوده مي شود. 
او در پايان با اشاره به تأكيدات محمد مخبر، رييس 
س��تاد اجرايي فرم��ان حضرت ام��ام )ره( مبني بر 
اس��تقرار پنج كاروان س��المت احس��ان در مناطق 
محروم كشور تصريح كرد: تعداد كاروان هاي سالمت 
احسان به زودي افزايش مي يابد و اين كاروان ها در 
يك هزار روس��تاي كش��ور به ارايه خدمات درماني 

خواهند پرداخت. 
 

  ارايه خدمات درماني به ۵۰ هزار زائر 
س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در مراس��م 
پياده روي اربعين به 50 هزار نفر از زائران حسيني، 

خدمات دارويي و درماني ارايه داد. 
مديرعامل شركت بركت تل وابسته به ستاد اجرايي 
فرم��ان حضرت امام )ره( با بي��ان اين مطلب اظهار 
كرد: امسال س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( 

با استقرار چهار ايستگاه در شهرهاي نجف و كربال، 
عمود 8۲8 بين اين دو شهر و راه اندازي واحد سيار 
ميان مرزهاي چزابه و شلمچه بيش از پنج هزار نفر 

از زائران اربعين حسيني را ويزيت پزشكي كرد. 
سيدمحمد پورحسيني ادامه داد: ويزيت اين زائران 
بطور كامل ش��امل معاينه توسط پزشك و تجويز و 
تحويل دارو، كاماًل به شكل رايگان انجام پذيرفت. 

او از توزيع ۱30 قلم دارو در اين ايستگاه هاي سالمت 
خبر داد و عنوان كرد: ۱۴0 پزش��ك، پيراپزش��ك، 
پرستار و امداد جهادي در اين چهار ايستگاه به شكل 
داوطلبانه به خدمت رساني مشغول بودند. همچنين 
۱00 بهيار و پزشك نيز با تجهيز به كوله پشتي هاي 
حاوي دارو و ادوات اوليه درماني، در مس��ير نجف تا 
كربال در تردد بودن��د و به ۱۲ هزار نيازمند خدمات 

درماني ارايه دادند. 
پورحسيني افزود: همچنين اتومبيل هاي سيار نيز 
در مس��ير عمود 8۲8 تا ش��هر كربال در تردد بوده و 

خدمت رساني مي كردند. 
مديرعامل شركت بركت تل، اعتبار تخصيص يافته 
براي ارايه اين خدمات را بالغ بر ۱5 ميليارد ريال ذكر 
كرد و افزود: بخش عمده هزينه ها مربوط به تأمين و 

ارسال دارو به كشور عراق بود. 

   خدمات قرارگاه جهادي خدمت رساني  
قرارگاه جهادي خدمت رساني ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( نيز با اعزام نيروهاي جهادي شامل 
پزشكان، پيراپزشكان و پرستاران در ۱0 روزه منتهي 
به اربعين حسيني به ارايه خدمات به زائران پرداخت.  
مسوول قرارگاه جهادي خدمت رساني ستاد اجرايي 
فرمان حض��رت امام )ره( با اع��الم اين خبر تصريح 
كرد: قرارگاه جهادي امسال هم طبق روال سال هاي 
گذشته به دنبال اين مهم بود كه از ظرفيت و توانايي 
گروه هاي جه��ادي و مجموعه ه��اي مردمي براي 
خدمت رس��اني به زائران حداكثر اس��تفاده را ببرد 
و نقش��ي حمايتي را در مراس��م پياده روي اربعين 

حسيني ايفا كند. 
محم��د ودود حي��دري، اقدامات ق��رارگاه جهادي 
خدمت رس��اني س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام 
)ره( را ب��ه دو بخش متمركز و غيرمتمركز تقس��يم 
كرد و افزود: امسال تالش كرديم گروه هاي جهادي 
فعال در حوزه سالمت و درمان را سامان دهي كنيم . 
در اين راس��تا، يك صد و چهل پزشك، پيراپزشك 
و بهيار با كوله پش��تي حاوي دارو و در طول مس��ير 
پي��اده روي ميان نجف ت��ا كربال به اراي��ه خدمات 
درماني به زائران پرداختند. او اقدامات غيرمتمركز 

قرارگاه جهادي خدمت رس��اني را در قالب حمايت 
از گروه هاي جه��ادي داراي توانمندي هاي خاص 
در حوزه هاي مختلف برش��مرد و بيان كرد: پيش از 
ايام اربعين، با اعالم فراخ��وان و دعوت از گروه هاي 
جهادي براي ارايه طرح هاي پيشنهادي، از گروه هاي 
واجد شرايط پشتيباني به عمل آورديم. تعدادي از 
گروه هاي جهادي به ش��كل خودج��وش در مرزها 
و در طول مس��ير پياده روي، خدم��ات متنوعي در 
حوزه هاي مختلف مانند درمان و س��المت، تغذيه، 
راهنمايي و نگه داري وس��ايل زائران ارايه مي دادند 

كه حمايت هاي الزم از آنها انجام شد. 
به گفته مسوول قرارگاه جهادي خدمت رساني ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره(، تالش اين قرارگاه 
متمركز بر اين مهم بوده كه حالت مردمي پياده روي 
اربعين در بخش پش��تيباني هم حفظ شود و در اين 
راستا، از ۴0 گروه جهادي فعال در عرصه هاي مختلف 
حمايت شده است.  حيدري از به كارگيري گروه هاي 
جهادي در اعزام زائران اولي به عتبات عاليات خبر داد 
و گفت: گروه هاي جهادي را مسوول شناسايي و اعزام 
زائران مناطق محروم كرديم. شناس��ايي و اعزام اين 
افراد توسط گروه هاي جهادي انجام گرفت و مديريت 

كاروان ها هم بر عهده خود آنان بود.

 دبيركل ات��اق تعاون ايران حلق��ه وصل مولفه هاي 
اقتصاد مقاومتي را حضور مردم در اقتصاد برشمرد و 
گفت: متاسفانه در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
مي بينيم ك��ه از مردمي ترين بخ��ش اقتصاد يعني 

بخش تعاون عضويت ندارند.
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني اتاق تع��اون ايران، 
ماشاهلل عظيمي دبيركل اتاق تعاون ايران در حاشيه 
نمايشگاه صنعت ساختمان و عمران اظهار كرد: در 
جهان ۷ مولفه تامين مالي وج��ود دارد كه بهترين 
آنها سرمايه گذاري خارجي و بعد از آن بيمه، بانك، 
صندوق هاي سرمايه گذاري، مجامع شركت ها، بورس 
و آخرينش دولت است و متاسفانه در كشورهايي كه 
به اش��تباه اقتصاد را بانك محور اداره مي كنند ساير 
مولفه ها نيز به بانك وابسته مي شوند و سرمايه گذاري 

نيز به بانك ها سپرده مي شود.
وي ادامه داد: در چنين شرايطي بانك ها در شرايط 
بحراني نمي توانند مشكالتش��ان را حل كنند و خود 
حتي عامل بحران مي شوند و به بحران موجود دامن 
مي زنند. وي با تأكيد بر ضرورت مشاركت دادن مردم 
در سرمايه گذاري، تصريح كرد: سرمايه گذاري داخلي 
در صورتي در كش��ور محقق مي شود كه چراغ هاي 
سبز مطمئني براي سرمايه گذار روشن شود و البته 
مدام تغيير رنگ ندهد و ثابت بماند تا سرمايه گذار با 
اطمينان سرمايه گذاري كند. دبيركل اتاق تعاون با 
اشاره به اينكه اقتصاد بانك محور بوي فساد، تنبلي 

و كندي مي دهد تاكيد كرد: متاسفانه االن ما با اين 
عارضه مواجه هستيم در چنين شرايطي مي بينيم كه 
دو بال اقتصاد خوب يعني صادرات و سرمايه گذاري 

دچار مشكل شده اند. 
عضو شوراي عالي سرمايه گذاري كشور با ابراز تاسف 
از اينكه سرمايه گذاري هاي خارجي كه در سال هاي 
گذشته هدف گذاري شده كمتر از ۲0 درصد موفق 
به جذب سرمايه شده اند گفت: متاسفانه مي بينيم 
كه برخي مقررات موجود حتي قوانين مترقي را نيز 

دور مي زنند و بندي برپاي قانون هستند. 
دبي��ركل اتاق تع��اون همچنين درباره مش��كالت 
تحقق اقتصاد مقاومتي گفت: اقتصاد مقاومتي ابعاد 
گوناگوني دارد و آنچنان كه در صدر ابالغيه اقتصاد 
مقاومتي رهبر معظم انق��الب فرمودند در اين نوع 
اقتصاد بايد مردم درگير اقتصاد شوند هر چه مردم 
درگير اقتصاد ش��وند ب��ار اقتصاد توزيع مي ش��ود؛ 

درس��ت مانند اتفاقي كه در زم��ان جنگ و انقالب 
شاهد آن بوديم.  اين فعال بخش تعاون حلقه وصل 
همه مولفه هاي اقتص��اد مقاومتي را مردمي كردن 
اقتصاد برشمرد و گفت: امروز حتي در دنياي سرمايه 
داري مي بيني��م كه براي ايجاد اي��ن حلقه مجدد با 

مردم به اقتصاد تعاوني روي مي آورند.
عظيمي مهم ترين چالش اقتص��اد مقاومتي را عدم 
س��پردن امور به مردم برش��مرد و تاكيد كرد: دولت 
با وجود آنك��ه اراده براي تقويت اين بخش دارد ولي 
فرهنگ حاك��م دولتي بر اقتص��اد در مقابل اقتصاد 

مقاومتي مقاومت ويژه اي دارد.
دبي��ركل اتاق تعاون ايران با انتق��اد از عدم عضويت 
اتاق تع��اون به عنوان مردمي تري��ن بخش اقتصاد و 
مهم ترين ركن اقتصاد مقاومتي در ستاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي تاكيد كرد متاسفانه مي بينيم كه در 
فرماندهي اقتص��اد مقاومتي نماينده بخش مردمي 

اقتصاد حضور ندارد.
عظيمي با تاكيد بر اينكه اقتص��اد مقاومتي اقتصاد 
رياضتي نيس��ت بلكه اقتصاد مداومتي است گفت: 
يعني شاخص هاي مقاومت در قبال متغير هاي خارج 
از اراده يك ملت بايد در اقتصاد مقاومتي ديده شود؛ 
اين راهي است كه حاال روس��يه، چين و بسياري از 
كشورها بر اساس آن اقتصاد خود را بازيابي مي كنند 
اما ملت ايران متاسفانه هنوز با وجود توصيه هاي مقام 

معظم رهبري از آن بهره نبرده است.

 س��يد كاظم دلخوش رييس فراكس��يون تعاون و 
س��خنگوي كميس��يون اقتصادي مجلس دهم در 
حاش��يه افتتاح چهاردهمين نمايشگاه بين المللي 
س��اختمان و عم��ران كي��ش از آمادگ��ي مجلس 
ب��راي قانون گ��ذاري در راس��تاي حل مش��كالت 
صادركنن��دگان خبر داد و گفت: اي��ن زمينه براي 
بخش خصوصي فراهم اس��ت تا براي رفع مشكالت 
صادركنن��دگان حتي در قالب اليحه پيش��نهادات 
خود را به مجل��س ارايه دهند و مطالبات اين بخش 

را دنبال كنند.
دلخ��وش ابراز داش��ت: پي��ش از اين ني��ز مجلس 
در قواني��ن بودجه س��االنه همچني��ن برنامه هاي 
پنج س��اله توس��عه حمايت از ش��ركت هاي دانش 
بني��ان را پيش بيني ك��رده بود و اكن��ون در بحث 

سازه هاي جديد با تكنولوژي نوين مجلس آمادگي 
قانون گذاري در جهت حمايت و توسعه اين بخش را 
دارد. اين نماينده مجلس با اشاره به مشكالت صنعت 
س��اختمان در بخش ص��ادرات از بخش خصوصي 
خواست تا براي رفع اين ضعف ها مطالبه گر و فعال 

باش��ند. وي با اشاره به چالش هاي پيش روي كشور 
در ايام تحريم هاي اقتصادي امريكا بر عليه كشورمان  
ادامه داد: بخشي از مشكالت مربوط به تحريم هاست 
و منش��أ خارج��ي دارد و بخش��ي نيز از مش��كالت 
صادرات به كوتاهي هاي از داخل مربوط اس��ت كه 
الزم است با حضور فعاالن بخش خصوصي در اتاق 
تعاون و اتاق بازرگاني در جهت رفع اين مش��كالت 

تالش هايي صورت بگيرد.
دلخوش در پايان ب��ا بيان اينكه بخش خصوصي در 
دوران تحريم نقش تعيين كننده اي دارد، گفت: امروز 
اين زمينه براي بخش خصوصي فراهم است تا براي 
رفع مش��كالت صادركنندگان حتي در قالب اليحه 
پيشنهادات خود را به مجلس ارايه دهند و مطالبات 

اين بخش را دنبال كنند.

 خانزادي معاون عمراني س��ازمان منطقه آزاد كيش 
در حاشيه چهاردهمين نمايشگاه بين المللي عمران 
و ساختمان كيش، بزرگ ترين ويژگي مناطق آزاد را 
فرآيند تصميم گيري آس��ان خواند و افزود: به دليل 
اينكه بروكراسي در اين منطقه در حداقل ها قرار دارد و 
تفكرات سياسي در آن نقشي ندارند، مي توانند بهترين 

الگوسازي براي ديگر مناطق باشند.
به گزارش »تعادل«، او با اش��اره ب��ه اين موضوع كه 
توليدكننده مي بايست حمايت شود تا بتواند ارتقاي 
كيفي خود را در پي داشته باشد، گفت: توليدكنندگان 
نيز چنانچه علم و تكنولوژي را در توليدات خود در نظر 
نگيرند  و نتوانند محصوالت خود را به استانداردهاي 
جهان��ي نزديك كنند محكوم به فنا مي ش��وند، چرا 
كه مردم نيز نس��بت به گذشته از علم و دانش بااليي 
نسبت به مسائل روز جامعه و حتي خريد محصوالت 

با كيفيت برخوردار شده اند .
معاون عمراني و زيربنايي سازمان منطقه آزاد كيش، 
برگزاري نمايشگاه ساختمان و عمران كيش را محلي 
براي تبادل تكنولوژي بين توليدكنندگان داخلي و 
خارجي خواند و اشاره كرد: همانطور كه از مردم انتظار 
داريم از كاالي داخلي استفاده كنند مي بايست خود 
نيز در بحث كيفيت م��واد و مصالح دقت نموده چرا 
ك��ه گهگاه  نقدهاي جدي بر بعض��ي از محصوالت و 

توليدات ساختماني وجود دارد. 
خانزادي افزود: استاندارد سازي و نظارت دستگاه هاي 

نظارتي قوي مي تواند در بحث ارتقاي كيفي بس��يار 
ثمربخش باش��د، براي مثال در كش��ورهاي توسعه 
يافته )مدل سازي ساخت( كه به روي كيفيت مصالح و 
اجراي آن صورت مي پذيرد اجباري شده و در آن ديگر 
اظهارنظر ساليق حذف مي شود قطعا استانداردسازي 
به يكپارچه ش��دن توليد كنن��دگان و مصرف كننده 
كمك كردده و باعث مي ش��ود كه توليد كنندگان در 
ارتقاي كيفي محصوالت خود بكوشند. وي ادامه داد: 
ما امروز در اين نمايشگاه، شركت هاي دانش بنياني را 
ديديم كه كارهاي فوق الع��اده اي را انجام داده اند كه 
جزو اقدامات به روز دنياست . غرفه هايي كه امروز از 
نظر كيفي برتر بودند بازديد كنندگان بيشتري داشتند 
و مسووالني كه حضور داش��تند زمان بيشتري را در 
آن غرفه ها صرف بازديد و گرفتن اطالعات مي كردند 
چون احساس مي ش��د اتفاق جديدي در تكنولوژي 

توليد آن شركت به وجود آمده است .

احمد هاشمي عضو هيات رييسه اتاق تعاون ايران:

دولت معضالت حمل و نقل دريايي را  ناديده نگيرد
به گزارش پايگاه خبري اتاق تعاون ايران، احمد هاشمي 
عضو هيات رييسه اتاق تعاون ايران در حاشيه چهاردهمين 
نمايشگاه بين المللي ساختمان و عمران كشور با اشاره به 
جا به جايي ۹0 درصد مسافر در حوزه تعاون هاي كشور و 
اختصاص ۷0 درصد اشتغال دريايي در اين حوزه با بيش 
از ۴500 فروند ش��ناور، بزرگ ترين معضل حمل و نقل 
دريايي را مصوب قيمت سوخت با دالر آزاد و مستهلك 
بودن ناوگان دريايي خواند. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
اتاق تع��اون اي��ران، وي اضافه كرد: دولت مي بايس��ت 
تس��هيالتي را با كارمزد پايين مانند ديگر كش��ورها در 
اختيار ناوگان حمل و نقل دريايي قرار دهد و اين خود يك 
سرمايه گذاري در بلندمدت محسوب مي گردد. هاشمي 
اضافه كرد: ناديده گرفتن مشكالت اين صنعت باعث از 
بين رفتن ۷0 درصد اشتغال دريايي كه همه در مرزهاي 

كشور ما است را به همراه خواهد داشت كه ۹0 درصد آنها 
مهارت ديگري را بلد نيس��تند و بيكار شدن آنها آسيب 
جدي تر را به مراتب به كشور وارد خواهد كرد و اميدواريم 
دولتمردان كمك به مبحث نوس��ازي ش��ناورها و تهيه 
سوخت با قيمت مناسب را در دستور كار خود قرار دهند.
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افزايش ۲۰ درصدي خدمات 
رفاهي براي بازنشستگان

تبريز|مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري 
در نشست روس��اي كانون هاي بازنشستگي استان 
آذربايجان شرقي گفت: براي اجراي همسان سازي 
حقوق بازنشس��تگان نياز به 30 هزار ميليارد تومان 
اعتبار است و اميدواريم با نگاه ويژه اي كه دولت و در 
راس آن رييس جمهور به بازنشستگان دارند بتوانيم.  
جمشيد تقي زاده افزود: امسال در بخش امور رفاهي 
نزديك به ۲0 درصد افزايش خدمات نسبت به سال 
گذشته داش��تيم و كارهاي خوبي انجام شده است. 
او ادامه داد: در بخش س��فرها افزايش تعداد از ۱00 
هزارنفر به ۲00 هزار نفر را داشتيم.  مديرعامل صندوق 
بازنشستگي كش��وري در بخش ديگري از سخنان 
خود با اشاره به پرداخت وام و تسهيالت توسط اين 
صندوق گفت: در اين بخش افزايش از 300هزار فقره 
به ۴00 هزار فقره وام و افزايش سقف تسهيالت به 5 
ميليون تومان با كارمزد 5 درصد را داش��تيم و از اين 
طريق ۲000 ميليارد تومان در اختيار بازنشستگان 
قرار مي گيرد. تقي زاده خاطرنش��ان كرد: در صورت 
موافقت شهردار تبريز با اختصاص يكي از پارك هاي 
مركز شهر ما آمادگي كامل براي احداث خانه اميد در 

شأن بازنشستگان را داريم.

توقيف ۱۵ هزار خرچنگ
در عسلويه

بوشهر|فرمانده شهرستان عسلويه از توقيف يك 
دستگاه كاميون حامل ۱5 هزار خرچنگ به ارزش 
يك ميليارد و 500 ميليون ريال خبر داد. سرهنگ 
پيمان فتاحي بيان داشت: ماموران ايستگاه بازرسي 
مصطفي خميني در محور ورودي شهرستان عسلويه 
حين كنت��رل خودرو هاي عبوري به يك دس��تگاه 
كاميون يخچالدار مشكوك و آن را متوقف كردند. او 
گفت: پس از توقف و بازرسي از اين كاميون ۱5هزار 
خرچنگ فاقد هرگونه مدارك دامپزشكي، شيالت 
و گمركي كشف شد. سرهنگ فتاحي بيان داشت: 
ارزش اين محموله برابر نظر كارشناسان يك ميليارد 
و 500 ميليون ريال برآورد و در همين رابطه يك نفر 

دستگير شده است.

 آمادگي عمومي  
براي مقابله با جنگ اقتصادي

قزوين|جانشين قرارگاه پدافند اقتصادي كشور 
گفت: براي مقابله با جنگ اقتصادي دش��منان بايد 
ابزارهاي الزم و بستر مناسب را در كشور مهيا كنيم 
و مردم و مس��ووالن آماده مقابله ب��ا تهديدات اين 
عرصه باشند. سردار محس��ن ساساني در همايش 
دفاع غيرعام��ل در جنگ اقتصادي گفت: در جنگ 
اقتصادي مهم ترين ابزار همين تحريم ها هستند و 
دش��منان ما ازجمله امريكا با توجه به ساختارهاي 
بين المللي تالش كرده اند با قطع روابط تجاري ايران 
با كشورهاي جهان، ايجاد مانع براي فعاالن اقتصادي، 
محدوديت و ممنوع كردن سرمايه گذاري خارجي به 
اقتصاد كشور آسيب برسانند. ساساني گفت: امروزه 
جنگ اقتصادي ابعاد گسترده و پيچيده دارد و در واقع 
با استفاده از مولفه هاي قدرت همه بخش هاي سياسي، 
نظامي، اقتصادي، فرهنگي و فناوري كشور را هدف 

قرار مي دهند تا كشور را تسليم كنند.

مرگ دانش آموز دهدشتي 
به دليل مسموميت با ساندويچ

ياسوج|رييس اورژانس پيش بيمارستاني و مدير 
حوادث دانشگاه علوم پزشكي كهگيلويه و بويراحمد 
از فوت ي��ك دانش آموز خوابگاهي با س��اندويچ در 
دهدش��ت خبر داد. جالل پورانفرد با تاييد اين خبر 
اظهار داش��ت: خبر مس��موميت جوان ۱۷ ساله در 
خوابگاه ش��بانه روزي با غذا )ساندويچ( به مركز پيام 
اورژانس اين شهر گزارش شد. بالفاصله يك دستگاه 
آمبوالنس به محل اعزام و بعد از ارايه خدمات درماني 
اوليه دانش آموز مسموم به بيمارستان دهدشت انتقال 
يافت.  او گفت: با وجود تالش كادر پزشكي اين جوان 
دانش آموز دبيرس��تاني به دليل مسموميت باال در 

بيمارستان جان خود را از دست داد.

 آغاز برداشت سيب گالب
از باغ هاي ايذه

اهواز|برداشت سيب گالب ازسطح ۱00 هكتار 
از باغ هاي بارور شهرستان ايذه آغاز شد. مدير جهاد 
كشاورزي ايذه با بيان اينكه برداشت سيب از نيمه 
اول تا پايان آبان ماه انجام آغاز برداشت سيب گالب 
از باغ هاي ايذه مي شود، اظهار داشت: پيش بيني 
مي شود بيش از يك هزار و 500 تن سيب برداشت 
و روانه بازار مصرف ش��ود. مصطفي هنرمنديان با 
بيان اينكه ميانگين توليد و برداش��ت سيب از هر 
هكتار بيش از ۱5 تن اس��ت تصريح كرد: از ابتداي 
س��ال زراعي جاري تاكنون به منظور ارتقاء دانش 
باغداران كالس ها و  كارگاه هاي آموزشي با موضوع 
نگهداري باغ هاي س��يب، انار، هلو و زيتون در ايذه 

برگزار شده  است.

رفع تصرف اراضي ملي منطقه 
حفاظت شده شيدا

شهركرد| 3۴5 متر مربع از اراضي ملي در منطقه 
حفاظت شده شيدا در شهرستان بن رفع تصرف شد.

مديركل حفاظت محيط زيست استان گفت: 3۴5متر 
مربع از اراضي ملي در منطقه حفاظت شده شيدا در 
شهرستان بن تغيير كاربري شده بود كه با پيگيري 
حفاظت محيط زيست استان و دستور مقام قضايي، 
رفع تصرف و به وضعيت سابق بازگردانده شد و دو نفر 
متخلف تصرف اراضي ملي به شش ماه حبس تعزيري 
محكوم شدند. شهرام احمدي افزود: اراضي ملي جزو 
انفال و حقوق مردم است و حفاظت از مناطق تحت 
مديريت از وظايف و تكاليف اصلي اداره كل حفاظت 

محيط زيست استان به شمار مي رود.
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سخنگوي سازمان غذا و دارو با توجه به شرايط فعلي خبر داد 

صادرات دارو ممنوع
اگرچه مس��ووالن وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��كي پيش از اين بارها اعالم كرده بودند كه در زمان 
شروع تحريم هاي امريكا لطمه اي به بازار دارويي كشور 
وارد نمي ش��ود با اين حال به نظر مي رسد مسووالن اين 
وزارتخانه تدابير تازه تري براي شرايط تحريم انديشيده اند، 
چرا كه روز گذشته كيانوش جهانپور، سخنگوي سازمان 
غ��ذا و دارو از ممنوعيت صادرات دارو خب��ر داد تا از بروز 
هرگونه كمبود احتمالي دارو در كشور جلوگيري شود. به 
اين ترتيب صادرات داروي ايراني به 40 كشور دنيا بدون 
دريافت مجوز از سازمان غذا و دارو ممنوع شد. اين در حالي 
است كه طبق آمارهاي ارايه شده از سوي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، در س��ال ۲0۱۶ ميالدي ارزش صادرات 
دارويي ايران تنها ۶0 ميليون دالر بوده، اين در حالي است 
كه كشور آلمان به عنوان بزرگ ترين صادر كننده در اين 
بخش در س��ال ۲0۱۶ ميالدي بالغ ب��ر ۷۷ ميليارد دالر 
درآمد داش��ته و در مجموع ۱۶ درصد از صادرات داروي 

دنيا را به خود اختصاص داده است. 

   صادرات دارو فقط با مجوز سازمان غذا و دارو
ش��روع دور ت��ازه تحريم ه��ا در حالي اس��ت كه صنعت 
داروسازي كشور ۹۷ درصد نياز داخلي را با كمتر از ۸00 
ميليون دالر ارز تامين مي كند، در حالي كه براي تامين 
۳ درصد باقي مانده دارو، دولت بيش از ۱/۱ ميليارد دالر 
ارز پرداخ��ت مي كند. ميانگين تفاوت قيمت يك داروي 
توليد داخل با مشابه وارداتي آن ۳00 تا ۵00 درصد كمتر 
است. از طرف ديگر آنطور كه ايرج حريرچي، سخنگوي 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي اعالم كرده 
اس��ت، داروي مصرفي در ايران ح��دود ۱.۲ درصد از كل 
توليد ناخالص ملي و ي��ا ۱.۲ درصد كل مخارج ايراني ها 
را به خود اختصاص مي دهد كه رقم بسيار قابل توجهي 
است. به عبارت ديگر از هر ۸۳ توماني كه در ايران هزينه 
مي شود يك تومان مربوط به دارو است كه اين نشان دهنده 
اين موضوع است كه دارو در زندگي ايراني ها نقش پررنگي 
داش��ته و تحريم ها در ص��ورت اينكه تدبي��ري براي آن 
انديشيده نشود، مي تواند اين رويه را دچار اختالل كند. با 
اين حال كيانوش جهانپور، سخنگوي سازمان غذا و دارو 
درباره اين موضوع بيان كرد: » با توجه به ش��رايط فعلي 
اقتصادي و تخصيص ارز دولتي ب��ه حوزه مواد اوليه دارو 
و تجهيزات ضروري پزش��كي، هر گونه ص��ادرات در اين 
حوزه ها منوط به دريافت مجوز اداره كل مربوطه از سازمان 

غذا و دارو است.«
او افزود: » از آنجاكه ارز ترجيحي به حوزه دارو و تجهيزات 
ضروري پزشكي تخصيص مي يابد، بنابراين عمال نوعي 
يارانه مس��تقيم به اين حوزه تزريق مي شود. عالوه بر آن 

با توجه به اتفاقات ماه هاي اخي��ر و احتمال بروز كمبود 
در برخ��ي موارد دارويي و تجهيزات��ي، قاعدتا اولويت در 
 ح��وزه دارو و تجهي��زات، تامين نياز داخل��ي بيماران و 
مصرف كننده ايراني اس��ت. بر همين اس��اس هر گونه 
صادرات در اين حوزه ها به ص��ورت موردي بايد با مجوز 
اداره كل مربوطه يعني اداره كل دارو يا اداره كل تجهيزات 

پزشكي در سازمان غذا و دارو صورت گيرد.«

   13 آب�ان به بعد، اتفاق جدي�دي براي حوزه 
دارو نمي افتد

سخنگوي سازمان غذا و دارو همچنين درباره تمهيدات 
انديشيده شده در حوزه تامين دارو با توجه به تهديدات 
امريكا براي اعمال تحريم هاي جديد از ۱۳ آبان ماه، گفت: 
» از ۱۳ آبان ماه به بعد اتفاق جديدي لزوما براي صنعت 
دارو نمي افتد؛ چراكه بر خالف همه هياهوها و تبليغات 
اياالت متحده امريكا در اين عرصه، اقدامات و اتفاقاتي كه 
مي توانستند و قرار بود انجام دهند، از ماه ها پيش در اين 
حوزه انج��ام داده اند و لذا بعيد مي دانيم اتفاق جديدي از 

۱۳ آبان به بعد، افتد.«
وي افزود: »در هر حال با توجه به اقداماتي كه قبال از سوي 
طرف مقابل انجام ش��ده و همچنين تاثيرات آن بر بازار و 
صعنت دارويي كشور، همزمان تمهيداتي انديشيده شد 
كه بتوان به صورت حداكثري در مقابل اين سياس��ت ها 
مقاومت كرد؛ بنابراين انتظار اتفاق جديدي در اين عرصه 
را نداريم؛ چراكه به هر ح��ال آنها رنج ملت ها را از تحريم 
دنبال مي كنند و از ماه ها قبل نيز اين اقدام را هم در جنگ 
رواني و هم در اقدامات تهديدي خود عليه تامين كنندگان 
مواد اوليه دارويي يا بانك هايي كه تراكنش مالي ايران را 

داشتند، انجام داده اند.«
جهانپور بيان ك��رد: »با توجه به اينكه از قبل براي مقابله 
با اين تحريم ها تمهيداتي انديش��يده ش��ده، اميدواريم 
اين تمهي��دات جواب دهد و با وج��ود افزايش تحريم ها 
و تهديدها، شاهد اين باش��يم كه بتوانيم امنيت دارويي 
بيش��تري را در بازار داخلي براي م��ردم ايجاد كنيم. اما 
به هر حال اين چيزي از ش��نائت، دنائت و وقاحت طرف 
امريكايي در هدف قرار دادن سالمت مردم و محدود كردن 
راه هاي تامين غذا و داروي مردم ما كم نخواهد كرد و قطعا 
اقدامات آنها با هدف افزايش رنج يكايك مردم ايران بوده 
و اين امري ضد بش��ري، ضد حقوق بشري و ضد حقوق 

بين الملل است.«

   سهم ايران از صادرات دارو در دنيا
صادرات دارو در حالي از سوي سازمان غذا و دارو ممنوع 
شده و با رعايت شرط و شروط امكان پذير است كه پيش 

از اين هم اگرچه ايران به 40 كشور دنيا دارو صادر مي كرد 
اما س��هم چنداني از كل صادرات دارو در دنيا را نداشت. 
آمارهاي رسمي ارايه ش��ده گوياي آن است كه در سال 
۲0۱۶ مي��الدي ارزش صادرات دارويي اي��ران تنها ۶0 
ميليون دالر بوده، اين در حالي اس��ت كه كش��ور آلمان 
به عنوان بزرگ ترين صادر كننده در اين بخش در س��ال 
۲0۱۶ ميالدي بالغ بر ۷۷ ميليارد دالر درآمد داش��ته و 
در مجم��وع ۱۶ درصد از ص��ادرات داروي دنيا را به خود 

اختصاص داده است.
پس از آلمان، سوييس در رده دوم جدول صادر كنندگان 
دارو قرار مي گيرد و در سال ۲0۱۶ ميالدي با صادرات ۶۷ 
ميليارد دالر دارو ۱4 درصد از كل صادرات جهان را به خود 
اختصاص داده است. امريكا نيز ۱0 درصد از كل صادرات 
داروي دنيا را در اختيار داش��ته و حدود 4۷ ميليارد دالر 

درآمد در اين بخش داشته است.
بلژيك با صادراتي حدود 4۲ ميليارد دالر و هشت درصد 
از كل صادرات دارويي جهان در رده چهارم و انگلس��تان 
با صادراتي بالغ بر ۳۲ ميليارد يعني بيش از هفت درصد 
مجموع ارق��ام در رده پنجم جدول ق��رار دارد اما ايران با 

صادرات ۶0 ميليون دالر كاال در زمينه دارويي سهمي صفر 
درصدي از مجموع صادرات دارويي جهان داشته است.

در زمينه واردات هم كش��ور با وارد كردن يك ميليارد و 
۳۱۶ ميليون دالر دارو در س��ال ۲0۱۶ ميالدي سهمي 
معادل صفر درص��د از كل واردات دارويي دنيا را به خود 
اختصاص داده اس��ت كه البته اين رقم نسبت به واردات 
يك ميليارد و ۲۳۸ميليون دالري س��ال ۲0۱۵ با رشد 

اندكي مواجه بوده است. 
طبق آمارهاي ارايه شده از سوي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت صادرات دارو در س��ال ۱۳۹۵ رشد ۳۱ درصدي 
داشته و به ارزشي بالغ بر ۱۳۲ ميليون دالر رسيده است 
كه اين رقم در قياس با سال ۱۳۹4 بالغ بر ۳۱ ميليارد دالر 
رشد داشته و ۳4 درصد رشد منفي صادرات دارو در اين 
سال به ۳۱ درصد رشد ثبت رس��يده است .در پنج سال 
گذشته در س��ال ۱۳۹۳ بيشترين ميزان صادرات دارو را 
ش��اهد بوده ايم و در طول اين سال بالغ بر ۱۵۳ ميليون 
دالر انواع محصوالت دارويي به كشورهاي مختلف صادر 

شده است.
با اين وج��ود در آمارهايي كه مديركل امور دارو و مواد 

تحت كنترل سازمان غذا و دارو، خرداد ماه امسال اعالم 
كرد، حكايت از اين داش��ت كه در سال ۱۳۹۶، ميزان 
صادرات دارو و مواد اوليه از ايران به كشورهاي مختلف 
دنيا كه ۶ كش��ور روسيه، عراق، س��وريه، افغانستان و 
اوكراين و آذربايجان در راس آن قرار دارند، نس��بت به 

سال ۱۳۹۵، دو برابر شده بود.
 اكب��ر برندگي درب��اره اين موضوع بي��ان كرد: » بر 
اساس جمع بندي اطالعات و آمار دريافتي از تامين 
كنندگان، حجم صادرات سال ۱۳۹۶ كشور حدود 
۱۲0 ميليون دالر برآورد شده كه از اين مقدار ۱۱0 
ميلي��ون دالر دارو و ۱0 ميليون دالر مربوط به مواد 
اوليه دارو است. با وجود همه مشكالت شركت هاي 
توليدي، مقايس��ه آمارصادرات سال ۱۳۹۶با مدت 
مشابه س��ال قبل )آمار صادرات سال ۱۳۹۵ حدود 
۷0 ميليون دالر( رشد دو برابري صادرات داروهاي 
توليدي و مواد اوليه را در اين س��ال نشان مي دهد. 
بررس��ي اطالعات نشان مي دهد بيش��ترين ميزان 
ص��ادرات مربوط ب��ه داروهاي هاي تك و ش��يمي 

درماني بوده است.«

تهراني ها آب سدهاي اطراف را مصرف مي كنند 
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست 
ضمن انتقاد از ورود آب تمام سدهاي اطراف به پايتخت بر 
ضرورت تعيين سقف براي مصرف آب تهراني ها تاكيد كرد.

مسعود تجريشي درباره نقش سازمان محيط زيست در حفظ 
محيط زيست شهري گفت: وظيفه سازمان حفاظت محيط 
زيست، حفاظت از محيط طبيعي است، يعني مسائل را از 
بعد خارج از شهر نگاه مي كند. بنابراين سازمان محيط زيست 
هيچ نقشي در مسائل محيط زيستي شهري ندارد، اما در حال 
حاضر مباحث زيست محيطي در شهرها نيز مهم شده است.
او ادامه داد: از همين رو قصد داريم از كارشناسان رشته هاي 
مختلف از جمله شهرسازي استفاده كنيم تا در شوراي عالي 
شهرسازي به عنوان نماينده سازمان محيط زيست حضور 
يابند و نظرات اين س��ازمان را اعالم كنند. معاون محيط 
زيست انساني سازمان محيط زيست با بيان اينكه نگرش 
در خصوص محيط زيست ش��هري در حال تغيير است، 
اظهار كرد: در حال حاضر تغيير نگرشي ايجاد شده و وقتي 
از محيط زيست صحبت مي شود منظور فقط عرصه هاي 
طبيعي نيست، بلكه درباره محيط زيست شهري هم صحبت 

مي شود. البته مقاومت هايي درباره اين تغيير نگرش وجود 
دارد، اما ما در تالش هس��تيم تا در شكل گيري شهر نقش 
داشته باشيم، چراكه وقتي با مشكل آلودگي هوا يا پسماند 
مواجه مي شويم، همه  سراغ سازمان محيط زيست مي آيند، 
در حالي كه هيچ ربطي به سازمان محيط زيست نداشته و 
همه اتفاقات در شهرداري افتاده است. تجريشي با اشاره به 
طرح تفصيلي شهر تهران به ايسنا گفت: شهرداري براي 
ساخت و س��از طرح هاي تفصيلي و جامع دارد و در طرح 
تفصيلي پهنه ها در نظر گرفته شده است، اما متاسفانه در 
اين طرح ها به مباحث زيس��ت محيطي توجه نمي شود و 
بيشتر از بعد ساختمان سازي، معماري و شهرسازي نگاه 
مي شود. او اظهار كرد: در طرح فعلي شهر تهران اشاره اي به 
اينكه شهر نفوذ پذير باشد به اين معنا كه روان آب ها به جاي 
اينكه در جوي بتني از سطح شهر خارج شود جمع آوري 
شده و براي آبياري فضاي سبز استفاده شود، نشده است. 
البته ش��هرداري ها در طرح هاي ديگري مانند طرح هاي 
جمع آوري فاضالب، طرح جامع روان آب هاي س��طحي و 
طرح جامع رود دره ها الزاماتي را در طرح تفصيلي وارد كرده، 

بطور مثال در اين طرح هاي جامع مسير جمع آوري روان  
آب ها در نظر گرفته شده است. معاون محيط زيست انساني 
سازمان محيط زيست خاطرنشان كرد: از آنجا كه همه چيز 
در طرح تفصيلي مشخص ش��ده، سازمان محيط زيست 
ديگر نمي تواند خيلي در آن دخالت داشته باشد بطور مثال 
اگر در طرح جامع شهر تهران درباره منطقه كن از سازمان 
محيط زيست نظرخواهي مي شد و سازمان محيط زيست 
درشوراي عالي شهر سازي اين منطقه را به دليل اهميت آن 
جزو محدوده شهر تهران حساب نمي كرد تا در آنجا ساخت و 
ساز انجام نشود مي توانستيم از ساخت و ساز هاي بي رويه در 
اين منطقه جلوگيري كنيم، اما اين اتفاق نيفتاده و قاعدتا در 
حال حاضر ديگر سازمان حفاظت محيط زيست نمي تواند 

مانع ساخت و ساز در اين منطقه شود. 
تجريشي با بيان اينكه برخي از مس��ووالن به موضوعات 
محيط زيس��ت اهميت مي دهند، خاطرنشان كرد: سعي 
كرديم موضوعاتي را در خصوص آب تهران مبني بر اينكه 
شهر تهران تا چه حد قرار است آب مصرف كند، مطرح كنيم، 
چرا بايد شهر تهران آب تمام حوضه هاي آبريز را براي خود 

اختصاص دهد؟ او با تاكيد براينكه بايد آمايش سرزميني 
داشته باشيم و سازمان محيط زيست نيز بر آن نظارت داشته 
باشد، اظهار كرد: آب سد ماملو، بخشي از سد طالقان، سد الر، 
سد لتيان و سد كرج همه به تهران وارد مي شود، در حالي 
كه بايد براي جمعيت شهر تهران يك سقفي در نظر گرفته 
شود تا بتوان براي آن برنامه ريزي كرد. تا چه زماني قرار است 
شهرهاي اطراف تهران را خالي از سكنه كرده كشاورزي را از 
بين برده و آب زيرزميني را بطور كامل مصرف كنيم و بدون 
در نظر گرفتن هيچ سقفي همه چيز را براي تهران بياوريم و 
بعد با مشكالتي مانند آلودگي هوا و ترافيك و... مواجه شويم. 
او با تاكيد براينكه سازمان محيط زيست بايد در خصوص 
توسعه ش��هر، حريم شهر، استقرار صنايع اظهارنظر  كند، 
يادآور شد: در آيين نامه استقرار صنايع در سال ۱۳4۱ آمده 
براي آمايش سرزمين و توسعه يكنواخت در كل كشور هيچ 
صنعتي در محدوده ۱۲0 كيلومتري شهرها نبايد باشد، اما 
در حال حاضر دور تا دور تهران پر از صنعت است و ۲0 درصد 
جمعيت و اقتصاد كش��ور در يك محدوده كوچك وجود 
دارد. تجريش��ي با بيان اينكه در اين سال ها بهانه دولت ها 

اين بوده كه آمايش سرزمين ندارند، گفت: ندانستن ها در 
خصوص محيط زيست شهري از جهل نيست بلكه به قصد 
تخريب محيط زيست است. اگر شاخص هاي بين المللي 
را نگاه كنيم رتبه ما هميشه در پايين ترين رتبه ها در حوزه 
محيط زيست بوده است، درحالي كه ما كشوري با تمدن 

بسيار زياد هستيم. 
با توجه به مسائلي كه وجود دارد اگر نتوانيم برنامه مشخصي 
داشته باشيم قطعا با چالش هاي بيشتري در آينده روبرو 
خواهيم شد. او درباره برنامه هاي اين سازمان براي بهبود 
وضعيت محيط زيست ش��هري گفت: برنامه ما اين است 
كه براي ش��ش ماهه دوم سال راهكارهاي كم هزينه پراثر 
را در خصوص كاهش آلودگي هوا ارايه دهيم. همچنين در 
خصوص پسماند در سال گذشته درخواست يك ميليارد 
دالر اعتبار از صندوق توس��عه براي ساماندهي پسماندها 
به ويژه در شمال كشور را داشتيم، اما متاسفانه نمايندگان 
مجلس با آن مخالفت كردند. برنامه  ريزي هاي متعددي در 
اين خصوص صورت گرفته، اما قطعا تا بودجه اي نباش��د، 

نمي توان كاري انجام داد.

اعتراض به صدور پروانه شكار پرندگانارسال پیامک پرداخت وجه به اولیای دانش آموزان
طبق قانون، مدارس حق دريافت وجه از دانش آموزان و اولياي آنها را ندارند، 
اما تامين هزينه هاي جاري مدرسه، برگزاري كالس هاي فوق برنامه بعضا 
اجباري و... بهانه هايي اس��ت براي گرفتن پول از دانش آموزان. تا به حال 
دريافت اين وجوه حساب و كتابي هم نداشت و مبلغ دريافتي و محل هزينه 
آن به طور دقيق مش��خص نبود. حاال با افتتاح حساب يكپارچه، تكليف 
هزينه كرد اين مبالغ مشخص مي ش��ود. گرچه وزارت آموزش و پرورش 
سعي مي كند به طور شفاهي مجوز دريافت پول را به مديران مدارس بدهد 
و در مصاحبه ها اعالم كند دريافت پول غيرقانوني است، اما ديروز مشاور 
وزير آموزش و پرورش از اس��تقرار حساب يکپارچه در ۸۵ هزار مدرسه تا 
پايان آبان خبر داد و گفت: اگر ولی دانش آموز به مدرس��ه برود و بابت هر 
هزينه فوق برنامه مبلغی بپردازد، »کد شناسه« خاصی به آن تعلق می گيرد 
و کامال قابل رهگيری است و به محض واريز مبالغ، پيامکی برای اولياء ارسال 
می شود. منصور مجاوری در مراسم افتتاح سامانه حساب يکپارچه مدارس 
با بيان اينکه سامانه حساب يکپارچه مدارس به علت شفاف سازی منابع 
مالی عظيمی که وارد مدارس می شود طراحی شده گفت: به اين ترتيب 
هم سرانه های دولتی و هم واريزی های والدين مشمول حساب يکپارچه 
می شوند. او افزود: حساب يکپارچه در سال ۹۵ اجرا شد ولی ابهاماتی از سوی 
دستگاه های نظارتی داشت و کليه حساب های پشتيبان غيرقانونی اعالم 
شدند، اما توانستيم موانع را با رويکرد جديدی رفع کنيم. مشاور وزير آموزش 
و پرورش با بيان اينکه ۸0 تا ۸۵ عنوان فعاليت فوق برنامه داريم گفت: در 
فاز اول ۸۵ هزار مدرسه به سامانه وصل می شوند. کدشناسه هايی را تعريف 
کرديم و مرکز فناوری اطالعات برای ۱4.۵ ميليون دانش آموز کد تعريف 
کرده است. مجاوری ادامه داد: اگر ولی دانش آموز به مدرسه برود و بابت هر 
هزينه فوق برنانه مبلغی بپردازد کدشناسه خاصی به آن تعلق می گيرد و 
کامال قابل رهگيری است و به محض واريز مبالغ، پيامکی برای اولياء ارسال 
می شود. او افزود: در کنار سامانه حساب يکپارچه، سامانه حسابداری مدارس 
در حال طراحی است که هر دو به هم لينک می شوند و همه مبالغ دريافتی 
دارای سند حسابداری شده و مشخص می شود هر مدرسه در طول سال 

چقدر دريافتی داشته است. مشاور وزير آموزش و پرورش افزود: کليه مديران 
مدارس دولتی ملزم به استفاده از اين سامانه هستند و دريافت هرگونه وجه 
نقد در مدارس ممنوع است و از طريق پوز و درگاه الکترونيکی و يا اپليکيشن 

طراحی شده سامانه که قابل نصب است، واريز می شود.
مجاوری در پاسخ به اينکه مدارس دقيقا از چه تاريخی ملزم به اجرای اين 
طرح هستند؟ اظهار کرد: از آخر آبان ماه بر اساس فرايندهای طی شده بايد 
بتوانيم گزارش های مفصلی به انجمن های اولياء و مربيان و استان ها بدهيم. 
تا آخر آبان برای کليه ۸۵ هزار مدرسه حساب يکپارچه مستقر است. برای 
هر مدرسه حسابی با کد 4۱۵ در بانک ملی داريم و هرگونه حسابی جز اين 
خالف ضوابط است. او با بيان اينکه برخی مردم نمی توانند از طريق کارت 
بانکی پرداختی داشته باشند و امکان ارائه چک هم وجود دارد که آن هم 
در سيستم ثبت می شود عنوان کرد: تا پايان آبان کليه ۸۵ هزار مدرسه بايد 
به اين سامانه وصل شوند. از امروز کليه مديران کل و روسای مناطق بايد 
نظارت مستقيم کنند که وجه نقدی دريافت نشود. اگر مدرسه ای از اين 
روش ها استفاده نکند طبق ضوابط با آنها برخورد می شود. او تاکيد کرد: 
امکان جابه جايی هيچ پولی از مدرس��ه ای به مدرسه ديگر يا از مدرسه به 

آموزش و پرورش وجود ندارد.

اسماعيل كهرم با اش��اره به ويروس آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان 
به تصميم س��ازمان محيط زيس��ت مبني بر صدور پروانه ش��كار 
پرندگان اعتراض كرد. اس��ماعيل كهرم، پرنده ش��ناس و دكتراي 
بوم شناس��ي با بيان اينكه آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان طي سال 
گذشته به مرگ و معدوم س��ازي يك ميليون و ۵00 هزار مرغ در 
مراغداري هاي سراسر كشور منجر شده است، اظهار داشت: ديگر 
همه متوجه ش��ده اند كه پرندگان مهاجر، به عنوان عامل ش��يوع 
آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در جهان شناخته مي شوند. هر ساله 
براي جلوگيري از خسارات ناشي از اين بيماري كه از جنوب شرق 
آسيا تا ايران خس��ارات بس��ياري به بار مي آورد تدابير و اقدامات 
جدي تري در دست اجرا قرار مي گيرد اما امسال در كمال تعجب 
شاهد آن هس��تيم كه در كش��ورمان، رويه مبارزه با اين بيماري 

مهلك معكوس شده. 
كهرم توضيح داد: در جايي كه طي دو س��ال گذشته صيد و شكار 
پرندگان در سراسر كشور ممنوع شده بود، حاال براي صيد و شكار 
پروانه صادر مي شود. آن هم در دفاتر پيشخوان دولت تا كار فروش 
جواز ش��كار به حد ممكن تسهيل ش��ود. او ادامه داد: از مسووالن 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت س��وال مي كنم بر چه اس��اس 
چنين تصميمي گرفته اند؟ كهرم تاكيد كرد: به ايش��ان و س��اير 
دس��ت اندركاران پيش��نهاد مي كنم با يك جست وجوي ساده در 
گوگل درباره H۱ و H۵ كمي مطالعه كنند. اين ويروس، بي دليل 

آنفلوآنزاي »فوق حاد« نام نگرفته. 
اين يك ويروس هوش��مند است كه به س��ادگي با تغيير ژنتيكي، 
خود را با سلول هاي بدن ميزبان سازگار مي كند. اين پرنده شناس 
اضافه ك��رد: در حالي كه پيش��تر كانون هاي آنفلوآنزا در كش��ور 
شناسايي ش��ده، صدور پروانه شكار پرنده دو حالت دارد. يا آقايان 
اطمينان حاصل كرده اند كه اين بيماري در كش��ورمان ريشه كن 
ش��ده كه بايد اين ادع��ا را اثبات كنند يا در حال��ي كه كانون هاي 

بيماري در كشور فعال است براي راضي نگه داشتن شكارچيان، با 
صدور جواز شكار پرنده، س��المت مردم و اقتصاد كشور را به بازي 
گرفته اند. او با بيان اينكه تنها يك مرغابي آلوده به آنفلوآنزاي فوق 
حاد پرندگان براي آلوده كردن يك گله ش��امل ۳0 مرغابي كافي 
است به مهر گفت: سرعت انتشار اين ويروس بسيار زياد است و در 
حال حاضر كه حدود ۲۵0 تاالب طبيعي و مصنوعي در كشورمان 
ميزبان پرندگان مهاجر هستند يك بي احتياطي ساده مي تواند به 
خساراتي بينجامد. كهرم در واكنش به اينكه با وجود هشدارهاي 
سازمان دامپزشكي و وزارت بهداشت، يكي از كارشناسان سازمان 
حفاظت محيط زيست، آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان را براي انسان 
بي خطر دانسته گفت:  به عنوان يك پرنده شناس هشدار مي دهم و 
اخطار مي كنم كه صيد و شكار و عرضه پرندگان مهاجر،  خساراتي 

هنگفت را براي صنعت مرغداري در بر دارد. 
در پي هش��دارهاي سازمان دامپزش��كي و به منظور جلوگيري از 
ش��يوع آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان، س��ازمان حفاظت محيط 
زيس��ت در پاييز سال هاي ۹۵ و ۹۶ هرگونه صيد و شكار پرندگان 

را در سراسر كشور ممنوع اعالم كرد. 
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نياز به شركت هاي تخصصي 
براي گردشگري سالمت 

عضو هيات رييسه كميس��يون بهداشت و درمان 
مجلس گفت: توسعه گردشگري سالمت نيازمند 
ايجاد شركت هاي خاص وتخصصي است تا بتوان 
ب��ه طريق اصولي بيمار را از فرودگاه تا بس��تري در 
بيمارستان و در نهايت مرخص شدن از بيمارستان 
تحت حمايت ق��رار داد. جمالي سوس��في درباره 
توسعه گردشگري سالمت در كشور، گفت: توسعه 
گردش��گري س��المت در كش��ور نيازمند ترسيم 
شركت هاي تخصصي- خاص است تا بتوان گردشگر 
را به نحو مطلوب در امور درماني و پزشكي ياري داد. 
نماينده مردم رودبار در مجلس ش��وراي اسالمي 
تصريح كرد: ساماندهي گردشگري سالمت زماني 
امكان پذير است كه از مبدا ورود گردشگر تا پيگيري 
امور درماني بر محور شركتهاي تخصصي گردشگري 
استوار شود. جمالي سوس��في افزود: واسطه گري 
و داللي تضمين مناسبي براي توسعه گردشگري 
سالمت نيست واگر بخواهيم گردشگري سالمت را 
به نحو كارشناسي شده عملياتي كنيم مي بايست، 
تمام امور تحت حمايت يك شركت تخصصي قرار 
بگيرد تا پذيرش بيمار تا مرخصي از بيمارس��تان 
روند اصولي داشته باش��د. او ادامه داد: شركت هاي 
تخصصي گردشگري سالمت مي بايست، مجوزهاي 
الزم را از وزارت بهداشت يا نهادهاي ذي ربط كسب 
كرده باشند تا سكان گردشگري سالمت را به دست 
بگيرند تا از داللي در اين عرصه جلوگيري ش��ود. 
نماينده مردم رودبار درمجلس افزود: شركت هاي 
تخصص گردشگري س��المت مي تواند بطور كلي 
نيازمندي هاي بيمار را در حوزه درمان را با ارتباطاتي 
تخصصي كه با بيمارستان ها دارند به نحو مطلوب 
برقرار كنند بنابراين براي رونق گردشگري سالمت 

نگاه به اين حوزه مي بايست تخصصي باشد. 

تمديد 3 ماهه قرارداد بيمه 
تكميلي بازنشستگان

مديرعامل شركت بيمه تكميلي آتيه سازان حافظ 
با اش��اره به اينكه صندوق بازنشستگي كشوري 
براي س��ه ماه و آموزش و پ��رورش براي يك ماه 
قراردادش��ان را تمديد كرده اند گفت: اگر اين دو 
نهاد بخواهند بيمه تكميلي خود را صندوقي ادامه 
دهند فقط ما هس��تيم و  مي توانند عقد قرارداد 
داشته باشند، اما اگر بخواهند وارد امر بيمه گري 
شوند بايد مناقصه انجام شود. مهدي رياحي فر 
در نشستي خبري با بيان اينكه آتيه سازان حافظ 
صد در صد متعلق به سازمان بيمه سالمت است 
و به موجب مصوبه هيات وزيران در سال ۸۲ جزو 
شركت هاي مادرتخصصي بيمه سالمت شناخته 
ش��د گفت: طبق ماده ۶ بيمه خدمات همگاني 
گفته ش��ده همه ش��ركت هاي بيمه مجازند در 
امور بيمه درماني مكمل و مضاعف مش��اركت و 
مداخله كنند. او افزود: نزديك به هفت ميليون و 
۳۹۱ هزار و ۳۶0 بيمه شده داريم. اگر بخواهيم 
اختاللي در اين خدمت رس��اني ايجاد كنيم به 
دور از انصاف اس��ت. اخيرا نامه اي از سنديكاي 
بيمه ش��دگان منتشر ش��ده بود كه ظاهرا متن 
آن به صورت محرمانه به وزارت بهداش��ت رفته 
بوده مبني بر اينكه بعد از ۱۷ سال فعاليت بيمه 
آتيه سازان حافظ غيرقانوني است، اما نامه اي به 

اين شماره وجود ندارد. 

مدرسه مهم ترين مكان براي 
پيشگيري از اعتياد 

مديركل پيشگيري س��تاد مبارزه با مواد مخدر 
»س��ن« ش��روع مصرف موادمخد را ۱۵ سالگي 
اعالم و تاكيد كرد: اين در حالي اس��ت كه س��ن 
سرنوش��ت س��از اعتياد ۱۶ تا ۲۵ سالگي است 
حال آنك��ه ميانگين س��ن ابتال را ۲۲ س��الگي 
مي دانند. همچنين بين سنين ۱۶ تا ۳4 سالگي 
نيز بيش��ترين مصرف كنندگان را داريم. عارف 
وهاب زاده با اش��اره به نا آگاهي والدين در حوزه 
اعتياد گفت: بيش از ۵0 درصد اولياء بعد از س��ه 
تا پنج سال از اعتياد فرزندش��ان آگاه مي شوند. 
او افزود: برخي والدين هم نگرش مثبت نس��بت 
به مصرف سيگار و قليان دارند و مصرف آن را در 
فرزندانشان جدي تلقي نمي كنند. او با بيان اينكه 
برخي مبتاليان به اعتياد نيز سابقه مصرف مواد 
در خانواده دارند و خانواده دچار آسيب هايي است 
گفت: بحث سبك زندگي و آگاهي والدين را چقدر 
جدي مي گيريم؟ مدرسه مهم ترين مكان براي 
پيشگيري است و طيف وسيعي از گروه هدف در 
دسترس است. وهاب زاده افزود: يك مشكل ما در 
مدرسه اين است كه پيوند مثبت كودك با خانواده، 
اجتماع و مدرس��ه را كمتر مش��اهده مي كنيم. 
بايد فرصت مش��اركت دانش آموز را در جامعه و 
خانواده با همسال خودش بدهيم. چقدر نشاط در 
مدارس وج��ود دارد و چرا بچه ها عالقه زيادي به 
مدرسه ندارند؟ آيا ناشي از فشار تحصيلي است يا 

مشكالت خود معلمان است؟ 
او ادام��ه داد: تحقيقات نش��ان مي ده��د از ۱۵ 
سالگي كه سن شروع مواد است بايد برنامه هاي 
توانمندس��ازي را در مدارس داش��ته باشيم. در 
همي��ن راس��تا در آم��وزش و پ��رورش آموزش 
مهارتهاي خودمراقبتي و تاب آوري مدنظر است 
و برنامه هايي ش��روع شده اس��ت. اما برنامه هاي 
پيشگيري دير بازده اس��ت. بايد از سنين پايين 
ش��روع كنيم و حتما آموزش ها مس��تمر باشد. 
وهاب زاده با اشاره به اينكه موفق شديم محتواي 
درسي را بعد از ۲۱ سال از مصوبه ستاد ايجاد كنيم 
و در پايه هشتم بحث آسيب ها به خصوص اعتياد را 
در كتب درسي گنجانده ايم گفت: البته محتواهايي 
از اين دست در ساير پايه ها مشاهده نمي شود. وي 
ادامه داد: از دو س��ال قبل براي آموزش معلمان 
برنامه هايي را شروع كرده ايم و كادر متخصصي را 
آموزش داده ايم كه به ساير معلمان آموزش دهند. 
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تدابير ضد تحريمي  در صنعت هوايي
گروه راه و شهرسازي|

فاز جديد تحريم هاي امريكا عليه ايران ازفردا )5نوامبر( 
آغاز مي شود و صنعت هوايي يكي از حوزه هايي است 
كه بيش از س��اير حوزه هاي حم��ل و نقل تحت تاثير 
تحريم ها ق��رار مي گيرد و دليل آن هم اين اس��ت كه 
بيش از 60 درصد هزينه ايرالين ها ارزي اس��ت و آغاز 
تحريم ها مشكالتي در هماهنگي ميان درآمد- هزينه 
ايجاد مي كند، بحث تامين هواپيماي نو و دس��ت دوم 
هم در سايه تحريم ها بسيار سخت و حتي غيرممكن 
مي ش��ود و ... در واقع آغ��از تحريم ها مي تواند صنعت 
هوايي را با چالش بزرگي روبرو كند چالشي كه خروج از 
آن نيازمند برنامه ريزي مدون و دقيق است ضمن اينكه 
تالش مستمر مسووالن صنعت هوايي را هم مي طلبد.

اما آغاز مش��كالت در صنعت هوايي كش��ور در حالي 
اس��ت كه طي دو س��ال پيش و با لغو تحريم ها عليه 
ايران و اجراي برجام، اقدام��ات موثري در اين زمينه 
رخ داد و قرارداد خريد 200 هواپيماي نو با سه شركت 
هواپيماس��از بزرگ امضا ش��د، البته طي اين دو سال 
تنها 16 هواپيما نو وارد ناوگان صنعت هوايي ش��د اما 
در صورت پايبندي امريكا به برجام مي توانس��تيم در 
سال هاي آينده ش��اهد تغييرات شگرفي در نوسازي 

ناوگان هوايي كشور باشيم.
حال در آستانه آغاز دور جديد تحريم ها عليه ايران مدير 
عامل هواپيمايي جمهوري اس��المي ايران از مذاكره 
با روس ها براي خريد هواپيما س��وخو 100 و نوسازي 
ناوگان ايرالي��ن ملي خبر مي ده��د و مي گويد: با هر 
تامين كننده اي كه بتواند بدون نياز به مجوز اوفك به 
ايران اير هواپيما بفروشد، مذاكره مي كنيم، حتي سراغ 
هواپيماهايي مانند سوخو 100 يا هواپيماهايي كه توليد 

كشور هاي غيراروپايي هستند، هم رفته ايم.
به گزارش تسنيم، فرزانه ش��رفبافي با اشاره به برنامه 
هما براي نوسازي ناوگان خود مي گويد: از هر كسي كه 
بتواند هواپيماي مورد نياز هما را تامين كند، استقبال 
مي كنيم و اگر شركتي بتواند بدون مجوز اوفك به ايران 
هواپيما بفروشند و قابليت مذاكره داشته باشند، روند 

خريد هواپيماها را بررسي مي كنيم.
مديرعامل ايران اير همچنين با اشاره به سفر اخير خود 
به جمهوري آذربايجان مي گويد: در اين سفر توسعه 
همكاري ها و احتمال كد شيرينگ ايران اير و شركت 

بوتو بررسي شد.
ش��رفبافي ادامه مي دهد: بحث هندلين��گ و امكان 
پروازهاي با واسطه از طريق باكو به اروپا هم در اين سفر 
مورد بحث قرار گرفت و با استقبال طرف آذربايجاني 

مواجه شد.
 )Alliance( او با يادآوري اينكه حتي ام��كان اتحاد
هم مورد بررس��ي قرار گرفت، مي افزايد: قرار است در 
دور مذاكرات بعدي نمايندگان آزال در ايران و ايران اير 
مهمان باشند و سازمان هواپيمايي كشوري و شركت 

فرودگاه ها هم در اين جلسات همراهي خواهند كرد.
اظهارات مديرعامل شركت هواپيمايي ايران اير درباره 
مذاكره با شركت سازنده سوخو 100 در شرايطي انجام 
مي شود كه بهمن سال گذشته، يك فروند هواپيماي 
س��وخو 100 براي معرفي به ايرالين هاي داخلي وارد 
ايران شد و در همان زمان اعالم شد كه با اعمال تغييرات 
صورت گرفته در قطعات مورد استفاده در اين هواپيما، 

ديگ��ر نيازي به ص��دور مجوز اوفك ب��راي خريد اين 
هواپيماي 20 تا 25 ميليون دالري نيست.

درواقع شركت هواپيماي سوخو 100، آخرين تغييرات 
را اعمال كرده و برخي محدوديت ها مربوط به قطعات 
امريكايي كه وجود داش��ت را برطرف كرده اس��ت و با 
توجه به اينكه ميزان قطعات امريكايي اين هواپيما به 
كمتر از 10 درصد كاهش پيدا كرده است، امكان خريد 
ايرالين هاي ايراني از اين شركت وجود دارد، ضمن اينكه 
س��وخو هم عالقه مند بود تا اين هواپيما را با تغييرات 
اعمال شده براي ايرالين هاي ايراني به نمايش بگذارد 
تا در صورت تمايل ش��ركت هاي هواپيمايي داخلي با 
آنها وارد مذاكره شده تا در قالب اجاره يا خريد اين نوع 

هواپيما وارد ناوگان كشور شود.
البته با آغاز گمانه زني ها درباره مذاكره ش��ركت هاي 
كوچك هواپيمايي براي خريد سوخو 100، بسياري 
از كارشناس��ان صنعت هوايي به اين موضوع واكنش 
نشان دادند و اعالم كردند كه ديگر شركت هاي سازنده، 
گزينه هاي مشابه بهتري را براي خريد در اختيار ايران 
قرار مي دهند كه هم از لحاظ كيفيت و كارايي باالتر از 
هواپيماي س��وخو 100 هستند و هم اينكه ارزان تر از 
اين هواپيما به فروش مي روند اگرچه مس��ووالن اين 
بخش همچنان اصرار دارند كه هواپيماي سوخو 100 
با توجه به قابليت ها و توانمندي ها و همچنين زير 100 
نفره بودن مي تواند فرودگاه كوچك كشور را به يكديگر 

وصل كند. 
اظهارات مس��ووالن صنعت هوايي در حالي است كه 
كارشناس��ان اين صنعت معتقدند كه ارزان تر بودن 
۳0 درصدي اين هواپيما نسبت به هواپيماهايي از اين 
رده كه يكي از داليل عالقه مندي ايرالين هاي ايراني به 
خريد اين هواپيماست يا اينكه ميانگين مصرف سوخت 

مطلق اين هواپيما در هر مايل، نسبت به هواپيماهاي 
مشابه حدود 1۴ درصد كمتر است، در شرايطي است 
كه با توجه به تعداد صندلي، ميانگين مصرف سوخت 
اين هواپيما به ازاي هر »مايل بر صندلي« از هواپيماهاي 

مشابه اندكي بيشتر مي شود. 
آرمان بيات، كارش��ناس ارشد حوزه هوايي با اشاره به 
اينكه با توجه به ويژگي هاي صنعت هوايي ايران، انتخاب 
هواپيماه��اي ايرباس و بويينگ ب��راي خريد توصيه 
نمي شود، مي افزايد: با در نظر گرفتن موارد ذكر شده در 
باال، ليست انتخاب ايرالين هاي ايراني به دو نمونه جت 
منطقه اي يا هواپيماهاي توربو كراپ )ملخ دار( محدود 
مي شود كه بازار هواپيماي ملخ دار در دست »اي تي آر« 
و »بمباردير« كانادا است و بازار جت منطقه اي در دست 

»بمباردير« كانادا و »امبراير« برزيل است.
او اضافه مي كند: سوخو سوپر جت تازه وارد بازار شده 
و از س��ال 2006 براي اخ��ذ صالحيت ها تالش هايي 
داش��ته اس��ت كه اگر با نگاه اقتصادي و بهره وري به 
انتخاب ه��اي موجود نگاه كنيم، عالمت س��وال هاي 
بسياري براي خريد هواپيماي سوخو 100 پيش روي 
ما قرار مي گيرد. بيات مي گويد: براساس ادعاي شركت 
سوخو، يكي از امتيازات اين هواپيما قيمت ارزان تر آن 
است كه به ادعاي مسووالن اين شركت سوخو 100، ۳0 
درصد ارزان تر از هواپيماهاي مشابه به فروش مي رسد 
كه ناگفته نماند كه قيمت واقعي هواپيما در كاتالوگ 
كمپاني مشخص نمي شود بلكه تقاضاي بازار قيمت را 
تعيين مي كند زيرا شركت سازنده هواپيما براي ثبت 

سفارش ناچار به همراهي با خواست بازار است.
به گفته اين فعال حوزه هوايي، در هواپيماهايي با برد 
متوس��ط يا هواپيماهاي با برد بلند، خريدار تخفيفي 
حدود ۴0 تا 50 درصد دريافت مي كند به عنوان نمونه 

اگر دركاتالوگ قيمت هواپيما 100 ميليون دالر باشد 
با چانه زني، مبلغ پرداخت ش��ده ح��دود 50 ميليون 
دالر مي شود و هرچقدر تعداد هواپيماها بيشتر باشد 
قيمت ها هم كاهش مي يابد. او علت تخفيف ۴0 تا 50 
درصدي هواپيما را هزينه بر بودن ساخت آن مي داند و 
مي گويد: توليد هواپيما بسيار هزينه بر است و شركت 
س��ازنده براي خريد بايد با خواست بازار همراهي كند 
تا بتواند تعداد بيش��تري را به فروش برساند تا هزينه 
طراحي ابتدايي هواپيما تامين شود. كارشناس حوزه 
هوايي مي افزايد: تخفيف در مورد هواپيماهايي با برد 
كوتاه كه تقاضاي بيش��تري دارند و بيشترين بخش 
ناوگان هوايي كشورها را تشكيل مي دهند، حدود 25 
تا ۳0 درصد اس��ت به عنوان نمونه كمپاني بمباردير 
يك��ي از هواپيماهاي خ��ود را كه از نوع س��ي آر جي 
اس��ت و ۳5 ميليون دالر ارزش دارد، 25 ميليون دالر 
به ايرالين هامي فروش��د، به عبارتي هيچ كش��وري با 
قيمت كاتالوگ، هواپيما را نمي فروشد برهمين اساس 
استدالل سوخو براي تخفيف ۳0 درصدي در فروش 
هواپيما با توجه به تقاضاي كم براي خريد اين هواپيما 
پذيرفته نيس��ت. او اظهار مي كند: تقاضا براي خريد 
س��وخو 100 باال نيست و ادعاي سوخو 100 مبني بر 
ارزان تر بودن هواپيما هم درست نيست، زيرا قيمت در 

مذاكره مشخص مي شود نه در وبسايت.
به گفته بيات نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرارگيرد 
بحث ارايه خدم��ات پس از فروش هواپيماس��ت كه 
سوخو به دليل اينكه تازه وارد بازار صنعت هوايي شده 
و متقاضي چنداني هم ندارد و تاكنون حدود ۹0 فروند از 
اين هواپيما فروخته شده است خدمات رساني مناسبي 
ندارد در حالي كه شركت هايي مانند بمباردير و امبرائر 
س��االنه تعداد زيادي هواپيما را به كشورهاي مختلف 

مي فروشند و همين موضوع بهبود پشتيباني شركت 
سازنده را رقم مي زند. اين كارشناس حوزه هوايي ادامه 
مي دهد: شركت سوخو 100 در بين سال هاي 2011 
تا 2016، بي��ش از ۹0 فروند هواپيما فروخته كه تنها 
65 هواپيماي آن عملياتي است و اين تعداد هواپيما در 
اين مدت، 1۷1 هزار ساعت پرواز داشته اند كه اين رقم 
براي هواپيماهاي تازه توليد شده بسيار ناچيز است و 
بحث مشكالت در پشتيباني قطعات يدكي، مصرفي و 
در نظامنامه تعميراتي اين هواپيما را نشان مي دهد و 
گوياي آن است كه فرآيند چك هاي دوره اي و بازبيني 

در اين هواپيما مناسب نيست.
بي��ات مي گويد: با افزاي��ش دوره بازبيني، ميزان بهره 
وري هم رش��د مي كند اما در نظامنامه شركت سوخو 
ش��اهد دوره هاي بازبيني مناسب نيستيم و برهمين 
اساس، خريد هواپيمايي كه نمي تواند به صورت واقعي 
در اختيار مديريت و برنامه ريزي ايرالين ها بوده و بهره 
وري مناسبي داشته باشد حتي اگر رايگان هم در اختيار 

ايرالين ها قرار بگيرد، ارزش ندارد.
با اظهارات اين كارشناس ارشد صنعت هوايي و بسياري 
از فعاالن صنع��ت هوان��وردي، اما و اگرهاي��ي درباره 
خريد س��وخو 100 توسط ايران اير و ساير شركت هاي 
هواپيمايي ايجاد مي شود بنابراين خواسته مي شود كه 
براي خريد و مذاكره درباره اين هواپيما دقت بيشتري 

لحاظ شود.

  پرواز آنتونف ۱۴۰ با موتور جديد 
فارغ از امكان خريد س��وخو 100 ب��راي ايرالين هاي 
ايراني پس از آغاز تحريم هاي امريكا عليه كشورمان، 
مشاور رييس جمهوري در گفت وگويي اعالم كرد كه 
امكان استفاده از هواپيماي آنتونف 1۴0 ساخته شده 
در صنايع دفاع كشور، با تغييراتي امكان پذير مي شود.

بهره گيري از اين هواپيم��ا از همان ابتدا با انتقادهايي 
همراه بود و ثبت دو س��انحه س��قوط آنتونف 1۴0 در 
سال 8۹ و ۹۳ انتقادها به اين هواپيما را دوچندان كرد. 
علي اكبر تركان درباره انتقاداتي كه به هواپيماي ايران 
1۴0 مي ش��ود كه در دوره اس��المي، وزير كنوني راه و 
شهرس��ازي در صنايع دفاع مورد استفاده قرار گرفت، 
مي گويد: نام اين هواپيما آنتونف1۴0 اس��ت كه اتفاقا 
هواپيماي بسيار خوبي از نظر بال و بدنه محسوب مي شود 

و هنوز هم در كالس خودش بهترين هواپيما است.
مش��اور رييس جمهوري افزود: ضعف اين هواپيما در 
موتور آن است و از آنجايي كه در ايران، ارتفاع از سطح 
دريا زياد اس��ت و درجه حرارت باال است و در اصطالح 
 hot and high هوان��وردي ايران جزو كش��ورهاي
است بايد موتور قوي تري داش��ته باشد كه اخيرا هم 
موتور كانادايي انتخاب شده كه در هواپيماي ايران 1۴0 
استفاده شود تا اين هواپيما به زودي بتواند در مسيرهاي 

هوايي كشورمان فعاليت داشته باشد.
ناگفته نماند كه در سال 1۹۹6 شركت هواپيماسازي 
آنتونوف قراردادي را با ش��ركت هواپيماسازي هسا 
ايران امضا ك��رد كه به موج��ب آن اجازه نامه توليد 
اي��ن هواپيما در اي��ران و در اس��تان اصفهان تحت 
نام اي��ران-1۴0 فراز صادر ش��د و بعض��ي قطعات 
الكترونيكي مدل ساخت ايران، گونه ارتقاءيافته تري 

نسبت به مدل اكرايني داشت. 

مديربخشزلزلهمركزتحقيقاتراه،مسكنوشهرسازيبررسيكرد

دليل فروريزش  سريالي در پرخطرترين مسير تهران
فرو نشست سريالي زمين در تهران كه از تابستان سال 
۹5 با فرو نشست خيابان پيامبر شروع شد، همچنان 
ادامه دارد و در آخرين فرو نشست خيابان مولوي براي 
چندمين بار دچار فروريزش ش��د. بع��د از اين حادثه 
شهرداري منطقه 12 به پر كردن حفره 8 متري ناشي 
از اين فرو ريزش اقدام كرد كه به دليل عدم اس��تفاده 
از مصالح مناسب براي خاك سست منطقه، نشست 

ديگري در همان محل رخ داد.
به گزارش ايسنا، علي بيت اللهي با اشاره به فروريزش 
دوباره خياب��ان مولوي، گفت: فروريزش��ي دوباره در 
امتداد خيابان مولوي منطقه 12 شهر تهران در ساعات 
ش��امگاهي روز پنجش��نبه 10 آبان ماه رخ داد. نقطه 
فروريزش زمين در گوشه شمال غربي تقاطع خيابان 
مولوي با خيابان مصطفي خميني و اندكي به سمت 

شمال است. 
دبير كارگروه ملي زلزله، لغزش اليه هاي زمين، ابنيه و 
شهرسازي با اشاره به ابعاد اين فرورريزش، توضيحاتي 
درب��اره اين حادث��ه عنوان ك��رد و گفت: بر اس��اس 
مشاهدات ميداني اين فروريزش بطور تقريبي داراي 
طول و عرض ۴ تا 5 متري است، ولي عمق فروريزش 
قابل توج��ه و در حدود 8 متر بوده اس��ت. اين حادثه 
مي توانست با تلفاتي همراه باشد كه خوشبختانه طبق 
گزارش هاي دريافتي خس��ارت جان��ي و مالي به جز 
تخريب بخش��ي از خيابان و احتماال لوله هاي آب زير 

سطحي در بر نداشته است. 
وي با بي��ان اينكه فروريزش زمين ابتدا در زمان عصر 
و شب هنگام روز 10 آبان ماه رخ داده است، ادامه داد: 
ولي پس از پر كردن سريع گودال ايجاد شده با استفاده 
از مصالح دم دستي چون نخاله هاي ساختماني، خاك 
و سنگ مجددا در اوايل روز 11 آبان، نشست ديگري در 
همان محل رخ مي دهد كه اكيپ تحت امر شهرداري 
منطقه 12 با سرعت وارد عمل شده و گودال به وجود 

آمده را پر مي كنند.
ب��ه گفته وي، در پر كردن چني��ن گودال هايي موارد 
فني مهمي وجود دارد كه متاس��فانه به دليل تعجيل 
در باز كردن مس��يرها، اغلب رعايت نمي ش��ود يا بر 
اس��اس مصاحبه به عمل آمده با مسووالن شهرداري 
منطقه، ذكر مي شود كه اين كار موقتي بوده و متعاقبا 

عمليات فني انجام خواهد شد.بيت اللهي به بيان داليل 
فروريزش خيابان مولوي پرداخت و گفت: ش��هردار 
ناحيه، شكستگي لوله و »آب شستگي« ناشي از آن را 
دليل اصلي وقوع فروريزش اعالم كرد، ولي در هنگام 
مستند كردن عوارض سانحه، از مسووالن شركت آب 
و فاضالب در محل حادثه نماين��ده اي حاضر نبود تا 
اطالعات دقيق تري به دست آيد، اما مشاهدات زميني 

نشان مي داد كه لوله هاي آب سالم هستند. 
مدير بخ��ش زلزله مرك��ز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرسازي تاكيد كرد: طبق گفته مسووالن شهرداري 
در محل حادثه، تونل مترو در زير اين محل، مرطوب و 
داراي نشتي آب شده است كه متاسفانه امكان بازديد 
وجود نداشت. عالوه بر آن با توجه به عمق فروريزش 
زمين كه حدود 8 متر بوده، به نظر مي رس��د ش��ايد 
عوامل ديگ��ري نظير قنات ها يا حفاري هاي مترو نيز 

در شكل گيري فروريزش اين نقطه نقش داشته اند.
بيت اللهي، مس��ير خيابان مولوي را مسيري خاص از 
نظر وقوع فروريزش هاي ش��هري تهران توصيف كرد 
و ادامه داد: در 2۷ آذرماه سال 1۳۹5 در ضلع جنوبي 
خيابان مولوي بعد از ميدان محمديه )ميدان اعدام( به 
سمت شرق، در كوچه ذكايي فروريزش بزرگي رخ داد و 
پيش تر از اين حادثه و در روز 16 مهرماه همان سال در 
ميدان قيام واقع در امتداد همين مسير نيز فروريزش 
ديگري رخ داده بود كه متاسفانه در آن حادثه، دو نفر 

كشته شدند.
وي اضافه كرد: در ادامه فروريزش هاي سريالي در مسير 
خيابان مولوي كه در راستاي تونل متروي خط ۷ بوده 
و با حفر آن، تعداد فروريزش هاي ش��هري نيز بيشتر 
شده است، فروريزش ديگري در مجاورت بيمارستان 

اكبرآبادي خيابان مولوي رخ داد.
اين محقق با بيان اينكه بخشي از ساختمان هاي اين 
بيمارستان تخليه شده اس��ت، اظهار كرد: فروريزش 
روز 10 آبان ماه 1۳۹۷ نيز در راس��تاي همين مسير 
پرخطر بوده است، از اين رو، به نظر مي رسد با توجه به 
خصوصيات زمين اين ناحيه، احتمال رخداد چنين 

اتفاقاتي در آينده نيز وجود دارد.
مدير بخ��ش زلزله مرك��ز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرسازي اظهار كرد: در بازديد به عمل آمده مشاهده 

شد وضعيت ابنيه ها و ساخت و سازها مناسب نبوده و 
در صورت رخداد پديده هايي از قبيل فروريزش با ابعاد 
بزرگ تر كه س��اختمان هاي اطراف را نيز تحت تاثير 
قرار مي دهد، حادثه بحران ساز خواهد بود. ضمن آنكه 
مطالعات ما نشان داده حفره ايجاد شده، آثار جانبي نيز 
داشته است، به گونه اي كه حتي پس از پر كردن اوليه 
حفره ايجاد ش��ده، مجددا نشست ديگري در حاشيه 

حفره ايجاد شده است.
وي خط مترو و ترافيك محدوده را از ديگر موضوعات 
مورد مطالعه در اين تحقيق ميداني دانس��ت و اظهار 
كرد: با توجه ب��ه اينكه خاك زيرس��طحي منطقه از 
چسبندگي كمي برخوردار است و ارتعاشات حاصل از 
حفاري ها مي تواند در نشست و فروريزش اثرگذار باشد، 
اين مورد نيز در اين تحقي��ق مورد توجه قرار گرفت؛ 
چراكه اثر كششي ناشي از حفاري هاي زير سطحي، 
وجود قنوات محافظت نشده و آب شستگي ها مي تواند 

حادثه فروريزش را خسارت بارتر كند.
به گفته وي، با توجه به مشاهداتي كه از ديواره حفره 
محل رخ��داد به عمل آم��د، مالحظه ش��د كه مواد 
تشكيل دهنده، اغلب خاك دستي است كه اين خاك 
منطقه در قسمت زير سطحي، از نهشته هاي آبرفتي 
دانه متوسط و ريز دانه بوده كه از »رس« كمتري نيز 
برخوردار است. چسبندگي مواد تشكيل دهنده آبرفتي 
كم بوده و به نظر مي رسد از نفوذپذيري قابل توجهي 
برخوردار است. چسبندگي كم بافت خاك زير سطحي 
به همراه افت آب زير زميني با در نظرگرفتن ارتعاشات 
وارد ش��ده به بافت خاك مي تواند از عوامل تش��ديد 

رخداد فروريزش باشد.
عضو هي��ات علمي مركز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرسازي با تاكيد بر ضرورت بررسي هاي جدي تر 
در مس��ير خياب��ان مول��وي و در راس��تاي خط ۷ 
مترو، ادامه داد: ضرورت دارد مش��اهدات ميداني 
و پايش آث��ار فرورريزش در منطق��ه 12 تهران به 
وي��ژه، به دليل اهميت منطق��ه و تمركز جمعيتي 
شناور آن، بطور مستمر و منظم صورت پذيرد. در 
همين نقطه فروريزش، بررسي عكس هاي چهارراه 
مولوي نشان مي دهد كه پيش از تاريخ فروريزش، 
نشس��ت اوليه اي درست در همان نقطه فروريزش 

در محل به وقوع پيوسته اس��ت.  وي ادامه داد: در 
بازديد ميداني، مش��اهده شد با اس��تفاده از آجر، 
نخاله هاي س��اختماني، خاك و چند گوني آهك، 
حفره اي به ابعاد 5 در 5 متر و به عمق 8 متر پر شده 
است. مسلما، مصالح استفاده شده، مناسب چنين 
عملياتي نيست و احتمال دارد در آينده نيز در اثر 
تحكيم يا آب شستگي، مجددا نشست يا فروريزش 
زمي��ن رخ ده��د. از اي��ن رو ض��رورت دارد نكات 
فني الزامي در اجرا رعايت ش��ود.وي يادآور ش��د: 

تجربه پركردن حفره هاي فروريزش��ي قبلي نشان 
مي دهد كه پيشتر از مالت سيمان نيز براي ايجاد 
چس��بندگي و مقاومت بيش تر اس��تفاده مي شد، 
ولي در حادث��ه فروريزش چهارراه مولوي، به جاي 
مالت س��يمان، از آهك براي اين منظور استفاده 
شد، تركيب آهك و ماسه از ديرباز به عنوان مالت 
مرسوم شناخته شده است، اما تركيب آهك، خاك، 
تكه هاي آجر و نخاله هاي ساختماني امر غيرعادي 

به شمار مي رود.
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تاخير پرواز هاي ايراني
 در تركيه

دبير انجمن شرکت های هواپيمايی اعالم کرد: 
شرکت فعال در سوخت رسانی به هواپيماها در 
ترکي��ه در اقدامی خالف اص��ول همکاری های 
مش��ترک، از پن��ج  ش��نبه سوخت رس��انی به 

هواپيماهای ايران را متوقف کرده است.
مقصود اسعدی سامانی در گفت وگو با ايسنا اظهار 
کرد: شرکت ترکيه ای که در تمامی فرودگاه های 
اصلی اي��ن کش��ور وظيفه سوخت رس��انی به 
هواپيماها را در اختيار دارد، در اقدامی هماهنگ 
با تحريم های آمريکا از اول نوامبر )پنج ش��نبه( 
سوخت رسانی به هواپيماهای ايرانی را متوقف 
کرده که اين مس��ئله ب��رای ايرالين های ايراني 

مشکالتی را به وجود آورده است.
ب��ه گفته او، در ش��رايطی که به ط��ور ميانگين 
هفته ای 200 پرواز ميان ايران و ترکيه از سوی 
ايرالين های دو کشور انجام می شود، اين مساله 
خالف همکاری های مش��ترک و حس��ن نيت 

موجود ميان دو کشور بوده است.
دبير انجمن شرکت های هواپيمايی با بيان اينکه 
س��اليانه حدود 2.5 ميليون مسافر ميان ايران و 
ترکيه تردد می کنند، تاکيد ک��رد: اين حجم از 
پرواز مشترک برای فرودگاه های ترکيه و اقتصاد 
اين کشور امکانات و امتيازهای قابل توجهی ايجاد 
کرده است و قطعا هر گونه اقدامی که اين همکاری 
مشترک با ابهام روبرو کند، می تواند شرايط را برای 

همکاری های آينده دشوار کند.
س��امانی با اش��اره به مستثنی ش��دن ترکيه از 
تحريم های نفتی آمريکا علي��ه ايران گفت: اين 
اتفاق نش��ان می دهد که ترک ها دليلی برای به 
وجود آوردن مش��کل برای هواپيماهای ايراني 
ندارن��د و دولت ترکيه هم چند روز قبل رس��ما 
اعالم کرد که به تحريم های جديد آمريکا عليه 
ايران عمل نخواهد کرد. از اين رو تصور مي شود 
که بايد اين شرکت ترک اقدام خالف قاعده خود 

را متوقف کند.
ب��ه گفته او، هر چند ش��رکت های ايرانی تالش 
کردن��د در طول روزهای گذش��ته به س��ختی 
اين اقدام ترک ه��ا را مديريت کنن��د، اما قطعا 
در طوالنی م��دت امکان ت��داوم اين حجم پرواز 
مشترک بدون س��وخت گيری در فرودگاه های 

ترکيه ممکن نخواهد بود.
با اعالم دولت ترامپ تحريم های جديد اقتصادی 
اين کش��ور عليه ايران از روزهای ميانی آبان ماه 
کليد خورده که تحريم س��وخت بخشی از اين 
فشارها به شمار می رود. البته آمريکا تعدادی از 
کشورها را از تحريم های نفتی عليه ايران معاف 

کرده که ترکيه يکی از آنها به شمار می رود.
گفتني اس��ت، پترول آفيس��ی ترکيه، شرکت 
وابس��ته به ويتول، ش��ركتي اس��ت كه از دادن 
سوخت به هواپيماهای ايرانی در ترکيه خودداری 

مي كند.
با توجه به عدم سوختگيري هواپيماهاي ايراني 
وب سايت فرودگاه آتاتورک استانبول هم نشان 
داد که حداقل يک پرواز به ايران کنس��ل ش��ده 
است و بقيه با تاخير پرواز کرده اند و حداقل سه 
پرواز هم به موقع انجام ش��ده اند و روزنامه های 
ترک از قول پترول آفيس��ی هم اعالم کردند که 
به ش��رکت های حمل و نقل گفته ش��ده بود به 
شرکت های هواپيمايی ايران سوخت ندهند البته 

ويتول اظهارنظری در اين زمينه نکرده است.
در همين حال سخنگوي س��ازمان هواپيمايي 
كشوري اعالم كرد كه با وجود مشكالتي كه در 
سوخت رساني به هواپيماهاي ايراني در تركيه به 
وجود آمده، پروازهاي ايرالين هاي ايراني به اين 

كشور متوقف نخواهند شد.
رضا جعفرزاده در گفت وگو با ايسنا تاكيد كرد: در 
طول تمام سال هاي گذشته رابطه هوايي ايران 
با تركيه بسيار گس��ترده بوده و دو طرف همواره 
بر لزوم ت��داوم روند پروازهاي مش��ترك تاكيد 
داشته اند. در حال حاضر هر يك از ايرالين هاي دو 
كشور مجوز 100 پرواز هفتگي به آسمان يكديگر 

را دارند و اين روند ادامه خواهد داشت.
به گفته وي، سازمان هواپيمايي كشوري ايران 
زير س��ايه همين رابطه مناس��ب با تركيه بحث 
سوخت رساني به هواپيماهاي ايراني را پيگيري 
مي كند و اي��ن اميد وجود دارد كه در كوتاه ترين 
زمان ممكن مشكالت به وجود آمده برطرف شود.
سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري با اشاره به 
موافقت نامه همكاري دوجانبه هوايي ميان ايران 
و تركيه اظهار كرد: در چارچوب اين توافق نامه 
دو طرف موظف هستند كه خدمات فرودگاهي 
مورد نياز ايرالين هاي هر كش��ور را ارايه كنند. 
از اين رو همانطور كه اي��ران بطور كامل به اين 
موافقت نامه پايبند ب��وده، مذاكرات به منظور 
اجرايي شدن تعهدات تركيه در اين زمينه نيز 

ادامه خواهد داشت.

قوه قضائيه 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ايالم 

قطعه يك ايالم 
برابر راي شماره 139760315001002146 مورخ 1397/07/02 هيات اول/ هيات دوم موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبت�ي تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي بيژن س�نجابي، فرزند موس�ي، به كد ملي 
4500747567 مقدار 16 سهم از 30 سهم )ششدانگ( يك باب ساختمان، به مساحت 212/40 
مترمربع، پالك شماره 125 فرعي از 1278 اصلي، واقع در ايالم- آزادي 9- خ شهيد كرم پور، 

خريداري شده از عبدالرضا باستاني و منتسب به مالكيت كليه مالكين مشاعي بقدرالسهم. 
لذا به منظور اط�الع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش�ود در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند ظرف مدت 
دو ماه و در مورد آگهي هاي اصالحي ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي، اعتراض 
خود را به اين اداره تس�ليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند، بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/07/28
صفري تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/08/13 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئين نامه 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 

و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
قوه قضائيه 

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ايالم 

قطعه يك ايالم 
برابر راي شماره 139760315001002060 مورخ 1397/06/25 هيات اول/ هيات دوم موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي قيطاس�ي، فرزن�د داراب، به كد ملي 
0074582461 )ششدانگ( يك باب ساختمان، به مساحت 67/04 مترمربع، پالك شماره 46 
فرعي از 1450 اصلي، واقع در ايالم- ميدان مادر- خ شهيد شيري. خريداري شده از حسين 

غريبي و منتسب به مالكيت ميرولي توالئي.
لذا به منظور اط�الع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش�ود در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند ظرف مدت 
دو ماه و در مورد آگهي هاي اصالحي ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي، اعتراض 
خود را به اين اداره تس�ليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند، بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/07/28
صفري تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/08/13

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئين نامه 
 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي

 و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 



صنعت،معدن و تجارت14اخبار

گزارش عملكرد 5 ماهه نخست سال 1397 وزارت صنعت منتشر شد

انجمادسرمايهدرنيمهتمامها
تعادل|

گزارش عملكرد مقدماتي 5 ماهه نخست سال 1397 
از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. بر 
اس��اس اين گزارش، در بازه زماني ياد ش��ده، در گروه 
طرح هايي كه بين صفر تا 20 درصد پيشرفت فيزيكي 
داشته اند، حدود 33 هزار طرح،؛ در گروه طرح هايي كه 
بين 20 تا 40 درصد پيشرفت فيزيكي داشته اند و نيز 
در گروه طرح هايي كه بين 40 تا 60 درصد پيشرفت 
فيزيكي داشته اند، حدود 4 هزار و 600 طرح؛ در گروه 
طرح هايي كه بين 60 تا 80 درصد پيشرفت فيزيكي 
داش��ته اند حدود 7 هزار و 100 ط��رح و البته در گروه 
طرح هايي كه بين 80 تا 99 درصد پيشرفت فيزيكي 
داشته اند حدود 4 هزار و 100 طرح وجود داشته است. 
از ديگر سو، بر اساس اين گزارش، پيش بيني مي شود 
طرح هايي كه بين صفر تا 20 درصد پيشرفت فيزيكي 
داشته اند، حدود 923 هزار فرصت شغلي؛ طرح هايي 
كه بين 20 تا 40 درصد پيش��رفت فيزيكي داشته اند 
حدود 211 هزار فرصت شغلي؛ طرح هايي كه بين 40 
تا 60 درصد پيش��رفت فيزيكي داشته اند حدود 171 
هزار فرصت شغلي؛ طرح هايي كه بين 60 تا 80 درصد 
پيشرفت فيزيكي داش��ته اند حدود 245 هزار فرصت 
شغلي و طرح هايي كه بين 80 تا 99 درصد پيشرفت 
فيزيكي داشته اند حدود 163 هزار فرصت شغلي ايجاد 
كنند. اين در حالي اس��ت در گروه طرح هايي كه بين 
صفر تا 20 درصد پيشرفت فيزيكي داشته اند، رقمي 
حدود 566 هزار ميليارد تومان پيش بيني سرمايه به 
چشم مي خورد كه نشان دهنده حجم عظيم طرح هاي 
نيمه تمام كشور اس��ت كه در مراحل ابتدايي توسعه 

فيزيكي قرار دارند.

   طرح هاي در دست اجرا و اشتغال زايي آنها
بر اساس گزارش عملكرد مقدماتي 5 ماهه نخست سال 
1397 از طرح هاي در دس��ت اجرا به تفكيك اشتغال 
و پيش��رفت فيزيكي تا پايان مردادماه س��ال 1397، 
بيشترين تعداد طرح در گروه طرح هايي قرار مي گيرد 
كه بين صفر تا 20 درصد پيشرفت فيزيكي داشته اند. 
در اين گروه، حدود 33 هزار طرح به چش��م مي خورد. 
پس از اين گروه هم بيشترين فراواني به طرح هايي تعلق 
دارد كه بين 60 تا 80 درصد پيشرفت فيزيكي داشته اند. 
از طرفي، بطور كلي بيشترين طرح ها با مقادير پيشرفت 
فيزيكي متفاوت، به آن دسته از بنگاه ها تعلق دارند كه 
بين 10 تا 50 نفر كاركن دارند. در گروه طرح هايي كه 
بين صفر تا 20 درصد پيشرفت فيزيكي داشته اند، در 

مجموع حدود 33 هزار طرح وجود دارد كه عمده آنها 
مربوط به بنگاه هايي هستند كه بين 10 تا 50 نفر كاركن 
دارند. در اين گروه از بنگاه ها، 21 هزار طرح در دس��ت 

اجرا به ثبت رسيده است.
در گروه طرح هايي كه بين 20 تا 40 درصد پيشرفت 
فيزيكي داشته اند، در 5 ماه نخس��ت سال جاري، در 
مجموع حدود 4 هزار مورد طرح در دست اجرا وجود 
داشته كه از اين ميان، باز هم بنگاه هاي واجد 10 تا 50 
نفر كاركن، با حدود 3 ه��زار و 100 طرح در صدر قرار 
دارن��د. در همين مدت، طرح هايي ك��ه بين 40 تا 60 
درصد پيش��رفت فيزيكي دارند، داراي فراواني 4 هزار 
و 600 بوده ان��د، طرح هايي كه بي��ن 60 تا 80 درصد 
پيشرفت فيزيكي دارند نيز داراي فراواني حدود 7 هزار و 
100 مورد هستند. طرح هاي در دست اجرا با پيشرفت 
فيزيكي 80 تا 99 درصد نيز در بازه زماني مورد اشاره، 

حدود 4 هزار و 100 مورد گزارش شده اند.
بر اس��اس اين گزارش، در 5 ماه نخس��ت سال جاري، 
پيش بيني مي شود طرح هاي در دست اجرايي كه بين 
صفر تا 20 درصد پيشرفت فيزيكي داشته اند، حدود 
923 هزار فرصت شغلي به وجود بياورند. اين در حالي 
اس��ت كه از مجموع طرح هاي در دست اجرايي كه در 
اين بازه از پيش��رفت فيزيكي واقع شده اند، بيشترين 
ميزان اشتغال زايي در آن دست از بنگاه هايي به وقوع 
خواهد پيوست كه بين 10 تا 50 نفر كاركن دارند. اين 
دس��ته از بنگاه ها، حدود 386 هزار مورد اشتغالزايي 
خواهند داش��ت. در گروه طرح هايي كه بين 20 تا 40 
درصد پيش��رفت فيزيكي دارند نيز حدود 211 هزار 
فرصت شغلي ايجاد خواهد ش��د و اين در حالي است 
كه در اين گروه، آن دسته از بنگاه هايي كه داراي 100 
نفر كاركن و بيشتر هستند، با رقم اشتغال زايي 119 
هزا نفري، بيش��ترين ميزان اش��تغال زايي را به خود 

اختصاص داده اند.
از ديگر سو، طرح هاي در دست اجرا با پيشرفت فيزيكي 
بين 40 تا 60 درصد در 5 ماهه نخست سال جاري، در 
مجموع حدود 171 هزار فرصت شغلي ايجاد خواهند 
كرد ك��ه از اين ميان، بنگاه هايي ك��ه داراي 100 نفر 
كاركن و بيشتر هستند، بيشترين ميزان اشتغال زايي 
را دارند. در همين حال، پيش بيني مي شود طرح هاي 
در دست اجرا با پيشرفت فيزيكي 60 تا 80 درصد نيز 
حدود 245 هزار فرصت ش��غلي ايجاد كنند و اين در 
حالي است كه بيش��ترين ميزان اشتغال زايي در اين 
گروه، به آن دسته از بنگاه ها تعلق دارد كه بيش از 100 
نف��ر كاركن دارند. پيش بيني ها نش��ان مي دهند اين 

دس��ته از بنگاه هاي اقتصادي در مجموع حدود 111 
هزار فرصت شغلي در بخش صنعت به وجود بياورند. 
در همين بازه زماني، پيش بيني مي ش��ود طرح هاي 
در دس��ت اجرايي كه داراي پيش��رفت فيزيكي بين 
80 تا 99 درصد هستند، در مجموع حدود 163 هزار 
فرصت ش��غلي ايجاد كنند كه از اين ميان، بيشترين 
فراواني با حدود 82 هزار فرصت شغلي، به آن دسته از 
بنگاه هاي صنعتي و معدني تعلق دارد كه بيش از 100 

نفر كارمند دارند.

   پيش بيني سرمايه طرح هاي در دست اجرا
از ديگر س��و، گزارش عملكرد 5 ماهه نخس��ت سال 
1397 در بخش صنعت نش��ان دهنده آن اس��ت كه 
سرمايه پيش بيني شده در گروه طرح هاي در دست 
اجرا با پيش��رفت فيزيكي صفر ت��ا 20 درصد، حدود 
566 هزار ميليارد تومان است. اين عدد نشان دهنده 
حجم عظيم س��رمايه مورد نياز ب��راي طرح هاي در 

دست اجرايي است كه پيش��رفت فيزيكي چنداني 
نداشته اند. اين در حالي است كه بنگاه هاي صنعتي 
و معدني داراي 100 نفر كاركن و بيش��تر، با سرمايه 
پيش بيني شده حدود 368 هزار ميليارد تومان، بخش 
عمده سرمايه پيش بيني شده در اين گروه از طرح هاي 
در دست اجرا را به خود اختصاص داده اند. پيش بيني 
سرمايه براي طرح هاي در دست اجرايي كه بين 20 
تا 40 درصد پيش��رفت فيزيكي دارن��د نيز به حدود 
92 هزار ميليارد تومان مي رسد كه بخش عمده آن، 
يعني حدود 79 هزار ميليارد تومان، به آن دس��ته از 
بنگاه هاي صنعتي و معدني تعلق دارد كه بيش از 100 

نفر كاركن دارند.
بر اساس گزارش عملكرد 5 ماهه نخست سال جاري 
در بخش صنعت، در گروه طرح هايي كه پيش��رفت 
فيزيك��ي 40 تا 60 درصد دارند ني��ز حدود 58 هزار 
ميليارد تومان پيش بيني سرمايه به چشم مي خورد 
و اين در حالي اس��ت كه بيش��ترين ميزان س��رمايه 

پيش بيني شده، متعلق به آن دسته از بنگاه ها صنعتي 
است كه بيش از 100 نفر كاركن دارند. اين دسته از 
بنگاه ها در اين گروه از طرح هاي در دست اجرا، حدود 
47 هزار ميليارد تومان سرمايه پيش بيني شده را به 
خود اختصاص داده اند. طرح هايي كه داراي پيشرفت 
فيزيكي 60 تا 80 درصد هس��تند ام��ا در بازه زماني 
مورد اش��اره، حدود 81 هزار ميليارد تومان سرمايه 
پيش بيني شده را به خود اختصاص داده اند كه از اين 
ميان، بنگاه هاي صنعتي و معدني داراي حداقل 100 
نفر كاركن، با حدود 56 هزار ميليارد تومان، بيشترين 
سهم را در پيش بيني سرمايه آنها داشته اند. طرح هايي 
كه بين 80 تا 99 درصد پيشرفت فيزيكي داشته اند 
هم در اين م��دت ح��دود 46 هزار ميلي��ارد تومان 
پيش بيني سرمايه داشته اند كه از اين ميان، بنگاه هاي 
صنعتي و معدني داراي 100 نفر كاركن و بيش��تر، با 
رقمي حدود 30 هزار ميليارد تومان، بيشترين سهم 

را از آن خود كرده اند.
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رفع سردرگمي صنايع
با ايجاد خط ويژه گمركي 

ش�اتا| نايب رييس كميسيون صنايع و معادن 
مجلس ش��وراي اس��امي راه اندازي خط ويژه 
گمركي را در رفع س��ردرگمي صنايع و تسهيل 
ورود مواد اوليه و كاالهاي واسطه اي خط توليد، 
به كشور موثر دانست و افزود: تشخيص مشكل 
در اين حوزه درست و هوش��مندانه بوده و الزم 
است اقدامات الزم جهت عملي شدن اين اقدام 
هرچه س��ريع تر صورت گيرد. فريدون احمدي 
گفت: موضوع ترخيص كاال از گمرك در تمامي 
قسمت ها مشكل بزرگي است و اميد است با توجه 
وزارت صنعت، معدن و تج��ارت به اين موضوع 
بخش هاي ديگر نيز متوجه اين حوزه شده و در اين 
رابطه همكاري كنند تا به نتايج مطلوبي برسند. 
او مشكل ماندن كاالها و مواد اوليه در گمرك را 
ناشي از يك عامل بيروني برشمرد و اضافه كرد: به 
وجود آمدن مشكات در ترخيص كاالي گمرك 
كه در حال حاضر ش��اهد آن هس��تيم در ادامه 
تغييرات و نوسانات بازار ارز رخ داده  و الزم است 
طرح اين بح��ث را به فال نيك گرفته و با جديت 
و ش��جاعت آن را در حوزه مواد اوليه در صنعت و 

حوزه هاي ديگر پيگيري كرد.
ب��ه گفت��ه احم��دي ب��ا تس��هيل گم��ركات 
سردرگمي هاي حاصل از مش��كات اين حوزه 
برطرف خواهد ش��د. نايب رييس كميس��يون 
صنايع و معادن مجلس شوراي اسامي در ادامه 
ايجاد اتاق فكر در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
را ب��راي ادامه كار در اين حوزه و رفع مش��كات 
موجود ضروري دانس��ت و اف��زود: گفت وگو با 
بخش خصوصي در تمامي قس��مت هاي كشور 
الزم و ضرروي است و پايه گذاري راه اندازي اتاق 
مخصوصي به اين منظور تبعات ارزشمندي را به 
دنبال خواهد داشت. احمدي ضمن بيان اين نكته 
توضيح داد: هرچه مشاركت بخش خصوصي در 
اقتصاد و تصميم گيري ها بيش��تر باشد نتيجه 
بهتري در اجرا گرفته مي ش��ود و مشاركت اين 

بخش را به صورت داوطلبانه خواهيم داشت.

بهبود وضعيت صنايع كشور 
با تشكيل اتاق فكر 

ش�اتا| عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران 
ضمن استقبال از تشكيل اتاق فكر در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت خواس��تار تصميم سازي مبتني بر 
شرايط ويژه اقتصادي كشور شد. سيد حميد حسيني 
اضافه كرد: قطعا در اين شرايط الزم است به اقتضاي 
شرايط كشور برنامه سازي و تصميم گيري شود و جاي 
اين اتاق فكر در كش��ور با توجه به اين شرايط بسيار 
خالي است. حسيني با اشاره به اينكه همه بخش هاي 
كشور بايد اتاق فكري به اين شكل داشته باشند تاكيد 
كرد: در اين صورت با استفاده از ظرفيت هاي بخش 
خصوصي قطعا اشتباهات كاهش يافته و عاوه بر اين، 
اين همكاري ها مي تواند اعتمادسازي كند. عضو هيات 
نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در همين مورد توضيح 
داد: اگر مشكات بخش خصوصي طي اين جلسات 
هم انديشي حل شود بس��ياري از مسائل موجود در 
كش��ور رفع خواهد ش��د. او در توضيح اين موضوع 
اضافه كرد: براي مثال با حل مسائل صادراتي مي توان 
بسياري از نيازهاي كشور را از محل صادرات تامين 
كرده و در حل مشكات مواد اوليه نيز به همين منوال 
خواهد بود. بنابراين، اين همفكري و جاري شدن يك 
خون ت��ازه در وزارت صمت از اين طريق به مديريت 

درست اين حوزه كمك خواهد كرد.
 حسيني در رابطه با اعمال تحريم هاي حوزه حمل و 
نقل و تشديد تحريم هاي نفتي گفت: ناوگان كشتيراني 
كش��ور تا حدي بزرگ است كه اعمال اين تحريم ها 
تهديد جدي براي سيستم حمل و نقل دريايي ايران 
محسوب نشده و همچنين شركت نفتكش ايران نيز 
از بزرگ ترين شركت هاي نفتكش دنياست بنابراين 
توانايي حل مشكات بعد از اعمال تحريم ها ازلحاظ 

حمل و نقل و بيمه را خواهد داشت.

جريان معكوس تورم 
و كاهش قيمت  خودرو

مهر| يك كارشناس صنعت خودرو گفت: كاهش 
قيمت خودرو ناشي از كاهش تقاضا و در نتيجه 
ركود بازار است. حسن كريمي سنجري با بيان اين 
مطلب كه مردم نسبت به آينده خوشبين هستند، 
افزود: يكي از داليل كاه��ش قيمت خودرو اين 
است كه مردم ديگر انتظار تورم ندارند و معتقدند 
تورم، جريان معكوس پيدا كرده است و قيمت ها 
كاهش پيدا خواهد كرد. او با اشاره به افت تقاضا 
براي خريد خودرو از بازار آزاد، تصريح كرد: مردم 
ديگ��ر انتظار افزايش قيمت خ��ودرو ندارند و به 
همين دليل، تقاضا براي خريد خودرو افت كرده 
است. فروشنده ها ناچار هستند خودرو را با قيمت 
پايين تري عرضه كنند. كريمي سنجري افزود: 
يكي ديگر از داليل كاهش قيمت خودرو، موضوع 
قدرت خريد است. قيمت خودروها در بازار آزاد 
تناسبي با قدرت خريد مردم ندارد. همين كاهش 
قدرت خريد، دليل ديگري براي كاهش تقاضا و 
در نتيجه افت قيمت هاست.. سنجري تاكيد كرد: 
طرف عرضه شكل جديدي پيدا نكرده است، اما 
فاصله قيمت خودرو در كارخانه و بازار چشمگير 
است. اين كارشناس صنعت خودرو در پاسخ به 
برخي ش��ايعات درباره احتمال افزايش قيمت 
خودرو در كارخان��ه و در نتيجه باال رفتن قيمت 
خودرو در بازار، تصريح كرد: افزايش قيمت خودرو 
در كارخانه به معناي باال رفتن قيمت بازار نيست. 
كريمي سنجري افزود: با واقعي تر شدن قيمت، 
خودروسازها انگيزه و توان بيشتري براي عرضه 
خ��ودرو پيدا مي كنن��د و  در ادامه ميزان عرضه 
افزيش پيدا خواهد كرد. قوي شدن طرف عرضه، 
نقش مثبتي در بازار آزاد دارد كه منجر به كاهش 

قيمت و تعادل در بازار خواهد شد.

در نشست كميسيون اقتصاد سالمت اتاق بازرگاني تهران تشريح شد

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران خبر داد

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران هشدار داد

خواسته هاي فعاالن حوزه دارو و تجهيزات پزشكي

احتمال عقب نشيني وزارت صنعت از دخالت در بازار فوالد

بازي خطرناك سود بانكي با توليد
هجدهمين نشست كميسيون اقتصاد سامت اتاق 
تهران ب��ا حضور جمعي از فع��االن بخش خصوصي 
حوزه سامت برگزار ش��د. در اين نشست مهم ترين 
خواس��ته هاي فعاالن حوزه دارو و تجهيزات پزشكي 
كه در جلسه با معاونت توسعه امور اجتماعي و عمومي 
سازمان برنامه و بودجه كشور مورد جمع بندي قرار 
گرفته بود، مطرح شد. عاوه بر اين، نمايندگان بخش 
خصوصي در حوزه س��امت كه نگران مشكاتي در 
ارتباطات خود با بانك هاي خارجي بودند، از كميسيون 
اقتصاد سامت اتاق تهران خواستند هم چنان پيگير 
مطالبات ش��ركت هاي دارويي و تجهيزات پزشكي 
باشد. از آن سو، كارشناس كميسيون اقتصاد سامت 
با اش��اره به تش��كيل كارگروه مش��ترك ميان اين 
كميسيون و معاونت توسعه امور اجتماعي و عمومي 
سازمان برنامه، تصريح كرد كه جدي ترين مطالبات 
بخش خصوصي در حوزه س��امت مورد بررسي قرار 
گرفته و فهرستي از خواسته هاي اين بخش گردآوري 

شده است. 
رييس كميسيون اقتصاد سامت اتاق تهران در اين 
نشس��ت، به مصوبه اي اش��اره كرد كه بر اساس آن، 
500 ميليون دالر از محل صندوق توسعه ملي براي 
پرداخت بدهي ه��اي حوزه دارو در اختيار دولت قرار 
مي گيرد. محمود نجفي عرب خاطرنشان كرد كه اين 
مصوبه، يكي از نتايج نشس��ت هيات نمايندگان اتاق 

تهران با دبير شوراي عالي امنيت ملي است كه چندي 
پيش برگزار و مشكات و چالش هاي بخش خصوصي 
ب��ا وي در ميان گذاش��ته ش��د. او در بخش ديگري 
از س��خنانش، با اش��اره به حضور فعال شركت هاي 
دانش بنيان در حوزه س��امت، افزود: براي بررس��ي 
مش��كات بنگاه هاي اين حوزه، نشست مشتركي با 
حضور نمايندگان وزارت بهداشت، معاونت فناوري 
رياس��ت جمهوري و شركت هاي دانش بنيان در اتاق 

تهران برگزار خواهد شد. 
در ادامه اين جلس��ه، كارش��ناس كميسيون اقتصاد 
سامت اتاق تهران، با اشاره به برپايي چندين جلسه 
ميان فعاالن اقتصادي حوزه سامت با معاون توسعه 
امور اجتماعي و عمومي سازمان برنامه و بودجه كشور، 
برخي مطالبات مطرح شده در نشست اخير كارگروه 
مشترك را تشريح كرد. حميدرضا راسخ گفت: اجرايي 

شدن بند )و( قانون بودجه و تهاتر بدهي هاي مالياتي، 
تسهيل در فرآيند قيمت گذاري و افزايش قيمت ها در 
حوزه دارو و تجهيزات پزشكي، تامين تسهيات مالي 
براي واردات مواد اوليه بخش توليد دارو و تجهيزات 
پزش��كي و توجه بيش��تر به توس��عه صادرات دارو و 
تجهيزات پزشكي، از جمله موارد مطرح شده در اين 

نشست بود.
حميدرضا راس��خ افزود: فعاالن اقتصادي همچنين 
در اين نشست، خواستار آن ش��دند كه ارز حاصل از 
صادرات دارو و تجهيزات پزشكي، به همان شركت هاي 
دارويي تعلق گيرد ت��ا بتوانند از طري��ق آن اقدام به 
واردات مواد اوليه موردني��از توليد كنند. جلوگيري 
از واردات تجهيزات پزش��كي ب��ا ارز دولتي، افزايش 
تخصي��ص ارز به بخش تجهيزات پزش��كي، ثبات در 
قوانين و مقررات و تعيين س��هميه مشخص از محل 
مواد اوليه پتروش��يمي ها براي شركت هاي توليدي 
دارويي، از ديگر موارد مطرح ش��ده و خواسته فعاالن 
اقتصادي در نشست با معاون امور توسعه اجتماعي و 
عمومي سازمان برنامه و بودجه كشور بود كه كارشناس 
كميسيون اقتصاد سامت به آن اشاره كرد. عاوه بر 
اين، اعضاي كميسيون اقتصاد سامت اتاق تهران بر 
تداوم پيگيري مطالبات بخش خصوصي در حوزه دارو 
و تجهيزات پزشكي در زمان كنوني كه فصل تدوين و 

تنظيم بودجه سال آينده است، تاكيد داشتند. 

يك عضو هيات نمايندگان ات��اق تهران از احتمال 
تجديدنظر دولت در سياست هاي فوالدي خبر داد 
و گفت: ب��ا توجه تغييرات ص��ورت گرفته در رأس 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت و همچنين اعمال 
تحريم هاي اياالت متحده، اين وزارتخانه به دنبال 
نظرخواهي از تش��كل هاي حوزه فوالد تمايل دارد 
سياس��ت مداخله در بازار فوالد را مورد تجديدنظر 
قرار داده و رويه هاي موجود را با هدف آزادتر كردن 

معامات مورد اصاح قرار دهد. 
او البت��ه ب��ه جزيي��ات بيش��تري از تصميم��ات 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت اش��اره نكرد و 
گفت: تصميم��ات اين وزارتخانه پ��س از برگزاري 
قريب الوقوع جلس��ه س��تاد تنظيم ب��ازار در قالب 
بخشنامه اي منتشر خواهد شد. بهادر احراميان در 
گفت وگو باپايگاه خبري اتاق تهران، با اشاره به ميزان 
تاثيرپذي��ري صنعت فوالد از تعدد بخش��نامه ها و 
مداخات دولت طي ماه هاي گذشته، افزود: صنعت 
فوالد و متعاقب آن بازار در نيمه نخس��ت امس��ال 
دستخوش تغييرات بس��ياري شد  و بخشنامه هاي 
صادره از س��وي دولت، بر نح��وه كار كارخانجات، 
فروش محصوالت آنه��ا در بازار داخ��ل و البته در 
بازار هاي صادراتي اثر گذاش��ت. در حالي كه از نظر 

توليدكنندگان فوالد اين س��طح از مداخله در بازار 
الزم نبود. اين استدالل توليدكنندگان به پشتوانه 

فراواني عرضه فوالد در بازار داخل مطرح مي شد.
احرامي��ان افزود: با وج��ود مازاد عرض��ه، پارادايم 
حاكم ب��ر بازار كام��ا تغيير كرد و روي��ه اي كه در 
نيم سال نخس��ت امسال طي ش��د، با آنچه در 10 
سال گذش��ته ش��اهد بوديم يا با آنچه كه در زمان 
تحريم هاي پيشين حادث شد، متفاوت بود. يعني 
امروز مساله اين اس��ت كه با اين حجم توليد فوالد 
چه كنيم؛ چنانك��ه در مقابل حدود 25 ميليون تن 
توليد فوالد، مصرف داخلي كشور در بهترين شرايط 
از 12 ت��ا 13 ميليون تن فراتر نم��ي رود. بنابراين، 
دخالت ه��اي تعزيراتي در چنين ب��ازاري از طريق 

صدور بخشنامه هاي متعدد و متناقض فاقد توجيه 
بوده اس��ت. او با بيان اينكه رشد قيمت محصوالت 
فوالدي متناسب با رشد قيمت ارز صورت نگرفت، 
ادامه داد: ب��ا وجود آنكه نرخ دالر از ابتداي س��ال، 
بيش از 150 درصد رش��د داش��ته اس��ت، افزايش 
قيمت  محصوالت ف��والدي حداكثر  حدود 70 الي 

80 درصد بوده است.
 فوالدسازان بر اين باورند كه بدون مداخات دولت 
نيز افزايش قيمت اين محص��والت به پاي افزايش 
قيمت ارز نمي رس��يد. بنابراين بروز التهاب در اين 
ب��ازار محتمل نبود. اما تخصيص هاي دس��توري و 
اجبار فوالدس��ازان ب��ه فروش محص��والت خود با 
قيمت هاي دستوري تنها موجب شكل گيري رانت 
براي  كساني ش��دكه موفق شدند اين محصوالت را 

با قيمت پايين خريداري كنند.
 اين عضو هيات نماين��دگان اتاق تهران با تاكيد بر 
اينكه بازار فوالد در حالت فراواني قرار دارد، افزود: 
اكنون ظاهراً  وزارت صنعت، معدن و تجارت  متقاعد 
شده است كه شرايط بازار را به حالت قبل بازگرداند و 
اجازه دهد كارخانجات و بازار در تعامل با يكديگر كار 
را به انجام برسانند. از همين رو، احتمااًل ستاد تنظيم 
بازار  به زودي بخشنامه اي در اين زمينه صادر كند. 

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به اينكه نرخ 
سود سپرده باال به دليل افزايش هزينه بانك، افزايش 
نرخ سود تس��هيات بانكي را به همراه دارد، گفت: در 
ش��رايط ركود تورمي و البته تش��ديد مشكل تامين 
نقدينگي، نرخ باالتر سود تسهيات براي توليدكننده 
قابل هضم نيست. به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران، 
احمد كيميايي اس��دي ادامه داد: زمزمه افزايش نرخ 
سود بانكي مدت هاست كه آغاز شده است. دليل عمده 
تشديد تمايل بانك ها به افزايش نرخ سود بانكي و انجام 
غيررسمي آن افزايش س��وددهي بازارهاي موازي و 
تمايل سپرده گذاران به خروج سرمايه از حساب هاي 
بانكي است. او بابيان اينكه در 5 سال گذشته همواره 
اين ش��بكه بانكي بود كه سودي بيش از تورم موجود 
در اقتص��اد به س��رمايه ها اختصاص م��ي داد، اظهار 
كرد كه مردم به دليل س��ود باال و خطر پذيري پايين 
سپرده گذاري در بانك را به هر سرمايه گذاري ترجيح 
مي دادند اما تحوالت اقتصادي اخير در بازارهاي ارز و 
سكه اين معادله را تغيير داد.  كيميايي اسدي همچنين 
با اشاره به اينكه در 8 ماه گذشته سوددهي بانك ها از 
ديگر بازارها عقب ماند و همين مساله به خروج سرمايه 
از بانك ها و ورود به ديگر بازارها منجر شد، بيان كرد: 
بانك ها به ويژه بانك هاي خصوصي كه بطور معمول 
در افزايش نرخ سود پيش قدم مي شوند تاش كردند 
با درصدهاي باال مشتريان را از خروج سپرده ها منصرف 

كنند اما در عمل دست كم در بانك هاي دولتي توفيقي 
در اين زمينه حاصل نشد و نقدينگي به بازارهاي ديگر 
كه بطور عمده بازارهاي س��فته بازي و داللي اس��ت 
سرازير شد. حال به گفته او، در چنين شرايطي تكاپوي 
بانك ها براي حفظ و جذب س��پرده ها شدت گرفت. 
هرچند افزايش نرخ سود از طريق شوراي پول و اعتبار 
و بانك مركزي بطور رس��مي اعام نشده اما بانك ها 
بطور نامحسوس براي مشتريانشان شرايط ويژه اي را 
در نظر گرفتند. در آين��ده نزديك عدم اعام تصميم 
افزايش نرخ سود از سوي مراجع رسمي اقتصادي در 
كش��ور به معناي عدم تاش بانك ها براي سوددهي 

بيشتر نيست.
كيميايي اس��دي اين راهم گفت كه اي��ن فرآيند در 
حالي در جريان اس��ت كه به هيچ وج��ه براي توليد و 
توليدكننده مطلوب نيس��ت. نرخ سود سپرده باال به 
دليل افزايش هزينه بانك، افزايش نرخ سود تسهيات 
بانكي را به هم��راه دارد و در ش��رايط ركود تورمي و 
البته تشديد مشكل تامين نقدينگي، نرخ باالتر سود 
تس��هيات براي توليدكننده قابل هضم نيست. او در 
پايان تصريح كرد در شرايطي كه بازپرداخت تسهيات 
با سودهاي كنوني براي توليدكنندگان سخت است، 
نمي توان انتظار داشت كه افزايش نرخ سود سپرده و 
به دنبال آن تسهيات براي توليد ايران نتيجه مطلوبي 

به همراه داشته باشد.

رييس اتاق بازرگاني تهران مطرح كرد 

تحريم هاي امريكا حرف جديد ندارد
رييس اتاق بازرگاني تهران با اش��اره به از سرگيري 
تحريم هاي نفتي و بانكي امريكا عليه ايران تصريح 
كرد: اين تحريم ها حرف تازه و جديدي براي كشور 
ندارد. به گزارش خبرگزاري صدا و س��يما، مسعود 
خوانس��اري در صفح��ه ش��خصي خ��ود در فضاي 
مجازي نوشت: تحريم هاي امريكا با وجود مخالفت 
قاطع اتحاديه اروپا همانند پيش بيني ها از سرگرفته 
شده است. اين تحريم ها حرف تازه و جديدي براي 
ما نيست. خوشبختانه اين بار اتحاديه اروپا با وجود 
تمام محافظه كاري ه��ا در رفتارهايش همراه ايران 
اس��ت. اما تحريم ها براي دولت مي تواند يك تلنگر 
باشد كه در مورد شرايط اقتصادي كشور واقع  بينانه 
و ش��جاعانه تصميم بگيرد. او افزود: هم اكنون فشار 
تورمي برخانواده ها تحميل مي ش��ود و به خصوص 
افراد كم درآم��د بيش از اقش��ارپردرآمد تحت اين 
فشار قرار دارند. اين طبقات درحالي كه از يارانه هاي 
دولتي بهره مند نيستند، هزينه هاي آن را پرداخت 
مي كنند. رييس ات��اق بازرگاني تهران ادامه داد: در 
شرايط تحريمي بايد به دقت در مورد شيوه استفاده 
از مناب��ع تصميم گيري كرد. درح��ال حاضر بخش 
مهمي از منابع كشور از طريق پرداخت غيرهدفمند 
و غيراقتص��ادي يارانه بنزين هدر مي رود. مطالعات 

ما نش��ان مي دهد كه اقشار ثروتمند جامعه به ايران 
23برابر بيش��تر از اقش��ار ضعيف و متوسط از يارانه 

بنزين استفاده مي كنند.
خوانساري خاطرنشان كرد: همچنين بخشي از يارانه 
بنزين از طريق قاچاق سوخت به كشورهاي همجوار 
منتقل مي شود و در نتيجه اقتصاد ايران به افغانستان 
و پاكستان هم يارانه مي دهد. اوخاطرنشان كرد: دولت 
در اين مقطع مي تواند تصمي��م بگيرد كه به هر فرد 
ايراني و نه هر خودرو ماهيانه عددي نزديك به 75 هزار 
تومان يارانه حمل و نقل بدهد كه در جمع س��هم هر 
خانوار از يارانه نقدي به عدد 250 هزار تومان مي رسد. 
مردم مي توانند از اين يارانه براي جبران هزينه هاي 
حمل نقل و همچنين كاهش بخشي از فشار تورمي 
استفاده كنند. خوانساري در ادامه نوشت: دولت هم 
به ميزان 30 هزار ميليارد تومان در هزينه هاي جاري 
خود صرفه جويي مي كند كه از اي��ن منابع مي توان 
براي توسعه اقتصاد كشور كمك گرفت. رييس اتاق 
تهران ادامه داد: ضمن اينكه امكان توسعه حمل و نقل 
عمومي هم براي كش��ور مهيا مي شود. ميزان قاچاق 
سوخت به كش��ورهاي همسايه هم كم مي شود و در 
نهايت ش��كلي دقيق تر از عدالت اجتماعي در كشور 

برقرار مي شود.
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تحلیل »کمرتز بانک« از معافیت های صادر شده از سوی ایاالت متحده 

در آستانه اجراي تحریم هاي امریكا علیه ایران

کاهش سطح صادرات نفتي  ایران غیر محتمل است

اصرار هند و روسيه براي توسعه تجارت نفتي با ايران 

گروه انرژی|علیرضا کیانی|
یک ماه پیش در چنین روزهایی قیمت نفت به 
باالترین سطح خود در چند سال اخیر رسیده 
بود. قیمت نف�ت اما متاثر از چند فاکتور، روند 
نزول خود را از آن زمان آغاز کرد. ابتدای اکتبر 
و زمانی که احتمال اخت�ال در صادرات نفت 
ایران بزرگ تری�ن تهدیدی بود که بس�یاری 
را در ب�ازار نگران می ک�رد، قیمت نفت رکورد 
4 ساله خود را شکس�ت. از آن زمان به بعد در 
بازار نفت اتفاقات بسیاری افتاده است. در ماه 
جاری در طرف تقاضای بازار نفت عواملی مانند 
تنش ه�ای تجاری و دورنم�ای نه چندان قوی 
اقتصادی فشاری کاهشی را بر قیمت نفت وارد 
کرده اس�ت. در طرف عرضه، اوپ�ک و ایاالت 
متحده در کنار هم حجم باالیی از عرضه نفت 
خام را روانه بازار کردند و این مسئله باعث شد 
تا قیمت ها کاهش یابد. در عین حال، در آستانه 
تحریم ه�ای ایاالت متحده امریکا علیه ایران، 
واشنگتن حاضر ش�ده تا به 8 کشور معافیت 
موقت اعطا کند تا آن ها بتوانند به خرید نفت از 
ایران ادام�ه دهند. در مقیاس روزانه، این خبر 
تغیی�رات جزئی را در قیمت نف�ت در روز آخر 
کاری بازار یعنی جمعه رق�م زد اما در مقیاس 
هفتگ�ی، خب�ر معافیت ها به ثب�ت چهارمین 
هفته متوال�ی کاهش قیمت دامن زد. از طرفی 
این معافیت ها و رفتار برخی مشتریان ایران در 
برابر تحریم ها یک پیام بزرگ داشت و آن هم 
اینکه کاهش ص�ادرات نفت ایران در س�طح 

کنونی ثابت خواهند ماند. 

پیمایش های انجام شده از سوی خبرگزاری رویترز 
نشان می دهد که در ماه اکتبر، اوپک تولید خود را به 
باالترین سطح از سال 2016 به این سو رساند. حجم 
اعظم این افزایش تولید که از سوی عربستان سعودی 
و امارات متحده عربی عرضه شده، درست در همان 
زمانی که به س��مت بازار روانه شد که صادرات نفت 
ایران دچار کاهش ش��ده است. با این حال یک خبر 
نوید تغییراتی در روند تحریم ها را می دهد. روز جمعه 
در خبرها آمده بود که ایاالت متحده به 8 مش��تری 
نفتی ای��ران معافیت موقت اعطا خواهد کرد. همین 
مسئله باعث شد تا قیمت نفت روز جمعه کاهش یابد 
و ب��رای چهارمین هفته متوالی، بازار کاهش س��ود 

هفتگی را به ثبت رساند. 
به گزارش رویترز این کاهش قیمت به دلیل ترس بازار 
از افزایش عرضه بوده اس��ت. نفت خام سبک ایاالت 
متحده در انتهای وقت معامالت در روز جمعه با 55 
س��نت کاهش به 63 دالر و 14 س��نت در هر بشکه 

رسید تا در کل هفته 6.6 درصد افت قیمت را تجربه 
کرده باشد. قیمت برنت اما 2 سنت افزایش یافت تا 
هر بشکه از نفت دریای شمال در قیمت 72 دالر و 91 
سنت به فروش برسد. بهای مهم ترین شاخص نفتی 
جهان در هفته گذشته 6 درصد و از ابتدای ماه اکتبر 

به این سو 16 درصد افت کرده است.

  خروش توليدکنندگان طالی سياه
15 کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
به طور متوسط در ماه اکتبر 33 میلیون و 310 هزار 
بش��که در روز نفت خام تولید کردند که این میزان 
باالترین رکورد تولید این س��ازمان از دسامبر سال 
2016 به این س��و اس��ت. این میزان تولید حتی از 
میزان عرضه در ماه س��پتامبر نیز 390 هزار بش��که 
بیشتر است. کارستن فریچ از کمرتزبانک در این مورد 
به رویترز گفت: »ب��ه نظر می آید که تولید کنندگان 
نفت موفق شده اند که کاهش عرضه را جبران کنند«. 
روسیه که بزرگ ترین متحد اوپک و یکی از مهم ترین 
اعضای ائتالف اوپک پالس است توانسته سطح تولید 
خود را به سطح پیش از فروپاشی شوروی بازگرداند. 
در ماه اکتبر صادرات نفتی ایران 100 هزار بش��که 
کاهش یاف��ت. این حجم از کاهش نس��بت به آنچه 
تحلیل گران انتظار آن را می کش��یدند، مالیم تر بود. 
چراكه ایاالت متحده از اعطای معافیت به 8 کشوری 
که نمی توانند واردات نفتی خ��ود از ایران را به صفر 

برسانند، خبر داده است. 
از ن��گاه رویترز، این مس��ئله قاب��ل پیش بینی بود. 
مش��تریان اصلی نفت ای��ران من جمله چین، هند و 
ترکیه نمی توانستند واردات نفتی خود از ایران را بدون 
متقبل شدن هزینه های اقتصادی قابل مالحظه ای به 
صفر تقلیل دهند. ایاالت متحده تا جایی که ممکن 
بود به این کشور ها فشار آورد اما در نهایت حاضر شد تا 
به مصالحه تن در دهد. روز چهارشنبه، مشاور امنیت 
ملی امریکا، جان بولتون  اذعان کرد که ممکن است 
»برخی نتوانند به سرعت واردات نفت خود از ایران را 
به رقم صفر برسانند«. نیک کانینگ هام در وبسایت 
تحلیلی اویل پرایس نوش��ت که قبول این موضوع از 
س��وی جان بولتون بسیار حائز اهمیت است چرا که 
»همه بولتون را یکی از تندروترین سیاس��ت مداران 

امریکایی در برابر ایران می دانند«. 

  حال، قضيه متفاوت است
ای��ن معافیت ها در کنار تالش ای��ران برای دور زدن 
نظام تحریم ها می تواند به این  معنا باشد که کاهش 
صادرات ایران می تواند در س��طح کنونی به »ثبات« 
برس��د. کمرتزبانک در یادداش��تی که اخیرأ منتشر 
کرده است با اشاره به این موضوع می نویسد: »کاهش 

س��طح صادرات ایران غیر محتمل است. همین االن 
گزارش ها از این حکایت دارد که ایاالت متحده برای 
خری��د نفت از ایران ب��ه هند معافی��ت اعطا خواهد 
کرد. بدون چنی��ن محدودیت هایی، خریداران نفت 
ایران برای ماندن در بازار سومین تولید کننده نفت 
اوپک، باید ریس��ک تحریم  از سوی امریکا را به جان 

می خریدند«. حال اما قضیه متفاوت است. 
در همین حال، سازمان کشورهای تولید کننده نفت 
)اوپک( در حال افزایش تولید است و ایاالت متحده 
نی��ز عرضه خود به بازار را به صورتی فزاینده افزایش 
می ده��د. اداره انرژی امریکا که نه��اد ارائه آمارهای 
دولتی درباره بخش انرژی است داده های تولید نفت 
خام امریکا در ماه اوت را منتش��ر کرده اس��ت. ارقام 
انتشار یافته نش��ان دهنده افزایش چشم گیر ماهانه 
تولید ایاالت متحده است. این اداره برآورد کرده است 
که امریکا در ماه اوت با افزایش 416 هزار بش��که ای 
نسبت به ماه قبل، روزانه 11 میلیون 346 هزار بشکه 
در روز نفت تولید کرده است. این رقم آمریکا را باالی 
روسیه و در صدر جدول تولید کنندگان نفت خام در 

جهان قرار می دهد. 
با این هم��ه، تولید سرس��ام آور نفت��ی در امریکا و 
افزایش تولید اوپک به باالترین سطح در 2 سال اخیر 

باعث نشده است که بازار در آستانه یک »سرازیری 
جدید« قرار گیرد. ش��رکت خدمات مالی استاندارد 
چارترد در یادداش��تی برای تحلیل وض��ع روز بازار 
آورده اس��ت که با وجود سیل عرضه جدید به سمت 
بازار نفت خام، »این افزایش هنوز به مازاد عرضه در 
بازار ترجمه نشده است«. ذخایر نفت خام نیز افزایش 
قابل مالحظه ای را تجربه کرده اس��ت اما نباید از یاد 
برد که بخش��ی از این افزایش به دلیل کاهش سطح 
عملکرد پاالیشگاه ها است. استاندارد چارترد با اشاره 
به این مسئله که عموما پاالیشگاه ها بعد از تابستان 
وارد فاز تعمیرات می ش��وند، هش��دار داده است که 
»فصل تعمیرات بی��ش از معمول به طول انجامیده 
اس��ت«. به هر روی، ذخایر نفتی در انبارها افزایش 
یافته اند و آمارها از این حکایت دارند که ذخایر نفتی 
در میانه سطح متوسط پنج ساله قرار دارند. البته در 
تحلی��ل حجم ذخایر باید توجه داش��ت که حجمی 
از ذخایر اس��تراتژیک طبق قانون مصوب در کنگره 
آمری��کا به حجم ذخایر عادی در این کش��ور افزوده 

شده است. 

  حال خوب بازار نفت
هیجان در بازار حداقل نس��بت به قبل افزایش یافته 

است؛ سرمایه گذاران ریسک پذیری بیشتری نشان 
می دهند و بر عکس چند وقت اخیر که قیمت حال 
نفت از آتی بیشتر شده بود، حال بازار به حالت عادی 
بازگش��ته و قیمت آتی از حال پیش��ی گرفته است. 
اوله هانس��ن، مدیر ساکس��و بانک درب��اره وضعیت 
بازار به رویترز گفت: »با ن��گاه به ارقام عرضه نفت و 
می��زان تولید ایاالت متحده، اوپک و روس��یه از یک 
س��و و دورنمای نزولی کوتاه م��دت تقاضای نفت از 
س��وی دیگر می توان نتیجه گرفت ک��ه نفت دوباره 
و به مانن��د آوریل و اوت به دامن��ه 70 تا 80 دالر باز 

خواهد گشت«. 
جان کمپ، تحلیلگر ارش��د بازار نفت در خبرگزاری 
رویترز نیز در یادداشتی نوشت که افزایش تولید در 
سال جاری نتیجه افزایش قیمت ها در سال 2017 و 
ابتدای سال جاری است. از نگاه او، افزایش چشم گیر 
در تولید معموال 9 تا 12 ماه پس از تغییرات در قیمت 
در بازار ظهور و بروز پیدا می کنند. از ماه آوریل به این 
سو، با وجودی که قیمت ها رکوردشکنی کرده اند اما 
تغییرات در قیمت ها به اندازه ماه های قبل از آوریل 
نبوده اس��ت و از همین رو، کمپ در یادداشت خود 
آورد که »نرخ رشد تولید در سال 2018 در سال بعد 

تکرار نخواهد شد«.

گروه انرژي|
تحریم هاي نفتي امریكا علیه ایران در حالي رسما آغاز 
مي شوند كه گمانه زني ها درباره تأثیر این تحریم ها بر 
بازار نفت و بر میزان فروش نفت ایران متفاوت است. 
امریكا با وجود آنكه از ادعاي به صفر رساندن صادرات 
نفت ایران دست كش��ید و حتي به 8 كشور خریدار 
نفت ای��ران معافیت هایي را اعطا ك��رد، همچنان بر 
اینك��ه فروش نفت ایران را در آین��ده به صفر خواهد 
رساند اصرار مي ورزد، اما كشورهایي نظیر چین، هند، 
روسیه و تركیه این ادعاي امریكا را به دور از واقعیت 
دانس��ته و اعالم كرده اند كه به تج��ارت نفتي خود با 
ایران ادامه خواهند داد. در همین راس��تا الكس��اندر 
نواك، وزیر انرژي روس��یه روز گذشته اعالم كرد كه 
از نظر كشورش تحریم هاي امریكا علیه ایران همانند 
تحریم هاي اعمال شده بر روسیه غیرقانوني هستند، 
زیرا بدون تصویب در س��ازمان ملل وضع ش��ده اند. 
همچنین سانجیو سینگ، رییس هیات مدیره ایندین 
اویل كه بزرگ ترین پاالیشگر نفت هند است نیز دیروز 
قطع خرید نفت هند از ایران را غیرواقع بینانه دانست 
و اعالم كرد كه شركت تحت مدیریتش با وجود این 
حقیقت كه تحریم ها از روز دوشنبه اجرایي مي شوند، 
براي خرید محموله هاي نف��ت ایران در ماه میالدي 
جاري ثبت سفارش كرده است. مشروح گزارش را در 

ادامه مي خوانید.
مایك پمپئ��و، وزیر خارج��ه امری��كا در كنفرانس 
مطبوعات��ي خ��ود در روز جمعه اعالم ك��رد دولت 
متبوعش انتظار دارد به 8 كشور معافیت موقتي اعطا 
كند زیرا این كش��ورها خرید نفت خ��ود را به میزان 
قابل توجهي كاهش داده اند و در بسیاري از زمینه هاي 
دیگر همكاري كرده اند و گام هاي مهمي را به س��وي 
به صفر رس��اندن واردات نفت ایران برداش��ته اند. اما 
مذاكرات همچنان ادامه دارد. از میان این كش��ورها، 
2 كش��ور واردات نفت از ایران را بطور كامل متوقف 
كرده ان��د و 6 كش��ور دیگر به میزان بس��یار كمتري 

واردات خواهند داشت.
در یك كنفرانس دیگر، برایان هوك مسوول ویژه امور 
ایران در وزارت خارجه امریكا نیز حاضر نش��د از این 
كشورها نام ببرد و گفت پمپئو نام آنها را صبح دوشنبه 

اعالم خواهد كرد.
تحلیلگران متعددي روز جمعه گفتند كره جنوبي، 
هند و ژاپن احتمالي ترین دریافت كنندگان معافیت 
هستند در حالي كه چین، امارات متحده عربي و تركیه 
نیز احتماال معافیت دریاف��ت مي كنند. تحلیلگران 
اظهار كردند احتماال تایوان نیز معافیت خواهد گرفت.

تحلیلگ��ران روز جمع��ه همچنی��ن از س��نگاپور، 

ع��راق، یونان، هلن��د، انگلی��س و ایتالیا ب��ه عنوان 
دریافت كنندگان احتمالي معافیت نام بردند.

طب��ق ب��رآورد اس اند پ��ي گلوبال پالتس، هش��ت 
واردكننده بزرگ نفت و میعانات ایران در 9 ماه نخست 
سال 2018 ش��امل چین )665 هزار بشكه در روز(، 
هند )576 هزار بشكه در روز(، كره جنوبي )160 هزار 
بشكه در روز(، تركیه )160 هزار بشكه در روز(، ایتالیا 
)143 هزار بشكه در روز(، امارات متحده عربي )126 
هزار بشكه در روز(، ژاپن )113 هزار بشكه در روز( و 

اسپانیا )92 هزار بشكه در روز( بوده اند.
كوین بوك، مدیر اجرایي شركت كلیر ویو انرژي در این 
باره گفت: حتي كشورهایي كه واردات نفت ایران را به 
صفر رسانده اند ممكن است در نهایت معافیت بگیرند.

پمپئو اظهار كرد كه ش��ش كش��ور موافقت كرده اند 
واردات نفت ایران را به می��زان قابل توجهي كاهش 
دهند در حالي كه دو كش��ور متعهد شده اند واردات 

نفت از ایران را خاتمه داده و كامال به صفر برسانند.

  اعالم حمايت مسكو از تهران
از س��وي دیگر، الكساندر نواك، وزیر انرژي روسیه به 
روزنامه انگلیسي فایننشیال تایمز گفت كه مسكو از 
ایران براي مقابله با تحریم هاي نفتي امریكا حمایت 
خواهد كرد و مسكو به گس��ترش تجارت نفت ایران 
پس از مهلت روز دوشنبه امریكا براي اجراي تحریم ها 

ادامه مي دهد.
ن��واك در ادام��ه افزود: م��ا معتقدی��م باید ب��ه دنبال 
مكانیسم هایي باشیم كه به ما اجازه مي دهند به توسعه 
همكاري با ش��ركایمان و با ایران بپردازیم و روس��یه به 
دنبال ادامه تجارت نفت ایران پس از آغاز تحریم ها است.

تحت قرارداد 2014 نفت در برابر كاال، مس��كو نفت 
ایران را به اشخاص ثالث مي فروشد در حالي كه تهران 
از درآمد فروش نفت، براي پرداخت پول كاال و خدمات 

روسي استفاده خواهد كرد.
وزیر انرژي روسیه به فایننشیال تایمز گفت: تجارت با 
ایران همچنان ادامه خواهد یافت و مسكو تحریم هاي 
امریكا را غیرقانوني مي داند. روس��یه نیز در ش��رایط 
تحریم ها زندگي مي كند و تحریم هایي را كه به صورت 
یك جانبه و بدون تصویب س��ازمان ملل متحد وضع 

شده اند را به رسمیت نمي شناسد.
وزیر انرژي روسیه تأكید كرد كه مي تواند قطعا تأیید 
كند كه تجارت نفتي این كشور با ایران در هفته آینده 

ادامه خواهد یافت.
نواك از اظهارنظر درب��اره احتمال افزایش معامالت 
نفتي ایران و روس��یه خودداري ك��رد، اما اعالم كرد 
روس��یه پیش از تصمیم گیري درب��اره تغییر حجم 

معامالت، پیامدهاي تحریم ها را تحلیل مي كند.
وي درباره معامالت نفتي ایران و روس��یه گفت: این 
معامالت ب��ه ایران ی��ك منبع تضمین ش��ده براي 
پرداخت مي ده��د و این مس��اله امكان گس��ترش 
معامالت را فراهم مي كند. ما تجارت تاریخي با ایران 

داریم و ایران به فناوري و خدمات ما نیاز دارد.

  اشتهاي هند براي نفت ايران
ریی��س هیات مدیره ش��ركت ایندین اوی��ل نیز در 
مصاحبه با اس اند پي گلوبال پالتس گفت چشم انداز 
اینكه پاالیشگاه هاي هندي خرید نفت ایران را به صفر 

برسانند غیرواقع گرایانه است.
اگرچ��ه ایندین اویل كه بزرگ ترین پاالیش��گر نفت 

هند است، واردات نفت ایران را كاهش داده است اما 
سانجیو سینگ، رییس هیات مدیره ایندین اویل اظهار 
كرد احتمال اینكه واردات نفت ایران به صفر برس��د، 
بسیار اندك اس��ت. وي در ادامه افزود: این شركت با 
وجود این حقیقت كه تحریم ها از روز دوشنبه اجرایي 
مي شوند، براي خرید محموله هاي نفت ایران در ماه 

میالدي جاري ثبت سفارش كرده است.
س��ینگ به پالتس گفت: ما قویا بر این باوریم كه اگر 
نفت ای��ران از بازار جهاني حذف ش��ود، بازار حداقل 
براي مدتي دچار بي ثباتي خواهد شد. شخصا تصور 
نمي كنم هند بتواند خرید نفت از ایران را متوقف كند.

مدیر ایندین اویل اظهار كرد: این شركت واردات نفت 
ایران را از آغاز اكتبر اندكي كاهش داد زیرا واشنگتن 
سرگرم بررس��ي اعطاي معافیت از تحریم هاي نفتي 
به هند ب��ود. پیش از اظهارات ریی��س ایندین اویل، 
اكونومیك تایمز به نقل از مناب��ع آگاه گزارش كرده 
بود كه هند به ش��رط اینكه پاالیشگاه هایش میزان 
خرید نفت ایران را مجموعا 35 درصد در س��ال مالي 
2019-2018 نس��بت به سال مالي گذشته كاهش 

دهند، معافیت دریافت خواهد كرد.
طبق گ��زارش پالتس، صادرات نفت ایران به هند در 
سپتامبر به 600 هزار بشكه در روز رسید اما در اكتبر 
به 500 هزار بشكه در روز كاهش یافت و انتظار مي رود 

این میزان صادرات در نوامبر حفظ شود.
همزمان واردات نفت هند از امریكا اوایل سال میالدي 
جاري ب��ه میزان قاب��ل توجهي افزایش پی��دا كرد. 
صادرات نفت امریكا به هن��د در ماه مه به 152 هزار 
بشكه در روز در مقایس��ه با 29 هزار بشكه در روز در 
فاصله ژانویه تا آوریل رس��ید و در ژوئن به 261 هزار 
بش��كه در روز جهش پیدا كرد اما پس از آن واردات 
هند كاهش پیدا كرد كه عمدتا به دلیل قیمت باالتر 

نفت امریكا بود.

  تحريم هاي 2012/تحريم هاي 2018
وزیر خارجه امریكا روز جمع��ه معافیت از تحریم ها 
را كمتر از دوران اوباما توصی��ف كرد و گفت: نه تنها 
ما تصمیم گرفتی��م معافیت هاي كمتري اعطا كنیم 
بلكه پیش از موافقت ب��ا واردات موقتي نفت ایران از 
سوي این حوزه هاي قضایي، امتیازات بیشتري از آنها 

درخواست كردیم.
ریچارد نفیو، یكي از مقامات هماهنگ كننده سیاست 
تحریم ها در دوران اوباما مقایس��ه پمپئو را رد كرد و 
گفت: ما به كشورهایي مانند آفریقاي جنوبي و تایلند 
كه واردات نفتشان را به صفر رسانده اند باید معافیت 
مي دادیم اما این كش��ورها این بار خریدار نفت ایران 

نبودن��د و هدف دولت ترامپ ب��راي اعطاي معافیت 
كمتر بوده است.

به عالوه دولت اوباما در زماني معافیت  از تحریم هاي 
نفت��ي را صادر كرد كه قیمت نف��ت 110 دالر در هر 

بشكه بود در حالي كه اكنون كمتر از 75 دالر است.
آموس هوشتاین، فرستاده ویژه سابق براي امور انرژي 
بین الملل��ي در وزارت خارجه امری��كا در مصاحبه با 
پادكست پالتس كپیتال كرود پیش بیني كرد دولت 
ترامپ احتماال معافیت از تحریم ها را با آنچه در دوران 
اوباما داده شد، مقایسه خواهد كرد. وي گفت: هدف 
در دوران اوباما حفظ ص��ادرات نفت ایران بین 900 
هزار تا 1.1 میلیون بشكه در روز بود و وي انتظار دارد 
تحریم هایي كه از روز دوشنبه اجرا مي شوند صادرات 

نفت ایران را در همین حدود نگه خواهند داشت.
دونالد ترامپ مانند روساي جمهور قبلي امریكا نگران 
تاثیر قیمت بنزین روي نظ��ر راي دهندگان پیش از 
انتخابات اس��ت. تحریم هاي ایران ی��ك روز پیش از 
انتخابات میان دوره اي امریكا برگزاري مي شود كه در 
آن جمهوري خواهان تالش مي كنند اكثریت خود در 

مجلس و سنا را حفظ كنند.
ب��ا این ح��ال اع��الم خبر ص��دور معافیت ه��ا تاثیر 
قابل توجهي روي قیمت هاي بنزین نداش��ت و نشان 
داد كه بازار از مدت ها قبل انتظار داش��ت معافیت ها 
صادر ش��وند یا قبال تاثیر تحریم ه��ا را روي قیمت ها 

حساب كرده بود.
قیمت بنزین امریكا كه بعدازظهر روز جمعه 2.764 
دالر در هر گالن بود تنها 14 سنت نسبت به میانگین 
ماه گذشته كاهش پیدا كرد اما بیش از 24 سنت بیشتر 

از میانگین سال گذشته بود.

  عربستان و وظيفه جبران تنگناي عرضه 
از زماني كه ترامپ براي نخستین بار اعالم كرد صادرات 
نفت ایران هدف تحریم ق��رار مي گیرند، تحلیلگران 
درباره اینكه آیا عربس��تان موفق خواهد شد شكاف 
عرضه ناش��ي از افت صادرات ای��ران را جبران كند، 
گمانه زني ك��رده بودند. دولت ترام��پ به همكاري 
عربس��تان براي محدود كردن تاثی��ر تحریم ها روي 
قیمت هاي انرژي نیاز داشت. برایان هوك در كنفرانس 
خود با خبرنگاران به این موضوع اش��اره كرد و گفت: 
ما از عربستان سعودي خواسته ایم همزمان با اقدام ما 
براي حذف نفت ایران از ب��ازار، تولید خود را افزایش 
دهد و عربستان سعودي براي اطمینان از عرضه كافي 
به بازار موثر بوده اس��ت. دولت عربستان موفق شده 
نفت را از مسائل سیاسي جدا كند و این امر در زمینه 

كمپین فشار ما مفید بوده است.
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 توزيع گازوئيل يورو 4 
در 9 استان جديد

شانا|  مدیرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي از توزیع سراسري گازوئیل با كیفیت یورو 
4 تا پایان امس��ال در سراس��ر كش��ور خبر داد و 
گفت: 9 اس��تان جدید به گستره توزیع گازوئیل 
یورو 4 افزوده شد. سید محمدرضا موسوي خواه 
گفت: با افزایش تولید نفت گاز یورو 4 تولیدي در 
پاالیش��گاه بندرعباس، همه جایگاه هاي عرضه 
سوخت اس��تان هاي هرمزگان، بوشهر، كرمان، 
یزد و فارس زیر پوش��ش عرضه نفت گاز یورو 4 
قرار مي گیرن��د. وي افزود: طبق پیش بیني هاي 
انجام ش��ده تا پایان بهمن ماه امس��ال فرآورده 
نفت گاز یورو 4 به صورت سراسري در كل كشور 
توزیع خواهد شد. مدیرعامل شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي تصریح ك��رد: با بهره برداري 
افتخارآفرین از طرح ارتقاي كیفیت پاالیش��گاه 
بندرعباس همه جایگاه هاي عرضه سوخت محور 
مواصالتي چابهار تا داخل كشور نیز زیر پوشش 
توزیع این فرآورده قرار مي گیرند. موس��وي خواه 
تاكید كرد: با اجراي پروژه ارتقاي كیفیت پاالیشگاه 
تبریز، همه استان هاي اردبیل، آذربایجان شرقي، 
آذربایجان غربي و زنجان بطور كامل زیر پوشش 
توزیع گازوئیل ی��ورو 4 قرار مي گیرند. وي افزود: 
طب��ق موافقت نامه س��ازمان محیط زیس��ت با 
شركت ملي پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتي 
مقرر ش��ده بود 230 جایگاه عرضه س��وخت در 
مس��یرهاي مواصالتي اصلي كشور زیر پوشش 

توزیع فرآورده هاي یورو 4 قرار گیرند.

 تبادل الكتريكي ايران 
با تمامي همسايگان

توليد بنزين ستاره خليج فارس 
افزايش مي يابد

آبان ماه پربارش امسال

ایرنا| معاون وزیر نی��رو در امور برق و انرژي با اعالم 
اینكه ایران اكنون با همه همس��ایگان خود تبادل 
الكتریكي دارد و بیش��تر مواقع اقدام به صادرات به 
كشورهاي همسایه مي كند، یادآور شد: پرونده مذاكره 
با كشورهاي حاشیه خلیج فارس براي تبادل الكتریكي 
همچنان باز است. همایون حائري روز شنبه در حاشیه 
هجدهمین نمایشگاه بین المللي صنعت برق ایران 
اظهار داشت: در سال هاي اخیر با برخي كشورهایي كه 
با آنها مرز دریایي داریم مذاكراتي براي برقراري امكان 
تبادل الكتریكي با هدف صادرات برق ایران انجام شده 
است. وي درخصوص هدف گذاري تبدیل شدن ایران 
به قطب )هاب( برق منطقه، گفت: این هدف گذاري 
وجود دارد و برنامه ریزي هاي متنوع و گسترده اي در 
این زمینه صورت گرفته است. معاون وزیر نیرو در امور 
برق و انرژي اقداماتي همچون »كاهش تلفات شبكه 
برق، افزایش به��ره وري و راندمان تولید، مدیریت 
مصرف برق، اتصال ش��بكه برق ایران با كشورهاي 
همسایه و حتي كشورهاي فراتر از مرز، ارتقاي ظرفیت 
تولید، افزایش ظرفیت انتقال برق و نوسازي شبكه ها« 
را در راستاي رسیدن ایران به هدف تبدیل شدن به 
قطب برق منطقه برشمرد. وي افزود: اكنون نیز نقش 
ایران در صنعت برق منطقه، بسیار پررنگ است، اما 
ظرفیت ها در این بخش آنقدر زیاد بوده كه سال هاي 

سال كار براي اجرا و توسعه در این بخش داریم.

باشگاه خبرنگاران| مدیرعامل پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس از تولید روزانه بیش از 40 میلیون لیتر 

بنزین یورو 5 تا یك ماه دیگر خبر داد.
محمدعلي دادور ضمن اعالم این خبر گفت: هم اكنون 
بطور میانگین روزانه 30 میلیون لیتر بنزین در این 
پاالیشگاه تولید مي شود كه این مقدار تا یك ماه دیگر 

به مرز 40 میلیون لیتر در روز خواهد رسید.
وي با اش��اره به اینكه هم اكنون كوره و راكتورهاي 
واحد بنزین سازي دراي اوت شده و در حال دریافت 
كاتالیس��ت اس��ت، افزود: مقدار بنزین پاالیشگاه با 
تكمیل فاز س��وم تا پایان امسال به 44 میلیون لیتر 
در روز خواهد رسید. دادور با اشاره به اینكه كیفیت 
بنزین تولیدي در این پاالیش��گاه مطابق استاندارد 
یورو 5 است، گفت: طبق استاندارد یورو 5 اروپا، مقدار 
گوگرد بنزین تولیدي باید كمتر از 10 پي پي ام، مقدار 
آروماتیك كمتر از 35 درصد، مقدار بنزن كمتر از یك 
درصد و اكتان بنزین 91 و 95 باشد كه بنزین تولیدي 
در پاالیشگاه ستاره هم اكنون داراي گوگرد 0.5 تا یك 
پي پي ام، آروماتیك بین 29 تا 30 درصد، بنزن بین 0.4 
تا 0.5 درصد و اكتان آن نیز در محدوده استاندارد است. 
وي تاكید كرد: در مواردي در صورتي كه نیاز به تولید 
بنزین بیشتري داشته باشیم، بدون تغییر در میزان 
مولفه هاي زیست محیطي، تنها عدد اكتان بنزین 

تغییر مي كند تا حجم بیشتري بنزین تولید شود.

تس�نیم|  از مجموع 23.8 میلیمتر بارش هاي 
ثبت شده در 40 روز ابتدایي سال آبي جاري، 13.6 
میلیمتر در 10 روز ابتدایي آبان به ثبت رسیده كه 
این میزان بارش، ماه آبان را به ماهي پرباران تبدیل 
كرده است. طبق آمار رسمي دفتر مطالعات پایه 
منابع آب شركت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع 
كل ریزش هاي جوي از اول مهر تا دهم آبان سال 
آبي 98-97 بال��غ بر 23.8 میلیمتر اس��ت. این 
مقدار بارندگي نسبت به میانگین دوره هاي مشابه 
درازمدت )13.4 میلیمتر( 77.6 درصد افزایش 
و نس��بت به دوره مشابه س��ال آبي گذشته )8.9 
میلیمتر( 167.4 درصد افزایش نش��ان مي دهد. 
همچنین حجم بارش هاي تجمع��ي اول مهر تا 
دهم آبان به 39 میلیارد و 223 میلیون مترمكعب 
رسید. از مجموع 23.8 میلیمتر بارش هاي ثبت 
ش��ده در 40 روز ابتدایي س��ال آبي جاري، 13.6 
میلیمتر در 10 روز ابتدایي آبان به ثبت رس��یده 
كه این میزان بارش، م��اه آبان را به ماهي پرباران 

تبدیل كرده است.
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عكسروز

چهرهروز

كاشف »بروس لي« درگذشت
»ريموند چو« تهيه كننده بزرگ هنگ كنگي كه چهره هايي چون »بروس لي« و »جكي چان« را به سينماي جهان معرفي كرد، در سن ۹۱ سالگي 
درگذشت. به گزارش هاليوود ريپورتر، »ريموند چو« كه كمك زيادي به شكل گيري ژانر فيلم هاي رزمي كرد و استعدادهاي بزرگ هنگ كنگي 
را در عرصه بين المللي به سينما معرفي كرد، در ۹۱ سالگي درگذشته است. »چو« ابتدا يك روزنامه نگار بود و سپس كار خود را به عنوان مسوول 
تبليغات با كمپاني برادران »شا« شروع كرد كه صدها فيلم ساخت و ژانر فيلم هاي كنگ فو را به محبوبيت رساند. »ريموند چو« سپس به عرصه 
تهيه كنندگي وارد شد و زماني كه از كيفيت بد برخي آثار كمپاني »شا« نااميد شده بود، كمپاني فيلمسازي خود را در سال ۱۹۷۰ با عنوان »گلدن 

هاروست« تاسيس كرد. او خيلي زود از كمپاني » شا« پيشي گرفت و نام خود را بيش از پيش با سبك فيلم هاي رزمي شناساند.

ايستگاه

»ديزني« خرج خود را درآورد
كمپاني ديزني ۶ س��ال پس از خريد 
گران قيمت خود يعني »لوكاس فيلم«، 
به نقطه سربه سري سود و هزينه رسيده 
اس��ت و اين نويد س��ال هاي پررونق 
آينده را به ديزني مي دهد. به گزارش 
مووي وب، ۶ س��ال پي��ش در همين 
روزها كمپاني ديزني با انتشار خبر خريد 

»لوكاس فيلم« كه مهم ترين محصول آن مجموعه فيلم هاي »جنگ ستارگان« بود، 
به قيمت سرسام آور ۴ ميليارد دالر، صنعت فيلم و سرگرمي را در حيرت فرو برد. 
در همان زمان جرج لوكاس كهنه كار از دنياي »جنگ ستارگان« كنار كشيد ولي 
ديزني به شيفتگان بدبين اين دنيا قول فيلم هاي جديدي از كهكشان هاي خيلي 
خيلي دور را داد و حال ۶ سال بعد از آن معامله پر سر و صدا و ميليارد دالري، ديزني 
به نقطه سربه سري درآمد و هزينه رسيده است و اين بدين معناست كه از حاال به 
بعد جنگ ستارگان تا سال هاي سال منبعي مغذي براي ديزني خواهد بود. بنا بر 
گزارش هاي جديدي كه منتش��ر شده است ديزني با عوايد چهار فيلمي كه بعد از 
اين تغيير مالكيت ساخته شده يعني فيلم هاي »جنگ ستارگان: نيرو برمي خيزد« 
)۲۰۱۵(، »ياغي يك« )۲۰۱۶(، »جنگ س��تارگان: آخرين ج��داي« )۲۰۱۷( و 
»سولو« )۲۰۱۸( و همچنين درآمدهاي حاصل از ديگر مجراهاي عرضه و پخش، 
هزينه ۴ ميليارد دالر سرمايه گذاري خود را جبران كرده است. اگرچه رقم دقيقي از 
اينكه »لوكاس فيلم« چقدر براي ديزني سودآور بوده در دسترس نيست ولي آنچه 
از دورنما پيداست اين است كه اين يكي از بهترين سرمايه گذاري هاي غول دنياي 

فيلم و سرگرمي بوده است.

بازارهنر

»هزاردستان« در فهرست ملي حافظه جهاني يونسكو 

»مسيح و آرش« به زاهدان مي روند

نمايش فيلم »دوباره زندگي« در آلباني و چين

»نرگس آبيار« داور جشنواره فيلم »بالروس« شد

چهار اثر ديداري و شنيداري به فهرست 
ملي برنامه حافظه جهاني يونسكو اضافه 
شد. چهار اثر ش��امل »برنامه راديويي 
مرزهاي دانش«، »سريال هزار دستان«، 
»مس��تند معماري ايراني« و »مستند 
خلي��ج ف��ارس« در روز جهاني ميراث 
ديداري و ش��نيداري در فهرست ملي 
برنامه حافظه جهاني يونسكو ثبت شد.

سال گذشته »جامع التواريخ« به عنوان دهمين اثر 
ايراني در اين فهرست به  ثبت رسيد. پيش از اين نيز 
كتاب هايي مانند مسالك الممالك، خمسه نظامي، 
شاهنامه بايسنقري، فيلم هاي مستندي مانند »جان 
مرجان«، »پل آزادي«، »ياد و يادگار “ و »كودكان 
س��رزمين ايران« و مجموعه عكس هاي تاريخي و 
مجموعه سروده هاو آثار موسيقايي انقالب اسالمي 

در فهرست ملي برنامه حافظه جهاني 
يونسكو به ثبت رسيده اند.

برنام��ه حافظه جهاني يونس��كو كه با 
نام ميراث مس��تند جهاني يونسكو نيز 
شناخته مي ش��ود، برنامه اي است كه 
يونسكو از سال ۱۹۹۲ به دنبال افزايش 
آگاهي نس��بت به خطراتي كه ميراث 
مستند جهاني را تهديد مي كند، براي 
حفظ و سهولت دسترسي به اين آثار به اجرا گذاشته 
است. يونسكو قصد دارد با اجراي اين برنامه از تاراج، 
پراكندگي، دادوس��تد غيرقانوني و نابودي ميراث 
مس��تند جهاني جلوگيري كند. طب��ق فراخوان 
يونسكو، اين مخاطرات تهديدكننده از قرن ها قبل 
وجود داشته ولي جنگ، آشوب هاي اجتماعي و نبود 

امكانات مالي بر شدت آن افزوده  است. 

»مسيح و آرش« در دور تازه فعاليت هاي 
خود آبان و آذر ماه سال ۹۷ به ترتيب در 
تهران و زاهدان كنسرت هايي را برگزار 

مي كنند.
آرش و مس��يح عدل پرور، مش��هور به 
»مسيح و آرش« در دور تازه فعاليت هاي 
خود آبان و آذر ماه سال ۹۷ به ترتيب در 
تهران و زاهدان كنسرت هايي را برگزار 

مي كنند. اين دو ب��رادر كه طي ماه هاي اخير تحت 
نظر موسس��ه »آراد« فعاليت هاي خود را به صورت 
رس��مي در عرصه هاي حرفه اي موس��يقي دنبال 
كرده اند روزهاي دوش��نبه ۲۱ و سه شنبه ۲۲ آبان 
ماه در ساعت هاي ۱۹: ۱۵ و ۲۲: ۳۰ در سالن ميالد 
نمايشگاه بين المللي تهران تازه ترين كنسرت خود 

را برگزار مي كنند.
مسيح و آرش پس از برگزاري كنسرت 
در ته��ران س��اعت هاي ۱۸ و ۲۱ روز 
پنج ش��نبه اول آذر ني��ز در مجموع��ه 
ورزش��ي كارگ��ران زاه��دان ميزبان 
مخاطبان خود خواهد بود. مجوزهاي 
الزم براي برگزاري اين كنسرت ها صادر 
و طي روزهاي اخير بليت فروش��ي اين 
اجراي زنده آغاز شده است. »مسيح و آرش« تاكنون 
در بس��ياري از شهرهاي كش��ور از جمله چالوس، 
كالرآباد، انزلي، گنبد كاووس، ش��هميرزاد، شيراز، 
ماكو، كرمانش��اه، تنكابن، كيش، س��رعين، ايالم، 
زنجان، همدان، دورود، اراك، بندرعباس و چند شهر 

ديگر روي صحنه رفته اند.

فيل��م س��ينمايي دوب��اره زندگي به 
كارگرداني رضا فهيمي و تهيه كنندگي 
حسين پورمحمدي ۱۰ الي ۱۸ آبان در 
شانزدهمين دوره جشنواره فيلم تيرانا 

در كشور آلباني به نمايش درمي آيد.
بيس��ت و هفتمي��ن دوره جش��نواره 
خروس طاليي و صد گل كه از ۱۵ الي 
۱۹ آبان در كشور چين برگزار مي شود 

ميزبان اين فيلم در بخش مس��ابقه اس��ت.پخش 
بين المللي فيلم برعهده عليرضا شاهرخي است.

فيلم س��ينمايي دوب��اره زندگي ب��ا حضور گالب 
آدينه، ش��مس لنگرودي، آيه مقدم، ساخته شده 

اس��ت. در خالصه داس��تان اين فيلم 
آمده اس��ت: اين فيلم قص��ه مرد و زن 
ميانسالي است كه قصد رفتن به خانه 
س��المندان را دارند اما دس��ت روزگار 
آنها را مجب��ور به ادامه زندگي در كنار 
يكديگر مي كند. ساير عوامل اين فيلم 
عبارتند از: كارگ��ردان: رضا فهيمي، 
نويسنده فيلمنامه: مجيد اسماعيلي، 
امير محمد عبدي، مدير فيلمبرداري: پيمان عباس 
زاده، آهنگساز: س��تار اوركي، تدوين: حميدرضا 
قربان��ي، صداگذار: عليرضا علوي��ان، تهيه كننده: 

حسين پور محمدي. 

نرگس آبيار به عنوان داور بخش مسابقه 
بيست و پنجمين دوره جشنواره فيل 
بالروس انتخاب ش��د. اين جش��نواره 
بين المللي از جمعه كار خود را به مدت 
يك هفته در ش��هر مينسك بالروس 
آغاز كرده و ميزبان فيلم هايي از سراسر 

دنياست.
 فيلم هاي مس��ابقه اصلي، فيلم هايي 

ب��راي ك��ودكان و نوجوانان، فيلم هاي مس��تند و 
مس��ابقه ملي، بخش هاي مختلف اين جش��نواره 
هس��تند كه توس��ط وزارت فرهن��گ ب�الروس، 
شهرداري شهر مينسك ب�ا ش�ركت »بِ�ل ِت��ِلراديو 
كوم��پانيا«، اس����توديو فيلم سازي »ب��الروس 
فيلم« و ات�حاديه فيلمب���رداران ب�الروس برگزار 
مي شود. در اين جش��نواره، بيش از ۲۰۰ فيلم ب�ه 
ن�مايش گ�ذاش��ته مي شود و ح�دود ۴۰ هزار نفر 
به تماش��اي آثار مي نش��ينند. فيلم هاي »٣ رخ« 
ساخته جعفر پناهي و »آوا« ساخته صدف فروغي و 

محصول ايران/كانادا/قطر به نمايندگي 
از س��ينماي ايران در اي��ن رويداد به 

نمايش درمي آيند.
 نرگس آبيار در چند ماه گذش��ته، در 
حال ط��ي كردن مراح��ل فني توليد 
»ش��بي كه ماه كامل ش��د« به عنوان 
جديدترين فيلم خود است كه آن را به 
تهيه كنندگي محمدحسين قاسمي، 
جلوي دوربين برده است. سال پيش فيلم سينمايي 
»نفس« كه نماينده ايران در اس��كار معرفي شده 
بود، جاي��زه بهترين كارگردان��ي و بهترين بازيگر 
كودك و نوجوان را از بيست و چهارمين جشنواره 
فيلم »مينسك، ليستاپاد« بالروس دريافت كرده 
بود. اين فيلم درونمايه اي لطيف داشت كه زندگي 
چهاركودك به نام  هاي بهار، نادر، كمال و مريم را 
روايت مي كند كه در اواخر ده��ه ۵۰ و اوايل دهه 
۶۰ خورشيدي، در كشاكش جنگ تحميلي ايران 

و عراق بزرگ مي شوند.

میراثنامه

كشف آثار تمدن پيش از تاريخ در  مشگين شهر
سرپرس��ت مي��راث فرهنگ��ي، 
صناي��ع دس��تي و گردش��گري 
شهرستان مشگين شهر از كشف 
آثار و نشانه هاي تمدن به جامانده 
از انسان دوران پيش از تاريخ در 
اين شهرستان خبر داد. ايمانعلي 
ايماني صبح امروز ب��ا اعالم اين 

خبر تصريح كرد: به غير از نقوش صخره اي يا سنگ نگاره هاي دو روستا 
در بخش مرادلو در ۱۰ مكان جديد نيز آثاري كشف شده است. 

او اضافه كرد: گستردگي و فراواني سنگ نگاره ها  و تنوع حكاكي منطقه 
مش��كين ش��هر يكي از نمونه هاي كم نظير در نق��وش صخره اي ايران 
و جهان اس��ت. به گفته سرپرس��ت ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردشگري شهرستان مشگين شهر به ضرورت تداوم مطالعات نقوش 
صخره اي اشاره كرد و بيان كرد: نقش هاي كشف شده از انسان هاي در 
حالت شكار با كمان، سواره در حال رفتارهاي موزون و جادوگرانه است. 
ايماني ادامه داد: اس��تل هاي بز كوهي، نقش هاي لنگر كش��ي ميادين 
ش��كار گوزن به صورت هاي فردي و جمع��ي، تيراندازي و صحنه هاي 
جنگ نش��انگر سكونت انسان در پيش از تاريخ بخش ديگري از نقش و 
نگارها است.  او سنگ نگاره هاي منطقه مشكين شهر را كه داراي نقش 
مايه هاي متنوع انساني، حيواني و نمادين هستند، فرصت مغتنمي در 
جهت افزايش بهره وري هاي هنري و توس��عه گردشگري شهرستان و 

استان عنوان كرد.

تاريخنگاري

شهادت دانش آموزان و تسخير سفارت امريكا 
س��يزدهم آبان ۱۳۵۷، تعدادي از دانش آموزان و دانشجويان كه در دانشگاه 
تهران اجتماع كرده بودند، به وس��يله نيروهاي نظامي رژيم پهلوي به خاك و 
خون كشيده ش��دند، به دنبال اين رخداد وزير علوم استعفا كرد و بازار تهران 
تعطيل ش��د. پس از انقالب اين روز، روز دانش آموز نامگذاري شد. در اين روز 
۵۶ نفر كشته و صدها نفر كه در محوطه داخل و اطراف دانشگاه تهران تجمع 
كرده بودند، زخمي شدند.  يك سال بعد در همين روز، ساختمان سفارت امريكا 
در تهران در س��الروز شهادت دانش آموزان و دانشجويان در دانشگاه تهران به 
تسخير دانشجويان مس��لمان پيرو خط امام )ره( درآمد. بعدها اين رخداد به 

عنوان روز ملي مبارزه با استكبار جهاني نامگذاري شد. 
تس��خير سفارت امريكا در ايران در سال ۱۳۵۸ در حالي رخ داد كه تنها ۹ ماه 
پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران مي گذشت؛ دانشجويان پيرو خط امام با 
حمله به س��فارت امريكا در خيابان تخت جمشيد سابق كه بعدها طالقاني نام 

گرفت آن را تصرف كردند. 
تصرف سفارت امريكا در تهران و به گروگان گرفتن ۶۶ ديپلمات امريكايي كه 
از ۱۳ آبان ۱۳۵۸ تا ۳۰ دي ۱۳۵۹ ادامه داش��ت با پذيرش قرارداد الجزاير از 
سوي دولت هاي ايران و امريكا به پايان رسيد و سرانجام گروگان هاي امريكايي 

در بند دانشجويان آزاد شدند.
در جريان اشغال سفارت، كارمندان سفارت تالش كردند مدارك و اطالعات 
محرمانه را از بين ببرند، اما دانشجويان پيرو خط امام توانستند بخش اعظمي 
از اين اطالعات را بازيافت كرده و حدود ۷۰ س��ند محرمانه كه نش��ان دهنده 
خباثت ه��اي دول��ت امريكا عليه ملت اي��ران و فعاليت هاي مخفي س��ازمان 
اطالعات��ي امريكا در ايران ب��ود را فاش كنند، امام خمين��ي )ره( از اين اقدام 

دانشجويان به عنوان انقالب دوم ياد كردند.
حركت دانش��جويان تداوم حركتي بود كه از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ آغاز شده و در 

۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به پيروزي رسيده بود اما انقالب اسالمي نمي توانست بدون 
خشكاندن ريش��ه هاي اس��تعمار به حيات خود ادامه دهد و مردم ايران بايد 
مبارزه خود را ب��راي جلوگيري از تكرار تجربه تاريخ��ي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در 

داخل كشور ادامه مي دادند. 
هنگامي كه اسناد موجود در سفارت به دست آمد و گزارش هاي مستند دخالت 
امريكا در امور داخلي ايران و طراحي توطئه هاي مختلف قبل و بعد از پيروزي 
انقالب � آش��كار ش��د؛ امام )ره ( رهبري حركت دانشجويان را شخصا برعهده 
گرفت و مبارزه عليه ريشه هاي نفوذ امريكا در ايران به اوج رسيد. پس از تصرف 
النه جاسوس��ي، نظر امام خميني )ره( درباره مبارزه همزمان عليه اس��تبداد 

سلطنتي و سلطه استعماري، به اثبات رسيد.

كیوسك

ترامپ در كنار وليعهد 
سعودي مي ماند 
  نيويورك تايمز: 
ي��ك م��اه از قت��ل 
روزنامه نگار عربستاني 
در استانبول مي گذرد، 
اما ترامپ هنوز موضع 
مشخصي در اين مورد 
ن��دارد. او ك��ه پس از 
فش��ارهاي سياسي با 
تاخير ناچار به واكنش 

شد، بر اين باور بود كه دولت عربستان نقشي 
در اين قت��ل ندارد. پس از اعت��راف مقامات 
س��عودي اما او در ابتدا اي��ن اقدام را محكوم 
كرد و دوباره، موض��ع جديدي درباره دولت 
عربستان اتخاذ كرده است. به گزارش صفحه 
اول اين روزنامه، ترامپ تصميم گرفته است 
در كن��ار وليعهد بماند. اين در حالي اس��ت 
كه مقام هاي كاخ س��فيد ب��ا توجه به تماس 
تلفني ۹ اكتبر با محمد بن سلمان دريافتند 
كه وليعهد، خاش��قجي را يك »اسالمگراي 
خطرن��اك« تلق��ي مي ك��رد. دو نف��ر كه از 
نزديك با ماجراي اين تماس آش��نا بودند به 
نيويورك تايمز گفتند كه كاخ سفيد از همين 
تماس به اين حقيقت پ��ي برد كه وليعهد از 
انگيزه بالقوه اي براي اين قتل برخوردار بود.

 
  ال پايس: 

ي��ن  ا ول  ا صفح��ه 
روزنام��ه ب��ه اع��زام 
س��ربازان ب��ه م��رز 
مكزيك ب��راي مقابله 
با مهاجران پرداخت. 
طب��ق اين گ��زارش، 
پيش از اين گفته شد 
وزارت دف��اع امري��كا 

۵۲۰۰ نظام��ي را براي مقابله با ورود كاروان 
مهاجران امريكاي التين به مرزهاي جنوب 
غربي اين كش��ور با مكزيك ع��ازم مي كند. 
بر اس��اس اي��ن گ��زارش، رييس جمهوري 
دموكرات سابق امريكا اقدام رييس جمهوري 
فعلي اي��ن كش��ور در اعزام هزاران س��رباز 
امريكايي به مرزهاي مكزيك براي جلوگيري 
از ورود مهاج��ران امري��كاي مركزي را يك 
»مانور سياسي« توصيف كرد. ترامپ پيش 
از اين، آخرين كاروان مهاجران فقير امريكاي 
مركزي را كه در ت��الش براي ورود به امريكا 
از طريق مرز مكزيك بودند، گروه خطرناكي 
از م��ردم توصيف كرده و گفته بود آنها هرگز 

وارد امريكا نخواهند شد.

  فايننشال تايمز: 
اين روزنامه در صفحه 
اول خ��ود، خب��ر از 
رايزن��ي و مذاك��رات 
مذاك��رات و رايزن��ي 
موفق ميان مسووالن 
دول��ت پاكس��تان و 
سران احزاب مذهبي، 
درباره پايان اعتصاب 

خياباني خب��ر داد. پيش از اين گفته ش��ده 
بود كه به دنب��ال آزادي آس��يه بي بي, يك 
زن مس��يحي پس از توهين به پيامبر اسالم 
)ص( برخي گروه ه��اي مذهبي اعتراض به 
راه انداخته و با بستن معابر عمومي اقدام به 
آتش زدن اموال عموم��ي كردند. طبق اين 
گزارش به موفقيت رسيدن مذاكرات باعث 
پايان يافتن اعتراض چند روزه حزب لبيك 
يا رس��ول اهلل )ص( شده و س��ران اين حزب 
اعالم كردند به اعتراضات پايان خواهند داد.

معرفي كشورهايي كه از 1945 تاكنون بيشترين حوادث هوايي را داشتند 

گروهگوناگون|
در روزهاي اخير، اخبار سقوط هواپيماي 
مسافربري در آب هاي جاكارتا، در صدر 
گزارش رسانه ها قرار گرفته است. بر اساس 
گزارش ها، يك هواپيماي مسافربري خطوط هوايي 
»Lion Air« روز دوشنبه ساعت ۶: ۲۰ صبح )به وقت 
محلي( قصد پرواز از جاكارتا به »پانگ كال پينانگ« را 
داشت كه تنها پس از ۱۳ دقيقه پرواز، ارتباطش با باند 
فرودگاه قطع شد و به مقصد نرسيد. سال ۲۰۱۸، با چند 
سقوط هواپيما در خطوط هوايي چند كشور آغاز شد. 
طبق آمار، هواپيماي آنتونوف اي ان- ۱۴۸ كه متعلق 
به شركت هواپيمايي س��اراتوف بود ۱۱ فوريه ۲۰۱۸ 
در مسير پرواز از فرودگاه دوموِددوف مسكو به سمت 
اورس��ك در اورال از صفحه رادار محو شد. يك منبع 
خدمات اضطراري روس��يه اعالم كرد كه اين هواپيما 
در نزديكي روستاي آرگونوف در ۸۰ كيلومتري جنوب 
شرق مسكو س��قوط كرده است. همچنين گفته شد 
كه هيچ كدام از ۷۱ مس��افر و خدمه اين هواپيما زنده  
نماندند. پس از آن، ۱۸ فوريه نيز، هواپيماي اي تي آر 
كه از تهران عازم ياسوج بود، در حوالي سميرم از صفحه 
رادار محو شد و طبق گفته سازمان هواپيمايي ايران، 

سقوط كرد. 
طبق تازه ترين آمار منتش��ر ش��ده از س��وي شبكه 
حمل ونقل هوايي، بيشترين سوانح هواپيمايي از جنگ 
جهاني دوم تاكنون، مربوط به پروازهاي امريكا، روسيه 
و برزيل اس��ت. آنطور كه گفته ش��ده، از سال ۱۹۴۵ 
تاكنون، ح��دود ۸۲۱ پرواز در امريكا دچار س��انحه و 
تصادف هاي منجر به مرگ شده اند. بر اساس گزارش 
سازمان بين المللي هوانوردي، فاجعه آميزترين سانحه 
هواي��ي در جه��ان، مربوط به خط��وط هوايي امريكا 
در سال ۱۹۷۷ بود. اين س��انحه هوايي مربوط به ۲۷ 
مارس ۱۹۷۷ بود كه در آن، هواپيماي خطوط هوايي 
»پان آمريكن« پ��س از لغزش ب��ر روي باند فرودگاه 
»تنه ريف« در جزاير قناري آتش گرفت كه بر اثر اين 
حادثه، ۵۸۳سرنشين آن جان خود را از دست دادند. 
همچنين، سومين سانحه هوايي مرگبار در جهان نيز، 
باز هم به خطوط هوايي امريكا مربوط مي شود. در اين 
حادثه كه در ۲۵ مي ۱۹۷۹ رخ داد، هواپيماي خطوط 
هوايي امريكا پس از برخاستن از باند فرودگاه »اوهير« 
در شيكاگو، سقوط كرد و ۲۷۵سرنشين آن جان خود 

را از دست دادند. 
همانط��ور گه گفته ش��د، امري��كا، روس��يه و برزيل، 
باالترين رتبه را در س��وانح هواي��ي به خود اختصاص 
داده اند. سقوط هواپيماي آنتونوف اي ان- ۱۴۸ در ۱۱ 
فوريه، شمار حوادث هوايي اين كشور را از سال ۱۹۴۵ 
تاكنون، به ۵۲۰ سانحه رساند. برزيل نيز، در ۶۳ سال 
گذشته، حدود ۱۸۸ سانحه هوايي داشته است. در اين 
ميان، خبرسازترين حادثه مربوط به سقوط هواپيماي 
فوتباليست هاي برزيلي بود. طبق گزارش هاي منتشر 
شده، هواپيماي حامل بازيكنان تيم فوتبال چاِپكونز كه 
از بوليوي عازم فرودگاه مدلين واقع در شهر ريونگروي 
كلمبيا بود، در دس��امبر ۲۰۱۶ دچار سانحه شد و در 
اين كش��ور سقوط كرد. بر اس��اس اطالعات به دست 
آمده، اين هواپيما كه ۷۲ سرنشين و ۹ خدمه داشت، 
در لحظه س��قوط منفجر نش��ده و هواپيما به دو نيم 

تقسيم شده است. 
در ادامه اين گزارش، ش��مار حوادث مرگبار هوايي در 
كلمبيا، ۱۸۲ مورد و در كانادا، ۱۷۹ مورد اعالم ش��ده 
است. گفته شده كه در ميان فاجعه آميزترين حوادث 
هوايي، سانحه س��قوط ۱۲ دسامبر ۱۹۸۵ هواپيماي 
كانادا با ۲۵۶ كش��ته، رتبه ششم را به خود اختصاص 
داده است. اين هواپيما پس از برخاستن از باند فرودگاه 

»نيوفوند لند« با باند برخورد كرد و آتش گرفت. 
شمار حوادث هوايي مرگبار از سال ۱۹۴۵ تاكنون در 

بريتانيا، ۱۰۵ مورد و در فرانسه ۱۰۳ مورد بوده است. 
طبق اطالعات منتش��ر ش��ده، در ميان مرگبارترين 
حوادث هوايي، هفدهمين سانحه مربوط به اول ژوئن 
۲۰۰۹ ب��ود كه در آن هواپيماي ايرباس ۳۳۰ خطوط 
هوايي فرانسه، پس از گرفتار ش��دن در گردباد و رعد 
و ب��رق، به داخل اقيانوس اطلس س��قوط كرد و ۲۸۸ 

سرنشين آن، جان باختند. 
طبق اين گزارش، خط��وط هوايي اندونزي، مكزيك 
و هند ني��ز در ميان ۱۰ خطوط پرس��انحه هوايي در 
جهان قرار گرفته اند. بر اساس آمار منتشر شده، تعداد 
حوادث هوايي مرگبار در اندونزي ۹۸ مورد، در مكزيك 
۹۶ مورد و در هند ۹۴ مورد اعالم ش��د. در اين ميان، 
دومين حادثه هوايي مرگبار در جهان، مربوط به يكي 
از پروازهاي هند است. اين حادثه در اول ژانويه ۱۹۷۸ 
به وقوع پيوس��ت و ۲۱۳كشته بر جاي گذاشت. طبق 
اطالعات منتشر ش��ده، اين حادثه زماني اتفاق افتاد 
كه هواپيماي۷۴۷خطوط هوايي هندوس��تان پس از 
برخاستن از باند فرودگاه »بمبئي« به درون اقيانوس 

سقوط كرد. 
طب��ق اين گ��زارش، هرچند كه در س��ال هاي اخير، 
تالش هاي بسياري براي ايجاد استاندارد حمل ونقل 
هوايي صورت گرفته و منجر به كاهش تعداد س��وانح 
هوايي شده اس��ت، اما به گفته كارشناسان، نمي توان 

بطور قطعي، تصادفات و حوادث هوايي را از بين برد.

آسمان هاي پرسقوط 

آمارنامه
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