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روزنامه نگاران معموال ديدگاه هاي اقتص��ادي در ايران را 
به دو گروه نئوليبرال و جريان نهادگرا تقسيم مي كنند كه 
البته نام گذاري هاي مناسبي نيست. نه عنوان نئوليبرال 
توصيف مناسبي از ديدگاه هاي جرياني است كه هدايت 
آن را دانش��كده مديريت و اقتصاد شريف عهده دار است و 
نه ديدگاه هاي دانش��كده اقتصاد عالمه نهادگرايي مطلق 
اس��ت. اما جريان ديگري در اقتصاد ايران وج��ود دارد كه 
اتفاقا براي ساليان طوالني هدايت اقتصاد را عهده دار بود اما 
هيچگاه تعامل چنداني با رسانه ها نداشت. حلقه دانشكده 
اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي براي ساليان زياد دولتمردان 
اقتصاد ايران را مش��خص مي ك��رد. چهره هايي همچون 
حسين نمازي كه در چند كابينه وزير اقتصاد بود و مديراني 
همچون عرب مازار، قره باغيان، داوودي و پدر معنوي اين 
حلقه يعني محمدناصر شرافت باعث نفوذ زياد دانشكده 
اقتصاد بهش��تي بر وضعيت اقتصادي كش��ور بود. در اين 
دانشكده البته ديدگاه هاي مختلفي به تدريس مي پرداخت. 
بس��ياري هنوز اختالف نظره��اي جدي مي��ان نمازي و 
نوربخش را به ياد دارند اما هر دوي اين افراد در يك دانشكده 
به صورت همزمان تدريس مي كردند. حلقه بهش��تي در 
دوره هاي مختلفي به مس��ائل اقتصادي ورود كرد. بحران 
اقتصادي پس از اجراي ناموفق طرح تعديل در اوايل دهه 
هفتاد يك��ي از زمان هايي بود كه بعد از چند س��ال حلقه 
بهشتي كار را به دست گرفت تا تورم 49 درصدي مهار شود. 
در دوره اول اصالح��ات و دوره اول دولت احمدي نژاد اين 
حلقه كماكان قدرت زيادي در سياست گذاري اقتصادي 
داش��ت اما به مرور از نفوذ ديدگاه دانشكده اقتصاد شهيد 
بهشتي كاسته ش��د. حال پس از چند س��ال روحاني كه 
متوجه بحران ش��ديد در اقتصاد ايران شده است به سراغ 
اين حلقه آمده اس��ت. فرهاد دژپس��ند از نسل شاگرداني 

است كه توس��ط همين جريان فكري رشد يافت و سپس 
در همان دانش��كده محل تحصيل ب��ه تدريس پرداخت. 
بسياري دژپسند را به جريانات مختلف سياسي-اقتصادي 
منصوب كردند اما واقعيت اين است كه دژپسند را بايد به 
ش��كل واقعي ديد. وي هم در كالس ه��اي نمازي اقتصاد 
خوانده است و هم نوربخش. به همين دليل نوع نگاه نسل 
جديد حلقه بهش��تي با ديدگاه هاي محمد ناصر شرافت 
تفاوت هاي جدي دارند. دژپسند به اقتصاد نگاه ايدئولوژيك 
ندارد بلكه هر مكتب را پاس��خ به س��والي مي داند كه اگر 
فروض مساله با آن سوال بخواند در اقتصاد كاربرد دارد. اما 
مشكل در شرايطي است كه در آن به سر مي بريم. وضعيت 
اقتصادي كشور به گونه اي است كه بسياري از ابزارها از كار 
افتاده اند. شرايط اقتصاد ايران بسيار پيچيده تر از آن است 
كه آمارهاي فعلي نشان مي دهد. در چنين شرايطي نه تنها 
وزير اقتصاد بلكه ساير وزراي معرفي شده بايد هدف خود را 
حفظ شرايط به جاي برون رفت از بحران فعلي بگذارند. بايد 
از وزرا به شكل واقع بينانه انتظار داشت. سيلي از مشكالت 
پيش روي اس��ت ك��ه وزراي جديد در بهترين ش��رايط 
مي توانند آس��يب هاي آن را به حداقل برسانند. بسياري 
از اين مشكالت اصوال ريشه سياس��ي دارد و در چارچوب 
اقتصاد نمي توان ابزاري براي آن انديشيد.  مشكالت اقتصاد 
ايران را به دو گروه داخلي و خارجي مي توان تقسيم كرد. از 
يك سوي دور جديد تحريم ها مشكالت جدي براي اقتصاد 
كشور ايجاد خواهد كرد و با ادامه اين روند اتمسفر اقتصادي 
كشور دچار تغيير مي شود و از سوي ديگر شرايط اقتصادي 
كشور به گونه اي است كه ابزارها براي مقابله با اين مشكالت 
آماده نيس��ت.  از س��وي ديگر ارايه اختيارات كافي به وزرا 
مساله اي جدي اس��ت. آيا قرار است مجددا مقامات اصلي 
تصميم گير اقتصادي اشخاص ديگري باشند ولي كارها به 
اسم وزرا تمام ش��ود يا اينكه دولت اجازه مي دهد تفكرات 

جديد بر تيم اقتصادي غالب شود.

گزارش��گر ويژه س��ازمان ملل درخصوص تاثيرات 
تحريم  بر بهره مندي از حقوق بش��ر ب��ا ابراز نگراني 
درباره تحريم هاي يك جانبه امريكا عليه ايران كه از 
ماه نوامبر اعمال خواهد شد، تاكيد كرد: تحريم هايي 
كه به شهروندان و مردم آسيب مي زند، بايد هرچه 

فوري متوقف شود.
به گزارش ايس��نا، ادريس جزايري گزارش��گر ويژه 
س��ازمان ملل درخص��وص تاثي��رات تحريم هاي 
يك جانبه بر بهره مندي از حقوق بشر كه به تازگي 
گ��زارش خود در اي��ن زمينه را ب��ه مجمع عمومي 
س��ازمان ملل ارئه داده اس��ت، نس��بت به تاثيرات 
منفي تحريم هاي يك جانبه ب��ر بهره مندي افراد از 
حقوق بشر در سوريه، ايران، ونزوئال، غزه و زيمبابوه 
اب��راز نگراني ك��رد. وي تاكي��د ك��رد: تحريم هاي 
يك جانبه اي كه مردم بي گناه را از غذا و دارو محروم 
مي كند، بايد هرچه فوري پاي��ان يابد. بنا بر گزارش 
پايگاه اينترنتي س��ازمان ملل، جزاي��ري ادامه داد: 
تحريم هاي يك جانبه ك��ه هرگونه تراكنش مالي را 
محدود مي كند يا هدفش جلوگيري از تعامل تجاري 
كشورهاي س��وم با يك كشور اس��ت، غيرقانوني و 
غير اخالقي هس��تند به ويژه زماني كه حقوق بشر 
شهروندان كشور تحريم شده را هدف قرار مي دهند.

اين گزارشگر س��ازمان ملل تصريح كرد: اختالفات 
ميان كشورهاي عضو بايد از طريق راه هاي صلح آميز 
آنگونه كه در منشور س��ازمان ملل مورد تاكيد قرار 
گرفته، حل وفصل شود و در عين حال، از اينكه مردم 
بي گناه هدف تنبيهات دس��ته جمعي قرار گيرند، 

پرهيز شود.
وي ب��ا تاكيد بر اينك��ه حقوق بين المل��ل خواهان 
دسترسي آزاد و بي قيد و شرط انسان ها به كاالهاي 
بشردوس��تانه اس��ت، گف��ت: دي��وان بين المللي 
دادگس��تري به تازگي در حكم اوليه خ��ود بر الزام 
كشورها براي تضمين موثر استثنائات بشردوستانه 
در رژيم تحريم هايش��ان، ش��امل تجهيزات ايمني 
حمل و نقل هواي��ي تاكيد كرده اس��ت. به گزارش 
ايس��نا، ادريس جزاي��ري در اينجا به حك��م ديوان 
بين الملل��ي دادگس��تري م��ورخ ۱۱ مهرم��اه در 
رابطه با پرونده ش��كايت اي��ران از امري��كا به دليل 
وضع تحريم عليه كش��ورمان اش��اره دارد كه طي 
آن، از امريكا خواس��ت تا تحريم هاي��ي را كه تامين 
كاالهاي بشردوس��تانه را براي ايراني ها با مش��كل 
مواجه مي كند، ش��امل دارو، تجهيزات كش��اورزي 
و خدمات و قطع��ات هواپيمايي لغو كن��د. دادگاه 
الهه تاكيد كرد كه تحريم هاي امريكا منجر به بروز 
خسارات جبران ناپذير براي مردم ايران خواهد شد. 
بنابراين واشنگتن بايد كانال هاي صادرات كاالهاي 
بشردوستانه شامل تامين دارو و تجهيزات درماني، 

تجهيزات كشاورزي و خدمات و قطعات حمل و نقل 
هوايي را به ايران تضمين كند.

گزارش��گر ويژه س��ازمان ملل كه روز چهارشنبه 
گذشته درخصوص تاثيرات تحريم ها بر بهره مندي 
از حقوق بش��ر در ي��ك كنفرانس خبري س��خن 
مي گفت، همچنين نس��بت به تحريم هاي امريكا 
عليه ايران ك��ه اوايل نوامبر )م��اه آينده ميالدي( 
اعمال مي ش��ود ابراز نگراني و بي��ان كرد: مقامات 
واشنگتن مي گويند كه اين قرار است سخت ترين 
تحريم ها باشد. در اينجا بايد اين س��وال را مطرح 
كرد ك��ه آيا توج��ه داش��ته ايد مردم به��اي آن را 

پرداخت خواهند كرد.
وي افزود: درخصوص ايران، من پيش��نهاد مي دهم 
كه خيل��ي س��ريع وارد گفت وگوهايي ب��ا مقامات 
مربوطه شويم تا استثناهايي در نظر گرفته شود كه 
مردم ايران بهاي اختالف ميان دولت اين كش��ور و 
دولت اعمال كننده تحريم )امريكا( را ندهند. ادريس 
جزايري همچنين گفت: اگر كاري انجام ندهيم به 
اين معني اس��ت كه در حال چشم پوشي از مفهوم 
تنبيه دسته جمعي هستيم كه در قوانين بين المللي 
پذيرفته شده نيست و غيرقانوني تلقي مي شود. آيا 
منطقي است كه چنين وضعيتي را بپذيريم؟ پاسخ 

من خير است.
وي ادامه داد: ما بايد يك موض��ع قوي براي پيروي 
كشورهاي عضو از كنوانسيون ژنو اتخاذ كنيم. بايد 
از ايجاد شرايطي كه رنج را براي مردم ايران، سوريه، 
زيمباوه، غزه، ونزوئال و غيره به همرا دارد، پرهيز كرد. 
گزارشگر ويژه سازمان ملل خاطرنشان كرد: تناقض 
در اينجا اين است تمامي اين اقدامات عليه اين مردم 
به بهانه دفاع از آنها در برابر نقض حقوق بشر توسط 
دولت هايشان انجام مي شود. البته كه دولت ها بايد 
بهره مندي مردم خود از حقوق بشر را تضمين كنند 
اما كشوري كه عليه يك كش��ور ديگر تحريم وضع 
مي كند به گونه اي كه مردم بي گناه آن را هدف قرار 
مي دهد، بايد ب��راي كاري كه انجام داده مس��وول 
دانس��ته ش��ود. وي تاكيد كرد: اف��رادي كه تحت 
حمالت اقتصادي قرار دارند، به همان اندازه كساني 
كه ه��دف حمالت نظامي هس��تند ب��ه محافظت 
نياز دارن��د. من از جامعه بين المل��ل مي خواهم كه 
تحميل رنج براي انسان هاي بي گناه را غيرقانوني و 
از نظر اخالقي تنفرآميز بداند و به تدوين يك اعالميه 
جهاني درخص��وص اقدامات يك جانب��ه و اجراي 
قانون بپيوندد. شوراي امنيت سازمان ملل اولين بار 
در سپتامبر ۲۰۱4 در پي نگراني ها نسبت به وضع 
حقوق بش��ر و تاثير منفي تحريم ه��اي يك جانبه 
بر بهره مندي ش��هروندان از حقوق بش��ر گزارشگر 

ويژه اي را براي بررسي اين مساله تعيين كرد.

نگراني گزارشگر ويژه سازمان ملل از تاثير تحريم هاي 
امريكا بر مردم ايران

حلقه بهشتي و بحران اقتصادي

گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

حلقه بهشتي و بحران 
اقتصادي

ن  ا ر مه ن����گا ن��ا ز و ر
ديدگاه ه��اي  معم��وال 
اقتصادي در ايران را به دو 
گروه نئوليبرال و جريان 
نهادگرا تقسيم مي كنند 
كه البته نام گذاري هاي 
نيس��ت.  مناس��بي 

ن��ه عن��وان نئوليبرال 
توصيف مناسبي از ديدگاه هاي جرياني است كه 
هدايت آن را دانشكده مديريت و اقتصاد شريف 
عهده دار است و نه ديدگاه هاي دانشكده اقتصاد 
عالمه نهادگرايي مطلق است. اما جريان ديگري 
در اقتصاد اي��ران وج��ود دارد كه اتفاق��ا براي 
س��اليان طوالني هدايت اقتصاد را عهده دار بود 
اما هيچگاه تعامل چنداني با رسانه ها نداشت. 
حلقه دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي 
براي س��اليان زياد دولتمردان اقتصاد ايران را 

مشخص مي كرد. 

فراز جبلي

 صفحه13  

راه و شهرسازي

اكران اطالعات پالك هاي 
ثبتي پايتخت

آزاده كاري|
جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران به بررسي 
جزئيات طرح الزام ش��هرداري تهران به انتش��ار 
عمومي اطالعات شهرس��ازي اختص��اص يافت 
و جزئي��ات اين طرح كه كليات آن جلس��ه هفته 
گذشته تصويب ش��ده بود بعد از بحث و بررسي 
بس��يار تصويب ش��د. الزام ش��هرداري به انتشار 
گزارش ارزيابي محيط زيست پروژه هاي شهري از 

ديگر مصوبات شوراي شهر تهران بود. 

انرژي

كارت سوخت تان 
كجاست؟ 

 نادي صبوري|
4۲ درصد از ي��ك گروه 643 نفره كه به پرس��ش 
روزنامه تعادل در مورد كارت سوخت پاسخ دادند، 
كارت سوخت خود را گم كرده اند و 58درصد آنها 
هنوز به كارت خود دسترس��ي دارند. ۱۱س��ال از 
نخس��تين باري كه يك ايراني براي سوخت گيري 
در پمپ بنزين از كارت هاي س��بز و آب��ي رنگ با 
هولوگ��رام طاليي موس��وم به »كارت س��وخت« 
اس��تفاده كرد مي گذرد، 8 س��ال پس از اين اتفاق 
در سال ۱394 اس��تفاده از كارت سوخت به دليل 
تحقق نسبي اهداف اوليه، عمال متوقف شد. امروز 
اما بحث بازگش��ت اين كارت ها دوباره داغ ش��ده 
است. به طور كلي امروز در ايران حدود ۲۰ ميليون 
خودرو نيازمند كارت س��وخت هستند. هر چند 
هنوز مشخص نيست كه چه تعداد از آنها كارت هاي 
سابق خود را كه اكنون به دليل شرايط خاص عمال 

به كااليي ارزشمند تبديل شده...
15

»سالروز ملي صادرات« با گاليه دولتي ها وخصوصي ها برگزار شد

»تعادل« در گفت وگو با نمايندگان مجلس بررسي مي كند

انتقاد بخش خصوصي از دولت 
در يك روز ملي

عاقبت وزراي پيشنهادي چيست

مجلس

رييس گروه دوستي پارلماني فرانسه و ايران گفت: 
اقدامات متعددي در اروپا در دف��اع از برجام انجام 
شده اما فعالسازي قانون انسداد و تعريف مكانيسم 
SPV از مهم ترين تمهيدات اتحاديه اروپا است كه 
به ايران كمك مي كند آثار اقتصادي برجام را لمس 
كند. به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، دلفين 
او روز يك شنبه در ديدار كاظم جاللي رييس گروه 
دوس��تي پارلماني ايران و فرانسه با فيليپ بونكرر 
رييس گروه دوستي پارلماني فرانس��ه و ايران در 
مجلس سناي فرانسه با اش��اره به حمايت دولت و 
مجلس فرانسه از تداوم برجام، افزود: فرانسه و اروپا 
از تمام ظرفيت هاي خود براي حفظ توافق برجام 
استفاده كرده  اند زيرا ما معتقديم اين توافق نقش 
حياتي در تداوم روابط ايران و اروپا دارد. دلفين او با 
ابراز خرسندي از سفر به ايران، يادآور شد: مجالس 
ملي و س��ناي فرانس��ه از تقوي��ت گفت وگوهاي 
نمايندگان دو كشور استقبال مي كنند و اين سفر 
نيز در همين راس��تا صورت گرفته اس��ت. فيليپ 
بونكرر رييس گروه دوستي پارلماني فرانسه و ايران 
در مجلس سناي فرانس��ه نيز در اين ديدار گفت: 
فرانسه در مذاكرات با ايران براي حفظ برجام نشان 
داده است كه سياست خارجي مستقلي از امريكا 
دارد و تصميمات اروپا تح��ت تاثير اياالت متحده 
نيست. وي همچنين افزود: راه حل هاي اروپا براي 
توس��عه روابط تجاري و اقتصادي با ايران مي تواند 
براي ساير كشورها كه با تحريم هاي فرامرزي امريكا 
روبرو مي شوند نيز به كار گرفته شود. كاظم جاللي 
رييس گروه دوستي پارلماني ايران و فرانسه نيز در 
اين ديدار با اشاره به روابط ديرينه جمهوري اسالمي 
ايران و فرانسه، ديدارها و گفت وگوهاي دوجانبه را 
زمينه ساز ارتقاي سطح مناسبات فيمابين دانست. 
رييس گ��روه دوس��تي پارلماني ايران و فرانس��ه، 
نمايندگان مجالس و پارلمان ه��ا را برآمده از ميان 
مردم دانست و گفت: گفت وگوهاي پارلماني گامي 
در مسير توسعه ديپلماس��ي پارلماني در راستاي 
تعامالت دو چندجانبه است كه اين مهم با نشست 
و گفت وگوهاي بين نمايندگان مجال��س ايران و 
فرانسه تقويت ش��ده است. وي با اش��اره به روابط 
دوستانه مجالس ايران و فرانس��ه افزود: گروه هاي 
دوستي پارلماني ايران و فرانس��ه نيز مي توانند با 
اتكاي بر اين ظرفيت، نقش مهمي در تحكيم روابط 
دوستانه و تسهيل و تسريع همكاري هاي فيمابين 
داشته باشند. رييس گروه دوستي پارلماني ايران 
و فرانس��ه ادامه داد: ما به فرانسه به عنوان كشوري 
موثر ن��گاه مي كني��م و روابط بين دو كش��ور را بر 
اساس ديدگاهي پايدار و با اهدافي درازمدت براي 
همكاري هاي مشترك دنبال مي نماييم و معتقديم 
مي توانيم در همه زمينه هاي سياسي، اقتصادي و 

فرهنگي همكاري ها را تقويت كنيم.

ايران بايد آثار اقتصادي 
برجام را لمس كند

خبر

وزير امور خارجه اسبق انگليس اظهار داشت: امريكا 
با خروج از برجام و ازسرگيري تحريم هاي يك جانبه 
عليه ايران، دچار اشتباه محاسباتي و انزوا شده است. 
جك استراو در گفت وگو با ايرنا گفت: آنها )امريكا( 
اين طور محاس��به كردند كه از طريق اعمال فشار 
مي توانند ساير كشورها را با خود عليه ايران همراه 
كنند، اما تاكنون چني��ن اتفاقي نيفت��اده و بعيد 
مي دانم كه چنين شود. دولت امريكا ارديبهشت ماه 
امسال بطور يك جانبه از توافق هسته اي ايران با گروه 
پنج به عالوه يك كه در سال ۲۰۱5 )۱394( به امضا 
رسيد، خارج ش��د و دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امري��كا ۱5 مردادم��اه فرم��ان اجرايي بازگش��ت 
تحريم ها عليه ايران را امضا كرد. بااين حال س��اير 
اعضاي برجام ضمن مخالفت با تصميم امريكا اعالم 
كردند كه در برجام باقي مي مانند. وزير امور خارجه 
اسبق انگليس گفت: اكنون شاهد اين هستيم كه 
اروپايي ها به همراه انگليس مصمم هس��تند تا در 
مقابل فش��ار امريكا مقاومت كنند. وي پيش بيني 
كرد:  اين حركت با اقبال مواجه خواهد شد و تاثير 
تحريم ها در قياس با آنچه مدنظر واش��نگتن بود، 
كمتر خواهد شد. استراو همچنين پنج شنبه گذشته 
در حاشيه همايش اقتصادي درباره تحوالت تجاري 
انگليس و ايران گفته بود: تحريم هاي فعلي امريكا 
نه س��خت ترين تحريم ها، بلكه جدي ترين اشتباه 
سياس��ت خارجي امريكا به ش��مار مي رود. وي در 
همايش »چشم انداز و توسعه روابط تجاري انگليس 
و ايران« كه با حضور يكصد فعال در حوزه اقتصادي 
و عالقه مندان به سرمايه گذاري و تجارت در ايران در 
سفارت ايران برگزار ش��د، افزود: دوره هايي از تاريخ 
بوده كه انگليس راهي جدا از امريكا انتخاب كرده، 
اما اين )راه جداي انگليس در موضوع برجام( يكي از 
مهم ترين ها به شمار مي رود. اين ديپلمات كهنه كار 
انگليسي با اش��اره به حمايت لندن از توافق با ايران 
ابراز اطمينان كرد كه موضع فعلي اين كشور ادامه 
خواهد يافت و افزود: اگرچه تحت فش��ار هس��تيم 
اما امريكا بايد اين موضوع را هضم كند. اس��تراو با 
اش��اره بر انتقام جويانه ب��ودن تحريم ها تاكيد كرد 
كه اكنون اراده اي از طرف بقي��ه دنيا وجود دارد كه 
نمي گذارد تحريم ها مطابق ميل امريكا انجام شود. 
اين بار اجم��اع جهاني وجود ن��دارد و حتي جامعه 
جهاني مايل است كه به امريكا نشان دهد اينگونه 
تحريم هاي يك جانبه ب��راي امريكا هزينه خواهد 
داشت.  وزير خارجه اسبق انگليس ضمن تأكيد بر 
اهميت ابزارهاي مالي اروپا گف��ت كه مهم تر از آن، 
اين است كه بتوان مقامات واشنگتن را قانع كرد كه 
پشت كردن به معاهدات بين المللي كه بعد از جنگ 
جهاني دوم عامل ثبات جهان بوده اند، يك اشتباه 
خطرناك براي خود امريكايي هاست، همانطور كه 

براي باقي دنيا هم هست.

امريكا در سياست تحريم ايران 
اشتباه محاسباتي كرده است

جهان

 خط و نشان مسكو 
براي واشنگتن 
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فارس| حجت االسالم محسني اژه اي معاون اول 
قوه قضاييه در گفت وگوي زن��ده آخرين وضعيت 
احكام صادر شده براي مفسدان اقتصادي را تشريح 
كرد. محسني اژه اي گفت: رسيدگي به پرونده هاي 
مفسدان اقتصادي با سرعت و دقت و قاطعيت ادامه 
دارد. وي گفت: در تازه ترين اتفاقي كه رخ داده است 
پرونده دو نفر از افرادي كه در دادگاه بدوي مفسد 
تشخيص داده شده بودند در ديوان عالي رسيدگي 
ش��د. معاون اول قوه قضاييه گفت: حكم اعدام اين 

افراد از سوي شعبه رسيدگي كننده تأييد شد.
محسني اژه اي گفت: اين دو متهم وحيد مظلومين 
و محمد اسماعيل قاس��مي با اسم مستعار محمد 

س��الم بوده اند. س��خنگوي ق��وه قضايي��ه گفت: 
همانطور كه مي دانيد از روز تشكيل پرونده يعني 
۱۷ ش��هريور تا امروز كه ۲9 مهر است ظرف مدت 
حدود 43 روز پرونده به نتيجه رس��يد و اميدواريم 

با سرعت و دقت باقي پرونده ها هم رسيدگي شود.
براساس اطالعات موجود اولين جلسه رسيدگي به 
اتهامات باند مظلومين با حضور ۱۲ متهم در تاريخ 
۱۷ شهريور ماه در دادگاه انقالب تهران و به رياست 
قاضي زرگر و ب��ه صورت علني برگزار ش��د. در آن 
جلسه كيفرخواست صادر شده از سوي دادسراي 
تهران قرائت ش��د و س��پس دادگاه ب��ه متهمان و 

وكالي آنها اجازه دفاع از خود داد.

معاون اول قوه قضاييه: 

حقوقي

حكم اعدام مظلومين و محمد سالم در ديوان عالي كشور تأييد شد



روي موج خبر

  رايزن�ي جاب�ري انصاري ب�ا رييس كميته 
بين المللي صليب سرخ؛  ايلنا|

 رييس كميته بين المللي صليب س��رخ با دستيار 
ارشد وزير امور خارجه در امور ويژه سياسي در تهران 
ديدار و گفت وگو كرد. در اين ديدار آخرين تحوالت 
سوريه و روند مذاكرات آس��تانه، عملكرد كميته 
تبادل بازداشت      شدگان و مفقودان، شرايط انساني 
ويژه ادلب و مس��ائل مرتبط با بازگش��ت آوارگان 
سوري به خانه و كاشانه خود و همچنين تحوالت 
يمن و جديدتري��ن تالش    هاي در حال انجام براي 
حل بحران اين كشور و تسهيل ارسال كمك   هاي 

انسان دوستانه به يمن بررسي شد.

   رف�ع ايرادات ش�وراي نگهب�ان از اليحه 
حمايت از اطفال و نوجوانان؛ مهر| 

سخنگوي كميس��يون حقوقي و قضايي مجلس 
شوراي اس��المي گفت: ايرادات ش��وراي نگهبان 
به اليحه حماي��ت از اطفال و نوجوانان رفع ش��د. 
حجت االس��الم حس��ن نوروزي در تشريح جلسه 
عصر ديروز كميس��يون قضايي و حقوقي مجلس 
شوراي اس��المي اظهار داشت: طرح اصالح قانون 
صدور ِچك اعاده شده از شوراي نگهبان در دستور 
كار قرار گرفت كه ايرادات ش��وراي نگهبان در اين 
جلسه مرتفع شد. وي بيان كرد: همچنين در ادامه 
جلسه اليحه حمايت از اطفال و نوجوانان هم كه از 
شوراي نگهبان اعاده شده بود، مورد رسيدگي قرار 

گرفت و ايرادات اين اليحه هم رفع شد.

  14 مرزبان ايراني هرچه زودتر آزاد شوند؛ 
ايرنا|

 شماري از نمايندگان مجلس در تذكرهاي كتبي 
خود به مس��ووالن، خواستار س��رعت بخشيدن 
ب��ه آزادي 14 نف��ر ازمرزبان��ان ميرج��اوه از همه 
راه هاي ممكن و رسيدگي به وضعيت دانشجويان 
رشته هاي علوم پزش��كي پذيرفته شده در مرحله 
تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد شدند. صديف بدري 
نماينده اردبيل، علي اكبري نماينده ش��يراز، علي 
جليلي نماينده مراغه، سيد قاسم جاسبي نماينده 
كرمانشاه، سيد جواد حسيني كيا نماينده سنقر، 
س��يد فاطمه ذوالقدر و فاطمه حس��يني و پروانه 
سلحش��وري نمايندگان تهران به همراه هفت نفر 
از نمايندگان ديگر در تذك��ري به منصور غالمي 
وزير علوم خواس��تار تعيين تكليف دانش��جويان 
پذيرفته شده در تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد رشته 
پزشكي در دانشگاه آزاد شدند. اين دانشجويان در 
تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد پذيرفته شده و پس از 
پرداخت شهريه، از ادامه حضور آنها در دانشگاه آزاد 
جلوگيري شد. همچنين محسن كوهكن نماينده 
لنجان به اتف��اق پنج نفر از نمايندگان ديگر نيز در 
تذكري به وزير آموزش و پرورش خواس��تار ابطال 
اطالعيه ممنوعيت سفر فرهنگيان به عتبات عاليات 

در اربعين شدند.

  رييس جمهور يك قانون مصوب مجلس را 
براي اجرا ابالغ كرد؛پاد|

رييس جمهور »قانون نفس��ير بند »ه« تبصره )1( 
قانون بودجه سال 1397 كل كشور« را براي اجرا 
به وزارت نفت و س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور 
 ابالغ كرد. حسن روحاني رييس جمهور در نامه اي 
در راستاي اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون 
اساسي جمهوري اس��المي ايران، »قانون نفسير 
بند »ه« تبصره )1( قانون بودجه سال 1397 كل 
كشور« را جهت اجرا به وزارت نفت و سازمان برنامه 
و بودجه كش��ور ابالغ كرد. بر اين اس��اس شركت 
ملي نفت ايران موظف است نسبت به تامين چهار 
ميليون تن م��واد اوليه قير )VB( موضوع بند »ه« 
تبصره )1( قانون بودجه س��ال 1397 كل كشور 

اقدام نمايد.

  درخواست از مراجع براي مذاكره با رهبري 
كذب است؛پاد|

درپي اظه��ارات نماينده مردم مش��هد، دبيرخانه 
ش��وراي اطالع رس��اني دولت ضمن ابراز تاسف از 
ادامه رفتار كريمي قدوسي، آن را ناپسند و خالف 
اخالق اس��المي ناميد و اين اظهارات را تكذيب و 
توضيحاتي ارايه كرد.در بخشي از توضيحات شوراي 
اطالع رس��اني دولت آمده اس��ت: »آقاي كريمي 
قدوس��ي به تازگي ادعا كرده كه بعضي از اعضاي 
كابين��ه در ديدار با برخي مراجع تقليد، از ايش��ان 
خواسته اند در تماس تلفني با رهبر انقالب، حضرت 
آقا را نسبت به صادركردن فرمان مذاكره با امريكا 
ترغيب كنند و اين امر را از مصاديق بزرگ خيانت بر 
شمرده اند. به استحضار ملت ايران مي رساند كه در 
رابطه با ادعاي كذب مورد اشاره، هيچ نماينده اي 
از سوي دولت به قم سفر نكرده و ديداري با مراجع 
عظام تقليد نداشته است؛ علي ايحال جناب كريمي 
قدوسي بايد پاسخگوي ادعاهاي بي اساس مطرح 
شده خود درباره دولت كه مصداق بارز نشر اكاذيب 
با هدف تش��ويش افكار عمومي اس��ت در محاكم 

قضايي باشد.«

  رييس�ان كارگروه هاي ستاد اطالع رساني 
و تبليغ�ات اقتصادي تعيين ش�دند؛ روابط 

عمومي وزارت كشور| 
وزير كشور، جمال شفيعي رييس مركز بررسي هاي 
استراتژيك امنيت ملي را به عنوان رييس كارگروه 
مقابله با عمليات رواني و محمد س��لطاني فر معاون 
مطبوعاتي وزيرارش��اد را به عنوان رييس كارگروه 
توليد و تحليل محتواي رسانه اي ستاد منصوب كرد. 
همچنين وزير كشور در حكم ديگري سردار سرتيپ 
دوم پاس��دار احمد نوريان معاون اجتماعي نيروي 
انتظامي را به عنوان رييس كارگروه رصد و پايش ستاد 
و سيد سلمان ساماني قائم مقام وزير كشور را به عنوان 
رييس كارگروه حقوقي قضايي اين س��تاد منصوب 
كرد. رييس ستاد اطالع رساني و تبليغات اقتصادي 
كشور همچنين بابك دين پرست را به عنوان رييس 

كارگروه اقتصادي اين ستاد منصوب كرد.

ايران2

»تعادل«درگفتوگوبانمايندگانمجلسبررسيميكند

عاقبتوزرايپيشنهاديچهميشود
 »دو دو«كنندگان اكثري��ت را دارند يا »چهار چهار«

كنندگان؟ براي روشن ش��دن نتيجه دست كم بايد 
چند روزي صبر كرد. ديروز كه اس��امي وزراي جديد 
4 وزارتخانه اعالمي از س��وي دولت در صحن مجلس 
شوراي اس��المي خوانده مي شد، برخي از نمايندگان 
با »دو دو« به مخالفت برخاس��تند، تعدادي ديگر هم 
به نشان موافقت، نواي »چهار چهار« سر دادند. اينكه 
كدام گروه در اكثريت هستند، شنبه و يكشنبه هفته 
آينده روشن مي شود. اين تاريخ را ديروز هيات رييسه 
مجلس براي بررسي صالحيت وزراي پيشنهادي چهار 
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه، مسكن و 
شهرسازي، وزارت اقتصاد و دارايي و وزارتخانه تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي اعالم كرد. حس��ن روحاني براي 
وزارت خانه اولي رضا رحمان��ي را معرفي كرده، براي 
دومي به محمد اسالمي اعتماد كرده، سومي را هم به 
فرهاد دژپسند، همان گزينه قابل پيش بيني داده، براي 
وزارتخانه چهارم هم محمد شريعتمداري كه بايد او را 
با عنوان وزير سابق صمت و گزينه پيشنهادي وزارت 
كار خواند، معرفي كرده اس��ت. گزينه هايي كه فضاي 
ديروز مجلس نش��ان نمي داد كدام يك بطور قطعي از 
نمايندگان راي اعتماد مي گيرند و كدام يك شانسي 
براي نشستن بر صندلي وزارت ندارند. اين را از موضع 
نمايندگان مجلس هم مي توان فهميد، آنجا كه دو تن 
از آنان مي گويند براي سخن گفتن درباره راي اعتماد 
وزرا بايد ب��ه انتظار برنامه هاي آنها و توان دفاعش��ان 
نشست. با اين حال، از ميان 4 گزينه پيشنهادي، برخي 
شانس بيش��تري دارند، برخي هم احتمال راي آوري 

شان كمتر است. 

 شانس كم »اسالمي« و احتمال راي آوري 
»دژپسند«

آنطور كه الياس حضرتي نماين��ده تهران در مجلس 
مي گويد، در ميان 4 وزير پيشنهادي، محمد اسالمي كه 
براي وزارت راه، مسكن و شهرسازي معرفي شده شانس 
 كمتري دارد. تا آنجا كه به گفته حضرتي »دو دو«هاي
ديروز نمايندگان بيش��تر براي معرفي اسالمي بوده 

است. اين نماينده مجلس درباره چرايي اين مخالفت به 
»تعادل« مي گويد: »در زمان معرفي 4 وزير پيشنهادي 
دولت، مخالفت ها بيش��تر با آقاي اسالمي بود؛ چراكه 
كسي ايشان را نمي شناسد، سوابق شان هم ارتباطي با 
حوزه مسكن و راه ندارد.« حضرتي كه عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس است، شانس فرهاد دژپسند گزينه 
پيش��نهادي دولت براي وزارت اقتصاد را باال مي داند: 
»با توجه به سابقه آقاي دژپسند از جمله مديركل دفتر 
اقتصاد كالن س��ازمان برنامه و بودجه كشور و دبيري 
س��تاد تدوين برنامه ششم توس��عه در دولت يازدهم، 
ايشان از شانس بااليي براي گرفتن راي اعتماد از مجلس 

برخوردار است.«
اين نماينده اصالح طلب مجل��س درباره انتقاد هايي 
كه از دولت درباره عدم مش��ورت با نمايندگان مطرح 
مي شود، معتقد اس��ت كه اين كار به نفع خود دولت 
بود؛ چراكه اگر در انتخاب وزراي پيشنهادي با مجلس 
مشورت مي كرد، شانس راي آوري گزينه ها بيشتر بود. 
حضرتي درباره نقش گروه هاي سياسي و چهره هاي 
درون دولت از جمله جهانگيري، واعظي و نوبخت در 
انتخاب وزرا مي گويد كه جهانگيري نقشي در انتخاب 
وزرا ندارد و دفتر رييس جمهور بيش��ترين تاثير را در 
چينش ها دارد. به گفته اين نماينده مجلس »روحاني 
در اين باره نه با فراكس��يون اميد مشورت كرده و نه با 
اصالح طلبان.« حضرتي درباره تاثير اين رويكرد دولت 
نس��بت به اصالح طلبان و فراكسيون اميد در راي اين 
فراكسيون به وزراي پيش��نهادي مي گويد كه »بايد 
منتظر برنامه هاي 4 گزينه پيش��نهادي و دفاع آنان از 

برنامه شان بود.«

 شانس باالي رحماني براي »صمت«
يكي ديگر از نمايندگان اصالح طلب مجلس هم در عين 
حال كه از مشورت كردن دولت با فراكسيون اميد اظهار 
بي اطالعي مي كند، مي گويد كه در مجموع نمايندگان 
اين فراكس��يون از س��طح تعامل دولت با نمايندگان 
رضايت ندارند. س��يد مهدي مقدسي در توضيح اين 
اعتقادش مي گويد: »نمايندگان عضو فراكسيون اميد 

انتقادات شديدي به دولت در نحوه تعامل با فراكسيون 
و عمل ب��ه وعده ه��اي انتخاباتي دارن��د. نمايندگان 
اصالح طلب به اعتبار وعده هايي همچون به كارگيري 
جوانان و زنان در وزارتخانه ها از آقاي روحاني حمايت 
كردند؛ اما ايشان در عمل نتوانست به اين وعده هايش 
عمل كند و حرف ه��اي خود را هم صادقانه با مردم در 
ميان نگذاش��ت.« به گفته مقدسي، روحاني كمترين 
س��طح از تعامل را با فراكس��يون امي��دي دارد كه در 
انتخابات و پس از آن بيشترين حمايت را از دولت كرده 
است. با اين حال اين نماينده اصالح طلب مجلس تاكيد 
مي كند كه اين وضعيت تاثيري در راي فراكسيون اميد 

به 4 گزينه پيش��نهادي دولت ندارد: » با وجود انتقاد 
جدي نمايندگان عضو فراكسيون اميد به نحوه تعامل 
دولت، آنها براي راي مثبت يا منفي به 4 وزير پيشنهادي 
به برنامه آنان توجه مي كنند. همچنين به اعتقاد بنده 
نحوه دفاع گزينه هاي پيشنهادي از برنامه هايشان هم 
نقش تعيين كننده اي در راي اعتماد نمايندگان دارد.« 
مقدسي كه عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس 
است، وضعيت رضا رحماني، گزينه پيشنهادي وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت را مثب��ت ارزيابي مي كند و 
مي گويد: »با توجه به اينكه آقاي رحماني س��ابقه سه 
دوره نمايندگي مجلس و رياست كميسيون صنايع را 

دارد، از مسائل و مشكالت اين حوزه آگاه است؛ از اين 
رو به نظر مي رسد ايشان از شانس بااليي براي كسب 
راي اعتماد برخوردار است.« با اين حال مقدسي تاكيد 
مي كند كه رحماني بايد در انتخاب معاونين خود دقت 
كرده و گزينه هايي را انتخاب كن��د كه در حد و اندازه 

يك وزير باشند. 
 با اين حال قضاوت درب��اره فضاي كلي مجلس درباره 
تك تك وزراي پيش��نهادي را بايد ب��ه روزهاي آينده 
موكول ك��رد؛ جايي كه نماين��دگان موافق و مخالف 
موضع شان آش��كارتر شده و هر كدام تالش مي كنند 

راي مرددين را به سوي خود جلب كنند.

اميريدرجمعخبرنگارانبيانكرد

حضور رييس جمهور در مجلس براي دفاع از وزراي پيشنهادي
گروه ايران|

در روزهايي كه موضوع معرفي سكانداران 4وزارتخانه 
كليدي توس��ط رييس جمهوري به مجلس و ماجراي 
اليحه مقابله با پولش��ويي در راس ارزيابي هاي خبري 
و تحليل��ي رس��انه ها ق��رار گرفته؛ طبيعي اس��ت كه 
خبرنگاران با مشاهده معاون پارلماني رييس جمهوري 
جوياي ديدگاه هاي مش��خص دولت در خصوص اين 
موضوعات كليدي ش��وند. حس��ينعلي اميري قبل از 
هر صحبت ديگري با بيان اينك��ه رييس جمهور براي 
معرفي وزراي پيش��نهادي در مجلس ش��خصا حضور 
پيدا مي كند، خط بطالني بر گمانه زني هايي كشيد كه 
در خصوص ع��دم تمايل رييس جمهوري براي دفاع از 
وزراي پيشنهادي اش سخن مي گفتند. معاون پارلماني 
رييس جمه��وري در خصوص ارزيابي و پيش بيني اش 
از گارد نماين��دگان در خص��وص چهره ه��اي جديد 
كابينه هم گفت: » اميدواريم در طول يك هفته  آينده 
گفت وگوهاي سازنده و مفيدي بين وزرا با نمايندگان 
انجام ش��ده و در نهايت شاهد راي باالي نمايندگان به 
آنها باش��يم.«او همچنين اظهار اميدواري كند كه در 

نهايت نمايندگان مجلس ctf را نيز تاييد كنند.
حسينعلي اميري كه در حاشيه جلسه علني ديروز مجلس 
سخن مي گفت به ارايه توضيحاتي درباره پروسه معرفي 
چهار وزير پيشنهادي و همچنين جلسه شوراي نگهبان 
با تع��دادي از اعضاي كابينه دولت براي بررس��ي اليحه 
الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم 

)CFT( پرداخت.

 پروسه معرفي وزرا
معاون پارلماني رييس جمهوري در توضيح پروسه معرفي 
وزراي پيش��نهادي به مجلس دهم، ب��ا تاكيد مجدد بر 
اينكه اشخاص معرفي شده به مجلس براي تصدي چهار 
وزارتخانه نتيجه  بحث ها، بررس��ي ها و كارشناسي هاي 
خيلي طوالني و مفصل اس��ت، گف��ت : از همان زمان كه 
رييس جمهور به اين نتيجه  رس��يد كه بايد تغييراتي را 
در دول��ت ايجاد كن��د و بعد از آن نيز دو وزير اس��تيضاح 
شده و نتوانستند راي اعتماد را از مجلس بگيرند، پروسه 
انتخاب وزرا انجام ش��د و جمع بندي معرفي چهار وزير 
به مجلس بود.اميري خاطرنشان كرد: از ابتداي تشكيل 
دولت، اعضاي كابينه به رييس جمهور اعالم كردند كه در 
هر مقطع و شرايطي كه تغييرات در دولت به نفع نظام و 
دولت بود و مطالبه اي از ناحيه افكار عمومي شكل گرفت، 
رييس جمهور تغييرات الزم را اعمال كند. لذا معرفي چهار 
وزير هم در راستاي تعيين تكليف دو وزارتخانه اي بود كه با 
سرپرست اداره مي شد و همچنين با توجه به تغيير شرايط 
امروز نسبت به يك سال گذشته انجام شد. طبيعتا دولت 
بايد متناسب با تغييرات ايجاد ش��ده تغييراتي را لحاظ 
مي كرد.مع��اون پارلماني رييس جمه��ور در مورد زمان 
برگزاري راي اعتماد به وزراي پيش��نهادي، گفت : طبق 
آيين نامه  بعد از اعالم وصول نام��ه معرفي وزير يا وزراي 
پيشنهادي مجلس بايد ظرف يك هفته  جلسه راي اعتماد 
را برگزار كند. قاعدتا بايد يكشنبه  هفته  آينده اين جلسه 
برگزار ش��ود ولي هنوز هيات رييس��ه به ما روز برگزاري 
جلسه را اعالم نكرده است.اميري درباره پيش بيني اش از 

راي مجلس به چهار وزير پيشنهادي، با توجه به مخالفت 
برخي از نمايندگان در زمان قرائت اين نامه با دو دو كردن، 
گفت : همانطور كه برخي از نمايندگان در جلسه امروز به 
نشانه مخالفت »دو دو« مي كردند تعدادي از نمايندگان 
نيز به نش��انه موافقت »چهار چهار« مي كردند. البته اين 
حق نمايندگان اس��ت كه نظرات خود را بيان  كنند و در 
نهايت آنها هستند كه به وزير يا وزرا راي اعتماد مي دهند. 
تا يك هفته  آينده نيز وزراي معرفي شده در كميسيون ها، 
فراكسيون ها و مجامع نمايندگان حضور پيدا كرده و به 

سواالت و ابهامات پاسخ مي دهند.
اميري تاكيد كرد: بر اين اس��اس نباي��د »دو دو« گفتن 
نمايندگان مالك راي مجلس باش��د. بس��يار اميدواريم 
در يك هفته  پيش رو گفت وگوهاي س��ازنده و مفيدي با 
وزرا و نمايندگان صورت بگيرد و آنها به س��واالت پاسخ 
دهند تا اگر ابهامي وجود دارد شفاف س��ازي شود. خيلي 
اميدواريم هفته  آينده ش��اهد راي ب��االي نمايندگان به 
وزراي معرفي شده باشيم.معاون پارلماني رييس جمهور 
در ادامه  و در پاسخ به سوالي در خصوص انتقادات مطرح 
شده به دولت به دليل معرفي شريعتمداري جهت تصدي 
وزارت كار، با توجه به درخواس��ت تعدادي از نمايندگان 
جهت استيضاح او در زمان تصدي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، خاطرنشان كرد: كساني كه به مجلس شوراي 
اسالمي معرفي شده اند هيچ كدام وزير استيضاح شده اي 
كه بر كنار ش��ود، نبودند. البته هميشه نسبت به وزرا در 
مجلس شوراي اسالمي س��وال، تذكر و استيضاح انجام 
مي شود اما اين طور نيست كه همه استيضاح ها به صحن 

آمده و بع��د منجر به كناره گيري آن وزير ش��ود. يكي از 
وظايف و اختيارات مجلس شوراي اسالمي در كنار تقنين، 
نظارت است كه شامل سوال، تحقيق و تفحص و استيضاح 
مي شود. لذا اگر درخواست استيضاحي نسبت به وزيري 
مطرح شود، آن وزير آماده پاسخگويي در مجلس خواهد 
بود و در كميس��يون هاي تخصصي حضور پيدا مي كند. 
اكنون هم با توجه به شرايط موجود و تغييرات در دولت، 

جابه جايي صورت گرفته است.

  پاسخ به منتقدان
معاون پارلماني رييس جمهور درباره جلس��ه ش��وراي 
نگهبان براي بررسي اليحه CFT، گفت : اين اليحه جزو 
چهار اليحه اي اس��ت كه دولت به مجل��س تقديم كرد. 
مجلس به مدت دو ماه آن را مسكوت گذاشت و بعد از آن نيز 
ابتدا در جلسه غير علني به بررسي ابعاد آن پرداخت و دولت 
به ابهامات پاسخ داد و مجلس شوراي اسالمي در جلسه 
علني و با مديريت خوب آقاي الريجاني و پس از استماع 
نظرات موافقان، مخالفان و نماين��ده دولت اين اليحه را 
تصويب كرد. معتقدم تصويب CFT در مجلس ش��وراي 
اسالمي نشان از بلوغ سياس��ي نظام جمهوري اسالمي، 

مجلس و دولت و نخبگان CFT دارد. 
اميري با اشاره به بررس��ي اين اليحه در شوراي نگهبان، 
گفت : دولت مكاتبه اي با ش��وراي نگهبان داشت مبني 
بر اينكه آمادگي دارد تا در صحن ش��ورا به سواالت پاسخ 
دهد. در همين راستا چهارشنبه هفته گذشته كه شورا به 
بررسي اين اليحه پرداخت، نمايندگان دولت نيز دعوت 

شدند از دولت، آقاي جهانگيري، معاون اول رييس جمهور، 
ظريف وزير امور خارجه، همتي رييس كل بانك مركزي 
و بنده حضور پيدا كرديم و راجع  به ضرورت الحاق به اين 

كنوانسيون توضيحاتي داده شد.
او توضيح داد: در اين جلس��ه آق��اي جهانگيري راجع  به 
ضرورت ه��ا صحبت ك��رد. اعضاي ش��وراي نگهبان هم 
سواالتي داشتند كه هر كدام از ما چهار نفر به تناسب به 
سواالت پاسخ داديم. جلسه خوب و در فضايي صميمي 
با گفت وگوهاي س��ازنده برگزار شد كه الزم است از دبير 
ش��وراي نگهبان و اعض��اي آن براي اجابت درخواس��ت 
دولت تشكر كنيم.اميري ابراز اميدواري كرد كه CFT در 
جلسه شوراي نگهبان مورد تاييد قرار گيرد و مشكالت و 
خألهاي قانوني رفع شود. معاون پارلماني رييس جمهور 
در ادامه درباره گاليه فراكس��يون اميد از رييس جمهور 
به دليل مشورت نكردن با اين فراكسيون جهت معرفي 
وزراي پيش��نهادي، گفت : ما هميش��ه با نمايندگان از 
فراكسيون هاي مختلف مشورت مي كنيم. آنها پيشنهاداتي 
داشته باشند را اعالم مي كنند. تعدادي از نمايندگان هم 
با دفتر رييس جمهور در ارتباط هس��تند. اين طور نبوده 
كه تصور شود ارتباطات قطع شده است. اين افراد معرفي 
شده و نقطه نظرات منتقل و مشورت هايي هم بوده است. 
در نهايت بايد ب��ه موضوع توانمندي كار تيمي براي حل 

مشكالت كشور توجه كرد.
معاون پارلماني رييس جمهور در پايان درباره گمانه زني ها 
در خصوص شهرداري آخوندي در پايتخت، گفت : در اين 

باره نيز بايد از شوراي اسالمي شهر تهران سوال شود.

تاكيدظريفبرحفظحقوق
ايرانيانمقيمخارج

سخنگوي كميسيون امنيت 
مل��ي و سياس��ت خارجي 
مجلس با اش��اره به حضور 
وزير خارجه در جلسه اين 
كميس��يون براي پاسخ به 
سواالت نمايندگان گفت: 
وزير ام��ور خارجه ايرانيان 
مقيم خارج از كش��ور را سرمايه هاي كشور دانست و از 
تمامي تالش اين وزارتخانه براي حفظ حقوق شهروندان 

ايراني سخن گفت.
به گزارش مهر، علي نجفي خوشرودي در توضيح جلسه 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به 
حضور وزير خارجه براي پاس��خ به س��واالت تعدادي 
از نمايندگان اش��اره و اظهار كرد: در اين جلس��ه آقاي 
جعفرپور نماينده الرستان سوالي درباره علت بي توجهي 
به حقوق بازرگانان و صرافان ايراني ش��اغل در امارات 
متحده عربي و عدم دفاع موثر از حق ش��هروندي آنها 
پرسيد. آقاي ظريف در پاسخ ضمن تاكيد بر وجود چنين 
دغدغه اي در وزارت خارجه تصري��ح كرد كه ايرانيان 
مقيم خارج از سرمايه هاي كشور هستند لذا همه تالش 
را خواهيم داشت تا حقوق شهروندان ايراني حفظ شود.
وي افزود: در اين جلسه آقاي ظريف به اين نكته نيز اشاره 
كرد كه برخي كشورهاي منطقه از جمله امارات، روابط 
دوستانه اي با ايران ندارند و اين وضعيت بر ايرانيان مقيم 
آن كشور نيز تاثير گذاشته است. با وجود اين توضيحات، 

نماينده سوال كننده از پاسخ هاي وزير قانع نشد.

اتهاممقاماتامريكاييبرگرفته
ازتوهميناشناختهاست

 س��خنگوي وزارت ام��ور
خارجه كش��ورمان با بيان 
اينكه كاخ سفيد با اغراض 
سياسي به كشورهاي ديگر 
اتهام مي زند، گفت: ادعاي 
دخالت اي��ران در انتخابات 
كنگره امريكا نادرس��ت و 
برگرفته از توهمي ناشناخته است. به گزارش ايرنا، بهرام 
قاس��مي با رد ادعاي بي پايه اخير نهادهاي اطالعاتي، 
قضايي و امنيتي دولت امريكا مبني بر دخالت ايران در 
انتخات مياندوره اي آن كشور، اظهارداشت: سياست 
اصولي جمهوري اس��المي ايران عدم مداخله در امور 
داخلي ديگر كشورها است.وي ادامه داد: تالش مقام هاي 
امريكايي براي نس��بت دادن دخالت و تاثيرگذاري در 
انتخابات كنگره امريكا به جمهوري اس��المي ايران از 
اساس نادرست و ناراست بوده كه احتماال ناشي از نوعي 
توهم ناشناخته است.قاسمي با اشاره به اينكه ادعاي 
مشابهي را نيز چندي پيش مشاور امنيت ملي امريكا 
بدون هيچ سند و مدركي مطرح كرده بود، افزود: كاخ 
سفيد مدتي است مي كوشد با اغراض سياسي خاص 
داخلي اتهاماتي را به ساير كشورها نسبت دهد و هر روز 
نام يك كش��ور را به فهرست موهوم خود در اين رابطه 
اضافه مي كند.قاسمي افزود: در حالي كه رييس جمهور 
امريكا مدعي است از زمان روي كار آمدن او ايران سرگرم 
مسائل داخلي خود است و چنان ضعيف است كه حتي 

ديگر توان فكر كردن به مسائل منطقه اي را ندارد.

تشكيلكارگروهيفراقوهاي
CFTبرايبررسي

رييس كميسيون امنيت 
مل��ي و سياس��ت خارجي 
تش��كيل  ز  ا مجل��س 
كارگروه��ي بي��ن دولت، 
مجلس، شوراي نگهبان و 
مجمع تشخيص مصلحت 
براي بررسي CFT خبر داد.
حشمت اهلل فالحت پيش��ه در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: ديروز جلسه خوب و منطقي در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام براي بررس��ي اليحه الح��اق ايران به 
 )CFT( كنوانس��يون مقابله با تامين مالي تروريس��م
برگزار و قرار شد روز سه شنبه جلسه ديگري در مجمع 
تشخيص تشكيل شود. همچنين كارگروهي از دولت، 
مجمع تشخيص، مجلس و شوراي نگهبان براي بررسي 

اين اليحه مشخص شد.
 CFT وي درباره برخي گمانه زني ها راجع به احتمال رد
از سوي شوراي نگهبان يادآور ش��د: شوراي نگهبان 
مختار است اين اليحه را رد يا تاييد كند هنوز شورا در 
اين باره نظر نداده ولي من فكر مي كنم ميل عمومي به 
اين است كه ما مصوبه اي داشته باشيم كه بدون وارد 
شدن خلل به منافع ملي در عين حال امكان همكاري 
بين المللي براي ايران فراهم شود. فالحت پيشه با اشاره 
به مهلت 4 ماهه گروه ويژه اقدام مالي به ايران نيز گفت: 
من معتقدم از ابتدا طبق منافع ملي كش��ورمان عمل 
شد و حاال كه اين فرجه شكل گرفت نشان مي دهد كار 

كردن با نهادهاي بين المللي امكان پذير است. 

ربودنتعداديازبسيجيان
مصداقنفوذبود

فرمان��ده ني��روي زميني 
س��پاه پاس��داران با اشاره 
به  ربوده ش��دن تعدادي از 
بسيجيان  در »ميل 1۰3« 
 سيس��تان و بلوچس��تان 
گفت:  دشمن در هر ساختار 
نظام��ي و امنيتي به دنبال 
نفوذ است و اتفاقي كه در »ميل 1۰3 « در سيستان و 

بلوچستان رخ داد مصداق نفوذ بود.
به گزارش روابط عمومي قرارگاه قدس جنوب ش��رق 
نيروي زميني سپاه پاسداران انقالب اسالمي، سردار 
محمد پاكپور در جمع سران، ريش سفيدان و معتمدان 
طوايف استان سيستان و بلوچستان با بيان اينكه دشمن 
هر تالشي انجام دهد نمي تواند اعتماد متقابل سپاه به 
طوايف را خدشه دار كند، اظهار داشت:   در راه وحدت و 
همبستگي مردم سيستان و بلوچستان شهداي زيادي 
از جمله سردار شوشتري جان خود را نثار  كرده اند و اگر 
صدها شوشتري ديگر هم شهيد شود اعتماد مان سلب 
نخواهد شد و قطعًا تير دشمنان به سنگ خواهد خورد.
فرمانده نيروي زميني سپاه با تأكيد بر اينكه ضدانقالب 
تفاوتي ميان شيعه و سني قائل نيست، افزود:  دشمنان 
در شرايط مختلف با طراحي هاي گوناگون در تالشند 
تا  به اختالفات در منطقه دامن بزنند، اما به ياري خداوند 
و با هوشياري ملت ايران و به ويژه مردم بصير سيستان و 
بلوچستان نقشه هاي دشمنان همچون گذشته خنثي 

خواهد شد.

ابالغنظراتهياتنظارتمجمع
تشخيصتوسطشوراينگهبان
عضو هيات عال��ي نظارت 
مجمع تشخيص مصلحت 
نظام گف��ت: نظرات هيات 
عال��ي نظ��ارت مجم��ع 
تش��خيص مصلحت نظام 
توسط شوراي نگهبان ابالغ 
مي ش��ود. س��يد مصطفي 
ميرسليم در گفت وگو با مهر در مورد جايگاه اين هيات 
اظهار داشت: در بند دوم اصل 11۰ قانون اساسي آمده 
كه رهبري مي تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود 
را به ش��خص ديگري تفويض كند. با توجه به اهميت 
و گس��تردگي موضوع، مقام معظم رهبري هياتي را از 
اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به نام هيات عالي 
نظارت، مامور نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي 
نظام فرموده اند. ميرسليم در پاسخ به اين سوال كه آيا اين 
هيات از نظر قانوني قابليت نظارت بر مصوبات مجلس 
كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده است را دارد؟ تصريح 
كرد: مصوبات مجلس طبق اص��ل 7۲ نبايد با اصول و 
احكام مذهب رسمي كشور و قانون اساسي مغاير باشد. 
از جمله مواردي كه در بند اول اصل 11۰ قانون اساسي 
آمده اس��ت سياست هاي كلي نظام است كه مصوبات 
مجلس نبايد با آنها مغايرت داشته باشد.وي ادامه داد: 
نظارت بر عدم مغاي��رت را هيات عالي انجام مي دهد و 
گزارش آن را به اطالع ش��وراي نگهبان مي دهد اما در 
صورتي كه با وجود اعالم مغايرت، مجلس بر مصوبه خود 

پافشاري كند، موضوع  به تشخيص مصلحت مي آيد.
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عملكردتسهيالتي6ماهاول96صندوقتوسعهملينشانميدهد

سهم مناطق محروم كمتر از سايرين

چرا امريكا نمي خواهد ايران به »اف اي تي اف« بپيوندد ؟

گروه اقتصاد كالن|هادي سلگي|
آمارهاي مربوط به عملكرد تسهيالتي صندوق 
توسعه ملي نشان مي دهد كه از كل مبلغ 3.2هزار 
ميليارد توماني كه در 6 ماه ابتدايي امس�ال به 
بخش هاي صنعتي، كش�اورزي، گردش�گري و 
صنايع تبديلي اختصاص يافته، يك هزار و 950 
ميليارد تومان به مناط�ق برخوردار و 830هزار 
ميليارد توم�ان به مناطق كمتر توس�عه يافته 
داده شده است، مابقي اين مبلغ به فعاليت هاي 
صادراتي و دانش بنيان اختصاص يافته است. از 
همين رو تسهيالت اعطا شده به مناطق توسعه 
يافته كش�ور بي�ش از دو براب�ر مناطق محروم 
بوده كه نشان دهنده ادامه همان سياست هاي 
مركزگراي سابق است. اين در حالي است كه در 
برنامه هاي باالدستي اقتصاد به ميزان زيادي بر 
توسعه مناطق كمتر برخوردار تاكيد شده است. 
موضوع مهم ديگر آمارهاي مذكور اين است كه 
از مبلغ 3.2 هزار ميليارد تومان، يك هزار و 735 
ميليارد تومان به س�رمايه در گردش فعاليت ها 
اختصاص يافته و در مقابل تنها يك هزار و 395 
ميليارد تومان به ايجاد س�رمايه گذاري جديد 
)سرمايه ثابت( تعلق گرفته است. اين موضوع 
نش�ان مي دهد كه در 6 ماه اول امسال وضعيت 
مالي بخش هاي مختلف اقتص�ادي براي ادامه 
فعاليت نامطلوب بوده و نياز به سرمايه در گردش 
آنها بيشتر بوده است. سرمايه در گردش بيشتر 
به منظور خريد مواد اوليه و پرداخت دس�تمزد 
نيروهاي كار به كار گرفته مي شود. جالب است 
بدانيم با اينكه بخش كشاورزي در ايران بيشتر بر 
نيروي كار خرده مالكان متكي است و از همين رو 
كارگران كمتري را به خود جذب مي كند، در اين 
بخش 700 ميليارد به تامين سرمايه در گردش 
و در مقابل 610 ميليارد تومان به س�رمايه ثابت 
اختصاص داده شده است. بعد از گراني هاي اخير 
بسياري از كش�اورزان از ناتواني خود در تامين 

مواد اوليه مانند سم و كود سخن مي گفتند. 

     تسهيالت ريالي از ابتداي كار صندوق
به گزارش »تعادل« جديدترين آمار رسمي صندوق 
توسعه ملي نش��ان مي دهد كه مبالغ تخصيص داده 
شده به سپرده گذاري هاي ريالي صندوق توسعه ملي 
در بانك هاي س��پرده پذير از ابتداي سال تا مهرماه 
س��ال جاري بالغ ب��ر ۳ هزار و ۲۲۰ ميلي��ارد تومان 
اس��ت. از ابتداي تأس��يس صندوق، بخشي از منابع 
براساس تكاليف قانوني به تسهيالت ريالي اختصاص 
يافته اس��ت. اين تس��هيالت تا انتهاي سال 1۳9۳ 
از طريق انعقاد قرارداد عاملي��ت ريالي با بانك هاي 
عامل پرداخت شده اس��ت و از ابتداي سال 1۳94 و 
در اج��راي حكم ماده 5۲ قانون الحاق برخي مواد به 
قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت، صندوق 
نسبت به سپرده گذاري ريالي در بانك هاي دولتي و 
خصوصي جهت اعطاي تسهيالت ريالي به طرح هاي 
اقتصادي موض��وع اين حكم، اقدام كرده اس��ت. به 
بياني ديگر صندوق صرفا به توزيع سپرده هاي ريالي 
اقدام مي كند و نقشي در تخصيص موردي تسهيالت 
به طرح ها و فعاليت ها ندارد و مسووليت اين كار )در 

چارچوب ش��رايط و ضوابط تعيين ش��ده( به عهده 
بانك هاي سپرده پذير است.

بخش اصلي سپرده گذاري ۳.۲ هزار ميليارد تومان 
گفته ش��ده بايد به طرح اش��تغال زايي روستايي كه 
از س��وي علي ربيعي وزي��ر وقت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماع��ي در تاري��خ 4 دي م��اه 96 تح��ت عنوان 
»دس��تورالعمل آيين نامه اجراي��ي قانون حمايت 
از توس��عه ايجاد اش��تغال پايدار مناطق روستايي و 
عشايري با اس��تفاده از منابع صندوق توسعه ملي« 
به اس��تانداران سراسر كش��ور ابالغ شد، اختصاص 

يافته باشد. 
مطابق اي��ن برنامه دولت 1.5 ميلي��ارد دالر معادل 
6 هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توس��عه ملي 
براي اشتغال روستايي و اجراي طرح اشتغال فراگير 

اختصاص داده است.
سامانه كارا، بر اساس مصوبه خردادماه سال گذشته 
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در راستاي ابالغيه 
مردادماه سال گذش��ته بانك مركزي مبني بر ارايه 
تس��هيالت به طرح هاي اش��تغال زاي ذي��ل برنامه 
اش��تغال فراگير از منابع بانك هاي عامل منتخب و 
همچنين آيين نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه 
و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري 
با اس��تفاده از منابع صندوق توس��عه ملي، در جهت 
س��هولت فرآيند اعطاي تس��هيالت در دس��ترس 

سرمايه گذاران و كارآفرينان قرار گرفت.
اي��ن س��امانه از دو بخش تس��هيالت اش��تغال 
و  روس��تايي  اش��تغال  فراگير و تس��هيالت 
عشايري تش��كيل ش��د كه متقاضيان هر بخش را 
س��اماندهي مي كند. با راه اندازي سامانه كارا، كليه 
كارآفرينان و سرمايه گذاران عالقه مند به فعاليت در 
امور روستايي كشور امكان معرفي طرح هاي خود از 
طريق اين سامانه را به دست آورده و مراحل ثبت نام 
و دريافت وام خود اشتغالي را دنبال مي كنند.اما با اين 
حال فعاليت ثبت نام سامانه مذكور در اواسط تابستان 
بطور كامل به دليل آنچه »معرفي بيش از حد مجاز 
طرح ها به بانك ها« خوانده شده بود، به تعليق درآمد.

در حال حاضر هم كه اين س��امانه مجددا ش��روع به 
كار كرده اس��ت، در صفحه مربوط به ثبت نام با اين 
جمله روبه رو مي شويم: »با عنايت به تكميل ظرفيت 
طرح هاي پذيرش شده در س��امانه كارا در ارتباط با 
اجراي قانون حمايت از اش��تغال پاي��دار در مناطق 
روستايي و عش��ايري با اس��تفاده از منابع صندوق 
توس��عه ملي، تا اطالع ثانوي ام��كان ثبت نام جديد 

وجود ندارد.« 
به هر روي هنوز آمار دقيقي از ميزان اعطاي اين وام ها 
اعالم نشده است اما  آنطور كه مسووالن وزارت كار 
مي گويند اين مبلغ از س��وي صندوق در بانك هاي 
عامل س��پرده ش��ده و از همين رو زم��ان پرداخت 

تسهيالت مربوط به بانك هاي عامل است. 

    بيشترين سهم براي صنعت 
بر اساس جديدترين آمارها از عملكرد صندوق توسعه 
ملي نشاني مي دهد كه سهم عمده سپرده گذاري هاي 
ريال��ي به ح��وزه صنع��ت و مع��دن با 15 ه��زار و 
۷۰۰ميلي��ارد ريال و س��پس بخش كش��اورزي با 

1۳هزار و 1۰۰ ميليارد ريال اختصاص يافته است.

بخش گردشگري نيز با يك هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال 
و صنايع تبديلي و تكميلي با يك هزار و6۰۰ ميليارد 
ريال نيز از سپرده گذاري منابع ريالي صندوق توسعه 

ملي برخوردار شدند.
بر اس��اس جدول منتشرشده عمده منابع تخصيص 
يافت��ه در حوزه صنعت و مع��دن و صنايع تبديلي و 
تكميلي به تس��هيالت سرمايه در گردش اختصاص 

يافته است.
در حوزه آب و كشاورزي ۷ هزار ميليارد ريال به بخش 
تسهيالت سرمايه در گردش و 6 هزار و 1۰۰ ميليارد 
ريال به طرح هاي جديد به منظور ارايه تس��هيالت 

سرمايه ثابت تخصيص يافته است.
عمده منابع تخصيص داده ش��ده به سپرده گذاري 
ريالي براي بخش آب و كشاورزي در بانك كشاورزي 
با مبلغ 11 هزار و صد ميليارد ريال است كه البته به 
علت حجم طرح هاي كوچك و متوسطي كه در اين 
بخش از سوي متقاضيان ارايه مي شود بيشترين مبلغ 
سپرده گذاري ريالي نيز در بانك كشاورزي بوده است. 
كل منابع تخصيص يافته به بخش گردشگري تاكنون 
به صورت تسهيالت سرمايه ثابت براي فعاليت هاي 
اين حوزه بوده است . مناطق برخوردار، مناطق كمتر 
توسعه يافته، طرح هاي دانش بنيان و تسهيالت ويژه 

صادرات ازجمله مواردي است كه سپرده گذاري هاي 
ريالي صندوق را مي توان تفكيك كرد.

بر اين اساس طرح هاي دانش بنيان از تسهيالت ويژه 
صندوق توسعه ملي در حوزه صنعت و معدن از طريق 
بانك هاي پارسيان، پست بانك و صادرات مي توانند 

بهره مند شوند.
تاكنون بانك تجارت در حوزه صنعت و معدن و بانك 
كشاورزي در حوزه آب و كشاورزي از منابع صندوق 
نسبت به سپرده پذيري به منظور پرداخت تسهيالت 

ويژه طرح هاي صادراتي اقدام كرده اند.
س��پرده گذاري هاي ريالي در راس��تاي اجراي ماده 
5۲ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي 
از مق��ررات مال��ي دول��ت در بانك ه��اي متقاضي 
انجام مي ش��ود كه متعاقب آن متقاضيان تسهيالت 
مي توانند ب��ا مراجعه به بانك ها ي س��پرده پذير بر 
اس��اس نوع طرح متقاضي و حوزه اقتصادي فعاليت 
مورد نظر به بانك مراجعه و نس��بت ب��ه ارايه طرح 
توجيهي اقدام كنند. بانك ها نيز مطابق با نظام نامه 
مصوب هيات امناي صندوق توسعه ملي در خصوص 
شرايط و ضوابط سپرده گذاري صندوق توسعه ملي با 
بانك هاي سپرده پذير و همچنين قرارداد في ما بين 
صندوق توسعه ملي و بانك ها نسبت به بررسي طرح 

و در صورت تاييد توجيه پذيري فني طرح و همچنين 
تاييد اهليت متقاضي نسبت به ارايه تسهيالت اقدام 

خواهند كرد.
گفتني اس��ت نرخ سود تسهيالت صندوق در بخش 
صنعت و معدن و صنايع تبديلي و تكميلي 16 درصد 
و در بخش كش��اورزي و گردشگري 14 درصد براي 

مناطق برخوردار است.
نرخ سود تس��هيالت در مناطق كمتر توسعه يافته 
و طرح هاي دان��ش بنيان در هري��ك از بخش هاي 
اقتصادي به ميزان 4 درصد كمتر از مناطق برخوردار 

است.
بانك هاي س��پرده پذير موظف هس��تند 5۰ درصد 
از منابع س��پرده گذاري ش��ده را در م��دت 9 ماه به 
طرح هاي اقتصادي در بخش هاي مشخص شده در 
قرارداد في مابين بان��ك و صندوق تخصيص دهند. 
در غير اين صورت پس از مهلت تعيين ش��ده مبلغ 
تخصيص نيافته به منظور مديريت و استفاده مجدد 
به صندوق برگش��ت داده خواهد شد. ضمنا بانك ها 
موظفند در م��دت زماني كه منابع س��پرده گذاري 
شده در بانك به طرحي پرداخت نشده است معادل 
نرخ 1۸ درصد به منابع صندوق، سود سپرده گذاري 

پرداخت كنند.

يكي از مهم ترين داليل تس��هيل انجام كليدي ترين 
بخش تحريم هاي امريكا عليه كش��ورمان در س��ال 
۲۰۰۸ عدم عضويت ايران در »اف اي تي اف« بود كه 
امريكا توانست با كمترين هزينه سياسي آن را بعد از 

سه دهه محقق سازد.
به گزارش ايسنا، با وجود نگراني هاي بسيار از احتمال 
بازگش��ت ايران به ليست س��ياه »اف اي تي اف« و 
بازگشت »اقدامات مقابله اي« عليه ايران با توجه به 
انجام نش��دن توصيه هاي »اف اي تي اف«، اكثريت 
اعضاي اين گ��روه مالي به اين نتيجه رس��يدند كه 
براي چهار ماه ديگر به ايران فرصت دهند تا قوانين 
و اقدامات مالي و اجراي��ي داخلي خود را با ترتيبات 

مدنظر اين گروه همسان سازي كنند.
بر اساس بيانيه پاياني اجالس اخير گروه ويژه اقدام 
مالي در پاريس، اعضاي اين گروه تصميم گرفتند با 
وجود تالش ها و اصرار شديد نمايندگان دولت امريكا 
و برخي متحدان آن از جمله عربس��تان س��عودي و 
رژيم اس��راييل، چهار ماه ديگر )ت��ا فوريه( به ايران 
فرصت دهند تا درخواس��ت هاي نه گانه مورد اشاره 
در اين بيانيه كه همان درخواس��ت هاي بيانيه قبلي 
است را تكميل و همگام با اس��تانداردهاي اين نهاد 

الزم االجرا سازد.
در ح��ال حاضر دولت اي��ران ت��الش دارد با وجود 
مخالفت ه��اي بس��يار و در رايزن��ي ب��ا بخش هاي 
مختلف سياسي و قانونگذاري لوايح چهارگانه اصالح 
قانون پولش��ويي، اصالح قانون مبارزه با تامين مالي 
تروريسم، كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته 
)پالرمو( و كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم 

)»سي اف تي«( را به تصويب مجلس برساند.
بدون شك يكي از مهم ترين داليل تالش دولت براي 
اجراي قوانين »اف اي تي اف« مقابله با تحريم هاي 
امريكا اس��ت كه بعد از خروج اين كش��ور از برجام، 
مج��دد به حالت قب��ل يعني از زماني ك��ه در دولت 
محمود احمدي نژاد اين تحريم ها عليه كش��ورمان 

شكل گرفت بازگشت.
مرحله دوم از بازگشت اين تحريم ها كه بخش هاي 
نفت��ي و بانكي اي��ران را در بر مي گي��رد از 1۳ آبان 

اجرايي مي شود.

بعد از آنكه ايران در چارچوب برجام و با اجراي قوانين 
اوليه »اف اي تي اف« در ليس��ت س��ياه اي��ن نهاد و 
اجراي »اقدامات مقابله اي« در تيرماه 1۳95 تعليق 
شد، بسياري از كش��ورها و موسسات مالي و تجاري 
تعامالت بانكي خود با ايران را از سر گرفتند و ريسك 

سرمايه گذاري براي ايران كاهش يافت. 
با اين حال بسياري از اقدامات و مراودات در سطوح 
وس��يع نيازمند اجراي كامل مقررات اين نهاد مالي 
بين المللي اس��ت كه از كشورهاي توس��عه يافته و 
اقتصادي دنيا تا كشورهاي در حال توسعه و كوچك 
در آن عضو هس��تند و قوانين آن را اجرا مي كنند. به 
اين منظور ايران تالش كرد تا در دو س��ال گذشته با 
وجود انتقادات و مخالفت هاي ش��ديد سياس��ي در 
نهاده��اي قدرت، استانداردس��ازي قواعد داخلي را 
به لحاظ قانون��ي و مالي با قواعد مالي بين المللي كه 
عمده آنها مبتني با هدف»مبارزه با تامين منابع مالي 
تروريسم و پولشويي« است اجراي »اف اي تي اف« 

را عملي سازد.
برخي منتقدان و مخالفان اجراي »اف اي تي اف« در 
اي��ران معتقدن��د اج��راي اي��ن قواني��ن موج��ب 
تس��لط نظام ه��اي مال��ي كش��ورهاي قدرتمند به 

ويژه امري��كا بر مراودات مالي كش��ور مي ش��ود اما 
موافقان »اف اي تي اف« ب��ر اي��ن نظرن��د با وجود 
نگراني ه��اي بس��يار از احتمال بازگش��ت ايران به 
ليست س��ياه »اف اي تي اف« و بازگشت »اقدامات 
مقابل��ه اي« علي��ه ايران ب��ا توجه به انجام نش��دن 
توصيه ه��اي »اف اي تي اف«، اكثري��ت اعضاي اين 
گروه مالي به اين نتيجه رس��يدند كه براي چهار ماه 
ديگر به ايران فرصت دهند تا قوانين و اقدامات مالي 
و اجرايي داخلي خود را با ترتيبات مدنظر اين گروه 

همسان سازي كنند.
امري��كا در م��واردي، ب��راي برق��راري برخ��ي 
محدوديت ه��اي يك جانبه اش عليه اي��ران خود را 

پشت سر »اف اي تي اف« پنهان كرده است.
تعداد كم��ي از مخالفان»اف اي تي اف« در كش��ور 
مي دانند ولي خود را به ندانستن مي زنند كه در سال 
۲۰۰۸، اوف��ك )دفتر كنت��رل دارايي هاي خارجي( 
براي بستن مسيرهاي مالي و پولي انتقال دالر عليه 
اي��ران )يو ترن(، ب��ه بيانيه »اف اي تي اف« در اكتبر 
۲۰۰۸ اش��اره كرد. در آن بيانيه آم��ده بود، »ايران 
به تهديد جدي خود عليه اس��تحكام )يكپارچگي( 
سيستم بين المللي مالي ادامه مي دهد و از كشورها 

در سرتاسر جهان درخواس��ت كرد تا براي مقابله با 
اين تهديد، تدابي��ر الزم براي حفاظت از بخش هاي 
مالي خود را تقويت كنند.« و اينجا بود كه امريكا به 
عنوان يك عضو »اف اي تي اف« براي تحقق دستور 
اين گروه مالي در جهت مقابله با ريس��ك هاي ناشي 
از سيستم بانكي و پولي ايران براي نظام جهاني پولي 
و بانكي و البت��ه كاهش هزينه هاي سياس��ي اقدام 
خود، اس��تفاده از يو- ترن رو بط��ور كلي براي ايران 

مسدود كرد.
شايد مس��دود كردن مس��ير يو- ترن از برنامه هاي 
دول��ت اوباما و وزارت خزان��ه داري آن از ابتدا بود اما 
اينكه بتواند از مسير »اف اي تي اف« و همراه كردن 
اعضاي آن با خود اين هدف را پيش ببرد فرصتي بود 
كه نپيوستن ايران به »اف اي تي اف« براي آن فراهم 
كرد. اين درحالي بود كه از يكي دو س��ال قبل از آن، 
دولت و نهادهاي اقتصادي و سياسي و امنيتي وقت 
كشور بر سر پيوستن ايران به»اف اي تي اف« به توافق 

اوليه دست پيدا كرده بودند.
پي��ش از س��ال ۲۰۰۸ بانك ه��اي غيرايران��ي و 
غيرامريكاي��ي ق��ادر بودند، منابع پول��ي خود را كه 
مربوط به بانك هاي ايراني غيرتحريمي بود با استفاده 
از نظام پولي و بانكي امريكا )از طريق يو- ترن( منتقل 
كنند و اين عمليات بانك��ي در بين بانك هاي مورد 

اشاره آزاد بود.
بانك هاي ايراني با واس��طه بانك هاي خارجي مثل 
بانك هاي سويس، از چرخه دالر استفاده مي كردند 
چرا كه دالر در ليست تحريم هاي اوليه امريكا بعد از 
سال هاي نخست انقالب اسالمي قرار داشت. اين نوع 
همكاري در نظام بانكي با عنوان U-Turn شناخته 

مي شود.
به عبارتي بانك ه��اي ايراني بدون داش��تن ارتباط 
مستقيم با سيس��تم بانكي امريكا از خدمات دالري 
آن به��ره مي بردند و ب��ر همين اس��اس مهم ترين 
تجارت اي��ران يعني در حوزه ان��رژي و نفت در اين 
چارچوب انجام مي شد. اما از نوامبر ۲۰۰۸ با اجراي 
تحريم هاي شديد يك جانبه امريكا عليه كشورمان 
اين مقررات تغيير كرد و اس��تفاده بانك هاي ايراني 
از اين خدمات ممنوع ش��د؛ بنابراين ش��اهد بوده و 

هستيم حتي كشوري مثل امريكا براي تحريم هاي 
يك جانبه، ترجيح مي دهد خود را پش��ت توجيهات 
بين المللي قرار دهد. از اين رو بود كه در سال ۲۰۰۸ 
به گونه اي عمل كرد كه اقداماتش در راستاي اجراي 
نظرات »اف اي تي اف« عليه ايران قلمداد ش��ود نه 
اقدام يك جانبه خود كه هزينه هاي سياسي زيادي 

در برداشت.
تالش هاي امريكا براي بازگشت »اقدامات مقابله اي« 
عليه ايران در اجالس اخير »اف اي تي اف« حاكي از 
آن اس��ت كه همچنان پس از ده س��ال و در شرايط 
فعلي كه ترامپ بدون توجيه فني و حقوقي از برجام 
خارج ش��ده و هم پيمانانش به شكلي كم سابقه با او 
همراهي نكردند و س��عي دارند ضمن حفظ برجام، 
ايران به منافع اقتصادي اجراي آن دس��ت يابد، به 
دنبال فرصت و فضايي اس��ت ك��ه اقدامات تنبيه و 
تحريمي خود عليه كش��ورمان را پش��ت دستورات 
و بيانيه ه��اي احتمال��ي انتق��ادي »اف اي تي اف« 
عليه ايران قرار دهد، ش��ايد هزينه سياسي كمتري 

بپردازد.
خوش بختان��ه تصميم��ات اين نهاد موجب ش��د تا 
در ش��رايطي كه چيزي ب��ه 1۳ آب��ان و موج جديد 
تحريم ه��اي امري��كا باقي نمان��ده اس��ت، امريكا 
نتواند براي اجراي تحريم هايش خود را پش��ت سر 
»اف اي تي اف« قرار دهد، در عين حال مطلوب است 
تا نهاده��اي تصميم گير در ايران اج��ازه ندهند در 
شرايطي كه كشور تحت فشارهاي شديد تحريم هاي 
امري��كا در ماه هاي آين��ده خواهد بود، ب��ا تاخير در 
تاييد لوايح يا مخالفت با آن، از مسير »اف اي تي اف« 
ثلمه اي ديگر آن هم به دس��ت خودمان به كش��ور 

وارد شود.
بسياري از بانك هاي معتبر كه تحت فشار تحريم هاي 
امريكا نيس��تند در يكي دو س��ال اخير از همكاري 
با اي��ران صرفا به خاطر اينكه عب��ور »اف اي تي اف« 
نيس��تيم اجتناب كرده اند در حالي كه اين مس��اله 
هيچ ربطي به امريكا نداش��ته است. »اف اي تي اف« 
قرار نيست براي سيستم مالي و بانكي معجزه باشد يا 
عصاي نوح در درياي تحريم هاي امريكا اما قطعا سد 
بند محكمي در برابر بخش قابل توجهي از آنهاست.

از يك نفر به اندازه يك ميليون 
و ۷۰۰ هزار نفر ماليات گرفتيم

رييس كل سازمان امور مالياتي كشور گفت: درآمد 
مالياتي حدود ۳.۸ درصد درآمد هاي بودجه را تشكيل 
مي دهد و با توجه به عوارض، 5۰ درصد درآمد كشور 
از مالي��ات و عوارض تامين مي ش��ود.  س��يد كامل 
تقوي نژاد كه در برنامه »نگاه يك« شبكه يك سيما 
سخن مي گفت بيان كرد: اگر در سال هاي گذشته 
درآمدهاي نفتي ما 1۰۰ بود درآمدهاي مالياتي ما 
15۰ بود يعني ما 5۰ درصد از درآمدهاي نفتي سال 
قبل سبقت گرفته ايم. او ادامه داد: سال قبل حدود 9۷ 
درصد درآمدهاي پيش بيني شده در قانون بودجه 
را محقق كرديم، در حال حاض��ر حدود ۳.۸ درصد 
درآمده��اي بودجه را درآمدهاي مالياتي تش��كيل 
مي دهد و حدود 5۰ درصد درآمدهاي كش��ور از راه 
ماليات حاصل مي شود.  امس��ال حدود 11۳ هزار 
ميليارد تومان رقم پيش بيني شده درآمدهاي مالياتي 
است، البته سال قبل حدود 1۸ هزار ميليارد تومان 
عالوه بر 9۷ درص��د درآمد مالياتي با عنوان عوارض 
به شهرداري ها تخصيص داده شد و امسال احتمال 

مي رود رقم عوارض به ۲۰ هزار ميليارد تومان برسد.
تقوي نژاد تصريح كرد: در 6 ماهه نخست امسال موفق 
شديم با ۸ درصد رشد نسبت به سال قبل حدود 4۳ 
هزار ميليارد تومان درآمد كس��ب كنيم به عالوه 9 
هزار ميليارد تومان هم عوارض كه روي هم رفته 5۳ 
هزار ميليارد تومان وصول شده است.  هدف گذاري 
ما تا پايان س��ال متفاوت است كه وابسته به شرايط 
حال حاضر كشور و روابط خارجي و مبادالت تجاري 
اقتصادي خارجي ايران مي ش��ود. او افزود: در ايران 
حدود 9 درصد از جي دي پي كشور )درآمد ناخالص 
داخلي( از درآمدهاي مالياتي حاصل مي شود، البته 
اين رقم براي سال آخر برنامه توسعه بايد به 11 درصد 
برسد. رييس كل سازمان امور مالياتي كشور ادامه داد: 
وقتي مي گوييم ماليات خرج بودجه جاري مي شود 
يعني براي آموزش و پرورش، بهداش��ت و درمان و 
نيروهاي مسلح و امنيت كشور. عالوه بر اين مخارج ما 
درآمدهاي ديگري هم از طريق ماليات بر ارزش افزوده 
داريم كه چيزي حدود ۲65 هزار ميليارد تومان است.

تقوي نژاد گفت: در سال جاري حدود ۳۰۰ ميليارد 
تومان براي بهسازي جاده ها، چشمه ها و راه ها و ساير 

نيازمندي هاي عشاير در نظر گرفته ايم.
او افزود: تاكنون در شهر تهران حدود 19 هزار ميليارد 
تومان از محل عوارض در اختيار ش��هرداري ها قرار 
گرفته، البته بيش از 16 هزار ميليارد تومان از اين مبلغ 
در دوران رياست جمهوري آقاي روحاني بوده است 
براي مثال در 6 ماه اخير حدود 15۰۰ ميليارد تومان 
به شهرداري ها تخصيص داده شد كه تا پايان سال به 

۳۷۰۰ ميليارد تومان مي رسد.
تقوي نژاد ادامه داد: در بحث طرح سالمت تاكنون 
حدود 15 هزار و 5۰۰ ميليارد تومان از محل ماليات 
بر ارزش افزوده خرج ش��ده و ح��دود هزار ميليارد 
تومان هم به ورزش كش��ور اختصاص يافته است 
كه امس��ال اين رقم افزايش خواهد داشت.  مردم 
بايد بدانند اگر امروز خط مترويي احداث مي شود يا 
پارك و خيابان هاي مناسبي براي رسيدن به آرامش 
دارند هزينه اش از جيب مردم تأمين مي شود، البته 
اين مبالغ در قالب مالي��ات تأمين مي گردد و هيچ 
منتي بر س��ر مردم نيست. او گفت: كل هزينه هاي 
طرح جامع مالياتي حدود ۷۰۰ ميليارد تومان بود 
كه از محل تخفيف يك ساله مالياتي افراد بدهكار 
حاصل شده است. البته بيش از 5۰۰ ميليارد تومان 
از اين مبلغ صرف زيرس��اخت شده، براي اين طرح 
حدود 6۰۰ اداره ساخته ش��د، شبكه ها راه اندازي 
و بهترين و به روز ترين س��خت افزارهاي مورد نياز 
در سازمان امور مالياتي كش��ور خريداري و نصب 
شده است.  آنچه در هس��ته نرم افزار اين طرح بود 
و قراردادش در س��ال 1۳۸۷ ب��ا اروپايي ها منعقد 
گرديد در مجموع4۰ميليون يورو بود. البته يورو با 
قيمت 9۰۰ تومان و زير سه هزار تومان هزينه شده 
يعني چيزي حدود 1۳۰ ميليارد تومان هزينه اين 
زيرساخت ها بوده اس��ت. رييس كل سازمان امور 
مالياتي كشور تصريح كرد: طرح جامع مالياتي كشور 
بزرگ ترين طرح جامع نرم افزاري كشور محسوب 
مي شود و حاال ديگر مي توانيم بگوييم ما داراي طرح 
»سنيم« هستيم زيرا اين نرم افزار بومي سازي شده 
و قرار است 1۰۰درصد پرونده هاي مالياتي كشور 
تحت پوش��ش س��نيم قرار گيرد. ما كاغذ را حذف 
مي كنيم. تقوي نژاد گفت: اطالعات افراد به نحوه اي 
در اختيار ما قرار گرفته كه در حال حاضر با شماره 
ملي يا شناسه ش��ركتي فرد مي توانيم بگوييم چه 
دارايي هايي در مملك��ت دارند، البته اين اطالعات 
صرفاً در جهت شناسايي، تشخيص و وصول مالياتي 
مورد استفاده قرار مي گيرد. رييس كل سازمان امور 
مالياتي كشور با اش��اره به اينكه نسبت به دريافت 
ماليات اقش��ار كم درآمد سخت گيري نمي كنيم، 
گفت: مردم از نظام مالياتي كش��ور رضايت نسبي 
دارند. س��يد كامل تق��وي نژاد در ادامه س��خنان 
خود در برنامه »نگاه يك« با بيان اينكه از پارسال 
تاكنون ۲۲ هزار ميليارد تومان از محل سامانه ها 
و ب��ه كمك دس��تگاه هاي نظارتي كش��ور از فرار 
مالياتي جلوگي��ري كرديم، اف��زود: از يك نفر به 
اندازه يك ميليون و ۷۰۰ هزار نفر ماليات گرفتيم.  
وي گفت: در 4 تا 5 س��ال آينده سامانه هاي نظام 
مالياتي به قدري قوي خواهند ش��د كه خودمان 
اظهارنامه توليد و به موديان اعالم مي كنيم. رييس 
كل سازمان امور مالياتي افزود: بر اساس اطالعات 
سامانه، يك نفر در 16۷ شركت مديرعامل بود قطعًا 
اين شخص قصد سوءاستفاده دارد و نمي خواهد از 

اين شركت ها، درست استفاده كند. 
تقوي ن��ژاد ادام��ه داد: از طريق ش��اخص هايي كه 
تعريف كرديم موديان پر ريسك را تشخيص داديم و 
مجموعه اي از موديان را شناسايي كرديم كه ۲۰14 
نفر از آنان يك نش��اني را مطرح كردند. وي گفت: از 
طريق مكان، عضويت در هيات مديره، نحوه پرداخت 
و از مجموع اين ش��اخص ها، موديان پرريس��ك را 

شناسايي مي كنيم.

  بر اساس جديدترين آمارها از عملكرد صندوق توسعه ملي نشاني مي دهد كه سهم عمده سپرده گذاري هاي ريالي به حوزه صنعت و معدن با 15 هزار 
و 700 ميليارد ريال و سپس بخش كشاورزي با 13 هزار و 100 ميليارد ريال اختصاص يافته است.

بخش گردشگري نيز با يك هزار و 800 ميليارد ريال و صنايع تبديلي و تكميلي با يك هزار و600 ميليارد ريال نيز از سپرده گذاري منابع ريالي صندوق 
توسعه ملي برخوردار شدند.

برش



بانك و بيمه4اخبار

بانك ها در 6 ماه اول 303 هزار ميليارد تومان به بخش هاي اقتصادي تسهيالت پرداخت كردند

رييس كميسيون تخصصي طال و جواهر ايران در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد: نرخ ها در بازار طال تعادل نسبي دارند

ميانگين پرداخت وام به 70 ميليون تومان رسيد

رابطه رشد تسهيالت بانك ها با رشد اقتصادي و سرمايه گذاري در 8  سال اخير

كاهش ميزان دالر هاي خانگي با تثبيت نرخ ارز

گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري|
با وج�ود رش�د 20، 17، 30، 16، 24 و  19 درصدي 
مانده تسهيالت بانك ها يا تسهيالت دهي بانك ها 
در 8 سال اخير، رشد اقتصادي سه سال منفي بوده 
و در سال هاي ديگر نيز عمدتا كمتر از 4 درصد بوده 
است. حتي با وجود رشد مثبت و باالي تسهيالت 
دهي بانك ها در س�ال 95 و رشد اقتصادي باالي 
س�ال پس از برجام و افزايش ف�روش نفت يعني 
رش�د 12 درصدي سال 95، بازهم كمكي به رشد 
سرمايه گذاري ها نكرده و رشد سرمايه گذاري در 

سال 95 منفي 3.7درصد بوده است. 

ب��ه گ��زارش »تع��ادل«، در اي��ن 8 س��ال در 5 س��ال 
رش��د س��رمايه گذاري با وجود رش��د ب��االي نقدينگي 
و تس��هيالت دهي بانك ه��ا منفي بوده اس��ت و رش��د 
منفي س��رمايه گذاري 23- درصدي س��ال 91، رش��د 
س��رمايه گذاري 6.9- درصدي س��ال 92، رش��د 12- 
درصدي سال 94، رشد س��رمايه گذاري 3.7- درصدي 
سال 95، رشد س��رمايه گذاري 0.8- درصدي سه ماهه 
اول 97، نشان دهنده كم اثر بودن رشد شديد نقدينگي و 
تسهيالتدهي بر ميزان سرمايه گذاري هاست.  در سال هاي 
ديگر نيز رشد سرمايه گذاري 3.5 درصدي سال هاي 90 و 
93 و همچنين رشد 1.4 درصدي سرمايه گذاري در سال 
96 بسيار محدود هس��تند. اين ارقام نشان مي دهد كه 
اساسا در 8 سال گذشته كه رقم مانده تسهيالت بانك ها 
از 351 به 1140 هزار ميليارد تومان رسيده و 224 درصد 
رشد كرده و 3.3 برابر شده است. رشد سرمايه گذاري ها 
اساسا منفي يا بس��يار محدود بوده است. و رقم آن از 70 
هزار ميليارد تومان به قيمت ثابت سال 83 در سال 90 به 
120 هزار ميليارد تومان در سال 96 به قيمت ثابت سال 
90 رسيده است.  به عبارت ديگر به قيمت ثابت سال 83 
رقم س��رمايه گذاري ها از 70 هزار ميليارد تومان در سال 
90 به حدود 45 هزار ميليارد تومان در س��ال 96 كاهش 
يافته و در مجموع رشد منفي داشته است. در نتيجه رشد 
اقتصادي نيز در برخي سال ها منفي يا محدود بوده است. 
اين نكات نش��ان مي دهد كه تس��هيالت دهي بانك ها و 
3 برابر ش��دن مانده تسهيالت و رش��د باالي تسهيالت 
دهي بانك ها در اين س��ال ها كمكي به رشد اقتصادي و 
سرمايه گذاري نكرده و عمال تنها براي روپاماندن واحدهاي 
اقتصادي و توليد و اشتغال و گردش مالي فعلي استفاده 
ش��ده اس��ت. ضمن اينكه رقم مطالبات معوق بانكي يا 
تسهيالت غيرجاري بانك ها نيز از 15.1 درصد در سال 90 
به 11.4 درصد در سال 97 رسيده است. البته رقم مانده 
تسهيالت غيرجاري و مطالبات معوق از 53 هزار ميليارد 
تومان، حداقل به 130 هزار ميليارد تومان افزايش يافته 
است. رشد تسهيالت دهي بانك ها در 6 ماه اول سال 97 
نسبت به مدت مشابه سال قبل به 12.1 درصد رسيده كه 
نسبت به رشد وام دهي بانك ها در مدت مشابه سال هاي 
قبل كمتر بوده است، كاهش سهم سرمايه درگردش به 
61 درصد كل تسهيالت بانكي، افزايش سهم خريد مسكن 
و كاالي ش��خصي به 12.8 درصد كل وام ها، سهم 15.6 
درصدي ايجاد و توسعه و تعمير به عنوان امور توسعه اي، 
ميانگين پرداخت نزديك به 70 ميليون تومان وام به بيش 
از 4ميليون و 348 هزار واحد اقتصادي از وي  ژگي هاي عمده 
عملكرد تسهيالت دهي بانك ها در 6 ماه اول بوده كه نشان 
مي دهد كه بانك ها انضباط و دقت بيشتري در پرداخت 
بانك ها داشته اند تا از اين طريق به كاهش مطالبات معوق 
خود كمك كنند و رشد نقدينگي را تاحدودي مهار نمايند 

و همچنين به رونق و رشد تقاضا كمك كنند. 

   رشد 12 درصدي تسهيالت در 6 ماه اول
تسهيالت پرداختي بانك ها به بخش هاي اقتصادي در 6 
ماهه نخست سال 1397 با رقم 303 هزار و 208ميليارد 
تومان و افزايش 32709 ميليارد توماني، در مقايسه با دوره 
مشابه سال قبل معادل 12.1 درصد افزايش داشته است.

براساس گزارش تسهيالت پرداختي 6 ماه اول سال 97، 
سهم تسهيالت پرداختي در قالب سرمايه در گردش در 
كليه بخش هاي اقتصادي مبلغ 1861 هزار ميليارد ريال 
معادل 61.4 درصد كل تس��هيالت پرداختي بوده كه در 
مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 136.6 هزار ميليارد 
ريال معادل 7.9 درصد رش��د داشته است. اين سهم 61 
درصدي اگرچه با افزايش رقم همراه بوده اما نسبت به سهم 
باالي 64 تا 70درصدي سال هاي قبل با كاهش همراه بوده 

و نشان دهنده توجه بيشتر بانك ها به وام هاي توسعه اي، 
ايجاد، تعمير، خريد كاالي شخصي و مسكن بوده است.

همچنين سهم تسهيالت پرداختي بابت تأمين سرمايه 
در گردش بخش صنعت و معدن در 6 ماهه س��ال جاري 
معادل 694 هزار ميليارد ريال بوده كه حاكي از تخصيص 
37.3 درصداز منابع تخصيص يافته به سرمايه در گردش 

كليه بخش هاي اقتصادي به بخش صنعت بوده است.
 از مجموع 846 هزارميليارد ريال تس��هيالت پرداختي 
در بخش صنع��ت و معدن نيز مبل��غ 694 هزار ميليارد 
ريال )معادل 82 درصد( براي تأمين س��رمايه در گردش 
پرداخت شده است كه بيانگر توجه و اولويت دهي به تأمين 
منابع براي اين بخش توسط بانك ها در سال جاري است.

همچنين سهم سرمايه در گردش در بخش كشاورزي 66 
درصد، مسكن و ساختمان 18 درصد، بازرگاني 73 درصد 

و خدمات 51 درصد بوده است. 

  ميانگين 70 ميليون توماني 
در اين 6 ماه بيش از 4 ميليون و 348 هزار واحد اقتصادي 
با ميانگين 70 ميليون تومان وام بانكي دريافت كرده اند 
وكل بخش هاي اقتصادي بيش از 303 هزار ميليارد تومان 
تسهيالت دريافت كرده است.   بخش صنعت باالترين رقم 
ميانگين وام دريافتي را داش��ته و با تعداد 134 هزار فقره 
تسهيالت به بخش صنعت و معدن ميانگين پرداختي هر 
فقره 631ميليون تومان بيش از 84 هزار ميليارد تومان 
تسهيالت جذب كرده است كه بيشتر از ميانگين پرداختي 
ساير بخش ها اس��ت. از سوي ديگر، در بخش بازرگاني با 
507 هزار واح��د اقتصادي و رقم 41 هزار ميليارد تومان 
تسهيالت، ميانگين هر وام 81 ميليون تومان بوده است. 

همچنين بخش خدمات نيز با تعداد 2 ميليون و 412هزار 
و 984 فقره تس��هيالت با ميانگين پرداخت هر فقره 51 
ميليون تومان در رتبه س��وم از نظر ميانگين هر فقره وام 
بوده و بيش از 123 هزار ميليارد تومان تسهيالت جذب 
كرده است. بخش مس��كن و ساختمان نيز با تعداد 566 
هزار دريافت وام، ميانگين تسهيالت 45 ميليون توماني 
داشته و بيش از 25 هزار ميليارد تومان تسهيالت جذب 
كرده است. همچنين بخش كشاورزي با بيش از 725 هزار 
دريافت كننده وام، مبلغ 27643ميليارد تومان تسهيالت 
به خود اختصاص داده و ميانگين هروام بخش كشاورزي 
38 ميليون تومان بوده اس��ت.  اين ارقام در مقايس��ه با 
ميانگين دريافتي هر بنگاه اقتص��ادي در دوره هاي قبل 
نشان مي دهد كه از ميانگين پرداختي به هر بنگاه كاسته 
شده است به عبارت ديگر، با وجود افزايش تعداد قابل توجه 
دريافت كنندگان وام و تسهيالت بانكي، رقم ميانگين آنها 

كاهش داشته است. 
بخش خدمات با 123 هزار ميليارد تومان و سهم بيش از 40 
درصد از كل تسهيالت، صنعت و معدن با 84 هزارميليارد 
تومان و بيش از 27 درصد تسهيالت، بازرگاني با 41 هزار 
ميليارد تومان و سهم 13 درصد تسهيالت، كشاورزي با 
27 ميليارد تومان با س��هم 9درصدي از كل تسهيالت، 
مسكن و س��اختمان با بيش از 25 هزار ميليارد تومان و 
س��هم بيش از 8 درصد تسهيالت، به ترتيب بيشترين تا 
كمترين تس��هيالت را به خود اختص��اص داده اند. نكته 
مهم اين اس��ت كه نسبت به سال هاي اخير، سهم بخش 
كشاورزي با 9 درصد كل تسهيالت از مسكن و ساختمان 
با سهم 8 درصدي در جذب تسهيالت بيشتر شده و اين 
موضوع نشان دهنده ركود بخش مسكن و ساختمان و در 
نتيجه كاهش دريافت تس��هيالت بانكي در ساختمان و 

مسكن است كه باعث كاهش دريافت تسهيالت در بخش 
مسكن و ساختمان نسبت به بخش هاي ديگر بوده است. 

  افزايش س�هم ايجاد و توس�عه و خريد كاالي 
شخصي و مسكن 

عملكرد تسهيالت دهي بانك ها در 6 ماهه ابتدايي سال 
1397نش��ان مي دهد كه سهم سرمايه در گردش از كل 
تسهيالت بانك ها كه در خرداد 97 به 63 رسيده بود و در 
سال هاي قبل نيز تا 70 درصد گزارش مي شد، در شهريور 
ماه 97 و 6 ماه اول سال كاهش يافته و به 61 درصد رسيده 
است. اين نكته نش��ان مي دهد كه بانك ها براي وام هاي 
توسعه اي از جمله ايجاد، توسعه و تعميرات و همچنين 
خريد كاالي شخصي كه به رشد تقاضا و رونق واحدهاي 

توليدي كمك مي كند، سهم بيشتري قائل شده اند. 
براس��اس گزارش تس��هيالت پرداختي ب��ه بخش هاي 
اقتصادي در 6 ماه اول سال 97 كه از سوي بانك مركزي 
منتش��ر ش��ده، بانك ها در اين 6 ماه، مع��ادل 303 هزار 
ميليارد تومان تسهيالت پرداخت كرده اند كه سرمايه در 
گردش با رقم 186 هزار ميليارد تومان معادل 61 درصد 
از كل تسهيالت سهم داشته است.  اين رشد 12 درصدي 
تسهيالت در 6 ماه اول س��ال 97 نسبت به مدت مشابه 
سال 96 نشان مي دهد كه در شهريور ماه و شش ماه اول 
سال 97 سرعت تسهيالت دهي افزايش يافته است. زيرا 
تسهيالت پرداختي بانك ها طي 4 ماهه سال 1397 نيز 
به بخش هاي اقتصادي مبلغ 1671.3 هزار ميليارد ريال 
بود كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 138.2 

هزار ميليارد ريال )معادل9 درصد( افزايش داشته است.
از سوي ديگر رشد 12 درصدي و ارقام تسهيالت بانكي در 
شش ماه اول 97 نشان مي دهد كه رشد تسهيالت دهي 
بانك ها نسبت به رشدهاي باالي 30 درصدي سال هاي 
قبل كاهش يافته و به خاطر رشد 20 درصدي نقدينگي و 
همچنين تورم حاصل از تحريم ها و رشد نرخ ارز در ماه هاي 

اخير، التهابات بازار، رك��ود برخي بخش هاي اقتصادي، 
رشد مطالبات معوق، تهاتر بدهي، سياست هاي انضباط 
مالي و جذب س��پرده و نقدينگي و... بانك ها تالش دارند 

كه تسهيالت دهي خود را حساب شده افزايش دهند. 

  سهم 15.6 درصدي ايجاد و توسعه و تعمير 
همچنين سهم تس��هيالت براي ايجاد واحدهاي جديد 
نيز با رق��م 26458 ميليارد تومان مع��ادل 8.7درصد از 
كل تسهيالت بوده اس��ت. از سوي ديگر، توسعه واحدها 
و فعاليت هاي اقتصادي نيز با رقم 15610ميليارد تومان 
سهم 5.1 درصدي از كل تسهيالت داشته است. همچنين 
تعميرات بنگاه ها نيز با رقم 5595 ميليارد تومان سهم 1.8 
درصدي از كل تسهيالت داشته است. براين اساس، جمع 
ارقام مربوط به امور توسعه اي ايجاد،  توسعه و تعميرات كه 
به توسعه و گسترش بخش هاي اقتصادي كمك مي كند، 

معادل 15.6 درصد كل تسهيالت بانك ها بوده است. 

  س�هم 12.8 درص�دي خريد مس�كن و كاالي 
شخصي 

بانك ه��ا براي امور توس��عه اي از جمله ايجاد، توس��عه و 
تعميرات واحدهاي اقتصادي كه به گس��ترش ظرفيت 
توليد كمك مي كند، در شش ماه اول سال 97 رقم بيش 
از 47 هزار و 664 ميليارد تومان معادل 12.8 درصد كل 
تسهيالت بانكي را اختصاص داده اند.  نكته مهم ديگر توجه 
بانك ها به رونق و رشد تقاضا براي كاالهاي ساخته شده 
توسط بنگاه ها بوده است و پرداخت وام براي خريد كاالي 
شخصي كه به رونق و ايجاد تقاضا براي كاالهاي ساخته 
شده داخلي كمك مي كند، با رقم 22425 ميليارد تومان 

سهم 7.4 درصدي از كل تسهيالت داشته است. 
همچنين خريد مسكن نيز با رقم 16394 ميليارد تومان 
سهم 5.4درصدي از كل تسهيالت دارد. اين نكته نشان 
مي دهد كه بانك ها ب��راي خريد و كمك به تقاضا و رونق 

بنگاه ها روي هم 12.8 درصد از تس��هيالت را به وام هاي 
خريد مسكن و كاالي شخصي اختصاص داده اند. براين 
اساس، سهم دو نوع تس��هيالت خريد كاالي شخصي و 
خريد مسكن نيز كه به رش��د تقاضا و رونق توليد كمك 
مي كند، روي هم 12.8 درصد تسهيالت را شامل مي شود 
كه نسبت به سهم 11.7 درصد سه ماه اول سال رشد قابل 
توجهي نشان مي دهد و رقم بيش از 47 هزار و 664 ميليارد 

تومان بوده است. 

   كاهش سهم سرمايه در گردش
در حال��ي كه س��رمايه در گ��ردش ب��راي روي پا ماندن 
واحدهاي اقتصادي همچنان با رق��م 186 هزار ميليارد 
توماني در نيمه اول س��ال 97، س��هم 61 درصدي از كل 
تسهيالت را داشته است، سهم ايجاد، توسعه و تعمير كه 
امور توسعه يي و گسترش توليد و اشتغال را شامل مي شود 
روي هم معادل 47 هزار و 664 ميلي��ارد تومان يا 15.6 

درصد كل تسهيالت بوده است 
اين ارقام نش��ان مي دهد كه در سال هاي اخير با وجود 
رش��د باالي 30 درصد تسهيالت در سال 95 و رشد 24 
درصدي آن در س��ال 96 و همچنين رشد 12 درصدي 
در 6 ماه اول 97، همچن��ان واحدهاي اقتصادي تالش 
مي كنن��د كه با دريافت تس��هيالت و تامين نقدينگي، 
روي پاي خود بمانند و از توقف توليد و فعاليت جلوگيري 
كنند و همچنان سهم ايجاد و توسعه و تعميرات يا كمك 
به رش��د تقاضا و خري��د در اولويت هاي بعدي اس��ت و 
سهم باالي س��رمايه در گردش نشان مي دهد كه حفظ 
حيات واحدهاي اقتصادي همچنان در اولويت بانك ها و 
اقتصاد كشور است و تا رونق نسبي، اشتغال زايي و بهبود 
ساختار توليد و فعاليت اقتصادي فاصله داريم و همچنان 
روند س��ال هاي اخير در حال تداوم است و با وجود رشد 
تسهيالت باالي نرخ تورم، تغييري در ساختار تسهيالت 
و به كار گيري نقدينگي در بخش توليد و فعاليت اقتصادي 
رخ نداده است. اين موضوع يعني اولويت تزريق دايمي 
پول ونقدينگي، اگرچه تعدادي از واحدهاي اقتصادي را 
حفظ خواهد كرد اما به دليل پايين بودن سود و درآمد 
وبهره وري و كارايي، عمال متناس��ب با رشد نقدينگي و 
تزريق پول از س��وي بانك ها به اقتصاد، شرايط را براي 
افزايش مطالبات معوق بانك ها، اضافه برداشت بانك ها 
از بانك مركزي، قفل شدن منابع بانكي و مشكالت ديگر 
فراهم كرده است و همچنان ميزان سرمايه گذاري ها كم 
يا منفي است و رش��د اقتصادي نيز اندك است و نشان 
مي دهد كه حمايت هاي مالي و بانكي نيز به دليل پايين 
بودن بهره وري و سودآوري، نتوانسته به رشد اشتغال، 
توليد، رش��د اقتصادي و... كمك كند و رقم باالي مانده 
تس��هيالت بانك ها كه به 1100 ه��زار ميليارد تومان 
رسيده نيز نشان مي دهد كه تزريق پول و رشد نقدينگي 
عمال عامل رشد اقتصادي و سرمايه گذاري و رشد توليد 

نبوده است. 

گروه بانك وبيمه | احسان شمشيري| 
روز يك ش��نبه 29 مهر م��اه دالر در صرافي هاي بانكي 
13ه��زار و 200 تومان قيمت خورد در حالي كه قيمت 
دالر نقدي تهران 13ه��زار و 700 تومان بود و بر خالف 
چند روز اخير، خبري از عرضه اسكناس تا سقف 1000 
دالر به هر نفر توسط برخي از صرافي هاي منتخب نبود.

به گزارش »تعادل«، با نزديك شدن به ايام اربعين بازار 
خريد و فروش دينار داغ است و هر 1000 دينار عراق در 
صرافي ها 13 هزار تومان و به صورت آزاد 13 هزار و 500 

تومان فروخته مي شد.
همچنين در شرايطي كه نرخ هر اونس جهاني با 3دالر 
افزايش به 1227دالر رسيد نرخ هر گرم طالي 18 عيار 
396 هزار تومان، سكه امامي 4 ميليون و 235 هزار تومان، 
نيم سكه 2ميليون و 100 هزار تومان، ربع سكه 1 ميليون 
و 130 هزار تومان و سكه گرمي به 660 هزار تومان رسيد 
در سامانه س��نا نيز ميانگين نرخ روز ش��نبه براي دالر 
13725، 100 دينار ع��راق 1257، يورو 15924، پوند 

17882، درهم 3704، يوآن 2104 و لير تركيه 2559 
تومان بوده است. همچنين محمد كشتي آراي رييس 
كميس��يون طال و جواهر ايران در ارتباط با روند بازار در 
گفت وگو با خبرنگار »تعادل« گفت: طي يك ماه گذشته 
شاهد تالطم هاي بسياري در بازار ارز طال و سكه تهران 
بوديم اما پس از ورود بانك مرك��زي به بازار و عرضه ارز 
شاهد كاهش نرخ ارز در محدوده قيمت 13 تا 14 هزار 
تومان هستيم. وي اضافه كرد: در 5 روز اخير و در حالي 
كه قيمت اونس طال سير صعودي داشت به دليل كاهش 
تقاضا و همچنين كاهش خريد و فروش ارز و طال و سكه 
با كاهش قيمت سكه و طال مواجه شديم. كشتي آراي 
تصريح كرد: بعد از ماه صفر طبيعتاً بازار روند روبه بهبودي 
را در پيش خواهد داش��ت و به مناس��بت ايام مذهبي و 
جشن هايي كه در پيش رو داريم مي توان پيش بيني كرد 

شاهد رشد خريد و فروش طال و سكه باشيم.
وي افزود: چشم انداز بازار نشانگر سكوت و سكون است 
زيرا فعاالن اقتص��ادي در انتظ��ار دور جديد تحريم ها 

هستند. محمد كشتي آراي، گفت: با توجه به باالرفتن 
قيمت ارز و كاهش ارزش پول ملي، نگاه مردم نس��بت 
به طال تغيير كرده و جنبه اقتصادي پيدا كرده اس��ت. با 
توجه به فش��ارهاي اعمال شده توسط برخي كشورها، 
ارزش ريال كاهش يافت��ه كه در اين صورت قيمت طال 

افزايش پيدا مي كند.
رييس كميسيون تخصصي طال و جواهر ايران تصريح 
كرد: مردم باتوجه به نگاه اقتص��ادي كه اين روزها پيدا 
كرده اند، سپرده هاي خود را از بانك ها خارج كرده و تنها 
در بازاري كه سوددهي و قدرت نقدشوندگي بااليي دارد، 

انباشت كرده اند.
وي افزود: جاذبه اي كه در بازار طال وجود دارد باعث شد، 
شاهد هجوم سرمايه ها در سال گذشته در اين بازار باشيم. 
كمبودها در كشور باعث شد تا عرضه كاهش و تقاضا باال 
برود. امسال شاهد بوديم، آحاد مختلف مردم سرمايه هاي 
خود را به طال و سكه تبديل مي كردند. حتي در شهرهاي 
كوچك نيز ش��اهد اين اتفاق هستيم زيرا نگاه و دغدغه 

مردم اقتصادي شده است. رييس كميسيون تخصصي 
طال و جواهر ايران گفت: در شرايط فعلي با ركود در بازار 
مواجه هستيم زيرا نگاه مردم از جنبه زينتي به اقتصادي 
تغيير كرده و با افزايش قيم��ت طال قدرت خريد مردم 
كاهش پيدا كرده اس��ت. در ش��رايط فعلي پولي اضافه 
نمي آيد كه مردم بتوانن��د طال بخرند، اين عوامل باعث 
شده تعدادي از واحدها را از دست بدهيم. جو بازار بيشتر 

به سمت خريد و فروش طالي خام و سكه رفته است.

  كاهش دالرهاي خانگي با تثبيت نرخ ارز
در اين رابطه يك عضو كميس��يون برنام��ه و بودجه 
مجلس، با بيان اينكه ثابت نگه داش��تن نرخ ارز انگيزه 
نگهداري آن در خانه را از مردم س��لب مي كند، گفت: 
نگه��داري ارز در خانه به صورت اس��كناس به صالح 
نيس��ت. عبدالرضا مصري تصريح كرد: اگر بازار ارز به 
تعادل قيمتي نزديك ش��ود مردم ني��ز ديگر اقدام به 
نگهداري ارز در خانه نخواهند كرد. اين نماينده مجلس، 

با تاكي��د بر اينكه باتثبيت بازارارز مردم از س��وددهي 
نگهداري آن نااميد شده و به اين ترتيب نسبت به عرضه 
آن به بازار اقدام خواهند كرد، گفت: بازار اگر براي چند 
ماه ثبات ن��رخ ارز را تجربه كند ديگر ارز خانگي وجود 
نخواهد داشت. وي ادامه داد: بانك مركزي در شرايط 
فعلي با بهره گيري از راهكارهاي مناس��ب مي تواند به 

تعادل نرخ كمك كند.
مصري با تاكيد بر ضرورت س��اماندهي ارزي با فرمول 
رهاس��ازي به وي��ژه عرض��ه و تقاضا، اظهار داش��ت: 
دخالت هاي دستوري در بازار ارز هميشه نتيجه عكس 
داده اس��ت. نماينده مردم كرمانشاه در مجلس با بيان 
اينكه تزريق يا جلوگيري از تزريق ارز به بازار از س��وي 

دولت تنها راه ساماندهي بازار است.
وي با تاكيد بر اينكه قيمت هاي دستوري هيچگاه پاسخ 
مناسبي به وضعيت بازار نيست، تصريح كرد: بايد در 
بازار، معامله وجود داشته باشد تا بتوان به تبع آن قيمت 

را تعيين كرد.
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 پرداخت خسارت 
20 ميلياردي توسط بيمه ايران

 خسارت 20 ميليارد توماني شركت چاپ تبريز پاك 
آذربايجان واقع در آذربايجان شرقي از سوي بيمه ايران 
پرداخت شد.  چك خسارت اين شركت پس از تكميل 
پرونده، گزارش هاي دقيق كارشناسي و ارزيابي كامل 
علل حادثه، در مراسمي با حضور محسن پوركياني 
رييس هيات مديره و مديرعامل و اعضاي هيات مديره 
بيمه ايران همچنين معصومه آقاپور عليشاهي نماينده 
شهرستان شبستر و عضو هيات رييسه كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، محمد حسن زاده 
رييس اتاق بازرگاني آذربايجان شرقي و فرامرزقهرماني 
مديركل بيمه ايران آذربايجان شرقي در وجه بيمه گزار 

به محمود سليمانزاده مديرعامل شركت تقديم شد

ميزان طلب بانك ها از بخش سال 
غير دولتي يا مانده تسهيالت

رشد نسبت به 
سال قبل

رشد سرمايه گذاري به قيمت 
ثابت و قيمت عوامل بازار

 رشد اقتصادي 
به قيمت ثابت

1390351203.54.3

139141317-23-6.8

139254930-6.9-1.9

139363016.73.53

139473616.7-12-1.6

139591724.7-3.712.5

13961091191.43.7
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همايش بين المللي معماري 
معاصر برگزار شد

 »به پرداخت ملت« 
شانزدهمين شركت  جهان

 بازاريابي الكترونيك 
و بانكداري

 دانشگاه خاتم با همكاري دانشگاه پلي تكنيك ميالن 
و همچنين اساتيد و معماران مطرح كشور، اقدام به 

برگزاري سمپوزيوم بين المللي معماري كرد.
به گ��زارش روابط عمومي، در اي��ن همايش كه در 
روزه��اي 26 و 27 مهرم��اه 1397 و با حضور بيش 
از 450 نفر از اس��تادان، دانش��جويان و كارشناسان 
ميان رشته اي برگزار شد، پروفس��ور آدالبرتو دل بو 
)Adalberto Del Bo( معاون پلي تكنيك ميالن 
و رييس دانشكده معماري اين دانشگاه به همراه 20 
متخصص و فعال حرفه اي در حوزه معماري و استادان 
دانشگاه هاي مختلف، طي سخنراني ها و پانل هاي 
تخصصي، با موضوعات آموزش معماري و گرايش هاي 
نوين معماري و مهندسي، به ارايه ديدگاه ها و تجربيات 
خود پرداختند.  بر اس��اس اين خبر، در اين همايش 
دكتر مجيد قاس��مي رييس دانش��گاه خاتم ضمن 
بيان داليل و چشم اندازهاي برگزاري اين همايش بر 
اهميت حفظ ميراث جاويدان گذشته در كشورهاي 
ايران و ايتاليا و لزوم ايجاد پل هاي ارتباط فرهنگي ميان 
دو كشور تأكيد كرد.  همچنين پروفسور آدالبرتو دل بو 
در مورد روند آموزش معماري در دانشگاه پلي تكنيك 
ميالن، رابطه جنبه مهندسي و جنبه هنري معماري، 
نقش فرهنگ و گفتم��ان ميان ميراث و تكنولوژي، 
فلسفه و علم و همچنين اهميت توجه به محيط شهر 
و محيط زيست طبيعي به عنوان شاخص هاي اصلي 

آموزش معماري در كشور ايتاليا سخنراني كرد. 
دانشگاه پلي تكنيك ميالن رتبه اول را در ايتاليا دارد 
و جزو 10 موسسه و دانشگاه علمي جهان است. اين 
همايش در نوع خود و در چارچوب رشته معماري در 

چند دهه اخير كاماًل منحصر به فرد و ويژه بود. 

براس��اس جديدترين گزارش منتش��ره از نشريه 
بين المللي نيلس��ون ريپورت در سپتامبر 2018، 
شركت به پرداخت ملت در بين 150 شركت بزرگ 
بين المللي ح��وزه پرداخت الكترونيك، با فعاليت 
خود طي سال 2017 رتبه ش��انزدهم جهان را به 
خود اختصاص داد. به گزارش روابط عمومي بانك 
ملت، نش��ريه معتبر نيلس��ون ريپورت در شماره 
1139 خود مهم ترين پذيرنده هاي پرداخت سطح 
بين الملل را معرفي كرده بطوري كه در بين 150 
پذيرنده برتر، به پرداخت ملت با 4 پله صعود نسبت 
به گزارش پيش��ين، جايگاه شانزدهم بين المللي 
در صنع��ت پرداخت الكترونيك جهان را كس��ب 
كرد.براس��اس اين گزارش، به پرداخت ملت طي 
چند سال اخير جايگاه نخست در حوزه پرداخت 
الكترونيك خاورميانه و كشور را به خود اختصاص 
داده و با بيش از 3.5 ميليارد تراكنش ساالنه از رتبه 
بيستم به جايگاه شانزدهم بين المللي در اين صنعت 

صعود كرده است.

سعيد سلطاني|
فن��اوري ارتباط��ات و اطالع��ات در بازارياب��ي 
الكترونيك، باعث به وج��ود آمدن فرصت هاي 
جديد براي تعريف دوباره  ارتباط بين فروشنده 

و مشتري مي شود.
اهميت برنامه ريزي براي بازاريابي الكترونيك در 
چند سال اخير رشد فزاينده اي داشته است. در 
بازاريابي الكترونيك ابتدا بايد هويت هر مشتري 
را مش��خص كنيد و خصوصيات هر يك از آنها را 
بطور مجزا مورد بررسي قرار دهيد. هر چه ميزان 
ارتباط برقرارشده ميان شما و مشتري نزديك تر 
و صميمي تر باش��د، به همان نسبت مي توانيد 
آنها را به سازمان خود وابسته كنيد. برقراري اين 
ارتباط صميمي نيازمند كسب اطالعات دقيق از 
مشتريان است. بازاريابي الكترونيك امكانات و 
تسهيالت جديدي را براي رسيدن به اين هدف 
فراهم آورده است. بازاريابي الكترونيك فرآيندي 
بيشتر از بازاريابي سنتي از طريق فناوري اينترنت 
اس��ت. اين روش ارتباط دوجانبه ميان ش��ما و 

مشتريان  برقرار مي كند.
چگونه يك مش��تري جديد پيدا كنيم؟ )جذب 
مش��تري( و چگونه اين مشتري جديد را حفظ 
كنيم؟ )حفظ مشتري( . اينها سواالتي هستند كه 
در بازاريابي الكترونيك مطرح هستند. بازاريابي 
الكترونيك همان اهداف بازاريابي سنتي را دنبال 
مي كند، با اين تفاوت ك��ه بازاريابي الكترونيك 
با به كارگي��ري ابزارها و روش هاي نوين فناوري 
جديد به دنبال نوآوري و ارايه خدمات نوين است. 
بازاريابي الكترونيك عبارتس��ت از به كارگيري 
كانال هاي الكترونيك ارتباط با مشتريان به منظور 

نشر پيام هاي بازاريابي.

تحليل روز



ديدگاه

بورس انرژي

5 بازار سرمايه

در نگاهي به بازار سرمايه، وضعيت معامالت كااليي بررسي شد 

مديرعامل فرابورس ايران مطرح كرد

توسعهاقتصاديازمسيربورسكاال

»مشاركت« فصل مشترك  تامين مالي جمعي

ظرفيت هاي بورس كاالي ايران آنقدر باالست كه اين 
بورس پس از گذشت يك دهه از آغاز فعاليت خود، در 
ابتداي مسير قرار دارد و شايان ذكر است، در اين بين 
توسعه ابزارهاي مالي و ارايه خدمات متنوع به فعاالن 
اقتصادي و سرمايه گذاران از جمله پتانسيل هاي بورس 

كاالست.
به گزارش »كاالخبر« معامالت سنتي همواره مشكالت 
زيادي در نحوه انجام معامالت و نظارت بر آنها، كسب 
تضامين الزم، اطمينان از كيفيت كاال، كشف قيمت 
عادالنه و واسطه گري داشته است و همين داليل موجب 
شده تا سازوكاري نظام مند براي انجام معامالت كااليي 
در دنيا به نام بورس هاي كااليي ايجاد شود. بورس كاالي 
ايران نيز بر اساس همين الگو از سال ۸۶ با ادغام بورس 
فلزات و كشاورزي، مسووليت تبديل بازار سنتي كشور 

به بازاري مدرن و شفاف را بر عهده گرفت.
به اعتقاد برخي كارشناسان حوزه كااليي، ظرفيت هاي 
بورس كاالي ايران آنقدر باالس��ت كه اين بورس پس 
از گذش��ت يك دهه از آغاز فعاليت خ��ود، در ابتداي 
مسير قرار دارد و شايان ذكر است، در اين بين توسعه 
ابزارهاي مالي و ارايه خدمات متنوع به فعاالن اقتصادي 
و سرمايه گذاران از جمله پتانسيل هاي بورس كاالست.

    واسطه ها و نوسان قيمت
در اين زمينه س��يد ابراهيم عنايت، كارش��ناس بازار 
س��رمايه ضمن بررس��ي عملكرد بورس كاالي ايران 
دراين دوره گفت: پيش از تاسيس بورس كاالي ايران، 
بازار محصوالت صنعتي و پتروشيمي در كشور همواره 
با محدوديت ها و نواقص ساختاري بسيار زيادي مواجه 
بود. يكي از اين مسائل به نوسانات قيمتي، وجود افراد 
واس��طه و نبود نظام قيمت گذاري شفاف براي كشف 
مناسب قيمت براساس تقابل عرضه و تقاضا بازمي گردد؛ 
از اين رو، بين عرضه و تقاضا هيچ تعادلي وجود نداشت و 
افراد واسطه به راحتي اين فرصت را در اختيار داشتند كه 
عرضه را در دست بگيرند و با تشنه كردن بازار، قيمت ها 

را تا ميزان نامعقولي افزايش دهند.

    نبود نظارت
وي افزود: از سوي ديگر، معامالت بدون وجود هيچگونه 
نظارتي انجام مي شدند و سيستم فروش منسجمي در 
كارخانه هايي كه بايد توليدات خود را به سراسر كشور 
عرضه مي كردند، ايجاد نشده بود؛ بنابراين، اطالعات 
حاص��ل از خريد و فروش واحده��اي صنعتي در يك 
سيستم واحد ثبت نمي شد و همواره با حذف داده ها يا 

نواقصي در ثبت آنها مواجه بوديم.

    راه اندازي بورس كاال
اين كارش��ناس بازار سرمايه اظهار داشت: تمامي اين 
مش��كالت موجب شد كه مسووالن كش��ور به ايجاد 
بازاري متشكل بينديشند و براي ايجاد آن تالش كنند؛ 
به اين ترتيب، بورس فلزات در شهريور ماه سال ٨٢ به 
عنوان اولين بورس كاالي كشور فعاليت خود را آغاز كرد 
و پس از آن نيز بورس كاالي كشاورزي در شهريور ماه 
سال ٨٣ شروع به فعاليت كرد. سپس براساس مصوبه 
شوراي عالي بورس و قانون جديد بازار اوراق بهادار در 
آذر ماه سال ٨٥، شرايط تشكيل شركت بورس كاالي 
ايران با ادغام بورس فلزات و كش��اورزي فراهم ش��د و 
پس از پذيره نويسي و برگزاري مجمع عمومي شركت 
بورس كاالي ايران، از ابتداي مهر ماه سال ٨٦ فعاليت 

خود را آغاز كرد. 

    سبقت از بازار سهام
عنايت به دوران تاسيس بورس كاال اشاره كرد و گفت: 
در زماني كه مطالعات الزم براي تاس��يس بورس كاال 
انجام مي ش��د، بنده باور داشتم كه بورس هاي كااليي 
از نظر حجم معامالت از بورس هاي اوراق بهادار پيشي 
خواهند گرفت. اين مهم محقق ش��د و بر اساس آمار و 
داده ها، بورس كاال توانست در سال ۹۶ بيش از ۱۰۰ هزار 
ميليارد تومان يا نيمي از ارزش معامالت بازار سرمايه را 
به خود اختصاص دهد كه اين امر نشان دهنده اعتماد 

صنايع به اين بازار است.
وي عن��وان كرد: تمام كش��ورهايي كه ب��ورس فعال 
دارن��د، از يك پاي��گاه قوي جهت توس��عه اقتصادي 
كشور برخوردار هستند و در كشور ما نيز، بورس كاال 
مي تواند به ميزان قابل توجهي به توس��عه اقتصادي 
كش��ور كمك كند؛ چرا كه كش��وري مانند ايران كه 
در صنايع كش��اورزي، معدني، فوالدي، پتروشيمي و 
غيره حرف هاي بس��ياري براي گفتن در سطح ملي و 
بين المللي دارد و سرمايه گذاري هاي زيادي نيز در اين 
صنايع انجام داده است، مي تواند به وسيله اين بورس، 
بازاري رسمي و قانونمند براي انجام معامالت كاالهاي 

استراتژيك ايجاد كند.

    تخصيص بهينه مواد اوليه
به گفته وي، بورس كاال در طول ۱۱ سال گذشته همواره 
تالش كرده است تا با ايجاد فضايي مثبت در جهت انجام 
معامالت به صورت ش��فاف، زمينه توزيع و تخصيص 
بهين��ه مواد اوليه توليد را فراهم كند و س��ود خوبي را 
هم از طريق حذف واس��طه ها و هم از طريق ابزارهاي 
مالي خود به توليدكنندگان برساند. طبيعي است كه با 

اين اقدام هزينه هاي توليدكننده تا حد زيادي كاهش 
يافته و بهاي تمام ش��ده كاالي معامله شده در بورس 
نيز به مراتب كمتر مي شود؛ زيرا عرضه در بورس مانع 
از چرخش يك كاال در بين چند واس��طه مي شود و به 
صورت مستقيم در اختيار مصرف كننده قرار مي گيرد 
كه اين نتيجه از نظر اقتصادي بسيار حائز اهميت است.

    سودآوري بيشتر شركت ها
پس از تاسيس بورس كاال

حسين خزلي خرازي ديگر كارش��ناس بازار سرمايه 
نيز در همين راستا و در بررسي بيشتر بازار كااليي در 
اين دوره عنوان كرد: پيش از تاس��يس بورس كاالي 
ايران، توزيع كاالهاي اساسي به بهانه كنترل قيمت و 
تحويل كاالي ارزان به دست مصرف كننده، به صورت 
حواله اي و كوپني انجام مي شد. طي آن سال ها، افرادي 
كه به كاالهايي مانند فوالد نياز داشتند، بايد مواد مورد 
نياز خود را از ب��ازار آزاد مي خريدند؛ اين در حالي بود 
كه بس��ياري از افراد حواله فوالد را به سادگي به دست 
مي آوردن��د و بالفاصله پ��س از خروج ب��ار از كارخانه 

فوالدسازي، آنها را به فروش مي رساندند.
وي افزود: اين واس��طه ها به ح��دي از فقدان يك نهاد 
ناظر بر انجام معامالت س��ود مي بردند كه در دهه ۶۰، 
بسياري از ثروتمندان بزرگ كشور راننده تريلي حمل 
و نقل فوالد يا ساير كاالها از كارخانه هاي بزرگ بودند. 
وضعيت س��يمان نيز در چنين وضعيتي قرار داشت، 
چرا كه در آن زمان، ظرفيت مصرف س��يمان به شدت 
افزايش يافته و توليد در داخل كشور به شدت كم بود و 
اين موضوع موجب شده بود كه بين قيمت سيمان در 
داخل و خارج از كارخانه، حدود دو تا س��ه برابر تفاوت 

قيمتي وجود داشته باشد.

    سود در جيب توليدكننده و سهامدار
خزلي خرازي اظهار داش��ت: بورس كاال با اين فلسفه 
تاسيس شد كه اگر حاشيه سودي در بازار وجود دارد به 
كارخانه و سهامداران آن واحد توليدي برسد، نه به جيب 
دالالني كه سرمايه گذاري نكرده اند و زحمتي نيز براي 
توليد متحمل نمي شوند. بنابراين، با راه اندازي بورس 
فلزات و سپس، ادغام بورس فلزات و بورس كشاورزي 

در سال ۸۶ و تشكيل بورس كاالي ايران، نقش واسطه ها 
روز به روز كمتر شد و سود به توليدكننده و سرمايه گذار 

واقعي رسيد كه اين روند همچنان ادامه دارد.
به گفته وي، بورس كاالي ايران طي ۱۱ سال گذشته 
عملكرد قابل قبولي داشته و بخش زيادي از سودآوري 
شركت هاي بزرگ پتروشيمي و فوالدسازي به واسطه 
وجود نهادي مانند بورس كاال به دس��ت آمده اس��ت. 
همچنين، بورس كاال پس از تاسيس، كمك بسزايي نيز 
در توزيع دقيق تر و بهينه تر يارانه محصوالت كشاورزي 
مانند جو و ذرت داش��ته است؛ به عبارت ديگر، زماني 
كه اين محصوالت در بورس عرضه و به قيمت رقابتي 
فروخته مي ش��ود، تفاوت اين قيمت با قيمت مصوب 

دولت به كشاورز پرداخت مي شود. 
اين كارشناس بازار سرمايه گفت: ظرفيت هاي بورس 
كاالي ايران آنقدر باالست كه اين بورس پس از گذشت 
يك ده��ه از آغاز فعاليت خود، در ابتداي مس��ير قرار 
دارد؛ در اين بين توسعه ابزارهاي مالي و ارايه خدمات 
متنوع به فعاالن اقتصادي و س��رمايه گذاران از جمله 

پتانسيل هاي بورس كاالست.

از كاركردهاي اصلي روش تامين مالي جمعي مي توان 
به تامين مالي انواع طرح هاي خرد، نوآورانه و زودبازده 
اشاره كرد؛ مواردي مانند ساخت يك اپليكيشن موبايل، 
يك نرم افزار رايانه اي، مرمت و بازسازي بناها، ساخت 
ساختمان، توليد فيلم و سريال و هر آنچه كه در قالب 

مشاركت بتوان ايجاد كرد.
تامين مالي جمعي )Crowdfunding( كه برخي 
اوقات تامين سرمايه از اجتماع يا تامين مالي جمعي نيز 
ناميده مي شود، معموال مشاركت جمعي توسط افرادي 
كه سرمايه گذاري مشترك مي كنند ناميده مي شود، 
اغلب از طريق اينترنت انجام مي شود تا از تالش هاي يك 
كارآفرين توسط عموم جامعه يا سازمان ها حمايت شود.

تامين مالي جمعي براي اهداف متنوعي نظير درمان 
بيماري تا چاپ كت��اب، حمايت مال��ي هنرمندان تا 
طرفداران كمپين هاي انتخاباتي و تامين سرمايه الزم 
براي راه اندازي يك كسب وكار نوپا يا كسب و كار كوچك 

كاربرد دارد.
به گزارش اسپوتنيك در رابطه با تامين مالي جمعي در 
ايران با آقاي امير هامون��ي، مديرعامل فرابورس ايران 
گفت وگويي انجام شده كه متن آن در ادامه آمده است. 
   چه پلت فرم هايي از سرمايه گذاري جمعي در 

ايران وجود دارد؟
 تامين مالي جمعي مدل هاي مختلفي در دنيا دارد اعم 

از م��دل مبتني بر اهدا، مدل مبتني بر پاداش، مبتني 
ب��ر وام و مدل مبتني بر ش��راكت. مدل مبتني بر اهدا 
معموال براي پروژه هاي خيريه، اجتماعي، بشردوستانه 
و غيرانتفاعي كاربرد دارد. در مدل مبتني بر پاداش نيز 
تامين كننده در قبال حمايت خود پاداشي را دريافت 
مي كند كه اين پاداش ممكن است مادي يا معنوي بوده 
و ارزش آن با حمايت انجام  شده برابر باشد يا نباشد. در 
مدل مبتني بر وام تعدادي از افراد )هر كس به قدر توان 
خود(، بخشي از سرمايه مد نظر را به درخواست كننده 
تامين مالي، وام مي دهند كه اين نوع وام ها به دو صورت 

كوتاه مدت و بلندمدت اعطا مي شوند.
در مدل مبتني بر مش��اركت كه معموال بودجه مورد 
نياز توسعه يك كسب وكار نوپا يا درحال  توسعه تامين 
 مي ش��ود، تأمين كننده منابع، نقش مشاركت كننده 
پروژه را دارد و در س��ود و زيان پروژه شريك است كه 
دستورالعمل تامين مالي جمعي كه به تازگي از سوي 
شوراي عالي بورس و اوراق بهادار بطور رسمي ابالغ شده 

نيز مبتني بر مشاركت است.
   پروژه ها چگونه انتخاب مي شوند؟

مدل دستورالعمل كرادفاندينگ كه به تازگي ابالغ شده، 
مبتني بر مشاركت است و مراحل تامين مالي جمعي 
نيز به اين صورت است كه شركت متقاضي تامين مالي 
جمعي بايد در گام نخست پروژه خود را به عامل ارايه 

كند و با توجه به اينكه تامين مالي به صورت مشاركتي 
است و مش��اركت كنندگان در س��ود و زيان آن طرح 
شريك مي شوند، طرح يا ايده ارايه شده بايد از جذابيت 

برخوردار باشد تا نظر مخاطب را جلب كند.
عامل همان صاحب پلتفرم اس��ت كه باي��د با يكي از 
نهادهاي مالي تحت نظارت سازمان بورس قرارداد امضا 
كند. عامل براي انجام تامين مالي جمعي بايد نسبت 
به اخذ مجوز فعاليت براي پلتفرم يا نرم افزار تحت وبي 
كه تمامي طرح هاي قابل تامين مالي در آن ثبت نام و 
از طري��ق آن تامين مالي مي كنند، از كارگروه ارزيابي 
مطابق دس��تورالعمل اقدام كند كه براي دريافت اين 

مجوز، شش ماه فرصت دارد.
نكته ديگر در خصوص تامين مالي جمعي آن اس��ت 
كه ح��وزه جغرافيايي اجراي طرح ه��اي مورد نظر در 
داخل كش��ور بوده اما جمع آوري مناب��ع مالي مورد 
نياز اين طرح ها از تامين كنندگان خارج از كش��ور نيز 

امكان پذير است.
از سوي ديگر حداكثر مقدار قابل تامين از طريق تامين 
مالي جمعي براي هر طرح 2۰ ميلي��ارد ريال در نظر 
گرفته شده است كه اين مبلغ ساالنه توسط كارگروه 

ارزيابي، مورد بازنگري قرار مي گيرد.
عالوه بر اين هر پلتفرم نبايد بيش از 2۰ ميليارد تومان 
طرِح باز داشته باشد يعني ۱۰ طرح به صورت هم زمان 

گروه بورس|
ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران در معامالت 
روز گذش��ته با افزايش ۸۶2 واحدي همراه شد و در 
نهايت توانست رقم ۱۸۹ هزارو 43۸ واحدي را به خود 
اختصاص دهد. از همين رو، شاخص بازار اول با رشد 
44۶ واحد، رقم ۱42 ه��زارو 55۰ واحدي را تجربه 
كرد. عالوه بر اين، ش��اخص ب��ازار دوم نيز با 2 هزارو 
۶2۸ واح��د افزايش به رقم 3۶2 هزارو ۹25 واحدي 
رسيد. افزون بر اين، شاخص قيمت با 33 واحد كاهش 
به رقم 2۰ ه��زارو 7۰4 واحدي ريزش پيدا كرد. اين 
در حالي است كه شاخص هم وزن با 4۶ واحد افت، 
رقم 2۹ هزارو 3۱2 واحد را تجربه كرد. براساس اين 
گزارش، روز گذشته معامالت سهام در نماد معامالتي 
سه شركت تاپيكو با 324 واحد، گسترش نفت و گاز 
پارسيان با 2۰4 واحد و پااليش نفت اصفهان با ۱۹۱ 
واحد افزايش بيش��ترين تأثير مثبت را بر محاسبه 
شاخص كل بورس براي خود ثبت كردند. از سويي 
ديگر، معامالت سهام در نماد معامالتي سه شركت 
معدني و صنعتي گلگهر با ۱۰۹ واحد، فوالد مباركه 

و پتروش��يمي پرديس هريك به مي��زان ۶4 واحد 
خدمات انفورماتيك با 55 واحد كاهش بيش��ترين 
تأثير منفي را در محاس��به نماگر به دوش كشيدند. 
همچنين، ارزش كل معامالت بورس تهران به بيش 
از يك هزار و 2۰7 ميليارد تومان بالغ شد كه ناشي از 
دست به دست شدن بيش از 3 ميليارد و 2۶4 ميليون 
سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 2۰۹ هزار و ۸25 

نوبت داد و ستد بود. 
افزون بر اين، معامالت فرابورس ايران روز گذشته در 
حالي با خريد و ف��روش ۹27 ميليون ورقه به ارزش 
بيش از 5 هزار و 4۱۹ ميليارد ريال خاتمه يافت كه به 
صورت پي در پي در 5 روز كاري گذشته معامله گران 
فرابورس بطور ميانگين بي��ش از يك ميليارد ورقه 
بهادار را دست به دست كرده اند. عالوه بر اين، بيش از 
5۰ درصد از حجم و 4۰ درصد از ارزش كل مبادالت 
در دومين روز كاري اين هفته در بازارهاي اول و دوم 
دست به دست ش��د. بدين ترتيب در اين دو بازار در 
مجموع شاهد دست به دس��ت شدن 532 ميليون 
س��هم به ارزش دو هزار و ۱74 ميليارد ريال بوديم. 

همچني��ن، نگاهي به ادامه معامالت س��هام در روز 
گذشته نشانگر آن است كه معامله گران در تابلوهاي 
مبادالتي »ال��ف«، »ب« و »ج« بازار پايه جابه جايي 
3۶۶ ميليون سهم به ارزش ۹5۸ ميليارد ريال را رقم 
زده اند. از سوي ديگر رصد دادوستد اوراق در فرابورس 
طي يك روز كاري حاكي از تغيير مالكيت 2۰ ميليون 
ورق��ه بهادار به ارزش دو هزار و 2۶۰ ميليارد ريال در 
بازار ابزارهاي نوين مالي اس��ت كه بيش از ۶۹ هزار 
ورقه به ارزش افزون بر 43 ميليارد ريال از آن مربوط 
به معامالت اوراق تسهيالت مسكن بود. بر اساس اين 
گزارش، شاخص كل فرابورس ايران نيز با 22 واحد 
افزايش كه بيشتر تحت تاثير مثبت از جانب نمادهاي 
»ميدك��و« و »هرمز« بود در ارتف��اع دو هزار و ۱۱۱ 
واحدي قرار گرفت. در نهايت عنوان بيشترين رشد 
قيمت در ميان نمادهاي فرابوسي به نماد »شرانل« 
از گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي 
تعلق گرفت و بيشترين افت قيمتي را نماد »بهپاك« 
از گروه محصوالت غذايي و آش��اميدني به جز قند و 

شكر متحمل شد.

بورس در شيب صعود 
مروري بر آمار معامالت ديروز نشان مي دهد

عضو كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است، اگر 
قرار است بر عملكرد ش��ركت ها در حوزه بازارهاي 
كااليي نظارتي انجام شود، بايد در بستري شفاف و 
متمركز اين اقدام صورت گيرد كه بورس كاال بهترين 
و تنها مكانيس��م براي انجام اين نظارت هاست. به 
گزارش كاالخبر، سيد ناصر موسوي الرگاني در پاسخ 
به اين پرسش كه در ش��رايط فعلي اقتصاد، بورس 
كاال چه كمكي مي تواند به تنظيم بازارها و حمايت 
از توليدكنندگان كند، گف��ت: در ديدارهايي كه با 
كارشناسان اقتصادي داشته ايم، آنها نيز معتقدند در 
شرايط اقتصادي فعلي اگر رويه هاي بورس تقويت 
شود، مي تواند اقتصاد را به سمت پيشرفت هدايت 
كند؛ اما شايد نياز به الگوبرداري داشته باشيم يا اينكه 
برنامه ريزي مدون با همكاري همه دستگاه ها را در 
دس��تور كار قرار دهيم تا فرهنگ استفاده از بورس 
سهام، همگاني شود و بهره گيري از بورس كاال در ميان 
صنايع جا بيفتد. وي افزود: نكته اي كه در خصوص 
عرضه و معامله كاالهاي مختلف در بورس كاال بايد 
مورد توجه قرار داد اين است كه اگر با حمايت دولت، 

زمينه عرضه كليه محصوالت زنجيره توليد در بورس 
كاال فراهم ش��ود و همه مصرف كنندگان اصلي در 
پايين دس��ت صنعت نيز از بورس كاال خريد كنند، 
عموما ب��ه هيچ يك از مش��كالت فعلي برنخواهيم 
خورد چراكه قيمت كاالها در كل زنجيره ش��فاف و 
واقعي مي شود امكان واسطه گري در بيرون بورس 
هم به حداقل مي رسد. اين نماينده مجلس بر لزوم 
كشف واقعي قيمت ها در اقتصاد تاكيد كرد و اظهار 
داشت: اگر قرار است بر عملكرد شركت ها در حوزه 
بازارهاي كااليي نظارتي انجام شود، بايد در بستري 
ش��فاف و متمركز اين اقدام صورت گيرد كه بورس 
كاال بهترين مكانيسم براي انجام اين نظارت هاست. 
موسوي الرگاني گفت: امكاني كه امروز در بورس كاال 
وجود دارد، امكان تجميع تقاضاي خريداران خرد از 
سوي اتحاديه ها و تعاوني هاست بطوري  كه واحدهاي 
توليدي كوچك كه امكان خريد مستقيم و يك جا را 
از بورس ندارند، از طريق تعاوني هاي مربوطه اقدام 
به خريد مي كنند كه اين امر به سهولت تامين نياز 

توليدكنندگان منجر شده است.

نظارت بر معامالت تنها با شفافيت بورس كاال 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد
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عملكرد شركت ها مقدم بر 
سياست هاي پولي است

شاپورمحمدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
گفت: طي يك سال اخير بازار سرمايه رشد بسيار خوبي 
را تجربه مي كند. در سال ۹4 ارزش چهار بورس كشور 
۱25 هزار ميليارد تومان، در سال ۹5 مبلغ ۱۹5 هزار 
ميليارد تومان و در سال ۹۶ مبلغ 247 هزار ميليارد 
تومان بود كه در هفت ماه نخس��ت سال ۹7 اين رقم 
به 2۶۰ هزار ميليارد تومان رسيد. سخنگوي سازمان 
بورس ادامه داد: در چنين شرايطي شفافيت و صيانت 
از حقوق فعالين بازار سرمايه، اولويت اصلي سازمان 
بورس است. اگر كسي بخواهد با سيگنال فروشي و 
نشر اطالعات غلط مردم را گمراه يا قيمت را دستكاري 
كن��د، قطعا با او برخورد مي ش��ود. در عين حال بايد 
آرامش بازار س��رمايه حفظ شود. اكنون يكپارچگي 
بازار سرمايه از همه چيز مهم تر است. به گزارش سنا 
وي خاطرنشان كرد: شفافيت و صيانت از حقوق مردم 
بايد اولويت همه فعالين بازار س��رمايه باشد. اكنون 
ارزش بازار سرمايه كشور نزديك ۹5۰ هزار ميليارد 
تومان است. از همين رو بايد از اعتماد سرمايه گذاران 
صيانت شود و س��المت در بازار سرمايه جاري باشد. 
اگر در جايي فردي تخلفي حتي كوچك انجام داده 
باشد، سازمان بورس بطور قطع آن را پيگيري مي كند. 
به عنوان مثال با كمك قوه قضاييه، فعاليت 2۰ كانال 
و سايت سيگنال فروش متوقف شد. محمدي تصريح 
كرد: نكته بسيار مهم كه بايد همگي به آن توجه كنيم 
اين است كه اين بنگاه ها هستند كه اقتصاد كشورها 
را اداره مي كنند و حتما بايد س��ودآوري آنها تقويت 
شود. سودآوري ش��ركت ها راز شادابي اقتصاد است. 
رييس سازمان بورس ادامه داد: سياست هاي پولي و 
مالي، اقدامات بانك مركزي و عملكرد سازمان بورس 
نمي تواند جايگزين سودآوري شركت ها شود. نبايد 
تصور كنيم سياست هاي بازار پول و سرمايه بهره وري 
را از ميان برداشته يا ايجاد كرده است البته تاثير آن را 
انكار نمي كنيم اما اصل عملكرد شركت ها است. وي 
گفت: يكي از ويژگي هاي بازار سرمايه عالمت دهي 
در تابلوهاي بورس به سياست گذاران اقتصادي است. 
زماني كه پيام تابلوهاي بورس،  بهره وري باشد، بطور 
قطع شاهد تاثيرات بسياري بر اقتصاد خواهيم بود. 
دكتر محمدي با تاكيد بر اينكه الزم اس��ت تك تك 
فعاالن بازار سرمايه با توجه به سودآوري شركت ها در 
خصوص سرمايه گذاري خود تصميم بگيرند، گفت: 
زماني كه منابع با اين شكل تخصيص يابد،  به مديران 
شركت ها پيام سودآوري و بهره وري منتقل مي شود. 
س��ازمان بورس و اوراق به��ادار تصميم گرفته براي 
شركت هايي كه بهره وري و سودآوري دارند، تسهيالت 

خاصي ايجاد و براي آنها يك كانال سبز ايجاد كند.

عرضه نفت خام در بورس 
انرژي براي مقابله با تحريم ها

يك كارش��ناس عرضه نفت خام در بورس انرژي را 
يك مزيت ب��راي دوران تحريم ها اعالم كرد و گفت: 
پيشنهاد مي شود درآمد ارزي پتروشيمي ها مطابق 
نرخي كه خوراك آنها فروخته مي شود، تعديل شود. 
مويد حس��يني صدر در گفت وگو با فارس با اشاره به 
پيشنهادهاي مطرح شده براي تغيير فرمول محاسبه 
نرخ خوراك مجتمع هاي پتروشيمي، گفت: پيشنهاد 
مي شود براي تغيير فرمول محاسبه نرخ مجتمع هاي 
پتروش��يمي، به آنها اجازه داد نرخ خوراك خود را بر 
اس��اس ارز ثانويه پرداخت كنن��د و در مقابل درآمد 
ارزي آنها نيز بر مبناي ارز ثانويه تسعير و به اين ترتيب 
يك دست شود. به عبارتي اگر قرار باشد پتروشيمي ها 
با هر نرخي از دولت خوراك خود را خريداري كنند، با 
همان نرخ نيز ارز حاصل از فروش محصوالت خود را به 
دولت بفروشند. مشاور سازمان برنامه و بودجه گفت: 
كمتر از ۱۰ درصد هزينه هاي پتروشيمي ها مربوط 
به هزينه خوراك آنها است و از درآمد صادراتي خود 
مي توانند براي هزينه تأمين خوراك نيز استفاده كند، 
تا نيازي به معادل سازي قيمت ها نيز نباشد. وي افزود: 
وزارت نفت به ارز نياز دارد بنابراين مي توان متصور بود، 
به ازاي نرخ خوراكي ك��ه از دولت مي گيرند با همان 
نرخ نيز ارز خود را به دولت بدهند و براي مابقي آن نيز 
سياست گذاري ش��ود كه چه مقداري براي نيازهاي 
خود و تأمين كاتاليست ها استفاده كنند. حسيني صدر 
ضمن مخالفت با بازار ثانويه به دليل آنچه كه وي از آن 
تحت عنوان بهانه اي براي ايجاد رانت و بستر فسادهاي 
چند هزار ميليارد توماني توصيف كرد، افزود: بهترين 
كار در اين زمينه الزام صادركنندگان براي فروش ارز 
در سامانه قانوني است. نماينده ادوار مجلس شوراي 
اس��المي با دفاع از عرضه نفت خ��ام در بورس انرژي 
گفت: ششم آبان ماه امس��ال محموله يك ميليون 
بش��كه اي نفت خام سبك ايران در رينگ بين الملل 
بورس انرژي عرضه مي شود و اين در حالي است كه با 
توجه به شرايط تحريمي كنوني، وزارت نفت به عنوان 
عرضه كننده دوباره در جايگاه خريدار نخواهد نشست. 
وي با بيان اينكه در شرايط تحريمي عرضه نفت خام 
در بورس انرژي بر حسب اتفاق كار شدني و يك مزيت 
است، افزود: اگر يك سري پااليشگاه هاي در مقياس 
كوچ��ك )Mini-Refinery( در اطراف مرزهاي 
مشترك كشور راه اندازي و نفت خام خود را در بورس 
انرژي عرضه و اجازه صادرات مشتقات بدهيم مي توان 
به سهولت از اين مزيت بهره برد. به گفته حسيني صدر 
براي صادرات پارت هاي كوچك نفتي اصاًل تحريمي 
وجود ندارد و از طريق مرزهاي در اختيار ايران مي توان 
بر روي آب يا مرزهاي زميني به خريداران محموله هاي 
نفت خام و فراورده هاي نفتي را فروخت. وي با اشاره 
به تحريم هاي جديد امريكا گفت: در ايران صدها هزار 
ش��ركت مختلف وجود دارد و با تحريم يك شركت، 
فردا شركت هاي جديد ديگري ايجاد مي شوند .گاهي 
دو شركتي كه در كنار هم مستقر هستند خودشان 
نمي دانند مستقل هستند يا فعاليت مشتركي انجام 

مي دهند. 

امكان تامين مالي دارند ام��ا محدوديتي براي تعداد 
طرح ها به ص��ورت غيرهمزمان وجود ندارد. در ضمن 
خود متقاضي نيز بايد به ميزان ۱۰ درصد در تامين مالي 
مشاركت كند كه اين مبلغ را مي تواند از طريق فرشتگان 
سرمايه گذار، وي سي ها يا شتاب دهنده ها نيز تأديه كند. 
نكته آخر آنكه امكان تامين مالي يك طرح از طريق چند 

سكو وجود ندارد.
يادآور مي ش��وم كه س��ازمان بورس و فرابورس نقش 
حداقلي و آن هم در تاييد پلتفرم ها دارند. بدين ترتيب 
در طرح ه��ا ورود نمي كنيم و تنها ب��ه نرم افزار، مجوز 
فعاليت مي دهيم. وزارت ارتباطات نيز براي پيشگيري 
از سوء اس��تفاده هاي احتمالي، ب��ه پلتفرم هايي كه از 

فرابورس مجوز نگيرند اجازه فعاليت نمي دهد.

از كاركردهاي اصلي روش تامين مالي جمعي مي توان 
به تامين مالي انواع طرح هاي خرد، نوآورانه و زودبازده 
اشاره كرد؛ مواردي مانند ساخت يك اپليكيشن موبايل، 
يك نرم افزار رايانه اي، مرمت و بازسازي بناها، ساخت 
ساختمان، توليد فيلم و سريال و هر آنچه كه در قالب 
مشاركت بتوان ايجاد كرد، اشاره كرد و با توجه به اينكه 
يكي از اهداف تدوين دستورالعمل تامين مالي جمعي 
كمك به تامين مالي اس��تارت آپ ها و ش��ركت هاي 
دانش بنيان از طريق ظرفيت هاي كرادفاندينگ است، 
بر اس��اس اين دستورالعمل تمامي ش��ركت ها اعم از 
استارت آپ ها، كارآفرينان شركت هاي دانش بنيان و 
غيردانش بنيان ب��راي هر يك از طرح هاي خود امكان 

تامين مالي جمعي دارند.



تشكلها6اخبار

نشست مهرماه پارلمان بخش خصوصي حول محور مسائل بانكي برگزار شد

ِشكوه اتاق در غياب  »همتي«
تعادل|

نشست مهرماه هيات نمايندگان اتاق ايران با غيبت 
مهمان خود به نشس�تي بي رنگ و بو بدل ش�د؛ تا 
آنجا كه در ميانه هاي نشس�ت، بسياري از اعضاي 
اتاق در آسانس�ورها، البي و قسمت هاي مختلف 
ساختمان پراكنده ش�ده بودند و خبرنگاران هم 
ترجيح دادند بر خالف هميش�ه، نشست را زودتر 
ترك كنند. بدعهدي عبدالناص�ر همتي، رييس 
كل بانك مركزي، براي حضور در نشس�ت هيات 
نمايندگان اتاق ايران اما بدون توضيحي دقيق از 
چرايي غيبت او، علني ش�د و با اين همه، اعضاي 
هيات نماين�دگان در انتق�اد از اين حركت خالف 
عرف كم نگذاشتند. پدرام سلطاني از خلف وعده 
رييس كل بانك مركزي با عباراتي تند و تيز ياد كرد 
و البته، خيلي زود به س�راغ بيان انتقادات خود از 
نظامي پولي و بانكي كشور رفت. به گفته سلطاني، 
حجم پول موجود در كشور در پنج ماه نخست سال 
جاري با افزايش بي سابقه 19 درصدي همراه بوده و 
اين به زودي به تورمي 30 درصدي ختم خواهد شد. 
از آنسو، رييس اتاق ايران نيز با انتقاد از فربه شدن 
بيش از اندازه بخش مالي كش�ور، جايگزين شدن 
مسووليت »تخصيص منابع« با »تأمين منابع« در 
نظام بانكي كشور را نگران كننده دانست. او نمود 
اين وضعيت را در تراز تجاري ش�هر تهران مطرح 
كرد، شهري كه 12 ميليارد دالر واردات و تنها 1.5 
ميلي�ارد دالر صادرات دارد و بنابراين، با كس�ري 
10.5 ميلي�ارد دالري تراز تجاري رو به رو اس�ت. 
به گفته غالمحس�ين، بانك مركزي در حالي آمار 
ميزان پرداخت تسهيالت به بخش توليد را اعالم 
مي كند كه اين آمار همه را به اشتباه انداخته و اين 
سهم صادرات از مانده تسهيالت بانكي است كه بايد 
اعالم شود. بر اين اساس، در حالي كه 10 سال پيش 
صادرات س�همي 1.5 درصدي از مانده تسهيالت 
بانكي داش�ت، در سال 96، سهم صادرات از مانده 
تس�هيالت بانكي تنها 0.۴ درصد بوده و اين يعني 
س�هم صادرات از منابع بانك�ي در اين مدت چهار 

برابر كوچك تر شده است.

      وقتي رييس كل بدعهدي كرد
نايب رييس اتاق ايران از لغو حضور رييس كل بانك مركزي 
در نشست هيات نمايندگان اين اتاق گاليه كرد و گفت كه 
دولتمردان نبايد با فعاالن بخش خصوصي اينگونه برخورد 

كنند. پدرام سلطاني در مورد عدم حضور همتي در نشست 
روز گذشته در اتاق بازرگاني ايران، گفت: اگر برنامه ريزي 

يك دولتمرد چنين است، واي به حال كشور. 
سلطاني اما به سرعت به سراغ انتقادات و مطالبي رفت كه 
قرار بود در حضور رييس كل بانك مركزي قرائت ش��وند 
تا بلكه سكاندار بازار پولي كشور، فكري به حال آنها كند. 
نايب رييس اتاق ايران گفت: در پنج ماه اول سال جاري، 
حجم پ��ول در كش��ور ١٩درصد افزاي��ش يافته كه اين 
بي سابقه است. بر اساس پيش بيني ها، حجم پول تا پايان 
سال ٤٠ درصد رشد مي كند و اين به نوبه خود تورم باالي 
30 درصدي را رقم مي زند. سلطاني ادامه داد: بانك مركزي 
با مجوزداركردن تعدادي از موسسات غيرمجاز، نقدينگي 
آنها را به نقدينگي ساير بانك ها و موسسات اضافه كرد؛ اين 
در حالي است كه ظرفيت اقتصاد كشور اقتضا مي كند كه 
سپرده گيري كنند و وام بدهند ولي اكنون اينچنين نيست.

به گفته س��لطاني، موسس��ات غيرمجاز بار سنگيني بر 
دوش اقتصاد ايران قرار داده اند و اين در حالي اس��ت كه 
خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي رشد پيدا كرده 
اس��ت و اين به معني آن است كه بانك مركزي، دالر را از 
دولت تحويل مي گيرد و اسكناس تحويل اقتصاد كشور 
مي ده��د. نايب رييس اتاق ايران معتقد اس��ت اين روند، 
تا پايان س��ال خالص دارايي بانك مركزي را به شكل كم 
سابقه اي رشد داده و آتش تورم را تندتر مي كند. او گفت: 
شاخص نگران كننده ديگر سرعت گردش پول در كشور 
است كه بر اساس حجم پايه پولي نسبت به توليد ناخالص 
داخلي محاسبه مي شود. بنابراين، كاهش آن نشانگر رشد 
نقدينگي در كشور است. او ادامه داد: رشد اقتصادي در بهار 
٩٧ نشان داد كه رشد اقتصادي بدون احتساب نفت، يك 
سوم رشد اقتصادي با احتساب نفت است. به اين ترتيب، 
به نظر مي رسد كه تا پايان سال جاري، نرخ رشد اقتصادي 
منفي مي شود. اين در حالي اس��ت كه افزايش صادرات 

كشور، مي تواند سرعت گرفتن اين روند را كندتر كند.

      كسري تراز تجاري پايتخت
غالمحس��ين ش��افعي، س��خنران اصلي نشست هيات 
نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در غيبت رييس كل بانك 
مركزي بود. ش��افعي البته از قول همتي وعده داد كه در 
نشس��ت بعدي هيات نمايندگان اتاق ايران حضور پيدا 
خواهد كرد. رييس اتاق بازرگاني ايران با اش��اره به اينكه 
برخي از سخنانش خطاب به رييس كل بانك مركزي را 
به زمان حضور او در هيات نمايندگان اتاق ايران موكول 
مي كند، ادامه داد: رشد اقتصادي ما به دليل خام فروشي 

نفت نامتناسب بوده است و نمونه همين عدم تناسب را 
مي توان در شهر تهران ديد، شهري كه با فروش پول نفت 
ساخته ش��ده و اكنون به وضعي دچار شده كه نمي توان 
در آن زيست. او افزود: شهرهاي بزرگي در كشور ما رشد 
يافته اند، بدون اينكه به لطمات انس��اني اين ش��هرها و 
آلودگي ها و موسسات دولتي و شبه دولتي شكل گرفته در 
آن توجه داشته و در تناسب با اندازه توليد واقعي كشور و 
بخش هاي مولد اقتصاد، بنيان كرده باشيم. اين در حالي 
است كه اگر درآمدهاي نفتي برداشته شود، در زمينه توليد 
و صادرات در اقتصاد جهاني حرفي براي گفتن نداريم و اگر 
بخواهيم تنها به چاپ اسكناس بپردازيم، امكان اداره كشور 
را نخواهيم داشت. شافعي با اشاره به وضعيت صادرات و 
واردات در تهران، به عنوان نمونه اي از اقتصاد رانتي گفت: 
بر اس��اس برآوردها، تراز تجاري تهران به نحوي است كه 
۱.۵ ميليارد دالر صادرات و ۱۲ ميليارد دالر واردات دارد و 
به عبارت ساده تر، تهران حدود ۱0.۵ ميليارد دالر كسري 
تراز تجاري دارد. اين در حالي است كه در حوزه خدمات، 

وضع حتي از اين هم بدتر است.
به گفته ش��افعي، وضعيت بودجه عمومي دولت نش��ان 
مي دهد در حالي كه درآمدهاي دولتي در ۵ ماهه نخست 
سال ۹۷ نس��بت به ۹۶ تنها ۱۱ درصد افزايش يافته، اما 
هزينه هاي جاري دولت رش��د ۲۵ درصدي داشته است. 
اين در حالي است كه واگذاري دارايي هاي مالي كه نشانگر 
ديون و بدهي آتي دولت اس��ت، نش��ان مي دهد كه اين 
بدهي ها طي اين مدت حدود ۷۲ درصد افزايش داشته اند. 
اين به معني آن اس��ت كه دولت در س��ال آينده بايد اين 
بدهي ها و ديون را تسويه كند و بنابراين، رشد اقتصادي 
كشور در سال آينده، قطعًا منفي خواهد بود. عالوه بر اين، 
رشد هزينه هاي جاري دولت مي تواند با فشار بيشتر و رشد 
نقدينگي، مسبب رشد بيشتر تورم در ماه هاي آينده شود.

      نظام بانكي ما به دنبال تأمين منابع است
رييس ات��اق بازرگاني ايران اف��زود: در يك اقتصاد بانك 

محور مانند اقتصاد ايران، بانك ها بايد مبناي توسعه و قلب 
و شريان حركت اصلي آن باشند، زيرا بانك ها هستند كه 
خون تازه را به شريان هاي اقتصاد كشور تزريق مي كنند 
و بايد فعاليت هاي آنها را زيرنظر گرفت. كش��ورهايي كه 
توانسته اند اين اهميت را درك كرده و فعاليت هاي بانك را 
تحت لواي برنامه هاي توليدي كشور حركت دهند، موفق 
شده اند، اما كشورهايي كه اين اهميت را درك نكرده و از 
آن غافل مانده اند و اختيارات افسارگسيخته را به بانك ها 

واگذار كرده اند، در اين امر پيروز نشده اند.
رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه اندازه بخش مالي 
و واقعي اقتصاد متناسب باشد، گفت: وضع فعلي بخش 
مالي كشور نه تنها تناسبي با بخش مولد ندارد، بلكه سبب 
فربه شدن بخش هاي غيرمولد مي شود. اين در حالي است 
كه سيستم بانكي بيشتر از آنكه به دنبال تخصيص منابع 
باشد، درصدد تامين منابع است، در حالي كه تامين منابع 
محدود ايجاب مي كند كه تخصيص هاي درست و به موقع 
در دستور كار سيستم قرار گيرد. او ادامه داد: سوال اينجا 
است كه چرا سياست گذاران كشور به دنبال تحقق اهداف 
بانك هاي خصوصي نيستند و چرا سيستم بانكي به سمت 
ادغام و افزايش سرمايه بانك ها نيست؟ سوال اين است كه 
آيا حجم اقتصاد ايران نيازمند اين همه بانك و شعبه بانكي 
است؟ شافعي گفت: متاسفانه رويكرد بخش عمده اي از 
سياس��ت گذاران در حوزه بانكي اين است كه به ارزش و 
اهميت بخش توليد تنها با ارزش هاي ريالي، دالري و پولي 
نگاه مي كنند و در مقام مقايسه، ارزش هاي ريالي و دالري 
مدنظر قرار مي گيرد، در حالي كه انتظار دارند بخش هاي 
توليد مثل بخش هاي داللي، دو چندان سود كسب كنند؛ 
در غير اين صورت طبق مزيت اقتصاد بازار، اتهام ناكارآمدي 
بخش توليد رو مي شود و منابع به سمت كارهاي غيرمولد 
سوق داده مي شود. شافعي ادامه داد: در قانون برنامه چهارم 
و پنجم توس��عه، با توجه به محدوديت منابع آبي كشور 
مقرر شده بود تا ۲۵ درصد منابع آبي كشور به بخش آب 
و كشاورزي اختصاص يابد، اما امروز مسووالن بايد پاسخ 

دهند كه تا چه حد اين مساله، عملياتي شده است و اگر 
تحقق اين مساله را شاهد نيستيم، علت چيست؟

رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: مانده تسهيالت بانكي 
از سوي بانك مركزي نش��ان مي دهد كه آنچه به عنوان 
تسهيالت از سوي بانك مركزي منتشر مي شود، ميزان 
پرداخت تسهيالت به بخش توليد است. در حالي كه بايد 
موضوع مانده تسهيالت اين بخش مورد توجه قرار گيرد 
و اين آمارها اغلب همه را به اش��تباه مي ان��دازد. رييس 
اتاق بازرگاني ايران گفت: در س��ال ۹۶، سهم صادرات از 
مانده تس��هيالت بانكي 0.۴ درصد بوده است، در حالي 
كه ۱0 سال پيش صادرات س��هم ۱.۵ درصدي از مانده 
تس��هيالت بانكي داش��ت. اين در حالي اس��ت كه سير 
حركت در تخصيص منابع به نحوي اس��ت كه از بخش 
واسطه اي حمايت شده است و در نهايت، جامعه از بانك 
مركزي انتظار دارد كه به طرح ديدگاه هاي كارشناسانه 
خود در خصوص مباحث پول��ي پرداخته و ثبات پولي را 
در ميان مدت تضمين نماي��د. از طرفي وقتي صحبت از 
سياست گذار پولي كشور مي ش��ود، صرفا مديران بانك 
مركزي مدنظر نيستند، بلكه سيستم بانكي بايد پشت سر 
بانك مركزي باشد، نه اينكه برخالف منافع ملي درصدد 

كسب سود باشند. 
ش��افعي گفت: هر چقدر كه اقتصاد ايران در ركود است، 
كارخانه دولت در صدور دستورالعمل ها در رونق كامل به 
سر مي برد، اين در حالي است كه بخشنامه هاي خلق الساعه 
فعاالن اقتصادي را خسته كرده است. اينكه امروز شاهد 
باشيم كه در برخي موارد گفته مي شود كه صادركنندگان 
يكي از عوامل خروج س��رمايه از كشور به شمار مي روند 
و ارز حاصل از صادرات را به كش��ور برنمي گردانند، جفا 
است. البته استثنائاتي هم هست. شافعي گفت: از دولت 
مي خواهيم كه به عنوان الگوي مجري قانون، قانون را مورد 
توجه قرار دهند، چراكه قانون ما را موظف كرده است كه هر 
گونه تصميم جديدي و تغيير جديدي در رويه ها را با پيش 

آگهي به فعاالن اقتصادي اعالم كند.

عضو كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران خواستار شد

سياست هاي حمايت از صادرات اصالح شود
به اعتقاد، در شرايط فعلي صادركنندگان بيش از هر چيز به 
»ثبات« احتياج دارند و امروز با توجه به تنش هاي بين المللي 
كه عليه ايران وجود دارد و تحريم هاي داخلي، اقتصاد كشور 
درگير به اصطالح »حادثه« ش��ده اس��ت كه عمال قدرت 
پيش بيني پذيري را براي فعاالن اقتصادي گرفته اس��ت. 
س��يد رضي حاجي آقاميري در گفت وگو با پايگاه خبري 
اتاق ايران به مناسبت روز ملي صادرات گفت: متأسفانه در 
حال حاضر وضعيت صادرات كشور به اتفاقاتي گره خورده 
است كه قدرت پيش بيني پذيري را از صادركنندگان گرفته 
است.به اعتقاد او، صادركنندگان بيش از هر چيز به »ثبات« 
احتياج دارند و امروز با توجه به تنش هاي بين المللي كه عليه 
ايران وجود دارد و تحريم هاي داخلي، اقتصاد كشور درگير 
به اصطالح » حادثه« ش��ده است كه عمال در اين شرايط 
امكان پيش بيني پذيري براي فعاالن اقتصادي وجود ندارد.

او تصريح كرد: زماني كه رييس جمهور و معاون اول او اظهار 
مي كنند كه نرخ ارز پايدار نخواهد بود و اين امكان هست كه 
نرخ دالر از ۱3 هزار تومان به 8 هزار تومان قبل از فروردين ماه 
برگردد و از طرفي هر روز تصميمات جديد براي كنترل بازار 

وضع مي شود، صادركنندگان هم عماًل معطل تصميمات 
هستند و سوال اينجاست كه وقتي برنامه ريزي درستي 
براي هدايت صادركنندگان وجود ندارد، عماًل برنامه ريزي 
بلندمدت و هدف گ��ذاري در حوزه هاي مختلف چگونه 

انجام خواهد شد؟
حاجي آقا ميري در پاسخ به اين سوال كه ثبات در شرايط 
فعلي صادرات براي صادركنندگان به چه معناست، گفت: 
به اين معنا كه نرخ ارز با توجه به شرايط اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي شناور باشد. اين شناور بودن هم به معني باال يا 
پايين بودن نرخ ارز نيس��ت. بلكه بر اساس آنچه در برنامه 
چهارم و پنجم توسعه تهيه شده، نرخ ارز هرساله با توجه 

به افزايش تورم داخلي و خارجي افزايش يا كاهش يابد.
او با تأكيد بر اين نكته كه روند صادرات بايد روندي منطقي 
در پيش بگيرد نه گرفتار هيجانات باشد، تصريح كرد: اين 
روند عقالني ازيك طرف به اين معناست كه به محض اينكه 
صادركننده كاالي خود را صادر كرد، بالفاصله ارز خود را 
دريافت كند و از طرف ديگر امكان بازگشت ارز حاصل از 
صادرات به چرخه اقتصادي كشور در زمان معقول وجود 

داشته باشد. حاجي آقا ميري با اشاره به بخشنامه هاي دولت 
مبني بر ممنوعيت صادرات كه هر از چندي از سوي دولت 
صادر مي شود، گفت: اساسا هرگونه جلوگيري از صادرات 
براي كشور مضر است چراكه براي به دست آوردن بازارهاي 
صادراتي تالش هاي بس��ياري انجام شده كه اگر از دست 
برود، بازگرداندن آن تقريبًا غيرممكن است. او بابيان اين 
نكته كه به آينده صادرات با توجه حوادث پي درپي نمي توان 
چندان خوش بين بود، افزود: به نظر مي رس��د با توجه به 
شرايط فعلي، مهم ترين راهكار براي توسعه صادرات در 
قدم اول اصالح در سياس��ت هاي ارزي بانك مركزي و در 
قدم بعدي رفع موانع صادرات غيرنفتي از س��وي بخش 
خصوصي واقعي است.به اعتقاد عضو كميسيون توسعه 
صادرات اتاق ايران، بخش خصوص��ي واقعي كه متولي 
صادرات غيرنفتي است به هيچ وجه قصد ندارد ارز حاصل از 
صادرات را به چرخه اقتصادي كشور باز نگرداند. به همين 
دليل اعمال س��خت گيري از س��وي دولت جز آسيب به 
اين حوزه و تضعيف صادركنندگان نتيجه ديگري در پي 

نخواهد داشت.

نامه معاون وزير صنعت به رييس اتاق ايران:

كارت بازرگاني تجاري فاقد رفع تعهد ارزي تعليق شود
مع��اون وزير صنعت،  معدن و تج��ارت در امور صادرات 
طي ابالغيه اي به رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن 
و كشاورزي ايران و روساي سازمان هاي صمت استاني 
تعليق كارت هاي بازرگاني تج��اري كه رفع تعهد ارزي 
نداش��ته اند را اعالم ك��رد. به گزارش ش��اتا در اين نامه 
خس��روتاج تاكيد كرده است: با توجه به ضرورت تامين 
كاالهاي مورد نياز كشور در شرايط فعلي و نظارت بر روند 
واردات تجاري كه ارز خود را دريافت كرده اند، مكاتبه اي 

با بانك مركزي صورت گرفت . 
به دنبال اين مكاتبه بانك ها درحال ارسال ليست افرادي 
هس��تند كه كه نس��بت به رفع تعهد ارزي خ��ود اقدام 
نكرده اند تا اين افراد به سرعت شناسايي شده و نسبت به 

رفع تعهد خود اقدام كنند.
در اين نامه از اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي 
ايران خواسته شده است كه كارت بازرگاني اين افراد را به 
حالت تعليق درآورده و اتاق ايران و سازمان هاي صمت 
استاني مكلف شده اند با بانك ها به منظور پيگيري رفع 
تعهد ارزي ش��ركت ها تعامل داشته باشند و در صورت 
ضرورت به اعتراضات شركت هايي كه كارتشان تعليق 

شده، رسيدگي كنند .

      خروج كاالهاي اساس�ي توس�ط مس�افران 
خارجي ممنوع شد

از س��وي ديگر رييس سازمان توسعه تجارت در نامه اي 

جداگانه به وزارت كش��ور اعالم كرد: خ��روج كاالهاي 
اساسي و يارانه اي توسط مسافرين خارجي ممنوع است. 
در يان نامه خروج اقالمي ش��امل گوشت مرغ، گوشت 
قرمز، برنج، روغن نباتي، قندو ش��كر، چاي، دارو، ش��ير 
خشك نوزاد، حبوبات، پوش��ك، دفترچه مشق، كاغذ 
چاي و تحرير، دستمال كاغذي و شوينده ها ممنوع اعالم 
شده است. بر اين اساس گمركات كشور حداقل دو هفته 
قبل از ممنوعيت اقالم مذكور بايد اطالع رساني الزم را به 
مسافرين خارجي كه به كشور وارد مي شوند انجام دهند 
و به نمايندگي هاي ايران در كشورهاي همسايه نيز اعالم 
شود كه به دليل يارانه اي بودن اين اقالم خروج اين اقالم 

ممنوع خواهد بود .
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جزييات طرح پيش فروش 
لوازم خانگي

ايس�نا |رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي 
اعالم كرد واحدهاي صنفي كه ب��ه عنوان نماينده 
كارخانه در تهران اقدام به پيش فروش كاال مي كنند 
هيچ مسووليتي نسبت به تحويل كاال به خريداران 
ندارند. طرح پيش فروش ل��وازم خانگي به صورت 
اينترنتي از س��وي يكي از شركت هاي توليدكننده 
لوازم خانگي از سه شنبه ۱۷ مهر ماه آغاز شده است. 
در اين ط��رح ۱۶0 مدل لوازم خانگي ش��امل انواع 
يخچال و فريزر، لباسش��ويي و اجاق گاز در دو شيوه 
قيمت مقطوع و خريد با قيمت غيرقطعي و با سود 
مشاركت، به فروش مي رسد. محمد طحان پور رييس 
اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي با بيان اينكه در طرح 
پيش فروش لوازم خانگي تنها كاالهاي ايراني فروخته 
مي شود، گفت: شركتي كه اقدام به اجراي طرح مذكور 
كرده توانايي توليد كافي داشته و طرح پيش فروش 
لوازم خانگي را براي محصوالت كارخانه خود در نظر 
گرفته است. او با اشاره به اينكه اين كارخانه در طرح 
پيش فروش نماينده هايي در تهران دارد، اظهار كرد: 
متقاضيان بايد توجه كنند كه پول پرداخت شده از 
سوي خريداران مس��تقيم به حساب كارخانه واريز 
مي شود و واحدهاي صنفي تعهدي نسبت به تحويل 
كاال به آنها ندارند. به گفته او، وضعيت توليد در كشور 
مشخص نيست و ممكن است محصوالت در زماني كه 
در طرح پيش فروش مقرر مي شود، توليد نشده باشند.

نقش فروشگاه هاي زنجيره اي 
در توزيع متوازن كاال 

رييس هيات مديره اتحاديه كشوري فروشگاه هاي 
زنجيره اي با اش��اره به نقش موثر اين فروش��گاه ها 
درآرامش بخشي به بازار گفت: فروشگاه هاي زنجيره اي 
با بيش از 3هزار ش��عبه در سراسر كشور توانستند با 
كنترل عرضه كاال ش��رايط حاضر را مديريت كرده و 
آرامش و ثبات را در بازار حاكم كنند. به گزارش روابط 
عمومي اتحاديه كشوري فروشگاه هاي زنجيره اي، 
اميرخسرو فخريان ضمن ارايه گزارش آماري از ميزان 
تقاضا، عرضه و گردش كاال و همچنين نمودار رشد 
مشتريان، درخصوص وضعيت حال حاضر بازار گفت: 
ما براي ممانعت از تشديد احتكار خانگي نيز بصورت 
مديريت شده اقدام به عرضه كرديم كه اين اقدام تب 
حاصله را فرونشاند. فخريان با اشاره به ضرورت اتخاذ 
تصميمات به هنگام مسووالن اقتصادي كشور خصوصا 
در التهابات بازار گفت: از يك سو بحث اعمال تعرفه ها، 
ممنوعيت واردات برخي كاالها و قيمت گذاري و … 
و از سوي ديگر با وجود ثبت انبارهاي اعضاي اتحاديه 
كشوري فروش��گاه هاي زنجيره اي در سامانه وزارت 
صنعت، معدن وتجارت بعضا ما را با مشكالتي از سوي 

سازمان تعزيرات حكومتي رو به رو كرد.



7 جهان

روسيه به خروج امريكا از پيمان »منع موشك هاي ميان برد« واكنش نشان داد 

خط و نشان مسكو براي واشنگتن 
گروه جهان|

روسيه س��خنان رييس جمهوري اياالت متحده مبني بر 
خروج امريكا از پيمان منع موشك هاي هسته اي كوتاه برد 
و ميان برد را خطرناك خوانده اس��ت. مسكو تاكيد كرده 
در صورتي كه دونالد ترامپ به عقب نش��يني از پيمان ها و 
توافق هاي بين المللي ادامه دهد به اقدامات تالفي جويانه از 

جمله اقداماتي با ماهيت نظامي دست خواهد زد.
به گزارش يورونيوز، دونالد ترامپ گفته قصد دارد كشورش 
را پس از بيش از س��ه دهه، از پيمان منع توليد و آزمايش 
موشك هاي هسته اي ميان برد و كوتاه برد با روسيه خارج 
كند. ترامپ گفته به اعتقاد او، روسيه به اين پيمان متعهد 
نبوده و بارها با آزمايش موشك هاي جديد آن را نقض كرده 
است. پيشتر باراك اوباما رييس جمهوري پيشين امريكا، 
هم ادعاي ترامپ را مطرح كرده بود ولي گفته بود با هدف 
جلوگيري از رخداد يك جنگ تسليحاتي از آن پيمان خارج 
نخواهد شد. روسيه همواره نقض پيمان موشكي با امريكا 
را رد كرده است. با اين حال، دولت امريكا گذشته از اينكه 
نگران افزايش توان نظامي روسيه براي برخورد با كشورهاي 
عضو ناتوست، معتقد است كه ادامه اجراي اين پيمان ميان 
روسيه و امريكا به چين فرصت داده تا توان موشكي خود را با 
هدف افزايش سلطه نظامي بر شرق آسيا افزايش دهد. بر اين 
اساس، ترامپ گفته با وجود تالش روسيه و چين براي توليد 
و توسعه موشك هاي هسته اي كوتاه برد و ميان برد، ادامه 
تعهد يك جانبه امريكا به پيمان قديمي اين كشور با روسيه، 
منطقي نيست. ترامپ در شرايطي اعالم كرده از اين پيمان 
خارج مي شود كه جان بولتون مشاور امنيت ملي او به مسكو 
سفر كرده تا با والديمير پوتين رييس جمهوري روسيه، در 

اين باره گفت وگو كند.
پيمان منع موشك هاي هسته اي ميان برد، در سال ۱۹۸۷، 
بين رونالد ريگان رييس جمهوري وقت اياالت متحده، و 
ميخاييل گورباچف دبيركل حزب كمونيس��ت شوروي، 
امضا و از ژوئن ۱۹۸۸ نيز اجرايي شد. هدف از اين پيمان از 
ميان بردن موشك هاي هسته اي و متعارف كروز و سكوهاي 
پرتاب آنها، با برد ۵۰۰ تا هزار، و هزار تا ۵۵۰۰ كيلومتر بود. 
اين پيمان مربوط به موشك هاي زميني مي شود. با اين حال 
مقام هاي اياالت متحده سال هاست مي گويند روسيه دست 

به ساخت و توسعه اين موشك ها زده است. در سال ۲۰۱۴ 
واشنگتن آشكارا اين اتهام را به مسكو وارد كرد.

روزنامه هاي گاردين و نيويورك تايمز يك روز پيش از آنكه 
ترامپ بطور رسمي از نيت خود براي خروج از پيمان منع 
موش��ك هاي ميان برد خبر دهد، نوشته بودند واشنگتن 
متحدان اروپايي خود را از اين موضوع باخبر كرده اس��ت. 
با خروج اياالت متحده، اين دومين پيمان امريكا و شوروي 
خواهد بود كه در س��ال هاي اخير از سوي واشنگتن كنار 
گذاشته مي شود. در سال ۲۰۰۲، دوره رياست جمهوري 
جرج بوش و والديمير پوتين، امريكا از »پيمان موشك هاي 

ضد بالستيك« خارج شده بود.

     تهديد روسيه به تالفي 
معاون وزير خارجه روسيه يك شنبه ضمن محكوم كردن 
خروج امريكا از پيمان منع موشك هاي هسته اي ميان برد 
گفته در صورت ادامه عقب نشيني هاي يك جانبه امريكا 
از توافق ها و تعهدات، روس��يه هيچ راه��ي جز اقدامات 

تالفي جويانه از جمله اقداماتي با ماهيت نظامي ندارد. 
به گزارش اس��پوتنيك، س��رگئي ريابكوف گفته: »اين 
مساله بس��يار جدي تر از آن اس��ت كه به معرض بحث 
عمومي گذاش��ته ش��ود. اگر امريكا به اقدامات عجوالنه 
خود كه در بسياري از موارد شاهد آن بوده ايم ادامه دهد، 
اگر به عقب نشيني هاي يكجانبه از توافقات، انواع و اقسام 

مكانيزم ها و تعهداتي كه شاهدش بوديم از برجام گرفته 
تا اتحاديه جهاني پس��ت، ادامه دهد هيچ گزينه اي جز 
اقدام تالفي جويانه از جمله اقداماتي با ماهيت نظامي و 
تكنولوژيكي نداريم. اما ما تا آنجا كه بتوانيم از آن اجتناب 
مي كنيم. سياست عجوالنه امريكا تنها رويگرداني هر چه 
بيشتر كشورها و محافل گسترده جهاني است. واشنگتن 

نبايد اين تغيير احساس را دست كم بگيرد.«
ريابكوف با ذكر اين نكته كه جان بولتون، مشاور امنيت ولي 
كاخ سفيد به مسكو سفر كرده، گفته: »به نظر مي رسد كه 
واشنگتن نيازمند آن است كه ما را به خروج از اين توافق 
تهديد كنند تا آسان تر بتوانند به نقض آشكار اين توافق 

حياتي در زمينه كنترل تس��ليحاتي ادامه دهند. امريكا 
سال ها اين پيمان را نقض كرده است. ما با صبوري تالش 
مي كنيم كه همكاران خود در واشنگتن را به گفت وگو و 
حذف متقابل نگراني ها سوق دهيم. روسيه انتظار دارد 
كه توضيحات بيشتري را در خصوص اقدامات امريكا در 
زمينه پيمان منع موشك هاي هسته اي ميان برد از سوي 

او دريافت كند.« 
مايك كافمن كارش��ناس موسسه تحقيقاتي ويلسون، 
مي گويد: »در حال حاضر حفظ پيمان كاهش تسليحات 
تهاجمي )اس��تارت۳( براي واشنگتن اهميت بيشتري 
دارد، در حالي كه پيمان نابودي موشك هاي كوتاه برد و 
ميان برد توافقي مرده است و ديگر نمي توان آن را حفظ 
كرد.« پيمان استارت۳ سال ۲۰۱۱ بين دو كشور منعقد 
ش��ده و دوره اجراي آن در سال ۲۰۲۱ به پايان مي رسد. 
بر اساس اين پيمان، تعداد تسليحات هسته اي روسيه و 
امريكا تا ۱۵۵۰ واحد و تعداد سامانه هاي پرتاب موشك، 

تا ۷۰۰ واحد، بايد كاهش يابد.
تصميم دونالد ترامپ براي خروج از پيمان منع موشك هاي 
ميان برد با روسيه، نه تنها واكنش روس ها را در پي داشت 
بلكه صداي اعتراض برخ��ي از نمايندگان جمهور خواه 
را هم بلند كرده اس��ت. رند پل س��ناتور جمهوري خواه، 
تصميم ترامپ را اقدامي غيرس��ازنده خوانده است. او با 
اشاره به نقش بولتون در ترغيب ترامپ براي خروج از اين 
پيمان گفته: »به همين دليل است كه بولتون نبايد اجازه 
داشته باشند تا در مسائل سياست خارجي دخالت كند. 
اين تصميم گيري تالش ده ها ساله براي كنترل دوجانبه 
تس��ليحات راهبردي را از بين مي برد. واضح است كه ما 
نبايد دست به چنين اقدامي بزنيم. الزم است تا مشكالت 
مرب��وط به اين توافق را رفع كرده و به جلو حركت كنيم، 
نه آنكه از آن خارج شويم.« مايكل مك فول سفير سابق 
امريكا در مسكو نيز هشدر داده كه خروج واشنگتن از اين 
پيمان به متحدان اروپايي امريكا آسيب خواهد زد. اين 
ديپلمات سابق امريكايي در توييتر نوشته: »خارج شدن 
از پيمان منع موشك هاي كوتاه برد و ميان برد در جهت 
منافع كرملين است و اصلي ترين بازندگان اين وضعيت، 

متحدان اروپايي ما خواهند بود.«

دريچه

كوتاه از منطقه

عمليات اتصال راه آهن دو كره 
آغاز مي شود

گروه جهان| مقامات راه آهن كره جنوبي اعالم كردند 
عمليات نوس��ازي و مدرنيزه كردن و همچنين اتصال 
راه آهن دو ك��ره از اوايل هفته آينده آغاز مي ش��ود. به 
گزارش يونهاپ، دوشنبه هفته گذشته بود كه دو كره در 
نشستي در روستاي مرزي پانمونجوم مصوب كردند در 
اواخر نوامبر يا اوايل دسامبر، خطوط راه آهن و جاده هاي 
دو كشور را مدرنيزه كرده و در نهايت به يكديگر متصل 
كنند. دو طرف با همكاري سازمان ملل در حال رايزني 
براي آغاز اين طرح هستند. رييس جمهوري كره جنوبي 
پيشتر به كشورهاي شمال شرق آسيا و امريكا پيشنهاد 
داده بود بطور مشترك براي ارتباط خطوط راه آهن در 
سراسر شمال شرق آسيا همكاري كنند. يك خط آهن 
قديمي در گذشته بين دو كره وجود داشته كه اوايل قرن 
بيستم توسط ژاپن ساخته شده بود. اتصال اين دو خط 
و مدرنيزه كردن زيرساخت هاي ريلي كره شمالي باعث 
مي شود تا كره جنوبي راهي به س��وي بازارهاي چين، 
روسيه و اروپا داشته باشد. دو كره همچنين قصد دارند 
راه هاي دو كش��ور در منطقه تنجيلگاك را به يكديگر 
متصل كنند. كيم جونگ اون رهبر كره شمالي، و مون 
جائه اين رييس جمهوري كره جنوبي، آوريل سال جاري 
توافق كردند تا اقدامات عملي بيشتري را براي مرتبط 
ساختن خطوط آهن ريلي انجام دهند. رييس جمهوري 
كره جنوبي درباره اتصال خط اهن دو كره با خطوط ريلي 
س��يبري گفته بود كه اين مساله مزيت هاي اقتصادي 

زيادي براي دو كره و روسيه در بر خواهد داشت.

باال  گرفتن تنش در مرز 
مكزيك و گواتماال 

گروه جهان|هزاران نفر از مردم هندوراس به علت فقر 
و گرسنگي به سمت گواتماال و مكزيك روانه شده اند. 
رييس جمهوري امريكا كش��ورهاي منطقه را تهديد 
كرده است. به گزارش بي بي سي، موج جديد مهاجرت 
ش��هروندان هندوراس باعث ناخشنودي دولت امريكا 
شده است. دونالد ترامپ آشكارا حتي از احتمال استفاده 
از ارتش براي كنترل مرز خود با مكزيك س��خن گفته 
است. امريكا در عين حال تهديد كرده دولت هايي را كه 
اجازه عبور به كاروان مهاجران را بدهند، از كمك هاي 
مالي محروم خواهد كرد. مسووالن مهاجرت هندوراس 
گفته اند جلو فرار شهروندان به سوي گواتماال و مكزيك 
را خواهند گرفت. از سوي ديگر، گواتماال نيز اعالم كرده 
ح��دود ۲۰۰۰ آواره تبعه هندوراس را ب��ه زادگاه خود 
بازگردانده است. اين مهاجران بر آنند خود را به امريكا 
برس��انند. افزون بر آن جيمي مورالس رييس جمهور 
گواتماال، اعالم كرده ۵۰۰ آواره ديگر هندوراس به زودي 
به آن كش��ور بازگردانده خواهند شد. در همين رابطه 
هندوراس نيز از مس��دود كردن موقت گذرگاه مرزي 
»آگوا كالينته« واقع در مرزهاي مشترك خود با گواتماال 
سخن گفته اس��ت. هندوراس علت مسدود كردن اين 
گذرگاه مرزي را جلوگيري از فرار شهروندان كشور خود 
به كشورهاي همسايه اعالم كرده است. مكزيك نيز به 
كنترل بيشتر مرزهاي خود با گواتماال ناگزير شده است. 
اين در حالي است كه دولت اين كشور به شماري از زنان 

و كودكان هندوراس پناه داده است. 

تظاهرات برزيلي ها عليه نامزد 
پيش روي جناح راست

گروه جهان|هزاران تن از مردم برزيل به نامزدي ژاير 
بولس��ونارو كانديداي پيش روي دور نخست انتخابات 
رياست جمهوري، اعتراض كرده و شعار »او نه« سر دادند. 
به گزارش آسوشيتدپرس، جمعيت هاي گسترده اي 
در س��ائوپائولو، ريودوژانيرو، برازيال و ۲۴ شهر ديگر به 
خيابان ها و ميادين اصلي ش��هرها آمدن��د. اين اتفاق 
درس��ت يك هفته قبل از برگ��زاري دور دوم انتخابات 
رياس��ت جمهوري ۲۸ اكتبر برگزار شده كه براساس 
نظرسنجي ها به احتمال زياد بولسونارو پيروز آن خواهد 
بود. بولس��ونارو كه بس��ياري از مردم برزيل را به خاطر 
تحسين ديكتاتوري نظامي سال هاي ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۵ 
و مطرح كردن اظهارات توهين آميز نس��بت به زنان و 
سياه پوس��ت ها عصباني كرده با كس��ب ۴۶درصد آرا 
توانست در دور نخست انتخابات پيروز شود؛ در حالي كه 
فرناندو حداد، رقيب وي از حزب كارگر تنها ۲۹درصد آرا 
را از آن خود كرد. مردم در مقابل موزه هنر سائوپائولو در 
حالي كه از بولسونارو انتقاد مي كردند با طبل هايي كه در 
اختيار داشتند سروصدا به راه انداخته و پرچم همجنس 
گرايان را تكان مي دادند. بسياري از معترضين همچنين 
پالكاردهايي در اختيار داشتند كه روي آنها نام و تصاوير 
حداد نقش بسته بود. حزب جناح چپ بين سال هاي 
۲۰۰۳ و ۲۰۱۶ زمام امور برزيل را در اختيار داش��ت و 
به شدت گرفتار تحقيقات فساد و پولشويي شده است. 
بولسونارو با وعده س��ركوب قاچاق موادمخدر و مبارزه 

با فساد توانست نظر مردم برزيل را به خود جلب كند. 

 اعتراض هزاران انگليسي 
در لندن به برگزيت 

گ�روه جهان|صدها هزار ه��وادار اتحادي��ه اروپا در 
خيابان ه��اي لندن تظاه��رات كردند و همه پرس��ي 
درباره ش��رايط برگزيت را خواستار ش��دند. به گزارش 
رويترز، تظاهركنندگان كه پرچم هاي اتحاديه اروپا و 
پالكاردهايي با نوش��ته »برگزيت مزخرف!« در دست 
داشتند، برگزاري همه پرسي ديگري درباره چگونگي 
خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا را خواستار شدند. اين در 
حالي است كه روند مذاكرات بين بريتانيا و اتحاديه اروپا بر 
سر مساله مرز ايرلند دچار بن بست شده است و شماري از 
قانون گذاران بريتانيايي نيز تهديد كرده اند كه عليه برنامه 
نخست وزيري راي خواهند داد. يكي از سازمان دهندگان 
تظاهرات در مخالفت با برگزيت گفت كه راي دهندگان 
بايد اين شانس را داشته باشند كه نظر خود را تغيير دهند، 
چراكه اين تصميم بر زندگي چندين نسل تاثير خواهد 
گذاش��ت. او افزود: »مردم گمان مي كنند كه مذاكرات 
برگزيت يك آشوب به تمام معنا است. آنها هيچ ايماني 
به دولت ندارند كه بتواند وعده هايش را عملي كند.« در 
همين حال، ناتالي لوئيز وزير امور اروپا در فرانسه گفت 
كه اتحاديه اروپا اقدامات موقت را در زمينه مرز ايرلند در 
مذاكرات برگزيت نخواهد پذيرفت. بريتانيا پيشتر اعالم 
كرده بود كه چنانچه مرزبندي با ايرلند در مذاكرات به 
جايي نرسد، دوره گذار پس از برگزيت را افزايش خواهد 
داد. وزير امور اروپاي فرانسه به بي بي سي گفت: »ما به 
دنبال پاسخ هاي قاطع هستيم و اين امر بر عهده لندن 

است. در انتظار راه حلي عملي از سوي لندن هستيم.«

خسارت 47 ميليارد دالري 
خشكسالي در چين

گروه جهان| تحقيقات انجام ش��ده نش��ان مي دهد 
خسارت هاي وارده به چين ناشي از افزايش دماي هوا و 
خشكسالي هاي بيشتر، به ۴۷ ميليارد دالر در سال رسيده 
است. آكادمي علوم اجتماعي چين گزارش داده كه اگر 
دماي هوا بي��ن ۱.۵ تا ۲ درجه باال برود، آن زمان ميزان 
خسارات اقتصادي خشكسالي به كشورها از جمله چين 
مي تواند دو برابر شود. در پنج سال آينده با باال رفتن دماي 
هوا به ميزان ۲ درجه، خسارات اقتصادي خشكسالي به 
چين به ۸۴ ميليارد دالر خواهد رسيد. داده هاي تحوالت 
اقليمي چين در ۳۱ استان اين كشور در سه دهه ۱۹۸۶ 
تا ۲۰۱۵ ميالدي بيان گر آن اس��ت كه چين متحمل 
خسارات س��نگيني به دليل خشكس��الي شده است. 
براس��اس گزارش هاي منتشر شده، در جريان اجالس 
تح��والت اقليمي پاريس تالش بر اي��ن خواهد بود كه 
گرماي هوا در سال هاي آينده بين ۱.۵ تا ۲ درجه محدود 
شود.  »جيانگ تونگ« از جمله مسووالني كه انجام اين 
تحقيقات را برعهده داشت، گفت كه نگراني اينجاست 
كه سرعت گرم شدن هواي چين باالتر از ميانگين جهاني 
است. بررسي ها نشان مي دهد كه چين بطور ميانگين در 
سال هاي ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ ساالنه به علت خشكسالي ۱۷ 
ميليارد و ۷۰۰ ميليون دالر زيان ديده است. چين نزديك 
به ۱۳۵ ميليون هكتار زمين براي زراعت دارد كه نزديك 
به ۱۰ درصد از كل زمين هاي زيركشت دنيا است و باتوجه 
به اينكه يك پنجم جمعيت دنيا را تغذيه مي كند، خشكي 

تدريجي اين زمين ها اسف بار خواهد بود.
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جهان از عربستان توضيح 
شفاف مي خواهد 

گروه جهان|فش��ار هاي بين المللي به عربستان 
س��عودي پ��س از تاييد قتل جمال خاش��قجي در 
كنسولگري آن كشور در استانبول همچنان افزايش 
مي يابد. به نظر بيشتر كشورهاي جهان توضيحات 
عربس��تان درباره اين قتل كافي و قانع كننده نبوده 

است.
به گزارش رويترز يكي از سياس��تمداران نزديك به 
محافل دولتي عربستان كه نخواسته نامش فاش شود 
با تغيير روايت رياض از مرگ خاشقجي، دليل مرگ 
اين روزنامه نگار ۵۹ ساله را خفگي بر اثر فشار بر گلو 
خوانده است. به گفته اين سياستمدار، دليل اشتباه 
در موضع گيري نخس��ت دولت عربستان اطالعات 
نادرس��تي بوده كه در اختيار رهبري اين كشور قرار 
داده شده بود. عربستان سعودي كه در ابتدا هرگونه 
ارتباطي با ناپديد شدن خاشقجي در كنسولگري اين 
كشور را انكار كرده بود، در پي فشارهاي بين المللي 
اعالم كرد خاش��قجي در داخل كنسولگري در پي 
مش��اجره و درگيري فيزيكي با عده اي كشته شده 
است. پادشاهي عربستان اعالم كرده تمام كساني را 
كه در اين جنايت دست داشته اند به محافل قانوني 
معرفي خواه��د كرد. تاكنون ۱۸ ت��ن در اين رابطه 
بازداشت و دو مقام عاليرتبه اين كشور از كار بركنار 
ش��ده اند. يكي از معاونان ارش��د محمد بن سلمان 
وليعهد عربستان س��عودي، نيز از افراد بركنارشده 
است. اما هنوز معلوم نيست بر سر جسد خاشقجي 
چه باليي آمده اس��ت. تاييد عربس��تان سعودي به 
قتل جمال خاشقجي، روزنامه نگار منتقد رياض در 
داخل ساختمان كنسولگري اين كشور در استانبول 
واكنش هاي زيادي در پي داش��ته است. بسياري از 
كشورها توضيحات عربستان درباره مرگ خاشقجي را 
ناكافي خوانده اند. آنگال مركل صدراعظم آلمان، گفته 
توضيحات ارايه شده كافي نيست و مسببان اين اقدام 
بايد پاسخگو باشند. آنتونيو گوترش دبيركل سازمان 
ملل، خواستار تحقيقات كامل و شفاف و پاسخگويي 
مسووالن در اين باره شده است. دولت فرانسه نيز بيانيه 
عربستان را گام نخست براي توضيح بيشتر اين واقعه 
خوانده است. رييس پارلمان اتحاديه اروپا و رهبران 
بسياري از كشورهاي اروپايي از جمله اسپانيا، دانمارك 
و هلند نيز خواستار تحقيقات كامل و معرفي مسووالن 
اصلي اين قتل شده اند. دولت تركيه اعالم كرد كه همه 

حقايق در اين باره را روشن خواهد كرد. 

برگزاري دومين روز انتخابات 
افغانستان 

دومين روز انتخابات پارلماني افغانستان يك شنبه در 
مراكزي كه شنبه به دليل بروز برخي مشكالت فني و 
امنيتي امكان اخذ راي در آنها ممكن نشده بود، برگزار 
شد. در دومين روز اين انتخابات ۱۱غيرنظامي بر اثر 
انفجار بمب كنار جاده اي كشته شده اند. شش نفر از 
كشته شدگان كودك هستند. سازمان ملل با اشاره به 
وجود تهديدهاي امنيتي از حضور ُپرشمار شهروندان 
افغانستان در انتخابات تقدير كرده است. انتخابات 
قرار بود اوايل۲۰۱۵ برگزار شود ولي به داليل امنيتي 

و برخي اصالحات حدود سه سال به تعويق افتاد.

رشد اقتصادي 3.2 درصدي 
تركيه

بانك مركزي تركيه با انتشار گزارشي، پيش بيني خود 
از رشد اقتصادي اين كشور در پايان سال جاري را با دو 
دهم درصد كاهش، ۳.۲درصد اعالم كرد. به گزارش 
ايرنا، رشد اقتصادي تركيه در سال گذشته۷.۴درصد 
بود. تشديد بحران اقتصادي در پي افزايش نرخ ارزهاي 
خارجي و جهش قيمتي محصوالت مصرفي، آرام آرام 
تاثيرات مخرب خود را بر شاخص هاي اقتصادي اين 

كشور نشان مي دهد.

حزب بارزاني پيروز انتخابات 
اقليم كردستان عراق

حزب دموكرات كردستان با كسب ۴۵ كرسي پارلمان 
پيروز اصلي انتخابات اقليم كردس��تان عراق شد. به 
گزارش يورونيوز، كميس��يون انتخابات اعالم كرده 
پس از حزب دموكرات به رهبري مس��عود بارزاني، 
اتحاد ميهني كردستان با كسب ۲۱ كرسي پارلمان 
بيشترين آرا را كسب كرده اس��ت. يك سال پس از 
برگزاري همه پرسي استقالل، كردها پاي صندوق هاي 
راي رفتند تا ش��ايد بتوانند معادالت قدرت در اين 

منطقه را تغيير دهند. 

 سرمايه گذاري »بي پي«
در جمهوري  آذربايجان

معاون اول دفتر نمايندگي شركت بريتيش پتروليوم 
در جمهوري آذربايجان گفته اين شركت انگليسي 
تاكنون بيش از ۷۰ميليارد دالر در پروژه هاي انرژي 
جمهوري آذربايجان س��رمايه گذاري كرده اس��ت. 
به گزارش ايرنا، سال آينده نخستين چاه اكتشافي در 
ميدان »شفق – آسمان« در درياي خزر حفر خواهد 
شد و بريتيش پتروليوم ۶۱ درصد سهم توسعه طرح 
انرژي گلستان در خزر را به خود اختصاص داده است.

انهدام شبكه انتقال پول 
داعش در اربيل

شبكه بزرگ انتقال پول در اربيل كه وظيفه انتقال پول 
براي داعش را از امارات و تركيه به اربيل و از اربيل به 
موصل و سوريه را برعهده داشت متالشي شد. گفته 
شده، نيروهاي امنيتي موفق شده اند يك تيم ۳۰ نفره 
از شبكه پولي داعش را در اربيل متالشي كنند. اين 
تيم بيش از ۱۵۰ ميليون دالر پول را براي داعش در 

عراق و سوريه انتقال داده است. 

اقتصادهاي ايتاليا و چين نقشي تعيين كننده در بازارهاي جهاني دارند

مخاطرات ژئوپلتيك براي سرمايه گذاران
 گروه جهان| طال تسليمي|

جلسه بانك مركزي اروپايي پنج شنبه در حالي برگزار 
مي شود كه نگراني ها  از كشيده شدن تنش ها بر سر برنامه 
بودجه ايتاليا به سراسر اروپا، سرمايه گذاران را نگران كرده 
است. مساله سهام آسيايي و فرار سرمايه از كشورهاي 
نوظهور هم مطرح است و به نظر مي رسد سرمايه گذاران 
در بازارهاي سهام بايستي پيش از هر اقدامي مخاطرات 

ژئوپلتيك را در نظر بگيرند.

     مشكالت ايتاليا مساله داخلي مي ماند؟
فايننشال تايمز نوش��ت، يكي از ويژگي هاي برجسته 
فشارهاي موجود بر اوراق قرضه دولت ايتاليا اين است 
كه اين مشكل عمدتا يك مس��اله داخلي باقي مانده و 
به سراسر اروپا كشيده نش��ده است. اما باتوجه به ادامه 
بن بس��ت موجود بين دولت ائتالفي جناح راس��تي در 
ايتاليا با بروكسل بر سر برنامه بودجه رم، اين سوال براي 
سرمايه گذاران پيش آمده كه اوراق قرضه ديگر كشورها 
در منطقه يورو از مشكالت ايتاليا مصون خواهند ماند يا 
خير. اوراق قرضه برخي از ديگر كشورهاي منطقه يورو 
مانند اسپانيا و پرتغال از ماه مه كه بازار ايتاليا تحت فشار 
قرار گرفت، تغيير چنداني را شاهد نبودند؛ اما معامالت 
در م��اه جاري نش��ان دادند كه اين روند ممكن اس��ت 

تغيير كند.
بهره وري اوراق قرضه ۱۰ ساله اسپانيا اين ماه ۲۶ واحد 
افزايش يافت و به ۱.۵۵ درصد رسيد. سود اوراق قرضه 
۱۰س��اله پرتغال هم در همين ب��ازه زماني با ۳۲ واحد 

افزايش به ۲.۲۶ درصد رسيد. اين در حالي بود كه سود 
اوراق قرضه ۱۰ساله ايتاليا ۷۶ واحد افزايش داشت و به 
۳.۷۲ درصد رسيد. )س��ود اوراق قرضه زماني افزايش 
مي يابد كه ارزش آن كاهش يافته است.( احتماال اوراق 
قرضه ايتاليا و س��هام بانك هاي اين كش��ور يك هفته 
پرنوسان ديگر را پيش رو خواهند داشت. رم بايستي امروز 
واكنش نهايي خود را به نگراني هاي مطرح شده از سوي 

بروكسل درباره برنامه بودجه، اعالم كند.
س��رمايه گذاران هنوز س��عي دارند تصمي��م آژانس 
رتبه بندي موديز را به كاهش رتبه ايتاليا به »بي اي اي۳« 
هضم كنند. اگرچه اين آژانس چش��م انداز خود درباره 
ايتالي��ا را از منفي به باثبات تغيير داده اس��ت. افزايش 
بهره وري اوراق قرضه ايتاليا اختالف عملكرد اين اوراق 
با اوراق قرضه دولت آلمان را كه شاخصي براي منطقه 
يورو به شمار مي آيد، به باالترين ميزان از سال ۲۰۱۳ 

تاكنون افزايش داده است.

     بان�ك مرك�زي اروپا لحنش درباره رش�د 
را تغيير مي دهد؟

اگرچه انتظار نمي رود كه در جلسه پنج شنبه از تغييري 
اساسي در سياست هاي بانك مركزي اروپا صحبتي شود، 
اما سرمايه گذاران و تجار اين جلسه را زيرنظر خواهند 
داشت تا ببينند كه ماريو دراگي رييس بانك مركزي اروپا 
درباره چشم انداز رشد منطقه يورو ابراز نگراني مي كند 
يا خير. آنها همچنين مي خواهند بدانند كه استراتژي 
جديدي براي سرمايه گذاري در اوراق قرضه پس از پايان 

برنامه تسهيالت كمي پيشنهاد مي شود؟ بانك مركزي 
اروپا هنوز جزييات سرمايه گذاري مجدد در اوراقي كه 
موعد بازپرداخت آنها به پايان رسيده را ارايه نداده و الزم 
است تا پيش از پايان سال جاري ميالدي درباره برخي از 

جنبه هاي فني مربوطه تصميم گيري شود.
از جلسه ماه گذشته شوراي مديريت بانك مركزي اروپا 
در ماه س��پتامبر، تنش هاي مالي در ايتاليا هزينه هاي 
استقراض در اين كشور را افزايش داده است. اين مساله 
به باد مخالف اقتصاد منطقه يورو و به ويژه كاهش رشد 
اقتصادي ناش��ي از جنگ تجاري امريكا و چين، اضافه 
شده است. خالصه نشست ماه سپتامبر نشان مي دهد 
كه نگراني برخي از سياس��ت گذاران درباره چشم انداز 
رشد اقتصادي خيلي بيشتر از پيش بيني هاي كاهش 
نسبي توليد ناخالص داخلي در سال جاري و آتي ميالدي 
است. به گفته آنتونيو گارس��يا پاسكال اقتصاددان در 
»باركليز«، پيام اصلي جلسه روز پنج شنبه چشم انداز 
اقتص��اد كالن خواهد بود: »سياس��ت گذاران احتماال 
افزايش نگراني هاي خ��ود را درباره مخاطرات پيش رو 
را كه عمدتا با سطح پايين تقاضاي خارجي، فشارهاي 
مش��كالت تامين و نفت و ايتاليا مرتبط هستند، ابراز 
خواهند كرد.« چالش سرمايه گذاران اين است كه سعي 
كنند معناي اين چشم انداز تيره و تار براي سياست هاي 
پولي را حدس بزنند. كارشناس��ان اقتصادي »گلدمن 
س��اكس« مي گويند اگر رشد بيش��تر كاهش يابد، در 
نهايت بانك مركزي اروپا مجبور مي ش��ود برنامه هاي 

خود براي افزايش نرخ بهره را عقب بيندازد.

     فشار اقتصادي چين چقدر شديد است؟
اگر س��رمايه گذاران تاكنون داليل كافي براي نگراني 
درباره رشد اقتصادي چين نداشتند، ارقام منتشر شده 
در هفته گذشته كه از كاهش بيشتر رشد اقتصادي چين 
در سه ماهه سوم سال نسبت به انتظارات حكايت داشت، 
موجبات نگراني آنها را فراهم آورد.اكثر اقتصاددانان و 
تحليل گران بر اين باورند كه تاثيرات تعرفه هاي اياالت 
متحده هن��وز در آمارهاي اقتص��ادي چين منعكس 
نشده اند، اما انتظار مي رود كه اين روند در شش ماه آتي 
تغيير كند. شاخص س��هام چين »سي اس آي ۳۰۰« 
امسال سقوطي ۲۲ درصدي داشته كه بطور قطع دليل 

آن جنگ تجاري بوده است.
تنظيم كننده هاي چيني در جمعه ميزان نگراني خود را 
نسبت به اساليد نشان دادند، در حالي كه آنها به دنبال 
بازار بحث بودند. آلن روسكين، استراتژيست دويچه 

بانك، اس��تدالل مي كند كه س��رمايه گذاران اشتباه 
مي كنند، اگر آنه��ا معتقدند كه كاهش ذخاير چيني 

داراي پيامدهاي جهاني است.
الن روسكين استراتژيست در دويچه بانك اين مساله 
را مطرح كرده كه اشتباه خواهد بود اگر سرمايه گذاران 
تصور كنند سقوط سهام چين تاثيرات جهاني چنداني 
نخواهد داشت. او گفت: »اوال، سهام به صورت تضمين 
عمل مي كن��د و ارز براي تامين مال��ي و توافق به كار 
مي رود. گزينه اوراق قرضه هم براي بخش به ش��دت 
مق��روض صنعت اس��ت. دوما، قيمت س��هام يكي از 
نشانه هاي فشار مالي است كه هم راستا با شرايط مالي 
هستند حركت و اقتصاد واقعي را هدايت مي كند.« اگر 
اقتصاد چين بيش��تر تضعيف شود، چگونگي واكنش 
مقامات چيني به اين مساله قطعا بر بازارهاي جهاني 

تاثير خواهد داشت. 



دريچه8اخبار كشاورزي

عزت اهلل ضرغامي در گفت وگويي اعالم كرد

برخي نهادهاي اقتصادي به دنبال اداره كشور بودند كه مقام معظم رهبري مخالفت كردند

بيش از حد سخت گيري مي كنيم، مجازات ها  بايد كمتر شود 

نگاهي به سياست امريكا در مقابل اروپا

رييس پيشين صداوسيما در مصاحبه تفصيلي با ايرناپالس 
درباره موضوع��ات مختلفي از جمله وضعيت كش��ور، 
قوه قضاييه و فعاليت هاي خود توضيح داده است. او مي گويد 
منتقد عملكرد قوه قضاييه اس��ت و وضعيت زندان ها را 
نامناسب مي داند. اصالح قانون اساسي و برگزاري رفراندوم، 
حضور زنان در ورزشگاه، ماموريت هاي ويژه رهبري به او 
پس از رياست سازمان صداوسيما، احتمال كانديداتوري 
در انتخابات رياست جمهوري 1400، انتقاد از اصولگرايان، 
پادرمياني او براي حضور محمدعلي ابطحي در جلس��ه 
مسووالن نظام با رهبري، حصر و ماجراي دست بوسي از 
يك مديرارشد قضايي از جمله موضوعاتي است كه در اين 

گفت وگو به آن پرداخته شده است. 
برخي فرازهاي مصاحبه عزت اهلل ضرغامي به شرح زير است: 
  من هم مثل رهبري معظم و آقاي رييس جمهور معتقدم 
كه شرايط بحراني نيست. شرايط كشور به گونه اي نيست كه 

عده اي منتظر فروپاشي نظام باشند.
  به خاطر مقاومتي كه )در برابر امريكا( مي كنيم، قطعًا 
هزينه هايي تحمل مي كنيم، اما هزينه مقاومت نكردن، 

بعدها خيلي بيشتر است.
  اگر دولت شعاري را كه درباره انتقاد مي دهد باور داشته 
باشد ما به آنجا نمي رسيم كه يك عده از چارچوبي كه 
رهبري تعيين كرده خارج بشوند و به سمت تخريب 
دولت حركت كنند كه حتماً نظر رهبري هم اين نيست.

  هركسي خارج از چارچوب رهبري و با هدف نابودي 
و تضعيف دولت اقدامي كند، حتمًا كارش اشكال دارد 

و در مسير رهبري نيست.
  صحبت رهبري )در جلسه به خبرگان رهبري و هشدار به 
نهادهاي موازي با دولت( ناظر به اين بود كه برخي از آقايان 
هم در آن جلسه و هم در بيرون در فضاي رسانه اي پيشنهاد 
دادند دولت چون توان اداره كش��ور را ن��دارد، در برخي از 
عرصه ها اين نهادهاي بزرگ اقتصادي كه بيايند كار را در 
خيلي از حوزه ها به دست بگيرند و به جاي دولت مديريت 
كنند. اين نهادها، نهادهاي اقتصادي مانند اينها كه البته 
االن فعال هستند كه رهبري با اين ديدگاه مخالفت كردند.

  نگاه رهبري اين نيست كه اگر يك بنياد اقتصادي بنياد 
مس��تضعفان در حال فعاليت اس��ت، محصولي توليد و 
كارخانه اي را اداره مي كند پس كارش موازي است و بايد 
تعطيل شود، بلكه مخالفتشان با اين است كه بخواهند كل 
مديريت را به عهده بگيرند و جاي دولت بنشينند. بنابراين 

تذكر رهبري درست است و همه بايد عمل كنند.
  در دوران حضور آقاي خاتمي در وزارت ارشاد بحث بود 
كه فالن كار را انجام دهيم كه ايشان گفتند من اين كار را 
انجام مي دهم، اما بعدا با »حاجي بخش��ي« چه كار كنم؟ 
يعني اصاًل مرحوم »حاجي بخشي« يك قدرتي بود كه به 
رسميت شناخته مي شد و اگر كسي مي خواست خالف 

كند امثال حاجي بخشي مي آمدند.
  موقعي كه خودم در س��ينما بودم ب��ا اينكه مواضع من 
مشخص بود، يك شب در جش��نواره فجر، تعدادي از اين 
دوستان آمدند در سينما قدس ميدان وليعصر، شيشه ها را 
شكستند و مردم وحشت زده شدند. من موضع گرفتم. آمدند 
در وزارت ارشاد تا ساعت دو شب من با اينها گفت وگو كردم. 
در نهايت يك صورت جلسه اي تنظيم شد و اينها گفتند ما 
چون شما را قبول داريم دفعه بعد قبل از هر اقدامي مي آييم 
به خود شما مراجعه مي كنيم ولي فرداي آن روز در سينما 
تجريش عده ديگري جمع شدند و مدير سينما تماس گرفت 
و گفت اينها مي خواهند شيش��ه ها را بشكنند. گفتم اين 
صورت جلسه ديشب ما را كه توافق كرديم، پشت شيشه ها 
بچسبانيد. يك ساعت بعد دوباره مدير سينما زنگ زد گفت 
دارند شيشه ها را مي شكنند. گفتم مگر به آنها صورت جلسه 
را نشان ندادي، گفت نشان دادم ولي آنان هم گفتند كه ما 
حزب اهلل شميران هستيم و مستقل عمل مي كنيم و كاري 
به تصميم گيري مركزيت نداريم! اين چيزها حتي تا دهه 

هفتاد هم پررنگ بود.
  من صداقت را در وجود طلبه هاي بازداش��ت ش��ده 
تجمع فيضيه مي بينم. خودشان مي گفتند اين مطلبي 
كه )روي پالكارد( نوشته شد به معناي تهديد نبود.اينها 
مي گويند وقتي ما امكانش را نداريم چطوري مي توانيم 

تهديد كنيم. با اين حال خودشان تشخيص دادند كه 
اشتباه است ولي ظرف آن چهار و پنج دقيقه اي كه اين 

نوشته در دستشان بود، موج ايجاد كرد.
   اينكه )دولت با تهديد چند طلبه نمي تواند وظايفش 
را انجام دهد( نبايد گفت، چون نش��ان مي دهد دولت 
چقدر ضعيف است كه با يك پالكارد و يك طلبه مي گويد 

حركت سازمان يافته عليه من وجود دارد.
  در مورد رفت��ار قوه قضاييه من جزو منتقدين رفتار 
اين قوه هستم. من معتقدم كه رفتار قوه قضاييه يك 
نقايص و آسيب هايي دارد و در بعضي از موارد تبعيض 

بين متخلفان مي شود.
   معتقدم بيش از آن حدي كه بايد سخت گيري كنيم، 
داريم سخت گيري مي كنيم. مجازات هاي ما مي تواند 

به مراتب محدودتر و زنداني هاي ما كم تر شود.
  وضع اداره زنداني ها قابل قبول نيست. من يكي از مديران 
بسيار خوب و زحمت كشي را ديدم كه چند ماهي به دليلي 
جزو بازداشتي ها بود. ايشان تعريف مي كرد زماني كه وارد 
زندان شد، براي انجام كارهاي شرعي هم مشكالتي داشت. 
همچنين براي زندگي و روابط با خانواده مشكالت زيادي 

داشت. خب اينها داراي اشكال است و بايد رفع شود.
  االن يكي از مش��كالتي كه داريم مدي��ران قوي و اهل 
ريسك است كه امروز منفعل هستند و نمي توانند كار كنند. 
اين را در دفاع از دولت آقاي روحاني هم مي گويم. يعني يك 
مدير نمي تواند مانند دهه 60 و 70 كار كند. من هم در دوره 
آقاي هاشمي مدير سينما بودم و هم در دوره جنگ كه در 
زمان جنگ كارهاي بزرگي انجام دادم. االن اگر بگوييد، 
مي تواني آن كارها را انجام دهي، مي گويم نه، چون آنقدر 
كارها سخت شده و بازرسي هاي بالوجه زياد شده است. 
به خصوص براي مديراني كه قوي و اهل ريسك هستند و با 
ريسك به موقع كشور را مي توانند به جلو ببرند. اما آنان كار 
نمي كنند چون مي گويند اگر اين كار را انجام دهيم عليه 
ما پرونده تشكيل مي شود و ظاهر پرونده هم عليه ما است.

  آن يك س��الي كه در دولت آقاي روحاني بودم، يك بار در 
كميسيوني ديدم كه بايد موضوعي امضا مي شد، همه تأييد 
مي كردند ولي آقاي وزي��ر نفت امضا نمي كرد. هرچه وزير 
صنعت و وزراي ديگر و آقاي جهانگيري اصرار مي كردند كه 
آقا بايد امضا كنيد، آقاي زنگنه امضا نمي كردند، مي گفت 
براي اينكه من نمي خواهم به زندان بروم. اگر من اين را امضا 
كنم و فردا هر اتفاقي بيفتد براي وزارت نفت تشكيل پرونده 
مي دهند و من بايد توضيح بدهم. چرا ما كش��ور را به اينجا 
رس��انده ايم؟ اين خيلي غلط است. در زمان جنگ كه بايد 
مسووالن دولتي فرمانده باشند و با قوت و با اقتدار نترسند و 
نظام هم پشتشان باشد و بروند، مبارزه كنند چرا ما بايد اين  

مديران و مسووالن را منفعل كنيم؟
 من به شدت منتقد هستم كه آقاي سيف ممنوع الخروج 
بشود. اين براي جايگاه يك مسوول خيلي بد است. روحاني 
بگويد كه آقاي سيف، كانديداي مورد اعتماد من هستند، 
شما ايشان را ممنوع الخروج نكنيد و بگذاريد اعتبار افرادي 
كه خدمت مي كنند محفوظ بماند و من ش��خصاً به عنوان 
رييس جمهوري تضمين مي دهم. آقاي روحاني اين حرف 
را نمي زند و آنها )قوه قضاييه( هم آن كار را مي كنند. اينگونه 
نمي شود كشور را اداره كرد. شأن و شؤون افراد بايد حفظ شود.

  برخي مواقع من خودم متهم مي شوم آن طور كه شايسته 
بود، عليه برجام كار و نقد نك��رده ام! مخالفان را براي حرف 
زدن به برنامه ها نياورده ام. من در تجمعات دانشجويي به اين 
شبهات پاسخ مي دهم. بنده اكنون متهمم كه چرا نگذاشته ام 

عليه برجام برنامه تهيه شود.
   صداوسيما وظيفه  اش اين است كه تا آنجا كه مي تواند 

قرائت رسمي نظام را بگويد.
  برخي اوقات كش��ور را غارت مي كنند، اين اسمش 
صادرات نيست! صادرات در مقطع نرمال كشور است كه 
همه چيز هست. من اين را در آبادان ديدم كه عراقي ها 
مي آيند اين طرف با دالري كه قباًل سه و نيم بوده، اما 
االن باال رفته، كلي جنس بار مي كنند و مي روند. شما 
برويد مشهد هم وضع همين است. قدرت خريد برادران 

عراقي با كاهش ارزش پول ما خيلي باال رفته است.
  آقاي زنگنه يا نبايد در اين شرايط وزير مي شد يا اگر 

زنگنه وزير هست بايد صورت جلسه اي بشود و تعهدي از 
دستگاه قضايي گرفته شود كه آقاي زنگنه هر تصميمي 
شما طي ش��ش ماه بگيريد مصون هستيد، نه اينكه 

بالفاصله ممنوع الخروج شود.
  آنهايي كه بايد ممنوع الخروج ش��وند نمي شوند، برخي 
هم كه رفته اند. من به آقايان مي گويم كه اينها فرار كردند و 
شما سهل انگاري كرديد. اما آقاي زنگنه كجا از كشور بيرون 
مي رود؟! االن آيا يك نفر از دستگاه قضايي آمده بگويد ايشان 
وزير است و هر تصميمي بگيرد ما موافقيم؟ خوب اگر آقاي 
زنگنه را قبول نداريد عوض كنيد اين طور كه كار جلو نمي رود.

   االن اصاًل وقت اصالح قانون اساس��ي نيس��ت. اصاًل 
ما مشكلمان قانون اساسي نيست. مشكل ما، رفتار و 

رويه ما است.
   ناكارآم��دي يك پديده عمومي اس��ت. اصالح طلب و 
اصولگرا و معتدل نمي شناسد. ما گرفتار ناكارآمدي در خيلي 
از حوزه ها هس��تيم و چون گرفتار آن هستيم با دعواهاي 

سياسي سعي مي كنيم اين ناكارآمدي را توجيه كنيم.
  در اينكه ظرفيت رفراندوم در قانون اساسي وجود دارد 
هيچ كس حرفي ندارد و مخالف نيست. شرايط برگزاري 
رفراندوم هم در همان جا آمده است. طبق آن شرايط 
هر وقت تصميم گيران ديدند شرايط رفراندوم فراهم 

هست، تصميم بگيرند. چه اشكالي دارد؟
  من موافق حضور زنان در استاديوم هستم. قباًل اين را در 
جلسات خصوصي مي گفتم االن عمومي هم اعالم مي كنم. 
هيچ اشكالي ندارد خانم ها به استاديوم بروند. اما از آقايان 

آنها را جدا كنند. آن هم به خاطر راحتي خودشان.
   بعد از اينكه مسووليتم در صداوسيما به پايان رسيد 
رهبري يك حكم مستقل به من دادند و دو ماموريت 
در شوراي عالي فضاي مجازي و شوراي انقالب عالي 
فرهنگي به من سپردند. ايشان البته معموالً حكم به اين 
شكل براي اعضا صادر نمي كنند. در حكم مستقلي كه 
رهبري به من دادند چهار راهبرد براي من تعيين كردند 

كه من براي اين چهار راهبرد طرح هايي دارم.
  يكي از كارهايي كه رهبري انجام مي دهند اس��تفاده از 
نظرات كارشناسي همه افراد است، لذا من به عنوان يك 
كارشناس در جلسات مرتبط با حوزه كارشناسي در دفتر 
شركت مي كنم و براي آن جلسات مطالعه و تحقيق مي كنم، 
با ديگران جلسه مي گذارم و جمع بندي مي كنم تا در آن 
جلسات با آمادگي حضور پيدا كنم. از اين دست ماموريت ها 
زياد دارم كه دفتر رهبري تصميم گرفتند دو سه اتاق نزديك 

به خودشان به من بدهند كه ارتباط ها را انجام دهم.
  ما اينجا )دفتري كه رهبري به من داده اند( سه اتاق داريم. 

طبقه دوم اينجا براي ما نيست. اينجا بودجه اي براي فعاليت ها 
ندارد. براي كارهاي ج��اري معمواًل ماهيانه چند ميليون 
خودشان هزينه مي كنند. اينجا اصاًل هزينه اي ندارد. فقط 

هزينه هاي متعارف است.
   يك��ي از لذت هاي م��ن در نمازجمع��ه، خريد لباس 
زير و ارزان قيمت از دس��ت فروش ها بود. مثل بچه آدم 
چمباتمه مي زدم و س��وا مي كردم. البته االن نمي توانم 
چون »اسكرين شات« مي گيرند! به من مي گويند شما 
كه در خيابان راه مي رويد دنبال رياست جمهوري هستيد.

  در س��ال 96 دوس��تان جبهه انق��الب آمدن��د و )براي 
كانديدات��وري( به من اص��رار كردند. من گفتم اگر ش��ما 
مي گوييد مي توانم كمكي بكنم و در اين مسير براي انتخابات 

قدمي بردارم احساس تكليف مي كنم و مي آيم.
  دعواي اصولگرا-اصالح طلب از اول هم پوست خربزه بود 
كه هم��ه هم در اين خط رفتند. بس��ياري از اصالح طلبان 
نياز به اصالح��ات جدي در رفتار خود دارند و بس��ياري از 
اصولگرايان هم اصولگرا نيستند. تعارف نداريم، كار از اين 

حرف ها گذشته است.
  كسي كه دنبال رياست جمهوري است تشكيالت دارد، 
ستاد دارد، آدم دارد و خيلي كارها مي كند. كسي نمي تواند از 
راه برسد بگويد من مي خواهم رييس جمهور بشوم. كسي با 
دو استكان چاي خوردن با جريان هاي مختلف و چند مطلب 

نوشتن در فضاي مجازي رييس جمهوري نمي شود.
  همه مديراني كه توانمند هس��تند بايد خود را روي 
نيمكت انقالب احساس كنند ولي هرگز براي رسيدن به 
پستي نبايد خودكشي كنند. متأسفانه اين رويه را امروز 
در اصولگراها نمي بينيم. رقابت ها ناسالم است. اين طور 
نيست كه اگر كسي بهتر از من بود و به عرصه آمد همه 
برويم و كمكش كنيم. رقابت ها ناسالم شده است و نگاه 

قيم مآبانه در اين حوزه بيداد مي كند.
   )در پاسخ به سوالي درباره كانديدا شدن در انتخابات 
1400(: روش من متفاوت از گذشته است. آن مسير را 

ديگر هرگز طي نمي كنم.
  شما فكر مي كنيد با مواضع صريح و آسيب شناسانه اي 
كه در اين سال ها داشته ام و به خيلي از صاحبان قدرت 

برخورده است؛ تاييد صالحيت مي شوم؟
   اكثر رسانه هاي اصولگرا هم به ويژه آنهايي كه كامال 
در چارچوب تشكيالتي و حزبي عمل مي كنند، كلمه 
»ضرغامي« را فيلتر كرده اند. حتي در اخباري كه مواضع 

آنها را تاييد مي كند.
  اگر جايي مي روم با دعوت مي روم و بليت هواپيما را 
براي من مي گيرند. اخيراً به كنگره شهدا در ساري رفتم 

كه بليتش را شهرداري برايم تهيه كرد. تابستان سه بار 
براي ديدار با دانشجويان به مشهد رفتم كه بليت هواپيما 
را آنها براي من گرفتند. هرجا به عنوان ماموريت مي روم 

بليتش را برايم مي گيرند.
  هر گزارشي كه احساس كنم رهبري بايد در جريان 
قرار بگيرند و مفيد اس��ت و وقت ايشان تلف نمي شود 

مي نويسيم و خدمت ايشان ارايه مي كنم.
  نظر مشورتي خود را به رهبري مي دهم.

  آقاي ابطحي آمد و گفت من در اين س��ال ها تالش 
كردم بروم مالقات عمومي آقا اما چرا نمي گذارند من 
بروم؟ من يادداشت نوشتم و بعد از اين يادداشت صحبت 
هم كردم كه وقتي صحبت كردم ديدم جلسه بعد آقاي 
ابطحي در جلسه نشسته است. يا مثاًل خانم مينو خالقي 

با همسرشان هم به جلسه با رهبري دعوت شدند.
  جلس��ات عمومي رهبري، جلساتي است كه هرچه 
جريان هاي سياسي مختلف حضور بيشتر در آن داشته 
باش��ند بهتر اس��ت. تا آنجا كه مي دانم رهبري معظم 

نسبت به اين موضوع ديدگاه موسعي دارند.
   )علت ديدار با حسين كروبي( احساس كردم وقتش 
است با حسين گفت وگويي خودماني انجام دهم و درباره 
همه چيز صحبت كنيم و من يك بار قرائت حصر آقاي 
كروبي را از زبان حسين بشنوم. همه چيزهايي كه فكر 
مي كردم بايد آقاي كروبي بدانند به حسين منتقل كردم.

   )ماموريت براي رفع حصر( به آن معنا كه كسي به من 
بگويد اين كار را انجام بدهم، خير، اينگونه نبود. منتها من 
تأثيرگذاري خودم را در محيط هاي مختلف دارم. همين 
االن دو سه كار انجام داده ام ولي الزم نيست خبري شود. 
چون اگر خبري شود نتيجه منفي دارد. ممكن است 
كسي كه به او گفتم  هم اين كار را انجام دهد بگويد اگر 
من انجام دهم فردا مي گويند چون آقاي ضرغامي گفته 

انجام شده است! پس انجام نمي دهد!
  من روزي به يك مسوول باالي قضايي در يك جلسه 
كه 20 نفر ديگر حضور داشتند گفتم من دست شما را 

مي  بوسم به فالني مرخصي بدهيد.
  مشكل كشور ما همين است كه همه سرها را باال گرفته اند 
و مي گويند ما رييسيم. همه مي خواهند همديگر را بزنند. بابا 
اين طوري نيست، به همين دليل يك عده دارند له مي شوند.

  مي ش��ود با خواهش و تمنا كار ي��ك بنده خدايي را 
راه انداخت. من در تأييد صالحيت ها هم هركس��ي را 

توانستم تماس گرفتم.
  هر وقت در شوراي عالي امنيت ملي براي رفع حصر 

راي گيري مي شود رأي نمي آورد.

حس�ين مفيدي احمدي|مصاحبه اخير آقاي هيكو 
ماس، وزير امور خارجه آلمان واجد نكات قابل تأملي است. 
آقاي ماس در اين مصاحبه به ايجاد تغييرات ساختاري در 
مناسبات دو سوي آتالنتيك، لزوم آمادگي رهبران اروپايي 
براي تحول س��اختاري جديد و روند كاهشي همكاري و 
هماهنگي آلمان و امريكا اشاره مي كند. پرسش اينجاست 
كه اين تحول ساختاري كه آقاي ماس از آن ياد مي كند و 
بر اين اعتقاد است كه تغيير رييس جمهور فعلي امريكا نيز 
تغييري در آن ايجاد نخواهد كرد، به نظر مي رسد پيگيري 
سياس��ت اجتناب از درگيري فعال با چالش هاي دروني 
و بيروني اتحاديه اروپا و در نتيجه، مواجهه اروپا با تنهايي 
استراتژيك، همان تحول ساختاري مورد نظر بسياري از 
مقامات اروپايي است كه به احتمال تأثيرات گسترده اي بر 
فرايندهاي تصميم سازي اروپا از جمله در حوزه سياست 
خارجي، امنيتي و دفاعي و سياس��ت خاورميانه اي آن بر 
جاي خواهد گذارد. به نظر مي رسد اين فرضيه كه پس از 
روي كارآمدن ترامپ، روابط دو سوي آتالنتيك با چالش هاي 
جدي مواجه شده است، مورد اجماع تحليل گران قرار دارد.

به نظر مي رسد مواجهه امريكاي ترامپ با چالش هاي مهم 
پيش روي طرح اروپا اگر مخرب نبوده باشد كه در برخي 
موارد بوده اس��ت، چندان همدالنه و حالل مش��كلي نيز 
نبوده اس��ت. در چالش اقتصادي اروپا كه برآمده از بحران 
مالي سال 2008م است، روابط ويژه اقتصادي و تجاري دو 
سوي آتالنتيك در قالب »  پيمان تجاري و سرمايه گذاري 
ترنس- آتالنتيك «  به عنوان يكي از مهم ترين راه حل هاي 

گذار از اين وضعيت توس��ط كاخ س��فيد به محاق رفت و 
مناقشه تازه اي در حوزه تعرفه ها شكل گرفت. ديدگاه منفي 
امريكا نسبت به اتحاديه پولي اروپا كمكي به چالش مالي 
منطقه يورو نمي كند. در چالش برگزيت و مذاكرات مرتبط 
با آن، ترامپ در سمت طرفداران برگزيت و در مقابل اروپا 
قرار گرفته است. در حوزه چالش و بحران پناه جويي، اروپا 
نه تنها شاهد همراهي و كمك ويژه اي از جانب امريكا نبود، 
بلكه برخي مواضع ترامپ حمايت غيرمستقيم اين كشور 
را از عدم انطباق كشورهاي حوزه اروپاي مركزي و شرقي 
اتحاديه اروپا با سياست هاي پناه جويي اتحاديه اروپا به ذهن 
متبادر مي كند. به عنوان مثال، رييس جمهوري امريكا در 
جريان سفر سال گذشته خود به ورشو، آينده تمدن غرب 
را در معرض خطر خواند و از لهستان به عنوان نمونه اي ياد 
كرد كه آماده دفاع از تمدن غرب است. در چالش تضعيف 
نهادهاي ليبرال و دموكراتيك كش��ورهاي حوزه اروپاي 
مركزي و شرقي اتحاديه اروپا، امريكا نشان داده است كه 
واشنگتن در جس��ت وجوي متحدان تازه اي از ميان اين 
» پسران بد اروپا «  از جمله لهستان است. در حوزه تهديد 
روسيه به نظر مي رس��د اين نگراني كه در زمان بحران، با 
رأي ترامپ، امريكا خود را از درگيري فعال به دور نگاه دارد 
همچنان باقي است. در چالش هايي چون تقويت پوپوليسم 
در اروپا و مسائلي چون مناقشه كاتالونيا نيز اروپا كمتر با 
همراهي حالل مشكلي امريكا و بيشتر با كنش هاي حداقل 
در سطح بالغي مشكل ساز امريكا مواجه بوده است. براي 
نمونه، حمايت ترامپ از نظرات اسالم هراسانه احزاب راست 

پوپوليست بارها توسط مقام هاي اروپا مورد انتقاد قرار گرفته 
است. به نظر مي رسد شواهد مثالي چون موارد مورداشاره 
در سطور باال، اروپا را به اين درك رسانده باشد كه » امريكا 
وارد دوره اي از رقابت شديد نه با رقبايش بلكه با متحدانش 
شده است. « در ضمن، در نظر اروپا امريكا گام به گام در حال 
دورترشدن از درگيري با مخاطرات و چالش هايي است كه 
در مواردي طرح اروپا را با تهديد مواجه كرده است. در اين 
نگاه، اروپا خود را از منظر راهبردي تنها احساس مي كند. اين 
تعيين ساختاري، در كنار ديگر عوامل ساختاري، انگاره لزوم 
حركت در مسير خوداتكايي امنيتي و دفاعي اروپا را افزايش 
داده است و تمركز بر »  اروپاي پساامريكا « را در فرايندهاي 

تصميم سازي كشورهاي اروپايي برجسته كرده است.
ذكر اين نكته ضروري اس��ت كه سياست دوري گزيني از 
مواجهه با چالش هاي دروني و بيروني اتحاديه اروپا، محدود 
به دوره ترامپ نيست. در واقع، در دوره اوباما نيز سياست 
سنتي درگيري فعال امريكا در مسائل داخلي و خارجي 
اتحاديه اروپا كه به ويژه در دوره جنگ سرد و در دهه 1990م 
دنبال مي شد - و به دنبال اطمينان يابي از تحليل نرفتن ثبات 
اروپا از درون بود- مورد بازبيني قرار گرفت. به عنوان مثال، در 
نظر اروپا توجه و ابتكارات امريكا در دوره زمامداري اوباما براي 
كمك به اروپايي كه در حوزه همسايگي خود در شمال و 
جنوب يعني از جانب كشورهايي چون؛ روسيه يا كشورهاي 
شمال آفريقا و خاورميانه با تهديداتي عمده مواجه شده بود، 
ناكافي، غيرموثر يا همراه با نتايجي معكوس بوده است. شاهد 
مثال، بس��ياري بر اين باورند كه سياست » تنظيم مجدد 

روابط با روس��يه «  در دوره مديريت هيالري كلينتون در 
وزارت امور خارجه، نتيجه اي جز پيشتازي روسيه، اشغال 
شبه جزيره كريمه توسط آن، در موضِع ضعف قرارگرفتن 
امريكا در قبال روسيه در سوريه و تغيير موازنه قوا به نفع 
مس��كو )به ضرر اروپا( به همراه نداشته است. بااين وجود، 
سياست يورو- آتالنتيكي اوباما دو تفاوت بنيادين با سياست 
ترامپ داشت: نخست آنكه اوباما و روساي جمهور پيشين 
اين كشور، به اروپاي متحد به عنوان ابزاري براي پرورش 
كش��ورهاي دموكراتيك، متحدان نظامي قابل اعتماد و 
ش��ركاي تجاري قوي مي نگريستند، حال آنكه ترامپ به 
دنبال “استفاده كوتاه مدت از منافع اقتصادي واگرايي اروپا 
است . ديگر آنكه سياست دوري گزيني امريكا از چالش هاي 
داخلي و خارجي اروپا برخالف ترامپ با كنش هاي مخرب 

همگرايي اروپا همراه نبود.
اس��تفاده كوتاه مدت از منافع اقتص��ادي واگرايي اروپا را 
بايد از سياس��ت هاي مهم امريكاي ترامپ در مواجهه با 
اروپا برش��مرد. امريكا در 10-7 گذشته بيشتر از اروپاي 
متحد به قيمت منافع موقت خود پشتيباني كرده است. 
ب��ه عنوان مثال، اروپ��اي همگراتر برخ��ي هزينه ها را به 
شركت هاي امريكايي از جمله در حوزه انطباق با سياست ها 
و استانداردهاي صادراتي و نظارتي تحميل مي كرد و اتخاذ 
مواضع مشترك مخالِف برخي سياس��ت هاي امريكا را 
امكان پذير مي نمود. بااين وجود، ترامپ به دنبال آن است 
كه از اروپاي واگراتر براي چانه زني با كشورهاي عضو اتحاديه 
اروپا در خصوص مس��ائلي چون؛ امنيت انرژي و ماليات 

شركت ها اس��تفاده كند. شكل تهاجمي تر اين سياست 
مي تواند بيش ازپيش انسجام اروپا را با مخاطره مواجه سازد. 
بطور نمونه، امريكا به اين مي انديشد كه با فشار بر يورو روند 

همگرايي سياست خارجي و امنيتي اروپا را تضعيف كند.

    نتيجه
امريكا به داليلي ساختاري از جمله مواجهه با چالش هاي 
فوري تر و فشرده تر، حتي در صورت بازگشت به سياست 
حماي��ت از همگراي��ي اروپا، سياس��ت كناره گيري از 
درگيرشدن فعال با چالش هاي اروپا را حتي پس از ترامپ 
ادامه خواهد داد. در واقع، تغيير سياس��ت درگيرشدن 
فعالي كه در طول جنگ سرد و در سال هاي دهه 1990م 
دنبال مي شد، بيشتر در سطح ساختار سياست خارجي 
امريكا از جمله در چارچوب سياست » چرخش به سوي 
آسيا- پاسيفيك« و در چارچوب لزوم بازاقتداربخشي 
اقتصادي امريكا قابل درك است تا در سطح كارگزاري 
رييس جمهوري اين كش��ور. پرسشي كه باقي مي ماند 
آن است كه نحوه مواجهه اروپا با اين تعيين ساختاري 
كه در س��خنان مقامات اروپايي نيز بازتاب يافته است، 
چگونه خواهد بود. به نظر مي رس��د حركت به س��مت 
خوداتكايي راهبردي، امنيتي و دفاعي تنها گزينه اروپا 
خواهد بود، مشروط به اينكه اتحاديه اروپا براي مهم ترين 
چالش هايي كه پي��ش روي همگرايي آن ق��رار دارد، 

راه حل هاي موثري ارايه دهد.
منبع:  شمس 
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5.8 ميليون هكتار زيركشت 
گندم مي رود 

مجري طرح گندم وزارت جهادكشاورزي گفت: 473 
هزار تن بذر گندم كيفي و بوجاري شده در فصل كشت 
در اختيار كشاورزان قرار مي گيرد و مشكلي در تامين 

بذر كيفي اين محصول وجود ندارد. 
اسماعيل اسفنديارپور در گفت وگو با خبرنگار ايرنا 
درباره تامين نهاده هاي مورد نياز كشت گندم، افزود: 
بذرهاي گندم از 90 رقم تهيه، اصالح و بوجاري شده 
است كه سياست گذاري و برنامه ريزي توليد و عرضه 
آن توسط معاونت امور زراعي وزارت جهادكشاورزي 

و توليد آن به همت بخش خصوصي انجام مي شود.
وي با اعالم اينكه بذر گندم توليد داخل تمام نياز كشور 
را تامين مي كند، اظهار داشت: اين بذرها با فرمول هاي 
مناس��ب ضدعفوني ش��ده اند، بنابراين بهتر است 
كشاورزان از اين نوع بذرها براي كشت استفاده كنند.

بوجاري عملي اس��ت كه در آن دانه هاي انواع غالت 
ش��امل گندم، جو يا برنج از پوس��ت و ساقه آن جدا 
مي شوند؛ همچنين در حين اين عمليات انواع بذر 
علف هاي هرز، اسپرم حش��رات و انواع آفت ها از آنها 
زدوده مي شود. مشاور وزير جهادكشاورزي همچنين 
درباره تامين كود گندمكاران اظهارداشت: با وجود آغاز 
فصل كشت و نياز كشاورزان به كودهاي مورد نياز، به 
دليل خودداري كامي��ون داران از بارگيري، حمل و 
نقل كود به استان هاي گندم خيز كشور با محدوديت 
روبرو شده بود اما اكنون بخشي از اين مشكالت رفع 
و روان سازي شده است. اسفنديارپور اضافه كرد: بر 
اساس اعالم شركت خدمات حمايتي كشاورزي، كود 
مورد نياز بخش كش��اورزي براي سال زراعي جديد 
)98-97( تامين است. سال زراعي در ايران از ابتداي 
مهر ماه هر سال آغاز مي شود و تا پايان شهريور ماه سال 
بعد ادامه دارد. اسفنديارپور گفت: طبق برنامه ريزي 
وزارت جهادكشاورزي در سال زراعي جديد بايد پنج 
ميليون و 800 هزار هكتار گندم آبي و ديم كشت شود 
كه تاكنون 27 درصد اين برنامه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته محقق شده است. به گفته مجري طرح 
گندم، از ابتداي فصل كشت تا 25 مهرماه امسال 220 
هزار هكتار كشت آبي و يك ميليون و 353 هزار هكتار 
كشت ديم اجرايي شده اس��ت و طبق برنامه بايد تا 
پايان فصل كشت يعني اوايل دي ماه سطح زيركشت 
گندم آبي در كشور به 2 ميليون هكتار و گندم ديم به 

سه ميليون و 800 هزار هكتار برسد.

سم ايراني كيفيت سم اروپايي 
را ندارد

مع��اون بهبود تولي��دات گياهي جهاد كش��اورزي 
آذربايجان غربي گفت: كيفيت س��موم موجود در 
بازار اس��تان برابر با كيفيت سموم اروپا نيست و اين 
بي كيفيتي سموم مختص به آذربايجان غربي نبوده 
و مربوط به كل كش��ور اس��ت. عبداهلل فتح اهلل زاده 
در گفت وگو با خبرنگار ايسنا با اش��اره به اينكه 15 
درصد سموم وارداتي به كشور سموم آماده هستند 
و مابقي به صورت ماده موثره وارد كش��ور شده و در 
آزمايش��گاه هاي مربوطه مورد رصد قرار مي گيرند، 
افزود: اس��تان اتحاديه خاصي براي واردات س��موم 
ندارد. معاون بهبود توليدات گياهي جهاد كشاورزي 
آذربايجان غربي اظهار كرد: سهم سرانه مصرف سم 
در آذربايجان غربي با وجود كشاورزي بودن استان، 
نسبت به سرانه كشور پايين بوده و همچنين سهم 
سرانه مصرف سم كشور نيز نسبت به دنيا پايين است. 
فتح اهلل نژاد با اشاره به اينكه در سال گذشته سميناري 
با حضور كارشناساني از آلمان و اتريش براي ترويج 
استفاده از سموم با كيفيت در استان برگزار شد افزود: 
با نظارت هاي جهاد كشاورزي شاهد توليد محصوالت 
با كيفيت در استان هستيم ولي با اين وجود با آرمان ها 
فاصله داريم. وي با اشاره به قيمت باالي گوجه فرنگي 
و پايين بودن كيفيت گوجه فرنگي هاي استان در سال 
جاري افزود: نوسانات شديد آب و هوايي در سال جاري 
و كشت محصول با استفاده از بذرهاي گواهي نشده، 
ضدعفوني و اصالح نشده علت اصلي كيفيت پايين 
محصول گوجه فرنگي امسال استان بود. فتح اهلل نژاد 
با تاكيد بر اينكه با نظارت جهاد كشاورزي بذر هاي 
مورد تاييد وارد استان مي شود و كيفيت را هرگز فداي 
قيمت نمي كنيم تصريح كرد: ورود بذرهاي قاچاق و 
بي كيفيت به استان يكي ديگر از داليل پايين آمدن 

كيفيت محصول گوجه فرنگي در استان بود.

ضرورت رفع تداخل اراضي 
ملي با اراضي زراعي 

رييس سازمان امور اراضي كشور گفت: اجراي طرح 
تداخل اراضي كشور به منظور تسريع در صدور اسناد 
مالكيت براي اراضي كش��اورزي ضروري اس��ت. به 
گزارش ايس��نا، عليرضا اورنگي در جريان سفر خود 
به استان يزد با اشاره به اجراي طرح تداخل اراضي در 
كشور اظهار كرد: اجراي اين طرح اقدامي براي كاهش 
نگراني بهره برداران و به نفع اراضي ملي و كشاورزان 
است. وي افزود: با پيگيري هاي صورت گرفته از سوي 
وزارت جهاد كش��اورزي و طبق ماده 54 قانون رفع 
موانع توليد ش��اهد تسريع در فرايند تعيين تكليف 

اراضي اختالفي بين كشاورزان و دولت خواهيم بود.
رييس سازمان امور اراضي كش��ور در ادامه با اشاره 
به صدور اسناد كش��اورزي به عنوان رويكرد جديد 
زيربخش اموراراضي جهت نهايي شدن اقدامات در 
حوزه رفع تداخالت ناشي گفت: رفع تداخل اراضي 
ملي با اراضي زراعي بايد در اولويت كاري مديريت امور 
اراضي سازمان جهاد كشاورزي باشد. فريد صيدي نژاد، 
معاون حفظ كاربري و يكپارچگي اراضي كشور هم 
با اشاره به اينكه كشاورزان در صورت هرگونه تغيير 
كاربري ابتدا به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ها 
مراجعه كنند، تصريح كرد: مجوز الزم با قيد فوريت 
براي آنها صادر خواهد شد. وي خاطرنشان كرد: همه 
فعاليت هاي دامداري، گاوداري، پ��رورش آبزيان و 
زنبور داري به موجب قانون جرم شناخته نمي شود و 
كشاورزان مي توانند جواز تاسيس و موافقت اصولي 

آن را دريافت كنند.
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كارشناس قيمت مصرف كننده مركز آمار در گفت وگو با »تعادل« توضيح داد

تورم استاني الگويي از مصرف مردم

يك كارشناس مسائل اقتصادي عنوان كرد

دستمزد نيروي كار ايران ناعادالنه است

آيسان تنها|
انتشار تورم استاني همواره با اظهاراتي از سوي 
كارشناسان اقتصادي همراه است ناظر بر اينكه 
اين تورم با چه سبدي و اوزاني محاسبه مي شود؟ 
اينكه آيا ويژگي هاي اقليمي و منطقه اي در اين 
سبد لحاظ شده؟ سهم كاالهاي وارداتي پوشش 
داده مي شود؟ اينها مواردي است كه كارشناس 
قيمت مصرف كنن�ده مركز آمار به آن پاس�خ 
داده و گفته اس�ت كه همه اس�تان هاي كشور 
يك س�بد دارند با وزن هاي مختلف. وزن هاي 
هر س�بد بر مبناي الگوي مصرف مردم منطقه 
تعيين مي ش�ود. به گزارش »تعادل«، شاخص 
تورم كه منتش�ر مي شود بس�ياري مي گويند 
اين ش�اخص گويا نيست. چگونه زندگي مردم 
گران شده ولي عدد تورم كل به اندازه كافي اين 
گراني را پوشش نمي دهد؟ انتشار تورم استاني 
هم به ش�ائبه ها افزود. اينكه تورم استان ها بر 
چه مبنايي محاس�به مي شود كه بعضا در چند 
درصد اخت�اف تورم دارن�د. در عين حال هم 
تورم هر منطقه با انتظارات هماهنگ نيس�ت. 
مثا بعضا ت�ورم يك منطقه مح�روم در صدر 
ليست بيشترين تورم ميان استان ها مي ايستند 
و تورم يك منطقه محروم ديگر در ميانه ليست. 
اينك�ه اين تورم چگونه محاس�به مي ش�ود و 
جزييات آن چيس�ت را در مشروح گفت وگو با 
زهره مالي كارشناس قيمت مصرف كننده مركز 

آمار بخوانيد: 
  ابت�دا از ش�ما درباره اه�داف انتش�ار تورم 
استان ها مي  پرس�م. بفرماييد انتشار تورم به 

تفكيك ايسنا چه فوايدي دارد؟
ابتدا بگويم ش��اخص قيمت مصرف كنند، متوسط 
وزني تغييرات قيمت را نسبت به زمان معين در نظر 
مي گيرد. به اين ترتيب كه يك س��بد ثابت در سال 
پايه مش��خص مي شود و در دوره هاي مختلف مورد 
قيمت گيري قرار مي گيرد. چيزي كه در محاس��به 
شاخص مهم است ابتدا وزن اقالم و سپس تغييرات 
قيمت اس��ت. وزن اقالم بيانگر آن است كه هر قلم 
در بودجه خانوار چه سهمي دارد و اين وزن در سال 
پايه بر اس��اس طرح درآمد و هزين��ه خانوار تعيين 
مي شود. هر قلم در هر استان وزني دارد كه متفاوت 
از استان ديگر اس��ت و اينطور نيست كه اقالمي كه 
تورم آنها محاسبه مي ش��ود در كل يك كشور يك 
وزن واحدي داشته باشند. حاال چرا ما تورم را استاني 
بررسي مي كنيم؟ چون تورمي كه استان سيستان و 
بلوچستان دارد متفاوت است از تورم استان تهران. 
به اين دليل متفاوت است كه الگوهاي مصرف مردم 
آنها متفاوت اس��ت و وزن هايي ك��ه در طرح هزينه 
درآمد براي اقالم استان سيستان و بلوچستان گرفته 
شده با وزن هاي استان تهران متفاوت است در عين 
حال تغيي��رات قيمتي هم بين دو اس��تان متفاوت 
است. تغييرات قيمتي كه طي يك دوره زماني )هر 
ماه(، توسط مامور آمار گير با مراجعه به مناطق مورد 
نظر در استان سيستان به دست مي آيد متفاوت است 
از تغييرات قيمتي كه مامور آمارگير از مناطق مورد 
نظر در اس��تان تهران به دست مي آورد. در مجموع 
آنچه در نهايت به عنوان شاخص و تورم كل منتشر 
مي شود، وضعيت  مجموع استان ها با هم را پوشش 
مي دهد ولي بيانگر وضعيت يك اس��تان نيست، لذا 
مرك��ز آمار براي دادن تصويري روش��ن از تغييرات 
قيمت ها در هراستاني بر اساس وزن هاي مربوط به 
همان استان، تصميم گرفت تورم استان ها را منتشر 
كند. تورم دهك ها هم بر همين مبنا منتش��ر ش��د 
براي اينك��ه تغييرات قيمتي اقالم مصرفي هر گروه 

شفاف تر شود.
  چه كمكي به سياست گذار مي كند؟

م��ا اين اطالع��ات را ماهانه براي روس��اي اس��تاني 
مي فرس��تيم. اي��ن اطالعات به آنه��ا كمك مي كند 
بفهمند كدام اقالم افزايش قيمت بيشتري را تجربه 
كرده اس��ت؟ ارايه اطالعات دقي��ق تغييرات قيمتي 
براي سياست گذاران اس��تاني به آنها كمك مي كند 
ك��ه بتوانند مديريت ه��اي الزم را در موارد گوناگون 

اعمال كنند.
بازخوردي هم داش��تيد؟ يعني نتيجه اي به دستتان 
رس��يده كه اي��ن آمارهاي ري��ز واقعا چ��ه تاثيري در 

برنامه ه��اي سياس��ت گذار دارد يا خي��ر؟ قاعدتا اين 
آمارها در تصميم گيري مديران موثر هستند. به ويژه 
زماني كه مباح��ث مربوط به تامين اق��الم مورد نياز 
مردم مطرح مي شود، مديران مي توانند عرضه مناسب 
كاالي مصرفي مورد نياز مردم را بر اساس اين اطالعات 

مديريت كنند.
  س�والي كه همواره مطرح مي ش�ود اين است 
كه آيا سبد مورد محاسبه حاوي اقام متفاوتي 
است؟ به هر حال در بعضي مناطق بعضي كاالها 
بيشتر مصرف مي شوند، مثل خرما در جنوب يا 

ماهي در شمال و همان جنوب و...
خير. براي كل كشور 451 قلم كاال در نظر گرفته شده 
اس��ت كه وابس��ته به اينكه چقدر آن كاال در منطقه 
مورد محاس��به مصرف مي شود به آن وزن داده شده 
اس��ت. مثال مردم مناطق ش��مالي غالبا برنج شمال 
مصرف مي كنند پس وزن برنج شمال در اين منطقه 
باال محاسبه شده ولي ممكن است مردم يك منطقه 
ديگر برنج شمال كمتر مصرف كنند و در عوض برنج 
خارجي بيشتر مورد استفاده باشد. در چنين شرايطي 
وزني كه به برنج شمال داده مي شود، بسيار كم و وزني 

كه به برنج خارجي داده مي شود باال مي رود.
  درب�اره كيفيت كاال چه برنام�ه  اي داريد؟ به 
هر حال كيفيت يك قلم كاالي مصرفي در يك 
منطقه ممكن اس�ت متف�اوت از كيفيت همان 
ن�وع كاال در منطقه ديگر باش�د و اي�ن اتفاقا 
قادر نيس�ت پوشش دهد كه گراني درباره يك 
كاال چطور منجر به آن ش�ده اس�ت كه كاالي 

كم كيفيت مشابه جايگزين شود.
ببينيد كيفيت آنطور كه مد نظر شماس��ت محاسبه 
نمي ش��ود و اصال امكان محاس��به آن نيست. چون 
ممكن اس��ت از يك كيفي��ت مش��خصي از كاال در 
يك منطقه وجود نداش��ته باش��د. با اين حال ما يك 
مشخصات عامي براي س��بد خود در نظر گرفته ايم 
كه بايد حتما رعايت شود. مثال مي گوييم رب گوجه 
فرنگي به اندازه يك كيلوگ��رم. يعني مامور آمارگير 
موظف است هر دوره قيمت حتما يك كيلوگرم گوجه 
فرنگي را محاسبه كند. در كنار آن يكسري مشخصات 
خاص هم وجود دارد كه در زمان آمارگير توسط مامور 
آمارگير تعيين مي شود. ممكن است مامور آمار گير 
تصميم بگيرد در يك استان قيمت يك رب با كيفيت 
بيشتري را بگيرد و ديگري براي محاسبات خود رب 

با كيفيت كمتري را مد نظر داشته باشد. 
 س�وال اينجاس�ت كه اگر مامور آمارگير هر 
م�اه رب هايي ب�ا كيفيت متف�اوت و در نتيجه 
قيمت هاي متفاوت انتخاب كن�د، چگونه اين 

جابه جايي پوشش داده مي شود؟
 درست است كه مامور آمارگير مختار است كه رب را 
با كيفيت مورد نظر خود انتخاب كند ولي موضوعي 
كه در اين ميان اهميت دارد اين اس��ت كه بايد حتما 
مشخصات ربي كه اين ماه قيمت آن برآورد مي شود 
با مشخصات ربي كه ماه بعد قيمت آن در نظر گرفته 
مي شود، يكي باشد. يعني در ماه بعد همان برند از رب 
و با همان وزن ماه قبل مورد بررس��ي قرار گيرد. بنابر 
آنچه گفتم مشخصات عام غير قابل تغيير هستند ولي 

موضوعات خاص خير.
  در ماه ه�اي اخير ب�ه دلي�ل گراني ها برخي 
گزارش ه�ا وج�ود دارد مبني ب�ر اينكه برخي 
كارخانه ه�ا، اقدام به كوچك ك�ردن محتواي 
بس�ته بندي مي كنند. به اين ترتي�ب كه مثا 
مقدار كمتري از ميزاني كه روي بسته بندي كاال 
نوشته شده در داخل آن محتوا درج مي كنند. 
اين موضوع ممكن است مانع از آن شود كه تورم 
به صورت دقيق پوشش داده شود، براي آن چه 

برنامه اي داريد؟
اين موضوعي است كه اخيرا درباره آن مباحث زيادي 
شده. در نهايت مركز آمار ايران روشي اتخاذ كرد كه 
به موجب آن بتواند بر مبناي وزن اندازه گيري شود. 
به اين معنا كه اگر رب يك كيلوگرمي باشد و اكنون به 
دليل كاهش قدرت خريد مردم تبديل شده باشد به 
بسته هاي 800 گرمي بايد تبديل وزن صورت گيرد. 
با يك تناس��ب گيري س��اده قيمت يك كيلوگرم به 
دست بيايد. مركز آمار ايران به دنبال آن است كه همه 
مواردي ك��ه بتواند ما را به عدد دقيق تري از وضعيت 

قيمت ها برساند به كار ببندد.

  اكن�ون فق�ط بح�ث اي�ن مطرح نيس�ت كه 
كارخانه ه�ا م�واد را در بس�ته بندي هاي 
كوچك تري كه بيانگر وزن هاي كمتري اس�ت 
اراي�ه كنند. بعضا مصرف كنن�دگان مي گويند 
كه در همان بسته بندي هاي قبلي كاالي كمتر 
ارايه مي شود. يعني كارخانه داري كه نتوانسته 
قيمت كاالي خود را افزايش دهد، از طريق كم 
كردن كاالي درون بس�ته بندي در همان بسته 
قبلي اق�دام به ف�روش كاال مي كن�د. طبعا در 
چنين شرايطي مركز آمار به راحتي نمي تواند 
قيمت هاي جديد را به صورت دقيق به دس�ت 

آورد. چه مكانيزمي براي اين موارد داريد؟
ببينيد اگر قرار باش��د كارخانه در بس��ته بندي آب و 
هوا پر كند و... ديگر كاري از ما س��اخته نيس��ت. اين 
موارد و مس��وول رس��يدگي به آن به عهده سازمان 
استاندارد اس��ت. ما نمي توانيم و ابزارهاي آن را هم 
در اختيار نداريم كه بررس��ي كنيم كارخانه داران از 

چه روش هايي براي كم ك��ردن محتواي كااليي كه 
مي فروش��ند اس��تفاده مي كنند تا بتوانند سود قبل 
را به دس��ت بياورند. ما فقط مي توانيم در صورتي كه 
اين جابه جايي ها قابل مشاهده است از راه هايي براي 
تبديل وزن استفاده كرده به اعداد واقعي تري برسيم.
  قبول داريد كه اين خأل است و باعث مي شود 
تغيير قيمت بس�ياري از كاالها پوش�ش داده 
نش�ود؟ و اصا از داليل عدم اعتم�اد مردم به 
برخي از آمارها از همين عوامل ناشي مي شود؟ 
به ه�ر حال م�ردم افزايش قيمت را احس�اس 

مي كنند كه پوشش داده نمي شود.
ببينيد به هر حال اين بخش به عهده ما نيست. پيش تر 
هم گفتم دس��تگاه هايي وجود دارند كه مس��ووليت 
مس��تقيم رس��يدگي به تخلفات اينچنيني به عهده 
آنهاس��ت. ما به اين بح��ث ورود نمي كنيم چون در 

وظايف ما هم نيست.
  تفاوت اوزان را بر چه مبنايي در نظر مي گيريد؟ 
بسياري از مواقع وقتي گزارش هاي مركز آمار 
ايران مي آيد كارشناس�ان از يك ناهمگني در 

آماره�ا خبر مي دهند كه برايش�ان قابل درك 
نيست. مثا اينكه تورم در ميان مناطق مرزي 
بسيار متفاوت است، يا در ميان مناطق ساحلي. 
م��ا اوزان را بر اين مبنا در نظ��ر نمي گيريم كه فالن 
مناطق چه ويژگي هايي دارند. در واقع اينكه منطقه اي 
مرزي، ساحلي يا توريستي باشد تاثيري در وزن اقالم 
آن ندارد، چيزي كه براي ما اهميت دارد الگوي مصرف 
مردم منطقه اس��ت. ما در ايران 31 استان داريم. در 
مركز آمار ط��رح هزينه درآمد اجرا مي ش��ودكه در 
آن 38 هزار خانوار را در س��طح كل كش��ور مشخص 
كرده و به آن مراجعه مي كند و مي پرس��د شما براي 
اين اقالم كاال چقدر هزينه  كرده ايد؟ بعد بستگي به 
الگوي مصرف اس��تان به كاالها وزن داده مي ش��ود. 
يعني اگر مشخص ش��ود كه كاالي X در يك استان 
بيشتر مصرف مي شود، وزن آن بيشتر مي شود. در نظر 
بگيريد كه همين مسائل اقليمي و فرهنگي كه گفتيد 
ممكن است در مصرف خانوار تاثير داشته باشند در 
اين روش پوشش داده مي شوند. به اين ترتيب كه مثال 
مردم جنوب كه خرماي بيشتري مصرف مي كنند و 
تعداد دفعاتي كه اين كاال را مي خرند بطور ميانگين 
بيشتر از ساير كاالهاست در اين مدل محاسبه مي شود 
و در نتيجه وزن آن بيشتر است و تغييرات تورمي آن 
در آن منطق��ه در تورم كل تاثير بيش��تري از كااليي 
خواهد داشت كه در اين منطقه كمتر مصرف مي شود.
  برخي سواالت هم مطرح است مثل اينكه در 
برخي استان ها ممكن است ويژگي يك منطقه 
كاما متفاوت از منطقه ديگر باش�د. مثا يك 
شهر توريستي مانند آستارا در كنار يك شهر 
ديگر مانند آس�تانه اش�رفيه در استان گيان 
ممكن اس�ت تفاوت قيمت�ي را متفاوت حس 
كنن�د. ولي در نهاي�ت اين م�وارد در تورم كل 
پوشش داده نمي شود، احتمال اينكه به سمت 
به دس�ت آوردن ت�ورم جزيي تري ه�م برويد 

وجود دارد؟ 
ببينيد شاخص كل از جزييات به دست مي آيد. در هر 
استان ما چند منطقه ش��هري داريم و در هر منطقه 
ش��هري هم قيمت اقالم را مي گيريم. س��عي كرديم 
پوشش حداكثري بدهيم. مثال استان مركزي، گيالن 
و... ممكن است چند منطقه شهري را شامل شوند. در 
اين بخش بيشتر تمركز بر تفاوت شهر و روستااست. 
چون تورم در مناطق شهري و روستايي تفاوت دارد، 
به اندازه اي كه بايد تفكيك ه��ا را در نظر گرفت ولي 

شهرها به تفكيك ارايه و منتشر نمي شود. 
  نكته ديگر درباره حذف برخي كاالها از سبد 
هزينه خانوار به خاطر گراني اس�ت. در چنين 

شرايط گراني چطور پوشش داده مي شود؟
ببينيد تغيير س��ال پايه به همين خاطر اس��ت. طي 
دوره هاي زماني ممكن است كه تعدادي كاال از سفره 
خانوار حذف شوند. اين ممكن است به داليل مختلفي 

صورت بگيرد. و در مقابل كاالهاي ديگري به س��بد 
هزينه خانوار اضافه شود، طبيعي است كه در چنين 
شرايطي با تغيير س��ال پايه كاالهاي مورد استفاده 
م��ردم به روز مي ش��ود و ديگر كاالهاي��ي كه حذف 

مي شوند محاسبه نمي شوند.
  خب نكته همين جاس�ت. كاال حذف مي شود 
و ديگر در س�بد خانوار نيس�ت، در عين حال 
مشخص نمي شود كه آنقدر گران شده كه حذف 
ش�ده. نكته اينجاس�ت كه اين موضوع خود را 
در تورم نش�ان نمي دهد و مشخص نيست چه 

اتفاقي افتاده است.
ببينيد كاال ضريب اهميت خ��ود را حفظ مي كند تا 
با تغيير س��ال پايه اقالم تغيير كن��د. اگر كال خريد و 
فروش نش��ود كه ما قيمت نمي گيري��م. وقتي مامور 
آمارگير به كارگاه مراجعه مي كن��د صرفا كاالهايي 
كه در بازار معامله شده است را قيمت گيري مي كند. 
محاسبه افزايش قيمت كاالهاي مصرفي مردم مورد 
محاسبه ماست. اينكه كاالهايي كه مصرف مي كنند 
در چه شرايط قيمتي قرار دارند. براي محاسبه باقي 
موارد بايد به بررس��ي هاي ديگ��ري پرداخت. با اين 
حال ما سبد را بگونه اي در نظر گرفته ايم كه كاالهاي 
مصرفي مردم پوشش داده شوند و تغيير و تحوالت در 

نرخ ها پوشش داده شود. 
  با كاالهاي وارداتي چطور برخورد مي كنيد؟ 
برخي نمايندگي هاي خارجي اكنون بساط خود 
را جمع كرده و رفته اند دقيقا به خاطر گراني. اين 

موارد پوشش داده مي شود؟
ما برخي اقالم وارداتي را محاسبه مي كنيم. با اين حال 
اقالم حذف شده، از محاسبات ما هم حذف مي شوند. 
در ع��وض كاالي جايگزين در نظر گرفته مي ش��ود. 
كااليي كه ويژگي ه��اي نزديكي دارد به جاي كاالي 
قبلي مي نش��يند. مثال اگر برندي جمع كرده است، 
 كاالهاي جديدي جايگزين ش��ده است ما مي توانيم 
كاالهاي جايگزين شده را محاسبه كنيم. به عبارتي 
راه ديگ��ري هم وجود ندارد. به ه��ر حال كااليي كه 
حذف شده ديگر تغييرات قيمتي ندارد كه بخواهيم 
آن را فروش دهيم. با اين حال ما براي برطرف كردن 
نواقص اين روش برنامه اي هم داريم. اينكه اگر كااليي 
حذف ش��د و كاالي ديگر جايگزين ش��د، ما اقدام به 
بررسي قيمت گذشته كاالي جايگزين شده مي كنيم 
و تورم آن را از همان گذش��ته محاسبه مي كنيم كه 

نقصي در اين باره پيش نيايد.
  اين مدلي كه تورم اس�تان منتش�ر مي كنيد 
اطاعات كافي نمي دهد كه در هر اس�تان چه 
چيز گ�ران ش�ده و وزن هر كاال چقدر اس�ت، 

برنامه اي براي ارايه جزييات بيشتر نداريد؟
اين جزييات در اختيار مسووالن استاني قرار مي گيرد 
با اين حال اگر نياز باشد و در خواست شود به صورت 

عمومي هم منتشر مي كنيم.

يداهلل دادگر، اقتصاددان، با اش��اره به حداقل سهم ۲5 
درصدي كه براساس مطالعات سازمان بين المللي كار 
براي دستمزد نيروهاي كار در هزينه هاي واقعي بنگاه ها 
درنظر مي گيرند، گفت: دس��تمزد در كشور ما نسبت 
به همان استاندارد ناعادالنه جهاني، بسيار پايين تر و 
ناعادالنه تر اس��ت. با اين وجود، فكر كردن به افزايش 
حداقل دستمزد به عنوان تنها راهكار، درست به نظر 
نمي رسد. افزايش دستمزد كارگران بدون قرار گرفتن 
در چارچوب يك بسته سياستي فراگير و سازگار با ديگر 

بخش هاي اقتصادي، اثرگذار نيست. 
وي ادامه داد: اوضاع عموم��ي در اقتصاد ايران، چه در 
حوزه كارگري و چه در حوزه هاي ديگر، دشواري هاي 
اساسي به همراه دارد. بايد توجه كرد كه بحث بازار كار، 
دستمزد كارگر و استفاده از الگوي مشاركتي  در شرايط 
مشكل آفريني مطرح مي ش��ود. اگر همه دستگاه ها و 
واحدهاي اقتصادي و به خصوص دستگاه هاي مرتبط 
با بازار كار، كار خودشان را به درستي انجام مي دادند، 
به راحتي و با اطمينان بيشتري مي شد مسائل كارگري 

را تحليل كرد. متاس��فانه به خاطر مشكالت گوناگون 
اقتصادي ايران، بخش كارگري هم با نارس��ايي هاي 
خاص خود و حتي با دشواري هاي بيشتري درگير است. 
از همين رو، هم تحليل آن دش��وار است و هم اجرايي 
كردن برنامه ه��ا و الگوهاي مش��اركتي و موضوعاتي 

همانند آن.
او اف��زود: اما در م��ورد اصالح دس��تمزد كارگران و به 
مشاركت گرفتن كارگران در مديريت و سود واحدها؛ 
اين بحث يك ريشه تئوريك دارد. از لحاظ علمي، پس 
از آنكه الگوي ارتدوكس نئوكالسيك در حوزه تعيين 
دستمزد جواب نداد و رضايت نيروي كار را جلب نكرد، 
تعدادي از اقتصاددان خود جريان اصلي علم اقتصاد به 
اين فكر افتادند كه روش هايي براي بهبود موضوع مطرح 
كنند. يكي از اين راه ها طرح بحث مشاركت بود. البته در 
 Fair( كنار بحث مشاركت، موضوع دستمزد منصفانه
Wage(، دستمزد عادالنه )Just Wage(، دستمزد 
كارانه اي )Effective Wage( و مشابه آن نيز مطرح 
شد. در حقيقت، اين مبحث در طبيعت تكاملي خود 

تئوري اقتصادي قرار گرفت. اين امر خود نشان دهنده 
اهميت عمومي و جايگاه جهاني اصالح دستمزد، طرح 

مشاركت كارگران و مانند آن است.
اين اقتصاددان با اشاره به وضعيت اقتصاد ايران، گفت: 
در ص��ورت فراهم آمدن بس��ترهاي الزم در اقتصاد و 
بازار كار ايران، مي توان تئوري مشاركت را پياده كرد. 
اما ش��رايط فعلي اقتصاد ايران بس��ترهاي الزم براي 
اج��راي آن را ندارد. خالصه اينك��ه؛ بعد از ناكارآمدي 
الگوي تعيين دس��تمزد نئوكالسيك ارتدوكسي، كه 
فرمول آن، ارزش به��ره وري نهايي را مالك پرداخت 
دس��تمزد قرار مي داد خود اقتصاددانان جريان اصلي 
)از نئوكالسيك ها و كينزي ها( به سوي اجرايي كردن 
الگوهاي دستمزد منصفانه، الگوي مشاركتي و مانند 

آن گرايش پيدا كردند.
دادگ��ر گفت: اگر ما هم بپذيريم كه نخس��ت؛ نيروي 
كار براي اقتصاد كش��ور و توجه به منزلت انساني آنها 
اهميت دارد، دوم؛ دس��تمزد، موضوعي كليدي است 
و سوم؛ دستمزد نيروي كار در ايران پايين است و حق 

حقيقي آنها را تامين نمي كند، سپس مي توان به سمت 
الگوي مش��اركتي و الگوهاي بهبود دستمزد رفت. با 
فرض ش��رايط عادي، هم بنگاه ها و هم بخش عمومي 
مي توانند به موضوع مشاركتي و بهبود زندگي نيروي 
كار ورود كنند. جالب توجه است در كشورهايي كه اين 
الگو اجرايي شده، خود بنگاه هاي اقتصادي هم مشوق 
بهبود حقوق كارگر و اجراي الگوي مشاركتي بوده اند. 
آنها اين رويكرد را داش��تند كه اگر دستمزد منصفانه 
يا به قول خودشان، دس��تمزد كارانه محور بپردازند و 
مشاركت كارگران در مديريت واحدها و در سود را جدي 
بگيرند، مي توانند به افزايش بهره وري كمك كنند. به 
عبارت ديگر، در شرايط اس��تاندارد بازار كار و با فرض 
ثبات ساير ش��رايط، رفتن به سوي دستمزد منصفانه 
و الگوي مشاركتي، با توليد و درآمد بيشتر هم سازگار 
اس��ت يعني منطق علمي و اقتصادي و تجربه عملي 

همراه اين الگوها است.
او ادامه داد: اما آشكار است كه اگر اين موضوع به درستي 
تبيين نظري و علمي نشود، مقامات موثر در بازار كار هم 

به آن اهميت ندهند و بنگاه هاي اقتصادي متوجه منافع 
آن نش��وند، نمي توان وارد اين عرصه جديد و گفتمان 
مربوط به آن شد. اكنون مشكل اقتصادي ما بطور كلي 
و مشكل بازار كار و دستمزد نيروي كار، ساختاري است 
و بسترهاي عملياتي كردن الگوي مشاركتي و مانند آن 
در جامعه ما مهيا نيس��ت. به عالوه، به نظر مي رسد در 
كشور ما مقامات موثر در بازار كار هنوز آن را به عنوان 
يك مساله نشناخته، و به همين خاطر، عزمي هم براي 
اصالح آن ندارند. اما عقالني اس��ت كه بايد مشكل را 
پذيرفت و براي بهبود دستمزد نيروي كار بسترسازي 
كرد. يعني دولت و بخش عمومي از يك سو، و بنگاه هاي 
اقتصادي از سوي ديگر، بايد به اين سمت بروند چراكه 
اين امر به نفع خود بنگاه ها هم است. در عين حال جوامع 
كارگري هم بايد به مطالبه و حقوق خود توجه كنند و 
آنها نيز موضوع را پيگي��ري كنند. اما بايد باور كرد كه 
دشواري اصلي اقتصاد و بازار كار ما، دشواري حاكميتي 
و مديريتي، و دش��واري رفتاري بنگاه هايي اس��ت كه 

متقاضي نيروي كار هستند.

 Mon. Oct 22 .   دو شنبه    30 مهر 1397   12 صفر 1440  سال پنجم    شماره   1228  2018 

انصراف توليدكننده از توليد
ايس�نا| افزايش نرخ ارز و به تب��ع آن افزايش 
تورم در اقتصاد نه تنها باعث رونق توليد و افزايش 
صادرات نشده، بلكه عمال همه هزينه ها را بر گرده 
صنعت تحميل كرده؛ بطوريكه يك اقتصاددان 
معتقد اس��ت توليدكنن��دگان به اي��ن نتيجه 
رسيده اند كه هزينه س��رمايه گذاري در صنعت 
بيش از منافع آن اس��ت؛ لذا ادامه فشار به توليد 

منجر به تعديل نيرو خواهد شد.
زهرا كريمي، با بيان اينكه تورم ضرورتا نمي تواند 
باعث ضرب��ه زدن به بنگاه هاي توليدي ش��ود، 
اظهار كرد: برخي اوقات تورم باال و قيمت باالي 
ارز مانعي س��ر راه افزايش صادرات و رونق توليد 
نيست. براي مثال تركيه در دهه 1۹۹0 با اينكه 
تورم بسيار بااليي را تجربه مي كرد اما صادرات و 
توليدش بسيار رشد كرد. علت اصلي هم اين بود 
كه متناسب با افزايش نرخ تورم، نرخ ارز هم تعديل 
مي ش��د؛ بنابراين محصوالت توليدي جذابيت 
صادراتي خود را حفظ كردند. از اين طريق بود كه 
فضاي توليد صنعتي در تركيه در دوران تورمي 

رونق داشت.
او با اشاره به برخي از نظرسنجي ها مبني بر اينكه 
حدود ۷۹ درصد از صنعتگران اتاق بازرگاني تهران 
اوضاع آينده را نامناسب ارزيابي مي كنند، ادامه  
داد: چشم انداز نگران كننده نسبت به آينده باعث 
مي شود صنعت بسيار بيشتر از گذشته تحت فشار 
باشد و ضعيف ش��ود. كاهش درآمدهاي نفتي و 
تحريم ه��اي بانكي در كنار ت��ورم باعث نگراني 
صنعتگران شده كه نتيجه اش عدم سرمايه گذاري 

بيشتر در اين حوزه است.
اين اقتصاددان با بيان اينكه سرمايه گذاران صنعتي 
به اين نتيجه  رسيده اند كه هزينه  سرمايه گذاري 
در صنعت بيش از منافع آن است، اظهار كرد: البته 
شرايط تورمي باعث مي شود صنعتگران احساس 
نااطميناني داشته باشند، چراكه نمي دانند قيمت 
تمام شده در ماه هاي آينده چقدر افزايش خواهد 
يافت و با قيمت هاي فزاينده توليدات تا چه حد 
ب��ازار فروش خواهد داش��ت. در عين حال توليد 
صنعتي در شرايط كنوني به خاطر سخت تر شدن 
واردات ماش��ين آالت و تجهيزات، م��واد اوليه و 
كاالهاي واسطه اي به خطر افتاده است. در چنين 
شرايطي قاعدتا رش��د توليد صنعتي نمي تواند 

تداوم داشته باشد.
او با اشاره به برخي اخبار مبني بر تعديل نيرو در 
حوزه هاي صنعتي، به نقش مهم صنعت در ايجاد 
اشتغال اشاره كرد و گفت: بديهي است زماني كه 
صنايع و توليدات ما تحت فشار باشند مجبورند 
براي حفظ خود به تعديل نيرو هم دست بزنند. 
در حال حاضر بنگاه هاي صنعتي از يك طرف به 
خاطر تحريم ها و كاهش واردات اقالم مورد نياز 
خود تحت فشار هستند و از طرف ديگر به خاطر 
كاهش قدرت خري��د، تقاضاي كمت��ري براي 

محصوالت صنعتي هم وجود دارد.
كريمي با بيان اينكه در شرايط فعلي بازي هاي 
سياس��ي و بروز تنش هاي داخلي به بدتر شدن 
فضاي كس��ب و كار كمك مي كند، گفت: بطور 
مثال در ش��رايطي كه بهبود رواب��ط تجاري با 
اتحاديه اروپا در اولويت سياست خارجي است، 
گروهي با افزايش ارتباط ب��ا اروپا هم مخالفت 
مي كنند. مث��ال اتحاديه اروپا سال هاس��ت كه 
مي خواهد يك دفتر در ته��ران باز كند اما تا به 
 FATF حال امكان پذير نبوده يا لوايح مربوط به
همچنان با مخالفت شديد گروهي مواجه است؛ 
در حالي كه ادامه اينگونه برخوردها براي اقتصاد 

ايران بسيار پرهزينه است.

افزايش حقوق در اختيار 
دولت است

ايلنا|عزت اهلل يوس��فيان مال )نماين��ده حوزه 
انتخابيه آمل و الريجان و عضو كميسيون برنامه، 
بودجه و محاس��بات مجلس ش��وراي اسالمي( 
در گفت وگ��و ب��ا خانه ملت، با اش��اره ب��ه توافق 
رييس جمهور براي افزايش حقوق كاركنان، اظهار 
داش��ت: دولت براي افزايش حق��وق كاركنان دو 
روش دارد، يكي روش ارزشيابي است كه كاركنان 
بر اساس نحوه عملكرد نمره مي گيرند و طبق آن 

بين 3 تا 5 درصد افزايش حقوق خواهند داشت.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
ب��ا تاكيد براينكه افزايش حق��وق در هر دو روش 
در اختيار دولت اس��ت، گفت: در گام دوم دولت 
مي تواند در سقف بودجه مصوب افزايش حقوق 
ساالنه را اعمال كند، مثال به دولت در قانون بودجه 
اجازه داده مي شود حقوق كاركنان را تا ۲0 درصد 
افزايش دهد و دولت بر اساس سقف بودجه مي تواند 

تا درصد مشخص شده حقوق ها را افزايش دهد.
نماينده مردم آمل و الريجان در مجلس ادامه داد: 
دولت تا جايي مي تواند افزايش حقوق ها را اعمال 
كند كه از س��قف بودجه باالتر ن��رود و به عبارتي 
بدهكار نشود، اما امس��ال براي افزايش حقوق ها 
دستورالعمل پلكاني در نظر گرفته شد كه متناسب 
با حقوق دريافت��ي افزايش ها صورت گيرد يعني 
فردي كه كمتر حقوق مي گي��رد درصد افزايش 

حقوق او بيشتر باشد.
وي بيان داشت: دريافت ماليات نيز پلكاني است. 
فردي كه دريافتي بيشتري دارد ماليات بيشتري 
هم پرداخت مي كند و بر عكس، حقوق كمتر درصد 

ماليات كمتر.
يوسفيان مال در ادامه، در خصوص ميزان افزايش 
مجدد حقوق ها اظهار داش��ت: از نگاه قانوني بايد 
افزايش حقوق ها متناسب با تورم باشد. اما سوال 
اينجا است كه آيا دولت پول و اعتبار كافي براي اين 

افزايش و پرداخت را دارد؟
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
در پاي��ان، تاكيد كرد: به هر ح��ال دولت افزايش 
حقوق ها را بايد در حد بودجه مصوب انجام دهد و 
اين كار با رعايت دستورالعمل پلكاني صورت گيرد.

  م�ا برخ�ي اق�ام وارداتي را محاس�به 
مي كنيم. با اين حال اقام حذف ش�ده، از 
محاسبات ما هم حذف مي شوند. در عوض 
كاالي جايگزي�ن در نظر گرفته مي ش�ود. 
كااليي كه ويژگي هاي نزديكي دارد به جاي 
كاالي قبلي مي نشيند. مثا اگر برندي جمع 
كرده است،  كاالهاي جديدي جايگزين شده 
است ما مي توانيم كاالهاي جايگزين شده 
را محاسبه كنيم. به عبارتي راه ديگري هم 

وجود ندارد 

برش



دانش و فن10اخبار

خريد و فروش ارز ديجيتال جرم است

تهديد امنيت كاربران با عضويت در شبكه هاي هرمي 
گروه دانش و فن   

 حدود يك سال اس��ت كه ارزهاي ديجيتال به دليل 
نوسانات بسيار زياد قيمت آنها، بر سر زبان ها افتاده اند 
و برخ��ي افراد كه به دنبال خري��د و فروش اين ارزها 
هستند، به دنبال راهي براي مبادله و خريد اين ارزها 

مي گردند.
از طرفي در اين بازار داغ خريد و فروش ارز ديجيتال، 
كالهبرداران و هكرها نيز بيكار ننشسته اند و به دنبال 
فرصتي براي كالهبرداري در اين حوزه هستند. آنها 
اين بار با راه اندازي سايت هايي براي خريد و فروش ارز 
ديجيتال، ابتدا با تبليغات نظر مشتريان اين حوزه را به 
سوي خود جلب و مشتريان را ترغيب به واريز وجهي 
به حساب آنها براي خريد ارز ديجيتالي مي كنند و پس 
از دريافت وجه، ديگر پاسخگوي مشتري نخواهند بود.

اين در حالي اس��ت كه خريد و ف��روش ارز در فضاي 
مجازي نيز غيرمجاز و غيرقانوني است و خريداران ارز 
مي بايس��ت با مراجعه حضوري به صرافي هاي مجاز 
كه مجوز خود را از بانك مركزي دريافت كرده اند و با 
دريافت فاكتور معتبر با امضاي مجاز و ممهور به مهر 
صرافي داراي مجوز و همچنين نام و امضاي مشتري 
اقدام به خريد و ف��روش ارز كنند،  چرا كه طبق ماده 
23 دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر 
صرافي ها، هيچ صرافي مجازي مجوز خريد و فروش 
و فعاليت ندارد و صرافي ها در ازاي خريد و فروش ارز، 
مي بايس��ت فاكتور معتبر به مشتري ارايه دهند و در 
صورت تخلف، مشتري حق شكايت از آنها را خواهد 
داش��ت. در صورتي كه خري��داران و كاربران اقدام به 
خريد ارز به صورت مجازي يا عضويت در شبكه هاي 
اجتماع��ي يا  هرم��ي  كنند  و  مورد سوءاس��تفاده و 
كالهبرداري قرار بگيرند، در مراجع قانوني نمي توانند 
پيگير حق خود شوند چرا كه در قانون عضويت در اين 
شبكه ها و خريد به صورت مجازي غيرقانوني است، 
در همين خصوص مركز مديريت امداد و هماهنگي 

عمليات رخدادهاي رايانه اي با اعالم هش��دار نسبت 
به مخاطرات عضويت در شبكه هاي هرمي استخراج 
ارزهاي رمزپايه، از كاربران خواست از عضويت در اين 

شبكه ها پرهيز كنند.
مركز ماه��ر اعالم كرد: مش��اهدات اخي��ر حاكي از 
افزايش چش��مگير پيام هاي فريبنده اي اس��ت كه 
در فض��اي مجازي براي ترغيب كارب��ران به نصب يا 
اجراي برنامه هايي با قابليت استخراج رمزهاي ارزپايه 
)عموما بيت كوين( منتشر مي شوند. اين مجموعه ها 
نوعا از ساختار بازاريابي هرمي نيز استفاده مي كنند 
تا از ارتباطات افراد براي افزايش گس��تره نفوذ خود 

بهره ببرند.
مطالعات نشان مي دهند كه ادعاها و وعده هاي مطرح 
ش��ده در اغلب موارد كذب بوده و اين ابزارها عالوه بر 
احتمال آسيب زدن به سخت افزار رايانه ها، مي توانند 
سرمنشا مخاطرات جدي امنيتي باشند. به اين ترتيب 
به كاربران و مديران بطور جدي توصيه مي ش��ود كه 

از عضويت در اين شبكه ها پرهيز و ممانعت كنند.
بررسي هاي انجام شده نش��ان مي دهد كه برخالف 
ادعاهاي مطرح ش��ده، از منظر اقتصادي و با توجه به 
انرژي الكتريكي صرف شده، انجام اين كار با استفاده 
از رايانه هاي معمول، حت��ي در صورتي كه گرداننده 
شبكه هرمي و افراد باالدست چيزي از عايدات طلب 
نكنند، اقتصادي نخواهد بود. به همين دليل در سطح 
جهان، انجام اين امور به صورت قانوني )و نه با سرقت 
مناب��ع ديگران( ب��ا تكيه بر س��خت افزارهاي خاص 
منظوره و با اتكا به پردازنده هاي گرافيكي پيش��رفته 

انجام مي گيرد.
ذكر اين نكته حايز اهميت اس��ت كه با بيشتر شدن 
بار محاس��باتي پردازنده ها براي اس��تخراج ارزهاي 
رمزپايه )ديجيتال(، در رايانه هاي معمول و افزايش 
مصرف توان، دماي سيس��تم افزايش خواهد يافت و 
اين خود سبب كاهش دوام دستگاه و احيانا آسيب به 

آن مي شود. بنابراين حتي براي آزمايش نيز تصميم به 
ورود به اين شبكه هاي هرمي منطقي نيست. 

همچني��ن اگرچه به دليل تعدد اي��ن ابزارها فرصت 
تحليل رفتاري همه آنها موجود نبوده است، اما نكته 
نگران كننده اصلي در اين خصوص اين است كه با تكيه 
بر هر يك از روش هاي معمول براي انجام اين امور به 
صورت هرمي )اجراي برنامه هاي اجرايي ارايه ش��ده 
يا نصب افزونه هاي معرفي شده در مرورگرهاي وب( 

كاربر و ش��بكه ميزبان او در معرض دسترسي فراهم 
آورنده اين ابزارها يا س��اير مهاجمين قرار مي گيرند 
و اين خود مي تواند س��رآغاز حمالت جدي تر باشد. 
در خصوص كاربراني كه مالك رايانه يا بس��تر شبكه 
متصل به آن نيس��تند، عضويت در اين ش��بكه هاي 
هرمي مي تواند توام با جرايمي چون سوءاس��تفاده از 

منابع عمومي يا خيانت در امانت نيز باشد.
به اين ترتيب به كاربران و مديران، مجددا توصيه اكيد 

مي ش��ود كه از ورود به اين شبكه ها و نصب ابزارهاي 
مرتبط با آنها پرهيز و ممانعت جدي به عمل آورند.

از س��ويي ديگر كاربران بهتر اس��ت فري��ب پيام ها و 
تبليغات وسوسه انگيز را نخورند چون وعده سود بيشتر 
سرابي بيش نيست و اين پيام ها و تبليغات گسترده 
و وسوسه انگيز راهي است براي فريب كاربران،  از اين 
رو كاربران بايد هشيار باش��ند تا در معرض حمالت 

سايبري هكرها قرار نگيرند .

ورج |گوگل قصد دارد از توليدكنندگان موبايل در اروپا 
به دليل نصب پيش فرض اپليكيشن هاي اختصاصي خود 
نظير پلي استور و گوگل كروم ۴۰ دالر به ازاي هر دستگاه 
بگيرد.  اخباري كه به تازگي در فضاي مجازي منتشر شده 
بود حاكي از آن است كه گوگل قصد دارد از توسعه دهندگان 
اپليكيشن هاي اندرويدي در اروپا براي استفاده از فروشگاه 
اينترنتي پلي اس��تور حق امتياز دريافت كند. اما حاال بر 
اساس اسنادي كه در وب سايت the verge منتشر شده 
است، مي توان دريافت كه توليدكنندگان موبايل موظف 
خواهند بود ب��راي قرار دادن فروش��گاه اينترنتي گوگل 
پلي استور در گوشي هاي اندرويدي در اتحاديه اروپا مبلغ 
۴۰ دالر را بپردازند كه در مجموع براي اين ش��ركت هاي 
توليدكننده مبلغ بسيار باال و هنگفتي خواهد شد.  پس 
از آنكه اتحاديه اروپا شركت امريكايي گوگل را تحت تاثير 
فعاليت هاي انحصار گرايانه جريمه كرد، حاال اين شركت 
به نظر مي رسد كه تصميم جديدي را در خصوص رفتار و 
فعاليت در كشورهاي اروپايي اتخاذ كرده است و اعالم كرده 
كه قصد دارد از اين پس از توسعه دهندگان اپليكيشن هاي 
اندرويدي براي اس��تفاده از پلت فرم فروش��گاه آنالين و 

اينترنتي گوگل پلي استور حق امتياز دريافت كند.  
به نظر مي رسد كه اين شركت ها بايد براي نصب مجموعه اي 
از برنامه هاي خدمات موبايلي گوگل كه شامل فروشگاه 
اينترنتي و آنالين گوگل پلي اس��تور نيز مي ش��ود، روي 
گوش��ي هاي اندرويدي مبلغ ۴۰ دالر به ازاي هر دستگاه 
گوش��ي را به گوگل تقديم كنند كه اين هزينه با توجه به 
كشور و نوع دستگاه قابل تغيير است و براي دستگاه هايي 
كه از نخستين روز از دومين ماه سال آينده 2۰۱۹ ميالدي 

)اول فوري��ه 2۰۱۹( و بعد از آن فعالس��ازي مي ش��وند، 
اجرايي و اعمال خواهد ش��د. گوگل جهت پوشش دهي 
هزينه هاي صدور مجوز به توليدكنندگاني كه قصد نصب 
اپليكيشن هاي گوگل نظير مرورگر گوگل كروم و فروشگاه 
پلي اس��تور را دارند، قراردادهاي مجزايي را ارايه مي دهد 
كه البته گوگل تاكنون هيچ واكنش��ي به اين خبر نشان 

نداده است.  
چندماه پيش بود ك��ه گوگل تحت تاثي��ر فعاليت هاي 
انحصارگرايانه توس��ط كميس��يون اروپا جريمه شد و از 
آن پس قرار ش��د كه نبايد توليدكنن��دگان موبايل را به 
نصب و قراردادن مرورگر گوگل كروم و س��اير خدمات و 
اپليكيشن هاي خود ملزم و مجبور كند.  به نظر مي رسد كه 
كشورهاي اروپايي به سه دسته  تقسيم خواهند شد كه در 
اين ميان، كشورهاي انگلستان، سوئد، آلمان، نروژ و هلند 
بايد بيشترين هزينه را بپردازند. از طرف ديگر دستگاه هايي 
با تراكم پيكسلي باالتر از ۵۰۰ پيكسل در هر اينچ صفحه 
نمايش نيز بايد براي دريافت مجوز از سوي گوگل ۴۰ دالر 
پرداخت كنند كه اين ميزان براي گوش��ي هاي با تراكم 

پيكسلي كمتر به 2۰، ۱۰ و 2.۵دالر نيز مي رسد.

سي نت|پژوهش��گران و محققان امنيتي به تازگي از 
كشف آس��يب پذيري جديدي در نرم افزارهاي پخش 

ويديو نظير VLC و MPlayer خبر داده اند.
اين روزها كه بازار آسيب پذيري و ضعف هاي رايانه اي 
به ش��دت رونق گرفته و اطالعات ش��خصي كاربران 
را تهديد مي كند، پژوهش��گران امنيتي با تحقيقات 
گسترده سعي در كش��ف و پرده برداري از ضعف هاي 
امنيتي و آسيب پذيري هاي موجود در نرم افزارهاي 
مختلف دارند تا شركت هاي توسعه دهنده و غول هاي 
تكنولوژي را از چنين مشكالت و تهديداتي كه اطالعات 
و حريم خصوصي كاربران را به مخاطره مي اندازد، آگاه 
و مطلع س��ازند. به تازگي گزارش ه��ا و اخبار فراواني 
مبني بر كشف آسيب پذيري ها و ضعف هاي امنيتي 
جديدي در نرم افزارها، س��خت افزارها، وب سايت ها 
و اپليكيش��ن هاي متع��ددي به گوش مي رس��د كه 
همگي هش��داردهنده افزايش بي سابقه نفوذ هكرها 
و سرقت اطالعات كاربران در فضاي مجازي هستند 
چراكه اس��تفاده از اين حفره هاي امنيتي به مجرمان 
سايبري اين امكان را مي دهد تا بتوانند با دسترسي به 
حريم ش��خصي و اطالعات كاربران آنها را در معرض 

سوءاستفاده قرار دهند. 
بر اساس گزارشي كه هكرنيوز منتشر كرده است، محققان 
فعال در حوزه امنيت سايبري به تازگي دريافته و اعالم 
كرده اند كه در برخي از نرم افزارهاي پخش ويديو نظير 
VLC و MPlayer يك ضعف امنيتي و آسيب پذيري 
وجود دارد كه به هكرها و مجرمان س��ايبري اين امكان 
را مي دهد تا به اطالعات موردنياز خود از طريق نفوذ به 
دستگاه هاي الكترونيكي و رايانه هاي كاربران كه توسط 
اين برنامه هاي كاربردي فيلم و ويديوهاي خود را تماشا 
مي كرده اند، دسترس��ي يابند. نام و شناس��ه اين حفره 

 Streaming LIVE۵۵۵ امنيتي به گفته اين محققان
Media library اس��ت كه توس��ط ش��ركت هاي 
توس��عه دهنده نرم افزارهايي همچون وي ال سي پلير  و 
ام پي پلير  نيز به كار برده شده است. بنابراين كشف اين 
آسيب پذيري مي تواند براي تمامي كاربراني كه از چنين 
برنامه هايي استفاده مي كنند، تهديدآميز به شمار رود.  
ضعف هاي امنيتي موجود در نرم افزار و سخت افزارهاي 
به كار رفته توسط شركت هاي تكنولوژي مختلف، اخيرا 
جنجال هاي بسياري به پا كرده و به شدت مبحث امنيت 
اطالعات كاربران را زير س��وال برده است. اما تازه ترين 
آمار و گزارش هاي منتش��ر ش��ده از سوي اين موسسه 
تحقيقاتي نشان مي دهد كه تعداد زيادي از شركت هاي 
بزرگ در جهان هنوز در توسعه برنامه هاي خود از كدهاي 
امنيتي استفاده مي كنند كه خطر افشاي اطالعات مالي 
و خصوصي مش��تريان و كاربران در تمامي نقاط جهان 
را به دنبال دارد وامكان دسترس��ي هاي گس��ترده اي را 
به هكرها و مجرمان سايبري مي دهد. به عبارتي ديگر، 
آس��يب پذيري مذكور اين اجازه را به هكرها مي دهد تا 
تمامي اطالعات مربوط به كاربر، حتي همه وب سايت ها 
و شبكه هاي اجتماعي را كه رويت كرده است را جاسوسي 
كرده و به سرقت ببرند و موجبات سوءاستفاده از آنها را 

فراهم  كنند.

ورج| يك وب س��ايت خرده فروشي اجناس نو و دست 
دوم ادعا مي كند آمازون س��عي دارد فروشندگان طرف 
سوم آن را به پلتفرم خود بكش��اند. اين شركت عالوه بر 
شكايت، خواستار غرامت مالي شده است. چندي پيش 
»اي بي« خرده فروشي امريكايي، شركت آمازون را متهم 
كرد با برنامه هاي مختلف سعي دارد فروشندگان طرف 
سوم در اين وب سايت را به پلتفرم خود منتقل كند. اكنون 
»اي بي« در ايالت كاليفرنيا شكايتي ارايه كرده تا به آمازون 
اجازه سوءاستفاده را ندهد. در اوايل ماه جاري »اي بي« با 
ارسال نامه اي از آمازون خواست فعاليت غيرقانوني خود 
را متوقف كند و آن را از سر نگيرد. اين شركت ادعا مي كرد 
كارمندان آمازون با استفاده از قابليت ارسال پيام »اي بي«، 
سعي مي كنند فروش��ندگان طرف سوم را در وب سايت 
آمازون استخدام كنند.  در آن زمان آمازون اعالم كرد اين 
اتهامات را بررسي مي كند. اما به نوشته وال استريت ژورنال، 
»اي بي« اكنون از آمازون ش��كايت كرده و تصميم دارد 
سوءاستفاده كارمندان آن از پلتفرم پيامرسان اي بي را براي 
هميشه منع كند. همچنين »اي بي« خواستار دريافت 
مقدار نامشخصي غرامت در مقابل خسارت فروش است. 
طبق شكايت »اي بي«، آمازون اين اقدام را از مقرهاي خود 

و به وسيله پيام هاي مشابهي انجام مي دهد.

اس�كاي نيوز|  روز گذش��ته يك موش��ك آريان۵، 
فضاپيماي بپي كلمبو را به آس��مان برد. اين فضاپيما 
پس از طي مس��افت ۸.۵ ميليارد كيلومتري به عطارد 
مي رسد و با كمك دو مدارگرد سياره را بررسي مي كند.

س��ازمان هاي فضايي اروپا و ژاپن نخستين ماموريت 
خود به عطارد را آغاز كردند. درهمين راستا يك موشك 
آريان۵ از مقر هوايي در گينه فرانسوي همراه فضاپيماي 

بپي كلمبو به آسمان پرتاب شد. 
اين فضاپيما بايد مسافتي معادل ۸.۵ ميليارد كيلومتر 
را طي كند تا به نزديك ترين س��ياره منظومه شمسي 
به خورشيد برس��د. اين ماموريت ۱.۴ ميليارد دالري 
چالش هاي متعددي پيش رو دارد. يكي از آنها گرانش 
زياد خورشيد است كه سبب مي شود فضاپيما مسيري 

بيضوي را طي كند و دو بار از كنار ونوس گذر كند.
بپي كلمبو داراي دو مدار گرد اس��ت كه يكي از آنها به 
اتحاديه اروپا و ديگري به ژاپن تعلق دارد. اين مدارگردها 
با چرخيدن دور سياره، نقشه اي از سطح عطارد فراهم 
مي كنند. دانشمندان اميدوارند با كمك اين ماموريت 
برخي از رازهاي عطارد را كشف كنند مانند دليل وجود 
هس��ته آهني آن يا آنكه چرا در قسمت تاريك سياره 

اشعه ايكس منتشر مي شود.

نيواطل�س| محقق��ان با كمك پرينتر س��ه بعدي 
طرح اوليه باتري را اراي��ه كردند كه مي توان آن را به 
اشكال مختلفي ساخت. به اين ترتيب محدوديت در 
طراحي اشيا از بين مي رود. محققان دانشگاه تگزاس 
با همكاري دانشگاه دوك با استفاده از يك پرينتر سه 
بعدي ارزان قيمت از م��اده PLA يك باتري ليتيوم 
يوني س��اخته اند. بطور معم��ول PLA براي چنين 
مقصودي كارآمد نيس��ت زيرا رس��اناي قدرتمندي 
به حس��اب نمي آيد. به همين دليل دانش��مندان با 
تركيب يك محلول الكترولي��ت )حاوي اتيل متيل 
كربونات، كربونات پروپلين وپركلورات ليتيوم( قابليت 
رسانايي آن را افزايش دادند. عالوه بر آن براي افزايش 
رس��انايي آنها در قسمت اند باتري از گرافن و در كاتد 
از نانوتوب هاي كربن استفاده كردند. محققان بطور 
موفقيت آميز س��لول هاي باتري ساختند كه قابليت 
ذخيره انرژي دارند. آنها اين باتري را در يك دستبند 
مجهز به چ��راغ ال اي دي تعبيه كردن��د. اين باتري 
توانس��ت چراغ ال اي دي را به مدت ۶۰ ثانيه روشن 
نگه دارد. هرچند اين ميزان قابليت حفظ شارژ چندان 
كافي نيس��ت اما دانش��مندان به دنبال روش هايي 

هستند تا ظرفيت باتري را افزايش دهند.

اس�پكتروم| دانش��مندان مالزياي��ي موسس��ه 
ايمجينيرينگ  موفق به اختراع دس��تگاهي شده اند 
ك��ه با تحري��ك الكتريكي نورون ه��اي بيني موجب 
مي شود كاربر عطرهايي كه در محيط موجود نيست 

را حس كند.
ايده حس كردن بوهاي موج��ود در محيط فيلم ها و 
مستندها ايده جديدي نيست. بطوري كه سابقه تالش 
براي دستيابي به آن به سال ۱۹۵۹ بازمي گردد كه طي 
آن يك تكنولوژي به نام AromaRama  براي پخش 

بوي محيط در مخاطبان استفاده شد.
مزيت اين فن��اوري، افزايش تعامل اس��ت. چرا كه به 
عنوان مثال وقتي يك صحنه در يك باغ گرفته مي شود، 
تماشاگران مي توانند بوي گل ها را از پشت تلويزيون 
ح��س كنند.عصري كه ما مي تواني��م بوي الكتريكي 

ايجاد كنيم.
اكن��ون در س��ال 2۰۱۸ دانش��مندان ب��ه يك روش 
بسيار كارآمد رس��يده اند كه مي تواند نتايج نزديكي 
به دس��ت آورد. محقق��ان موسس��ه ايمجينيرينگ  
)Imagineering( در مال��زي روش جدي��دي را 
كشف كرده اند كه مي تواند عطر محيط مجازي را در 
بيني كاربر بسازد و قصد دارد از آن در برنامه هاي مبتني 
بر واقعيت افزوده )AR( و مجازي )VR( استفاده كند.

محققان اين فناوري را بوي ديجيت��ال ناميده اند. در 
حال حاضر آنها با تداخل الكترودهاي نازك در تماس 
با پوشش داخلي بيني انس��ان موفق به انجام اين كار 
شده اند.بله، نسخه فعلي نياز دارد تا دو سيم در سوراخ 
بيني شما وارد ش��ود. گفته مي شود محققان در حال 

ايجاد يك نمونه كوچك تر از اين تكنولوژي هستند تا 
بتوان آن را به راحتي حمل و استفاده كرد.

ايده اين اختراع از ذهن كاسون كاروناناياكا  مي آيد كه از 
اين نوآوري به عنوان پروژه دكتراي خود استفاده كرد. 
اين اختراع با كم��ك آدريان چوك  كه در حال حاضر 

مدير موسسه است، محقق شد.
كاسون روياي اينترنت چند حسي را در سر مي پروراند 
ك��ه طي آن بتوان هم��ه ح��واس را از طريق اينترنت 
منتقل و تجربه كرد. اولين نس��خه اين دستگاه شامل 
كارتريج هاي شيميايي است كه مواد شيميايي را براي 
توليد بوها مخلوط و آزاد مي كند. اما اين چيزي نبود كه 
كاسون مي خواست. وي مي خواهد يك سيستم ايجاد 
كند كه بتواند تنها به وسيله الكتريسيته عطر توليد كند.

تيم كاس��ون همچنين با اس��تارتاپ ژاپني موسوم به 
س��نتي  )Scentee( همكاري مي كند تا يك گجت 
گوش��ي هوش��مند بس��ازند كه بتواند بوي مورد نظر 
كاربر را ايجاد كند. اين تيم براي ايجاد يك سيس��تم 
تمام الكتريكي، در حال كار بر روي نورون هاي انساني 
است. اين آزمايش نياز به وارد كردن دو سيم در بيني 

كاربر دارد. الكترودها با فرستادن بار الكتريكي به ناحيه 
دريافت ب��و در بيني موجب تحري��ك بيني فرد براي 

احساس بوي مورد نظر مي شوند.
كاروناناياكا گفت: ما مي بينيم كه كدام مناطق از مغز در 
شرايط مختلف و احساس بوهاي متفاوت فعال مي شوند 
و سپس هر دو الگو را با هم مقايسه مي كنيم. آيا مناطق 
يكسان را فعال مي كنند؟ اگر چنين باشد، اين منطقه از 

مغز مي تواند هدف پژوهش هاي آينده باشد.
محققان هر دو عام��ل آمپر و فركانس جريان را تغيير 
دادند تا تاثير احس��اس بوهايي كه ايج��اد كرده اند را 
رصد كنند. براي بعضي از تركيبات الكتريكي معين، 
بوي ادراك ش��ده، خالص يا بوي شيميايي موجود در 

طبيعت بود.
اكن��ون بخش بعدي تعيين پارامتره��اي دقيق براي 
ايجاد بوهاي خاص اس��ت. همچنين تيم مي خواهد 
دستگاه را دوباره طراحي كند تا كاربر در استفاده از آن 

راحت تر باشد.
بسياري از شركت كنندگان آزمايش را نيمه كاره رها 
كردند، چرا ك��ه ادعا مي كردند فرآيند كار دس��تگاه، 

آزار دهنده است.
تكميل اين تكنولوژي داراي امكان��ات بالقوه فراواني 
است كه به افراد مبتال به اختالل بويايي كمك شاياني 

خواهد كرد.
حتي سازندگان محتوا با اس��تفاده از شبيه سازهاي 
مغناطيسي مستقيم در هدست هاي واقعيت مجازي 
مي توانند امكان حس بوي محيطي كه كاربران در حال 

ديدن آن هستند را فراهم كنند.

اخاذي گوگل از اروپايي ها

نفوذ هكرها به برنامه هاي پخش ويديويي ساخت باتري  با پرينتر سه بعدي سفر به عطارد آغاز شد» اي بي«  از آمازون شكايت كرد

ارسال بو از طريق اينترنت ممكن مي شود
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رويداد

دريچه فراسو

 ويروس هاي اينترنتي
توسط دشمن نشر مي شود 

تسنيم | رييس سازمان پدافند غيرعامل   نسبت 
به  نشر ويروس هاي اينترنتي هشدار داد و گفت: 
 با چنين ابزارهايي دش��من مي تواند سيس��تم 
هوشمند كنترل از راه دور بسياري از تأسيسات 
را در دست گرفته و در آنها به اقدامات خرابكارانه 
دس��ت بزند.  س��ردار پاس��دار غالمرضا جاللي 
گس��ترش دانش هاي روز نظير اينترنت اشياء و 
هوشمندسازي را مورد توجه قرار داد و عنوان كرد: 
تمامي اين ابزارها كه براي ايجاد تسهيل در زندگي 
اجتماعي توسط اشخاص، سازمان ها و در مقياسي 
كالن تر توسط دولت ها مورد استفاده قرار مي گيرد 

كنار فرصت ها تهديداتي را نيز به دنبال دارند.
رييس س��ازمان پدافند غيرعامل كشور تسلط 
دشمن به حوزه سايبري به شيوه نشر ويروس هاي 
اينترنت��ي را مورد اش��اره ق��رار داد و اعالم كرد: 
با چنين ابزارهايي دش��من مي تواند سيس��تم 
هوشمند كنترل از راه دور بسياري از تأسيسات 
را در دست گرفته و در آنها به اقدامات خرابكارانه 

دست بزند.
س��ردار جالل��ي رويكردهاي س��ازمان پدافند 
غيرعامل در مقابل تهديدهاي دشمن را برشمرد و 
گفت: شناسايي تهديد، خنثي سازي آنها، كاهش 
آس��يب پذيري، مديريت كردن شرايط و مقابله 
جدي با تهديدات به وسيله تدوين استراتژي هاي 
مناسب از جمله اين رويكردهاي اساسي هستند.

كارمند توييتر، جاسوس 
عربستان از آب  درآمد

انگجت| حاكمان عربستان سعودي با تطميع 
يكي از مهندسان ش��اغل در توئيتر به نام »علي 
الذباره« از وي خواس��ته بودند تا حس��اب هاي 
كارب��ري ناراضي��ان و منتقدان اي��ن حكومت 

ديكتاتوري را كنترل كند.
اين مهندس ش��اغل در توئيتر با جاسوس��ي از 
حساب هاي كاربري مذكور اطالعات مالكان آنها 
را در اختيار خانواده سلطنتي سعودي قرار مي داد.

مقامات غربي مدعي هس��تند كه در اواخر سال 
2۰۱۵ به توئيتر در اين باره هشدار داده و تصريح 
ك��رده بودند ك��ه الذباره پيونده��اي نزديكي با 
سازمان هاي اطالعاتي سعودي دارد و با جاسوسي 

از چندين حساب كاربري موافقت كرده است.
در آن زمان اين فرد از كار معلق شد و تحقيقاتي در 
مورد عملكرد وي صورت گرفت. اما هيچ شواهدي 
به دس��ت نيامد كه ثابت كند وي اطالعاتي را در 
اختيار سعودي ها قرار داده است. اما در نهايت اين 

فرد در دسامبر سال 2۰۱۵ از توئيتر اخراج شد.
توئيتر مي گويد بعد از كشف اين موضوع پيام هاي 
هشداري را براي برخي حساب هاي كاربري كه 
توسط اين فرد مورد جاسوسي قرار گرفته بودند، 
ارس��ال كرده است. بررسي هاي بعدي نشان داد 
مال��كان برخي از اين حس��اب ها افراد مختلفي 
هس��تند كه برخي از آنها چهره هاي دانشگاهي 
ب��وده و برخي ديگر روزنامه ن��گار يا متخصصان 
حوزه امنيت محسوب مي شوند و تعداد ديگري 
نيز با پروژه تور كه به منظور پنهان كردن هويت 
كاربران اينترنت اجرا مي شود، همكاري داشته اند.

توئيتر و عربستان سعودي در واكنش به اين خبر 
سكوت كرده اند و الذباره نيز هم اكنون براي دولت 

سعودي مشغول به كار است.
گفتني است در شرايطي كه سه سال از وقوع اين 
رويداد و قطعي شدن جاسوسي يك كارمند توئيتر 
از كاربران اين س��ايت مي گذرد، موضوع توسط 
رسانه هاي غربي مسكوت مانده بود و اين در حالي 
است كه اطالعات مربوط به اين موضوع از طريق 
برخي مقامات اطالعاتي و سياس��ي كشورهاي 
غرب��ي و همين طور از طريق خ��ود توئيتر قابل 

دسترس و انتشار بود.

نقص در اسپيكرهاي گوشي 
گوگل

فون آرنا| به نظر مي رسد كه سريال ادامه دار 
مشكالت گوشي هاي پيكس��ل گوگل تمامي 
ن��دارد و ح��اال كارب��ران از كيفي��ت ص��داي 

اسپيكرهاي آن اعالم نارضايتي كرده اند.
سال گذشته نيز نسل قبلي گوشي هاي پيكسل 
گوگل دردس��رهاي زيادي را ب��راي كاربران و 
همچنين خود شركت گوگل ايجاد كرد و حاال 
به نظر مي رسد نسل جديد اين گوشي ها يعني 
پيكسل 3 و پيكس��ل 3 ايكس ال نيز دوباره با 
مش��كالتي نظير كيفيت صداي اسپيكرهاي 
گوشي و ناهماهنگي صداي توليد شده از سوي 

بلندگوي گوشي دست و پنجه نرم مي كند.
برخ��ي از كارب��ران گوش��ي هاي پيكس��ل 3 
ايك��س ال مدتي اس��ت ك��ه در وب س��ايت و 
 Reddit شبكه هاي اجتماعي مختلف همچون
از مش��كل در اس��پيكرهاي اي��ن پرچمداران 
گوگل س��خن گفته و اعالم نارضايتي كرده اند 
تا صدايش��ان به گوش گوگل برس��د و با ارايه 
يك به روزرس��اني نرم افزاري به برطرف شدن 

آن بپردازد.
اين طور كه در وب سايت phonearena ذكر 
شده است، آنها در تش��ريح اين مشكل چنين 
گفته ان��د كه به هنگام پخش يك موس��يقي يا 
محتواي ويديويي يكي از اسپيكرهاي اين گوشي 
صدايي توليد مي كند كه نسبت به صداي يكي 
ديگر از اسپيكرها پايين تر است و اين ناهماهنگي 

براي كاربران بسيار ناخوشايند است.
گوگل هن��وز در واكن��ش به اي��ن اعتراضات 
چيزي بيان نكرده اس��ت ول��ي انتظار مي رود 
كه ب��ه زودي با انتش��ار يك بيانيه و س��پس 
تالش براي ارايه يك به روزرس��اني نرم افزاري 
مشكالت پيش روي كاربرانش را هرچه سريعتر 

برطرف كند.
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فعاالنصنفيازمطالباتخودازوزرايجديداقتصاديميگويند

مشاركت بخش خصوصي در تصميم سازي ها
به گفته اكبر رنجبرزاده عضو هيات رييسه مجلس، جلسه 
راي اعتماد به وزيران پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي، 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت و راه و 
شهرسازي شنبه پنجم آبان برگزار مي شود.جلسه اي كه در 
جريان آن قرار است سرنوشت 4وزارتخانه مهم اقتصادي 
كشورمان كه نقش مستقيمي روي اقتصاد و معيشت كشور 
بازي مي كنند، تعيين تكليف شود و چشم انداز تازه اي پيش 
روي اين وزارتخانه ها قرار بگيرد.در روزهايي كه افكار عمومي 
و رسانه ها متوجه فضاي جديدي هستند كه پيرامون وزراي 
اقتصادي جديد دولت به راه افتاده؛ فعاالن اقتصادي و صنفي 
در جريان گفت وگوهاي رسانه اي تالش مي كنند تا دغدغه 
ها؛ پيشنهادات ونظرات خود را به عنوان مطالبات اصناف از 
وزراي تازه در ميان بگذارند.  فعاالن بنگاه هاي اقتصادي و به 
ويژه اصناف مي گويند براي رفع مشكالت اقتصادي كشور 
و عبور از چالش هاي كنوني بايد فضاي كسب و كار با هدف 
ايجاد اشتغال بهبود يابد كه الزمه آن كاهش تصدي گري 
دولت و واگذاري امور به خود مردم اس��ت.حوزه اقتصاد و 
وزيران آن به دليل ارتباط با معيشت و زندگي روزمره مردم 
همواره كانون توجه سياستمداران و افكار عمومي قرار دارند؛ 
از اين رو پس از خروج امريكا از برجام و ضرورت تقويت تيم 
اقتصادي دولت براي مقابله با تحريم هاي يكجانبه امريكا، 
موضوع ترميم كابينه به يكي از مباحث اصلي در س��طح 
رسانه ها و سياستمداران تبديل شد.هرچند در ماه هاي اخير 
دولت سعي كرد با اقدام هايي چون تغيير سياست هاي ارزي 
و تامين ارز مورد نياز براي واردات كاالهاي اساسي و دارويي 
با برنامه تحريم امريكا مقابله كند اما تغيير در تيم اقتصادي 
دولت نيز در دستور كار قرار گرفت تا اثرات اين تحريم ها بر 
بخش هاي مختلف اقتصادي به ويژه بخش توليد و تجارت 
نيز به حداقل برس��د.با همين رويك��رد، رييس كل بانك 
مركزي تغيير كرد، پس از آن وزيران اقتصاد و كار با استيضاح 
نمايندگان مجلس از همراهي با دولت بازماندند؛ هرچند 
در هفته هاي اخير گمانه زني درباره وزيران پيش��نهادي 
و ترميم كابينه دولت در فضاي رس��انه اي و سياس��ي اوج 

گرفته بود و گزينه هاي متعددي مطرح مي شد اما در نهايت 
رييس جمهوري ديروز در نامه اي به علي الريجاني رييس 
مجلس، محمد اس��المي را به عنوان وزير پيشنهادي راه 
و شهرسازي، فرهاد دژپسند را به عنوان وزير پيشنهادي 
امور اقتصادي و دارايي، محمد ش��ريعتمداري را به عنوان 
وزير پيشنهادي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين رضا 
رحماني را به عنوان وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت 

به مجلس معرفي كرد.

   بخشنامه هاي يك شبه كمتر صادر شود
»ابراهيم درستي« عضو هيات رييسه اتاق اصناف تهران 
گفت: اصناف تنها قشري هس��تند كه بدون حمايت 
دولت س��ه ميليون ش��غل ايجاد كرده اند.وي افزود: 
انتظار ما از وزيران اين است كه در تصميم گيري ها از 
نظرات بخش خصوصي اس��تفاده كنند و بنگاه ها را از 
تصميم هاي خود مطلع كنند. درستي اظهار داشت: بايد 
تالش كنيم فضاي كسب و كار احيا شود و بخشنامه هاي 

يك ش��به كمتر صادر ش��ود. عضو هيات رييسه اتاق 
اصناف تهران خواستار پرهيز از اقدام هاي سليقه اي شد 
و گفت: اگر وزيران بدون واسطه حرف فعاالن اقتصادي 

را بشنوند، كارها بهتر انجام مي شود.

   وزرا گوش شنوا داشته باشند
»قاس��م نوده فراهاني« رييس اتاق اصناف تهران نيز 
به ايرنا مي گويد: بنگاه ها با مشكالت بسياري روبه رو 

هستند بنابراين وزير انتخابي بايد گوش شنوا داشته 
باشد؛ مشكالت بنگاه ها را بررسي و براي رفع آنها اقدام 
كند. او افزود: وزيران بايد از بخش خصوصي در كارها 
استفاده كنند و در حقيقت بخش خصوصي بازوي آنها 

براي پيشبرد برنامه هاي دولت باشد.
»خسرو ابراهيمي نيا« عضو هيات رييسه اتاق اصناف 
تهران نيز گفت: اصناف قش��ر بزرگ جامعه هس��تند 
كه از نظر بزرگي با يك چهارم جمعيت تهران برابري 

مي كنند.
او با بيان اينكه 400 هزار واحد صنفي در تهران فعال 
هستند، افزود: بايد وزيري انتخاب شود كه در جريان 
امور اصناف باشد و همواره نگاه توسعه طلبانه و حمايت 

از توليد داشته باشد.
ابراهيمي نيا تاكيد كرد: بايد افرادي در مسند كار باشند 
كه اشراف كامل به ش��رايط و وضعيت موجود داشته 
باش��ند و براي برون رفت از مشكالت برنامه منسجم 

ارايه كنند.

   وزيران انتخابي كارها را به مردم واگذار كنند
رييس اتاق اصناف كش��ور گفت: صاحبان بنگاه ها، 
سرمايه و مشاغل تنگناهاي دولت و وضعيت كشور 
را از باب اقتصادي درك مي كنند اما خواس��ته هاي 

به حقي دارند.
فاضل��ي در گفت وگ��و ب��ا ايرن��ا اش��تغال را ج��زو 
خواس��ته هاي ملي دانس��ت و گفت: وزارتخانه هاي 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت 
حس��اس ترين وزارتخانه ها در اين حوزه هس��تند و 
وزيران آنها مي توانند در ايجاد اشتغال نقش پررنگي 

داشته باشند. 
رييس اتاق اصناف كش��ور افزود: اولويت نخست در 
بحث اش��تغال حمايت از توليد داخلي است؛ يعني 
عالوه بر دادن تسهيالت به توليدگران، نسبت به رفع 

برخي از تنگناها در اين حوزه اقدام شود.

مديرعاملگروهخودروسازيسايپادرمراسمگراميداشتصادركنندگاننمونهكشوري:
صادراتيكيازبرنامههاياصليگروهخودروسازيسايپااست

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا گفت: گروه سايپا همواره 
در حوزه صادرات جزو خودروس��ازان پيشرو كشور بوده و 
در سال هاي گذشته موفق به كسب عناوين متعدد برتر و 
ممتاز كشوري شده است و قطعا ادامه روند صادرات و كسب 
بازارهاي جديد به عنوان يكي از برنامه هاي اصلي اين گروه 
دنبال خواهد شد. به گزارش سايپانيوز، در حاشيه انتخاب 
گروه خودروسازي سايپا به عنوان صادر كننده برترملي كه 
در س��الن همايش هاي بين المللي صدا و سيما و با حضور 
دكتر اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور، دكتر 

رضا رحماني سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
دكتر محمد ش��ريعتمداري جمع��ي از مديران صنعتي، 
فعالين اقتصادي و صادركننده هاي كشور برگزار شد، دكتر 
محمدرضا سروش، مديرعامل گروه خودروسازي سايپا گفت: 
خوشبختانه با تالش هاي صورت گرفته، گروه سايپا توانسته 
براي نهمين بار موفق به كسب عنوان صادر كننده برتر ملي 
شود.او افزود: گروه سايپا همواره در موضوع صادرات بسيار 
موفق عمل كرده كه قطعا اين روند با حمايت هاي هيات مديره 
گروه خودروسازي سايپا ادامه خواهد داشت.سروش گفت: در 

اين برهه و با شرايطي كه براي نرخ ارز در كشور به وجود آمده 
زمان مناسبي براي توسعه صادرات است و با برنامه ريزي هاي 
انجام شده، گروه سايپا همچنان اين روند را بيش از گذشته 
دنبال خواهد و اين تهديد را به فرصت تبديل خواهد كرد.او 
تاكيد كرد: گروه سايپا در صادرات محصول به ساير كشورها 
دو اصل را دنبال مي كند كه اول ارتقاي برند شركت سايپا و 
كش��ورمان ايران در بازارهاي هدف و دوم كسب سودآوري 
براي اين گروه خودروسازي و ارزآوري براي كشور است و بر 
همين دو اصل، صادرات خودرو در محور برنامه هاي اصلي 

گروه سايپا قرار دارد.سروش تصريح كرد: خوشبختانه در 
سال گذشته با تمام مش��كالت موجود گروه خودروسازي 
سايپا توانست در حوزه صادرات قطعات خودرو به صورت 
SKD رشد 2.5 برابري نسبت به مدت مشابه را تجربه كند و 
در حوزه صادرات قطعات CBU هم رشد چشمگيري داشته 
اس��ت. همچنين در شش ماه نخست سال جاري مجموع 
صادرات گروه سايپا به نسبت مدت مشابه با رشد 50 درصدي 
همراه بوده است.او با بيان اينكه برنامه هاي توسعه اي سايپا در 
5 محور تدوين شده كه با تكميل شدن موارد به اطالع عموم 

رسانده خواهد شد گفت: در خصوص موضوع صادرات، محور 
اصلي فعاليت گروه سايپا، توسعه بازارها است كه متاسفانه 
محدوديت هاي بين المللي مانع و سد بزرگي براي اين منظور 
است.مديرعامل گروه سايپا تاكيد كرد: با توجه به تغيير نرخ ارز 
در حال حاضر فرصت هاي صادراتي زيادي براي گروه وجود 
دارد ولي محدوديت هاي نحوه انتقال ارز يكي از بزرگ ترين 
مشكالت است كه همكاران بنده به شدت در حال پيگيري و 
برطرف كردن مشكالت هستند تا بتوانيم توسعه محصوالت 

شركت را بيش از پيش داشته باشيم.

پيامرييساتاقتعاونايرانبهمناسبتروزمليصادرات
صادرات غيرنفتي به عنوان اصلي ترين پيشران اقتصادي 
كشور يكي از عوامل اصلي توسعه، ارزآوري، رونق توليد و 
ايجاد فرصت هاي شغلي پايدار و زمينه ساز واقعي رشد و 
بسط تعامالت بين المللي است. صادركنندگان در مقطع 
فعلي و با وجود بي ثباتي در نرخ ارز و مش��كالت دست و پا 
گير ناشي از ابالغ دستور العمل هاي خلق الساعه به عنوان 

بسيجيان عرصه جنگ اقتصادي عمل مي كنند.
صادرات غيرنفتي به عنوان اصلي ترين پيشران اقتصادي 
كشور يكي از عوامل اصلي توسعه، ارزآوري، رونق توليد و 
ايجاد فرصت هاي شغلي پايدار و زمينه ساز واقعي رشد و 
بسط تعامالت بين المللي است. صادركنندگان در مقطع 
فعلي و با وجود بي ثباتي در نرخ ارز و مش��كالت دست و پا 
گير ناشي از ابالغ دستور العمل هاي خلق الساعه به عنوان 

بسيجيان عرصه جنگ اقتصادي عمل مي كنند.هرچند عدم 
توجه و اهتمام جدي دولت ها در ادوار مختلف به دغدغه هاي 
آنها در ضرورت اجراي نظام شناور نرخ ارز و افزايش تدريجي 
آن طي سنوات بر مبناي تفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي 
كه قطعا اجراي آن مي توانست از جهش فنرگونه امروزي 
نرخ براب��ري ارز تا حدود زيادي جلوگيري كرده و زمينه را 
براي جذب سرمايه گذاري خارجي و داخلي و رونق هر چه 
بيشتر توليد آماده كند، موجد بروز مشكالت عديده امروزي 
گريبانگير اقتصاد كشور شده است.اين درحالي است كه 
صدور بخشنامه هاي متعدد همانند تعيين نرخ تسعير ارز 
دريافتي س��نوات قبل از محل منابع صندوق توسعه ملي 
بر مبناي نرخ روز و تسويه ديون ذي نفعان، ايجاد سيستم 
پيمان سپاري ارزي، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تخصيصي 

4200 تومان��ي تا نرخ بازار ثانوي��ه از بنگاه هاي اقتصادي 
توليدي كه براي واردات مواد اوليه و كاالهاي واس��طه اي 
مورد نياز توليد اق��الم صادارتي درياف��ت كرده اند، موارد 
ديگر كه امروزه باعث نگراني بيش از حد صادركنندگان و 
فعاالن اقتصادي و توليد كنندگان كه از اركان اصلي ثبات و 
رشد توسعه اقتصادي و كاهش بيكاري و مهار ركود تورمي 
هستند، شده است ولي به فرمايش مقام معظم رهبري بن 
بست در فعاليت اقتصادي كشور وجود ندارد چنانچه دولت به 
مشورت هاي خود با بخش هاي غيردولتي و متولي اقتصادي 
اعم از اتاق هاي تعاون، بازرگاني و اصناف جدا و عمال توجه 
كند.الزم است تعاوني ها كه همواره از پيشگامان صادرات 
كشور در حوزه محصوالت كشاورزي، صنعتي، فرش، رنگ 
و رزين و خدمات فني بوده و خوشبختانه نام چند شركت 

تعاوني نيز در ليست صادركنندگان نمونه جاري قرار دارد، 
با كمك اتاق تعاون به عنوان تسهيلگر روابط تعاوني در حوزه 
تعامالت بين المللي و ارتباط با دستگاه هاي حاكميتي در اين 

عرصه موفق تر باشند. در خاتمه روز ملي صادرات را به همه 
تالشگران عرصه اقتصادي به ويژه تعاونگران عزيز تبريك 
بهمن عبداللهي رييس اتاق تعاون ايران مي گويم. 

انتظارداريمعراقبازارچهشهابي
وچنگولهراتعيينتكليفكند

ايالم| استاندار ايالم از تردد 
310 ه��زار زائ��ر از اول ماه 
صفر تاكن��ون از مرز مهران 
خب��ر داد و گفت: اين تعداد 
نسبت مدت مش��ابه سال 
گذشته 16 درصد افزايش 

نشان مي دهد.
به گزارش ايس��نا، »قاسم سليماني دشتكي« در ديدار 
با »مال طالل«اس��تاندار واسط عراق اظهار كرد: در اين 
نشست انتظار داريم كه بازارچه شهابي و چنگوله تعيين 
تكليف، هيات مشترك ايران و عراق در مرز تشكيل و همه 

مواد تفاهم نامه هاي پيش اجرايي شود.
او با بيان اينكه تردد بدون هيچ مشكلي در پايانه مرزي 
مهران در جريان است و هر روز بر شمار زوار اربعين اضافه 
مي شود، تصريح كرد: هم اكنون 100 گيت گذرنامه در 
مرز مهران فعال شده و زائران در كمترين زمان ممكن از 

مرز خارج مي شوند.
س��ليماني با قدرداني از همكاري بس��يار خوب مردم 
و مس��ووالن عراق براي تس��هيل در تردد زوار، گفت: 
مردم عراق در پذيرايي از زوار اربعين حس��يني سنگ 
تمام گذاشته اند و مردم ايران نيز با برپايي بيش از 340 
موكب براي خدمات رساني به زوار اربعين در استان ايالم 

پيش بيني شده است.
استاندار ايالم با اشاره به تمهيدات امنيتي در مرز مهران، 
تصريح كرد: از پل زائر تا پايانه مرزي 6 ايستگاه كنترلي 
براي زوار وج��ود دارد و افرادي كه بدون ويزا و گذرنامه 

باشند از مرز برگشت داده مي شوند.
او يادآور شد: از خروج هرگونه مواد ممنوعه از مرز توسط 

زائران به خاك عراق جلوگيري مي شود.

صنوفمشهدباكشورهايهدف
صادراتيتهاتركاالميكنند

رض�وي|  خراس�ان 
نايب ريي��س دوم ات��اق 
اصناف مشهد گفت: امسال 
به دليل بروز مشكالت ارزي 
برخي از صنوف مشهد براي 
كاهش هزينه ها مبادالت 
كااليي خود را با كشور هدف 

صادراتي از طريق تهاتر كاال انجام دادند. 
سيد محسن خاوري ديروز در گفت وگو با ايرنا افزود: در 
اين تهاتر اليه اول چرخه توليد صنفي يعني توليدكننده 
در مشهد با اليه آخر چرخه توليد يعني توزيع كننده در 
كشور مقصد صادرات ارتباط گرفته و به جاي دريافت 

يا پرداخت ارز، كاال را با كاال مبادله مي كند. 
او ادامه داد: به عنوان مثال صنف كفش مشهد كاالي 
خود را به طرف توزيع كننده خارجي مي فروش��د و به 
ازاي دريافت وجه، صنف لوازم يدكي مشهد از صنف 

كشور مقابل كاالي مورد نياز خود را دريافت كند. 
نايب رييس دوم اتاق اصناف مشهد گفت: با انجام اين 
تهاتر هم قيمت تمام شده كاال كاهش مي يابد و هم 
س��الئق توليدكننده و توزيع كننده به هم نزديكتر 
مي ش��ود. او افزود: از سال گذشته تقويت صادرات 
در صن��وف مختلف از طريق برگزاري كالس��هاي 
آموزشي، اعزام هياتهاي تجاري به كشورهاي هدف 
صادراتي و برندسازي كاالهاي صنوف توليدي مشهد 
آغاز ش��ده اس��ت. خاوري ادامه داد: در برندسازي 
كاالهاي توليدي صنوف مشهد تالش شد اين اقالم 
با استانداردهاي بين المللي همخواني داشته باشند و 
در اين راستا 10 برند برتر در صنوف مختلف اين شهر 
شناسايي، تقويت و به بازار جهاني معرفي شده اند. 

ماجراينوشابهگرفتنكارگران
زمزمگرگانچهبود؟

گلس�تان|در شرايطي 
كه رسانه ها طي روزهاي 
اخير اعالم كرده بودند كه 
تعدادي از كارگران شركت 
زمزم گرگان، سنوات خود 
را نوشابه اي دريافت كردند، 
رييس اداره تع��اون، كار و 
رفاه اجتماعي گلستان توضيحاتي را در خصوص اين 
خبر مطرح كرد. مازندراني رييس اداره كار، تعاون و 
رفاه اجتماعي استان گلستان در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران درباره توزيع نوش��ابه به جاي س��نوات 
در ش��ركت زمزم گ��رگان گفت: ح��دود 10 نفر از 
بازنشستگان شركت زمزم گرگان به درخواست خود 

و توافق باشركت، نوشابه دريافت كردند.
او ادامه داد: در چند س��ال گذش��ته به دليل شرايط 
نامس��اعد اين كارخانه حدود 50 نف��ر از كارگران با 
هدف دريافت حقوق از تامين اجتماعي بازنشسته 
شده اند و تاكنون هيچ يك از كارگران و بازنشستگان 
اين مجموعه دادخواس��ت و ش��كايتي به اين نهاد 
ارس��ال نكردند.مازندراني ادامه داد: دريافت نوشابه 
بين كارگران و شركت زمزم گرگان توافقي بوده و ما 
در جريان نبوديم و اگر امروز هم به اداره كار، تعاون و 
رفاه اجتماعي در خصوص سنوات مراجعه كنند پس 
از صدور راي سنوات افراد اعالم خواهد شد و از طريق 
اجراي احكام دادگستري حق و حقوق افراد گرفته 
مي شود. او افزود: احقاق حقوق كارگران جزو حقوق 
ممتاز است و وزارت كار وظيفه دارد سريعا مسائل را 
رسيدگي كنند و اين افراد مي توانند با مراجعه به اداره 

كار مشكالت خود را مطرح و رسيدگي خواهد شد.

قيمتهاثباتندارد؛قدرت
خريدمردمكاهشيافتهاست
كرمانشاه |دبير شوراي 
اصناف كشور با ابراز نگراني 
از وضعي��ت ع��دم ثب��ات 
قيمت ها گف��ت: با افزايش 
نرخ ارز سرمايه واحدهاي 
صنفي به ميزان يك سوم 

خود تقليل يافته است. 
مجتبي صفايي در گفت وگو با تس��نيم، با اش��اره به 
مطالبات 53 ميليارد توماني اتاق اصناف از س��ازمان 
برنامه و بودجه اظهار داشت: با وجود پيگيري هاي بسيار 
و دستور رييس جمهور براي پرداخت 20 ميليارد تومان 
از مطالبات بازرسان اتاق اصناف هنوز يك ريال از اين 
مبلغ پرداخت نشده است.او با بيان اينكه بيش از 2000 
بازرس در كشور وجود دارد عنوان كرد: عدم پرداخت 
مطالبات بازرسان اتاق اصناف در حالي است كه شرايط 
بازار ايجاب مي كند بازرسان بطور مداوم در سطح شهر 
حضور داشته باشند و با بي توجهي به مطالبات آنها در 
واقع بازرسي ها از حالت كيفي خارج مي شود.صفايي با 
اشاره به ارايه پيشنهاد تأسيس مركز داوري در اتاق ايران 
گفت: هرچند اين موضوع از طرف دادگستري استان 
كرمانشاه مورد پيگيري قرار گرفت و توافق نامه اي نيز در 
اين راستا منعقد شد اما معاونت امور اقتصادي وزارتخانه 
آن را منسوخ شده اعالم كرد درحالي كه اين موضوع 

تجربه اي موفق در اتاق بازرگاني بوده است.
نايب رييس اتاق اصناف استان كرمانشاه با ابراز نگراني از 
وضعيت عدم ثبات قيمت ها بيان كرد: با افزايش نرخ ارز 
سرمايه واحدهاي صنفي به ميزان يك سوم خود تقليل 
يافته و واحدهاي صنفي با سرمايه معادل گذشته كاالي 

بسيار كمتري را مي توانند خريداري كنند.

ذوبآهناصفهانبرايهشتمين
بارصادركنندهنمونهكشوريشد
اصفهان|همزم��ان ب��ا 
روز ملي ص��ادرات در آيين 
بيس��ت و دومين س��الروز 
ملي ص��ادرات كه با حضور 
اسحاق جهانگيري معاون 
اول رييس جمهور و تعدادي 
از مقامات كشوري در تهران، 
مركز همايش هاي بين المللي صداو سيما برگزار شد، 
ذوب آهن اصفهان به عنوان صادر كننده نمونه كشوري 
معرفي شدو نشان صادراتي، لوح سپاس و تنديس ويژه 

به منصور يزدي زاده مديرعامل اين شركت اهدا شد.
در سال جاري ذوب آهن اصفهان تنها شركتي است كه 
در گروه محصوالت فوالدي به عنوان صادر كننده نمونه 
كشوري انتخاب ش��د . اين شركت تاكنون شش بار در 
س��ال هاي 1380- 1385- 1388- 1391- 1392- 
1395 صادركننده نمونه ملي كشور و در سال 1393 
صادركننده ممتاز كشور ش��ده بود .منصور يزدي زاده 
مديرعامل ذوب آهن اصفهان در گفت وگو با خبرنگار ما 
عوامل انتخاب اين شركت به عنوان صادر كننده نمونه 
كشوري را بدين ش��رح بيان كرد: تداوم رشد صادرات 
اين شركت طي سال هاي اخير، افزايش تعداد بازارهاي 
هدف صادراتي، توجه خاص به صادرات محصوالت به 
كشورهاي آفريقايي، آسياي جنوب شرقي و كشورهاي 
اروپايي، صادرات محصوالت فوالدي ب��ا ارزش افزوده 
باالتر، تنوع در روش هاي پرداخت، حفظ كيفيت برتر 
محصوالت، همكاري نزديك با موسسات مالي و اعتباري، 
 ESCO، ثبت جهاني برند و لوگوي ذوب آهن اصفهان
ZOBESCO حضور موفق و پررنگ در همايش��ها و 

سمينارهاي تخصصي بين المللي و... .
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گنبدكاووس نامزد شهر 
جهاني فرش تركمن شد

متهم پرونده ارزي در شيراز 
به 15 سال حبس محكوم شد

زائران بدون گذرنامه به شهرهاي 
خود بازگردانده مي شوند

اخذ ۴۲ ميليون تومان وثيقه به 
ازاي هر خودروي ايراني در عراق

اقدام دادستان مازندران 
براي ريشه كني جرم

كشف ميلياردي پوشك بچه 
در خرم آباد

گرگان|مع��اون صنايع دس��تي اداره كل ميراث 
فرهنگي گلستان از معرفي گنبدكاووس به عنوان 
نامزد ش��هر جهاني صنايع دس��تي در حوزه فرش 
تركمن به سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل 
متحد )يونس��كو( خبر داد. مريم حاجي ابراهيمي 
ديروز درجلسه هماهنگي ثبت جهاني فرش تركمن 
گفت: ثبت ملي يا جهاني صنايع دستي يك شهر 
بيش��تر با هدف ترويج و تقويت صنايع دستي آن 
صورت مي گيرد و براي تحقق آن بايد زيرساخت هاي 
الزم از جمله س��اماندهي هنرمندان و كارگاه هاي 
اين حوزه و نيز نصب تابلو و المان هاي فرش در نقاط 
مختلف شهر فراهم ش��ود. حاجي ابراهيمي اضافه 
كرد: شهر گنبدكاووس شاخص هاي الزم مانند برج 
قابوس، موزه فرش، پيش��ينه تاريخي، هنرمندان 
فرش و صادرات آن و تدريس رشته فرش در دانشگاه 
را براي ثبت جهاني فرش تركمن دارد و از اين حيث 

پرونده آن تكميل است.

ش�يراز| دادگاه رس��يدگي به جرايم مفس��دان و 
اخاللگران نظام اقتصادي استان فارس، ايمان كيواني 
متهم 28 ساله پرونده اخالل در بازار ارز را به تحمل 15 

سال حبس و جزاي نقدي محكوم كرد.
كورش زارعي، سرپرست دادسراي انقالب اسالمي 
چهارمين جلسه علني رسيدگي به پرونده مفسدان 
و اخاللگران نظام اقتصادي، براي رسيدگي به پرونده 
يكي از متهمان پرونده اخالل در ب��ازار ارز از طريق 
معامالت خارج از شبكه بانكي و صرافي هاي مجاز، 
با تش��ريح اقدامات متهم در معامالت ارزي خارج از 
شبكه بانكي و صرافي ها به ميزان 124 هزار دالر، به 
درآمدهاي حاصله از اين محل اشاره كرد و از دادگاه 
تقاضاي مجازات متهم مطابق ماده 30 قانون مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز و راي وحدت رويه شماره 704 مورخ 

24 مهر 1386 را مطرح كرد.

اهواز|فرمانده انتظامي خوزستان گفت: زائراني 
كه گذرنامه و ويزاي معتبر ندارند و به مرزها مراجعه 
مي كنند، به شهرهاي خود بازگشت داده مي شوند.

سردار حيدر عباس زاده اظهار كرد: نيروي انتظامي 
با به كارگيري صد در صدي كاركنان و گيت هاي 
مختلف كنترل افراد و انطباق مدارك از عبور زائراني 
كه قصد تردد از پايانه هاي م��رزي بدون مدارك 
معتبر را دارند، جلوگيري مي كند. او تصريح كرد: 
خط قرمز پليس براي عب��ور از پايانه هاي مرزي 
داش��تن گذرنامه و ويزاي معتبر اس��ت و نيروي 
انتظامي هرگز اجازه عبور به افراد بدون گذرنامه 
و ويزاي معتبر را نخواهد داد. زائراني كه قصد تردد 
از پايانه هاي مرزي را دارند، حتما نس��بت به اخذ 
گذرنامه و ويزاي معتبر اق��دام كنند، در غير اين 

صورت به شهرهاي خود بازگردانده مي شوند .

اهواز| فرماندار خرمشهر گفت: عراقي ها به ازاي 
هر خودرو 42 ميليون تومان وثيقه مي خواهند كه 

بعد از برگشت به آنها برگردانده مي شود.
ولي اهلل حياتي ظهر در نشست بررسي و تسهيل 
تردد زائران كه در ساختمان گمرك واقع در مرز 
شلمچه برگزار ش��د، گفت: تمام تمهيدات الزم 
براي اربعين 97 در شلمچه انديشيده شده است.

وي با بيان اينكه سيستم حمل ونقل عراق نيز به 
كمك ما آمده و مرز به صورت شبانه روزي آماده 
پذيرش زائران ايراني و خارجي است، اعالم كرد: 
دروازه ها و مس��ير هاي عبوري اتباع خارجه در 
شلمچه مجزا شده و آمادگي پذيرش هر تعداد 

زائر را داريم.

ساري|دادستان مركز مازندران با اعالم شماره 
تلفن همراهي به صورت مس��تقيم خواس��تار 

دريافت تخلفات از مردم شده است.
سيد يونس حسيني عالمي كه از اوايل اسفندماه 
سال گذشته به عنوان دادستان مركز مازندران 
معرف��ي ش��ده با اع��الم ش��ماره تلف��ن همراه 
09112293240 خواس��تار اع��الم تخلفات از 
سوي مردم شد و گفت: اين موارد به صورت پيامك 
يا پيام رسان سروش به صورت مستقيم به اطالع 

وي خواهد رسيد.
حسيني عالمي تاكيد كرد؛ با دريافت مطالبات 
مردمي در اين حوزه و تخلفات شخصا خبر ها را 

پيگيري خواهد كرد.

خرم آباد| انبار احتكار پوشك بچه در خرم آباد 
كشف وضبط شد.

فرمانده انتظامي استان لرستان گفت: ماموران 
كالنتري 14خرم آباد در بازرس��ي از يك انبار در 
خرم آباد 22هزار و 176عدد پوشك احتكار شده 

كشف و ضبط كردند.
 س��ردارحاجي محم��د مهديان نس��ب ارزش 
كاالهاي احتكار شده را 11 ميليارد و 88 ميليون 
ريال اعالم كرد و افزود: : فرد متخلف با تش��كيل 

پرونده به مراجع قضايي معرفي شد .

قاسم نوده فراهاني علي فاضليابراهيم درستي



اقتصاد اجتماعي12اخبار

با وجود بحران آب در اصفهان، ۴ هزار هكتار زمين كشاورزي، زير كشت برنج رفته است

معصومه ابتكار مطرح كرد

شاليزارهااصفهانراميبلعند

مهريه بايد با قيمت سكه زمان عقد محاسبه شود

زاينده رود خشك است و ساير تاالب هاي استان اصفهان 
هم يا نفس هاي آخر را كشيده اند يا در حال خشك شدن 
هس��تند با اين حال كشاورزان اصفهاني هرجا ردي از آب 
ديده اند، برنج كاشتند. كمبود آب در اين استان هر لحظه 
بحراني تر مي ش��ود اما با چنين وضعيت كم آبي، در سال 
جاري حدود ۴ هزار هكتار زمين كش��اورزي، زير كشت 
برنج رفته است. چنين وضعيتي اصفهان را به آيينه تمام 
نماي بحران در مديريت آب تبدي��ل كرده تا جايي كه از 
يك طرف شرق استان مشغول اعتراض بر سر مساله آب 
اس��ت؛ در طرف ديگر زمين ها زير كشت برنج مي روند تا 
اكوسيستم زاينده رود دستخوش يك تغيير تحميلي شده 
و به مرور سراشيبي خشكسالي را تندتر طي كند. چنين 
وضعيتي در حالي است كه خرداد سال 1395 ممنوعيت 
كشت برنج در استان اصفهان و حوضه زاينده رود از سوي 
وزارت جهادكشاورزي به استانداري اصفهان ابالغ شده اما 
بعد از دو س��ال هنوز هم شاليزارهاي برنج در اصفهان قد 
مي كشند حال آنكه رودخانه زاينده رود طي 18 ماه گذشته 

در خشكي كامل به سر مي برد. 

  تهديد منابع آب با برنج
حدود 3۰۰ هزار نفر جمعيت كش��اورزان شرق اصفهان 
مستقيم و غيرمستقيم به علت وضعيت آب دچار بحران 
ش��ده اند. اما ماجرا فقط به كشاورزي و كشاورزان محدود 
نيس��ت. محيط زيس��ت اصفهان در خطر اس��ت و خطر 
پيش��روي كوير و نشس��ت زمين هم اوضاع را پيچيده تر 
مي كند و وخامت اوضاع زماني بيشتر مي شود كه مشخص 
شود، براي كشت هر كيلو برنج در شرايط عادي به 8 هزار 
ليتر آب مورد نياز اس��ت. علي حسني، كارشناس محيط 
زيست و فعال كشاورزي، درباره اين موضوع بيان كرد: “ در 
استان اصفهان در سال آبي جاري، ۴ هزار هكتار زمين زير 
كشت رفته است و از هر هكتار زمين بطور معمول در 3 تا ۴ 
تن برنج برداشت مي شود حال آنكه در استان كم آبي نظير 
اصفهان كشت برنج به هيچ وجه توجيهي ندارد و قيمت آب 
مصرف شده بسيار بيشتر از قيمت برنجي است كه عمل 
مي آيد. زاينده رود در اين استان خشك است و كشاورزان 
براي كشت برنج سراغ منابع آب زيرزميني رفته اند. خشكي 
منابع آب زيرزميني به دليل برداشت هاي بي رويه از اين 

منابع، تهديدي است كه از هم اكنون بايد جدي گرفته شود، 
چرا كه اين موضوع مي تواند پيامدهاي وخيمي به همراه 
داشته باشد و به مهاجرت گسترده و بياباني شدن شهرها و 

روستاها بينجامد. «
ب��ا اين وجود اگرچه ممنوعيت كش��ت برنج جز در س��ه 
استان شمالي كشور، در سال 1395 از سوي وزارت جهاد 
كشاورزي به اس��تان ها از جمله اصفهان ابالغ شده است، 
معاون بهبود توليدات گياهي س��ازمان جهاد كشاورزي 
استان اصفهان معتقد است براي برخورد با كشت برنج در 
اين استان، قوانين شفافي وجود ندارد. او درباره اين موضوع 
گفت: » در حال حاضر قوانيني كه بخواهيم با كشاورزان 
برنجكار برخ��ورد كنيم، وجود ن��دارد. قانون ممنوعيت 
كشت مصوب و اعالم شد، اما اجراي آن نيازمند يك سري 
اهرم هاي اجرايي است، همچنين براي برخورد با برنجكاران 
متخلف نيازمند كمك سيستم قضايي هستيم. در حال 
حاضر به كشاورزي كه اقدام به كشت برنج كرد خدماتي 
همچون تسهيالت بانكي، سرمايه در گردش و كود و ... را 
اختصاص نمي دهيم، اما نمي توانيم مزرعه اي كه كشت 
برنج كرده را شخم بزنيم.« اصغر محسن زاده كرماني افزود: 
»در حال حاضر قانوني كه بخواهيم مزرعه برنج را معدوم 
كنيم وجود ندارد، البته در كارگروه سازگاري با كم آبي كه 
با محوريت وزارت نيرو تشكيل شده، قرار است الگوي كشت 
جديد ابالغ شود و بر اين اساس با افرادي كه كشت محصول 
بر خالف اين سياست ها انجام مي دهند، برخورد خواهد شد. 
به عنوان مثال مي توان آب را با قيمتي باالتر از بهاي آن به 
كش��اورزان برنجكار داد تا به دليل عدم صرفه اقتصادي از 

كشت آن خودداري كنند.«

   زاينده رود دستخوش تغيير اساسي
چنين وضعيتي در حالي است كه رسول زرگرپور، استاندار 
سابق اصفهان پيش از اين و در زمان ابالغ ممنوعيت كشت 
برنج در اصفهان، گفته بود اختالف مصرف آب بين كشت 
جايگزين با كش��ت برنج عدد بزرگي در سراس��ر استان 
اصفهان نخواهد بود و حداكثر ۲۰ ميليون مترمكعب است 
 و با حذف كشت برنج مشكل بي آبي حل نخواهد شد زيرا 
حق  آبه كش��اورزان به ق��وت خود باقي اس��ت. اما برخي 
 نمايندگان مجلس معتقدند كش��ت برنج، اكوسيس��تم 

زاينده رود را تغيير داده و آن را به س��مت خش��كي دايم 
مي كشاند. علي ابراهيمي، عضو كميسيون كشاورزي، آب 
و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي، درباره اين موضوع 
بيان كرد: »زاينده رود بر اس��اس شرايط اقليمي جديدي 
كه ناشي از كاهش ميزان بارندگي و افزايش درجه حرارت 
زمين در آن ايجاد شده است، از طريق منابع اصلي بومي 
دچار محدوديت جدي شده و معضل خشكسالي كنوني در 
اين منطقه نيز ريشه در آن دارد. با وجود چنين وضعيتي، 
انتقال آب بين حوزه اي كه در پي اقدامات غير كارشناسانه 
صورت گرفته هم زاينده رود را با مش��كالت جدي مواجه 
كرده است، در حالي كه هم در استان چهارمحال و بختياري 
و هم اس��تان اصفهان بخش عمده اي از اين آب در حوزه 

كشاورزي مصرف مي شود.« او افزود: » كشاورزان فعال در 
اين مناطق به دنبال محدوديت هايي كه براي آنها ايجاد 
شده است به تغيير الگوي كشت روي آورده اند، كما اينكه 
برخي كشاورزان در حاشيه زاينده رود هر جا كه بستري از 
اين رودخانه به زمين تبديل ش��ده و در آن مقداري آب به 
صورت راكد يا جريان ضعيف وجود دارد، همچون شمال 
كشور اقدام به شاليكاري كرده اند و اكوسيستم اين منطقه 
را به دلي��ل افزايش مصرف آب بر ه��م زده اند. با توجه به 
اينكه برنج هايي كه در مناطق خشك تر كشت مي شوند 
در مقايسه با مناطقي كه ميزان رطوبت هوا در آنها پايين تر 
است، كيفيت بهتري دارند . از قيمت باالتري هم برخوردار 
هستند، باعث شده كه حتي برخي كشاورزان به صورت 

مصنوعي فضايي را براي كشت برنج فراهم كنند.«ابراهيمي 
بيان كرد: »س��ود اقتصادي حاصل از كشت برنج در اين 
استان سبب شده حتي در منطقه به دليل اينكه آب هاي 
س��طحي كاهش پيدا كرده است، كشاورزان با استفاده از 
موتورهاي سيار به برداشت آب از بستر رودخانه زاينده رود 
روي آورده اند و همه اين عوامل دست به دست هم داده تا 
مسيرهاي پايين دست اين رودخانه با خشكي شديدتري 
مواجه شود كه اثرات زيست محيطي مخربي را به دنبال 
دارد، تاجايي كه مسير رودخانه زاينده رود هم از نظر شرايط 
طبيعت كه در گذشته از آن برخوردار بود و هم از نظر بافت 
خاك با تغييرات جدي مواجه شده است كه اگر فكري براي 

آن نشود به بحران جدي تبديل مي شود.«

 افزايش قيمت سكه در سال ها و ماه هاي اخير، به بحراني 
جديد در پرونده هاي مهريه تبديل ش��ده است. برخي 
نمايندگان مجلس از بررسي طرحي براي اصالح قانون 
مهريه خبر مي دهند و معاون رييس جمهور در امور زنان و 
خانواده بر لزوم محاسبه مهريه بر مبناي قيمت سكه زمان 

عقد تاكيد مي كند. 
 معصومه ابت��كار در مورد موضوع تغيي��ر برخي قوانين 
مهريه و تعديل آن گف��ت: در مورد مهريه صحبت هايي 
شده است، اما با اين حال هنوز قانون تغيير نكرده است، 
به نظر من ايده آل ترين س��طح تغيي��ر قانون مهريه اين 
اس��ت كه بايد س��كه به قيمت روزي كه مهريه تعيين 
مي شود )تاريخ عقد(، داده شود. نبايد تغيير قيمت سكه 
بار سنگيني بر دوش خانواده ها بگذارد. راهكار منطقي 
تغيير قوانين مهريه تعديل آن است، چرا كه تغيير شديد 
قيمت سكه قابل محاس��به نيست. نمي خواهم در مورد 
موضوع تنصيف اموال اظهارنظر كنم. ابتكار در خصوص 
وعده هاي روحاني در حوزه زنان كه بسياري از آنها در حد 
شعار باقي مانده، گفت: آقاي روحاني وعده دادند كه 3۰ 
درصد از پس��ت هاي دولت خود را به خانم ها اختصاص 
مي دهند كه در اين خصوص در حال رصد آمار هستيم. 
همچنين در سطح استان ها و در سطح ملي آمارها نشان 
مي دهد؛ انتصاب در وزارتخانه ها به ميزان قابل توجهي 

زن بوده اند.او با اش��اره به اينكه در حال حاضر ۲8 خانم  
در س��مت معاون وزير و همتراز با اين پس��ت هستند، 
گفت: بايد براي تحقق وعده 3۰ درصدي رييس جمهور 
بيش��تر تالش كنيم، البته بر اين باوريم كه اين وعده به 
زودي محقق مي شود. معاون رييس جمهور در امور زنان 
و خانواده با تاكيد براينكه مس��ووليت هايي كه زنان در 

دولت عهده دار هستند، تشريفاتي نيست، به ايلنا گفت: 
در گذش��ته سفير زن وجود نداش��ت، اما در حال حاضر 
اين موضوع به وقوع پيوس��ته است.بسياري از پست ها 
از جمله معاونت اس��تانداري، فرمانداري، بخش��داري، 
شهرداري به خانم ها سپرده ش��ده اند. همچنين تعداد 
بسيار زيادي از زنان به مديركل استاني منصوب شدند.او 

تاكيد كرد: نمي توان به اين انتصابات گفت، منصب هاي 
تشريفاتي چرا كه زنان كامال در مناصب كالن دولتي قرار 
گرفتند و مس��ووليت هاي اجرايي دارند، اما اين موضوع 
مقوله آ نچنان جديدي نيست و ما از دوره خاتمي معاون 
رييس جمهور زن داريم و در مجموع حضور زنان هيچگاه 
در عرصه هاي قدرت تشريفاتي نبوده است. ابتكار اظهار 
كرد: از دهه ۷۰ به بعد كه زن ها در دولت  حضور پيدا كردند، 
مسووليت هاي جدي به آنها سپرده شد، اما شايد تعداد 
آنها رشد استاندارد خود را طي نكرده است. در حال حاضر 
اين رشد در حال افزايش است، چرا كه زيرساخت ها در 
حال تغيير هستند و در سطح نيروهاي مديريتي كالن و 
مياني در حال تربيت نيروهاي كارآمد هستيم. او درباره 
حل مسائل حقوقي زنان تاكيد كرد: در بحث هاي حقوقي 
ش��وراي فقهي و حقوقي وجود دارد ك��ه به موضوعات 
مختلف مطالبات زنان و مشكالت آنها رسيدگي مي كند. 
همچنين چندين اليحه در حال آماده سازي و تصويب 
است، همچنين خدا را شاكريم؛ شوراي نگهبان در حال 
گذراندن آخرين مراحل تصويب قانون حمايت از كودكان 
و نوجوانان اس��ت و به زودي اين اليحه تبديل به قانون و 
ابالغ خواهد ش��د. اين اتفاق بسيار در شرايط فعلي مهم 
است. معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: 
يكي ديگر از لوايح مهمي كه منتظر شنيدن اخبار خوش 

در خصوص آن هستيم، اليحه تامين امنيت زنان است 
كه اميدواريم به زودي در قوه قضاييه تاييد شود.او با اشاره 
به حاشيه هاي حضور زنان در ورزشگاه ها براي تماشاي 
فوتبال گفت: اتفاقات خوبي در حال وقوع است، البته اين 
هدف بايد به تدريج و با رعايت همه ابعاد محقق شود. ما 
نمي خواهيم واكنش ها و برخوردهايي نس��بت به ورود 
بانوان به ورزشگاه صورت بگيرد كه موضوع بدتر شود و به 
نظر من در اين حوزه گام هاي خوبي برداشته شده و ادامه 

پيدا خواهد كرد.
ابتكار درباره نرخ بيكاري زنان در كشور كه براساس آمار 
روندي افزايشي داشته اس��ت، گفت: نرخ بيكاري زنان 
تحصيلكرده در برخي اس��تان ها بين ۲ تا 3 برابر آقايان 
است، اما در عين حال در س��ال هاي 95 و 9۶ حدود ۶۷ 
درصد از مشاغل ايجاد شده مربوط به زنان بوده است. او 
با اشاره به اينكه در حال حاضر اشتغال بانوان را بيشتر در 
بخش غيررسمي شاهد هستيم، گفت: بخشي از اشتغال 
بانوان را مشاغل خانگي در برگرفته كه اين آمار هم نرخ 
رو به رشدي در روستاها داشته است. تسهيالتي كه براي 
روستاها بطور فراگير در نظر گرفته شده، سهم خوبي به 
زنان از نظر اشتغال داده و ما هم پيگير اين موضوع هستيم 
كه زن��ان براي كارآفريني چه به صورت ش��خصي و چه 

جمعي بتوانند موثر واقع شوند.

توليد »شبه مخدر« خارجي با شكل و شمايل ايراني

هشدارهاي اورژانسي به زائران اربعين

حذف وثيقه خروج دانشجويان داراي معافيت تحصيلي
سخنگوي س��تاد مبارزه با مواد مخدر ضمن تشريح 
آخرين وضعيت فروش ش��به مخدرها در بازار گفت: 
وزارت بهداشت اخيرا سامانه »تي تك« را براي كنترل 
شبه مخدرها از مبداء توليد تا مقصد تهيه كرده كه به 
اين ترتيب ميزان سوءاستفاده از مواد به حداقل مي رسد. 
پرويز افشار با اشاره به وضعيت داروهاي شبه مخدر در 
بازار و نحوه فروش آنها گفت: زماني »ترامادول« براي 
كنترل دردهاي ارتوپدي وارد كشور شد، اما يك مرتبه 
مصرف »ترامادول« در كش��ور تبديل به يك اپيدمي 
شد كه پيامدهايي مانند تش��نج هاي مقاوم به درمان 
را ايج��اد مي كرد. بنابراين در كميت��ه درمان، كميته 
كنترل پيش سازها و وزارت بهداشت هماهنگي كرديم 
و بدين ترتيب مي��زان توليد »ترامادول« در كش��ور 

كاهش يافت.
او در ادامه درباره وضعيت ش��ربت »س��ودوافدرين« 
ني��ز توضي��ح داد: از اي��ن دارو نيز به عنوان ش��ربت 
س��رماخوردگي يا قطره ه��اي ضد احتق��ان بيني و 
آلرژي اس��تفاده مي كردند چراكه اين دارو در دسته 

»آنتي هيستامين ها« و داروهاي ضدآلرژي قرار داشت 
اما سپس بازيافت شده و تبديل به ماده مخدر شيشه 
مي ش��د. بنابراين جلوي توليد اين دارو را نيز گرفتيم 
بطوريكه ميزان توليد شيشه بسيار كم شد و قيمت آن 
به ش��دت افزايش يافت. در نهايت نيز معتادان الگوي 
مصرفش��ان را به س��مت مصرف »گل« تغيير دادند 
كه از زير مجموعه هاي ماري جوآنا اس��ت. سخنگوي 
س��تاد مبارزه ب��ا مواد مخ��در با بي��ان اينكه مصرف 
»ديفنوكس��يالت« نيز مدتي باال بود و مصرف آن با 
كاهش توليد، كم شد، به ايسنا گفت: مصرف تركيباتي 
مثل »اكسپكتورانت« به تنهايي مش��كلي ندارد اما 
»اكسپكتورانت كدئين« به عنوان يك ضد درد و ضد 
سرفه به اثرات آن مي افزود به شكلي كه با كنترل توليد 
داروي مذكور نيز سوء مصرفش كاهش يافت. افشار در 
ادامه با اشاره به اقدام اخيرا وزارت بهداشت براي تهيه 
سازو كار كنترل داروهاي شبه مخدر، تصريح كرد: در 
اين سامانه داروهاي تحت كنترل مثل »بوپرنورفين«، 
»متادون«، »شربت ترياك«، »اكسي كدون« و ...در 

سامانه »تي تك« يا سامانه رصد از مبداء توليد تا مقصد 
رصد مي شود كه به اين ترتيب ميزان سوءاستفاده از 

مواد به حداقل مي رسد.
او درباره نحوه عملكرد اين سامانه گفت: در حال حاضر 
بخش��ي از س��امانه كه مربوط به توليد كارخانه است 
راه اندازي شده ولي بقيه مراحل كامل نشده است. به 
اين ترتيب داروهايي نظير »اكسپكتورانت كدئين« و 
»متادون« مثل قبل در دس��ترس مردم نيست. البته 
نبايد از اين داروها غفلت كنيم چراكه برخي كشورهاي 
همس��ايه به دليل اينكه نياز در بازار ايران وجود دارد و 
عده اي به مصرف اين مواد وابسته هستند، محصولي 
كامال مشابه ايراني را با همان بسته بندي توليد كرده و 
سعي مي كنند آن را وارد كشور كنند. به گفته وي چند 
محموله در سال هاي گذشته كشف شده و تمهيدات 
الزم در نظر گرفته ش��ده است. ش��كل و شمايل اين 
محصوالت كامال ش��بيه محصول ايراني اس��ت اما با 
بررسي مواد تشكيل دهنده آن متوجه شديم كه مواد 

اوليه آن منشأ ايراني ندارد.

رييس اداره سرمايه انساني سرباز ستادكل نيروهاي مسلح 
شرايط سفر مشموالن سربازي و سربازان به عراق و شركت 
در راهپيمايي اربعين را تشريح كرد. موسي كمالي درباره 
چگونگي سفر دانشجويان و مشموالن سربازي به كشور 
عراق در ايام اربعين اظهاركرد: برابر آخرين تدابير اتخاذ 
شده وثيقه خروج دانشجويان سربازي نرفته براي شركت 
در راهپيمايي اربعين حذف شد و دانشجويان مي توانند 
از ضمانت ستاد عمره و عتبات عاليات براي سفر به عراق 
استفاده كنند. او با بيان اينكه دانشجويان فارغ التحصيل 
هم كه هنوز به س��ربازي اعزام نشده اند، مي توانند براي 
حضور در راهپيمايي اربعين اقدام كنند، گفت: اين افراد 
بايد نس��بت به تعيين تكليف سربازي خود اقدام كرده و 
پس از دريافت برگه اعزام در همان ماه هاي اوليه فراغت از 
تحصيل نسبت به خروج از كشور اقدام كنند. رييس اداره 
سرمايه انساني سرباز س��تادكل نيروهاي مسلح درباره 
سفر س��ربازان به عتبات نيز گفت: به فرماندهان توصيه 
شده تا به سربازاني كه قصد خروج از كشور و شركت در 
راهپيمايي اربعين را دارند يك هفته مرخصي تشويقي 

داده شود و اگر فرماندهي با اين موضوع موافقت كند امكان 
سفر سربازان به كشور عراق در ايام اربعين وجود دارد، اما 
تصميم گيري در اين خصوص بر عهده فرماندهان است. 
كمالي درباره اينكه آيا امكان سفر سربازاني كه در دوره 
آموزشي هس��تند هم وجود دارد يا خير؟ به ايسنا گفت: 
سربازان در دوره آموزشي اين امكان را ندارند چرا كه در 
صورت س��فر بايد تجديد دوره شوند كه اين اقدام هم به 
ضرر خودشان است و هم به ضرر نيروهاي مسلح. بنابراين 
آن دسته از سربازاني كه در حال حاضر در دوران آموزشي 
خود هستند امكان خروج از كشور و شركت در راهپيمايي 
اربعين را ندارند.وي تاكيد كرد: مشموالن غايب و سربازان 
فراري نيز امكان خروج از كش��ور را ندارند و ش��رط بهره 
مندي از اين تسهيالت نداشتن غيبت است. رييس اداره 
سرمايه انساني سرباز ستادكل نيروهاي مسلح با اشاره به 
طرح تعويض كارت هاي پايان خدمت و معافيت قديمي 
اظهاركرد: چندسالي است كه كارت هاي معافيت و پايان 
خدمت قديمي از رده اعتبار ساقط شده و ديگر به دارندگان 

اين كارت ها خدماتي ارايه نمي شود.
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كمبود نيروي انساني
 پرستار شدن همراه بيماران 

گاليه وزير از رقابت هاي 
فردي در مدارس

تبعات خشكي هامون دامنگير 
ايران و افغانستان

سخنگوي كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس 
گفت: كمبود پرستار در بيمارستان ها باعث مي شود 
مراقبت هاي پرستاري كيفيت مناسبي نداشته باشد 
به همين دليل از همراه بيمار مي خواهند براي مراقب 

بيشتر در بيمارستان بماند.
 حيدرعلي عبادي در رابطه با كمبود  نيروي پرستاري 
گفت: بيمارس��تان ها ما در حال حاض��ر با كمبود 
پرس��تار مواجه هس��تند به همين دليل مراقبت 
پرستاري كيفيت مناسبي ندارد. از طرفي در برخي 
از بيمارستان ها پديده جديدي به وجود آمده و آن 
هم همراه بيمار است كه در تمامي بيمارستان ها به 
محض بستري كردن بيمار، از خانواده و همراهان 
بيمار مي خواهند تا به عنوان هم��راه بيمار و براي 
مراقبت از وي در بيمارس��تان بماند. نماينده مردم 
اصفهان در مجلس شوراي اسالمي افزود: هيچ جاي 
دنيا به اعضاي خانواده بيمار همراه بيمار براي مراقبت 
نمي ماند، چرا كه اين فرد آموزش هاي الزم را نديده 
است، ازطرفي خود اين فرد نيز آسيب مي بيند و از 
تمامي برنامه هاي روزمره خودش نيز عقب مي ماند 
و اگر هم نماند عذاب وجدان مي گيرد كه چرا در كنار 
بيمارش نمانده اس��ت. در اين رابطه بار ها به وزارت 
بهداش��ت و درمان گفته شده است تا پديده همراه 
بيمار در تمامي بيمارستان ها جمع شود چرا كه غير 
علمي بوده و براي خانواده ها نيز مشكل ايجاد مي كند 
و باعث انتقال بيماري هاي عفوني شده و عفونت هاي 
بيمارستاني را گس��ترش مي دهد در نتيجه باعث 

افزايش مرگ و مير مي شود.
عابدي ادامه داد: كمبود پرس��تار در بيمارستان ها 
باعث مي ش��ود كه پرس��تاران نتوانن��د از بيمار به 
خوبي مراقبت كنند به همين دليل از همراه بيمار 
مي خواهند براي مراقب بيشتر در بيمارستان بماند. 
در همه جاي دنيا مالك و معيار تعداد پرستار به تخت 
بيمارستان سنجيده مي شود، در بيمارستان هاي 
ژاپن به ازاي هر تخت 11 پرستار و كادر پرستاري، 
كاردان ات��اق عمل و بهي��ار وج��ود دارد. در ديگر 
كشور هاي دنيا نيز به همين صورت، در كشورهاي 
آفريقايي نيز كمتر از ۴ نيروي كادر پرستاري به ازاي 
هر تخت وجود ندارد، يعني اگر يك بيمارستان 1۰۰ 
تخت داشته باشد، براي هر تخت ۴ پرستار، كاردان 

اتاق عمل، بهيار و كمك پرستار وجود دارد. 

سخنگوي سازمان اورژانس كشور بايدها و نبايدهاي 
بهداش��تي براي زائ��ران اربعين ٩٧ را تش��ريح كرد. 
مجتبي خالدي با اش��اره به حضور عوامل اورژانس در 
مس��ير حركت زائران اربعين 9۷ گفت: 9۰۰ دستگاه 
آمبوالنس، 35 دستگاه اتوبوس آمبوالنس، ١٠فروند 
بالگرد، ۴دستگاه خودرو ارتباطات، ۴دستگاه تعميرگاه 
سيار، ٩واحد بيمارستان صحرايي، 5۶ واحد كلينيك 
سيار و ٨٩ واحد مركز درماني از جمله خدمات اورژانس 

كش��ور اس��ت.  او با بيان اينكه كل نيروهاي عملياتي 
اورژانس كه در اربعين ٩٧ مستقر هستند ١٧٠٠٠ نفر 
هستند، گفت: از اين تعداد نيروهاي عملياتي درماني 
٩٠٠٠ نفر، تيم هاي مديريت بيماري هاي واگير دار ۶5٠ 
نفر و تيم هاي بهداش��ت محيط نيز در قالب ١٣٠ تيم 
فعاليت مي كنند. سخنگوي اورژانس در ادامه با اشاره 
به برخي توصيه هاي بهداشتي و درماني به زائرين در 
اربعين ٩٧ اظهاركرد: زائران قبل از آغاز سفر با پزشك 

معالج خود مش��ورت هاي الزم را انجام دهند و بعد از 
بازگشت از سفر نيز مجدد به پزشك معالج خود مراجعه 
كنند همچنين داروهاي مصرفي خود را متناس��ب با 
طول سفر و ليس��ت داروهاي مصرفي و خالصه سير 
بيماري خود را به صورت مكتوب به همراه داشته باشند 
و در ص��ورت بروز عاليم بيماري ب��ه مراكز درماني در 
طول مسير مراجعه كنند. او با توصيه به زائرين در مورد 
به همراه داشتن برخي از وسايل مورد نياز اظهار كرد: 

وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينكه از سال هاي 
گذش��ته با مش��كل رقابت هاي فردي در مدارس 
روبرو هس��تيم گفت: بايد اي��ن موضوع برعكس 
ش��ود و به جاي آن فعاليت هاي جمعي و گروهي 

را توسعه دهيم.
محمد بطحايي گفت: مدرسه بايد به گونه اي باشد 
كه منجر به بروز خالقيت ها و نوآوري ها شود. مدرسه 
و محيط اطراف آن مجموعه اي از توانمندي هاي 
عظيم است كه در مجموع منتج به خروجي هاي 
موفق مي شود. وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه 
در هفته پيوند اوليا و مربيان قرار داريم عنوان كرد: 
انجمن اوليا و مربيان مي تواند در شاد كردن محيط 
مدرسه نقش داشته باشد. او به المپيادهاي ورزشي 
درون مدرسه اي نيز اش��اره كرد و آن را گام جدي 
براي ارتقاي ورزش دانس��ت و گفت: در قالب اين 
طرح، هم��ه توانمندي ها و ظرفيت هاي الزم براي 
دانش آم��وزان به كار گرفته مي ش��ود. بطحايي با 
اشاره به اينكه البته از چندين سال قبل با مشكل 
رقابت هاي فردي در مدارس روبرو هستيم اظهار 
كرد: بايد اين موض��وع را برعكس كنيم و به جاي 
آن فعاليت هاي جمعي و گروهي را توسعه دهيم. 
بايد ياد بگيريم چطور با يكديگر در تعامل باشيم. 
خوش��بختانه المپيادهاي درون مدرسه اي به اين 
اصل مهم توجه دارد. وزير آموزش و پرورش ادامه 
داد: هر فردي در يك زمينه خاص نخبه و توانمند 
است و معلمان وظيفه دارند زمينه هاي نخبگي و 
استعداد برتر را شناسايي كنند كه اين فرصت نيز در 

المپياد درون مدرسه اي وجود دارد.

عضو مجمع نمايندگان سيس��تان و بلوچستان با 
يادآوري همكاري تركيه با افغانس��تان براي ايجاد 
سدي در 1۰۰ كيلومتري خاك ايران گفت: تبعات 
زيست محيطي خشكي هامون دامنگير مردم ايران 

و افغانستان خواهد شد.
علي��م يارمحم��دي با بي��ان اينكه بخ��ش اعظم 
ريزگردهاي سيستان منش��أ خارجي دارد، گفت: 
سدسازي هاي كشور افغانستان تاثير زيادي در شيوع 

ريزگردها و خشكي تاالب هامون داشته است.
 نماينده مردم زاهدان در مجلس ش��وراي اسالمي، 
با يادآوري اينكه افغانستان با ايجاد سدهاي انحرافي 
روي هيرمند خشكي كامل تاالب هامون را رقم زده 
است، به خانه ملت گفت: بي شك اگر هامون بطور 
كامل خشك شود آسيب هاي ناشي از دامنگير ايران 
و افغانستان خواهد شد و ادامه زندگي را براي مردم 

سخت و مناطق را خالي از سكنه خواهد كرد.
او با بيان اينكه افغانستان با سدسازي ها اجازه ورود 
آب به پايين دست را نمي دهد، تصريح كرد: افغانستان 
با همكاري و هزينه تركيه در حال ايجاد س��دي در 
1۰۰ كيلومتري خاك ايران اس��ت كه اگر ساخته 
شود از ورود اندك آب حاصل از بارندگي نيز به تاالب 
ممانعت مي شود و بي شك در محيط زيست سيستان 
تاثيرات زيادي را بر جاي خواهد گذاشت. اين نماينده 
مردم در مجلس دهم با يادآوري اينكه سدسازي هاي 
افغانستان طي چند دهه باعث تغيير اقليم در شمال 
سيستان و بلوچستان شده است، تصريح كرد: آب 
آشاميدني، صنعت و كشاورزي سيستان از طريق 
آب هاي سطحي تامين مي شود و براي تثبيت شرايط 
زيست محيطي نياز شديدي به آب هاي مرزي داريم.

داروهاي مورد نياز، بطري آب، ماسك يك بار مصرف، 
عينك آفتابي، پماد و وسايل پانسمان و دفترچه بيمه 
از جمله وسايلي اس��ت كه به زائرين توصيه مي شود 
در اين مس��ير به همراه خود داشته باشند، همچنين 
انتخاب كوله پش��تي مناس��ب، كفش راحت و اندازه، 
به همراه داش��تن حداقل مقدار بار، به همراه داشتن 
كاله لبه دار و لباس هاي مناس��ب گرما و سرما از ديگر 
توصيه ها به زائران است. خالدي همچنين اظهار كرد: 
زائرين از آب آشاميدني سالم )آب لوله كشي( يا “آب 
جوشيده به مدت يك دقيقه “ استفاده كنند و از حمل 
هرگونه موادغذايي فاسد شدني در طول سفر و استفاده 

از ليوان هاي مش��ترك خودداري كنند و بعد از صرف 
غذا نيز حتما از چند قطره آب ليمو يا آب ليموترش تازه 
استفاده كنند و از گرم كردن مجدد غذا نيز خودداري 
كنند.او افزود: زائران از حبوبات و سبزيجات بيشتري 
در داخل غذاها اس��تفاده كنن��د و در صورت مصرف 
نوش��يدني، آب و دوغ كم نمك را به ساير نوشيدنيها 
ترجيح دهند همچنين ترجيحا از خرما و كشمش به 
مقدار كم به جاي قند در كنار چاي استفاده كنند. وي 
به مبتاليان به چرب��ي خون باال، ديابت و بيماري هاي 
قلبي و عروقي نيز توصيه كرد: از مصرف غذاهاي چرب 

و پرنمك و شيرين و در حجم زياد خودداري كنند.
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جزييات طرح الزام شهرداري تهران به انتشار اطالعات پرونده هاي شهرسازي تصويب شد

معاون وزير راه و شهرسازي مطرح كرد

اكران اطالعات پالك هاي ثبتي پايتخت

۲ هزار واحد مسكن مهر پرند بدون متقاضي

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|
جلسه روز گذش��ته شوراي ش��هر تهران به بررسي 
جزييات طرح الزام شهرداري تهران به انتشار عمومي 
اطالعات شهرس��ازي اختصاص يافت و جزييات اين 
طرح كه كليات آن جلسه هفته گذشته تصويب شده 
بود بعد از بحث و بررس��ي بس��يار تصويب شد. الزام 
شهرداري به انتش��ار گزارش ارزيابي محيط زيست 
پروژه هاي شهري از ديگر مصوبات شوراي شهر تهران 
بود. همچني��ن يك اليحه دو فوريت��ي تحت عنوان 
اصالح مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرس��ازي 
شهرداري تهران در دستور كار شوراي شهر قرار داشت 
اما بعد از تمديد زمان جلسه، شهردار در جلسه حاضر 
نشد و به دليل خروج زهرا صدر اعظم نوري از صحن، 
با توجه به اينكه تنها 14 نفر در صحن حضور داشتند 
جلسه از رسميت افتاد. در نتيجه سيد ابراهيم اميني 
كه در ساعات مياني جلسه با رفتن محسن هاشمي 
رياست جلس��ه را بر عهده گرفته بود؛ پايان جلسه را 

اعالم كرد.
به گزارش »تعادل«، هفته گذشته كليات طرح مذكور 
تصويب و براي بررسي بيشتر به كميسيون ها فرستاده 
شد تا بعد از بررسي جزييات آن را نيز تصويب كنند 
اما هنگام بررس��ي در صحن علني شورا شاهد بوديم 
كه اعضاي ش��وراي ش��هر تهران 15 پيشنهاد براي 
افزوده ش��دن به اين طرح مط��رح كردندكه اين كار 
بايد قبل از ارايه در صحن علني و در جريان بررس��ي 
توس��ط كميس��يون هاي تخصصي انجام مي شد. به 
دليل اينكه بررسي 15 پيشنهاد وقت زيادي از شورا 
مي گرفت، محسن هاش��مي، رييس شورا پيشنهاد 
داد تا طرح مجددا به كميس��يون ها برگردانده شود 
اما اعضاي ش��ورا با اين پيشنهاد مخالفت كردند و در 
نتيجه تمام وقت ش��ورا به بررسي اين طرح گذشت. 
اصرار اعضاي شورا براي بررسي پيشنهادها در صحن 
شورا باعث ش��د تا زمان زيادي از وقت جلسه گرفته 
شود. رفتارهايي از اين دست كه متاسفانه در شوراي 
پنجم كم نيس��ت باعث كاهش اثرگذاري شورا شده 
است. اعضاي شورا براي بررسي اين طرح دو بار زمان 

جلسه را تمديد كردند.
براس��اس اين طرح از اين به بعد تمامي اطالعات در 
مورد تك تك پال ك هاي ثبتي كه از ابتداي سال 97 
براي تش��كيل پرونده اقدام كرده اند شفاف مي شود. 
به عنوان مثال، تراكم و تعداد طبقات اين پالك هاي 
ثبتي روي سامانه قرار مي گيرد. اين شفافيت نظارت 
همگاني را تقويت مي كند و ضمنًا در رابطه با تخلفات 
بازدارندگي خواهد داشت. ش��هروندان با مراجعه به 
س��امانه مي توانند ببينند در محله ش��ان قرار است 
چه اتفاقي بيفتد و بر مبناي اطالعات به ايفاي نقش 

شهروندي بپردازند.

علي اعطا، س��خنگوي ش��وراي ش��هر تهران درباره 
اين طرح توضيحات��ي ارايه كرد و با اش��اره به اينكه 
شوراياري ها به داليلي مثل مش��اركت اهالي محله 
ايجاد ش��ده اند، اظهار كرد: وقت��ي اطالعات محالت 
قرار اس��ت روي س��امانه قرار بگيرد، اين موضوعات 
مي تواند در جايي مثل شوراياري ها بحث شود و حقوق 
شهروندي تحقق مي پذيرد. به گفته وي، هيات تطبيق 
فرمانداري تهران مي تواند تا 14 روز بعد در صورتي كه 
انتقادي به مف��اد طرح دارند، عنوان كنند. همچنين 
براي اجراي اين طرح دو ماه در نظر گرفته شده است. 
يعني اين طرح تا دو ماه ديگر اجرا مي شود و مجموعه 

اطالعات روي سامانه بارگذاري مي شود.
وي با بيان اينكه طرح الزام شهرداري تهران به انتشار 
عمومي اطالعات شهرسازي صرفًا در مورد پالك هاي 
ثبتي از ابتداي سال 97 اس��ت، عنوان كرد: مي توان 
س��ال هاي قبل را نيز دنبال كرد اما اي��ن كار نياز به 
زمان بيشتري دارد. ترجيح شوراي شهر اين بود كه 
موضوع را خيلي سريع از ابتداي سال 97 دنبال كند 
و بعداً مي توانيم به عقب برگرديم و س��ال هاي پيش 

را بررسي كنيم.

 ضرورت صدور شناسنامه فني ملكي 
در جريان بررس��ي اين اليحه، افش��ين حبيب زاده، 
رييس كميته عمران شوراي ش��هر تهران پيشنهاد 
داد، شناسنامه فني ملكي حتمًا در اختيار افراد قرار 
بگي��رد تا آنها بدانند س��اختمان از چه مش��خصاتي 

برخوردار است.
رييس كميته عمران شوراي شهر تهران افزود: اگر به 
دنبال شفاف سازي در امور هستيم، بايد بدانيم كه در 
شناسنامه فني ملكي تمام اطالعات مورد نياز درباره 
ساختمان ذكر ش��ده است. ش��هرداري نبايد بدون 
شناس��نامه فني ملكي پايان كار صادر كند، شوراي 
اسالمي شهر قباًل صدور شناس��نامه فني و ملكي را 
مصوب كرده بود و صدور آن از ضروريات است و حتي 
چند نمونه آن نيز عملياتي ش��د اما ب��ه دليل توقف 
مجري ذي صالح صدور شناس��نامه فني ملكي نيز 
متوقف شده است. در نهايت اين پيشنهاد با 1۸ رأي 
اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران به تصويب رسيد.

 گزارش ارزيابي محيط زيست پروژه ها 
همچنين دراين جلسه اعضاي شوراي شهر، شهرداري 
را مكلف به انتش��ار گزارش ارزيابي زيست محيطي 
پروژه هاي شهري كردند.سيدآرش حسيني ميالني 
رييس كميته محيط زيست در پيشنهادي مبني بر 
انتش��ار وضعيت مجوز محيط زيستي و گزارش هاي 
ارزيابي زيست محيطي طرح »الزام شهرداري تهران 
به انتشار عمومي اطالعات شهرسازي« گفت: اكنون 

كه شورا درصدد آن است كه وضعيت مالي و پيشرفت 
فيزيكي پروژه هاي مهم شهري را در سامانه شفافيت 
منتشر كند، وضعيت مجوزهاي محيط زيستي آنها را 
هم مشخص سازد. بعضي از پروژه هاي مربوط به حوزه 
شهرسازي مجوزهاي محيط زيستي را دريافت كردند 
و برخ��ي هم اين مجوزها را دريافت نكرده اند و مجوز 

برخي پروژه ها هم مشروط است.
رييس كميته محيط زيس��ت با بي��ان اينكه برخي 
پروژه ها آثار قابل توجه منفي  بر وضعيت شهر تهران 
دارند، اظهار كرد: در صورتي كه گزارش هاي ارزيابي 
زيس��ت محيطي براي اين پروژه ها تهيه شده باشد، 
اي��ن گزارش ها را مي توان به عنوان س��ند در اختيار 
افكارعمومي قرار داد. س��ازمان محيط زيست هم در 
چندين مقط��ع درصدد انجام چني��ن كاري بود كه 
عملي نشد اما انجام اين كار، موجب دسترسي مردم 
به اطالعات پروژه هاي ب��زرگ و آگاهي يافتن آنها از 
وضعيت محيط زيستي آنها مي شود. اين پيشنهاد با 

اجماع تمامي اعضاي شورا به تصويب رسيد.

 عدم اعتبار خط ۷ مترو
در اين جلس��ه همچني��ن مرتضي الوي��ري، رييس 
كميس��يون برنامه و بودجه شوراي ش��هر تهران در 

خصوص عدم تخصيص7۰۰ ميلي��ارد تومان اعتبار 
خط 7 مترو تذكر داد و گفت: 7۰۰ ميليارد تومان در 
خصوص فروش اوراق مشاركت خط 7 مترو در يكي از 
بانك هاي خصوصي متعلق به كالن شهرها وجود دارد 

كه هنوز به شهرداري داده نشده است.
به گفته الويري، 4 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت 
براي توس��عه خطوط ريلي در بودجه سال 9۶ كشور 
پيش بيني شد كه 2 هزار ميليارد تومان متعلق به خط 
هفت و 2 هزار ميليارد تومان متعلق به خط شش بود. 
بانك مركزي اين رقم را در خط هفت به 7۰۰ ميليارد 
تومان رس��اند و براي خط شش، هزار و ۳۰۰ ميليارد 
تومان انتش��ار اوراق مش��اركت پيش بيني كرد. در 
حال حاضر 7۰۰ ميليارد تومان خط هفت در يكي از 
بانك هاي خصوصي متعلق به كالن شهرها وجود دارد 

اما هنوز براي خط هفت وصول نشده است.

 پيشنهاد براي تمديد يكساله برنامه دوم
حجت نظري، عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي 
شوراي شهر نيز با اشاره به اينكه برنامه سوم شهرداري 
داراي اش��كال اس��ت، گفت: باتوجه ب��ه محدوديت 
زماني كه براي بررسي برنامه سوم شهرداري داريم و 
همچنين با توجه به اينكه به نظر مي رسد اين برنامه 

متاس��فانه از اش��كاالت زيادي برخوردار است، ابتدا 
مي خواستم پيش��نهاد دهم كه دوس��تان به كليات 
راي ندهند. زمان براي بررس��ي اي��ن برنامه با توجه 
به اش��كاالتي كه دارد كافي نيست و به همين دليل 
درخواس��ت دارم كه زمان بررس��ي را دو تا سه ماه به 
تعويق بندازي��م تا طي اين مدت هم��كاران بتوانند 

بررسي دقيق تري روي آن داشته باشند.
به گفته وي، اين برنامه قرار است پنج سال چراغ راه 
ما شود و هرچه بيش��تر دقت و بررسي كنيم آسيب 
كمتري خواهيم ديد، ضمن اينكه ما مي توانيم به مدت 
يكسال برنامه دوم شهرداري را تمديد كنيم تا برنامه 
سوم برنامه كامل تر و بدون نقص باشد. سابقه تمديد 

براي برنامه پنج ساله توسعه كشور هم وجود دارد.
نظري در خواس��ت اس��تمهال براي بررس��ي قانون 
برنامه پنج ساله سوم ش��هرداري كرد و گفت: امكان 
رس��يدگي به تمامي جوانب برنامه در زمان موجود 
مقدور نيست.اين صحبت ها در حالي مطرح شد كه 
كمي قبل تر از آن محسن هاشمي رييس شورا عنوان 
كرد كه پايان مهلت بررسي برنامه سوم به پايان رسيده 
است. همچنين 1۰۰پيشنهاد در مورد اصالح برنامه 
سوم به هيات رييسه ارس��ال و جمع بندي ها نيز در 

كميسيون هاي تخصصي آغاز شده است.

معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به رشد تقاضا 
براي خريد مس��كن مهر طي ماه هاي اخير، گفت: 
در پي افزايش قيمت ملك، استقبال از واحدهاي 

بدون متقاضي مسكن مهر افزايش يافته است.
حبيب اهلل طاهرخان��ي در گفت وگو با مهر، درباره 
علت كاهش واحدهاي مسكن مهر بدون متقاضي 
ش��هر جديد پرند گفت: افزاي��ش قيمت ملك در 
تهران سبب اس��تقبال از واحدهاي فاقد متقاضي 
پرند ش��د و در ح��ال حاضر تنه��ا واحدهايي كه 
اختالف ب��ا پيمانكار بر س��ر قيم��ت داريم، فاقد 

متقاضي هستند.
به گفته اين مقام مسوول در وزارت راه و شهرسازي، 
حداكثر 2 هزار واحد مسكن مهر شهر جديد پرند 

بدون متقاضي مانده است.
طاهرخاني ادامه داد: بحث دسترسي ريلي به پرند 
نيز توسعه يافته و 2۰ رام قطار ريل باس در صبح 
و 2۰ رام قطار ريل باس در بعد از ظهر بين پرند و 
تهران در هر يك س��اعت يك بار با قيمت مناسب 

تردد دارد. 
او همچني��ن درباره وضعي��ت نامعلوم متقاضيان 
مس��كن مهر پرديس اظهار ك��رد: در حال حاضر 
مس��كن مهر پرديس دچار وضعي��ت پيچيده اي 
شده اس��ت، از يك سو افزايش قيمت ها را داريم و 
از سوي ديگر تعهدهايي به مردم داده شده است، 
اما عموم ناراحتي متقاضيان مسكن مهر پرديس 
در خصوص اقالمي مانند پكيج است كه با كمبود 

مواجهيم. 
مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد در پاسخ 
به پرسش��ي در خصوص وجود معارض در اراضي 
واحدهاي در دست ساخت متقاضيان مسكن مهر 
فاز ۸ پرديس و تسهيل جابه جايي آنها با واحدهاي 
ساخته ش��ده، گفت: در فاز ۸ تعدادي از واحدها 
معارض ملكي پيدا كرده اس��ت كه سبب شده تا 
پيشرفت پروژه ها با تأخير روبه رو شود و مجموعا 

بين ۳۰ تا 5۰ درصد پيشرفت دارند.
او ادامه داد: شركت عمران به آن دسته از مردم كه 
به تعهدات مالي خود عمل كرده اند، توصيه كرده 
اس��ت در فازهاي 11 ي��ا 5 و 9 جديد، واحد خود 
را تحويل بگيرند، اما آن دس��ته از متقاضياني كه 
اصرار دارند در فاز ۸ باقي بمانند، مشكلي ندارد و 

مسائل قضايي اين فاز روبه رفع است.
مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد درباره 
شهر جديد ايوانكي، گفت: تأسيس اين شهر جديد 
قبال به تصويب رسيده بود اما شركت عمران شهر 
جديد ايوانكي به صورت مستقل ايجاد نشده بود 

و ذيل شركت عمران شهر جديد پرديس فعاليت 
مي ك��رد، اما در ح��ال حاضر مصوبه كميس��يون 
اجتماعي دولت براي ايجاد شركت مستقل عمران 
شهر جديد ايوانكي را دريافت كرده ايم و در آينده 
نزديك در هيات دولت هم اين مصوبه به تصويب 

مي رسد.
به گفته طاهرخاني، در اين منطقه ش��هرك هاي 
صنعتي و كارخانه هاي متع��ددي داريم و جامعه 
هدف كاركنان و كارگران اين شهرك هاي صنعتي 
هس��تند تا بتوانيم آنها را در اين منطقه اس��كان 

بدهيم.
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه يكي ديگر 
از اقشار هدف براي استقرار در شهر جديد ايوانكي، 
سرريز جمعيت شرق تهران است، ادامه داد: سعي 
بر اين اس��ت كه در ايوانكي واحده��اي بزرگ تر، 
وياليي و با ش��رايط كيفيت زندگي بهتر مس��كن 
اقشار مختلف را آماده سازي كنيم، ضمن اينكه از 
نظر قيمتي هم بسيار مناسب تر از شهر تهران است.

 آغاز ساخت ۵۰ هزار واحد مسكوني 
طاهرخاني درباره احداث 5۰ هزار واحد مسكوني 
در 12 ش��هر جديد، گفت: برنامه احداث5۰ هزار 
واحد مسكوني تا بهمن ماه بطور كامل در شهرهاي 

جديد هدف آغاز مي شود.
او با بيان اينكه در شهر جديد هشتگرد هم اقدامات 
الزم براي شروع ساخت واحدهاي مسكوني مربوط 
به اين طرح، نهايي شده و به زودي آغاز خواهد شد، 
تصريح كرد: ساخت تمام اين 5۰ هزار واحد تا 22 

بهمن آغاز خواهد شد.
مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد در پاسخ 

به اينكه جامعه هدف اين 5۰ هزار واحد كدام قشر 
است و چرا جايي براي اقشار ضعيف در اجراي آن 
ديده نشده است، يادآور شد: به انداز كافي عرضه 
مسكن در ش��هرهاي جديد براي اقشار كم درآمد 
ب��ه خصوص دهك ه��اي 4 و 5 داش��ته ايم، هنوز 
هم اس��كان كامل در اين واحدهاي عرضه شده از 
سوي اقشار ضعيف با وجود اينكه فضا بطور كامل 

آماده سازي شده، انجام نشده است.
طاهرخاني درباره ش��هرهاي جديد استان تهران 
كه قرار است در اين طرح مشاركت داشته باشند، 
گف��ت: در پرديس اين طرح فعال اجرا نمي ش��ود 
چون تقريبا تمام اراضي شركت عمران در اختيار 
مسكن مهر قرار گرفته است و زمين خالي نداريم 
اما روي 1۰۰ هكتار زمين با منابع طبيعي در حال 
همكاري هستيم كه اگر اسناد آن به شركت عمران 
شهرهاي جديد منتقل شود، امكان شروع اين كار 

در پرديس هم فراهم خواهد شد. 
او ادامه داد: در حال حاضر پرند و انديشه و هشتگرد 
شهرهاي جديد هدف اجراي طرح احداث 5۰ هزار 

واحد مسكوني جديد هستند.
طاهرخاني در پاس��خ به اينكه در شهر جديد پرند 
تا پيش از گراني مس��كن چند ه��زار واحد بدون 
متقاضي داش��تيم و در حال حاضر اين واحدها به 
چند دستگاه رسيده اس��ت؟ گفت: قبال از گراني 
مس��كن حدود 7 تا 1۰ هزار واحد بدون متقاضي 
داش��تيم كه مهم ترين عل��ت آن ضعف خدمات 
رساني به اين شهر بود كه شامل خدمات روبنايي 
و زيربنايي اعم از فضاي سبز، تفريحي، فرهنگي، 
آموزش��ي، درماني، خدمات شهري و جمع آوري 

زباله و امثال اينها مي شد.
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آغاز نوسازي ۴۸۶ محله 
فرسوده در كشور از آبان

معاون وزير راه و شهرس��ازي با بيان اينكه طرح 
بازآفريني شهري با نوسازي 4۸۶ محله واقع در 
بافت هاي فرسوده كشور از آبان ماه آغاز مي شود، 
گفت: بازس��ازي هر محله حداقل 12 سال زمان 
مي ب��رد. به گ��زارش خبرگزاري صدا و س��يما، 
هوشنگ عشايري افزود: آيين نامه اجرايي طرح 
بازآفريني ش��هري از 1۰ خرداد امسال ابالغ شد 
اما از همان زمان نيز پيش بيني مي شد از ۸ هزار 
ميليارد تومان بودجه پيش بيني شده چهار هزار 
ميليارد تومان كمبود وجود داشته باشد.او افزود: 
طرح بازآفريني شهري طرح عمراني نيست بلكه 
طرح اجتماعي محور اس��ت. عشايري گفت: در 
هفته گذشته 1۶ پروژه در قالب طرح بازآفريني 
شهري ازجمله درمانگاه و ورزشگاه در مشهد به 
بهره برداري رس��يد. به گفته مديرعامل شركت 
بازآفريني شهري، طرح بازآفريني شهري براي 
4۸۶ محله آماده شد و با اختصاص بودجه از آبان 
اجراي آن آغاز مي شود. او گفت: طرح چگونگي 
بازس��ازي مناطق فرس��وده را بايد مردم همان 
منطقه تهيه كنند و دولت در اين زمينه دخالتي 
ندارد.عشايري افزود: وظيفه 19 دستگاه دولتي، 
شهرداري ها و بخش خصوصي براي اجراي طرح 
بازآفريني شهري مشخص ش��ده است و برنامه 
اقدام مش��ترك محله از طريق س��تاد بازسازي 
شهرستان ها تصويب و به باالدست ارسال مي شود 
و در اين طرح ام��كان ندارد يك محله تخريب و 
دوباره بازسازي شود.معاون وزير راه و شهرسازي 
اظهار كرد: گروه تسهيل گر كه مي تواند انبوه سازان 
هم باشد برنامه بازسازي محله را بر اساس ساخت 
س��اكنان آن تهيه مي كند و ش��هرداري ها براي 
س��اخت و مجوزها و دس��تگاه هاي دولتي براي 
انشعابات تخفيف مي دهند.او گفت: براي طرح 
بازآفريني شهري وام 5۰ ميليون توماني با سود 
9 درصد و بدون س��پرده گذاري ارايه مي ش��ود.

عشايري گفت: تسهيالت اين طرح به تسهيالت 
صندوق مسكن يكم ارتباطي ندارد و ۳۰۰ ميليارد 
تومان براي وديعه مسكن ساكنان مناطق فرسوده 
كه در زمان بازس��ازي مجبور به اس��كان موقت 

هستند در نظر گرفته شده است.

 درآمد 1.۲ ميليارد دالري
از طريق انتقال بار به ريل

معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه فرصت 
درآمد 1.2 ميلي��ارد دالري در بخ��ش راه آهن 
از محل صرفه جويي در س��وخت وج��ود دارد، 
گفت: فرصت هاي متعددي براي سرمايه گذاري 
در بخش ريلي ديده ش��ده ك��ه در حال حاضر 
سرمايه گذاران مي توانند در خريد ۶۰۰ دستگاه 
لكوموتيو و 2۸ هزار واگن باري س��رمايه گذاري 
كنند. به گزارش ايلنا، س��عيد محمدزاده گفت: 
متاسفانه ميزان سهم راه آهن از جابه جايي ريل 
در حال حاضر 12 درصد است، در حالي كه سهم 
جابه جايي بار از طريق راه آهن در حال حاضر بايد 
چيزي حدود ۳۰ درصد باش��د اما متاسفانه اين 
رقم 12 درصد است و ضرورت دارد كه اين سهم 
افزايش يابد. محمدزاده با اشاره به مزاياي افزايش 
استفاده از حمل و نقل ريلي گفت: فقط در بخش 
صرفه جويي سوخت بايد بدانيم كه ميزان مصرف 
سوخت در بخش ريلي يك هفتم ميزان مصرف 
سوخت نس��بت به بخش جاد ه اي است و در هر 
كيلومتر سفر از طريق ريل ۳5 سي سي سوخت 
صرفه جويي مي شود كه مي تواند صرفه جويي هاي 
اقتصادي قابل توجهي را براي كشورمان داشته 
باشد.مديرعامل شركت راه آهن ادامه داد: در سال 
9۶ تقريبا ۳۰.5 ميليارد تن كيلومتر بار از طريق 
راه آهن جابه جا شد كه اگر اين رقم به 9۰ ميليارد 
تن برسد و اگر قيمت هر ليتر گازوئيل را 57 سنت 
در نظر بگيريم ميزان صرفه جويي از محل مصرف 
سوخت به 1.2 ميليارد دالر مي رسد كه اين عدد 
قابل توجهي اس��ت.محمدزاده ادامه داد: ساالنه 
1۰۰ ميليارد نفر س��فر از طري��ق راه آهن انجام 
مي شود، بنابراين اين حوزه براي ورود سرمايه هاي 
جديد مستعد است و در سال هاي گذشته نسبت 
به تدوين بسته هاي تشويقي براي سرمايه گذاران 
اقدام كردي��م.او اظهار كرد:  يك��ي از مهم ترين 
مزيت هاي سرمايه گذاري در بخش ريلي اين است 

كه ماليات بر ارزش افزوده به صفر رسيده است.

 برنامه ويژه بازرسي ميداني
از ايرالين ها در ايام اربعين

معاون استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي كشوري 
از برنامه ويژه بازرسي ميداني از هواپيماها در ايام 
اربعين حسيني )ع( خبر داد.  به گزارش تسنيم، 
مجيد حس��نلو اظهار كرد: با عنايت به افزايش 
پروازهاي شركت هاي هواپيمايي به  مقصد كشور 
عراق در ايام اربعين حسيني )ع( و به منظور حفظ و 
ارتقاي هرچه بيشتر ايمني زائران محترم كربالي 
معلي، برنامه ويژه اي براي بازرسي از هواپيماهاي 
آماده به خدمت شركت هاي هواپيمايي ايراني و 
عراق��ي از تاريخ اول آبان 97 تا 12 آبان 97 در دو 
فرودگاه امام خميني )ره( و ش��هيد هاشمي نژاد 
مش��هد مقدس اجرا خواهد شد. او تصريح كرد: 
بازرسان استاندارد پرواز در قالب 5 تيم بازرسي 
و در س��اعات مختلف ش��بانه روز در اين ايام، بر 
رعايت الزامات مختلف فني �� عملياتي از سوي 
ش��ركت هاي بهره بردار هوايي نظارت خواهند 
داشت و اين بازرس��ي ها به نحوي انجام مي شود 
كه در صورت عدم وجود اش��كاالت قابل توجه، 
موجب تأخير در پروازها نخواهند شد.حس��نلو 
بيان كرد: بازرس��ي هاي ميداني مطابق مقررات 
اتحاديه اروپا به صورت مستمر انجام مي شود كه 
تأثير معناداري در كاهش نرخ اشكاالت در حين 

پرواز شركت هاي هواپيمايي داشته است.

سوابق كاري و تحصيلي محمد اسالمي چيست؟

كارنامه وزير پيشنهادي راه و شهرسازي 

با پذيرش استعفاي عباس آخوندي از پست وزارت راه 
و شهرس��ازي، رييس جمهوري، محمد اس��المي را به 
عنوان سرپرست اين وزارتخانه منصوب كرد و قرار است 
اسالمي هفته آينده در صحن علني مجلس از برنامه هاي 
خود ب��راي هدايت اي��ن وزارتخانه مه��م و كليدي در 
بدنه دولت دفاع كند.اما س��والي كه براي فعاالن بخش 
مسكن و حمل و نقل كشور با انتخاب اسالمي به عنوان 
سرپرس��ت وزارت راه و شهرسازي مطرح مي شود، اين 
است كه او سابقه كاري مرتبطي با جايگاه فعليش دارد يا 
خير؟ نگاهي به رزومه اسالمي از ابتداي دهه ۶۰ تاكنون 
نش��ان مي دهد كه او هم در بخش س��اختمان و هم در 
بخش هوايي فعال بوده است و اين سابقه كاري مي تواند 
نقط��ه اميدي براي فعاالن بخش مس��كن و هوانوردي 
كشور باش��د، اگرچه مي تواند نگراني هايي را هم براي 
بخش هاي جاده اي و ريلي به همراه داشته باشد. اسالمي 
از بهمن س��ال گذشته اس��تاندار مازندران بوده است و 
مديرعاملي شركت مسكن و ساختمان بنياد مستضعفان 
و ش��ركت هواپيماس��ازي وزارت دفاع را هم در رزومه 
كاري خود دارد.»محمد اسالمي ورنامخواستي« متولد 
اول مهرماه 1۳۳5در اصفهان اس��ت، او دانش آموخته 
مهندسي راه و ساختمان از دانشگاه ديترويت ميشيگان 
امريكا در سال 1۳5۸ در مقطع كارشناسي و همچنين 
كارشناس ارشد مهندس��ي راه و ساختمان از دانشگاه 
توليدو اوهايو امريكا در سال 1۳۶۰ و MBA مديريت 
جهاني هوانوردي مش��ترك دانشگاه رويال رودز كانادا 
و دانش��گاه ش��ريف در س��ال 1۳۸۳ است.اسالمي در 
سال هاي ابتدايي دهه ۶۰ مدير پروژه و عمران اجرايي 
بخش عمران بنياد مستضعفان بود و در سال هاي مياني 
دهه ۶۰ به عنوان مجري طرح ه��اي عمراني مرزهاي 
شرقي كش��ور كميته انقالب اسالمي فعاليت مي كرد.

او همچنين از س��ال 1۳۶۶ تا 1۳74 در سمت معاون 
مهندسي و طرح هاي توسعه سازمان صنايع دفاع بزرگ 
فعاليت داشت و پس از آن به شركت هواپيماسازي ايران 
رفت و در اين ش��ركت تا س��ال 1۳۸2 مديرعامل بود.

سرپرست وزارت راه و شهرسازي در سال ۸۳ به عنوان 
قائم مقام سازمان صنايع هوافضا به كار خود ادامه داد و 
تا سال 9۶ به عنوان رييس موسسه آموزش و تحقيقاتي 
صنايع دفاعي، معاون امور صنعتي و تحقيقاتي وزارت 
دفاع و معاون مهندسي پدافند غيرعامل وزارت دفاع و 
دبير ستاد توسعه سواحل مكران فعاليت كرد.اسالمي 
از هفتم آبان ماه سال گذشته به عنوان بيست و دومين 
استاندار مازندران مشغول به كار شد.جانشين آخوندي 
سوابق ديگري را هم در كارنامه خود دارد كه عبارتند از: 
عضو ش��وراي برنامه ريزي بنياد مستضعفان به مدت ۳ 
سال، عضو ستاد مرزهاي كشور � وزارت كشور به مدت 
4 سال، عضو ستاد بحران كشور و كميته دايمي سازمان 
پدافند غيرعامل از سال 9۳ تاكنون، عضو شوراي عالي 
هواپيمايي كشور از سال ۸۸ تاكنون، عضو شوراي عالي 
معماري و شهرسازي ايران از س��ال 9۳ تاكنون، عضو 
كميته ملي مقابله با ريزگردها از سال 9۳ تاكنون، عضو 
هيات امناي دانشگاه صنعتي اصفهان و شهرك علمي 
و تحقيقاتي اصفه��ان 1۳۸5 � 1۳۸2، عضو گروه هاي 
مطالعاتي پژوهش محور دوره ه��اي دكتري به عنوان 
اس��تاد راهنما در دانش��گاه عالي دفاع ملي از سال 9۳ 
تاكنون، مدرس دانش��گاه صنعتي مالك اش��تر از سال 
95 تاكنون، رييس هيات مديره شركت ملي ساختمان 
وابس��ته به بنياد مس��تضعفان 1۳9۰ � 1۳91، رييس 
هيات مديره ش��ركت عمران و مس��كن ايران 1۳95 � 
1۳91، عضو انجمن هوافضاي ايران، عضو سازمان نظام 

مهندسي ساختمان.
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»سالروز ملي صادرات« با گاليه دولتي ها وخصوصي ها برگزار شد

انتقاد بخش خصوصي از دولت در يك روز ملي

اولويت هاي مصارف ارزي

تعادل|
»همايش روز ملي صادرات« روز گذشته با حضور 
مقامات دولتي و بخش خصوصي برگزار شد. البته 
اين هماي��ش كمي هم رنگ وبوي سياس��ي و هم 
انتقادي به خود گرفت؛چراكه دولت از سوي برخي 
اعضاي كابينه و فعاالن اقتصادي به بوته نقد كشيده شد. 
نخستين منتقد معاون اول رييس جمهوري بود كه براي 
اولين بار دست به افشاگري زد وصداي ناهماهنگي را از 

بدنه دولت به افكار عمومي مخابره كرد. 
 البته اس��حاق جهانگي��ري كه ب��ه گفته خودش 
حتي قصد حضور در اين مراس��م را نيز نداشت، از 
محدوديت هايش دربدنه دولت گفت، اما ترجيح داد 
خيلي چيزها را هم نگويد و به همين بسنده كند كه 
او در دستش قلم و كاغذي نيست كه بخواهد كسي 
را بركن��ار كند.« اما در چني��ن فضاي ناهماهنگي 
در دولت، صادركنندگان باز ه��م اميدوارانه آمده 
بودند ت��ا از دغدغه هايش��ان بگويند تا ش��ايد كه 
 گوش ش��نوايي باش��د. آنها از خلق بخشنامه هاي

خلق الس��اعه وحب��س ص��ادرات گاليه داش��ته و 
اج��راي طرح »پيم��ان س��پاري ارزي« و »اعمال 
ممنوعيت ه��اي صادرات��ي« را مهم ترين معضل 
وتهديد پيش روي صادراتش��ان عنوان كردند. اما 
جهانگيري در پاس��خ به دغدغه آنها، با بيان اينكه 
ما نمي خواهيم بخش��نامه هاي خلق الساعه داشته 
باشيم؛ اجراي طرح »پيمان س��پاري ارزي« را به 
دليل ش��رايط حاد كنوني ضروري دانست وگفت 
كه بخ��ش خصوصي اگر پيش��نهادي براي اصالح 
فرايند بازگردان��ي ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصاد دارد، اعالم كند. او با لحني انتقادي اين راهم 
گفت كه اگر صادرات به قصد خروج سرمايه انجام 
گيرد، ديگر اسمش را نمي توان خدمت گذاشت. از 
آنسو، وزير پيش��نهادي صنعت، نيز طي سخناني 
از راهبردهاي جديد اي��ن وزارتخانه براي »تامين 
مايحتاج عمومي مردم«، »اص��الح زنجيره توليد 
تا ص��ادرات«، »انتصابات بر مح��ور جوان گرايي« 
و »تش��كيل ات��اق فكر« خب��ر داد. در پاي��ان اين 
همايش نيز از پنج صادر كننده ممتاز و چهل و پنج 

صادركننده نمونه تجليل و قدرداني شد.

  اجراي پيمان سپاري در سه دولت 
بيس��ت و دومين همايش روز ملي صادرات باشعار 
»ص��ادرات، تجل��ي حماي��ت از كاالي ايران��ي« 
روزگذش��ته با حضور مع��وان اول رييس جمهور، 
مقام��ات عاليرتب��ه دولت، ريي��س پارلمان بخش 
خصوصي و جمعي از فعاالن حوزه صادرات برگزار 
ش��د. اين همايش، از يك سو اهميت صادرات را در 
اقتصاد كشور نشان مي دهد و از سوي ديگر فرصتي 
اس��ت براي ارزيابي عملكرد صادرات كشور در يك 
س��ال گذش��ته و در نتيجه، ارزيابي سياس��ت ها و 

راهكارهاي دولت در اين زمينه. 
معاون اول رييس جمهور در اين مراس��م از برخي 
م��وارد در تصميم گيري هاي سياس��ي و اقتصادي 
در دولت پرده برداش��ت. اسحاق جهانگيري گفت: 
با اينكه به محمد ش��ريعتمداري قول داده بودم كه 
با افتخار در اين روز ش��ركت مي كنم، نمي خواستم 
بيايم، اما با اعالم برگزاري اين جلسه با حضور بنده 
توس��ط صدا و س��يما، آمدم تا تعبير و تفسيري از 
عدم حضورم در اين جلس��ه نش��ود. جهانگيري با 
اش��اره به اينكه برخي معتقدن��د تصميمات دولت 
و بخش��نامه هاي ارايه شده از س��وي دولت بدون 
كارشناس��ي و بي توجه به بخش خصوصي اس��ت، 
گف��ت: من بخ��ش خصوصي اي��ران را ب��ه خوبي 
مي شناسم. ۸س��ال وزير بودم، اما ۸ سال هم بيكار 
بودم و با بخش خصوصي ارتباط صميمي داش��تم. 
او افزود: س��ه بار در دوران مديريتي خود با پيمان 
س��پاري ارزي مواجه شده ام. مهم ترين رسالت من 
در دول��ت يازدهم اين بود ك��ه در كوتاه ترين زمان 
ممكن، پيمان سپاري در دولت حذف شود. اين در 
حالي است كه ما االن هم مي گوييم كه پيمان سپاري 
ارزي را اج��را نمي كنيم، بلكه امتي��ازات معافيت 
مالياتي صادراتي را براي كسي كه ارز را به كشور بر 

نمي گرداند، حذف خواهيم كرد.سخنان جهانگيري 
در بخش ديگري از مراسم روز ملي صادرات، گويي 
پاس��خي براي گاليه هاي متعدد نمايندگان بخش 
خصوصي بود. در حالي كه طي هفته هاي گذشته 
نامه هاي متعددي از سوي اتاق به منظور پيشنهاد و 
رفع مشكالت پيش آمده به جهانگيري ارسال شده 
و نيز جلساتي براي بررسي و رفع مشكالت برگزار 
شده، اما او با شنيدن سخنان شافعي در اين مراسم 
گفت: توجه به اقتصاد و بخش خصوصي در دولت 
را مي توان از انتصاب نهاوندي��ان به عنوان يكي از 
فعاالن بخش خصوصي به عنوان معاون اقتصادي 
رييس جمهوري مش��اهده كرد. در جلسات سران 
سه قوه نيز مشخصا به نامه هاي اتاق بازرگاني اشاره 
شده است. اين اتفاق به اين معناست كه سخن اتاق 
بازرگاني در سطوح مختلف نظام مورد پذيرش قرار 
گرفته است. اما رييس اتاق بازرگاني ايران بايد اين 
مطلب را بپذيرد ك��ه ارز حاصل از صادرات بايد در 

چرخه اقتصادي با چند راهكار برگردد.
 مع��اون اول رييس جمه��ور در بخ��ش ديگري از 
سخنان خود گفت: هر تصميمي زماني موفق است 
كه ذي نفع��ان آن از آن راضي باش��ند. او گفت: ما 
مخالف بخشنامه هاي خلق الساعه هستيم و ثبات 
در تصميم گيري را يكي از مس��ائل اصلي كش��ور 
مي دانيم. زماني مس��ائل از منظر منافع يك بخش 
ديده مي شود و اين يك بعد مساله است، اما از نظر 
منافع ملي نيز بايد بررس��ي شود كه آيا اين مساله 

حق است يا خير.

 توان تغيير منشي را هم ندارم
مع��اون اول رييس جمهور گفت: رييس جمهور در 
دور اول، اولوي��ت اولش اين بود كه مس��اله برجام 
به نتيجه برس��د. اما در اين دوره )دولت دوازدهم( 
رييس جمهور خود بيشتر در اقتصاد وارد مي شود 
و معاون��ت اقتصادي دارد. او همچنين در خصوص 
اصالح قيم��ت پايه صادراتي نيز گفت: به من گفته 
شده كه موضوع حل شده است، اين در حالي است 
كه اگر موضوع حل نش��ده، به من نامه بنويسيد و 
اعالم كنيد. ما در كشور در اين شرايط، مدير ريسك 
پذير مي خواهيم. در دست من قلم و كاغذي نيست 
كه كس��ي را بركنار كنم، اين در حالي است كه من 
تا اي��ن لحظه اجازه بركناري منش��ي خودم را هم 
نداشته ام. بنابراين از من انتظار نداشته باشيد وكيل 
و وزي��ر تغيير دهم. او همچني��ن افزود: از صندوق 
توس��عه ملي ۵۰۰ ميلي��ون دالر را تبديل به ريال 
خواهيم كرد تا از شركت هاي دارويي حمايت كنيم. 
اما افزايش نرخ بنزين در شرايط فعلي شدني نيست 

و جامعه كشش آن را ندارد.

 رشد ۱۰ هزار درصدي صادرات در ۴ دهه 
از ديگر س��و، معاون صادراتي وزير صنعت، در اين 
مراس��م به ارايه آماري از وضعيت صادرات در سال 
گذش��ته پرداخت و نيز افزايش معق��ول نرخ ارز را 
فرصتي ب��راي توليدكنن��دگان و صادركنندگان 
دانس��ت تا اثر تحريم هاي خصمانه را خنثي كنند. 
مجتبي خس��روتاج گفت: صادرات از منظر اقتصاد 
كالن به سبب نقش آن در تخصيص بهينه عوامل 
توليد، افزايش مقياس آن، خلق فرصت هاي شغلي 
مولد، ارتق��اي به��ره وري و توان افزاي��ي رقابتي 
اهميتي فزاينده دارد به نحوي كه مي تواند فضاي 
مناس��بي براي ت��اب آوري اقتصاد مل��ي و ارتقاء 
مقاومت اقتصادي باشد. معاون وزير صنعت افزود: 
در شرايط كنوني ضرورت پرداختن به امر صادرات 
به ص��ورت همه جانبه دوچندان ب��وده و نمي توان 
 تنه��ا به رش��د ۱۰ ه��زار درصدي ص��ادرات طي

۴ دهه كه امر مباركي اس��ت، بسنده كرد. به گفته 
خسروتاج، كالبد شناسي شركت هاي صادركننده 
در قالب مدل ارايه ش��ده از آنكتاد نش��ان مي دهد 
 در بي��ن ش��ركت هاي صادركنن��ده كش��ور ك��ه

۴۶ ميليارد دالر صادرات در سال گذشته داشته اند 
از نظ��ر ارزش صادرات ۱.۳ درصد در گروه فناوري 
پيشرفته، حدود ۲۶.۳ درصد در گروه فناوري هاي 

مياني، ح��دود ۷.۹ درصد در گ��روه فناوري هاي 
پايين، ح��دود ۲۳.۴ درصد در گ��روه منبع محور 
و بيش از ۴۱ درصد در گ��روه كاالهاي اوليه جاي 
 مي گيرن��د. او ادام��ه داد: از نظ��ر تع��داد در بين

۵۰ شركت صادركننده نمونه كشور سه شركت در 
گروه فناوري هاي پيش��رفته، ۱۴ شركت در گروه 
فناوري هاي مياني، ۹ شركت در گروه فناوري هاي 
پايين، ۱۲ شركت در گروه منبع محور و ۱۲ شركت 

در گروه كاالهاي اوليه رده بندي مي شوند. 

 دولت، بخش خصوصي را سورپرايز مي كند
س��خنراني رييس اتاق بازرگاني ايران در ادامه اين 
نشس��ت اما پر از گالي��ه بود، گاليه هاي��ي از جنس 
محدوديت هاي صادراتي و تصميات خلق الساعه اي 
كه به گفته غالمحسين شافعي، باعث سورپرايز شدن 
بخش خصوصي مي ش��ود. به گفته شافعي، تعجيل 
در تصميم گيري ها موجب ش��ده تا ب��دون مطالعه، 
بخش��نامه هاي متعددي از سوي كابينه صادر شود. 
بخش خصوصي انتظ��ار دارد كه دس��تور صادره از 
سوي معاون اول رييس جمهور مبني بر نظرخواهي 

از بخش خصوصي، مورد توجه واقع شود.
به گفته شافعي، معاون اول رييس جمهور همواره 
ب��ر اج��راي قان��ون و قانون گرايي توجه داش��ته و 
هم��واره بر لطم��ه خوردن ب��ه اعتم��اد عمومي، 
حساسيت داش��ته و البته در ماده ۲۴ قانون بهبود 
مستمر فضاي كسب وكار اين موضوع مطرح شده 
كه هر نوع تغيير در رويه ها، صدور بخش��نامه ها و 
دس��تورالعمل ها، همراه با پيش آگه��ي به فعاالن 
اقتصادي باشد و هرگونه تغيير قبل از اجرا، از طريق 
رسانه هاي عمومي و صداوسيما اطالع رساني شود. 
او اف��زود: اكنون زمان آن اس��ت كه دولت و بخش 
خصوصي در مس��ائل اقتصادي مكمل هم باشند و 
درجه اعتماد متقابل را باال برند. شافعي همچنين 
گفت: در گذش��ته حق العمل كاراني حتي از دست 
رييس جمهور جايزه صادر كننده نمونه گرفتند در 
حالي كه در عمرشان حتي يك كيلوگرم كاال صادر 
نكرده بودند؛ آنها بعدها گرفتار شدند، برخي از آنها 
از كش��ور رفتند و برخي ديگر دس��تگير شدند، اما 
اين ش��رايط دوباره در حال اتفاق افتادن است زيرا 
صادركنندگان در اين شرايط نمي توانند صادرات 
داش��ته باش��ند. به گفته رييس اتاق ايران، قيمت 
پايه هاي صادراتي در كش��ورمان اش��تباه است و 
دولت بايد به اين موضوع توجه داش��ته باش��د. او 
افزود: اگر صادركنندگان ما اختالفات تجاري پيدا 
كنند و پولشان از بين برود، ديگر چگونه مي توانند 
ارز حاصل از صادرات خود را به كش��ور برگردانند؟  

همچنين صادركنندگان ما در خارج از كشور دفتر 
دارند كه هزينه هاي گرداندن اين دفترها نيز مورد 

توجه قرار نگرفته است. 

 وعده هاي جديد وزير پيشنهادي صنعت 
سرپرست جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز 
طي س��خنراني خود در اين همايش از راهبردهاي 
جدي��د وزارت صنع��ت ب��راي »تامي��ن مايحتاج 
عمومي مردم«، »اصالح زنجيره توليد تا صادرات«، 
»انتصابات بر محور جوان گرايي« و »تش��كيل اتاق 
فكر« خبر داد. رضا رحماني گفت: در دوره مسووليت 
جديدم به رييس جمهوري قول هايي دادم تا مايحتاج 
عمومي م��ردم را تامين كنم و اين كاالها به وفور در 
بازار وجود داشته باش��د و از سوي ديگر نيز زنجيره 
تولي��د تا صادرات را اصالح كنم. البته در نوس��انات 
ارزي همه از مشكالتش��ان صحبت كردند كه يا به 
صورت طبيعي ايجاد شده يا تصميمات اشتباه باعث 
آن ش��ده اما در اين ميان فرصت هايي نيز به وجود 
آمده كه بايد از آن  اس��تفاده كني��م. به عنوان مثال 
درصدديم تا در پي افزايش صادرات، ۱۰ ميليارد دالر 
ارز حاص��ل از آن را به توليد داخل اختصاص دهيم.

رحماني گفت: قانون بهبود فضاي كسب و كار كه در 
مجلس شوراي اسالمي نوشته شد، به گونه اي بود 
كه فكر مي كرديم تحول��ي بزرگ به وجود مي آورد 
و هم اكنون نيز اين قانون مترقي است و درصدديم 
از آن اس��تفاده كنيم. او ادامه داد: قول مي دهم كه 
در دوره مسووليت جديدم تمام انتصابات بر محور 
جوانان و جوان گرايي باشد كه البته از با تجربه ها هم 
استفاه مي كنيم. همچنين اتاق هاي فكر مختلفي در 
حوزه هاي صنعت، معدن و تجارت تشكيل مي دهيم 
و هر تصميمي كه بخواهد اتخاذ شود پس از عبور از 

اتاق فكر و با كمترين آسيب خواهد بود.

 حرف هاي بي پرده شريعتمداري 
از آن س��و، وزير س��ابق صنعت، معدن و تجارت در 
مراسم روز ملي صادرات با حرف هاي بي پرده خود، 
مشكالت دولت را به معاون اول رييس جمهور گوشزد 
كرد و اعالم نمود: با اين اوض��اع مرا در دولت به كار 
نگيريد. محمد شريعتمداري در حالي اين سخنان را 
مطرح مي كرد كه شب قبل از برگزاري اين مراسم، 
از س��وي رييس جمهور به عنوان وزير پيش��نهادي 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به مجلس شوراي 
اس��المي معرفي شده است. ش��ريعتمداري با بيان 
اينكه طي ماه هاي گذشته امتحان خود را به ويژه در 
حوزه صنعت و تجارت خوب پس نداده ايم گفت: اگر 
اينگونه بود مشكالتي كه شما امروز داشتيد و مطرح 

كرديد، به وجود نمي آمد. او افزود: نوس��انات ارزي 
ك��ه حاصل آن كاهش ارزش پول ملي اس��ت، خود 
فرصتي براي افزايش صادرات به وجود آورده است. 
اما شاهد خروج قانوني و غيرقانوني كاالهاي مختلف 
از مرزها هستيم. وقتي ارز را در بازار نيمايي ۷ هزار 
تومان تعيين مي كنيم، يك بازار سوم ايجاد مي شود 
و در اين ش��رايط صادرات به صرفه مي شود بطوري 
كه در اين شرايط يك ميليون تن گوجه فرنگي صادر 
مي شود و گوجه فرنگي به يك عنصر ناياب در كشور 
تبديل مي ش��ود. به گفته وزير سابق صنعت، معدن 
و تجارت، ارز ۴۲۰۰ هزار توماني كه به واردات همه 
كاالها اختصاص داده ش��د، باعث شد كه صف هاي 
طوالني براي ثبت سفارش تش��كيل شود و ميزان 
ثبت س��فارش به بيش از ۵۳ ميليارد دالر برسد. او 
ادامه داد: اين در حالي اس��ت كه تمام اين افراد غير 
حرفه اي كه امروز از ورود آنها به صادرات گله داريد، 
از اتاق ه��اي بازرگاني كارت درياف��ت كرده اند. اين 
سخنان ش��ريعتمداري را مي توان پاسخي به گاليه 
بخش خصوصي نس��بت ورود افراد غيرحرفه يي به 
حوزه تجارت دانست كه بخشنامه هاي متعدد دولت 
را عام��ل آن مي دانند. ش��ريعتمداري با بيان اينكه 
اما م��اده ۱۱ آيين نامه گمركي اج��ازه مي دهد كه 
كاالهايي كه در گمرك است صادر شود، گفت: چرا 
در گمركات تصميم نمي گيرند؟ دليل آن است كه 
مي ترس��ند كه مبادا به وي بگويند كه شما با تاجر و 

بازرگان ارتباط دارد. 

 ارز پنج نرخي بايد از بين برود
رييس س��ابق اتاق بازرگاني ايران ني��ز كه در اين 
مراسم س��خن مي گفت، با تاكيد بر لزوم حذف ارز 
پنج نرخي گف��ت: ارز ۴۲۰۰ تومان��ي بيش از هر 
نرخ ديگري فرار س��رمايه  را رقم مي زند. محس��ن 
جالل پور با اش��اره به اعتقاد برخي صادركنندگان 
مبني بر مناس��ب نبودن تعهد ارزي گفت: با توجه 
به اينكه ارز آزاد، ارز مسافرتي، ارز نيمايي، ارز سنا 
و ارز دولتي پنج نرخ حال حاضر در كشور براي ارز 
است؛ اما مشخص نيست كه بايد تعهد صادراتي با 
چه ارزي انجام شود. جالل پور در بخش ديگري از 
سخنان خود به موضوع توقف صادرات برخي فعاالن 
اقتصادي به دليل پيمان س��پاري ارزي پرداخت. 
رييس سابق اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: امسال 
من به عنوان صادركننده نمونه سال ۹۶، هنوز يك 
كيلو پسته هم صادر نكرده ام چراكه نمي دانم چطور 
بايد ارز صادراتي را برگردانم. ما نمي توانيم مسيري 
را برويم كه به عنوان قاچاقچي ارز در آينده مطرح 

شده است و تنها گرفتاري ايجاد مي كند. 

دكتر احمد تشكيني| پژوهشگر اقتصادي|
عرضه و تقاضاي ارز در اقتص��اد ايران طي ماه هاي 
اخير به داليل مختلفي دس��تخوش نوساناتي شده 
اس��ت. از يك طرف عرضه ارز به عللي مانند كاهش 
ورودي )جذب( س��رمايه، كاهش درآمدهاي ارزي 
حاصل از صادرات نفت، محدوديت در نقل و انتقال 
و تبديل درآمدهاي ارزي، تطوي��ل فرآيند وصول 
درآمده��اي نفت��ي ارزي، كن��دي و باالخره عدم 
اطمين��ان از ورود ارز حاصل از ص��ادرات غيرنفتي 
كاهش يافته اس��ت و از س��وي ديگر تقاضاي ارز، 
به داليلي مانند تحريك تقاض��اي احتياطي براي 
تامين ارز موردنياز واردات كاالها و خدمات، تحريك 
تقاضاي سفته بازي و تشديد خروج سرمايه افزايش 
يافته است. مجموعه اين عوامل زمينه ايجاد اختالل 
در بازار ارز را فراهم س��اخته است؛ كه در اين راستا 

توجه به برخي موارد ضروري است: 
نخس��ت؛ به كارگيري نظام چندنرخي ارز )ناش��ي 
از نااطمينان��ي در ب��ازار ارز( اگرچه بعض��ا داراي 
پيامدهاي��ي همچ��ون فس��اد و رانت اس��ت اما در 
ش��رايط كنوني راهكار مناس��بي ارزيابي مي شود 
 ضم��ن آنك��ه چني��ن سياس��تي در س��ال هاي

۹۲-۱۳۹۱ بدليل اعمال محدوديت هاي بين المللي 

تجربه ش��د. براس��اس جدول )۱( طي س��ال هاي 
مذكور اولويت ه��اي ده گانه كااله��اي وارداتي در 
س��ه گروه كاالهاي »اساسي«، »توليد و تجارت« و 
»تجارت« براساس س��ه نوع ارز مرجع، مبادله اي و 
آزاد دسته بندي شدند. البته اولويت ۹، به كاالهاي 
مش��روط )از طريق اعمال س��هميه ارزي، سهميه 
مقداري و اعمال اس��تانداردها( اختصاص داشت و 
اولويت ۱۰ كاالهاي ممنوع��ه بودند. به كارگيري 
چنين سياستي ضمن مديريت تقاضاي ارز داخلي، 
موجب حصول اطمين��ان باالتر در تخصيص ارز به 
واردات موردني��از بخش توليد و مانع از ورود برخي 

كاالهاي غيرضرور و لوكس به كشور مي شوند.
براس��اس اين گ��زارش، تامي��ن واردات كاالهاي 
اساسي و داروهاي حياتي توسط دولت از مهم ترين 
اولويت ها در ش��رايط جنگ ارزي فعلي است و در 
ش��رايط فعلي حت��ي بايد ذخيره س��ازي كاالهاي 
اساس��ي باالتر از حد اس��تراتژيك نيز مدنظر قرار 
گيرد. پ��س از آن، تامين مواد اوليه موردنياز بخش 
توليد بايد در اولويت قرار گيرد. هم اكنون مقرر است 
ارز مورد نياز توليد از طريق ب��ازار ثانويه ارز تامين 
گردد اما اين بازار كاركرد و نقش كليدي در كاهش 
التهابات بازار ارز بازي نمي كند؛ لذا تعميق اين بازار 

بايد الزاما از طريق بازگرداندن ارز حاصل از صادرات 
پتروشيمي ها و... در دستور كار قرار گيرد.

دوم: مبارزه جدي با قاچاق كاال وممنوعيت واردات 
كاالي غيرضروري و مشابه داخلي، موضوع ديگري 
است كه بايد جهت كاهش تقاضاي ارز مدنظر قرار 
گي��رد؛ هرچند افزايش ن��رخ ارز خود عاملي جدي 
پيش روي كاهش قاچاق كاال محس��وب مي ش��ود. 
براي تقويت اين موضوع مي توان همزمان با افزايش 

نرخ ارز نسبت به كاهش تعرفه ها اقدام كرد.
س��وم: موضوع ديگر ايجاد نظ��ام تخصيص بهينه 
ارز در خصوص مس��افران اس��ت كه در اين راستا 
مي ت��وان از طري��ق افزايش هزينه مس��افرت هاي 
غيرضروري )از طريق اخ��ذ ماليات ۱۰۰ درصدي 
بر ارز مسافرتي( نسبت به افزايش هزينه مسافرت 

خارجي اقدام كرد.
در پايان بايد گفت كه در مجموع تقاضاي ارز ايران 
حدود ۷۰ ميليارد دالر شامل تقاضاي واردات رسمي 
)حدود ۵۰ ميليارد(، قاچاق، مسافري و دانشجويي 
)حدود ۲۰ ميليارد( و تقاضاي س��فته بازي اس��ت؛ 
براين اساس پيشنهادات زير بايد مدنظر قرار گيرد: 
۱. مديري��ت تقاضاي ارز از طري��ق كاهش واردات 
با اس��تقرار نظام دونرخ��ي يا چندنرخ��ي و ايجاد 

محدودي��ت و ممنوعي��ت براي اق��الم غيرضروري 
وارداتي با بررسي تمامي پيامدها، ۲. كاهش تقاضاي 
ارز مس��افرتي از طريق اخذ ماليات )به عنوان مثال 
افزايش ۱۰۰ درصدي ماليات بر ارز مس��افرتي(، ۳. 
كاهش تقاضاي س��فته بازي از طريق كاهش انگيزه 
س��فته بازانه )فرهنگ س��ازي و...( و ايجاد بازارهاي 

جذاب جايگزين، ۴. بازگرداندن بخش قابل توجهي 
از ارزه��اي صادراتي به چرخه اقتصادي كش��ور از 
طريق كاهش شكاف بين نرخ ارز صادراتي و نرخ بازار 
آزاد، ۵. ايجاد نظام تهاتري دوجانبه از طريق مسوول 
كردن فردي در حد معاون يا مشاور رييس جمهور به 

عنوان مسوول نظام هاي تهاتري.
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استعفاي مديرعامل ايميدرو 
پذيرفته شد 

پاكت سيمان ۱۱۷ درصد 
گران شد 

 تداوم افزايش قيمت خودرو
دامن قطعه سازان را مي گيرد

مهر| ش��ريعتمداري در آخرين روز كاري خود 
به عن��وان وزير صنعت با اس��تعفاي مديرعامل 
سازمان توس��عه و نوسازي معادن ايران موافقت 
كرد. محمد ش��ريعتمداري وزير سابق صنعت 
در آخرين روز كاري خود طي نامه اي خطاب به 
مهدي كرباسيان، رييس سازمان توسعه و نوسازي 
معادن و صنايع معدني نوش��ته است: »در مدت 
خدمت مشترك جز خير و تالش و خوبي از شما 
نديدم لذا قلبا با استعفاي شما مخالفم. اما اگر به 
دليل قانون اخيرالتصويب اصرار به استعفا داريد، 
ضمن آرزوي سالمت و سعادت براي جنابعالي 
در همه شؤون زندگي، با استعفاي شما موافقت 
مي كنم.« محمد شريعتمداري ديروز در حالي با 
استعفاي كرباسيان موافقت كرد كه مدتي قبل 
پس از حدود يكسال و نيم تصدي وزارت صمت، 
در نامه اي به رييس جمهور از سمت خود استعفا 
داده بود و رييس جمهور شامگاه ديشب موافقت 
خود با اين اس��تعفا را اعالم و رحماني، قائم مقام 

اين وزاتخانه را به عنوان سرپرست تعيين كرد.

تس�نيم|عضو انجمن س��يمان با اعالم اينكه 
افزايش هزار توماني قيمت پاكت ضرر زيادي را 
به توليدكنندگان سيمان وارد كرده است، گفت: 
اگر مساعدتي در اين رابطه انجام نشود برخي از 
واحدها مجبور به تعطيلي خواهند شد. محمدعلي 
ُبد با اشاره به اينكه هنوز تجديد نظري در قيمت 
پاكت سيمان به وجود نيامده است، اظهار كرد: 
در اواخر س��ال ۹۶ قيمت هر پاكت سيمان ۵۰ 
كيلويي ۸۵۰ تومان بود ام��ا در حال حاضر اين 
قيمت به ۱۸۵۰ تومان رس��يده كه اين موضوع 
اصاًل جوابگوي هزينه هاي توليدكنندگان سيمان 
نيست. او با اعالم اينكه افزايش هزار توماني قيمت 
پاكت ضرر زيادي را به توليدكنندگان سيمان به 
وجود آورده است، افزود: هزينه هاي توليد براي 
فعاالن بخش سيمان بسيار گران شده به نحوي 
كه اگر مساعدتي در اين رابطه انجام نشود برخي 

از واحدها مجبور به تعطيلي خواهند شد.
اين عضو انجمن سيمان اضافه كرد: در حال حاضر 
ما با مازاد توليد روبه رو هس��تيم و به نحوي كه 
توليدكننده بايد براي فعاليت خود محصوالت را 
به فروش برساند اما هزينه هاي گران توليد امكان 
فعاليت را از آنها گرفته است. اين درحالي است كه 
براس��اس توافق نامه اي كه در سوم مهر ماه سال 
جاري به امضاي توليدكنندگان اين نوع كيسه ها 
رسيده است بهاي هر تخته كيسه سيماني ۲۵، 
۴۰ و ۵۰ كيلويي بدون هزينه چاپ و ارزش افزوده 
به ترتيب ۱۵۰۰۰، ۱۶۵۰۰ و ۱۸۵۰۰ ريال تعيين 
شده و از بابت هزينه چاپ نيز به قيمت هاي مذكور 

۱۰۰۰ ريال افزوده شده است.

ايرن�ا| رييس انجم��ن س��ازندگان قطعات و 
مجموعه هاي خودرو گفت: قيمت خودروها در 
بازار كاذب اس��ت و تداوم حاشيه قيمتي باالي 
به وج��ود آمده به جز مش��تريان واقعي، به ضرر 
قطعه سازان است. رضا رضايي افزود: خودرو اكنون 
از يك كاالي اساسي به كااليي سرمايه اي تغيير 
ماهيت داده است و همين موضوع بر حاشيه هاي 
قيمتي دامن زده است. او افزايش كنوني قيمت ها 
را ناشي از ناهمخواني عرضه و تقاضا، دالل بازي ها 
و فعاليت واسطه ها و حتي حفظ ارزش سرمايه ها 
از سوي مردم برش��مرد، اما در عين حال گفت: 
خودروس��ازان معتقدند ريالي از اي��ن افزايش 
قيمت ها نصيبش��ان نمي شود، ضمن آنكه هيچ 
مبلغي به جيب صنعت نرفته تا صرف توسعه شود. 
اين مقام صنفي تاكيد كرد: خودروس��ازان بايد 
در حاش��يه بازار حركت كنند، ام��ا امروز چنين 
موضوع��ي محقق نش��ده اس��ت، همچنين اگر 
بتوان بازار را به دست اهلش سپرد بخش زيادي 
از مش��كالت برطرف خواهد شد. رييس انجمن 
سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو گفت: 
در گذشته جلسه هاي متعددي با شوراي رقابت 
درخصوص دس��توري نبودن قيمت ه��ا برگزار 
كرديم و همچنان به اين نظ��ر معتقديم، زيرا با 
توجه به تحريم ها، شرايط كنوني همانند جنگ 
اقتصادي اس��ت. او ادامه داد: دولت حساس��يت 
خاصي در موضوع خ��ودرو دارد، ب��ا اين حال از 
حدود يك سال و نيم گذشته قيمت مواد اوليه رو 
به افزايش گذاشته كه آن هم بايد به صورت نقدي 
تامين شود و تحريم هاي خارجي و محدوديت هاي 
داخلي نيز بر مش��كالت دامن زده است. رضايي 
ادامه داد: هرچند قيمت براي خودروسازان و حتي 
قطعات سازان ثابت مانده، با اين حال فعاالن اين 
بخش همه تالش خود را براي توليد قطعه انجام 
داده و مي دهند. او به كاهش حدود ۵۰ درصدي 
توليد خودرو و كاهش آن به ۲ هزار و ۵۰۰ خودرو 
در روز اشاره كرد و گفت: مشكالت گمركي، بانكي، 
بازار سرمايه و ارزي و صدور بخشنامه هاي هر روزه، 

بر مشكالت اين صنعت افزوده است.
رييس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي 
خودرو اظهار كرد: معتقدم بايد معاونت خودرو در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تشكيل و سياستي 
تدوين شود كه مردم بطور مستقيم از خودروساز 
خريد كنند؛ در واقع، هي��چ داللي نتواند در اين 
بخش ميان مشتريان واقعي و خودروسازان نقش 
واسطه داشته باشد. رضايي ادامه داد: اگر بر مبناي 
افزايش قيمت م��واد اوليه بخواهيم عمل كنيم، 
آنگاه قيمت خودروهاي تولي��دي بايد افزايش 
زيادي داش��ته باشد و اين مس��اله را در قطعات 

خودرويي نيز خواهيم داشت. 

ساختار نظام مديريت واردات طي سال هاي 1391-92
نوع ارزتركيب كاالهاعنوان كاال

خانواده كاالهاي كاالهاي اساسي، نهاده هاي دامي
ارز مرجعاساسي

دارو و تجهيزات پزشكي
ارز مبادله ايخانواده توليدمواد اوليه كشاورزي و مواد اوليه پايه صنعتي
قطعات منفصله خودرويي و مواد شيميايي

قطعات و تجهيزات صنعتي
قطعات و تجهيزات صنعتي

خانواده توليد و اجزا، قطعات و ماشين آالت خطوط توليد
تجارت

ماشين آالت سواري كم مصرف، ماشين آالت راهسازي و حمل و نقل 
عمومي

ماشين آالت سواري پرمصرف، لوازم خانگي ضروري، موبايل، رايانه و 
ارز آزادخانواده تجارتاجزاي آن

لوازم خانگي غيرضرور، اسباب بازي و وسايل تزييني و لوكس

تحليل



كوتاه از دنياي انرژي 15 انرژي

»تعادل« از 600  نفر سوال كرد 

وزير نيرو براي پاسخ به پرسش نمايندگان در خصوص وضع آب اصفهان در مجلس حاضر شد 

مديرعامل هلدينگ پتروشيمي خليج فارس: 

كارت سوخت تان كجاست؟ 

اميدواري براي تامين حق آبه كشاورزان اصفهان 

تهمت به پتروشيمي ها بر سر مساله ارز قابل پيگيري است

گروه انرژي| نادي صبوري|
42 درص�د از يك گروه 643 نفره كه به پرس�ش 
روزنامه »تعادل« در مورد كارت س�وخت پاسخ 
دادن�د كارت س�وخت خ�ود را گ�م كرده ان�د و 
58درصد آنها هن�وز به كارت خود دسترس�ي 
دارند. 11س�ال از نخس�تين باري كه يك ايراني 
براي س�وخت گيري در پمپ بنزين از كارت هاي 
س�بز و آبي رنگ با هولوگرام طاليي موس�وم به 
»كارت سوخت« استفاده كرد مي گذرد، 8 سال 
پس از اين اتفاق، در سال 1394 استفاده از كارت 
سوخت به دليل تحقق نسبي اهداف اوليه، عمال 
متوقف شد. امروز اما بحث بازگشت اين كارت ها 
دوباره داغ ش�ده است. بطور كلي امروز در ايران 
حدود 20 ميليون خودرو نيازمند كارت سوخت 
هس�تند. هر چند هنوز مش�خص نيست كه چه 
تعداد از آنها كارت هاي س�ابق خود را كه اكنون 
به دليل ش�رايط خاص عمال به كااليي ارزشمند 
تبديل ش�ده، حفظ كرده اند. در گزارش پيش رو 
ابتدا اين پرسش را با 643 نفر مطرح كرديم كه آيا 
به كارت سوخت خود دسترسي دارند يا آن را گم 
كرده اند. 58درصد از پاسخ دهندگان به اين سوال 
به كارت خود دسترسي داشته و 42 درصد آن را 
مفقود كرده اند. پيش تر محس�ن روحاني مدير 
س�امانه هوشمند سوخت در س�ال 1394 اعالم 
كرده بود كه هزينه هر كارت 18 هزار تومان است 
كه 10 هزار تومان از مصرف كننده دريافت ش�ده 
و 8 ه�زار تومان را دولت پرداخ�ت مي كند. اين 
هزينه احتماال با باال رفتن قيم�ت دالر، افزايش 

قابل توجهي پيدا كرده است. 

موضوع بازگشت كارت سوخت، دردسري جديد را براي 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايجاد مي كند چرا 
كه احتماال ش��ماري از شهروندان كارت هاي سابق خود 
را به اين دليل كه اطالعي از امكان اجباري ش��دن دوباره 
استفاده از آن نداشتند، مفقود كرده اند. اين اتفاق به معناي 
لزوم وارد كردن شمار قابل توجهي بدنه كارت سوخت و 
چيپست از ديگر كشورها اس��ت. محسن روحاني، مدير 
سامانه هوشمند س��وخت خرداد ماه سال 1394 گفته 
بود كه كارت سوخت در داخل ساخته نمي شود و كاماًل 
وارداتي اس��ت. او البته در آن زمان عنوان كرده بود كه به 
دنبال اين هستيم كه چيپست ها وارد شده و بدنه كارت 
در داخل توليد و نصب شود؛ چرا كه چيپست ها از فناوري 
بسيار بااليي برخوردار است و ساخت آن در داخل كشور با 

توجه به نياز محدود مقرون به صرفه نيست. 
آخرين قانون مربوط به نرخ گذاري بنزين، دولت را موظف 
مي كرد بهاي بنزين را تا س��ال 1394 به 90 درصد بهاي 
بنزين در فوب خليج فارس نزديك كند. افت قيمت نفت 
در آن روزها باعث شد عمال بنزين 1000 توماني فاصله به 

نسبت كمتري با بهاي آن در فوب پيدا كند و در روزهايي 
اين فاصله به حدود 300 تومان برس��د. همين وضعيت 
و تك نرخي ش��دن بنزين باعث شد عمال انگيزه اي براي 
استفاده از كارت  سوخت كه هزينه هنگفتي براي خريداري 
آن شده بود، ميان مردم وجود نداشته باشد و در نتيجه اين 

كارت ها صرفا براي جايگاه ها صادر شود. 
البته سودجويان بيكار ننشستند، از وب سايت »ديوار« 
تا ديگر شبكه هاي اجتماعي، خريد كارت سوخت مردم 

توسط دالالن آغاز شد. اين ماجرا وقتي معنادار تر شد كه 
بهاي نفت خام با رسيدن به باالي 82 دالر در هر بشكه به 
باالترين سطح 4 سال اخير رسيد و در نتيجه قيمت بنزين 

در كشورهاي اطراف ايران را به شدت باال برد. 
كارت هاي س��وخت در زمان بنزين تك نرخي 150 ليتر 
در ماه س��هميه داش��تند. اختالف قيمت بنزين ايران و 
كشورهاي همس��ايه چه در شرق و چه در غرب، تجارتي 
پرسود را در اين زمينه ايجاد كرد، به شكلي كه شمار قابل 

توجهي از كارت هاي سوخت عمال به سمت استان هاي 
مرزي مهاج��رت كردند تا اين بار به ج��اي ابزار مديريت 

مصرف، ابزاري براي قاچاق باشند. 
آمار دقيقي از مي��زان كارت هاي س��وختي كه احتماال 
فروخته شده است وجود ندارد اما شواهد حاكي از آن است 
كه تقاضا براي بنزين در استان هاي مرزي به ويژه استان 
سيستان و بلوچستان رشدي بي سابقه را در چند ماه اخير 
تجربه كرده است. رشدي كه مشخصا نشانگر وجود شمار 

قابل توجهي كارت سوخت در اين منطقه است. 
ايسنا مرداد ماه امس��ال به نقل از محمد علي حميديان 
 معاون پيش��گيري از وقوع جرم دادگستري سيستان و 
بلوچستان نوشت كه تخمين زده مي شود 70 هزار كارت 
سوخت قاچاق در دست سودجويان باشد. او در آن زمان 
اعالم كرده بود كه در ماه هاي اخير، شاهد صف هاي طوالني 
بنزين در استان بوديم كه مشكالت زيادي براي شهروندان 
ايجاد كرده و عمده ترين دليل آن وجود كارت هاي سوخت 

مهاجر بوده است .
اين وضعيت و انتشار اخباري هر چند تاييد نشده در مورد 
خريد و فروش كارت هاي س��وخت به جايي رس��يد كه 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با صدور اطالعيه اي 
هرنوع خريد و فروش كارت سوخت را غيرقانوني اعالم كرد. 
اين شركت در آن زمان اعالم كرد كه هيچ برنامه اي براي 

تعويض و جايگزيني كارت هاي هوشمند سوخت ندارد.

  داستان پيچيده مي شود 
اگر حاكميت به تصميمي قطع��ي در خصوص مواجهه 
با معضل رش��د لجام گسيخته مصرف بنزين و قاچاق آن 
دست پيدا كند، احتماال تحت هر سناريو، كارت سوخت 
ابزاري مهم خواهد بود. در چنين وضعيتي ش��ركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي بايد دست به خريد دوباره اين 

كارت ها بزند.
صدور كارت سوخت براي خودروهاي جديد عمال متوقف 
نشده بود، اما آماري مشخص در اين خصوص كه چه تعداد 
از صاحبان خودروها كارت هاي س��ابق خود را نگهداري 
كرده اند وج��ود ن��دارد. در اين ميان آمار نيمه رس��مي 
اعالم ش��ده در مورد وجود كارت هاي س��وخت مهاجر 
در اس��تان هاي مرزي نش��ان مي دهد عده قابل توجهي 
كارت خود را فروخته ان��د. در اين وضعيت البته تفكيك 
فروشندگان كارت سوخت با افرادي كه سهوا كارت خود 
را به دليل تصور از بالاستفاده بودن گم  كرده اند وجود ندارد. 
از ميان 643 نفري كه در يك پرسش روزنامه »تعادل« در 
مورد كارت سوخت شركت كردند 58 درصد اعالم كرده اند 
كه كارت سوخت خود را نگه داشته و 42 درصد گفته اند كه 
آن را گم كرده اند. شنيده ها از اين حاكي است كه شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي در حال آماده ش��دن براي 
سفارش شمار قابل توجهي بدنه و چيپست كارت سوخت 

در حال حاضر است. 
محمدرضا موس��وي خواه مديرعامل شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي تير ماه امسال در جريان يك نشست 
خبري از مردم خواس��ت از كارت هاي سوخت خودشان 
اس��تفاده كنند. طبق اظهارات مطرح ش��ده از س��وي 
مسووالن، صدور اين كارت ها براي هيچ خودرويي تاكنون 
متوقف نش��ده بود. موضوعي كه نشان مي دهد احتمال 
احساس نياز دوباره ايران به اين كارت ها وجود داشته است. 
مساله فعلي اما شماري از كارت هاي مفقود شده است كه 

بايد جايگزين شود. 

گروه انرژي| 
تأمين نشدن حق آبه كشاورزي زارعان شرق اصفهان در 
پاييز سال گذشته جنجال زيادي به پا كرد و اعتراض هاي 
كشاورزان آنقدر باال گرفت كه مساله، سويه هاي امنيت 
ملي نيز به خود گرفت. شايد اعتراضات پاييز سال گذشته 
كش��اورزان اصفهاني تأثير خود را بر تالش مسووالن در 
توجه به وضعيت لب مرزي تأمين آب شرب مردم اصفهان 
در تابستان امسال نيز گذاشته باش��د كه اهتمام زيادي 
براي جيره بندي نشدن آن ورزيدند. تابستاني كه گذشت 
با قرار گرفتن در يكي از كم بارش ترين سال هاي آبي 50 
سال گذش��ته، نگراني هاي فراواني را ايجاد كرده بود كه 
خوشبختانه بدون قطعي آب يا نياز به جيره بندي به پايان 
رسيد. اكنون باز هم پاييز فرارسيده است، اما تا اين لحظه 
هنوز از حق آبه زراعي كش��اورزان ش��رق اصفهان از رود 
زاينده رود خبري نيست. به همين دليل رضا اردكانيان، 
وزير نيرو براي پاس��خ به سوال حس��ن كامران نماينده 
اصفهان درمورد اينكه چرا در سال جاري حق آبه كشاورزان 
شرق اصفهان در رودخانه زاينده رود جاري نمي شود، در 
جلسه علني ديروز مجلس حضور يافت.وزير نيرو در اين 
خصوص عنوان كرد: »در س��ال هاي 93 تا 95 براي آب 
كشاورزي آب مورد نياز كشاورزان فراهم بود اما در سال 
96 چنين امكاني وجود نداشت در سال 1397 اميدواريم 
در وضعيت بهتري بتوانيم براي تأمين آب در فصل پاييز، 
حق آبه ها را به نتيجه برسانيم.« با اين وجود نمايندگان از 

توضيحات وزير قانع نشدند.
وزير نيرو در پاسخ به سوال حسن كامران نماينده اصفهان 

درباره داليل اعطا نشدن حق آبه پاييزه كشاورزان اصفهاني 
از زاين��ده رود اظهار كرد: در نشس��ت 12 آبان ش��وراي 
هماهنگي حوزه زاين��ده رود برنامه هاي وزارت نيرو براي 

تامين حق آبه كشاورزان منطقه مشخص مي شود.
رضا اردكانيان در پاسخ به اين س��وال اظهارداشت: آمار 
ميانگين بارش، در 50 س��ال گذش��ته هر 10 س��ال در 
دوره هاي مختلف نشان مي دهد كه ميزان بارش از حدود 

250 ميليمتر به كمتر از 200 ميليمتر رسيده است.
اردكانيان ادامه داد: شرايط دما در كشور به گونه اي است 
كه در 50 سال اخير بطور متوسط هر 10 سال با چهار دهم 
درجه افزايش دما در مجموع با 2 درجه سانتيگراد افزايش 
دما مواجه ش��ده ايم. وي يادآور شد: با توجه به نرخ رشد 
جمعيت، توسعه شهرنشيني و افزايش سطح رفاه، مصرف 
آب افزايش يافته است از حدود 35 سال پيش از حدود 62 
ميليارد متر مكعب مصرف ساالنه به حدود 100 ميليارد 
متر مكعب رسيده ايم. وي گفت: فشار سنگيني به مخازن 
زيرزميني كشور آمده است و روند تغييرات كسري مخزن 
تجمعي منابع آب زيرزمين��ي از 20 ميليارد مترمكعب 
كس��ري مخزن در 25 سال پيش به حدود 126 ميليارد 

مترمكعب كسري مخزن در 2 سال اخير رسيده است.
اردكانيان ادامه داد: وضعيت كم بارش��ي در كشور حاكم 
است و ما با محدوديت در تأمين منابع آب به ميزان سابق 
مواجه هس��تيم البته حق آبه ها بحث قانوني و محترمي 
است و براي تامين آن مطابق ضوابط قانوني راهكار داريم.

وي تاكيد كرد: بارش در سال آبي 97-1396 به كمترين 
ميزان در 52 سال اخير رسيده و حجم آب ورودي به سد 

زاينده رود به كمترين مقدار يعني 547 ميليون مترمكعب 
شده اس��ت، تاثير اين كم بارشي در س��ال هاي اخير به 
ويژه سال آبي گذشته اين بود كه در بخش هاي مختلف 

محدوديت داشتيم .
وي گفت: در هر 10 سال سهم آب شرب از سد زاينده رود 

افزايش يافته و سهم كشاورزي نيز كاهش يافته است.
وزير نيرو ادامه داد: تأثير كم بارش��ي در س��ال هاي اخير 
به ويژه سال گذش��ته موجب محدوديت در بخش هاي 
مختلف ش��د و سهم آب ش��رب و آب كش��اورزي از سد 
زاينده رود كاهش يافت.  اردكانيان همچنين گفت: سهم 
صنعت نيز در اين زمينه كم شده اما با استفاده از پساب ها، 
بازچرخاني آب، سهم صنعت جبران شد ولي سهم محيط 
زيست نيز كاهش يافته است . وي تصريح كرد: در حقابه ها 
كار فشرده اي در سال هاي اخير در وزارت نيرو آغاز شده 
است. قوانين، اسناد تاريخي، قانون اصالحات ارضي و اثر 
حقابه بر آن، برنامه هاي توسعه و تغييرات طبيعي و انساني 

را مدنظر قرار داديم. 
وي ادامه داد: تغييرات مصارف در حوزه هاي آبريز به دليل 
طرح هاي توس��عه و س��رمايه دولت در طرح هاي تامين 
آب، دستگاه قانونگذاري، شوراي عالي آب و دستگاه هاي 
اجرايي را به اين جمع بندي رساند كه بايد سياستگذاري 

دقيقي در اين حوزه داشته باشيم .
اردكانيان همچنين گفت: طبق م��اده 19 قانون توزيع 
عادالنه آب، تامين آب بخش هاي مختلف آغاز شده است 
و بررسي هاي دقيق حقوقي آغاز شده تا حقوق مردم به نحو 
مقتضي استيفا  شود. وي ادامه داد: طبق ماده 10 قانون 

تشكيل وزارت جهادكشاورزي، تصميمات شوراي عالي 
آب با تاييد هيات وزيران يا كميسيون مندرج در اصل 138 
قانون اساسي، براي دستگاه هاي ذيربط الزم االجرا است.

وي تصريح كرد: در سال هاي 93 تا 95 براي آب كشاورزي 
آب مورد نياز كشاورزان فراهم بود اما در سال 96 چنين 
امكاني وجود نداشت اما در سال 1397 شرايط بهتري براي 
تامين آب كشاورزي به منظور كشت پاييزه فراهم مي شود.

وزير نيرو خاطرنش��ان ك��رد: اين وزارتخان��ه براي حل 
مش��كل حق آبه ها در سطح ملي تالش مي كند، هرگونه 
تصميم گيري پراكنده بدون توجه به حاكميت ملي تبعات 

ملي، اقتصادي و امنيتي دارد.
در جلسه ديروز مجلس حسن كامران نماينده اصفهان 
به عنوان سوال كننده از وزير نيرو بيان كرد: قوانين مجاز 
ندانسته كه وزارت نيرو حق آبه را بفروشد و مصوبات شوراي 
عالي آب و شوراي هماهنگي هم بر اين موضوع تاكيد دارند، 

اما متاسفانه اينها تبديل به گفتار درماني شده است.
وي ادامه داد: وقتي آب نيست براي همه نيست، اما وقتي 
هست بايد به تناسب تقسيم شود، كه ما شاهديم اينگونه 
نيست، امسال در ارديبهشت ماه خدا به داد ما رسيد وگرنه 

كه مديريت ما كارساز نيست.
نماينده مردم اصفهان در مجلس خاطرنش��ان كرد: 
حق آبه حق الناس است، حكومت هم نمي تواند آن را 
بفروشد. حتي قانون مي گويد حق نداريم آب شرب را 
به صنعت بدهيم و اگر اضطرار بود قيمت آب معلوم است 
و بايد به نرخ روز محاسبه شود. كامران نماينده اصفهان 
پس از پاسخ هاي اردكانيان گفت كه از پاسخ هاي وزير 
قانع نشده و آن را به راي مجلس گذاشت، نمايندگان 
نيز با 114 راي موافق، 96 راي مخالف و دو راي ممتنع 
از مجموع 238 نماينده حاضر در جلسه اعالم كردند 

كه از پاسخ هاي وزير نيرو قانع نشدند.

تسنيم| مديرعامل هلدينگ پتروشيمي خليج فارس 
گفت: زدن پتروش��يمي ها بر سر مساله ارز تهمت جدي و 
قابل پيگيري است؛ كساني هستند كه از فضاي آرام و شفاف 
اقتصادي كشور ناراحتند و طبيعي است پتروشيمي ها را كه 

بيشترين همكاري با دولت را داشته اند، بزنند.
جعفر ربيعي مديرعامل هلدينگ پتروشيمي خليج فارس در 
نشستي خبري اظهار داشت: مقام معظم رهبري در چندين 
سال اخير همواره نام س��ال را بر مبناي مسائل اقتصادي 
انتخاب كرده اند و اين مساله نشان مي دهد كه همه نگاه ها 
در بخش اجرايي و قانونگذاري بايد به مساله اقتصاد معطوف 
باشد. ربيعي با بيان اينكه اكنون به صورت واضح در جنگ 
اقتصادي هستيم، گفت: شركت هاي توليدي و صادراتي 
سربازان خط مقدم اين جنگ اقتصادي هستند كه نياز است 

از سوي كشور از لحاظ مختلف پشتيباني شوند.
وي افزود: پتروشيمي يكي از لش��كرهاي ايران در جنگ 
اقتصادي اس��ت، پس ما از همه مردم و مس��ووالن انتظار 
داريم ما را درك كنند و از قشر فعال در صنعت پتروشيمي 

حمايت كنند.
مديرعامل هلدينگ پتروشيمي خليج فارس با بيان اينكه 
روز يكشنبه سرمايه ش��ركت پتروشيمي خليج فارس از 
محل سود انباشته از 5 هزار ميليارد تومان به 9 هزار و 150 
ميليارد تومان رسيد، گفت: در تيرماه امسال پتروشيمي 
پارس را وارد بازار سرمايه كرده ايم و پتانسيل بيشتري داريم تا 
شركت هاي جديدي را وارد بازار سرمايه كنيم به گونه اي كه 
برنامه ريزي شده تا يك ماه آينده پتروشيمي نوري نيز وارد 
بورس شود و برنامه ريزي هايي براي ورود پتروشيمي هاي 

بندرامام و بوعلي نيز به بورس در حال انجام است. ربيعي با 
بيان اينكه تالش مي كنيم از بازار سرمايه حداكثر استفاده را 
براي تأمين مالي كنيم، گفت: از مديرعامل سازمان بورس 
خواسته ام كه شرايطي را فراهم كنند تا بتوانيم بخشي از 
منابع مالي مورد نيازمان را به خصوص در بخش توس��عه، 
از طري��ق اوراق بدهي، اوراق اج��اره و اوراق اجاره متكي بر 
سهام تأمين كنيم. مديرعامل هلدينگ پتروشيمي خليج 
فارس در خصوص ميزان ارزي كه توس��ط ش��ركت هاي 
پتروشيمي زيرمجموعه اين هلدينگ به بازار داخلي عرضه 
ش��ده، اذعان داشت: از 22 فروردين امسال تا 16 مردادماه 
ارز صادراتي خود را با قيمت 4200 تومان و از اين تاريخ تا 
امروز ارز صادراتي خود را با قيمت 7500 تومان در سامانه 
نيما و بازار ثانويه عرضه كرده ايم. وي افزود: تمامي آنچه صادر 

كرديم منهاي 15 درصد كه براي هزينه تأمين مواد اوليه و 
كاتاليست ها، بدهي هاي ارزي پيشين و هزينه پروژه ها صرف 
شد، به بازار ثانويه و سامانه نيما عرضه كرده ايم و از ابتداي 
سال جاري تا 25 مهرماه، ميزان عرضه ارز پتروشيمي هاي 
زيرمجموعه هلدينگ پتروشيمي خليج فارس به 2 ميليارد 
و 400 ميليون دالر رسيده است و به 111 صرافي مختلف، 

اين مقدار ارز را عرضه كرده ايم.
مديرعامل هلدينگ پتروشيمي خليج فارس خاطرنشان 
كرد: زدن پتروشيمي ها بر سر مساله ارز تهمت جدي و قابل 
پيگيري است؛ كساني هس��تند كه از فضاي آرام و شفاف 
اقتصادي كشور ناراحتند و طبيعي است پتروشيمي ها كه 

بيشترين همكاري با دولت را داشته اند، بزنند.
وي افزود: در حالي كه پتروشيمي ها از مجموع 47 ميليارد 

دالر صادرات غيرنفتي يك سال كشور، فقط 12 ميليارد 
دالر را صادر مي كنند، يعني سهمي 25 درصدي در صادرات 
غير نفتي دارند، به اذعان مسووالن بانك مركزي از ابتداي 
سال تاكنون 70 درصد ارز سامانه نيما و بازار ثانويه را تأمين 
كرده اند؛ اين به معناي آن است كه اوال ديگر صادركنندگان 
ارزشان را نياورده اند و ثانيا پتروشيمي ها به تمامي مسووليت 
خود در اين زمينه عمل كرده و ارز خودشان را تمام و كمال 
آورده اند. ربيعي ارزش پروژه هاي در دست اجراي هلدينگ 
پتروشيمي خليج فارس را 8.5 ميليارد دالر عنوان كرد و 
گفت: سال آينده فقط توسط هلدينگ پتروشيمي خليج 
فارس، 4 ميليارد دالر ظرفيت جديد در صنعت پتروشيمي 
با بهره برداري از واحد الفين پتروش��يمي ايالم، پااليشگاه 

بيدبلند و پتروشيمي لردگان افزوده مي شود.
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آغاز توليد بنزين يورو 5
ايس�نا| كوره بنزين س��ازي فاز س��وم ستاره 
خليج فارس عصر روز ش��نبه ب��ا حضور عليرضا 
صادق آبادي، معاون وزير نفت وارد مدار توليد شد.

  مديرعامل شركت نفت س��تاره خليج فارس در 
جمع خبرنگاران گفت: فرآيند توليد بنزين يورو5 
در فاز س��وم با روشن ش��دن اين واحد آغاز شده 
اس��ت و توليد بنزين در پااليشگاه ستاره خليج 
فارس تا پايان امس��ال به 40 ميليون ليتر در روز 

افزايش مي يابد.
محمدعلي دادور با بيان اينكه اكنون ميزان توليد 
بنزين در اين پااليشگاه 30 ميليون ليتر در روز 
است، اظهار كرد: اين پااليشگاه ظرفيت توسعه 
دو فاز ديگر ني��ز دارد كه در ص��ورت راه اندازي 
آن مي توان تا 600 ميليون ليت��ر در روز بنزين 

توليد كرد.
مديرعامل پااليشگاه ستاره خليج فارس بيان كرد: 
همه هزينه هاي مالي راه اندازي فاز سه از فروش 

محصوالت اين پااليشگاه تامين شد.
دادور با اش��اره به اينكه با فعاليت اين پااليشگاه، 
برداشت گاز غني از ميدان گازي پارس جنوبي نيز 
پايدار شده است، عنوان كرد: هر كوره بنزين سازي 
ظرفيت توليد 10 ميليون ليتر بنزين در روز دارد و 
اكنون عمليات شيرين سازي واحد 71 نفتا در فاز 

سوم اين پااليشگاه در حال اجرا است.

ناصر سجادي، مجري طرح كارت هوشمند سوخت پيشتر در مورد چگونگي ورود اين كارت و داليل آن گفته بود: »نخستين نيازها براي طرحي در زمينه كنترل 
مصرف سوخت در اوايل دهه 80 حس شد . دولت پس از جنگ، يارانه هنگفتي را براي تامين بنزين پرداخت مي كرد. ما از سال 1368 و خاتمه جنگ تحميلي 
تا سال 1382 بطور متوسط رشدي 10 درصدي را در مصرف بنزين تجربه مي كرديم. مردم اكثرا از خودروهاي شخصي استفاده مي كردند. از طرفي دورنماي 
روشني در رابطه با توليد بنزين در كشور وجود نداشت. اگر كاري براي مهار مصرف بنزين صورت نمي گرفت در آينده خيلي نزديك مشكل بزرگ تري براي ما 
ايجاد مي كرد. در كنار طرح سهميه بندي اين موضوع در نظر گرفته شده بود كه دولت بتواند با استفاده از اين ابزار به روشي پلكاني براي افزايش قيمت بنزين 
دست پيدا كند. در ابتدا بسياري اين طرح را بسيار بلندپروازانه توصيف مي كردند چرا كه بايد سيستم سوخت رساني در سراسر كشور را به يك نظام واحد مبدل 
مي ساخت. جايگاه ها ملك خصوصي بود و ما مي خواستيم تغيير ايجاد كنيم. در نهايت از 6 تير ماه سال 1386 سهميه بندي آغاز شد. اين كار چند هدف را در 
پي داشت. هدف نخست ساخت ابزاري الكترونيك براي سياستگذاران نظام بود كه با هر سياستي اصالح قيمت بنزين را انجام دهند. با استارت سهميه بندي 
قيمت بنزين از 80 به 100 تومان رسيد. در سال نخست كاهش مصرف زيادي رقم خورد، براي مثال رشد مصرف بنزين حتي در سال 1386 منفي شد. در سال 
1387 بنزين آزاد بدون محدوديت وارد شد كه قيمت 400 توماني داشت. به همين صورت با سياست هاي پلكاني قيمت بنزين در سال 1394 معادل 1000 تومان 

شد. اين روند نشان مي دهد از اين ابزار به خوبي استفاده شده و در 7 الي 8 سال قيمت تغيير كرد كه نخستين هدف سامانه را محقق ساخت.« 

برش
چرا كارت سوخت آمد؟

اعتراض BP به قيمت باالي نفت
تسنيم| باب دادلي، مدير اجرايي شركت نفتي 
بريتيش پتروليوم گفت: »براي نفت و انرژي يك 
قيمت سالم وجود دارد كه به نظر من مي تواند بين 
كش��ورهاي توليدكننده و مصرف كننده تعادل 

ايجاد كند«.
به گزارش اويل پرايس، دادلي اش��اره كرد: »اين 
قيمت سالم بين 50 تا 65 دالر در هر بشكه است. 

دنيا با اين قيمت مي تواند زندگي كند«.
وي ادامه داد: اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه 
مثل هند، آفريقاي جنوبي يا تركيه شاهد باالترين 
قيمت بنزين در كشورشان هستند، چون واحد 
پولشان شديداً در برابر دالر سقوط كرده و قيمت 

نفت به دالر بسيار باالست.
در ح��ال حاضر قيم��ت نفت به خاط��ر اوضاع 
اقتصادي ونزوئال و تحريم هاي امريكا عليه ايران 
بطور مصنوعي باال رفته است. با فروكش كردن 
اين وقايع ژئوپليتيكي، بازار مديريت شده و قيمت 

نفت به بشكه اي 60 تا 65 دالر برمي گردد.
دادلي تاكيد كرد كه بريتيش پتروليوم به سيستم 
جديد مالي اتحاديه اروپا براي مبادله با ايران ملحق 

نمي شود، چون ريسك زيادي دارد.
نگراني هاي مدي��ر اجرايي بريتيش پتروليوم در 
مورد مضر بودن نفت 80 دالري براي جهان، مورد 
قبول سازمان هاي مهم بين المللي مثل آژانس 
بين المللي انرژي و صندوق بين المللي پول است.

روش هندي سريالنكا در برابر 
تحريم ها

ش�انا| س��ريالنكا تالش مي كند براي دريافت 
معافيت از تحريم هاي امريكا ضد ايران، از روش 

هند پيروي كند.
به گزارش پايگاه خبري اكانمينكست، سريالنكا 
كه ب��ه واردات نفت خام س��بك ايران وابس��ته 
اس��ت، در گفت وگوهاي دوطرفه با مس��ووالن 
هندي، درباره راهبرد خريد نفت از ايران پس از 
تحريم هاي امريكايي، از هند راهنمايي خواسته 

است.
طبق بيانيه دفتر نخست وزيري سريالنكا، آرجونا 
راناتونگا، وزير نفت س��ريالنكا، درباره چگونگي 
واكنش هند در برابر تحريم ه��اي امريكايي، از 
سوشما سواراج، وزير امور خارجه هند، راهنمايي 

خواسته است.
وزير امور خارجه هند درباره راهبرد اين كشور در 
برابر تحريم ها به طرف سريالنكايي توضيح داده 
و اعالم كرده اس��ت كه سريالنكا مي تواند از اين 

فرآيند پيروي كند.
پااليشگاه قديمي و دولتي سريالنكا كه در دوران 
شوروي سابق ساخته شده است، بهترين كاركرد 

را با استفاده از نفت سبك ايران دارد.

صرف نظر عراق از تصميم نفتي 
وزير نفت عراق تصميم خود براي انتقال مالكيت 
9 ش��ركت نفتي دولتي از وزارت نفت به شركت 

ملي نفت را لغو كرد.
جبار اللعيبي، وزير نفت عراق، بعدا در مصاحبه با 
شبكه تلويزيوني دولتي اظهاركرد: عراق اميدوار 
است از طريق ش��ركت ملي نفت هفت ميليون 
بشكه در روز نفت توليد كرده و چهار ميليون بشكه 

در روز در سال 2019 صادر كند.
وزارت نفت ع��راق در بيانيه اي اع��الم كرد لغو 
تصميم مذكور ب��ه دولت ع��ادل عبدالمهدي، 
نخس��ت وزير آينده عراق اجازه خواهد داد خود 
درباره بخ��ش نفتي تصميم بگي��رد. لعيبي در 
دولت فعلي حيدر العبادي، نخس��ت وزير عراق، 
وزير نفت اس��ت. يك مقام نفتي دولتي عراق به 
رويترز گفت: عبدالمهدي از تصميم براي انتقال 
مالكيت كه با عجله و بدون تاييد وي گرفته شده 

بود، ناراضي بود.
لعيبي پنجشنبه گذشته حكمي را براي انتقال 
مالكيت 9 شركت نفتي دولتي از جمله شركت 
بازرگاني نفت دولتي سومو به شركت ملي نفت 

صادر كرده بود.
همان روز عبدالمهدي كه پس از ماه ها بن بست 
سياسي پس از انتخابات ماه مه، وظيفه تشكيل 
دولت جديد را برعهده گرفته اس��ت، از مقامات 
دولت فعلي خواست از امضاي قراردادهاي فوري، 
اس��تخدام هاي غير ضروري يا ساير تصميمات 

كليدي خودداري كنند.
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عكسروز

چهرهروز

چراشعرهاكمتردرخاطرميمانند؟
چرا شعرهايي كه اين روزها سروده مي شوند همانند شعر گذشتگان در خاطر پير و جوان نمي مانند؟ اسماعيل آذر، پژوهشگر ادبيات و 
تهيه كننده برنامه »مشاعره« تلويزيون با بيان اينكه شعر گذشته شعري با پشتوانه هاي علمي آن روزگار بوده است، به ايسنا مي گويد: 
شعرهايي به دل مي نشينند كه پشتوانه داشته باشند، يعني شاعر تجربه تازه اي ارايه كرده باشد. اما توده جواناني كه امروز شعر مي گويند 
هرچند تالش شان خيلي خوشحال كننده است اما بايد به خودشان زحمت بدهند و ببينند كه پيشينيان چه كرده اند و همچنين 
آثار آنها را بخوانند.  او مي افزايد: آنچه شاعراني مثل حافظ، سعدي، خيام، موالنا و ... در نظام همنشيني رعايت كرده اند، اين بوده كه 

گفتار آنها به فطرت زباني شان نزديك است. 

ايستگاه

دفاع»خاويرباردم«از»ووديآلن«
»خاوير باردم« بازيگر برنده اس��كار 
اسپانيايي در صحبت هايش ضمن 
دفاع از »وودي آلن« گفت: هر وقت 
او بخواهد دوباره در فيلم هايش بازي 
مي كنم. به گزارش گاردين، »خاوير 
باردم« كه براي برنامه بزرگداش��ت 
و همچنين برگزاري مس��تركالس 

در جش��نواره فيلم »لومير« فرانسه حضور يافته است، در دفاع از »وودي آلن« 
گفت: زماني كه با »آلن« در كمدي »ويكي كريستينا بارسلونا« همكاري كرديم 
۱۰ سال بود كه اتهاماتي عليه وي مطرح شده بود و تنها دو ايالت در امريكا او را 
بي گناه مي شناختند، در صورتي كه شرايط قانوني تغيير كند، من هم تصميمم 
را عوض مي كنم اما در حال حاضر با سيل انتقادهايي كه به سمت »وودي آلن« 
روانه شده موافق نيستم و اگر از من بخواهد در فيلمي براي او بازي كنم، فردا صبح 

آنجا خواهم بود، چر كه او يك نابغه است. 
»باردم« كه در سال ۲۰۰۸ همراه با »پنه لوپه كروز« در فيلم »ويكي كريستينا 
بارس��لونا« به كارگرداني »وودي آلن« بازي كرده و براي بازي در فيلم »جايي 
براي پيرمردها نيست« ساخته »كوئن« نيز برنده اسكار بازيگري نقش مكمل 
شده است، همچنان عالقه مند به همكاري مجدد با »آلن« است اما پس از انتشار 
مقاله اي در س��ال ۲۰۱۳ از دختر »وودي آلن« و متهم كردن پدرش در س��ال 
۱۹۹۲، بازيگران مطرحي چون »كالين ف��ارل«، »گرتا گرويگ« و »تيموثي 
شاالمي« نيز از همكاري با اين كارگردان كهنه كار ابراز پشيماني كردند و اعالم 

كردند كه ديگر در ساخته هاي وي بازي نخواهند كرد. 

بازارهنر

»زندگي بدون زندگي« در دهوك

ميكاييل شهرستاني آوازه خوان خيابان هاي منهتن مي شود

تاثير شنبه نيم بها بر گيشه 

فيل��م »زندگ��ي ب��دون زندگ��ي« ب��ه 
نويسندگي و كارگرداني كاوه معين فر و 
تهيه كنندگي جعفر محمدي در ششمين 
دوره جشنواره بين المللي دهوك در بخش 
مسابقه س��ينماي كردي با 7 فيلم ديگر 
رقابت مي كند. ششمين دوره جشنواره 
بين المللي دهوك شب گذشته آغاز به كار 
كرد و تا ۲7 اكتبر )۵ آبان( در شهر دهوك 

واقع در اقليم كردستان عراق برگزار مي شود. جشنواره 
دهوك از سال ۲۰۱۱ شروع به كار كرده و هدف اصلي 
جشنواره ترويج و حمايت از سينماي كردي و ارتباط 
فيلمس��ازان كرد در سراس��ر جهان بيان شده است. 
جشنواره بين المللي دهوك پانزدهمين حضور فيلم 
معين فر در جشنواره هاي جهاني است كه از جشنواره 

توكيو ۲۰۱7 آغاز شده بود.
در خالصه داس��تان فيلم آمده اس��ت كه اردشير به 

سرطان مبتال شده و س��اتيار پسرش از 
راهي غيرمعمول پول هاي طلب پدرش 
را از بدهكاران مي گيرد. عوامل اين فيلم 
عبارتند از نويس��نده و كارگ��ردان: كاوه 
معين فر، تهيه كنن��ده: جعفر محمدي، 
مدي��ر فيلمب��رداري: آرش ساس��اني، 
مديرصداب��رداري: محم��د صالح��ي، 
آهنگس��از: نيما عظيمي نژاد، بازيگران: 
عباس عطايي، امي��ر وّزان، مرج��ان صادقي، هادي 
اردالن، آناهيتا ايزدي پارس��ا، عليرضا پيام يار، اصغر 
بيات، رامبد خانلري، محدثه محمدزاده، سينا نيكوكار، 
حس��ام الدين به اتماني، فرياد قرباني، مهرداد خدير، 
حميدرضا غريب، حسين اسماعيلي، هادي اردالن، 
محمد مهدي رحيمي، علي كرمي، س��عيد شيخي، 
ش��اهين اميري فر، گروه موسيقي زيگ و گروه رقص 

كردي دوازده سواره قالي مريوان.

ميكاييل شهرستاني قصد دارد به عنوان 
كارگردان و بازيگر، مونولوگ »آوازه خوان 
خيابان هاي منهتن« را روي صحنه ببرد.

ميكاييل شهرستاني كارگردان و بازيگر 
تئاتر درباره جديدترين فعاليت هاي خود 
در زمينه كارگردان��ي و بازيگري تئاتر، 
به مهر گفت: ب��ه تازگي تمرين نمايش 
»داستان هاي پزشك محبوب من« را كه 

بر اساس 7 داستان كوتاه چخوف و توسط هما عليزاده 
دراماتورژي ش��ده، ش��روع كرده ام. »داستان هاي 
پزشك محبوب من« اثري اپيزوديك و با زمان 7۰ 
دقيقه است. او درباره گروه بازيگري و همچنين سالن 
مدنظر براي اجراي اين اثر نمايشي افزود: اين نمايش 
را با حضور شاگردان خودم آماده مي كنم ولي هنوز 
براي سالن اجراي نمايش تصميم قطعي نگرفته ام 
زيرا برنامه ريزي ام براي اجراي »داستان هاي پزشك 
محبوب من« در فروردين ماه س��ال ۹۸ اس��ت و به 
همين خاطر بعد از آماده ش��دن نمايش براي سالن 

اجرا اقدام خواهم كرد.

شهرس��تاني درباره ديگر فعاليت هاي 
خ��ود اظه��ار ك��رد: مونولوگ��ي را بر 
اساس طرحي كه داش��تم به نيما مهر 
سفارش دادم كه با عنوان »آوازه خوان 
خيابان هاي منهتن« نوشته و آماده شده 
است. مشغول تمرين و آماده سازي اين 
مونولوگ هستم و اميدوارم شرايط براي 
اجراي آن در اواخر پاييز و اوايل زمستان 

سال جاري فراهم شود.
اين بازيگر و كارگردان تئاتر در پايان درباره س��الن 
مدنظر براي اجراي مونولوگ »آوازه خوان خيابان هاي 
منهتن« گفت: صحبت هايي ضمني با خانه نمايش 
مهرگان داشته ايم كه هنوز به قطعيت در خصوص 
قرارداد نرسيده ايم. پيش از اين نمايش »هملت« را 
در اين سالن اجرا كردم و دو طرف حسن نيت مان را 
به هم ثابت كرده ايم و اميدوارم كه شرايط براي اجراي 
اين نمايش نيز فراهم شود. اگر اين امر صورت نگيرد 
با پرديس تئاتر ش��هرزاد و مجموعه تئاتر شهر وارد 

گفت وگو مي شوم.

يك پخش كننده درب��اره تاثير نيم بها 
شدن بليت س��ينما در روزهاي شنبه، 
گف��ت: همانطور كه ثابت ش��ده اكران 
نيم بهاي بليت  در روزهاي سه شنبه روي 
فروش و جذب مخاطب تاثيرگذار است، 
اين شنبه نيز همان اتفاق افتاد اما با توجه 
به نزديك بودن شنبه به روزهاي پاياني 
هفته، شاهد كاهش فروش در پنج شنبه 

و جمعه هم بوديم. حبيب اس��ماعيلي، مدير رسانه 
فيلمسازان، درباره طرح نيم بها شدن بليت سينماها 
در روزهاي شنبه و تاثير آن بر ميزان فروش فيلم ها 
و همچنين جذب مخاطب بيان كرد: روز گذشته به 
عنوان اولين روز اجرا اين طرح، شرايط خوبي را پشت 
سر گذاش��تيم و با مقايسه اي اجمالي با شنبه هفته 

گذشته، فروش باالتري داشتيم.
او ادامه داد: همانطور كه ثابت ش��ده بود اكران نيم 
بهاي بليت ها در روزهاي س��ه ش��نبه روي فروش 
و جذب مخاطب تاثيرگذار اس��ت، اين شنبه نيز با 
وجود آنكه هنوز تغيير قيمت بين مردم جا نيفته و 
برخي از آن اطالعي ندارند، همان نتيجه را به ما داد 
و البته اين تغيي��ر روي فروش فيلم هاي خانوادگي 
بيشتر محسوس بود. بطور مثال اگر فروش فيلمي 
در يك روز عادي ۵۰ ميليون تومان اس��ت در روزي 
كه بليت نيم بها اس��ت چند برابر مي شود و به ۱۵۰ 
ميليون تومان هم مي رسد. بنابراين به مرور زمان اين 
طرح مي تواند تاثير خوبي را روي چرخه سينمايي 
كش��ور بگذارد. اسماعيلي كه اكنون پخش دو فيلم 

»آهوي پيشوني س��فيد۲« و »الزانيا« 
را برعه��ده دارد، اضافه كرد: نكته اي كه 
در طرح نيم بها كردن بليت س��ينماها 
براي روزهاي ش��نبه وج��ود دارد اين 
است كه به دليل آنكه نيم بها شدن روز 
ش��نبه به روزهاي پاياني هفته نزديك 
اس��ت، مي تواند روي فروش اين دو روز 
)پنج شنبه و جمعه( تاثير بگذارد و باعث 
كاهش مخاطب ش��ود. زيرا بطور مثال اگر كس��ي 
بخواهد فيلمي كه به تازگي روي پرده رفته را ببيند، 
تماشاي آن را به جاي روزهاي پاياني هفته به شنبه 
موكول مي كند ت��ا بهاي كمتري ه��م براي بليت 
آن پرداخت كن��د. اين تهيه كننده با تاكيد بر اينكه 
“محت��واي يك اثر تاثيرگذاري بيش��تري بر جذب 
مخاطب مي گذارد “، بيان كرد: ما شاهد هستيم كه 
مساله قيمت بليت تاثير زيادي بر جذب مخاطبان 
نمي گذارد بلكه نكته اصلي ميزان جذابيت و محتواي 
داس��تاني فيلمها اس��ت كه باعث باال رفتن تعداد 
مخاطب يا فروش آن اثر مي شود و با توجه به تجربه اي 
كه در اين سال ها به دست آورده ايم اگر فيلمي خوش 
ساخت نباشد، در روزهاي نيم بها هم مخاطب نخواهد 
داشت. با توجه به تصميم جديد شوراي عالي اكران، 
به دليل استقبال مردم از بليت هاي نيم بها در روزهاي 
سه شنبه، از اين پس سينماها روزهاي شنبه هم بليت 
نيم به��ا ارايه خواهند كرد و به اين ترتيب، اين طرح 
براي اولين بار از روز ش��نبه ۲۸ مهر ماه در سينماها 

سطح شهر تهران اجرا شد.

میراثنامه

۲۷خانهتاريخيشيرازدوبارهبهمزايدهميرود
۲7 خان��ه تاريخي ش��يراز كه قرار 
بود به ش��هرداري اين شهر واگذار 
شود، به دليل عدم انجام تعهدات، 
از ش��هرداري پس گرفته و دوباره 
به مزايده گذاش��ته مي شود. هادي 
احم��دي مديركل دفت��ر حفظ و 
احياي بناها، بافت ها و محوطه هاي 

تاريخي به مهر گفت: سال گذشته ۲7 خانه تاريخي در بافت شيراز به شهرداري 
واگذار شد اما در اين يك سال كاري انجام ندادند و به تعهداتشان عمل نكرده 
و اقدامي براي مرمت اين بناها نشده است، بنابراين قصد داريم تا دوباره اين 
خانه ها را به مزايده بگذاريم. او افزود: همه اين ۲7 خانه تاريخي به صورت يك 
جا واگذار خواهد شد هر سه يا چهار خانه نيز در قالب يك مجموعه قرار دارند 
ولي همه خانه ها در يك راستا از بافت تاريخي شيراز قرار گرفته اند. مالك اصلي 

اين خانه ها نيز اكنون سازمان ميراث فرهنگي است. 
سال گذشته مصيب اميري مديركل ميراث فرهنگي استان فارس گفته بود 
ك��ه واگذاري اين خانه ها با هدف حفاظت، مرم��ت و احيا و تغيير كاربري از 
طريق مناقصه ب��ه روش ROT به افراد واجد صالحيت در بخش غيردولتي 

واگذار مي شود.
از اي��ن ۲7 خانه، تعداد ۱۰ خانه ثبتي و داراي ارزش تاريخي و ۱7 خانه فاقد 
ارزش تاريخي هستند كه كاربري پيش بيني شده براي اين خانه ها شامل هتل، 
زائرسرا، بازارچه صنايع دستي، س��فره خانه سنتي، مركز علوم قرآني، مركز 

فرهنگي و هنري، كتابخانه و فضاي اداري است.

تاريخنگاري

تبعيدقوامالسلطنهبهاروپا
سي مهر ۱۳۰۲، قوام السلطنه نخست وزير احمد شاه 
و نماينده وقت مردم تهران در مجلس پنجم شوراي 

ملي به دستور رضاخان به اروپا تبعيد شد. 
داستان روابط گرگ وميش قوام السلطنه با پهلوي 
اول در اين روز از سال ۱۳۰۲ خورشيدي وارد مرحله 
جديدي شد. رضا خان كه عنوان وزير جنگ را هنوز 
در اختيار داشت اما در واقع همه كاره كشور بود در 
اين روز سرانجام راضي شد تا درخواست احمد شاه 
قاجار را پس از تصويب در هيات وزيران قبول كرده 
و قوام را از زن��دان آزاد كند. زنداني كه دليل حضور 
قوام در آن انتشار خبري مبني بر توطئه وي و چند 
تن از همفكرانش براي قتل وزير جنگ بود. خبري 
كه بعدها معلوم شد، ساخته ياران رضاخان براي از 
صحنه بيرون كردن رقيب بوده است. برهمين اساس 
نيز بود ك��ه پهلوي اول ضمن آزادي ق��وام از زندان 
دستور تبعيد س��ريع وي به اروپا را صادر كرد. امري 
كه با س��رعت اجرا و قوام از طريق بغداد راهي اروپا 
شد. تبعيدي كه البته تا پايان سلطنت احمدشاه به 
طول كشيد و پس از آن قوام با كسب اجازه رضاشاه 

به وطن بازگشت. 
حدود يكس��ال پس از س��لطنت محمدرضا ش��اه، 
ق��وام را ب��راي نظام دادن ب��ه امور كش��ور درميانه 
قحطي و تمايالت تجزيه طلبانه و ماركسيستي، به 
نخس��ت وزيري برگزيد و او موفق شد براي سومين 

بار از مجلس رأي اعتماد بگيرد. دهه اول س��لطنت 
محمدرضا پهلوي با چند چالش عمده براي وي همراه 
بود. شاه جوان ايران از يك سو حفظ كيان سلطنت 
خود را مديون ارتباطات وثيق رجال استخوانداري 
همچون »محمد علي فروغي« و احمد قوام مي ديد 

و به آنها محتاج بود، از س��وي ديگ��ر تقويت انگاره 
دست نشاندگي و ملعبه بودن شاه جوان در يد اختيار 
دول مستكبر و رجال ذي نفوذي چون سيدضيا الدين 
طباطبايي، قوام، فروغي و مصدق و... براي شاه جوان 

سخت آزاردهنده بود. 

كیوسك

اعترافدولتسعوديبهقتل
خاشقجي

داالسمورنينگنيوز: 
مقامات سعودي سرانجام 
به قتل روزنامه نگار عرب 
در تركيه اعتراف كردند؛ 
اعترافي كه ديروز در صدر 
اخبار رسانه ها قرار گرفت 
و واكنش هاي بس��ياري 
به همراه داش��ت. طبق 
گزارش صفح��ه اول اين 

روزنامه، دادس��تان كل عربس��تان پس از ۱۸ روز 
مقاومت در برابر فش��ار رس��انه ها، افكار عمومي، 
مقامات سياسي منطقه و جهان با صدور بيانيه اي، 
به قتل جمال خاشقجي در كنسولگري اين كشور 
در استانبول اعتراف كرد. هرچند كه عربستان قتل 
اين روزنامه نگار را برعهده گرفته اما پيدا نشدن جسد 
خاشقجي، ترديدهاي بس��ياري را در اين پرونده 
ايجاد كرده اس��ت. آنطور كه گفته ش��ده مقامات 
تركيه همچنان به تحقيقات خود ادامه مي دهند. 
طبق بسياري از گزارش ها، احتمال دارد كه تيمي 
۱۵ نفره از عربستان جسد اين روزنامه نگار منتقد 
دولت سعودي را قطعه قطعه و مخفي كرده  باشند.

 
الپايس: 

برگزي��ت، ب��ه عن��وان 
يك��ي از بزرگ تري��ن 
چالش هاي بريتانيا، اين 
روزها مخالفان بيشتري 
پيدا كرده اس��ت. طبق 
گزارش صفح��ه اول اين 
روزنامه، صدها هزار نفر 
در بريتاني��ا ب��ا افزايش 

نگراني ها درخص��وص برگزيت و نزديك ش��دن 
به پايان مهلت اي��ن جدايي، خواس��تار برگزاري 
انتخابات مردمي ش��دند. تظاهرات كنندگان قرار 
اس��ت پس از تجمع در »ميدان پارلمان« در مركز 
شهر لندن سخنان صادق خان، شهردار اين شهر را 
بشنوند. پيشتر تظاهرات كنندگان اعالم كردند كه 
خواستار برگزاري يك همه پرسي ديگر در خصوص 
»برگزيت« هستند. آنها همچنين خواهان توقف 
روند اجرايي شدن برگزيت بوده و جدايي از اتحاديه 
اروپا را ضربه سنگيني بر پيكره اقتصادي و سياسي 
بريتانيا مي دانند. آنطور كه گفته شده، گفتني است 
بر پايه توافقات اوليه ميان لندن و اتحاديه اروپا قرار 
اس��ت تا ماه مارس ۲۰۱۹، بريتانيا از اتحاديه اروپا 
جدا شود؛ اقدامي كه صاحب نظران به اين موضوع 

به ديده ترديد مي نگرند.

نيويوركتايمز: 
اين روزنامه در صفحه اول 
خود، گزارشي از شرايط 
يمن، پس از گذش��ت ۳ 
س��ال از آغاز جنگ اين 
كشور منتشر كرد. طبق 
اين گزارش، درگيري ۳ 
ساله يمن باعث شده كه 
سازمان ملل، شرايط اين 

كشور را به عنوان بدترين بحران انساني در دوران 
معاصر معرفي كند. آنطور كه گفته ش��ده، بازارها، 
بيمارستان ها و ديگر اماكن غيرنظامي بار ها مورد 
حمله قرار گرفته و بيماري و گرس��نگي در رقابت 
با بمباران و حمالت زميني خطراتي هس��تند كه 
زندگي روزمره م��ردم را تهدي��د مي كنند. طبق 
گزارش هاي منتشر شده، يمن پيش از جنگ نيز 
فقيرترين كشور غرب آسيا بود و اكنون با جنگ به 
سوي قحطي سوق داده شد. تعداد تلفات غير نظامي 
اين منازعه تاكنون 7۰۰۰ نفر اعالم شده است، اما 
سازمان ملل معتقد است كه تعداد واقعي تلفات به 

مراتب باالتر از اين ميزان است.

بررسي نتايج نظرسنجي در مورد توانايي فناوري ديجيتال در بهبود جهان 

الههباقري| 
در س��ال هاي گذش��ته، اس��تفاده از 
ابزارهاي ديجيتال، به عالقه و انتخاب 
افراد بستگي داشت و دانش فناوري، 
در سازمان بهداشت جهاني فهرست مهارت هاي 
۱۰گان��ه زندگي قرار نداش��ت. ام��روز اما، دنياي 
ديجيتال س��هم غيرقابل  حذف��ي در زندگي افراد 
پيدا كرده و تصور زندگي بدون دسترس��ي به ابزار 
ديجيتال، امري محال ش��ده اس��ت. اين در حالي 
است كه به گفته بس��ياري از كارشناسان، دنياي 
ديجيتال همان  اندازه كه تس��هيالت قابل توجهي 
براي فعالي��ت  و ارتباط هاي روزم��ره ايجاد كرده 
در مقابل، بح��ران  و چالش هايي، به خصوص براي 
كودكان و نوجوانان به همراه داشته است. وابستگي 
بسياري افراد به دنياي ديجيتال، به صورت اعتياد 
درآمده و توان كس��ب و اس��تفاده از مهارت هاي 
ديگر را گرفته اس��ت. بس��ياري نيز بر اين باورند 
كه اتص��ال به دنياي ديجيتال، آينده اي س��الم تر 
را ب��راي آنها ب��ه ارمغان مي آورد اما آي��ا واقعا اين 
تصور شدني است؟ آيا فناوري ديجيتال مي تواند 
مش��كالت اقتصادي و اجتماعي، فقر، گرسنگي و 
تغييرات آب و هوا را برطرف كند؟ طبق تازه ترين 
گزارش  جامع��ه اجتماعي ديجيت��ال، حدود 7۱ 
درصد از چيني ها بر اين باورند كه دنياي ديجيتال، 
جهان را به مكان��ي بهتر تبديل مي كند. آنطور كه 
پيش از اين گفته ش��ده، در ح��ال حاضر چين و 
امريكا دو رقيب قدرتمن��د در بازارهاي ديجيتال 
و فناوري هاي نوين هس��تند. در اين ميان، چين 
در حال پيش��روي در آماده سازي افراد براي ورود 
به دنياي فناوري ديجيتال اس��ت. حدود نيمي از 
روس ه��ا هم، دنياي ديجيت��ال را معجزه اي براي 
س��اختن جهاني بهتر و سالم تر مي دانند. در اواخر 
سال ۲۰۱7، در بسياري از گزارش ها گفته شد كه 
روس��يه قصد دارد يك ارز ديجيتال جديد را بطور 
رس��مي معرفي كرده و اس��تفاده از آن در فضاي 
مجازي پشتيباني كند. اين موضوع، نشان دهنده 
رش��د قابل توجه فناوري هاي ديجيتال در روسيه 
و مس��تلزم آم��وزش همگاني به روس هاس��ت تا 
بتوانند خود را با ش��رايط جدي��د هماهنگ كنند. 
طبق گ��زارش جامعه جهاني ديجيت��ال، بيش از 

4۰ درصد ش��هروندان ايتاليا و فرانسه ني ز، بر اين 
باورند ك��ه دنياي ديجيتال مي توان��د جهان را به 
مكاني بهتر براي زندگي تبديل كند. اين در حالي 
است كه بطور متوسط در سراسر جهان، حدود 4۲ 
درصد از مردم دنياي ديجيتال را عاملي موثر براي 
جهاني سالم تر و ش��ادتر مي دانند. پيش از اين در 
يك نظرسنجي گفته شده بود كه اسپانيايي ها، از 
ميزان آموزش هاي ديجيتال در كشورشان رضايت 
چنداني ندارن��د و بر اين باورن��د كه آموزش هاي 
رسمي در كشورشان نتوانسته مهارت هاي استفاده 
از فناوري ه��اي ديجيت��ال را به آنه��ا بياموزد. با 
اين حال طب��ق تازه ترين گزارش ه��ا، حدود 4۱ 
درصد از ش��هروندان اس��پانيا، دنياي ديجيتال را 
راهي براي دستيابي به جهاني بهتر مي دانند. اين 
آمار در استراليا به 4۰ درصد مي رسد. اين در حالي 
است كه استراليا پيش��رفت هاي قابل توجهي در 
فناوري هاي ديجيتال پيدا كرده و همچنين، دولت 
اين كش��ور حمايت هاي بس��ياري جهت سرعت 
بخشيدن به تغيير وتحوالت اقتصادي ديجيتال و 

خلق فرصت هاي جديد داشته است. 
 امريكا و چين ب��ه دو رقيب قدرتمن��د در دنياي 
ديجيتال تبديل ش��ده اند. اين در حالي است كه 
بس��ياري از ش��هروندان امريكا، اعتم��اد چنداني 
به قدرت فن��اوري ديجيتال براي ايجاد ش��رايط 

بهت��ر زندگ��ي ندارند. طب��ق نتايج نظرس��نجي 
صورت گرفته، تنها حدود ۳۸ درصد از شهروندان 
امريكاي��ي ب��ر اين باورن��د كه دني��اي ديجيتال، 
مي تواند آينده بهتري براي جهان به همراه داشته 
باشد. اين آمار در ميان آلماني ها نيز مشابه بوده و 

در بريتانيا به ۳7 درصد مي رسد. 
در س��ال هاي اخي��ر، ژاپ��ن ب��ه عن��وان يكي از 
پيش��رفته ترين كشورها در گس��ترش اجتماعي 
فناروي اطالعات و ارتباطات معرفي ش��ده و يكي 
از بزرگ ترين توليد كنندگان ابزارهايي با فناوري 
ديجيتال است. با اين حال، تنها حدود ۲۲ درصد 
از ژاپني ها، آين��ده بهتري را با ديجيتالي ش��دن 
جهان تص��ور مي كنند. همچنين گفته ش��ده كه 
بسياري از مردم در اين كشور، آموزش هاي رسمي 
و دانشگاهي را در ژاپن، متناسب با رشد فناوري در 

كشورشان نمي دانند.
اين آمار در حالي منتشر ش��ده كه بسياري افراد، 
از تاثيرات منفي ابزارهاي تكنولوژيك و ديجيتال 
ب��ر زندگي خود آگاهن��د. آنطور كه گفته ش��ده، 
شهروندان بس��ياري با گسترش دنياي ديجيتال، 
شاهد س��ير نزولي تمايل خود به ورزش، طبيعت 
و مطالعه بوده و پرخاش��گري، عصبانيت، كالفگي 
و رخوت بس��ياري را با قطع دسترسي به ابزارهاي 

ديجيتال هستند. 

جهانروياييديجيتال

آمارنامه
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