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ترخيص 600 هزار گوشي 
 مانده در گمرك 

با ارز 8000 توماني

 پيچيدگي رابطه 
 درآمد و هزينه برق 

در ايران

با پرداخت مابه التفاوت ارز دولتي 
در حال انجام است

»تعادل« اطالعات طرح شده در نشست خبري 
مديرعامل برق منطقه اي تهران را  بررسي مي كند 

نيـاز اقتـصاد ايـران
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شيوه تعيين قيمت كاال و خدمات از سوي وزير صنعت اعالم شد

تثبيت قيمت  كاالهاي اساسي
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»ترودو« از بحران نفتا 
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نقطه كور آمارهاي اقتصادي

 شمارش معكوس 
براي رونق دارو 
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 گلوله  رها شده نقدينگي 
هدايت ناپذير است

اقتصاد اجتماعي

سرمقاله

صفحه2

اخبار مربوط به س��وال 
روحان��ي،  حس��ن  از 
در  رييس جمه��وري 
جلس��ه علن��ي هفت��ه 
گذشته مجلس همچنان 
پربسامد اس��ت. عده اي 
همچنان در پ��ي يافتن 
پاس��خ ب��ه اين مس��اله 
هستند كه سرنوشت سوال از رييس جمهور چه 
مي شود و برخي گروه ها و احزاب سياسي در باب 
مسائل اقتصادي كه محور جلس��ه يادشده بود، 
بيانيه مي دهند و اظهارنظر مي كنند. بي گمان در 
جلسه س��وال از رييس جمهور نكته هاي ظريفي 
براي بررس��ي وجود دارد. يكي از اين نكته ها كه 
پيش از اين نيز گاهي مطرح مي شد اما در جلسه 

يادشده به اوج خود رسيد...

گروه اقتصاد كالن     هادي سلگي 
سجاد ابراهيمي، كارشناس پژوهشي پژوهشكده 
پولي و بانكي رشد نقدينگي و خاصيت تورم زايي 
آن در نس��بت هاي مختلفي ك��ه در تركيب خود 
مي تواند داشته باش��د، تحليل مي كند و مي گويد 
ام��واج گراني ه��اي اخي��ر از تركش ه��اي حجم 
رشديافته بي پشتوانه نقدينگي در چند سال اخير 
است. او همچنين درباره اثرات مخرب و تورم زاي 
نقدينگي و امكان كنترل آن مي گويد كه نقدينگي 
به يك گلوله رها شده از تپانچه تبديل شده و هيچ 
امكان كنترل��ي در علم اقتصاد ب��راي آن متصور 
نيست. به گزارش »تعادل« آخرين آمارهاي بانك 
مركزي نشان مي دهد كه رقم شاخص نقدينگي 
به بيش از 1500 هزار ميليارد تومان رسيده است. 
اين در حالي است كه نقدينگي در سال 92 يعني 
ابتداي دولت اول حسن روحاني 639 هزار ميليارد 
بوده و طي 5 سال به ميزان 148 درصد رشد كرده 
است. از س��وي ديگر طبق آمارها در حالي كه در 

پايان سال 91 نسبت نقدينگي ...

در ميان اقالم��ي كه بازارش��ان در چند ماه اخير 
زي��ر و رو ش��ده، دارو از مهم ترين ش��ان اس��ت. 
كمبود بودجه فراگيري كه در تمام دستگاه هاي 
دولتي ديده مي ش��ود، ح��وزه دارو را هم هر روز 
ضعيف ت��ر، ش��كننده تر و نا بس��امان تر مي كند. 
بدهي ش��ركت هاي بيمه اي و وزارت بهداش��ت، 
درم��ان و آم��وزش پزش��كي ب��ه ش��ركت هاي 
توليد كننده دارو هر روز اين صناي��ع را كم بازده  
كرده و چوب الي چرخ تولي��د دارو مي گذارند تا 
جايي كه برخي فعاالن اين صنعت معتقدند اگر 
بدهي دستگاه هاي دولتي به صنايع توليد دارو، 
پرداخت نشود، ديگر چيزي به نام صنعت توليد 

دارو در ايران وجود نخواهد داشت...

نمايندگان مجلس از جواب هاي ظريف
 درباره باند نيويوركي ها قانع شدند

 پاسخ منفي پارلمان به 
نقش دوتابعيتي ها در برجام

مجيد اعزازي|
دبير گروه مسكن و شهرسازي|

اخب��ار مرب��وط ب��ه س��وال از حس��ن روحان��ي، 
رييس جمه��وري در جلس��ه علني هفته گذش��ته 
مجلس همچنان پربسامد است .عده اي همچنان در 
پي يافتن پاسخ به اين مس��اله هستند كه سرنوشت 
سوال از رييس جمهور چه مي ش��ود و برخي گروه ها 
و احزاب سياسي در باب مس��ائل اقتصادي كه محور 
جلس��ه يادش��ده بود ،بيانيه مي دهن��د و اظهارنظر 
مي كنند .بي گمان در جلسه سئوال از رييس جمهور 
نكته هاي ظريفي براي بررس��ي وج��ود دارد .يكي از 
اين نكته ها كه پيش از اين نيز گاهي مطرح مي ش��د 
اما در جلسه يادش��ده به اوج خود رسيد ،فاصله ميان 
وضعيت آماري و وضعيت واقعي اقتصاد كشور است. 
 شكافي كه منجر به اين شد كه نمايندگان مجلس از
4 پاسخ رييس جمهور قانع نش��وند و تنها يك پاسخ 
او را بپذيرند .ام��ا دليل اين فاصله ها چيس��ت؟ چرا 

كميت ها دقيقا منطبق بر كيفيت ها نيستند؟
 اي��ن س��ئوال ،يك پاس��خ خ��اص و البت��ه چندين 
پاس��خ ع��ام دارد .پاس��خ خ��اص اي��ن اس��ت ك��ه 
افزايش نرخ رش��د اقتص��اد ،افزايش نرخ اش��تغال، 
ت��ك رقم��ي ش��دن ن��رخ ت��ورم و س��اير آمارهاي 
 مثب��ت اقتص��ادي وضعي��ت اقتص��اد اي��ران ت��ا 
 5 ماه گذشته را نمايندگي مي كنند ،اما نگراني تسري 
يافته در ميان عامه مردم مرب��وط به وضعيت التهاب 
آلوده بازاره��ا در ماه هاي اخير با چاش��ني التهاب در 
بازار ارز و در پي آن ،افزايش انتظارات تورمي اس��ت. 
اساس��ا همواره داده هاي اقتص��ادي بيانگر وضعيت 
تاريخي و گذشته هستند تا وضعيت كنوني .از همين 
رو ،همواره وجود يك»ش��كاف زماني «بين وضعيت 
چند ماه گذش��ته با وضعيت كنوني وجود دارد .اين 
»شكاف زماني«در دوراني كه س��ير تحوالت بازارها 
فزوني مي گيرد و به اصطالح قيمت ها لحظه اي تغيير 
مي يابند ،بيش از هر زمان ديگري احساس شده و در 
ذهن افراد برجسته مي ش��ود .از همين رو بود كه هم 
رييس جمهور و هم وزير اقتصاد و دارايي سابق، هفته 
گذش��ته در صحن علني مجلس بر اين مساله تاكيد 
كردند كه تا دي ماه سال گذشته اقتصاد كشور طي4  
سال قبل از آن ،روندي صعودي و مثبت را طي كرده 

بوده است.
اما پاس��خ اصلي به ش��كاف داده هاي كمي و كيفيت 
زندگي مردم را بايد در پيچيدگي»انس��ان«به عنوان 
عنصر محوري علوم انساني و به ويژه علوم اجتماعي 
و از جمله علم اقتصاد جست وجو كرد .بي گمان ،علوم 
اجتماعي بسيار پيچيده تر از علوم طبيعي است و به 
همين دليل هم هنوز بش��ر نتوانسته تمام جنبه هاي 
زندگي اجتماعي انسان را همچون پديده هاي طبيعي 
به زبان رياضي بيان كرده و بط��ور كمي اندازه گيري 
كن��د .در چني��ن حالت��ي، ش��اخص هاي اقتصادي 

از بيان تم��ام ابعاد زندگ��ي اجتماعي انس��ان ناتوان 
هستند و نمي توانند به شكلي جامع و كامل وضعيت 
همه قش��رهاي اجتماعي را تصوير كنند .بطور مثال، 
شاخص رشد اقتصادي طي سال هاي اخير حاكي از 
 روند صع��ودي ارزش ريالي فعاليت ه��اي اقتصادي

(رش��د توليد ناخالص داخلي)و بزرگ شدن اقتصاد 
كش��ور بوده اس��ت ،اما اين مساله براي بس��ياري از 
خانواره��ا نه تنها ملم��وس نبوده كه س��فره زندگي 
گروهي از آنها طي اين س��ال ها كوچك تر نيز ش��ده 
است .در همين چهارچوب ،مي توان خبري را كه دو 
روز پيش توسط رييس نظام پرستاري كشور رسانه اي 
ش��د ،تحليل كرد .او از اختالف بعض��ا 1000 برابري 
حقوق پزشكان نسبت به حقوق پرستاران( افرادي كه 
همچون همه كاركنان و كارگران ،حقوقي كمتر از3  
ميليون تومان در ماه دريافت مي كنند )در پي اجراي 
طرح تحول س��المت خبر داده اس��ت .ط��رح تحول 
سالمت كه حجم فعاليت هاي پزشكي را به شدت باال 
برده ،در كاهش هزينه هاي درماني خانوارهاي ايراني 
آن طور كه مقام هاي وزارت بهداشت مي گويند ،موثر 
نيز بوده اس��ت؛ اما در عين حال، با جهش درآمدهاي 
پزشكان از محل افزايش عمل هاي جراحي ،اقدامات 
 تشخيصي( سي تي اس��كن  ،ام.آر.آي و...)و پاتولوژي
(انواع آزمايش ها خون و ...) از سويي و از سوي ديگر، 
استقرار نظام ناعادالنه دس��تمزد براي پزشكان، اين 
طرح باعث تشديد ش��كاف طبقاتي ميان پزشكان با 
مردم عادي(اغلب حقوق بگيران)و از جمله پرستاران 
شده اس��ت  .در پي شوك ناش��ي از بحران مالي سال 
 2008در امريكا و اروپا ،دانش��گاه ها و موسس��ه هاي 
متعددي از جمله» انجمن سلطنتي اقتصاد« ،»كالج 
اقتص��اد لندن«و»انجمن اقتصاد پ��س از بحران «در 
دانشگاه منچس��تر ،پرچم لزوم تغيير در آموزش علم 
اقتصاد در دوره ليس��انس(به عن��وان مهم ترين دوره 

تحصيلي )را برافراشتند. 
بحران س��ال 2008 اگر چه توس��ط تعداد اندكي از 
اقتصاددانان امريكا بين س��ال هاي 2002 تا2006  
پيش بيني ش��ده بود، اما واقعيت آن اس��ت كه اين 
بحران، اغلب محافل علمي جهان غ��رب را غافلگير 
كرد و از همي��ن رو،  آنها را بر آن داش��ت ت��ا در مواد 
درس��ي و آموزش��ي خود و به عبارتي در استفاده از 
برخي ش��اخص هاي اقتصاد به صورت مجرد تجديد 
نظر كنن��د و بر اس��تفاده از ش��اخص ها و مدل هاي 
تركيبي و همچني��ن اس��تفاده از روش هاي كيفي 
اهتمام ورزند .دانش��گاه ها و موسسه هاي مطالعاتي 

پيش��رو در زمينه بازنگري در آم��وزش اقتصاد ،بر4  
مس��اله»تاريخ و تفكر اقتصاد« ،»افزايش مهارت ها 
در كار ب��ا داده ه��اي آماري« ،»انج��ام پژوهش هاي 
پيش��رفته و چن��د بع��دي« و»تروي��ج و تش��ويق 
دانش��جويان به دوره ه��اي ميان رش��ته اي« تاكيد 
مي كنند .به اعتقاد اين دس��ته از مراكز علمي، زمان 
توقف آن نوع رش��د اقتصادي كه فقط با رشد توليد 
همه كااله��ا و خدم��ات اندازه گيري مي ش��ود ،فرا 
رسيده است .آنها به ش��دت به اين باور معتقدند كه 
آموزش اين رش��د اقتصادي نمي تواند از نگراني هاي 
درباره محدوديت هاي منابع تمام ش��دني طبيعي و 

محيط زيستي فارغ باشد.
در همي��ن روزها ،ما نيز در ايران ش��وك و غافلگيري 
اقتصادي را تجربه مي كنيم .اين در حالي اس��ت كه 
برخي در ايران مدعي هستند كه بحران ارزي در سال 
) 1397پرواز ن��رخ دالر به باالي 11 ه��زار تومان (را 
در س��ال 96 پيش بيني مي كرده اند !اما واقعيت اين 
اس��ت كه اين ادعاها در اغلب موارد صح��ت ندارند. 
گواه كذب بودن اين ادعاها هم اس��ناد بر جاي مانده 
از بازار داغ فروش»پيش بيني هاي س��ال آينده« در 
اسفندماه سال گذشته است .هر س��اله در اسفندماه 
شاهديم كه موسسات مطالعاتي و پژوهشي داخلي با 
برگزاري كارگاه هاي يكي دو روزه و انتشار جزوه ها و 
خالصه گزارش هاي به اصطالح علمي تالش مي كنند 
وضعيت اقتصادي يك س��ال پيش رو را براي فعاالن 
بازار ،صنعت و توليد ترسيم كنند .اين در حالي است 
كه در هيچ ي��ك از اين كارگاه ه��ا و جزوه ها،نرخ دالر 
در س��ال ،97 در افراطي ترين حالت ،بيش از 6 هزار 
تومان پيش بيني نش��د .در ميان مس��ووالن دولتي 
نيز كم نبودند افرادي كه مثال نرخ قيمت مس��كن را 
 2درصد باالتر از نرخ تورم پي��ش بيني مي كردند،در 
حالي كه قيمت مس��كن هم اينك بسيار باالتر از نرخ 

تورم ايستاده است. 
در چنين شرايطي،اگرچه س��نت آموزشي مستقلي 
در ايران براي علم اقتصاد وج��ود ندارد،اما بايد از اين 
پس دس��ت كم در پژوهش هاي كارب��ردي نهادها و 
دستگاه هاي دولتي شاخص هاي جديد و جامع تري 
به كار گرفته شود .ش��اخص هايي كه بتواند نقاط كور 
آمارهاي به دست آمده از محاسبه شاخص هاي كالن 
را پوشش دهد و تصوير كامل تر و واضح تري از اقتصاد 
كالن ،اقتصاد خانوارها ( نه صرفا بازارها)به دست دهد 
و برنامه ريزان و سياست گذاران را با دقت بيشتري در 

مساله يابي و ارايه راهكار كمك و هدايت كند. 

سرمقاله

نقطه كور آمارهاي اقتصادي

مجيد اعزازي

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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



   فراكسيون اميد با استعفاي الياس حضرتي 
مخالفت كرد؛ خانه ملت| نماينده مردم تهران 
از مخالفت فراكسيون اميد با استعفايش خبر داد. 
الياس حضرت��ي درباره آخرين وضعيت بررس��ي 
اس��تعفايش در فراكسيون اميد، گفت: فراكسيون 
اميد با اس��تفعاي ارايه ش��ده مخالفت كرده است. 
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر و 
پرديس در مجلس ش��وراي اسالمي، تصريح كرد: 
بر اين اس��اس در فراكس��يون اميد مجلس حضور 

خواهم داشت.

     ارجاع سوال از رييس جمهور به قوه قضاييه 
منتفي ش�د؛ ايسنا| س��خنگوي هيات رييسه 
مجلس با اشاره به جلسه صبح ديروز هيات رييسه 
گفت كه ارجاع سوال از رييس جمهور به قوه قضاييه 
منتفي شد. بهروز نعمتي اظهار كرد: هيات رييسه 
در جلسه روز )يكشنبه( خود به اين نتيجه رسيد كه 
چون موضوع س��وال از رييس جمهور استنكاف از 
قانون نبوده است و سوال كنندگان هم اين موضوع 
را در سواالت شان قيد نكرده اند، ارجاع سوال به قوه 
قضاييه موضوعيت ندارد. هفته گذش��ته سوال از 
رييس جمهور در ۵ محور مطرح شد كه نمايندگان 
تنها درباره موضوع تحريم هاي بانكي از پاسخ هاي 

رييس جمهور قانع شدند.

     موافقت مجلس ب�ا دو فوريت طرح تامين 
كاالهاي اساسي؛ ايلنا| وكالي ملت در جلسه 
علني ديروز مجلس شوراي اسالمي با طرح قانوني 
دو فوريتي تامين كاالهاي اساسي موافقت كردند. از 
۲۳۶ نماينده حاضر در صحن ۱۵۹ نفر راي موافق، 
۳۴ نفر راي مخال��ف و چهار نفر راي ممتنع دادند. 
بر اس��اس اين گزارش، طرح مذك��ور با امضاي ۶۱ 
نماينده تقديم هيات رييسه شده است. نمايندگان 
امضاكننده اين طرح عنوان كردند با توجه به اينكه به 
موجب سياست ارزي جديد دولت واردات كاالهاي 
اساس��ي مش��مول ارز ترجيحي و به قيمت ثابت 
معادل هر دالر ۴۲۰۰ تومان اس��ت، ضروري است 
دولت براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي 
و حصول اطمينان از توضيح عادالنه كاالهاي اساسي 

تمهيداتي را اتخاذ نمايند.

  داليل طوالني شدن رسيدگي به پرونده هاي 
اقتصادي؛ايرنا| سخنگوي فراكسيون مستقلين 
مجلس از نشس��ت صبح امروز اين فراكس��يون با 
محسني اژه اي براي بررسي پرونده هاي اقتصادي 
خبر داد.مهرداد الهوتي اظهار كرد: با آقاي محسني 
اژه اي معاون اول قوه قضاييه جلسه اي داشتيم كه 
در آن پرونده هاي مربوط به مفاسد اقتصادي مورد 
بحث قرار گرفت. نمايندگان اين موضوع را مطرح 
كردند كه چرا فرآيند رس��يدگي ب��ه اين پرونده ها 
طوالني است و نياز است با جديت بيشتري كار شود. 
او اضافه كرد: آقاي محسني اژه اي هم توضيحاتي 
را ارايه كردند و گزارش��ي از اقدام��ات قوه قضاييه 
براي پيشگيري مطرح كردند. ايشان همچنين به 
خألهاي قانوني اش��اره كردند و گفتند در مواردي 

محدوديت هاي قانوني جلوي برخورد را مي گيرد.

روي موج خبر

 Mon. Sep 3 . 2018  1188   ايران2 دو شنبه  12 شهريور 1397   22  ذي الحجه 1439  سال پنجم    شماره

نمايندگان مجلس از جواب هاي ظريف درباره باند نيويوركي ها قانع شدند

پاسخ منفي پارلمان به ادعاهاي نماينده اصولگرا
گروه ايران| 

پاس��خ هاي ظريف به سوال نماينده عضو جبهه پايداري 
درباره آنچه او »باند نيويوركي« ها خواند، اكثر نمايندگان 
را راضي كرد؛ به غير از ۶7 نماينده احتماال اصولگرا كه با 
راي منفي خود، تاكيد كردند همچنان با سياست خارجي 
دولت اختالف جدي دارند. روز گذشته وزير امور خارجه 
براي پاسخ به سوال سه نماينده به مجلس آمده بود؛ اينكه 
چرا در مراس��م ترحيم جالل طالباني شركت كرده، در 
حالي كه تعدادي ضد انقالب در آنجا حضور داش��ته اند، 
پاسخ به ادعاي تعظيم دربرابر پرچم اقليم كردستان شمال 
عراق و در آخر، سوال پرحاش��يه كريمي قدوسي درباره 
دوتابعيتي هاي تيم مذاكره كننده هسته اي، سفر ظريف 

به فرانسه و باند نيويوركي ها. 

   اتهامات تكراري نماينده اصولگرا
اين نماينده در نطق خود، سفر ظريف به فرانسه را مورد 
انتقاد قرار داد كه به گفته او با حضور وزير خارجه ايران در 
فرانسه، اراذل و اوباش بين المللي صهيونيستي، سعودي 
و ضدانقالب آنجا جمع ش��ده بودند. كريمي قدوسي به 
همزماني س��فر ظريف با تجمع اين گروه ها در فرانس��ه 
شبهه وارد كرد و خواستار پاسخگويي ظريف در اين رابطه 
ش��د. او همچنين حضور كارشناسان با تابعيت مضاعف 
در تيم مذاكره كننده هس��ته اي را به چالش كشيد. اين 
نماينده با اشاره به تحقيق و تفحص از مديران دوتابعيتي 
و جمع آوري ليستي ۱۰۰ نفره، مدعي شد كه در صفحه 
اول نام عبدالرسول دري با تابعيت كانادا به عنوان مسوول 
كميته مذاكره كننده پولي و بانكي و هسته اي آمده است. 
او در ادامه از محمدعلي شعباني ديگر عضو هيات مذاكره 
كننده نام برد و ادعا كرد كه »برخي از آنان فارغ التحصيل 
دانش��گاه هاي انگليس هس��تند كه متخص��ص در امور 
جاسوسي هستند. س��يروس ناصري و مشكان مشكور 
هم عضو هي��ات مذاكره كننده بودن��د.« اما پيش از اين 
وزير اطالعات اتهام جاسوسي به دري اصفهاني را درست 
ندانسته بود. در همين ارتباط، كريمي قدوسي براي اثبات 
جرم جاسوس��ي اين عضو مذاكره كننده اقدام به انتشار 
مستندي كرد. به گفته اين نماينده اصولگرا دو مستندي 
كه او بخشي از آن را پخش كرد، توسط سازمان اطالعات 
سپاه تهيه و پيش از اين در كميسيون امنيت پخش شده 

بود. هرچند مسعود پزشكيان نايب رييس مجلس پس از 
سخنراني كريمي قدوسي تاكيد كرد كه »وزارت اطالعات 
كليپ منتشره از سوي آقاي كريمي قدوسي را قبول ندارد 

و اين موضوع جاي بحث دارد.«
سوال سوم كريمي قدوسي داستان باند نيويوركي ها بود 
كه پيش از اين در اوايل دهه هشتاد از سوي روزنامه كيهان 
مطرح شده بود. اين نماينده اصولگرا با بيان اينكه حضور 
شما در باند نيويورك فقط حرف بنده نيست بلكه از گذشته 
اينچنين بيان مي شده اس��ت، گفت: »شما نمايندگان 
وزارت بهداشت را به بنياد جورج سوروس معرفي كرديد 
و دو نف��ر از اعضاي اين بنياد وارد ايران مي ش��وند. مركز 
مطالعات استراتژيك مجمع تش��خيص با آنان مشغول 

مذاكره مي شود و در پي آن فتنه ۱۳۸۸ به پا شد.«

   دفاع ظريف از مشاورين 
اما محمد جواد ظريف آنچه از س��وي كريمي قدوس��ي 
مطرح شد را رد كرد. وزير امور خارجه كشورمان درباره 
ديپلمات هاي دوتابعيتي گفت كه هيچ كدام از افرادي كه 
نماينده اصولگرا از آنها نام برده، »مقام و مس��ووليتي در 
مذاكرات نداش��ته اند.« حتي به گفته ظريف، در وزارت 
امور خارجه اگر كسي همسرش تابعيت خارجي داشته 
باشد، نمي تواند كار بكند، چه برسد به خودش. با اين حال 
او تاكيد كرد كه»استفاده از مشاورين خارجي امكان دارد 
و اي��ن در عرف بين المللي موجود اس��ت.« ظريف بطور 
مشخص به دري اصفهاني اشاره كرد در جريان مذاكرات 
جز خدمت از او و ديگر افرادي كه كريمي قدوسي از آنان 
نام برده، نديده است. هرچند ظريف اذعان كرد كه »اگر 

مسائل ديگري هم مطرح است، به من ارتباطي ندارد. من 
مسوول مذاكرات هستم.« ارتباط ظريف با بنياد سورس 
از ديگر سواالت كريمي قدوسي بود كه وزير امور خارجه 
كشورمان در اين رابطه گفت: »آنچه كه بنده انجام دادم 
اين بود كه ارتباط��ات را در واقع محدود و منظم كردم و 
آنها موظف بودند هر دفعه به بنده گزارش��ي از اقدامات 
انجام ش��ده داده و بنده اجازه ندهم كاري خارج از منافع 

ملي صورت بگيرد.«
ظريف افزود: بعدها كه آقاي كيان تاج بخش كه نماينده 
بنياد جامعه باز در ايران بود دستگير شد، اين موضوع را به 
عنوان اعتراف مطرح كرد كه بنده به ظريف گزارش داده 
و حتي پيش نويس نامه ه��ا را تدوين مي كردم، اين يك 
واقعيت اس��ت كه بنده به جاي اينكه طي اين سال ها در 

خانه بنشينم به قدري فعال بودم كه همه فكر مي كردند 
بايد با بنده هماهنگ كنند. وزير امور خارجه كشورمان 
در ادامه براي اثبات گفته هايش از نماينده سوال كننده 
خواست كه اگر شبهه اي دارد به دفتر مقام معظم رهبري 
رجوع كند ك��ه گفته هاي او را تاييد مي كن��د. او درباره 
س��فرش به فرانس��ه نيز گفت نمي توان ديپلماسي را به 
واسطه جلس��ه »گروهك بي مقدار تروريستي« متوقف 

كرد.

   باند نيويوركي ها، مفهومي موهوم
وزير امور خارجه همچنين باند نيويوركي ها كه كريمي 
قدوسي به آن اش��اره كرد را يك مفهوم موهوم خواند و 
گفت: در ده��ه 7۰ اين موضوع در ش��بنامه هاي وزارت 
خارجه مطرح ش��د. نه چنين باندي وج��ود دارد نه من 
رييس آن هس��تم. اولين بار اين عنوان در تيتر روزنامه 
كيهان استفاده شد و اين روزنامه روز بعد با تذكر مقامات 
عاليه عذرخواهي كرد. افرادي كه از آنها صحبت ش��ده 
بهترين كارشناس��ان وزارت خارجه هستند كه به دليل 
يك دعواي صنفي داخلي در وزارت خارجه چنين عنواني 

در مورد آنها به كار برده شد.
ظريف درباره دوران نمايندگي خود در سازمان ملل تاكيد 
ك��رد: من در همه محافل امريكاي��ي صحبت كرده ام به 
جامعه باز، شوراي روابط خارجي، شوراي آسيايي، مجلس 
نمايندگان و كميسيون روابط خارجي مجلس نمايندگان 
و س��نا رفته ام. اجازه اين كار را داشته ام و به عنوان سفير 
ايران اي��ن كار را انجام داده ام و گزارش اقداماتم را تقديم 
كردم و به همين خاطر مورد تقدير قرار گرفتم. در پايان 
پس از قانع نشدن كريمي قدوسي، طرح سوال از ظريف 
به راي گذاشته شد كه نمايندگان با ۱۱۹ راي مخالف در 
برابر ۶7 راي موافق، اعالم كردند كه از پاسخ هاي ظريف 

قانع شده اند. 
نادر قاضي پور و عليرضا محجوب نيز از به راي گذاشتن 
پاسخ هاي وزير به سواالت او درخصوص تعظيم دربرابر 
پرچم اقليم كردستان و حضور در مراسم ترحيم جالل 
طالباني به دليل آنچه مسائل امنيتي خواندند، صرف نظر 
كردند. هرچند ظريف حضور در مراسم جالل طالباني را 
به توصيه سپاه قدس و شوراي امنيت ملي عنوان و ادعاي 

تعظيم به پرچم كردستان عراق را هم رد كرد.

ششمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده متهم فساد اقتصادي برگزار شد

فرار از اتهامات
ايران|

در روزهايي كه افكار عموم��ي ايرانيان در انتظار برخورد 
عملي با مفسدان اقتصادي است اخبار برگزاري جلسات 
دادگاه متهمان فس��اد اقتصادي در حال برگزاري است؛ 
جلساتي كه با پيگيري موضوعات و مطالب مطرح شده در 
آن مي توان تصويري از زير پوست فعاليت هاي غيرقانوني 
اقتصادي در كشورمان دست يافت و نوري به ابعاد پنهان 
تحركات افراد و جرياناتي انداخت كه بدون توجه به شرايط 
حساس كش��ور از آب گل آلود مشكالت اقتصادي براي 
منافع خود ماهي صيد مي كنند؛ روز گذشته نيز ششمين 
جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اتهامات حميد باقري 
درمني متهم فساد اقتصادي در شعبه ۱۵ دادگاه انقالب به 
رياست قاضي صلواتي برگزار شد. جلسه اي كه در جريان 
آن هرچند متهم اقتصادي ادعا كرد كه اتهامات وارد شده 
را قبول ندارد اما مدارك و اسناد غير قابل انكاري از سوي 
دادگاه ارايه شدند كه نشان مي داد اتهامات مطرح شده به 
درستي مطرح شده است. در اين جلسه كه به رياست قاضي 
صلواتي و با حضور متهم حميد باقري درمني، وكالي وي، 
ش��كات پرونده برگزار شد، قاضي صلواتي از متهم رديف 
اول خواست تا ضمن حضور در جايگاه خود را معرفي كند. 
متهم با حضور در جايگاه گفت: حميد باقري درمني فرزند 
محمدباقر متولد ۱۳۴۸ توليدكننده و متاهل هستم. قاضي 

اظهار كرد: اتهامات شما براساس كيفرخواست صادره داير 
بر فس��اد في االرض، كالهبرداري از طريق شركت هاي 
نفتي به مبلغ ۳۲۲ ميليون دالر، مشاركت در كالهبرداري 
با ش��بكه چندنفري به مبلغ ۴۱ ميليارد و ۵۰۰ ميليون 
تومان، ۹ ميليارد تومان از حساب گردشگري، مشاركت در 
كالهبرداري از شركت سامان مجد به مبلغ ۵7 ميليارد و 
۲7۱ ميليون تومان، كالهبرداري از صرافي اقتصاد نوين به 
مبلغ 7۰ ميليارد و ۴۰۲ ميليون تومان، توهين به كارمندان 
دولت و پرداخت ۱۵ هزار دالر رشوه به آنان دفاعيات خود 
را بيان كنيد. متهم گفت: تمام اتهامات وارده را قبول ندارم 

و دفاعيات خود را بيان مي كنم.

   دفاع از اتهامات
در ادامه متهم به ارايه دفاعيات خود پرداخت و گفت: يكي 
از اتهامات افساد في االرض است كه ايرادات كلي دارد در 
حالي  كه برخالف آنچه در قانون افساد في االرض تعريف 
ش��ده در پرونده من شاكي ش��ركت خصوصي است كه 
تضامين الزم را هم دارد و اتهامات اينجانب گسترده نيست.

او افزود: مرجع رسيدگي كننده به اتهامات اين جانب دادگاه 
عمومي است و نه دادگاه انقالب در حالي  كه در قسمتي 
از اتهام افساد في االرض كه به بدهي هاي اين جانب اشاره 
شده كه برخي از اين بدهي ها پيش از اين پرداخت شده و 

براي مثال در پرونده بانك ملي حكم اينجانب اجرا شده 
است.

او با اشاره به اتهام خريد ۳۲۵ هزار تن قير از شركت نفت جي 
گفت: مقادير اعالم  شده مربوط به ۶ شركت است و از اين 
۶ شركت كه به صورت اعتباري و نقدي قير خريده اند تنها 
دو شركت را مي شناسم. متهم اظهار كرد: باقي شركت ها را 
اينجانب نه مي شناسم و نه طرف حساب آنها بوده ام. مبالغي 
از پول هايي كه به شركت ها واريز شده به حساب مديران 
شركت نفت جي واريز شده است. هيچ گونه جعل و جرمي 
در اين حساب ها وجود نداشته و فقط اختالف حساب بوده 
است. اينكه اينجانب كارمند خود را مدير شركت نموده ام، 

قانونگذار براي آن جرم مشخص نكرده است.

   مشكل كارشناسي هاي جعلي
متهم در ادامه اظهار كرد: اختالفات ۶ ش��ركت خريدار با 
شركت نفت جي جمعاً مبلغ ۵۲ ميليارد تومان اعالم شده 
در حالي  كه كارشناسي آن توسط خود شركت نفت جي 
انجام شده و با كارشناسي زمان معامله اختالف دارد و يك 
ملك در وردآورد و ملكي در نسيم شهر هم محاسبه نشده 
است در حالي  كه در سال ۹۰ اين امالك در اختيار شركت 
نفت جي قرار گرفته است. ملك نسيم  شهر ۲۹ ميليارد 
تومان و قطعات مل��ك وردآورد ۴۰ ميليارد تومان ارزش 

هشدار كمال خرازي
 به اروپا

رييس ش��وراي راهبردي 
روابط خارجي به اروپا درباره 
پيامدهاي جدي عدم انتفاع 
اي��ران از توافق هس��ته اي 
برجام هشدار داد.به گزارش 
ايسنا، س��يدكمال خرازي 
ديروز در مالقات آليس��تر 
برت، معاون وزير امور خارجه انگليس در امور خاورميانه 
و شمال آفريقا تصريح كرد: سه كشور اروپايي تاكنون 
نتوانسته اند اقدام الزم را براي تامين منافع ايران از برجام 
انجام دهند.وي افزود: اعمال تحريم ها و فشارها و عدم 
اقدام سريع اروپا در اجراي تعهدات خود در قالب برجام 
تبعات جدي در پيش خواهد داشت.خرازي در خصوص 
بحران يمن نيز ب��ا تاكيد بر اينكه ت��الش براي توقف 
بمباران ها از س��وي عربستان ضروري است، گفت: اگر 
انگليس خواهان پايان جنگ يمن است، بايد از فروش 
سالح به عربستان خودداري كند و از ائتالف متجاوزان 
به يمن بخواهد به جنگ خاتمه دهد. اين حق طبيعي 
نيروهاي مردمي يمن است كه در دولت آينده مشاركت 
داشته باشند.رييس ش��وراي راهبردي روابط خارجي 
با تاكيد بر اينكه »اروپا با حمايت از كش��ورهاي حامي 
گروه هاي تروريستي، اشتباه بزرگي در سوريه مرتكب 
شد«، تصريح كرد: همكاري ايران با دولت هاي سوريه 
و عراق در مقابله با داعش و گروه هاي تروريستي، نقش 
مهمي در برقراري امنيت و ثبات در منطقه داشته است 
و اينكه برخي اي��ران را به بي ثبات كردن منطقه متهم 

مي كنند، ناشي از سطحي نگري آنهاست.

نوبخت از خبرنگاران
نمره قبولي گرفت

نتايج يك نظرس��نجي از ۵ 
سال سخنگويي محمدباقر 
نوبخت در دولت بين اهالي 
رس��انه و خبرن��گاران اين 
حوزه نش��ان مي دهد كه او 
توانسته نمره قابل قبولي را 
كسب كند.به گزارش تعادل 
محمدباقر نوبخت معاون رييس جمهور و رييس سازمان 
برنامه و بودجه كه ۵ سال سخنگويي دولت حسن روحاني 
را بر عهده داش��ت، ماه گذش��ته و با درخواست خود از 
حجت االسالم حس��ن روحاني از اين مقام كنار رفت. 
بر همين اس��اس طبق نظرسنجي كه بين خبرنگاران 
حوزه دولت براي ارزيابي كم و كيف جلس��ات سخنگو 
صورت گرفته نتايج جالبي به دست آمده كه در متن زير 
به جزئيات آن اشاره مي شود.نتايج اين نظرسنجي كه 
از اهالي رسانه و خبرنگاران حوزه دولت درباره عملكرد 
۵ساله سخنگوي دولت تدبير و اميد گرفته شده نشان 
مي دهد كه بيش از ۹۰ درصد از پرس��ش ش��وندگان، 
عملكرد محمدباقر نوبخت به عنوان سخنگوي دولت 
را مناس��ب ارزياب��ي مي كنند؛ ضمن اينكه براس��اس 
اين نظرس��نجي بيش از ۹۵درصد پرسش شوندگان 
معتقدند كه فردي كه به عنوان سخنگوي بعدي دولت 
انتخاب مي شود بايد به دور از جهت گيري هاي سياسي 
پاسخگوي گروه هاي مختلف رس��انه اي در كشورمان 
باش��د. اما 7۰درصد پرسش ش��وندگان  در مورد نحوه 
پاس��خگويي نوبخت  اعالم كرده اند ك��ه از منظر آنها 

پاسخ هاي نوبخت از صراحت كافي برخوردار بود.

رييس جمهور بايد
از نو  قول و قرارها را مرور كنند

سياس��ي  فع��ال  ي��ك 
اصالح طلب معتقد است كه 
دو دليل عمده باعث شد تا دو 
جريان متضاد مجلس يعني 
جبهه پايداري و فراكسيون 
امي��د همزم��ان باه��م از 
پاس��خ هاي رييس جمهور 
به س��واالت نمايندگان مجلس راضي نشوند.محمود 
ميرلوحي با اش��اره به اولين حضور ريي��س دولتي در 
مجلس ايران خاطرنشان كرد: اولين بار آقاي احمدي نژاد 
با حاشيه هاي فراواني به مجلس رفت كه به نام يك شنبه 
سياه در تاريخ ماندگار شد. به نظر من اتفاقا مي شود سالي 
يكي دوبار، هم رييس جمهوري به مجلس برود و با احترام 
پاسخگوي نمايندگان مجلس باشد.اين عضو شوراي شهر 
تهران خاطرنش��ان كرد: با توجه به اينكه سواالت طرح 
شده، موضوعات روز كشور بوده است، اشكالي ندارد كه 
طرح شود؛ اما كساني اين موضوعات را مطرح كردند كه 
در گذشته و سال هاي قبل و اتفاقات حوزه اقتصاد صاحب 
نقش بودند.وي سپس گفت:   به نظر من دليل قانع نشدن 
اصالح طلبان مجلس اين ب��ود كه آقاي رييس جمهور 
خيلي مس��ائل را كه در ايجاد مشكالت امروز كشور در 
حوزه سياس��ت داخلي و خارجي مثل بانك ها، موضوع 
خصولتي ها و ... تاثيرگذار بود و ايشان مي توانستند بخشي 
از اين موضوعات را آنجا باز كنند؛ را نگفتند وي گفت: گله ها 
از رييس جمهور از وقتي شروع شد كه روحاني از قول و 
قرار هاي انتخاباتي اش فاصله گرفت، به نظر مي آيد آقاي 

رييس جمهور بايد از نو قول و قرار ها را مرور كنند.

بررسي آسيب هاي اجتماعي
 در محضر رهبر معظم انقالب 

مع��اون وزي��ر كش��ور از 
برگزاري جلس��ه بررسي 
آس��يب هاي اجتماع��ي 
در محض��ر رهب��ر معظم 
انقالب خبر داد. به گزارش 
باش��گاه خبرنگاران؛ تقي 
رس��تم وندي در جم��ع 
خبرنگاران اظهار كرد: نشس��ت داراي دو دس��تور 
جلس��ه بود كه موضوع اول به تحوالت اجتماعي در 
ماه هاي گذشته مربوط مي شد و موضوع دوم نيز به 
برگزاري چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي 
اختصاص يافت.او افزود: از دي ماه س��ال گذش��ته 
ناآرامي و اعتراضاتي كه در كشور شكل گرفت با يك 
فاصله زماني كوتاه آرام ش��د و دستگاه هاي امنيتي 
و سياس��ي اين جريان را كنترل كردند.معاون وزير 
كشور با بيان اينكه بايد اطلسي در خصوص نارضايتي 
و ناامني هاي كشور شكل بگيرد؛ افزود: ما بايد تالش 
كنيم با شناسايي و رصد تحوالت اجتماعي به ويژه 
در حوزه نارضايتي ها كنترل مناسبي بر اوضاع كشور 
داشته باشيم. شواهد و مستندات زيادي وجود دارد 
كه دشمن و اس��تكبار جهاني از ظرفيت اجتماعي 
در نارضايتي ها استفاده مي كند.رستم وندي گفت: 
مسووالن امريكايي قبل از نارضايتي هاي دي ماه اعالم 
كرده بودند كه به ايجاد فروپاشي و تغييرات از درون 
حركت مي كنند، اما با وجود اين مشكالت مردم در 
مقابل اين تحركات يكپارچگي و انسجام مناسبي را از 

خود به تصوير كشيدند.

بايد ساختار معيوب كشور
را اصالح كنيم 

يك عض��و هيات رييس��ه 
مجلس ش��وراي اسالمي 
عنوان كرد: امروز راهي جز 
جراحي غده هاي سرطاني 
نداريم و همه بايد باهم تالش 
كنيم ساختار معيوب كشور 

اصالح گردد.
به گزارش ايلنا، بهروز نعمتي نماينده مجلس شوراي 
اسالمي گفت: وضعيت صندوق هاي اقتصادي كشور، 
ض��رورت اصالح س��اختار اقتصادي كش��ور، بيكاري 
تحصيل كردگان، وضعيت آب كشور، فساد سيستمي، 
كاهش اعتماد عمومي، فقر و نابرابري، ركود و متأسفانه 
عدم رونق اقتصادي، سرمايه گذاري داخلي و خارجي، 
مش��كالت بانكي و نقدينگي، نزاع جريانات سياس��ي 
كشور، وابستگي جرياني صداوسيما، قاچاق كاال و ارز، 
تخريب منابع ملي كشور از معادن و مراتع و خاك، چالش 
پيوستن يا ناپيوستن به معاهدات بين المللي، تصميمات 
خلق الساعه، روابط خارجي، تورم، گراني و مواردي است 
كه هريك از ما نمايندگان و ديگر مسووالن كشور چندين 
و چند بار به آن پرداخته ايم اما چرا با وجود شناخت همه 
اين موضوعات عماًل كار به جايي نرسيده و متأسفانه روز 

از نو روزي از نو.
وي با تاكيد بر اينكه با نگاه واقع بينانه و بررسي مسائل 
ذكرش��ده، عنوان كرد: بايد عرض كنم ساختار اجرايي 
كشور به شدت معيوب است و عماًل پاسخگوي نيازهاي 
كشور نيس��ت. ما راهي جز جراحي غده هاي سرطاني 

نداريم. ما كشور را بسيار گران و سنگين اداره مي كنيم.

دارد اما مشخص نيست شركت نفت جي به غير از وصول 
مطالبات به دنبال چه هدفي است. متهم در ادامه گفت: 
پااليشگاهي در بوشهر با توليد روزانه ۱۰۰۰ تن گازوئيل 
در سال ۱۳۹۰ به آقاي جزايري پيشنهاد داده شده است 
كه آقاي جزايري با ارسال تيمي از كارخانه بازديد كردند 
و وز بعد از چند روز تماس گرفتند و گفتند پااليشگاه قابل 
اجاره است. باقري درمني اظهار كرد: شركت فجر گستر 
قرار بود ۱7۵ تن قير را ۵ ماهه بگيرد و به جاي مبلغ رهن 
دريافت كند. كل قيرهايي كا به شركت فجر داده شده ۸۴ 
هزار تن بوده است. آقاي فيروزبخت اظهار به دريافت رشوه 
از آقاي جزايري مي كند. بر اساس كيفرخواست 7۶ هزار 

تن قير به آقاي جزايري داده  شده است.

   وثيقه هاي نامعتبر
در ادامه جلسه وكيل شركت نفت جي گفت: متوجه شده ام 
كه محل تامين وجه پااليش��گاه از محل تامين قيرهايي 
بوده كه ما تحويل گرفتيم. آقاي باقري ادعا دارند كه تمام 
ضمانتنامه هايي كه توسط شركت جي صادر شده توسط 
آقاي جزايري صادر شده در صورتي كه مسائل مالي همه 
بر عهده آقاي باقري بوده و ايشان مديريت مي كردند و در 
دفتر بلوار عليخاني تردد داشتند. وكيل شركت جي گفت: 
در رابطه با همه امالكي كه متهم اعالم مي كنند تحويل 
دادند، بحث مطرح در اين رابطه اين است كه اين امالك 
كارشناسي با قيمت باال شده است و كارشناس نظر داد و 
گفت كه اين امالك ۴۲ ميليارد تومان بوده است.او افزود: 
بعد از دو و نيم سال كه كارشناسي شده بود امالك را ۵۲ 
ميليارد اعالم كرد كه بعدها مشخص شد اين امالك ارزشي 

به اين مبلغ نداشته است. طلب ما ۱۲۸ هزار تن بوده كه 
هنوز اين ميزان در اين ۶ شركت تصفيه نشده است. مقدار 
قيري هم كه مي بردند در تاريخ تحويل قيرها از تاريخ ۱۲/ 
۵ تا ۱۳/ 7 حدود ۶۸ هزارو ۴۰۰ تن توسط آقاي جزايري 
به وكالت از ش��ركت فجر گس��تر برده مي شود و پول آن 
پرداخت نمي شود. او خاطرنشان كرد: آقاي مجيد باقري 
برادر متهم از همين پول ها مي روند و شركت پرنده آبي را 
مي خرد و نكته اينجاست كه شركت پرنده آبي با پااليشگاه 
آبي متفاوت است. آقايان شركت پرنده آبي را مي خرند و 
عمال مالك پااليشگاه هم مي شوند. او افزود: بنا بر تحقيقات 
در پرونده دفتري در يك برج براي فيروزبخت مي خرند تا 
در آنجا مستقر شود. زماني كه بحث شكايت آقاي باقري 
مطرح شد گفتيم كه بياييد و بدهي تان را بپردازيد و بعد از 
تالش ما فقط توانستيم ۳۸ ميليارد زمين هاي وردآورد را 
بگيريم.او افزود: آقاي فيروزبخت از شركاي جرم بوده است.

   ارزش پااليشگاه جي
در ادامه جلسه قاضي جلس��ه از متهم پرسيد كه ارزش 
پااليش��گاه جي چقدر بوده كه متهم پاس��خ داد: همان 
زم��ان هم ۱۴۰ يا ۱۵۰ ميليارد توم��ان مي ارزيد. در اين 
لحظه وكيل شركت نفت جي گفت: شما آن زمان قسمت 
عمده اي از شركت نفت جي را خريديد. متهم گفت: من 
كي خريدم؟ آن زمان هم كه م��ا خريديم ۱۰۰ ميليارد 
برآورد شده بود. او خطاب به قاضي گفت: شما نمونه اين 
پااليشگاه را در سراس��ر ايران نمي بينيد. اين پااليشگاه 
مدرنترين پااليشگاه بود.در پايان، قاضي ضمن اعالم ختم 
جلسه ادامه آن را به دوشنبه راس ساعت ۱۰ موكول كرد.

فرمانده كل قوا در ديدار فرماندهان و مسووالن 
قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبياء )ص( ارتش: 

قرارگاه پدافند هوايي در 
خط مقدم مقابله با دشمنان 

ايران است
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي فرمانده معظم كل 
قوا ظهر ديروز )يكشنبه( در ديدار فرماندهان و 
مسووالن قرارگاه پدافند هوايي ارتش جمهوري 
اس��المي ايران، اين قرارگاه را بخش��ي بس��يار 
حساس از نيروهاي مسلح و در خط مقدم مقابله 
با دشمنان ايران خواندند و بر افزايش آمادگي ها 
و توانمندي هاي پدافن��د هوايي و كاركنان آن 

تاكيد كردند.
به گ��زارش پاي��گاه اطالع رس��اني دفتر مقام 
معظم رهبري؛ در اين ديدار كه به مناس��بت 
روز پدافند هوايي برگزار شد، حضرت آيت اهلل 
خامنه اي با تاكيد بر اينكه از لحاظ محاسبات 
سياس��ي احتمال وقوع جن��گ نظامي وجود 
ندارد، افزودند: در عين حال، نيروهاي مسلح 
بايد با هوشياري و با مديريت كارآمد و چابك، 
توانايي هاي انساني و تجهيزاتي خود را روز به 
روز ارتقا دهند و بدانند هر گامي كه در جهت 
تقويت آمادگي هاي نيروهاي مسلح برداشته 
ش��ود، يك عبادت و حس��نه در نزد پروردگار 

متعال است. 
در اين ديدار، امير سرتيپ عليرضا صباحي فرد 
فرمانده قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبياء )ص( 
ارتش گزارش��ي از اقدام��ات و برنامه هاي اين 

قرارگاه بيان كرد.

پيام رهبر معظم انقالب اسالمي به مناسبت 
موفقيت ايران در بازي هاي آسيايي

 ملت ايران را شاد كرديد و پرچم سرافراز 
ما را عزت بخشيديد

رهبر معظ��م انق��الب اس��المي همچنين به 
مناس��بت موفقيت ايران در بازي هاي آسيايي 

پيامي صادر فرمودند.
رهبر معظم انقالب به مناس��بت موفقيت هاي 
كاروان ورزشكاران ايران در بازي هاي آسيايي 

اندونزي پيامي صادر فرمودند.
متن پيام به اين ش��رح اس��ت؛ » بسمه تعالي؛ 
مدال آوران عزيز كاروان ورزش��ي: به همه شما 
تبريك مي گويم و از همه ش��ما تشكر مي كنم. 
ملت ايران را ش��اد كرديد و پرچم سرافراز ما را 

عزت بخشيديد.«
سيد علي خامنه اي
۱۱ شهريور ۱۳۹۷



 تشكيل هيأت ويژه بررسي 
مشكالت اقتصادي در مجلس 

كشف ۶ مورد قاچاق انسان 
در گمرك

افراد فرصت طلب نبايد 
پست هاي مديريتي بگيرند

افت واردات از 4 شريك اصلي

نماينده مردم تهران در مجلس از تشكيل هيأتي 
براي پرداختن به موضوعات مهم كش��ور از جمله 
نقدينگي، مشكالت بانك ها، مشكل اشتغال و موانع 
توليد در مجلس خبر داد.الياس حضرتي نماينده 
مردم تهران و عضو كميس��يون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با  فارس، اظهار داشت: 
با توجه به مشكالت اقتصادي كنوني كشور بايد در 
مجلس اقدام عاج��ل و عملياتي صورت گيرد.وي 
افزود: در همين رابطه بنده پيشنهاد دادم و بر اساس 
آن يك هس��ته فعال، با انگيزه و پا به كار تش��كيل 
ش��ده تا به موجب آن وقت بيشتري براي بررسي 
مشكالت كشور و ارايه راهكارهايي در اين زمينه، در 
مجلس اختصاص دهند.عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اس��المي در ادامه عنوان كرد: اين 
هيأت ويژه چهار موضوع و گره هاي اساسي كشور از 
جمله نقدينگي، مشكالت بانك ها و مسائل ارزي و 
موضوعات اشتغال و مراكز توليدي و موانع توليد را در 
دستور كار خود دارد.حضرتي ادامه داد: از طريق اين 
هيأت به صورت تخصصي به موارد مذكور پرداخته 

خواهد شد.

گمرك ايران از كشف ۶ مورد قاچاق انسان در روز هاي 
اخير خبر داد و اعالم كرد: آمار كشفيات قاچاق انسان 
از ابتداي امسال تا كنون به ۱۴۵ نفر رسيد. ماموران 
گمرك بازرگان در دو عمليات ۶ مورد قاچاق انسان 
در محموله هاي خروجي كش��ف كردن��د و به اين 
ترتيب آمار كشفيات قاچاق انس��ان از ابتداي سال 
جاري تا كنون به ۱۴۵ نفر رس��يد. ماجرا از اين قرار 
بود كه ماموران اين گمرك در يكي از اين عمليات ها، 
در ساعات بامدادي با مشكوك شدن به يك دستگاه 
تريلر حامل بار رول كاغذ به مقصد تركيه، پس از رصد 
اطالعات و مدارك محموله با استفاده از دستگاه ايكس 
ري به بازرسي آن اقدام كردند. ماموران گمرك پس از 
بازرسي اين محموله موفق به كشف ۵ انسان شدند كه 
در ميان بار كانتينر مخفي شده بودند. اين افراد تبعه 
يكي از كشورهاي همس��ايه بودند. ماموران گمرك 
همچنين درعمليات جداگانه ديگري موفق شدند در 
مسير درب صادرات، يك نفرايراني با هويت نامعلوم 
را كه در زير يك دستگاه تريلي خروجي مخفي شده 
بود، شناسايي و كشف كنند. اين افراد به دستگاه هاي 

قضايي تحويل داده شدند.

معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني سازمان برنامه 
و بودجه گفت: به اف��راد فرصت طلبي كه به دنبال 
منابع مالي هستند، نبايد پست هاي مديريتي داده 
ش��ود.به گزارش ايرنا، زهرا ارباب��ي در آيين معارفه 
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي چهارمحال 
و بختياري تاكيد كرد: مسووالن به گونه اي تالش و 
فعاليت كنند كه بتوانند پاسخگوي خون شهيدان 
باشند.وي اظهار داشت: نوآوري، خالقيت و افزايش 
بهره وري از مهم ترين ويژگي هاي توجه به نيروي 
انساني كارآمد در دستگاه هاي اجرايي است.اربابي 
تصريح كرد: دولت تدبير و اميد بر توسعه با مشاركت 
مردم اعتقاد راسخ دارد.وي تاكيد كرد: امروزه توسعه 
بر پايه س��ه اصل و سطح رشد اقتصادي، مشاركت 
مردم و در نس��ل سوم انس��ان محوري مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت.اربابي تصريح كرد: دولت تدبير 
و اميد دستيابي به توس��عه بدون مشاركت مردم 
در فعاليت ه��اي اقتصادي و مناب��ع ملي را ممكن 
نمي داند.وي توجه جدي و ايجاد فضا براي فعاليت 
بخش خصوصي را ضروري دانست و يادآور شد: در 
اين راستا مديران دستگاه هاي اجرايي موظفند از 
بخش خصوصي حمايت و ب��ر عملكرد آن نظارت 
كنند.معاون توس��عه منابع انس��اني و پشتيباني 
سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: سپردن امور 
به كارشناسان و كاركنان مجرب با توانايي پذيرش 
مسووليت، نتيجه كارآمدي نظام اداري است.وي 
گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها بايد با 
تعامل سازنده با ساير دستگاه هاي اجرايي نسبت به 
هموار كردن مسير توسعه همه جانبه تالش كنند.

اربابي تاكيد كرد: چهارمحال وبختياري از ظرفيت 
و توانمندي ه��اي مطلوبي در حوزه گردش��گري، 
صنعت و كشاورزي برخوردار است.وي افزود: توجه 
به اش��تغال خانگي و رونق صناي��ع كوچك نقش 
اساسي در كاهش نرخ بيكاري، افزايش نرخ اشتغال 
و رونق اقتصادي دارد.رييس سابق سازمان مديريت 
و برنامه ريزي چهارمحال و بختياري نيز گفت: بيكاري 
به عنوان ابرچالش و مهم ترين مشكل اقتصادي اين 
استان محسوب مي شود.حبيب اهلل وفايي تاكيد كرد: 
به همين منظور از خ��رداد ۱39۵ تاكنون در حوزه 
برنامه ريزي، نظارت و اجرا تصميم ها براساس برنامه 

محوري گرفته شد.

تسنيم|بر اساس آمارهاي گمرك ايران، در ۵ماهه 
نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
ميزان واردات از ۴شريك اصلي تجاري ايران، يعني 
امارات، جمهوري كره، هند و آلمان كاهش يافته است. 
بر اين اس��اس واردات از امارات 28 درصد، واردات از 
كره۱۴ درصد، از كشور هند 7 درصد و ميزان واردات 
از آلمان حدود ۱۵ درصد كاهش يافته است. گفتني 
است در اين مدت واردات از كشور امارات بيش از يك 
ميليارد دالر كاهش يافته اس��ت. آمارهاي تجارت 
خارجي نشان مي دهد كل واردات در ۵ ماهه ابتدايي 
نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت 9.۶ درصدي 
مواجه شده است. كل واردات در مدت مذكور حدود 
۱8.9 ميلي��ارد دالر بوده اس��ت به اي��ن ترتيب كل 
واردات نسبت به س��ال قبل در همين زمان حدود 

2 ميليارد دالر كاهش يافته است.
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حسين راغفر درباره گرفتاري در سيكل باطل افزايش تورم مطرح كرد

هشدار نسبت به تبعات تورمي نوسان ارزي

محمدعلي متفكرآزاد:

مردم به آينده اقتصاد ايران بي اعتماد شده اند 

گروه اقتصاد كالن|
گ��زارش بان��ك مركزي نرخ ت��ورم نقطه ب��ه نقطه 
توليدكننده بخش صنعت را در مردادماه بيش از ۴۵ 
درصد اعالم كرد. عالوه ب��ر اينكه تورم توليدكننده 
در فاصله كوتاه��ي خود را در ت��ورم مصرف كننده 
نيز نش��ان مي دهد، اكنون كارشناس��ان نسبت به 
چني��ن تورمي هش��دارهاي ديگ��ري را هم مطرح 
مي كنند. اع��م از اينكه به زودي اقتص��اد ايران در 
يك سيكل باطل افزايش تورم گير مي افتد. آنگونه 
كه حس��ين راغف��ر درگفت وگو با تع��ادل گفت: ما 
در س��يكل باطلي افتاده ايم. همين جريان افزايش 
قيمت ارز، ت��ورم توليد كننده و به دنبال آن افزايش 
تورم كل  خود منبعي مي ش��ود كه حتي اگر قيمت 
در همين نقطه ثابت بماند و براي س��ه سال هم اين 
روند ادامه يابد حداقل بين دو تا سه سال تخليه پس 
لرزه هاي افزايش ارز روي شاخص هاي تورم خود را 
نشان مي دهد و همين امر دوباره تبديل به بهانه اي 
براي افزايش نرخ ارز مي ش��ود و اين دور تسلس��لي 
بوده كه در اين س��ال ها طي ش��ده يعني قيمت ارز 
افزايش يافته، هزينه هاي تولي��د باال رفته و همين 
روند افزايش هزينه هاي توليد، بر تورم اثر گذاش��ته 
و ش��اخص آن را را باال برده كه افزايش تورم تبديل 
به بهانه اي دوباره براي افزايش قيمت ارز مي ش��ود. 
مش��ابه اين روند را ما در چهار بح��ران ارزي كه در 

سال هاي پس از جنگ تجربه كرديم، ديده ايم.
اي��ن كارش��ناس اقتص��ادي در بخش ديگ��ري از 
گفت وگوي��ش باال رفتن ن��رخ بي��كاري و تعطيلي 
تعداد زيادي از بنگاه هاي توليدي تا پايان س��ال را 
از بديهي ترين تاثي��رات افزايش هزينه توليدكننده 

بخش صنعت اعالم كرد.
به گ��زارش تعادل، بان��ك مركزي در گزارش��ي به 
تحليل رون��د بهاي توليدكننده در مردادماه س��ال 
جاري پرداخته اس��ت. طبق اين گزارش ش��اخص 
به��اي توليدكننده در اي��ران در دوازده ماه منتهي 
به مرداد ماه ۱397 نس��بت به دوازده ماه منتهي به 
مرداد ماه ۱39۶ به ميزان ۱۵.2 درصد افزايش يافته 
اس��ت. خالصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي 
توليدكننده در ايران براساس سال پايه ۱00=۱39۵ 
نشان مي دهد شاخص بهاي توليدكننده در  ايران در 
مرداد ماه ۱397 به عدد ۱۴۴.2 رسيد كه نسبت به 
ماه قبل ۶.3 درصد افزايش داش��ته است. همچنين 
ش��اخص مذكور در مرداد ماه ۱397 نسبت به ماه 
مش��ابه س��ال قبل معادل 33.8 درصد يافته است. 
ش��اخص بهاي توليدكننده از اين سو حائز اهميت 
است كه به زودي و عموما در يك فاصله سه تا شش 
ماهه خود را در بخش مصرف كننده نشان مي دهد.

بررس��ي جزييات تورم توليد كننده نشان مي دهد 
كه در ميان گروه هاي اصلي، بخش ساخت يا همان 

صنعت بيشترين تورم نقطه به نقطه را تجربه كرده 
است. در حالي كه بهاي توليدكننده بخش صنعت 
در مردادماه نسبت به ماه تير 7.2 درصد اعالم شده 
كه تورم نقطه به نقطه آن معادل ۴۵.2 درصد اعالم 
ش��ده اس��ت. به بيان ديگر افزايش ۴۵.2 درصدي 
شاخص بهاي توليد كننده در مرداد امسال نسبت به 
مرداد 9۶ حاكي از شتاب فزاينده قيمت ها در بخش 
توليد دارد. پس از س��اخت )صنعت(، حمل و نقل و 
انبارداري بيش��ترين تورم نقطه ب��ه نقطه را تجربه 
كرده اس��ت. در اين بخش شاخص بها در مرداد 97 
نسبت به مرداد سال گذش��ته رشد 3۱.3 درصدي 

داشته است.
 شاخص بهاي توليد كننده اين بخش نسبت به ماه 
اول تابستان، رشدي ۶.7 درصدي داشته است. در 
بخش كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري نيز تورم 
نقطه به نقطه 2۶.3 درصد اعالم ش��د، در حالي كه 
افزايش شاخص در يك ماه تير تا مرداد 7.۱ درصد 
محاسبه ش��د. نكته قابل توجه ديگر، افزايش 22.۴ 
درص��دي بهاي توليدكننده بخ��ش خدمات ظرف 
يك سال گذش��ته بود. از آن جايي كه خدمات سهم 
مهمي در س��رانه توليد ناخالص داخلي كشور دارد، 
اي��ن افزايش اثرات چش��م گيري در اقتصاد خواهد 
داشت. ش��اخص خدمات در مرداد نسبت به تير ماه 

هم ۴.7 درصد افزايش يافته است.
كمتري��ن افزايش قيم��ت در اين ح��وزه مربوط به 
بخش اطالع��ات و ارتباطات اس��ت كه نس��بت به 
مرداد گذشته تنها 0.8 درصد افزايش داشته است. 
تورم نقطه ب��ه نقطه در س��اير بخش هاي دو رقمي 

بوده است.

  روند شاخص بهاي توليدكننده 
چه مفهمومي دارد

درب��اره ت��ورم توليد كننده مرداد م��اه و اينكه روند 
قيمت ها چه مفهومي دارد؟ حس��ين راغفر، استاد 
اقتصاد دانش��گاه الزهرا و كارشناس امور اقتصادي 
اظهار كرد: يكي از بخش هايي كه گزارش اخير بانك 
مركزي درباره تورم توليدكننده قابل توجه اس��ت، 
تورم بخش صنعت است كه طبق اطالعات موجود 
تورم نقطه ب��ه نقطه آن در بخ��ش صنعت به ۴۵.2 
درصد رسيده است كه اين رقم بسيار وحشتناك و 

نگران كننده است. 
اين اس��تاد اقتص��اد ادام��ه داد: اين تورم ناش��ي از 
فش��ار هزينه اس��ت و خود عامل اصلي ايجاد تورم 
در كشور است. نقدينگي كه از سوي گروهي متهم 
اصلي عامل تورم است، در ايران خود معلول همين 
عامل اس��ت. به به عبارت ديگ��ر افزايش نقدينگي 
در اقتصاد ايران ناش��ي از فش��ار هزينه اس��ت. اين 
وضعيت را در كنار س��اختار رانتي اقتصاد كشور در 

نظر بگيريد كه درآمده��اي بزرگي را براي گروهي 
كه به رانت هاي منابع طبيعي دسترسي دارند فراهم 
مي كند. نكته اينجاس��ت كه بعد اين رانت ها تبديل 
ب��ه درآمدهايي مي ش��وند كه نه در تولي��د بلكه در 

بخش هاي سوداگري گردش مي كند. 
عضو هي��ات علمي گ��روه اقتصاد دانش��گاه الزهرا 
اظهار كرد: اين  مواردي كه ذكر شد موجب افزايش 
نقدينگي در دوره هاي بعد و گس��ترش فعاليت هاي 
سفته بازانه مي شوند. البته اين موضوع فقط مربوط 
به اين برهه از زمان نيس��ت و به صورت تاريخي هم 

مي توان اين روند را بررسي كرد. 
راغفر در ادامه سخنانش چنين عنوان كرد: نرخ تورم 
نقطه به نقطه ۴۵.2 درصدي بخش صنعت شاخصي 
مهم است كه نشان مي دهد نرخ تورم امسال صنعت 
خيلي  رش��د خواهد كرد و به دنبال آن و بر اثر فشار 

قيمت ارز تورم به بيش از ۶0 درصد خواهد رسيد.
نكته اي كه درباره بحث ارز اي��ن روزها مورد توجه 
است، اين اس��ت كه تخليه اثر جهش نرخ ارز تا چه 
زماني بر اقتصاد ايران ادامه خواهد داش��ت؟ سوالي 
كه حسين راغفر درباره آن چنين توضيح مي دهد: 
ما در سيكل باطلي افتاده ايم. همين جريان افزايش 
قيمت ارز، ت��ورم توليد كننده و به دنبال آن افزايش 
تورم كل  خود منبعي مي ش��ود كه حتي اگر قيمت 

در همين نقطه ثابت بماند و براي س��ه سال هم اين 
روند ادامه يابد حداقل بين دو تا سه سال تخليه پس 
لرزه هاي افزايش ارز روي شاخص هاي تورم خود را 
نشان مي دهد و همين امر دوباره تبديل به بهانه اي 
براي افزايش نرخ ارز مي ش��ود و اين دور تسلس��لي 
بوده كه در اين س��ال ها طي ش��ده يعني قيمت ارز 
افزايش يافته، هزينه هاي تولي��د باال رفته و همين 
روند افزايش هزينه هاي توليد، بر تورم اثر گذاش��ته 
و ش��اخص آن را را باال برده كه افزايش تورم تبديل 
به بهانه اي دوباره براي افزايش قيمت ارز مي ش��ود. 
مش��ابه اين روند را ما در چهار بح��ران ارزي كه در 

سال هاي پس از جنگ تجربه كرديم، ديده ايم.
راغفر با اش��اره به بحران هاي ارزي س��ال هاي پس 
از جنگ تاكيد كرد: آخرين ش��وك ارزي را در سال 
جاري ش��اهد بوديم و اين سبب ش��د تا در دهه 90 
براي دومين بار يك ش��وك بزرگ به اقتصاد كشور 

وارد شود. 
هنگام��ي كه ش��وك هاي اقتص��ادي در زمان هاي 
نزدي��ك به هم رخ مي دهند، مش��كالت را بيش��تر 
مي كنن��د و تبعات س��نگين تري را ب��راي اقتصاد 
خواهند داش��ت. نكته قابل توجه در اين ميان، اين 
است كه افزايش قيمت ارز در آبان سال ۱39۱ نسبت 
به مدت مشابه سال ۱390 حدود ۱۵0 درصد بوده و 

در ديماه سال بعد آن تورم نقطه به نقطه توليد كننده 
به ۱۵0 درصد رسيد. آن زمان و متعاقب اين اتفاقات 
تورم س��ال 92 به ۴۵ درصد رس��يد. حاال وضعيت 
متفاوت اس��ت و اگر قيمت دالر در كانال يازده هزار 
تومان��ي ثابت بماند، ش��اخص به��اي توليدكننده 
صنعتي بين ۱۶0 تا 200 درصد خواهد ش��د كه در 

تورم كل به بيش از ۶0 درصد خواهد رسيد.
او در رابطه با آثار اين جهش در بخش صنعت گفت: 
امس��ال قطعا بخش زي��ادي از واحدهاي توليدي و 
بنگاه هاي صنعتي كش��ور ورشكس��ته خواهند شد 
چرا كه سرمايه كافي براي مقابله با تورم و حفظ توان 
توليد را ندارد. از سوي ديگر نرخ بيكاري به شدت باال 
خواه��د رفت. به نظر من حدود يك ميليون ش��غل 
پايدار و همين مقدار شغل جانبي در بخش صنعت 
از بي��ن خواهد رفت كه اين رقم بعالوه جمعيتي كه 
س��االنه به صف متقاضي��ان كار مي پيوندند، اضافه 
مي شود. درنتيجه پايان امسال براي اشتغال و افراد 
جوياي ش��غل س��خت خواهد بود و نه تنها مشاغل 
جديد امكان رشد نخواهند داشت بلكه مشاغل ايجاد 
ش��ده در گذشته هم از بين مي روند. به همين دليل 
مس��اله حفظ عدالت اجتماعي و باال بردن حمايت 
از اقش��ار فرودس��ت و فقير ضروري ت��ر از هرزمان 

ديگري است.

محمدعلي متفك��ر آزاد درباره اينكه دولت چه قدر در 
اقتصاد سهم دارد و اينكه مي تواند در نوسان و التهابات 
در بازار و قيمت ها نظارت و كنت��رل كند، اظهار كرد: 
رييس جمهور و هيات دولت از قرار معلوم خط اقتصاد 
ليبرالي آن هم نه از موض��ع علمي را دنبال مي كنند، 
تصريح كرد: نحوه كار آن به گونه اي اس��ت كه هم در 
كار اقتصاد دخالت مي كنند و هم مي گويند آزاد باشد. 
اين شيوه فله اي عمل كردن در اقتصاد است. با وجود 
آنكه اسناد باالدستي، قانون اساسي، چشم انداز قانون و 

برنامه ششم توسعه را بايد اجرا كنند.
متفكر آزاد با يادآوري بر اينكه حس��ن روحاني زماني 
كه كانديداي انتخابات رياس��ت جمهوري بود برنامه 
اقتصادي ارايه داد، يادآور شد: با وجود همه اين قوانين و 
برنامه ها، وقتي اوضاع را خودشان درهم برهم مي كنند 
از مسووليت ش��انه خالي كرده و دنبال عوامل ديگري 

مي گردند.
وي به ريشه يابي بروز مشكالت چندماهه اخير پرداخت 
و عنوان كرد: مشكالت و نوسانات ارزي به وجودآمده و 
تأثير آن در اقتصاد و بازار ناشي از عدم اعتماد مردم به 
آينده اقتصاد و برنامه هاي دولت است. بنابراين دولت 
نمي تواند خود را كنار بكشد، زيرا از اصول و سياست هاي 
كلي فاصله گرفته است. ش��اهد عدم هماهنگي تيم 
اقتصادي، تغيير آني سياست ها در اقتصاد هستيم كه 

اين موضوع عدم اعتماد مردم را به همراه دارد.
اين كارش��ناس اقتصادي با تأكيد ب��ر اينكه دولت در 

اقتصاد كشور همه كاره اس��ت و نظارت و اجرا نيز در 
دست خودش است، اظهار داشت: متأسفانه به برنامه ها و 
نظرات دلسوزان اقتصاد توجهي نمي شود و از توانمندي  
داخلي بهره نمي برد. يكي از اين توانمندي ها استفاده 
از ظرفيت و نظري��ات اقتصاددانان داخلي اس��ت كه 
دلسوزانه و مشفقانه نظرات خود را مطرح مي كنند. در 

اين بخش عزم و روحيه الزم ديده نمي شود.
متفكر آزاد با اش��اره به ضرورت وجود يك تيم انقالبي 
در دولت با توجه به ش��رايط اقتصادي كش��ور عنوان 
كرد: انقالبي بدان معنا كه منافع ملي و نظام را بر منافع 
شخصي ارجح بداند و اعتقاد راسخ و با روحيه جهادي 

به مسائل بپردازد. سن و سال باالي وزيران و مسووالن 
و جدا نشدن از تفكرات اقتصادي اشتباه باعث شده كه 

عمل انقالبي را قبول نكنند.
وي به نقش تحريم ها در مش��كالت ارزي اشاره كرد و 
گفت: تحريم ها مساله امروز و ديروز نيست و دشمنان 
هميشه به دنبال ضربه زدن به نظام و اقتصاد ما هستند، 
بنابراين بهترين رويك��رد و راهكار در مديريت داخلي 
نهفته است. بايد شعار ما مي توانيم را سرلوحه كار خود 
قرار داده و فراجناحي عمل كنيم. مشاهده مي شود كه 
بسياري از نخبگان كنار گذاش��ته شده اند و همه اين 

عوامل منجر به بهره برداري دشمن مي شود.

اين كارش��ناس ادامه داد: طي ماه ه��اي اخير تأكيد 
فراوان ش��د تا بازار ثانويه راه اندازي شود كه با تأخير و 
آن هم نه براي همه بخش هاي صادراتي تشكيل شد. 
اكثر پتروش��يمي ها زيرنظر مجموعه هاي دولتي و 
نهادهاي عمومي هستند، اما ارز آن را نمي آورند. قانون 
مبارزه با قاچاق كه بر تش��كيل سامانه جامع تجارت و 
سامانه جامع انبارها تاكيد دارد و سال 92 تصويب شده 
امسال اجرايي شد، زماني كه ۵۱0 هزار انبار احتكار كاال 

كشف شده است.
به گفت��ه اين كارش��ناس اقتصادي به وج��ود آمدن 
نقدينگ��ي ۱۶۵0 هزار ميليارد توماني ناش��ي از عدم 

نظارت و سوءتدبير مس��ووالن بانك مركزي اس��ت. 
بانك ها نقدينگي را در سراس��ر كشور جمع كرده و به 
برج سازي در پايتخت مشغول شدند و حاال نيز دارايي ها 

با ركود و عدم نقدشوندگي همراه است.
اين كارش��ناس مس��ائل اقتصادي با بيان اينكه گفته 
مي ش��ود ۵0 درص��د نقدينگي دس��ت واس��طه ها و 
بخش هاي غيرمولد است، تصريح كرد: براي حل اين 
موض��وع و هدايت نقدينگي به س��مت توليد، اجراي 
سياست هاي ايجابي و س��لبي نياز است. بايد راه هاي 
سودآوري بخش هاي غيرمولد مسدود شود و اين شرط 

الزم براي هدايت منابع به سمت توليد تلقي مي شود.
اين كارش��ناس راه مقابل��ه با تحريم ها را اس��تفاده از 
ظرفيت هاي داخل��ي و مديريت صحيح براي مأيوس 
كردن دشمن، دانست و افزود: علت آنكه همچنان نرخ 
ارز در بازار آزاد غيرواقعي بوده ناشي از فروكش نكردن 
التهاب عدم اعتماد اس��ت. بايد تصميمات اعتمادساز 
گرفته شود و بنگاه هاي دولتي همراهي كنند. برآورد 
مي شود حدود 20 تا 30 ميليارد دالر ارز دست مردم 

باشد كه مي تواند به چرخه اقتصاد بازگردد.
متفكر آزاد با بيان اينكه دالالن همچنان چشمشان به 
سياست هاي دولت در تثبيت بازار است، گفت: دولت، 
بانك مركزي و مجلس بايد با قدرت عمل كنند تا قيمت 
ارز در بازار فروكش كند، زيرا قيمت ارز واقعي نيست. 
همچنين برخورد محكم قوه قضاييه با رانت خواري از 

ديگر مولفه هاي اعتمادساز است.

بر اساس اطالعات مركز آمار ايران درباره وضعيت قيمتي 
اقالم مصرفي خان��وار در مرداد ماه ١٣٩٧، بيش��ترين 
افزايش قيمت در ماه جاري نسبت به ماه گذشته، مربوط 
به اقالم »س��يب درختي زرد« ب��ا ٣٨.٦ درصد افزايش، 
»پرتقال محصول داخل« با ٢٩.٨ درصد افزايش و »مرغ 
ماش��يني« با ٢٨.٧ درصد افزايش بوده اس��ت. در اين 
ماه هيچ گونه كاهش قيمتي نس��بت به ماه قبل وجود 

نداشته است.
بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل 
)مرداد ١٣٩٦( مربوط به »پرتق��ال محصول داخل« با 

٨٥.٨ درصد افزايش و پس از آن »خيار« با ٨٤.١ درصد 
افزايش و » س��يب درختي زرد « با ٨٣.٧ درصد افزايش 
است. بيشترين كاهش قيمت نسبت به ماه مشابه سال 
قبل )مرداد ١٣٩٦( مربوط به قلم »پياز« با ٤٧.٥ درصد 

كاهش است.
همچنين قيمت هر كيلوگرم برنج ايراني درجه يك در 
م��رداد ماه معادل ۱۴ هزار و ۱۴۴ تومان بوده اس��ت كه 
نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال 

قبل ۶.۵ درصد افزايش يافته است.
قيمت ه��ر كيلوگرم برن��ج خارجي درجه ي��ك نيز در 

مرداد ماه به 8072 تومان رس��يده كه نسبت به ماه قبل 
۴.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴3.۶ درصد 

افزايش يافته است.
هر كيلوگرم گوشت گوسفندي نيز در مرداد ماه ۵2 هزار 
و ۴28 تومان بوده است كه نسبت به ماه قبل ۶.۱ درصد 
و نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل 32.۶ درصد افزايش 

يافته است.
قيمت هر ليتر شير پاستوريزه نيز در مرداد ماه 3۱ هزار و 
7۵۵ تومان بود كه نسبت به ماه قبل 9.۴ درصد و نسبت 

به ماه مشابه سال قبل ۱8 درصد افزايش يافته است. 

مركز آمار خبر داد

افزايش چشم گير تورم كاالهاي اساسي

ايس�نا|گمرك ايران اعالم كرد كه صادرات 
چاي ايراني به صورت فله و بسته بندي با مجوز 
وزارت جهاد كش�اورزي و ساير دستگاه هاي 

مسوول مانعي ندارد.
چندي پي�ش وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با ارسال نامه اي به گمرك ايران از ممنوعيت 
صادرات شش قلم كاال شامل انواع كاغذ مانند 
چاپ، بسته بندي و روزنامه، انواع تيشو، شير 
خشك صنعتي، شير خشك اطفال، چاي فله 
و بس�ته بندي و كره در بسته بندي باالي ۵۰۰ 

گرم خبر داد. اين نامه از سوي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در ۲۰ مرداد ماه سال جاري به 
گمرك ايران ابالغ شده و اين در حالي است كه 
هشت روز بعد، اين وزارتخانه  اصالحيه اي را 
بر اين بخشنامه به گمرك ايران ارسال كرده 
است. بر اساس اين اصالحيه، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اعالم كرده است كه منظور از 
ممنوعيت صادرات چاي فله و بس�ته بندي، 
چاي هاي وارداتي با ارز ۴۲۰۰ توماني بوده و به 
اين ترتيب صادرات هرگونه چاي داخلي فله و 

بسته بندي با اخذ مجوزهاي مربوطه از وزارت 
جهاد كشاورزي و ساير دستگاه هاي مرتبط 
بالمانع است. وزارت صنعت، معدن و تجارت 
همچني�ن تاكيد كرده به منظ�ور جلوگيري 
از هرگونه خروج رس�مي و غيررس�مي چاي 
وارداتي در قالب و پوش�ش توليدات داخلي، 
ضروري است به گمركات اجرايي ابالغ شود 
صادرات چاي داخلي با كنترل دس�تگاه هاي 
مسوول و مجوز وزارت جهاد كشاورزي انجام 

مي شود.

خبر آخر
صادرات چاي ايراني آزاد است
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نشست كميسيون امنيت ملي 
مجلس با مديران عامل بانك ها

الزام اجراي احكام قضايي ثبت 
شده در سامانه تعاملي كاشف

اجراي ۳ مدل حاكميت 
شركتي در سازمان ها

رييس كميس��يون امنيت ملي مجلس، با اشاره 
به برگزاري نشستي با مديران عامل بانكه گفت: 
عملكرد بانك ها در ش��رايطي كه برجام و حدود 
اعتباري ايران در خارج از كش��ور مطرح اس��ت 
را بررس��ي خواهيم كرد. به گ��زارش خانه ملت، 
حش��مت اهلل فالحت پيش��ه در توضيح نشست 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
شوراي اسالمي، گفت: كميسيون امنيت ملي و 
سياس��ت خارجي فردا عصر نشستي با مديران 
عامل بانك هاي مركزي و معاونت امور بانكي در 
وزارت اقتصاد و دارايي خواهد داش��ت. نماينده 
مردم اس��الم آباد غرب در مجلس، تصريح كرد: 
هدف از برگزاري اين نشس��ت بررسي وضعيت 
بانك ها اس��ت به خصوص در شرايط كنوني كه 
موضوع برجام، سياست خارجي و سرنوشت حدود 
اعتباري ايران در خارج از كشور مطرح است. لذا 
در اين جلسه نظرات مديران عامل بانك ها شنيده 
شود. وي با اشاره به برگزاري بي سابقه اين جلسه 
در كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي 
مجلس، افزود: تاثير هر تصميم در سطح مجلس و 
دولت بايد بررسي و تاثير آن بر عملكرد دستگاه ها 
ارزيابي شود، بخشي از تصميماتي هم كه اخيرا 
در مجلس اتخاذ مي ش��ود مربوط به مناس��بات 
كشور و سرمايه گذاري هاي متقابل است. رييس 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، 
تصريح كرد: با اين حال نشس��ت مذكور برگزار 
مي شود زيرا به اتخاذ نگاه واقع بينانه در مجلس و 

كميسيون كمك بسيار خواهد كرد.

معاون بانك مركزي در جم��ع نمايندگان امنيتي 
بانك هاي كشور گفت: سامانه تعاملي كاشف بستر 
همكاري مشترك بانك مركزي، قوه قضاييه و بانك ها 
در زمينه رسيدگي و پاسخگويي به رخدادهاي امنيتي 
در حوزه پرداخت است. به گزارش ايِبنا، ناصر حكيمي 
تصريح كرد: سامانه تعاملي كاشف از اين  پس بستر 
مكاتبات رسمي و اقدام قضايي در برخورد با جرايم 
و رخدادهاي امنيت پرداخت است و بانك ها ملزم به 
اجراي سريع و بي وقفه احكام قضايي ثبت شده در اين 
سامانه اند. وي در ادامه با بيان اينكه يكي از انگيزه ها 
و اهداف متصور در ايجاد س��امانه تعاملي كاش��ف 
رسيدگي سريع به جرايم حوزه پرداخت الكترونيكي 
بوده گفت: هيچ گونه تاخيري در اجراي دستور قضايي 
منعكس شده در س��امانه از سوي بانك ها پذيرفته 
نيست و همكاران ما در نظام بانكي بايد حداكثر تالش 
خود را به تسريع اين روند معطوف كنند، چون در غير 
اينصورت بانك ها بايد پاسخگوي عواقب قانوني تاخير 

صورت گرفته باشند.
حكيمي همچنين در اين گردهمايي كه با حضور 
نماينده دادستاني كل كشور در امور فضاي مجازي 
و براي تس��هيل روند بهره برداري بانك ها از سامانه 
تعاملي كاش��ف برگزار شده بود، گفت: شيوه قبلي 
ثبت و رسيدگي به اتفاقات شبكه بانكي با توجه به 
افزايش حجم تراكنش ها و تنوع و فزوني ابزارهاي 
پرداخت و به موازات آن افزايش جرايم ناكارآمد بود 
و به همين دليل ش��ركت كاشف بنا به درخواست 
بانك مركزي س��امانه تعاملي را ايجاد كرد. وي در 
همين چارچوب افزود: اكنون با كمك اين سامانه 
امكان رصد رخدادها، گزارش و بررسي و رسيدگي 
به آنها بر اس��اس زمان بندي مشخص و مسووليت 
رسيدگي به آن فراهم ش��ده و عالوه بر اين موارد، 
س��امانه تعاملي امكان همكاري نزديك، موثر وبي 
معطلي قوه قضاييه، بانك مرك��زي و بانك ها را در 

مواجهه با جرايم به خوبي فراهم كرده است.  
در بخش ديگري از اين گردهمايي، اميري، نماينده 
دادستاني كل كشور در امور فضاي مجازي نيز ضمن 
انتقاد از روند و سيستم رسيدگي به رخدادها پيش از 
بهره برداري از سامانه تعاملي كاشف گفت: پيش ازاين 
شاهد كندي و كاستي هاي فراواني درزمينه رسيدگي 
و جلوگيري از جرايم پرداخت الكترونيكي بوديم، اما 
اكنون با كمك اين سامانه زمينه مطلوب و مناسبي 
براي اجراي ماده ۷۲ آيين دادرس��ي كيفري فراهم  
شده و مي توانيم بسيار سريع تر از گذشته جلوي تقلب 
و كالهبرداري و سرقت اندوخته هاي مردم را بگيريم.

عليرضا بلگوري با اشاره به اهميت مقوله حاكميت 
ش��ركتي گفت: با بهره  گيري از حاكميت شركتي 
مي توان نسبت به ايجاد ثبات و بهبود عملكرد سيستم 
بانكي اقدام كرد. به گزارش ايِبنا، عليرضا بلگوري در 
بيس��ت و نهمين همايش بانكداري اسالمي درباره 
اهميت حاكميت شركتي گفت: با توجه به بحران اخير 
مالي در چند كشور، بايد حاكميت شركتي به عنوان 
يك موضوع جدي براي ايجاد ثبات و بهبود عملكرد 
سيستم بانكي در نظر و به كار گرفته شود. همين مساله 
باعث ش��ده تا اين موضوع از اهميت بااليي در حوزه 
سيستم بانكي ايران كه ۴ دهه از آن مي گذرد برخوردار 
باشد. مديرعامل بانك اقتصاد نوين ادامه داد: حاكميت 
شركتي ساختارها و نظام هاي درون سازماني و برون 
سازماني را شامل مي شود كه باعث چابكي و بهبود 
عملكرد بانك مي شود. ۳ مدل حاكميت شركتي از 
جمله انگلوساكسون كه در امريكا و ايرلند شاهد آن 
هستيم و مدل ژاپني و آلماني شناخته شده كه هر 

كدام در برخي ويژگي ها با يكديگر متفاوت هستند.
وين تصري��ح كرد: حاكميت ش��ركتي مطلوب 
مستلزم برخورداري از بسترهاي مناسب و موثر 
قانوني، مقرراتي و س��ازماني اس��ت. وي اظهار 
داشت: اس��تقالل اعضاي هيات مديره، تفكيك 
رييس هيات عامل و س��هامداران عمده در كنار 
سهامداران نهادي كوتاه و بلندمدت است كه براي 

بانك ها از اهميت بااليي حائز است. 

بازار ارز دوباره آربيتراژي شد

10 راهكار براي كاهش بهاي تمام شده پول در سال 1397 

سكه 4.4 ميليون تومان شد، تغيير طرح محدوديت سكه در صورت تصويب، پيش بيني افزايش نرخ دالر در روزهاي آينده 

»دالر« بار ديگر از »يورو« پيشي گرفت

نگاهي به مشكالت نظام بانكي و پيشنهادهاي اصالحي

گروه بانك وبيمه|  احسان شمشيري |
در شرايطي كه براساس آمار س��امانه سنا، ميانگين نرخ 
فروش دالر 109۴9 تومان، دره��م ۲1۲۲، يورو 9۲11، 
پوند 1۳698، يوان چين 11۴۳ تومان اعالم شده، قيمت 
انواع س��كه روز يك ش��نبه در بازار تهران با نوسان زيادي 
همراه بود و سكه تمام بهار طرح جديد با ۳۷0 هزار تومان 
افزايش به ۴.۴ ميليون تومان معامله شد  به گزارش تعادل، 
روز يك شنبه 11 شهريور 9۷، با افزايش 9۲5 توماني دالر 
سنا و ثبت رقم 10950 تومان و همچنين اعالم رقم دالر 
با رقم نزديك به 1۲ هزار تومان، و همچنين اعالم نرخ هر 
انس طالي جهاني در س��طح 1۲01 دالر، هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد امامي در بازار تهران به دليل 
افزايش قيمت دالر و همچنين توقف معامالت بازار آتي 
سكه در بورس كاال، با ۳۷0 هزار تومان افزايش نسبت به 
روز شنبه با رقم ۴ ميليون و ۴10 هزار تومان به فروش رسيد. 
همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با ۲۳0 
هزار تومان رشد نسبت به روز شنبه به ارزش ۳ ميليون و 

856 هزار تومان داد و ستد شد.
از سوي ديگر، در بازار آزاد هر قطعه نيم سكه بهار آزادي با 
۲66 هزار تومان افزايش در مدت مشابه ۲ ميليون و 100 
هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي نيز با 6۷ هزار تومان 
رشد به ارزش يك ميليون و 50 هزار تومان معامله شد. هر 
قطعه سكه گرمي نيز با افزايش ۲0 هزار توماني نسبت به 
روز ش��نبه به قيمت 55۲ هزار تومان معامله شد. هر گرم 
طالي 18 عيار نيز با ۲۳ هزار و 550 تومان رشد به ارزش 
۳۳1 هزار و ۷50 تومان فروخته شد. قيمت دالر و يورو از 
اواخر هفته گذشته رو به افزايش گذاشته بطوري كه تا 11 
هزار و 100 تومان ب��راي دالر و 1۳ هزار تومان براي يورو 
قيمت افزايش يافت و در هفته جاري نيز روند افزايشي ادامه 
داشته و روز يك شنبه قيمت دالر تا 11 هزار و950 تومان 
و يورو تا 1۳ هزار و 100 تومان رشد داشته و دالر در آستانه 
ورود به كانال 1۲ هزار تومان اس��ت.  برخي كارشناسان، 
افزايش روز يكشنبه را واكنش بازار به سخنان روز گذشته 
رييس كل بانك مركزي و كارشناسان بانكي در همايش 
بانكداري اس��المي ارزيابي كرده اند كه همتي رييس كل 
بانك مركزي با تاكيد بر اينكه ذخاير بانك مركزي حفظ 
خواهد شد و وارد بازار نمي شود تاكيد كرده كه ذخاير ارزي 
مانند ناموس بانك مركزي حفظ مي شود. از سوي ديگر، 
گفته هاي چند روز گذشته رييس جمهور امريكا و مشاوران 
و مسووالن امريكايي در رابطه با حضور ايران در منطقه و 
فشار تحريم هاي امريكا به ايران، كاهش فروش نفت ايران 
در يك ماه اخير، موضوعات سياسي و اقتصادي موثر بر بازار 
ارز و طال است كه از نگاه فعاالن بازار ارز حائز اهميت است. 
بررسي جريان بازار ارز با اين توضيح فعاالن بازار همراه شده 
كه اين روزها تقاضا براي خريد دالر و يورو در بازار افزايش 
پيدا كرده و اين در حالي است كه در مقابل عرضه كاال و ارز 
و دالر در بازار كمتر از تقاضا است. دليل آن هم كمبود عرضه 

از سوي بانك مركزي يا كاهش فروش از سوي دارندگان 
دالر است. اين در حالي است كه عبدالناصر همتي -رييس 
كل بانك مركزي- در اظهاراتي اتمام حجت كرده و گفت كه 
ذخاير ارزي ناموس بانك مركزي بوده و برنامه اي براي حراج 
كردن ارز در بازار ندارد. وي گفته كه ارز بانك مركزي براي 
تامين كاالهاي اساسي و ضروري بوده و بازار با ارز صادرات 
غيرنفتي كه حدود ۴0 ميليارد دالر در سال است تامين 
مي شود. در هر صورت جريان بازار ارز در روزهاي گذشته 
افزايش��ي پيش رفته و تحليل گران بازار عنوان مي كنند 
كه اگر عرضه اي انجام نشود با توجه به تقاضايي كه وجود 
دارد و در آينده تشديد خواهد شد دالر و يورو باز هم رشد 
بيشتري خواهد داشت. اين در حالي است كه كارشناسان 
تا ح��د زيادي با رييس كل بانك مركزي هم عقيده بوده و 
تاكيد دارند كه دليلي براي حراج كردن ارز در بازار و پاسخ 
دادن به تقاضاهاي كاذب وجود ن��دارد، اما بانك مركزي 
بايد بتواند تقاضاي كاالهاي اساسي موجود را ساماندهي 

كرده و پاسخ دهد.
اين در شرايطي است كه قرار بر اين بود تا ارزهاي مورد نياز 
مردم از جمله ارزهاي خدماتي كه در ۲۳ گروه تقسيم بندي 
شد از كانال صرافي ها عرضه شود، اما با توجه به اينكه تامين 
اين ارز با مشكل مواجه بوده تنها چند صرافي در اين باره 
اقدام كرده اند كه قيمت آنها نيز تقريبا همس��طح قيمت 
بازار بوده و گاهي تا 100 تومان كاهش نرخ دارند. از سوي 
ديگر تامين ارز وارد كنندگان نيز در سامانه نيما و از طريق 
معامله با صادر كنندگان انجام مي شود و آن طور كه رييس 
كل بانك مركزي اعالم كرده در ب��ازار ثانويه و البته نه در 
نرخ آن دخالت داش��ته و در ص��ورت نياز با عرضه و تقاضا 
آن را كنترل مي كنند. همچنين در روز جاري بورس كاال 
با صدور اطالعيه اي رسمي از بسته شدن »موقعيت هاي 
باِز« بازار قراردادهاي آتي سكه طالي بهار آزادي طرح امام 
)ره( خبر داد و مديريت توس��عه بازار مشتقه بورس كاال 
در اين اطالعيه به فعاالن معامالت قراردادهاي مش��تقه 
اعالم كرد: در راستاي حمايت از سرمايه گذاران و بر اساس 
معيارهاي بخش الف »ماده الحاقي دستورالعمل اجرايي 
معامالت قراردادهاي آتي در بورس كاال در خصوص شرايط 
اضطراري« و با استناد به بند 10 بخش »ب« ماده الحاقي 
فوق و با تاييد سازمان بورس اوراق و بهادار، تمامي كارگزاران 
ملزم به بس��تن كليه موقعيت هاي تعهدي باز مشتريان 
خود بر اس��اس آخرين قيمت تسويه در تمامي نمادهاي 
معامالتي قراردادهاي آتي س��كه طالي بهار آزادي طرح 
امام )ره( هستند. رييس كميسيون تخصصي طال و جواهر 
درباره دليل اصلي افزايش قيمت سكه اظهار داشت: يكي 
از علت هاي اصلي افزايش قيمت سكه در روز جاري، بسته 
شدن معامالت آتي در بورس كاال است كه اين موضوع بر 
قيمت سكه تاثير افزايشي داشته است. كشتي آراي با اعالم 
اينكه در اين لحظه قيمت سكه تمام، ۴ ميليون و ۳1۲ هزار 
تومان است، گفت: در بازار سنتي تقاضا براي خريد وجود 

ندارد و فقط تقاضا براي خريد سكه تمام كه بخش زيادي 
از آن به دليل س��رمايه گذاري است، وجود دارد و مي توان 
گفت مجدد موج جديدي از نقدينگي به سمت خريد طال 
و سكه سرازير شد. در حال حاضر قيمت سكه يك ميليون 

80 هزار تومان حباب دارد.

  عرضه ۸۴۲ ميليون يورو ارز صادراتي در نيما
بررسي عملكرد بازار ثانويه ارزي همزمان با اجراي سياست 
دوم ارزي نشان مي دهد در اين مدت 8۴۲ ميليون يورو ارز 
صادراتي به اين ب��ازار تزريق و حدود ۷۴5 ميليون يورو از 
انواع ارزها توسط واردكنندگان خريداري شده است.  از روز 
16 مرداد ماه بازار ثانويه ارزي با توجه به سياست دوم ارزي 
در سال جاري آغاز به كار كرده است. بررسي عملكرد اين 
بازار تا روز شنبه 10 شهريور ماه نشان مي دهد، حدود 8۴۲ 
ميليون يورو ارز صادراتي به اين بازار تزريق و حدود ۷۴5 
ميليون يورو توسط واردكنندگان خريداري شده است. روز 
گذشته ميانگين يورويي نرخ فروش در بازار ثانويه حدود 
90۲0 ب��وده و ميانگين يورويي نرخ خريد در روز ش��نبه 
حدود 9100 تومان بوده است، اين درحالي است ميانگين 
قيمت خريد حدود 89۲5 بوده است، به اين ترتيب قيمت 
ميانگين يورويي خريد ارز طي ي��ك روز كاري با افزايش 

نزديك به ۲00 تومان روبرو شده است.

  تغيير طرح محدوديت سكه در صورت تصويب
از سوي ديگر، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان 

اينكه طرح محدوديت عرضه سكه الزاما مصوب و قانوني 
نخواهد شد، گفت: بطور حتم در صورت تصويب اين طرح 
اصالحاتي صورت خواهد گرفت. محمد حسيني با اشاره 
به اعالم وصول طرح محدوديت عرضه س��كه در مجلس، 
گفت: اين نوع طرح ها با توجه به آيين نامه داخلي مجلس 
بر اساس خواسته تعدادي از نمايندگان و با توجه به شرايط 
فعلي اقتصادي كشور تهيه مي شود. همه طرح هاي اعالم 
وصول شده در مجلس الزاما مصوب و قانوني نخواهد شد 
و در خصوص اين طرح نيز بطور حتم در صورت تصويب 
اصالحاتي صورت خواهد گرفت. وي با تاكيد بر اينكه براي 
تصويب طرح محدوديت عرضه سكه بايد تمامي جوانب 
طرح مورد بررسي واقع ش��ود، تصريح كرد: حتي اگر در 
مجلس نيز اين طرح مصوب ش��ود اما مورد تاييد شوراي 
نگهبان نباش��د باز هم قابليت اجرا نخواهد داش��ت. اين 
نماينده مردم در مجلس دهم، با تاكيد بر اينكه طرح هايي 
همچون طرح محدوديت عرضه س��كه اگر هم راس��تا با 
بس��ته هاي جديد بانك مركزي باشد توفيق بيشتري در 
اجرا خواهد داش��ت، افزود: اگر طرح هاي مجلس و دولت 
در تقابل با هم باشند بطور حتم در جهت تضعيف هر چه 
بيشتر وضعيت و شرايط اقتصادي گام برداشته ايم. دولت 
در خصوص بازار سكه بايد تدبير ويژه اي داشته باشد تا از 
تحريك بي مورد تقاضا و نوسان قيمتي در اين بازار بكاهد و 
مجلس نيز بايد در اين مسير همكاري الزم را داشته باشد. 
در اي��ن رابطه تيمور رحماني درب��اره تصميم اخير بانك 
مركزي درباره سپرده گيري ارزي و ابالغ بخشنامه چگونگي 

جذب سپرده ارزي در شعب بانك ها، گفت: اين برنامه يك بار 
نيز در گذشته انجام گرفت كه به دليل عدم انجام تعهد از 
س��وي بانك ها، متوقف شده بود. در گذشته به دليل عدم 
انجام تسويه ارزي از سوي بانك ها، بي اعتمادي ايجاد شده 
بود ولي در مرحله جديد بانك مركزي به دنبال اين است 
كه سپرده هاي ارزي مشتريان بانكي را تضمين كند. عضو 
هيات علمي دانشگاه تهران با بيان اينكه نرخ گذاري هاي 
غيررسمي در بازار ارز پس از بخشنامه جديد بانك مركزي 
متوقف مي شود، گفت: ديگر نرخ كوچه پس كوچه ها در 
بازار تعيين كننده نخواهد بود. رحماني خاطرنشان كرد: 
اين اقدام باعث تقويت سپرده هاي ارزي نزد بانك ها خواهد 
شد و از آنسو نيز دولت اعالم كرده كه منعي براي بازپرداخت 
سود سپرده هاي ارزي ندارد. اين بخشنامه كار مثبتي است 
كه مي تواند نگراني ه��اي كاهش ارزش پول ملي را از بين 
ببرد. وي افزود: همچنين بخش��نامه ارزي بانك مركزي 
مي تواند باعث خروج ارز از خانه ها و سپرده گذاري در بانك ها 
شود. البته اجراي كامل اين بخشنامه نياز به زمان دارد ولي 
اينكه مردم مطمئن باشند كه سپرده هاي ارزي آنها به ريال 
محاسبه نخواهد شد و دولت و بانك مركزي پشت سر كار 
هستند، برنامه جلو خواهد رفت. عضو هيات علمي دانشگاه 
تهران درباره نرخ سود پيش بيني شده در بخشنامه بانك 
مركزي، بيان داشت: در دنيا نرخ سود حقيقي بين ۲ تا ۴ 
درصد اس��ت و در مورد سپرده گيري ارزي در بانك ها نيز 
چون سپرده ارزي در برابر تورم مشكلي پيدا نمي كند، نرخ 

سود اعالمي مناسب است.

گروه بانك و بيمه 
مصطفي بهشتي روي، عضو هيأت مديره بانك پاسارگاد در 
مقاله اي به صورت مفصل به بررسي شرايط محيطي حاكم 
بر عملكرد بانك ها پرداخته و سپس با ارايه پيشنهادهايي 
خواستار اصالح روند كنوني براي كاهش معضالت بانكي 
و بازار پول و از جمله كاهش قيمت تمام شده پول در سال 

9۷ شده است. 
 وي با اش��اره به ۳۴ عام��ل برون زا و ۲1 عام��ل درون زا به 
ارزيابي قوانين بانكي كشور و اشكاالت اجراي قانون عمليات 
بانكداري بدون ربا و قانون پولي و بانكي كش��ور پرداخته و 
نتيجه گرفته كه با گذشت بيش از ۴5 سال از زمان تصويب 
قانون پولي و بانكي كش��ور، اكنون دوري بانك مركزي از 
نرماتيوهاي نظارتي بين المللي متناسب با تحوالت پيش 
آمده طي ۴0 سال گذشته باعث شده اقدامات نظارتي بانك 
مركزي به دخالت هاي بي مورد و حتي خالف قانون تجارت 
نظير تحميل فرمت اساس��نامه متحدالشكل، سركوب 
قيمت ها )تعيين نرخ سود تسهيالت مغاير  با  آيين نامه هاي 
اجرايي قانون عمليات بانكي بدون ربا( يا بعضاً تحميل نرخ 
س��ود باال به سپرده هاي بانكي... تبديل شده و نظام بانكي 
كشور را با دشواري هاي گوناگون و بعضًا اعسار ترازنامه ها 

مواجه نموده است.
وي در بخش پيش��نهادها نيز ضمن بررسي تعريف ربا، به 
ارزيابي موضوعي در قانون عمليات بانكي بدون ربا و قانون 
پولي و بانكي كشور پرداخته و در پايان 10 راهكار اصالحي 
براي كاهش مش��كالت و معضالت بانكي و افزايش بهاي 

تمام شده پول بانك ها در سال 1۳9۷ مطرح كرده است. 

  آيا خوانش جديدي از ربا متصور است؟
حذف ربا بنا بر آموزه هاي صحيح ديني و شرعي از اهداف 
اصلي قانون عمليات بانكي بدون ربا بوده است و هيچگونه 
ش��ك و ابهام و يا دليلي بر عدم حذف ربا در جامعه وجود 
نداشته و قصد توجيه اضافه دريافت، وجود ندارد. ليكن يك 
سوال يا نكته اساسي مي تواند مطرح شود كه عامل تورم در 
يك جامعه اقتصادي امروزي كه يكي از دردهاي اصلي اكثر 
اقتصاد كشورها است چگونه تبيين و تحليل شود. در اين 
باره كاماًل باور و اعتقاد دارد كه اخذ اضافه بر كاالي قرض داده 
شده )به عنوان مثال مطالبه ۴ كيلو گندم در مقابل ۳ كيلو 
گندم قرض داده شده( ربا بوده و قطعًا حرام است، ليكن در 
مورد قدرت خريد پول قرض داده شده معادل وجه ۳ كيلو 
گندم در زمان حال )T( و قدرت خريد پول براي معادل بهاي 
همان ۳ كيلو در زمان يكسال بعد )T1( آيا تفاوتي وجود دارد 
يا خير؟ در اين مقال قصد ورود به مباحث شرعي نيست و 
صرفًا از باب چگونگي تبيين نرخ تورم و قدرت خريد وجوه 

استقراضي به اين امر اشاره مي شود.
همان گونه كه در قوانين جاري كشور كه به تأييد شوراي 
محترم نگهبان رسيده است. مهريه خانم ها و ديه مسلمين 
كه دين مس��ّلم افراد است همه س��اله مطابق با نرخ تورم 
ارزيابي ش��ده و ارزش پولي مهريه نقدي )كه به وجه رايج 
كشور در عقد نكاح آمده باشد( و ديه مسلمين براساس نرخ 
تورم اعالمي بانك مركزي تقويم گرديده و كاماًل ش��رعي 
تش��خيص داده شده است. سوال اين است كه آيا با همين 
استدالل نمي توان دين گيرندگان تسهيالت را در روز اّول با 
عنايت به زمان اداي دين آنان تقويم نمود؟ كاماًل واضح است 
ك��ه پرداختن به اين امر در حيطه تخصصي علماي عظام 
اسالم بوده و طرح موضوع صرفًا با هدف بررسي امكان ابراز 

ديدگاهي جديد در حوزه عمليات بانكي است.

  قانون عمليات بانكي بدون ربا
ايجاد عدل و قسط اسالمي از آموزه هاي اصلي دين مبين 
اس��الم بوده و بر آحاد مسلمانان واجب است كه در اين امر 
مقدس تالش نمايند و قوانين مصوب كشور نيز بر همين 
اساس اهتمام دارد. در عين حال معرفت انسان ها نسبت به 
شرايط محيطي خود نيز اصل مهم ديگري است كه عدم 

عنايت به آنها مي تواند انسان را در سردرگمي قرار دهد.
فتاوي حضرت امام )ره( در برخي از امور جامعه از نمونه هاي 
بارز شناخت ش��رايط محيطي بوده كه همواره روشنگر و 
الگوي مردم ميهن اسالمي است. خوانش جديدي از مبحث 
ربا به عنوان اضافه دريافت بر قرض با توجه به معرفت امروزي 
نس��بت به مباحث تورم، نقدينگي و رشد توليد ناخالص 
داخلي، مي تواند فضاي نويني را در بس��ط و توسعه عدل و 
قسط اسالمي فرا روي ما قرار دهد. در اينصورت و با آينده 
نگري به منظور ايجاد فضاي رشد و توسعه براي امت اسالمي 
با بهره گيري از فتاوي علماي عظام اسالم مي توان نسبت به 
آسان سازي قانون عمليات بانكي بدون ربا و با رعايت غبطه 

سپرده گذاران و دريافت كنندگان تسهيالت اقدام نمود.
در صورت پذيرش چنين فرضي و با استخراج نرخ هاي تورم 
در بخش هاي مختلف اقتصادي اين امكان وجود خواهد 
داشت كه وجوه اعطايي به عنوان تسهيالت يا وجوه قرض 
داده شده به گيرندگان آن با رعايت اصل “ الضرر و ال ضرار 
“ و مشابه مهريه و ديه )كه به تصويب شوراي محترم نگهبان 
رسيده است( متناسب با زمان استفاده در زمان اداي دين 
با توجه به نرخ هاي تورم اعالمي بانك مركزي ارزيابي و به 
عنوان بازپرداخت اصل بدهي پرداخت شود. عالوه بر اين 
حاشيه سودي متش��كل از حاصل جمع “بخشي از سود 
اكتسابي گيرنده تسهيالت به اضافه حق العمل بانك “ نيز 
محاسبه و پرداخت ش��ود. مبالغ دريافتي مذكور )حاصل 

جمع ميزان افزوده ش��ده بابت نرخ تورم و بخشي از سود 
اكتسابي به اضافه حق العمل بانك( به عنوان درآمد مشاع 
تلقي شده و به نس��بت بين سپرده گذاران و بانك تسهيم 
گردد. با اعمال اين روش تا حدود بسيار زيادي )صرف نظر 
از ريزه كاري هاي محاس��باتي( تمامي اقش��ار جامعه اعم 
از س��پرده گذاران و گيرندگان تس��هيالت از ارزش افزوده 
فعاليت هاي اقتصادي بهره مند شده و ضمن پيش گيري 
از توزيع نامتعادل درآمدها و انباشت ثروت، گام مثبتي در 

برقراري عدل و قسط اسالمي برداشته خواهد شد. 
در همين رابطه قابل ذكر است كه در صورت تحقق بازنگري 
قانون عمليات بانكي بدون ربا بر اساس خوانش جديدي از 
ربا، حتي مي توان واحد سازماني مشخصي در بانك ها داشت 
كه فعاليت خود را بر اساس عقود اسالمي و مفهوم “تسهيم 
منافع “ از فعاليت هاي اقتصادي )Profit Sharing( به 
عنوان يكي از اصول پذيرفته شده فقه شيعه )و نه توزيع سود 
با نرخ ثابت( در چارچوب عقود اسالمي محقق نمود، دقيقًا 
نظير واحدهاي بانكداري اسالمي كه در ساختار سازماني 
برخي از بانك هاي بين المللي ايجاد شده و اين رويه را عمل 
مي نمايند. بدين ترتيب مي توان انتظار داشت با بلوغ فكري 
و اقتصادي جامعه، پياده سازي نظام بانكداري اسالمي در 

مسير صحيح آن قرار خواهد گرفت.

  قانون پولي و بانكي كشور
در نظام پولي و بانكي كشور ۳ وظيفه و يا نقش اصلي قابل 
تعريف اس��ت. وظايف مقرراتي )Regulatory( وظايف 
نظارتي )Supervision( وظايف اعمال سياست پولي 

 )Monetary Policy(
در شيوه هاي نوين مديريت نظام پولي در برخي از كشورها 
بي��ن ۳ نقش و وظيفه ف��وق تمايز قائل ش��ده و وظايف و 
اختيارات مذكور را در دو سازمان مختلف توزيع نموده اند. 
بدين ترتيب كه امور قانونگذاري و نظارت در يك سازمان 
ويژه و مستقل و اعمال سياست هاي پولي به بانك مركزي 
محول ش��ده اس��ت. اگرچه رويه مذكور الزام��ي نبوده و 
كشورهايي كه اين تقس��يم بندي را قائل شده اند به يك 

اصل مس��ّلم پايبند بوده اند و آن هم بحث استقالل كامل 
 )Monetary issues( امور سياست هاي پولي و بانكي
از سياست هاي مالي )Financial issues( بوده است. به 
عنوان مثال مي توان از كشور تركيه نام برد كه با جداسازي 
امور مقرراتي و نظارتي از وظايف اعمال سياست هاي پولي و 
ايجاد نهادي جديد در كنار بانك مركزي به جنگ مشكالت 
بانك��ي اواخر دهه 90 ميالدي رف��ت و به انجام اصالحات 
بانكي در سال هاي اوليه قرن بيست و يكم در نظام بانكي 
تركيه پرداخت. بدين منظور الزم است قانون پولي و بانكي 
كش��ور با عنايت به ۳ اصل فوق االش��عار و با لحاظ نمودن 
اس��تقالل كامل امور پولي و بانكي و ب��دون دخالت دولت 
بازنگري گردد. اين مّهم كه هر ۳ وظيفه يا نقش هاي مذكور 
در چارچوب يك س��ازمان )بانك مركزي( و يا دو سازمان 
مستقل از يكديگر )بانك مركزي و نهاد مقرراتي و نظارتي( 
در قانون ديده ش��وند امري اس��ت كه بر اساس چگونگي 
هماهنگي هاي الزم و تعامل نزديك و اثربخش سازمان ها 
در چارچوب سياست هاي كالن اداري كشور مي تواند مورد 

عنايت قرار گيرد.
در عين حال شناس��ايي بانك هاي هم س��نخ و همگن و 
برنامه ريزي براي ادغام آنها جهت ايجاد بانك هاي توانمندتر 
از ديگر راه كارهايي است كه مي تواند مورد مطالعه قرار گيرد.

   پيش�نهادهايي درب�اره مش�كالت و مس�ائل 
مبتال به امروز بانك ها

مدي��ران ارش��د نظام بانك��ي ن��ه مخالف پياده س��ازي 
استانداردهاي بين المللي هستند و نه مخالف رعايت مقررات 
احتياطي و شفاف سازي نظير IFRS و امور تطبيق. ليكن 
در شرايط حساس كنوني حياتي ترين وظيفه و اقدام آنها و 
تمام دست-اندركاران اقتصادي كشور ساماندهي به شرايط 
بيمار پيش گفته و اصالح سياست هاي اقتصادي مرتبط با 
آنها و مقابله با چالش هاي پيش رو است تا با كاهش و حذف 
ريسك سيستماتيك، زمينه حفظ و ارتقاء اعتماد عمومي 

را به كل نظام اقتصادي كشور فراهم آورند.
متقاباًل اصرار به پياده سازي استانداردهاي هر چند صحيح 
ولي بدون عنايت به شرايط محيطي ناهنجار كنوني، و دامن 
زدن به كاهش اعتماد عمومي نس��بت به شبكه بانكي به 
لحاظ مسائلي كه بانك ها نه تنها موجد و مسبب آن نبوده، 
بلكه خود قرباني آن هستند، صرف نظر از جفايي كه بر آنها 
است، حامل آثار دهش��تناكي خواهد بود كه تر و خشك 
را با هم خواهد س��وزاند. هميشه فرصت براي پياده سازي 
استانداردهاي سازنده وجود خواهد داشت مشروط بر آنكه 
پيشاپيش از بروز ش��رايط تحميلي و مخرب پيشگيري 
نموده و شرايط محيطي را براي فعاليت سازنده و كارآ فراهم 

نموده باشيم.
آري مدي��ران بانكي نيز به اصالحات بانك��ي باور و اعتقاد 
دارند، ولي پيش از آن و براي خروج از بن بست موجود نياز 
به انجام اصالحات در مجموع ش��رايط كسب و كار كشور 
است و سيستم بانكي هم تنها يكي از آنها است. باشد كه با 
روان نمودن شرايط محيطي كسب و كارها، سيستم بانكي 
نيز همچون گذشته موتور محرك رشد و توسعه اقتصادي 

كشور باشد.
تهاجمات جفاكارانه به نظام بانكي نه تنها راه را براي توسعه 
اقتصادي و بازارهاي پول و سرمايه نخواهد گشود، بلكه آن 
چنان دامن تمام بنگاه هاي اقتصادي بورسي و غيربورسي 
را )كه تماماً جزو بدهكاران بزرگ به سيستم بانكي هستند( 

خواهد گرفت كه نه نشان از تاك بماند و نه از تاك نشان!
همچنين در خصوص پيشنهادهاي مرتبط با افزايش بهاي 
تمام شده پول بانك ها در سال 1۳9۷ متعاقب انتشار گواهي 
سپرده در پايان س��ال 1۳96 نيز موارد زير را به استحضار 

مي رساند: 
پرداخت مس��تقيم مابه التفاوت هزينه هاي ايجاد ش��ده 
براس��اس محاس��باتي كه بانك ها ارايه مي دهند از محل 

هزينه هاي مورد نظر آن بانك؛
كاهش س��پرده قانوني تا 10درصد براي جبران بخشي از 

هزينه هاي ايجاد شده و بدون هرگونه تبعيض؛
افزايش نرخ سود )جايزه سپرده قانوني( از 1درصد به نرخي 
متناسب جهت جبران هزينه بانك ها ناشي از اعمال نرخ 
۲0درصد در سپرده هاي بلندمدت موضوع بخشنامه فوق؛

تعيين حد اعتباري براي بانك ها متناسب با وضعيت دارايي 
و بدهي و سرمايه هاي آنها و اعطاي تسهيالت با نرخ هاي 

ترجيحي به بانك ها جهت پوشش هزينه هاي نرخ سود؛
افزايش تدريجي كارمزدها و اقدام در جهت فرهنگ سازي 
پرداخت كارمزدهاي جديد در ازاي ارايه خدمات بازنگري 
كارمزدهاي مجاز شبكه بانكي و افزايش )كارمزدهاي ريالي، 
ارزي و ارايه خدمات الكترونيكي و اصالح مدل كارمزدي 

پايانه هاي فروش( ؛
سپرده گذاري منابع ارزان قيمت توسط بانك مركزي نزد 

بانك ها در چارچوب حدهاي اعتباري مصوب؛
صدور مجوز سپرده گذاري شركت هاي دولتي در قالب منابع 

ارزان قيمت نزد بانك هاي خصوصي؛
هماهنگ كردن نرخ سود تسهيالت اعطايي با متوسط بهاي 

تمام شده پول در شبكه بانكي؛ 
كاهش نسبت سپرده قانوني به 10 درصد براي كليه بانك ها 

و بدون هرگونه تبعيض؛
تخصيص يارانه س��ود تسهيالت به بانك ها در هماهنگي 

با دولت.
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بورس كاال در بازار مشتقه
پيرو ص��دور اطالعيه بورس كاال مبني بر اجراي 
بند ۱۰ اقدامات اجرايي ماده الحاقي دستورالعمل 
قراردادهاي آتي در خصوص نمادهاي معامالتي 
قرارداد آتي س��كه طال مدير توسعه بازار مشتقه 
بورس كاال از تغيير اولويت ه��اي بورس كاال در 

بازار مشتقه خبر داد.
به گزارش ايس��نا، عليرضا ناصر پور درباره تغيير 
اولويت هاي بورس كاال در بازار مشتقه گفت: اين 
تصميم با توجه به شرايط بازار نقدي سكه طال و 
نوسان غير عادي قيمت هاي نقدي و در حمايت 
از منافع سرمايه گذاران بازار مشتقه اتخاذ شده 
است.  وي افزود: تغيير اولويت هاي بورس كاال در 
حوزه بازار مشتقه به سمت محصوالت كشاورزي 
پس از موفقي��ت بازار آتي زعفران صورت گرفته 
اس��ت و با توجه ب��ه اينكه تاكنون بي��ش از ۲.۲ 
ميليون قرارداد در بازار آتي زعفران مورد معامله 
قرار گرفته سياس��ت موفق بورس كاال در تغيير 
مس��ير قراردادهاي آتي به س��مت محصوالت 

كشاورزي باعث اتخاذ اين تصميم شده است.
مدير توس��عه بازار مشتقه بورس كاال همچنين 
با اش��اره به مطالبه فعاالن بازار در اين خصوص 
گفت: اين اقدام پاسخ مناس��بي به فعاالن بازار 
اس��ت و برنامه هاي بعدي بورس براي گسترش 
قرارداد آت��ي روي محصوالتي اس��ت كه عمده 
توليد آنها صادراتي است و كشف قيمت مناسب 
آنها در بورس به ارتقاي ش��فافيت بازار صادراتي 
مي انجامد. وي ادامه داد: اين اقدام عالوه بر كمك 
به برندسازي محصوالت مذكور هزينه هاي مبادله 
اين محصوالت را براي مشتريان خارجي كاهش 
مي دهد. ناصرپ��ور در پايان تاكيد كرد: ش��روع 
مجدد معامالت آتي سكه طال با رويكرد افزايش 
عمق بازار و حضور نهادهاي مالي و بازار گردان ها 
همزمان با گسترش دارايي هاي پايه جديد مانند 
طالي آبشده و برخي محصوالت صنعتي صادرات 
محور صورت خواهد پذيرفت كه در زمان مقتضي 

به اطالع بازار رسانده خواهد شد.

بازار سرمايه مسير هدايت 
نقدينگي به اقتصاد واقعي

يك مدرس دانش��گاه و تحليلگر مالي، بازار سرمايه 
توس��عه يافته را مس��يري مطمئن و كارآمد براي 
سوق دهي نقدينگي به اقتصاد واقعي كشور در شرايط 
فعلي دانست. موسي احمدي در گفت وگو با سنا، با 
بيان اينكه چالش هاي پيش روي بازار سرمايه را به 
عنوان يكي از بازارهاي مالي مه��م مي توان از ابعاد 
مختلفي مورد ارزيابي ق��رار داد، گفت: برخي از اين 
كاس��تي ها به دليل نوپابودن آن است و الزم است 
با بالغ ترش��دن بازار س��رمايه و ايجاد زيرساخت ها 
و پيش نيازهاي الزم، زمينه توس��عه و تعميق بازار 
سرمايه فراهم شود. برخي ديگر از نارسايي ها نيز در 
مقطع كوتاه مدت قابل رفع است كه الزم است به آنها 
توجه شود. اين مدرس دانشگاه اظهار كرد: در سال 
۱396، حدود 6۱3 هزار ميليارد تومان تسهيالت 
توس��ط بانك ها به بخش هاي اقتصادي اعطا شده 
است. همچنين ارزش تأمين مالي صورت گرفته در 
بازارهاي اوليه، ثانويه و نهادهاي مالي معادل ۱۰۱.4 
هزار ميليارد تومان بوده ك��ه در اين ميان در حدود 
8۲.9 هزار ميليارد توم��ان از محل بازارهاي اوليه و 
ثانويه بوده و مابقي به مي��زان ۱8.6ميليارد تومان 

مربوط به تأمين مالي نهادهاي مالي است.
وي توضي��ح داد: در مجموع بالغ ب��ر 64.9 ميليارد 
توم��ان انواع ابزارهاي تأمين مالي در بازار س��رمايه 
منتشر شده است كه حدود 88 درصد را اوراق دولتي 
مشتمل بر اوراق اجاره دولتي، اوراق مرابحه دولتي، 
اوراق منفعت دولتي، اس��ناد خزانه اسالمي و اوراق 
مش��اركت دولت، ش��هرداري ها و بانك ها تشكيل 
مي دهند. اين م��درس دانش��گاه و تحليلگر مالي 
خاطرنشان كرد: آمارها حاكي از بانك پايه بودن نظام 
تأمين مالي كشور است و نشان مي دهد كه بازار بدهي 
نيز با وجود توس��عه اي كه در سال هاي اخير داشته 
همچنان نيازمند توجه ويژه اس��ت. احمدي ادامه 
داد: از سوي ديگر الزم است يك بازار مطلوب ضمن 
فراهم س��ازي امكان انتقال وجوه آسان و با حداقل 
هزينه ميان افراد، معرفي ابزارهاي متنوع مالي به آنها 
و فراهم سازي تجميع و تخصيص منابع مالي كوچك 
و بزرگ، كليه اطالعات مورد نياز را در اختيار تمامي 
ذي نفعان بازار قرار داده و زمينه قيمت پذيري همه 
آنها در ش��رايط رقابتي بازار و برخورداري از حداقل 

ريسك را فراهم كند.
وي افزود: در يك نگاه گذرا مش��خص است كه بازار 
سرمايه كشور با وجود پيش��رفت هاي بسيار، فاقد 
برخي مشخصه هاي يك بازار توسعه يافته است و تا 
رسيدن به آن، راهي طوالني در پيش روي دارد كه 

دستيابي به اين هدف نيازمند عزم ملي است.
اين مدرس دانشگاه توضيح داد: عدم شفافيت و به 
هنگام نبودن اطالعات يكي از اين موارد است كه با 
وجود تالش هاي انجام ش��ده نيازمند بسترسازي، 
ش��كل گيري س��ازوكارها و نهاده��اي مالي مورد 
نياز و زمينه چيني اس��تفاده از خدمات رتبه بندي، 
تحليلگري مالي و ساير خدمات مشورتي در قالب 

گزارش هاي ساده و همه فهم در بازار است.
احمدي اف��زود: واگذاري بنگاه هاي دولتي و تملك 
دارايي هاي س��رمايه اي نيز از جمله مباحثي بوده 
كه سال هاي س��ال در كشور مطرح ش��ده كه بازار 
سرمايه به عنوان بازاري مهم در اين مسير محسوب 
مي شود. اما عملكرد ايجاد شده در اين زمينه چندان 
قوي نبوده و واگذاري هايي هم كه از س��وي بخش 
عمومي و دولت به بخش خصوصي رخ داده عمدتًا 
به بخش هاي غيردولتي بوده و موارد واگذار شده به 

بخش خصوصي ناچيز بوده است.

»تعادل«درگفتوگوباكارشناسانوضعيتاينروزهايبورستهرانراآسيبشناسيميكند

توسطمديريتامورناشرانمنتشرشد

نبود استراتژي خريد سهام در بورس

پايش»بهموقعبودن«گزارشهايماليناشران

گروه بورس| مسعود كريمي|
 طي معام��الت چند روز اخي��ر ب��ورس اوراق بهادار 
تهران مشاهده مي شود كه رفتار هيجاني معامله گران 
جايگزين رفتار منطقي و عقاليي در بازار شده است و به 
نوعي نبود استراتژي در راستاي خريد و فروش سهام 
شركت هاي بورسي در شرايط فعلي به عنوان بزرگ ترين 
معضل اين روز  ها مطرح مي شود. به هر حال، خريد سهام 
و افزايش تقاضا در يك روز معامالتي و تشكيل صف هاي 
س��نگين فروش در روز معامالتي بعد فقط سيگنال 
رواني بازار را به بيرون از تاالر شيشه اي مخابره مي كند. 
از سويي، هجوم س��فته بازان و نوسان گيري بر مبناي 
تغييرات قيمتي روزانه در كنار واكنش لحظه اي و بدون 
تحليل اين دس��ت از س��رمايه گذاران به ريسك هاي 
متفاوت، از آفت هاي معامالتي بورس كشور محسوب 
خواهد ش��د چرا كه اين نوع خريد و فروش در بازاري 
خارج از سهام رواج دارد و در بازار سرمايه مي تواند اثر 
منفي در كليت بازار بجاي بگذارد. به هر روي، با توجه 
به اينكه رش��د نرخ ارز، ش��ركت هاي صادرات محور و 
كاموديتي محور را با افزايش چشم گيري همراه كرد 
و به نوعي قيمت هاي فروش و س��ودآوري اين دست 
از صنايع را تحت تاثير قرار داد مشاهده مي شود كه به 
دليل برخي از سياست گذاري    هاي نامناسب همچنان 
اين ش��ركت ها با جايگاه واقعي خود فاصله دارند و به 
اعتقاد كارشناسان با توجه به ارقام فعلي دالر، سكه و ارز، 
همچنان بازار سرمايه با توجه به گمانه زني هاي مثبت 
گزارش عملكرد 6 ماهه شركت ها، پتانسيل رو به رشد 

خود را خواهد داشت. 

  مسائل ژئوپليتيك و دخالت
در همي��ن رابطه، مهدي طحاني مديرعامل مش��اور 
سرمايه گذاري آواي آگاه درخصوص فراز و فرود  هاي 
ش��ديد بورس تهران در گفت وگو ب��ا »تعادل« عنوان 
كرد: در مواقعي كه تصميم گيري با اضطرار همراه شود 
بطور قطع تصميمات بطور منظ��م و متمركز گرفته 
نمي ش��ود. وي با اش��اره به نرخ گذاري محصوالت در 
بورس كاالي ايران خاطرنشان كرد: با وجود اينكه بار ها 
بر نرخ بازار ثانويه تاكيد شده است اما مشاهده مي شود 
كه ش��ركت ها محصوالت خود را در بورس كاال با دالر 
4۲۰۰ توماني عرضه كنن��د. چنين عاملي در فضاي 
فعلي منجر به دلسردي سرمايه گذاران در بازار مولدي 
همانند بازار سرمايه شده است. به گفته اين كارشناس 
بازار س��رمايه، اكثر خريداران در بورس كاال از جنس 
توليد كنندگان نيستند و محصولي كه در بورس كاال 
مورد عرضه قرار مي گيرد با 3 برابر قيمت خارج از اين 
بازار به توليد كننده واقعي به فروش مي رس��د. مهدي 
طحاني با اش��اره به اينكه چنين عامل��ي باعث انتقاد 
مديران ش��ركت ها و سهامداران نيز شده است، تاكيد 
كرد: . نامه نگاري هاي مختلف، آزادس��ازي قيمت  ها 
و دوباره جايگزين ش��دن قيمت 4۲۰۰ توماني باعث 

به هم خوردن هارموني سرمايه گذاري در بازار سرمايه 
ش��د و نتيجه آن در معامالت روز ش��نبه و يك شنبه 
بورس تهران قابل مشاهده اس��ت. مديرعامل مشاور 
س��رمايه گذاري آواي آگاه معتقد اس��ت نا آرامي هاي 
سوريه و مسائل ژئوپلتيك اطراف كشور باعث شده است 
كه بازار غير مولد و سفته بازانه دالر و طال رشد كند و بازار 
سرمايه منفي شود. اين تحليلگر بازار سرمايه با اشاره به 
بازار  هاي موازي نيز گفت: طي معامالت روز گذشته بازار 
طال و سكه با افزايش  همراه شدند اما متاسفانه هيچ رقم 
مشخصي براي دالر و سكه در كشور قابل تصور نيست 
و اين موضوع بدترين اتفاق براي اقتصاد در نظر گرفته 
مي شود. با اين حال، فضاي آتي بازار سرمايه بطور قطع 

صعودي خواهد بود.

  تحليل تكنيكال جواب گو نيست
وي با بيان اينكه قيمت ۱۲۰۰۰ توماني دالر هيجاني 
اس��ت، اذعان داش��ت: در حال حاضر قيمت س��هام 
شركت هاي بورسي حداقل بايد با 5۰ درصد افزايش 
همراه ش��ود تا به نوعي با دالر فعلي منطبق شود. اين 
در حالي است كه تحليل تكنيكال در يك فضاي آرام، 
منطقي و با ثبات مي تواند درس��ت باشد اما در فضايي 
كه روزانه نرخ ها دستخوش تغيير مي شوند بطور قطع 
تكنيكال هم ديگر جواب گو نخواهد بود. مهدي طحاني 
معتقد است خريد و نگه داري سهام به عنوان نخستين 
استراتژي س��رمايه گذاري مطرح مي شود. از سويي، 
با توجه به تضعيف ريال در ش��رايط فعلي، يك دارايي 
مولد از جمله سهام مي تواند عالوه بر كمك به اقتصاد 
كشور، باعث مصون ماندن افراد در برابر كاهش قدرت 
خريد مي شود. اين كارشناس بازار سرمايه بيان كرد: 
متاسفانه فرهنگ سرمايه گذاري و سهامداري در كشور 
وجود ندارد بر اين اساس، سرمايه گذاراني كه وارد بازار 
مي شوند با هيجان اقدام به خريد و فروش مي كنند. در 
همين حال، با نگاهي به فرآيند معامالتي اين دست از 
افراد مشاهده مي شود كه خريد و فروش ها با زيان در 

حال انجام است.  
بر اين اساس، صندوق هاي س��رمايه گذاري براي اين 
موضوع در سهام، طال و... تعبيه شده است كه مردم با 
اس��تفاده از خدمات سبدگرداني شركت ها مي توانند 
ميزان قابل توجهي از ريسك معامالتي خود را كاهش 
دهند. وي تاكيد كرد: مردم براي س��رمايه گذاري در 
فضاي فعلي مي بايست از خدمات حرفه اي شركت هاي 
سبدگرداني داراي مجوز سبدگرداني استفاده كنند تا 
بتوانند در بازار بورس به سود برسند و نه اينكه صرفا از 

چنين بازاري فقط زيان نصيبشان شود.
مديرعامل مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه تصريح كرد: 
كسب و كار و بطور كلي اقتصاد كشور دوست دار تورم 
اس��ت. اگر فرض بر اين موضوع است كه روند حركتي 
دالر رو به افزايش خواهد بود بطور قطع در پي اين مهم 
بازار س��رمايه هم با افزايش مواجه مي شود. از سويي، 

از منظر تحريم ش��ايد حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از لحاظ 
مقداري فروش، ش��ركت ها منفي ش��وند اما از لحاظ 
ريالي ش��ركت ها در وضعيت فوق الع��اده جذابي قرار 
دارند و داراي محصوالتي با قيمت ارزنده هستند. بر اين 
اساس،  پيش بيني شود كه سهام شركت ها با سودآوري 
و افزايش قيمت��ي همراه خواهند ش��د. اين در حالي 
است كه تحريم براي س��ال ۱39۲ هم وجود داشت و 
همزمان با اين موضوع قيمت ها در بورس تهران با ثبت 
ركورد  هاي جديد رو به افزايش ب��ود و در حال حاضر 

همچنين فضايي در معامالت موجود است. 

  ضرورت حمايت جدي دولت و مجلس
از سويي ديگر، حميدرضا مهرآور مديرعامل كارگزاري 
بانك سامان ريزش هاي چند روز اخير بورس تهران را 
طبيعي دانس��ت و در گفت وگو با »تعادل« بيان كرد: 
خريداران سهام با يك هدف مشخص قيمتي در بورس 
كشور اقدام به فعاليت مي كنند، بنابراين زماني كه بازار 
به قيمت مورد نظر سهامداران دست  يابد بطور قطع با 
عرضه سهام در معامالت مواجه مي شويم. اين در حالي 
اس��ت كه در بازار  هاي بين المللي همچنين رويدادي 
رخ مي دهد كه اين مهم نشان از رفتار حرفه اي در بين 
معامله گران است. وي با اشاره به انتظارات قيمتي در 
بازار سهام نيز خاطرنشان كرد: بازار سرمايه نسبت به 
مبناي اطالعات اقتصادي و سياسي بسيار حساس عمل 

مي كند. بر اين اساس در صورتي كه شرايط به گونه اي از 
طرف دولت و مجلس فراهم شود كه نقش بازار سرمايه 
بيش از گذش��ته براي جامعه آش��كار شود بطور قطع 
منابع وارد اين بازار خواهد شد. اما اينكه گفته مي شود بر 
اساس تحليل تكنيكال آينده بازار قابل پيش بيني است، 
اصال درست نيست چرا كه اين نوع از تحليل با توجه به 
اطالعات گذشته صورت مي گيرد و بطور معمول روند 
معامالت تحت تاثير چنين پيش بيني هايي قرار نخواهد 
گرفت. اين كارشناس بازار سرمايه معتقد است در ساير 
بازار  هاي مالي از جمله ارز و سكه متاسفانه حباب زيادي 
وجود دارد و تحليل اين موضوع مي بايست به صورت 
شفاف در جامعه عنوان شود در چنين شرايطي يقينا 
نقدينگي به صورت هوش��مند بازار سرمايه را بهترين 
گزينه سرمايه گذاري انتخاب خواهد كرد. مديرعامل 
كارگ��زاري بانك س��امان با اش��اره ب��ه كليت فضاي 
اقتصادي تصريح كرد: در حال حاضر ميزان نقدينگي 
بسيار مطلوبي در س��طح جامعه وجود دارد و با سوق 
آن به س��مت بازار س��هام بطور قطع شرايط بهتري را 
تجربه خواهيم كرد. به گفته حميدرضا مهرآور ضرورت 
حمايت بخش دولتي از مكانيسم بازار سرمايه در شرايط 
فعلي به شدت احساس مي ش��ود. از طرفي، در زمينه 
اقدامات مثبت دولت طي چند وقت اخير مي توان به 
هزينه هاي فروش و ميزان دريافت ماليات از شركت ها 
كه با كاهش همراه شده اس��ت اشاره كرد چرا كه اين 

موضوع در نهايت باعث كاهش قيمت تمام شده سهام 
يا بطور كلي معامله براي سرمايه گذاران خواهد شد.

  لزوم توسعه ابزاري بورس
اين تحليلگر بازار سرمايه ابراز داشت: توسعه ابزار هاي 
جديد در بازار سهام و ۲ سويه كردن معامالت از اهميت 
زيادي برخوردار اس��ت. در حال حاضر سرمايه گذاران 
داخلي فقط از افزايش هايي كه صورت مي گيرد س��ود 
مي برند اما در بازار  هاي جهان��ي افراد عالوه بر اين مهم 
از روند كاهش قيمتي بازار سهام هم منتفع مي شوند. 
از همين رو، در چنين شرايطي بازار سرمايه براي افراد 
جذاب تر خواهد شد چرا كه سود فقط در روند افزايشي 
نخواهد بود و مدار ريزشي هم براي سرمايه گذاران داراي 
سود است. مديرعامل كارگزاري بانك سامان درخصوص 
ميزان رشد دالري و بنيادي سهام شركت ها نيز افزود: ارز 
نقش پر رنگي را در صعود نماگر بازار س��هام ايفا كرد اما 
بخش بنيادي هم قابل توجه است چرا كه گزارش هاي 
منتشر شده 3 ماهه و اخباري كه در خصوص گزارش هاي 
6 ماهه به گوش مي رس��د بيانگر روند مثبت عملكرد 
شركت ها است. حميدرضا مهرآور عنوان كرد: هر اندازه 
كه ميزان پيش بيني  در بازار سرمايه افزايش پيدا كند در 
نقطه مقابل ميزان ريسك پذيري سرمايه گذار با كاهش 
همراه خواهد شد. بر اين اساس، عدم پيش بيني پذيري 
بازار مي تواند افراد را در حوزه سرمايه گذاري مردد كند. 

شركت هايي كه گزارش فعاليت ماهانه خود را به موقع 
منتشر كرده اند از ۲6۲ شركت در اسفند ماه 96 به 3۱6 
ش��ركت در تير ماه 97 افزايش يافته است. همچنين 
تا تاريخ تهيه اين گزارش )۱4 م��رداد ۱397( فقط 5 
شركت در ارايه گزارش  ماهانه تيرماه تأخير يك تا 5 روز 

داشته اند و تعداد يك شركت نيز گزارش نداده  است.
نتايج بررسي گزارش هاي فعاليت ماهانه و صورت هاي 
مالي ميان دوره اي شركت ها نشان مي دهد كه وضعيت 
گزارش��گري ش��ركت ها بهبود يافته و تمايل بيشتر 
شركت ها براي اطالع رساني و افشا و پيگيري هاي انجام 
شده توسط مديريت امور ناشران بورس تهران در اين امر 
دخيل بوده است. به گزارش بورس تهران، طوبي دهقاني 
مدير ناشران با اعالم مطلب فوق گفت: در اجراي وظيفه 
پيگيري ارس��ال به موقع گزارش هاي مالي شركت ها، 
مديريت امور ناش��ران بورس تهران بطور مس��تمر به 
بررسي گزارش هاي ارسال ش��ده توسط ناشران روي 
سايت كدال مي پردازد و در صورتي كه شركتي گزارش 
خود را طبق مواد 7 الي ۱۲ مكرر دستورالعمل اجرايي 
افشاي اطالعات ارس��ال نكرده باشد، مشمول فرايند 
تعليق ش��ده و مكاتبات الزم با ناشران انجام مي شود. 
درضمن عالمت هش��دار در كنار نماد معامالتي ناشر 
درج مي شود تا عموم سرمايه گذاران مطلع باشند كه اين 
شركت ها گزارش هاي خود را به موقع ارسال نكرده اند 
و در سرمايه گذاري با دقت بيشتري عمل كنند. عالوه 
براين طبق رويه اجرايي مواد 38 و 39 دس��تورالعمل 

پذيرش به شركت ها مهلت هاي الزم داده مي شود. 
وي افزود: شركت هايي كه گزارش فعاليت ماهانه خود 
را به موقع منتشر كرده اند از ۲6۲ شركت در اسفند ماه 
96 به 3۱6 شركت در تير ماه 97 افزايش يافته است . 
همچنين تا تاريخ تهيه اين گزارش )۱4 مرداد ۱397( 

فقط 5 ش��ركت در ارايه گ��زارش  ماهانه تيرماه تأخير 
يك تا 5 روز داش��ته اند و تعداد يك شركت نيز گزارش 

نداده  است.
دهقاني وضعيت به موقع بودن اطالع رساني شركت ها به 
لحاظ انتشار اطالعات و صورت هاي مالي ميان دوره اي 
س��ه، 6 و 9 ماهه منتهي به 3۱ خ��رداد 97 و نيز نتايج 
بررس��ي هاي صورت گرفته را اينگونه تش��ريح كرد و 
اظهار داش��ت: تعداد ۱49 ش��ركت صورت هاي مالي 
ميان دوره اي سه ماهه منتهي به 3۱خرداد 97 خود را 
به موقع ارايه داده اند كه در مقايسه با دوره مشابه در سال 
گذشته )۱3۱ ش��ركت، منتهي به 3۱ خرداد 96( ۱4 
درصد افزايش يافته است. همچنين تعداد ۲4 شركت 
نيز صورت هاي مالي ميان دوره اي شش ماهه منتهي به 
3۱ خرداد 97 خود را به موقع ارايه داده اند كه در مقايسه 
با دوره مشابه در سال گذشته )۱9 شركت، منتهي به 3۱ 

خرداد 96( ۲6 درصد افزايش يافته است.
وي ادامه داد: عالوه بر اين تعداد ۲4 شركت صورت هاي 
مالي ميان دوره اي نه ماهه منتهي به 3۱ خرداد 97 خود 
را به موقع ارايه داده اند كه در مقايس��ه با دوره مشابه در 
سال گذشته )۲۰ ش��ركت، منتهي به 3۱خرداد 96( 
۲۰ درصد افزايش يافته اس��ت. مدير ناش��ران بورس 
ته��ران اجرايي ش��دن اصالحات دس��تورالعمل هاي 
پذي��رش و افش��ا و پيگيري هاي صورت گرفت��ه را در 
تسريع اطالع رساني موثر دانست و يادآوري كرد: سال 
گذشته برخي از ش��ركت ها در ارايه صورت هاي مالي 
ميان دوره اي )س��ه ماهه، شش ماهه و نه ماهه( تاخير 
بيش از يك ماه داشته اند كه با اجرايي شدن اصالحات 
دستورالعمل هاي پذيرش و افشا و پيگيري هاي صورت 
گرفته از شركت ها اين ميزان تأخير، كاهش قابل توجهي 

داشته است.

شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت 
روز گذش��ته با كاهش ۲433 واحد ب��ه رقم ۱33 هزار 
و 676 واحد رس��يد. آنطور كه نماگرهاي بازار نش��ان 
 مي دهد، ش��اخص كل هم وزن نيز در روز يك ش��نبه
3۱ واحد عقب نش��يني كرده و به رقم ۲۱ هزار و 6۲8 
واحد رس��يد. ارزش روز بازار ديروز به حدود 5۱۰ هزار 
ميليارد تومان رس��يد. در اين روز، معامله گران بورس 

اوراق به��ادار تهران بيش از ۲.4 ميلي��ارد برگه بهادار و 
اوراق به ارزش 658 ميليارد تومان و در قالب ۱5۲ هزار 
نوبت معامله دادوستد كردند.  روز يك شنبه، شاخص 
قيمت وزني ارزش��ي نيز 7۱۱ واحد افت كرده و به رقم 
39 هزار و ۱۰۰ واحد رس��يد. شاخص قيمت هم وزن 
۲۲ واحد كاه��ش يافته و به رقم ۱5 ه��زار و 3۲ واحد 
رسيد. شاخص آزاد ش��ناور با افت ۲769 واحد به رقم 

۱4۲ هزار و 395 واحد رسيد. شاخص بازار اول بورس 
با ۲۱۲6 واحد كاهش به رقم 97 هزار و 9۰6 واحد رسيد 
و ش��اخص بازار دوم با رقم 3۲45 واحد كاهش به رقم 
۲68 هزار و 99۰ واحد رسيد.  در اين روز عمده نمادهاي 
بورسي مانند فوالد، فملي، كگل، پارسان، فارس، تاپيكو، 
پارس، در كاهش شاخص بورس موثر بوده اند. نمادهاي 
پربيننده بورسي نيز مربوط به شركت هاي پتروشيمي 

پارس، فوالد مبارك��ه اصفهان، س��ايپا، پااليش نفت 
بندرعباس، ملي صنايع مس ايران، پااليش نفت اصفهان 

و سرمايه گذاري نفتو گاز و پتروشيمي تأمين بوده اند.

  80 هزار معامله در فرابورس
روز گذش��ته معامالت فرابورس ايران در بازار اوراق با 
درآمد ثابت با جابه جايي يك ميليون و ۱۲۰ هزار ورقه 
به ارزش بيش از 9۰7 ميليارد ريال دنبال شد كه نماد 
»اخزا6۱۰« با تغيير مالكي��ت بيش از ۱۲۱ هزار ورقه 
ب��ه ارزش بالغ بر 89 ميليارد ريال، بيش��ترين حجم و 
ارزش معامالتي را در اين ب��ازار از آن خود كرد. در اين 
بازار همچنين فردا تعداد 5 ميليون و ۱36 هزار و 8۲7 

ورقه اس��ناد خزانه اس��المي متعلق به سازمان تامين 
اجتماعي به صورت عمده عرضه خواهد شد؛ اين سري 
از اس��ناد خزانه در نمادهاي معامالتي »اخزا6۰44«، 
»اخ��زا6۰54«، »اخ��زا6۱۲4«، »اخ��زا6۱34«، 
»اخ��زا6۱44«، »اخزا6۱54« و »اخ��زا6۲۲4« روي 
تابلو مي روند. نگاهي به معامالت سهام در فرابورس نيز 
بيانگر دست به دست شدن بيش از 366 ميليون سهم 
به ارزش بيش از يك هزار و 4۲ ميليارد ريال در مجموع 
دو بازار اول و دوم است كه در پايان اين معامالت نماد 
»ذوب« با حجم معامالت افزون بر ۱۲۰ميليون سهمي 
به ارزش نزديك به ۲۱8 ميليارد ريال، بيشترين حجم 

و ارزش معامالتي را در اختيار گرفت.

نزول دسته جمعي شاخص ها
نگاهيبهمعامالتبورسوفرابورسنشانداد
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هزينه فعاليت اقتصادي 
غيرمولد  افزايش يابد

احتكار 3 هزار و 600 تن برنج 
در انبارها 

عمان؛  محلي براي صادرات 
مجدد كاالهاي ايراني

رئيس ات��اق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي 
سمنان گفت: نداشتن استراتژي مشخص مالي و نظام 
پولي استاندارد در كشور باعث شده برنامه ريزي براي 
هدايت نقدينگي به سمت توليد توفيقي نداشته باشد 
و سرگرداني نقدينگي  به صورت متناوب آشفتگي 
بازارها را رقم بزند. علي اصغ��ر جمعه اي، با تاكيد بر 
اينكه نظام مالي و پولي ايران نابسامان است و برمبناي 
توليد و كمك به بخش هاي مولد ساخته نشده، افزود: 
در اين شرايط نرخ تورم تمايل به رشد افسارگسيخته 
دارد؛ چراكه رش��د نقدينگي حاصل از فعاليت هاي 
غيرمولد اس��ت و همپاي آن كاال و سرمايه در كشور 
ايجاد نمي شود در نتيجه همواره تقاضا بر عرضه برتري 
دارد. جمعه اي ادامه داد: در يك اقتصاد سالم، ايجاد 
ثروت و پول جز از طريق توليد سالم اتفاق نمي افتد در 
نتيجه به ازاي هر ميزان پولي كه به موجودي جامعه 
افزوده مي شود، كااليي نيز توليد شده است كه باعث 
مي ش��ود تعادل اقتصاد حفظ شود. او با اشاره به نرخ 
سود باالي بانكي تصريح كرد: در ايران حفظ ارزش 
نقدينگي در برابر تورم با تخصيص سود انجام مي شود 
و ميزان آن بر اساس همان نرخ تورم مشخص شده 
است از سوي ديگر تخصيص سود باال به سپرده هاي 
بانكي مستقيمًا به رشد نقدينگي دامن مي زند و در 
يك چرخه معيوب باز هم نرخ تورم به واس��طه رشد 
نقدينگي و نب��ود كاال در ازاي آن باال مي رود. رييس 
اتاق سمنان گفت: آمارها رقم نقدينگي اقتصاد ايران 
را 1600هزار ميليارد تومان ذكر مي كنند كه بخش 
عمده آن به صورت سپرده هاي بلندمدت با نرخ سود 
15 تا 20 درصد در بانك ها رسوب كرده است و ساالنه 
حداقل 350 هزار ميليارد تومان سود به آنها تخصيص 
مي يابد يعني روزانه رقمي در حدود هزار ميليارد تومان 
به نقدينگي كشور اضافه مي شود كه اغلب ناشي از 
فعاليت اقتصادي مولد نيست. جمعه اي تأكيد كرد: 
رش��د نقدينگي در اقتصاد يك اتفاق عادي است اما 
در اقتصاد ايران اين افزايش با توليد ايجاد نشده و اگر 
مي خواهيم از همين نقطه اي كه هستيم به سمت يك 
اقتصاد سالم حركت كنيم چاره اي نداريم جز اينكه كل 
امكانات و مشوق هاي اقتصادي را در اختيار توليد قرار 
دهيم و هزينه فعاليت غيرمولد را با ابزارهاي تعزيري و 
ماليات باال ببريم تا نقدينگي براي حفظ ارزش و كسب 

بازده چاره اي جز ورود به حوزه توليد نداشته باشد.

ناصر حسيني تبريزي رييس اتحاديه چلوكباب 
درب��اره وضعي��ت فع��االن اي��ن صن��ف، اظهار 
كرد: نوس��انات ن��رخ ارز موجب كاه��ش درآمد 
رس��توران دارها و افزايش فشار اقتصادي بر روي 
كارگران شده است. وي به وارداتي بودن مواد اوليه 
از قبيل گوشت و كره اشاره كرد و گفت: نوسات نرخ 
ارز موجب افزايش قيمت گوشت، كره و ساير مواد 
اوليه شده اين افزايش قيمت ها قدرت خريد مردم 
را كاهش داده اس��ت. رييس اتحاديه چلوكباب و 
چلو خورش��ت بيان كرد: ليس��ت قيمت ها از ماه 
رمضان تا ماه رمضان سال بعد تاييد مي شود اما در 
شرايط كنوني به دليل نوسات نرخ ارز هر پرس غذا 
قيمت ثابتي ندارد. حسيني تبريزي درباره قابليت 
جايگزيني مواد اوليه داخل كشور افزود: توليدات 
داخلي در صورتي قابليت جايگزيني محصوالت 
خارجي را دارند كه توليدكنندگان با وجود افزايش 
قيمت ها به عرضه محصوالت خ��ود بپردازند و از 
احتكار آن خودداري كنند. وي ادامه داد: در حال 
حاضر 3 هزار و 600 تن برنج در انبارها احتكار شده 
اين در حالي اس��ت كه هيچكس پاسخگوي اين 

بي نظمي ها در بازار نيست.

اعضاي اتاق مشترك ايران و عمان و تشكل هاي فعال 
اقتصادي اين حوزه در اتاق اي��ران گردهم آمدند تا 
 اثرات تحريم بر روابط تجاري دو كشور را بررسي كنند.
در اين جلس��ه موانع پيش روي تجارت با پادشاهي 
عمان در زمينه روابط بانكي، خطوط كش��تيراني، 
بيمه و تامين س��وخت كشتي ها، س��رمايه گذاري 
مشترك، چگونگي ش��ركت در مناقصات، مشكل 
حم��ل و نق��ل كانتينره��اي يخچالي ب��ه صحار، 
موانع بهداش��تي ص��ادرات محص��والت غذايي در 
داخل كش��ور، هزينه ب��االي تاييد م��دارك، عدم 
تاييد قراردادها توس��ط اتاق عمان و فعاليت اندك 
 بانك هاي ايراني در عم��ان را مورد بحث قرار دادند.
رييس اتاق مش��ترك ايران و عمان در اين جلس��ه 
با گالي��ه از تجاري كه ب��ا وجود تالش ه��اي زياد 
براي راه ان��دازي خطوط كش��تيراني بندرعباس و 
خرمش��هر به بندر صحار، كاالي خ��ود را از طريق 
ش��ارجه ارس��ال مي كنن��د، گف��ت: بهان��ه نبود 
كش��تي هاي يخچال دار در مس��ير عمان صحت 
 ندارد و اي��ن دو خط در اين زمينه مجهز هس��تند.
محسن ضرابي در خصوص توسعه صادرات آبزيان 
و س��رمايه گذاري مش��ترك گفت: با اتحاديه توليد 
و تجارت آبزيان جلس��ات متع��دد و مفيدي براي 
همكاري هاي متقابل داشته ايم. رييس اتاق مشترك 
ايران و عمان در خصوص شرايط بانكي گفت: عماني ها 
هم به دنبال راهكارهايي هس��تند كه در ارتباطات 
بانكي حداقل آس��يب ها را از تحريم ببينند. بايد در 
اين زمينه منتظر بمانيم اما با اين حال ما با همكاري 
بانك مركزي و سفارت ايران در عمان در حال رايزني 
در اين مورد هس��تيم كه خللي در اين رابطه ايجاد 
نش��ود. وي افزود: با رايزني با صندوق توسعه ملي و 
بانك ها به دنبال آن هس��تيم از طريق تامين مالي 
داخلي براي سرمايه گذاري در عمان بتوانيم از قرارداد 
FTA عمان اس��تفاده كنيم چرا كه هر روز شرايط 
صادرات كاال هاي ايراني به ساير كشورها با مشكالت 
بيش��تري روبرو مي ش��ود و عم��ان مي تواند مكان 
 مناسبي براي صادرات مجدد كاالهاي ايراني باشد. 

اثرات شوك ارزي همچنان دامنگير صنعت

زنجيره توليد به هم ريخته است

گردونه گراني خودرو به نفع دالالن

از فرودين ماه سال جاري و همزمان با اعالم سياست هاي 
دولت و بانك مركزي مبني بر تخصيص ارز 4200توماني، 
با بررسي اين سياست در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كش��اورزي ايران تاكي��د كرديم كه اي��ن تصميم به 
هيچ عنوان عملياتي نيست و چوب حراجي بر منابع ارزي 
كشور است اما متاسفانه ديديم با وجود تاكيد و هشدار 
صاحب نظران بر اجراي نادرس��ت اين شيوه، سياست 
پيشنهادي اجرا شد. بدون توجه به اين مساله كه ماهيت 
تخصيص ارز به اين ش��يوه خود به خود منجر به فساد 
مي شود، براي اولين بار طي 3 ماه حدود 20ميليارد دالر 
ثبت سفارش انجام شد. بسياري اين بخش از مشكالت 
را مي بينند اما مساله اساسي اين است كه زنجيره توليد 
دستخوش التهاب ش��ده و روال كاري صنايع به چالش 
كشيده ش��ده اس��ت. افزايش قيمت كاالهاي وارداتي 
طبيعي مي نمود اما با بر هم خوردن زنجيره توليد شاهد 

مشكالت در بازار در آينده نزديك خواهيم بود.

   چالش زنجيره توليد
در همين رابطه، رييس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني 
ايران اعالم كرد: بسياري از كارخانه ها تعطيل شده اند، 
چراكه به خاطر مش��كل در تامي��ن ارز نمي توانند مواد 
اوليه تامين كنند و ارزي كه بايد تامين كنند نمي دانند 
با نرخ بازار آزاد است يا سامانه نيما يا همان 4200 تومان 

نرخ دولتي!
درپي نوسانات ارزي، سوءاستفاده در بازار و بعضا احتكار، 
برخي صنايع همچون كارخانه هاي نساجي و كارگاه هاي 
توليد پوشاك به دليل كمبود مواد اوليه با مشكل مواجه 
و در م��واردي به تعطيلي كش��يده ش��ده اند كه رييس 
كميس��يون صنايع اتاق بازرگاني ته��ران در اين باره به 
ايسنا گفت: نوسانات نرخ ارز كه در بازار اتفاق افتاده، باعث 
به هم ريختگي در زنجيره تامين شده است و از باب تامين 
مواد اوليه، ماشين آالت و تكنولوژي، توليد و توزيع به هم 
ريخته است و اين برهم ريختگي، مسائل حال حاضر را 
پيش آورده است، چراكه ارز اعالم شده توسط دولت نرخ 

پايه نداشته و دايم در حال تغيير است.
ابوالفضل گلپايگاني روغني اظهار كرد: از معضالت بزرگ 
اقتصاد اين است كه دولت براي ارز قيمت 4200 توماني 
اعالم كرده اما اكنون مي گويد باي��د مابه التفاوت براي 
واردات پرداخت كنيد. بنابراين صنايع دچار سردرگمي 
شده اند و به همين دليل مشكالت صد چندان شده است؛ 
لذا بسياري از كارخانه ها تعطيل شده اند، چراكه به خاطر 
مشكل در تامين ارز نمي توانند مواد اوليه تامين كنند و 

ارزي كه بايد تامين كنند نمي دانند با نرخ بازار آزاد است يا 
سامانه نيما و يا همان 4200 تومان نرخ دولتي!

رييس كميس��يون صنايع اتاق بازرگان��ي ايران با بيان 
اينك��ه كارخانه ها نمي دانند كه با چ��ه نرخي بايد مواد 
اوليه خريداري و توليد كنند و بفروشند، تعطيلي شان را 
امري طبيعي خواند و افزود: عالوه  براين، ساير تغييرات، 
نظارت ها و كنترل ها هم نيز كه وارد بازار شدند آرامش را 
از بازار گرفته است؛ بنابراين كارخانه ها نمي توانند مبنايي 

براي توليدات خوب و مناسب باشند.
گلپايگاني روغني درباره تدبير انديشيده شده براي حل 
اين مسائل گفت: تدبير اصلي بر عهده دولت است و دولت 
بايد نرخ ارز را به تثبيت برساند و نرخ واحد اعالم كند. اما 
پيشنهاد ما اين است كه ارز 4200 توماني از همه اقالم 
برداشته شود، چراكه لزومي ندارد با توجه به اينكه منابع 
ارزي مناس��ب در كشور وجود ندارد، دولت چوب حراج 
به منابع ارزي خود بزند. وي افزود: برداش��تن ارز 4200 
تواني از بسياري از كاالها تورم سنگيني به وجود خواهد 
آورد. اما پيشنهاد اين است كه روي كاالهاي اساسي كه 
در واقع رزق و روزي و معيشت مردم به آن بستگي دارد، 

نهايتًا به محصول نهايي يارانه تخصيص يابد.

   نياز به مدارا با صنعتگران
رييس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران اظهار كرد: 
دولت بايد ارز تخصيصي را يا از كانال سامانه نيما و با نرخ 
۸400 تومان اعالم كند يا اينكه ب��ازار آزاد را با يك نرخ 
باثبات براي توليدكنندگان تعريف كند تا توليد و واردات 

تكليف خود را بداند.
وي تاكيد ك��رد: مابه التفاوت نرخ ارز، نوس��انات زياد و 
هيجاني كه در ب��ازار به وجود آمده، ب��راي بازار توليد و 

صنعت كشور ثباتي را به دنبال نخواهد داشت.
گلپايگاني روغني با بيان اينكه بانك ها مهم ترين مساله 
و عامل در ايجاد چنين مسائل اقتصادي و ارزي در همه 
بنگاه هاي توليدي هستند، تصريح كرد: عالوه براين، نرخ 
بهره هاي بانكي براي تسهيالت صنايع به شدت باالست و 
پرداخت نشدن آن نيز گرفتاري ايجاد كرده است، چراكه 
اين س��ودها داده نمي شود و منابعي براي تخصيص آن 
وجود ندارد. رييس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران 
در رابطه با ارايه تس��هيالت به صنايع كوچك و متوسط 
ني��ز گفت: در حال حاضر س��رمايه و پول��ي در بانك ها 
نيست كه بخواهند براي بنگاه هاي كوچك و متوسط در 
بازار تسهيالت ارايه دهند. وي در خصوص نامه  رييس 
 اتاق بازرگاني ايران به رييس كل بانك مركزي مبني بر 

» بخش��ودگي جرايم و ديركرد صنايع«  اظهار كرد: اين 
موضوع تاكنون به نتيجه اي نرسيده است. البته به نظر 
مي رسد بانك ها نمي توانند چنين كاري بكنند، چون در 
صورت هاي مالي خود سود را نشان داده اند لذا برايشان 
سخت است كه صورت هاي مالي خود را بازنگري كنند 
مگر آنكه واقعا بانك مرك��زي ورود و اعالم كند كه اين 

جرايم را از صورت هاي مالي حذف كنند.

    ضرورت سياست گذاري جديد
واقعيت اين اس��ت كه بخش قابل توجهي از مشكالت 
به دليل مسائل سياست گذاري تحت تأثير شوك ارزي 
دچار چالش شده است. روغني در اين خصوص مي گويد 
با تغيير رياس��ت بانك مركزي و جايگزين ش��دن يك 
اقتصاددان در سمت رياست اين بانك و رونمايي از بسته 
جديد ارزي كشور، جوي كه بابت نوسانات ارزي ايجاد 
شده بود، به نس��بت كاهش پيدا كرده است. با اين حال 
نمي توان ادعا كرد كه مشكالت به طور كامل حل شده 

است. معتقديم تا زماني كه اختالف و تفاضل قيمت ارز 
ميان 3 نرخ وجود دارد، برخي مسائل هنوز به قوت خود 
باقي خواهند ماند و وضعيت موجود همچنان ناپايدار 
اس��ت. همچنين فريال مس��توفي رييس كميسيون 
سرمايه گذاري اتاق بازرگاني در اين رابطه معتقد است 
كه با تغيير ش��خص، اتفاق خاصي نمي افتد. در اقتصاد 
كشور سياست گذاري ها داراي اهميت است و بستگي به 
اين دارد كه اگر ش��خص ديگري را در رأس اين كار قرار 
بدهند و سياست هاي قبلي بخواهد اجرا شود، تغييري 

حاصل نمي شود. 
رييس كميسيون سرمايه گذاري اتاق بازرگاني ايران با 
اشاره به مدت كوتاه فعاليت وزير اقتصاد و دارايي گفت: 
اگر شخصي باشد كه چندين سال سر كار بوده اما فعاليت 
مثبت نداشته، مي ش��ود گفت تغيير بايد صورت گيرد. 
اما تغيير وزير در حال حاضر نمادين است. مستوفي در 
رابطه با ويژگي هاي فرد جديد براي صدارت وزارت امور 
اقتصادي و دارايي اظهار كرد: اگر س��اختار اقتصادي بنا 

بر اساس يك برنامه ريزي درست، منسجم و مشخصي 
انجام نشود، آمدن فرد جديد تغييري ايجاد نمي كند و 
بايد سياست هاي كلي عوض شوند. در واقع تغيير شخص 
وزير اقتصاد و دارايي به تنهايي دردي را دوا نخواهد كرد.

   نياز به ثبات پيش از شوك بعدي
مساله اساسي در حال حاضر اين است كه فقط چند ماه 
تا آغاز تحريم هاي حم��ل و نقل فرصت داريم و طبيعتا 
اين تحريم ها مي تواند اثرات مخربي بر اقتصاد كش��ور 
بگذارد. وضعيت صنايع حتي امروز پيش از ش��روع دور 
جديد تحريم ها عادي نيست و نمي توان انتظار داشت 
كه در آينده با رخ دادن تحريم ها وضعيت حتي به شكل 
فعلي باقي بماند.  مهم ترين اولويت در حال حاضر بايد اين 
باشد كه پيش از شروع شوك تحريم ها صنايع به ثباتي 
نسبي برس��ند و بعضي مشكالت آنها كه اتفاقا ريشه در 
سياست گذاري و فضاي داخلي دارند رفع شوند تا پس 

از آن بتوانيم خود را براي مقابله با تحريم آماده كنيم.

طي چند ماه اخير بازار خودروي كشور به دليل عدم عرضه 
و فروش خودرو توسط دو خودروساز بزرگ، ايران خودرو و 
سايپا دچار التهابات بسياري شده و قيمت ها هر روز باالترمي 
رود اماخودروس��ازان زير بار احت��كار خودرو نرفته و دليل 
اصلي افزايش قيمت را سرمايه هاي سرگردان بازار و وجود 

واسطه ها مي دانند.
از طرف ديگر آنها دليل وجود تعداد زياد خودرو در انبارهاي 
خود را كمبود قطعات و وجود نواقص عنوان مي كنند.اين 
در حالي است كه دوربين هاي صداوسيما چند روز پيش، 
تصاويري از پاركينگ يكي از خودروس��ازان بزرگ كشور 
در استان آذربايجان شرقي را ضبط و پخش كرد كه در آن 
هزاران خودرو احتكار شده، به چشم مي خورد.انتشار اين 
تصاوير به شائبه هاي موجود در رابطه با احتكار خودرو توسط 

خودروسازان دامن زد.

    40هزارخودرو به بازار تزريق مي شود
احمد نعمت بخش دبي��ر انجمن خودروس��ازان ايران از 
تمهي��دات وزارت صنعت، معدن و تج��ارت براي كاهش 
التهاب بازار خودرو خبر داد و اظهار كرد: قرار است براساس 
توافقات به عمل آمده به مناس��بت عي��د غدير خم فروش 
ويژه محصوالت سايپا با قيمت روز در زمان تحويل در اين 
هفته آغاز شود. وي افزود: در اين طرح 20 هزار دستگاه از 
محصوالت سايپا پيش فروش شده و 20 هزار از خودروهاي 
ناقص ايران خودرو كه تأمين قطعات آنها انجام شده، تحويل 

خريداران خواهد شد.
دبير انجمن خودروسازان ايران در خصوص داليل افزايش 

غيرمنطقي قيمت انواع خودروهاي داخلي از جمله پرايد 
كه از مرز 40 ميليون تومان نيز گذشته است گفت: به اعتقاد 
من اين قيمت ها صوري است، عده اي پول هاي سرگردان را 
راهي بازار خودرو كرده و با انتشار تبليغات مختلف درصدد 

افزايش قيمت خودرو هستند.
وي چاره كار بازار س��رگردان خودرو را ف��روش خودرو در 
حاشيه بازار دانست و گفت: با اين روش دست سودجويان 
از بازار خودرو قطع و با كاه��ش خريداران، قيمت خودرو 
تعديل خواهد شد. به نحوي كه با اين روش خريداران واقعي 
با بازش��دن سايت فروش خودروس��ازان موفق به ثبت نام 
خ��ودرو در پيش فروش ها خواهند ش��د. تجربه موفق به 
دس��ت آمده در دهه 70 براي بازار خودرو گواه صادق اين 
ادعاست. در ادامه در گفت وگو با رييس سازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان جوياي اقدامات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در جهت كنترل قيمت ها، عرضه و 
تقاضا و همچنين تحقيق و تفحص از خودروسازان شده ايم 

كه به اين شرح است؛ 

  در حوزه خودروهاي توليد داخل
احتكار نشده است

محمود نوابي رييس سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان در پاسخ به اين پرسش كه آيا به احتكار 
سيستماتيك توسط خودروسازان قايل هستيد، اظهار كرد: 
اعتقاد ندارم ك��ه در حوزه خودروهاي توليد داخل احتكار 
شده اس��ت. وي افزود: اگر احتكاري صورت گرفته باشد، 
وظيفه ماست كه در بازرسي هاي استان تهران و استان هاي 

ديگر به آن بپردازيم زيرا خودرو بافته جدا تافته نيس��ت و 
مانند س��اير كاالها زير ذره بين دقيق بازرسي ها قرار دارد. 
نوابي تاكيد كرد: در بحث خودرو به ما گزارشي داده شد كه 
بر اساس آن تعداد زيادي خودرو توليد شده اما از آنجايي كه 
قطعات موردنياز آن تامين نش��ده است، تجاري نيست و 

نمي تواند وارد بازار شود.
رييس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
يادآوري كرد: در صورتي كه به ما ثابت ش��ود اين گزارش 
صحيح نيست و خودروسازان از عمد اقدام به عرضه قطره 
چكاني خودروب��ه بازار كرده اند، تم��ام اقدامات الزم براي 

برخورد با آنها صورت خواهد گرفت.
وي با اشاره به اين موضوع كه خودرو در كشور ما يك كاالي 
سرمايه اي محس��وب مي ش��ود، گفت: مردم در چند ماه 
گذشته تالش كردند كه نقدينگي خود را به خودرو تبديل 
كنند و اين موضوع به التهاب بازار خودرو دامن زده اس��ت. 
نوابي تصريح كرد: در توليد خودرو به ويژه خودروهاي كم 
تيراژ، هميشه ميزان عرضه نسبت به تقاضا پايين تر بوده و 
همين امر موجب به وجود آمدن اختالف قيمتي شده است 
البته اين اختالف قيمت هيچگاه به جيب خودروس��ازان 
نمي رود. رييس س��ازمان حماي��ت از مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان اعالم كرد: پيشنهادي در حال بررسي است 
كه بر اساس آن در زمان التهاب بازار خودرو، خودروسازان 
بتوانند خودرو را بر اساس قيمت واقعي به بازار بدهند و مابه 
التفاوت آن نيز به حساب دولت واريز شود تا بدين صورت 
دست دالالن و واسطه ها تا حد امكان از بازار پر سود خودرو 

كوتاه و اين كاال به دست مصرف كننده اصلي برسد.

در گفت وگو با نايب رييس اتاق بازرگاني ايران مطرح شد

تعادل در بازار ارز در گرو همكاري تام و تمام پتروشيمي ها
حسين سالح ورزي در گفت وگو با پايگاه خبري اگزيم نيوز 
تداوم مش��كالت ارزي را به عدم عرضه كافي ارز از سوي 
پتروشيمي ها مرتبط دانس��ت و گفت: عرضه ارز از سوي 
پتروش��يمي ها كافي نيست؛ طبيعي اس��ت كه صنايع 
پتروشيمي در قبال امتيازاتي مانند خوراك ارزان و معافيت 
مالياتي كه از دولت دريافت مي كنند، ارز بيشتري به بازار 

عرضه كنند در حالي كه اين اتفاق تا كنون نيفتاده است.
وي خاطرنش��ان كرد: هرچند سياست هاي جديد بانك 
مركزي به نسبت سياست هاي گذشته مناسب تر است 
اما كماكان، عدم مشورت و نظرخواهي از بخش خصوصي 
منجر به تكرار اشتباهات گذشته مي شود. اشتباهاتي كه 
مي توانس��ت با كمك تجربه بخش خصوصي جلوي آن 

گرفته شود.
 نايب رييس اتاق بازرگاني با تاكيد بر پرهيز از شتاب زدگي 
و اتخ��اذ تصميمات خل��ق الس��اعه و رفتارهاي مبتني 
بر آزمون وخطا از س��وي دولت گفت: ش��رايط سياسي 
و اقتص��ادي به گونه اي اس��ت كه بيش از گذش��ته بايد 
در مورد سياس��ت گذاري ها حساس��يت به خ��رج داد؛ 
تصميم گيري هاي ش��تابزده و نادرست مي تواند عالمت 
بحران باش��د در حالي كه بخش عمده اي از مش��كالت 
فعلي را مي توان ب��ا راهكار اصولي حل كرد و آرامش را به 

بازار برگرداند. وي با تاكيد بر اهميت مهار رشد نقدينگي 
در كشور گفت: رشد لجام گسيخته نقدينگي در شرايط 
اقتصادي فعلي اولين اقدامي است كه دولت بايد در دستور 
كار خود قراردهد و انضباط مالي را به سيستم پولي و مالي 
كش��ور برگردانده و اعتماد عمومي را نسبت به خود احيا 
كند؛ كوچك ش��دن دولت، شفافيت و قاطعيت در حوزه 
مبارزه با فس��اد خصوصا در حوزه ارزي و عزم جدي براي 
برداشتن رانت در بخش هاي مختلف از جمله حركت هايي 
اس��ت كه همواره مطالبه بخش خصوصي از دولت بوده 
است. حسين سالح ورزي بيان داشت: در حالي كه همگي 
بر اهميت كوچك سازي دولت و كاهش هزينه ها متفق 
القول هستند، باز هم زمزمه هاي تفكيك وزارت خانه ها 
شنيده مي شود و به نظر نمي رسد تصميم جدي براي اين 
هدف در دس��تور كار دولت باشد؛ هرچند سياست هاي 
جدي��د ارزي يك گام رو به جلوس��ت اما كم��اكان عزم 
جدي تري براي ريشه كن كردن فساد الزم است. به گزارش 
اگزيم نيوز با توجه به حاد شدن مشكالت زنجيره فوالد در 
ماه هاي اخير به واسطه سياست هاي ارزي، اتاق بازرگاني 
ايران ضمن نامه اي پيشنهادات خود را براي حل مشكل 
موجود به دولت ارايه كرده اس��ت. رييس اتاق بازرگاني 
در اين نامه پيشنهاد داده اس��ت نرخ خوراك واحدهاي 

پتروش��يمي از معادل دالر 3۸000 ريال و نرخ محاسبه 
فروش مواد پتروشيمي در بورس كاال از 42000 ريال به 

نرخ بازار ثانويه تغيير كند.
اتاق بازرگاني خواهان برداش��تن سقف رقابت قيمت در 
بورس كاال براي جلوگيري از شكل گيري رانت جديد در 
عرضه محصوالت پتروشيمي شده است و از دولت خواسته 
است غربالگري پروانه هاي بهره برداري صنايع پايين دستي 
با اتكا به اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده دارندگان 
اين پروانه ها، به نحوي كه فعال بودن واحد مربوطه با احراز 
فروش محصوالتش و وصول و واريز ماليات ارزش افزوده 

مزبور احراز و پروانه هاي ص��وري از رده خارج گردد. لغو 
معافيت مالياتي صادرات مواد اوليه پتروش��يمي از ديگر 
پيشنهادات ارايه شده از سوي پارلمان بخش خصوصي 
است؛ اتخاذ اين سياست مي تواند به برابر شدن مطلوبيت 
فروش اين مواد در داخل كشور با صادرات آنها كمك كند.
همچنين لغو استرداد ماليات ارزش افزوده صادرات مواد 
اوليه پتروش��يمي به جهت حفظ رقاب��ت پذيري توليد 
صنايع پايين دستي پتروشيمي، پيشنهادي است كه در 
صورت تحقق آن دولت مي تواند معادل اثر هزينه اي آن را 
در تعيين نرخ خوراك واحدهاي پتروشيمي لحاظ كرده 
و باعث تعديل در بازار ارز شود. سالح ورزي همچنين در 
مورد دو مصوبه هي��ات مقررات زدايي با عنوان »كارمزد 
ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت« و »محاسبه كارمزد 
گواهي ارزيابي انطباق كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد 
اجباري« گفت: سازمان  توسعه تجارت براي صدور گواهي 
ثبت س��فارش، مضربي از ارزش كاال را به عنوان كارمزد 
دريافت  مي كند كه البته ممكن است اين  ثبت سفارش 
منتج به واردات نيز نشود و كارمزد پرداخت شده نيز ديگر 
قابل بازگشت نيست. از اين رو فعاالن اقتصادي معتقدند 
كه نحوه محاسبه اين كارمزد عادالنه نيست. بر اين اساس 
در هيات مقررات زدايي پيشنهاد شد كه سازمان توسعه 

تجارت به ج��اي دريافت ضريبي از  ارزش  كاالي  وارداتي  
ارزش  خدمات خود را محاسبه كرده و دريافت كند.  البته  در 
اين  مورد هنوز تصميم گيري نهايي صورت نگرفته و مقرر 
شده است كه سازمان توسعه تجارت تا تاريخ دهم مهرماه 
سال جاري با هماهنگي سازمان حمايت توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان نسبت به تعيين  تعرفه و ارايه مستندات 
قيمت تمام ش��ده خدمات خ��ود اقدام كن��د و در هيات 

مقررات زدايي به تصويب برساند.
 او افزود: همچنين سازمان استاندارد نيز براي  صدور گواهي  
انطباق با  استاندارد  كاالهاي  وارداتي مشمول  استاندارد 
اجباري، هزينه اي را معادل ۸ در هزار ارزش  كاالها دريافت 
 مي كرد كه اين مساله در شوراي  گفت وگوي  دولت  و بخش 
خصوصي  و  در كميته  ماده 12  مطرح شد و مقرر شد كه 
اين سازمان، ارزش خدمات خود را محاسبه  كرده و دريافت 
كند. اين مصوبه نيز به سازمان استاندارد ارسال شده است و 
سازمان بايد پيشنهاد خود را ظرف يك ماه آينده به سازمان 
حمايت و دبيرخانه هيات مقررات زدايي اعالم كند. تا پس 
از بحث و بررسي به ش��وراي عالي استاندارد ارسال شود. 
ضمن اينكه اين مصوبه در تدوين بودجه سال آينده دولت 
نيز داراي اهميت است و در نتيجه بايد روند آن با دقت و 

سرعت بيشتري پيگيري شود.

  شرايط سياسي و اقتصادي به گونه اي 
اس�ت كه بيش از گذش�ته باي�د در مورد 
سياس�ت گذاري ها حساس�يت به خرج 
داد؛ تصميم گيري هاي شتابزده و نادرست 
مي تواند عالمت بحران باشد در حالي كه 
بخ�ش عم�ده اي از مش�كالت فعل�ي را 
مي توان با راهكار اصولي حل كرد و آرامش 

را به بازار برگرداند

برش

  قيمت بازار و كارخانه به هم نزديك مي شود
 ريي��س س��ازمان حماي��ت از مص��رف كنن��دگان و 
توليدكنن��دگان خب��ر داد: برنام��ه اي در وزارت صمت 
در حال تدوين اس��ت كه بر اس��اس آن قيمت خودرو از 
كارخان��ه تا بازار به حداقل برس��د. وي ب��ا توضيح اينكه 
زماني ك��ه عرضه كااليي از تقاضاي آن بيش��تر باش��د، 
بايد قيمت آن آزاد ش��ود، گفت: در س��ال هاي گذشته با 
نظارت غيرمستقيم س��ازمان حمايت، خودروها در بازار 
خريد و فروش مي شد ونمايندگي ها با يكديگر در رقابت 
بودند.اما پس از جريان هاي ارزي پيش آمده در چند ماه 
گذشته، فضاي قيمتي به هم خورده و در نتيجه بايد ميزان 
كنترل ها و بازرس��ي هاي ما بيشتر شود. نوابي بيان كرد: 
بازار خودرو داخلي م��ا تحت نظارت نظام قيمت گذاري 
اس��ت كه وزارت صمت آن را كنت��رل مي كند. وي ادامه 
داد: قيمت هاي خودروهايي كه از كارخانه مي آيد، شناور 
نيست و قيمت بازار، شناور تعيين مي شود. رييس سازمان 
حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان تاكيد كرد: 
اعالم ش��وراي رقابت مبني بر بررسي فاكتورهاي دخيل 
در تعيين قيمت خودرو، غير كارشناس��ي بود و موجب 

التهاب بازار شد.

   كاهش ۸ ميليون توماني قيمت خودرو
همچني��ن ريي��س اتحاديه صن��ف نمايش��گاه داران و 
فروشندگان خودروي تهران گفت: از ابتداي هفته جاري 
به دنبال انتش��ار خبر عرضه 40 هزار دس��تگاه خودرو از 
سوي خودروسازان، قيمت ها در بازار خودروهاي داخلي 
نزولي ش��ده و تا حدود ۸ ميليون تومان نيز كاهش يافته 
است. سعيد موتمني اظهار كرد: افزايش قيمت رخ داده 

در ب��ازار خودروهاي داخلي در يك ماه اخير واقعي نبوده 
و ناشي از جوس��ازي دالالن و سفته بازان است. وي ادامه 
داد: قيمت هاي كذايي كه براي خودروهاي داخلي عنوان 
مي ش��ود قيمت هايي اس��ت كه دالالن و سودجويان در 
سايت هاي فروش اينترنتي آگهي مي كنند و هيج مبناي 
درست و واقعي ندارد. رييس اتحاديه صنف نمايشگاه داران 
و فروش��ندگان خودروي تهران افزود: واقعيت اين است 
كه چند دالل و سفته باز قيمت هاي پرت و نجومي براي 
خودروها در سايت هاي فروش اينترنتي آگهي مي كنند 
و به سرعت اين قيمت ها در شبكه هاي اجتماعي به ويژه 
كانال هاي تلگرامي بازنشر شده و به عنوان قيمت خودرو 
بين مردم دهن به دهن ش��ده و جا مي افت��د. وي با بيان 
اينكه با قيمت هاي فعلي مصرف كننده واقعي به هيچ وجه 
اقدام به خريد خودرو نمي كند، خاطرنش��ان كرد: البته 
ديده مي ش��ود كه بعضا برخي افراد به صورت احساسي 
عمل كرده و فريب نرخ بازي دالالن و گفته هاي آنها مبني 
بر آنكه قيمت ها بيش از اين افزايش مي يابد را مي خورند و 
با قيمت هاي نجومي فعلي هم اقدام به خريد مي كنند كه 

البته تعداد آنها بسيار كم است.
موتمني ادامه داد: از روز گذشته با انتشار خبر عرضه 40 
هزار دستگاه خودرو از سوي خودروسازان شاهد كاهش 
قيمت هاي غيرواقعي در بازار خودرو هستيم به گونه اي كه 

تا ۸ ميليون تومان نيز قيمت ها كاهش يافته است.
وي تاكيد كرد: البته قيمت هاي فعلي نيز غيرواقعي 
اس��ت و بايد كاه��ش يابد. عم��ال در ب��ازار خودرو 
خريدار و مصرف كننده واقعي براي اين محصوالت 
با قيمت هاي فعلي وجود ن��دارد و معامله اي در اين 

قيمت ها صورت نمي گيرد.
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توافق دوجانبه امريكا-مكزيك براي كانادا حقارت آميز است

همبستگی فراحزبی در مراسم يادبود »جان مك كين«

»ترودو«ازبحراننفتاسربلندبيرونميآيد

همه عليه ترامپ

گروه جهان| طال تسليمي|
دونالد ترامپ رييس جمهوري اياالت متحده با اعالم 
اينكه نيازي به نگه داشتن كانادا در توافقنامه تجارت 
آزاد امريكاي شمالي نيست، به كنگره درباره مداخله 
در مذاكرات تجاري در اين زمينه هش��دار داد و گفت 
در اينصورت اي��االت متحده را از اين بس��ته تجارت 
سه جانبه خارج مي كند. مذاكرات مقامات امريكايي 
و كانادايي جمعه بي نتيجه خاتمه يافت، اما دو طرف 
وعده دادند مذاكرات را هفته آينده از سر بگيرند كه اين 
مس��اله با اميدواري به دستيابي به توافقي براي نجات 
نفتا همراه بود. اما در آخري��ن تحوالت در اين زمينه، 
ترامپ در توئيتي نوشت: »از نظر سياسي هيچ التزامي 
براي نگه داشتن كانادا در توافق جديد نفتا وجود ندارد. 
اگر نتوانيم پس از چندين دهه سوء اس��تفاده، توافقي 
منصفانه براي اياالت متحده به دست آوريم، كانادا در 
توافق جايي نخواهد داش��ت.« اين در حالي است كه 
مكزيك و امريكا از دس��تيابي به توافقي دوجانبه خبر 
داده اند ك��ه به عقيده ناظران، هم��ان نمونه بازنگري 

شده نفتاست.
به نوشته فارين پالسي، مذاكرات دوجانبه بين مكزيك 
و اياالت متحده دو مس��اله مهم را به كانادا نشان داد: 
اول اين بود كه نش��ان داد عقيده لرد پالمرس��تون در 
اين باره كه »كشورها هيچ دوست يا متحد هميشگي 
ندارند و تنها منافع هميش��گي دارند«، كامال درست 
اس��ت. دوم هم اثبات اين اصطالح قديمي بود: »هيچ 
عمل خوبي بدون مجازات نمي ماند.« وقتي مكزيك 
از سياست هاي اياالت متحده وحشت زده بود و بيشتر 
توئيت هاي دونالد ترامپ به س��اخت ديوار در مرز دو 
كش��ور مربوط مي شد، جاس��تين ترودو نخست وزير 
كانادا و كريستيا فريلند وزير خارجه اين كشور در اقدامي 
جوانمردانه تاكيد كردند كه با مذاكره بر س��ر توافقي 
دوجانبه به عنوان جايگزيني براي توافق سه جانبه نفتا، 
مكزيك را نخواهند فروخت. توافق تجارت آزاد امريكاي 
شمالي كه از سال 1994 به اجرا درآمده، حتي تا زمان 
اجالس سه برادر در سال 2016 هم نشانه اي از اتحاد 
و همبستگي كانادا و مكزيك محسوب مي شد. زماني 
كه كانادا چنين حس��ن نيتي به خرج داد، تصورش بر 

اين بود كه مكزيك در نهايت مجبور به تحمل عواقب 
سياست هاي حمايت گرايانه ترامپ خواهد شد و بدين 
ترتيب، اوتاوا در نقش يك ميانجي با صداقت، شرايط 
مذاكره را به گونه اي تعيين كرد كه توافقي منصفانه براي 

همسايه جنوبي بيچاره اياالت متحده به دست آورد.
ام��ا ترامپ مردي ب��ا روحيات متفاوت اس��ت كه هر 
لحظه تغيي��ر رنگ مي دهد. با گذش��ت دو س��ال از 
رياست جمهوري ترامپ، او ناگهان حمالت و انتقادهايي 
تلخ را در ارتباط با سياس��ت هاي تجاري كانادا مطرح 
مي كند و حتي ش��خص ترودو را نيز به سخره گرفته 
اس��ت. در نهايت، اين هفته اين مكزيك بود و نه كانادا 
كه از فرصت موجود براي منفعت خود استفاده كرد و 

كشور برادر را فروخت. لوئيز ويدگاري كاسو وزير خارجه 
مكزيك گفت: »مسائلي هس��ت كه تحت كنترل ما 
نيست، به ويژه رابطه سياسي بين كانادا و اياالت متحده. 
و ما قطعا نمي خواهيم كه مكزيك را در معرض بي ثباتي 
عدم دس��تيابي به توافق قرار دهيم. نداشتن توافق با 
اياالت متحده يك مخاطره اساسي براي اقتصاد مكزيك 
محسوب مي شود. ميليون ها فرصت شغلي در مكزيك 
به دسترسي به بازار اياالت متحده وابسته است.« ترامپ 
هم كه كال توافق جدي��د را »توافقنامه تجاري اياالت 
متحده-مكزيك« مي خوان��د. او همچنين كانادا را به 
اعمال تعرفه 25 درصدي بر واردات خودرو از اين كشور 
تهديد كرده است؛ اقدامي كه به عقيده كارشناسان به 

بهاي 160 هزار فرصت شغلي در اين كشور تمام خواهد 
ش��د و آن را دچار ركود خواهد كرد و به سقوط شديد 

ارزش دالر كانادا مي انجامد.
اين مساله سبب شد رس��انه هاي كانادايي به شدت از 
ترودو انتقاد كنند و بسياري نخست وزير كشور را مورد 
تمسخر قرار دادند كه در سياست خارجي احمقانه عمل 
كرده و درس سختي از رهبران جهاني گرفته است. يك 
ستون نويس نوشت: »ليبرال ها هنوز سياست خارجي 
را به گونه اي پي��ش مي برند كه ان��گاري هنوز باراك 
اوبام��ا رييس جمهوري اياالت متحده اس��ت يا اينكه 
هي��الري كلينتون جاي او را گرفته. به نظر مي رس��د 
ترودو هم همانند شينزو آبه نخس��ت وزير ژاپن و ترزا 

مي نخس��ت وزير بريتانيا تصور مي كرده محبوبيت و 
جذابيتش براي نرم كردن ترامپ كافي است.«

خبرهاي مربوط به توافق اياالت متحده-مكزيك نوعي 
بحران در كانادا ايجاد كرده است. اين توافق موضوعاتي 
را شامل مي شود كه كانادا پيش تر به آنها اعتراض كرده 
بود كه از نمونه آنها مي توان به س��طح الزامي قطعات 
توليد داخل در صنعت خودروس��ازي اش��اره كرد كه 
به ضرر تامين كنندگان قطعات كانادايي تمام مي شد. 
اما مس��اله مهم تر چش��م انداز مجبور ش��دن كانادا به 
امضاي توافقي اس��ت كه تماما توسط دو كشور ديگر 
مورد مذاكره قرار گرفته است. اين مساله تحقير كانادا 
و شخص جاستين ترودو است كه در انتخابات 2015 
با شعار جسورانه »كانادا بازگشته است«، پيروز شد. با 
اين حال، اين بحران به صورت نگراني و وحشت بازارها 
خود را نش��ان نداد و شاخص س��هام »تي اس ايكس« 
كانادا در سراس��ر يك هفته گذش��ته با ارزشي نسبتا 
يكسان معامله شد. ارزش دالر كانادا هم برابر با حدود 
77 سنت امريكا است كه نس��بت به ماه گذشته هيچ 
تغييري نداشته است. شايد علت اصلي اين شرايط اين 
انتظار عمومي باش��د كه ترودو و كشوري كه رهبري 
آن را بر عهده دارد، از بحران به آس��اني، با حفظ ش��ان 
خود و بدون اينكه اقتصاد آسيبي ببيند، خارج شوند.

اين انتظار و پيش بيني سه دليل عمده دارد: اول اينكه 
»مهلت« تعيين شده از سوي ترامپ براي كانادا براي 
موافقت با توافق اي��االت متحده-مكزيك، چندان هم 
فوريت نداشت. هر بسته جديد تجاري بايستي به تاييد 
كنگره برسد كه اين مساله مي تواند ماه ها طول بكشد 
يا حتي در ميانه راه متوقف شود. دوم اينكه در ارتباط با 
گفت و گوها براي جايگزيني نفتا، به نظر مي رسد توافق 
جديد امري��كا و مكزيك دس��ت كم مي تواند به عنوان 
پيش نويس��ي براي توافق جديد مورد اس��تفاده قرار 
بگيرد و در حقيقت، مواردي در آن وجود دارد كه به نفع 
كانادا تمام مي شود. س��وم، ترودو يك برگ برنده دارد 
كه مي تواند به عنوان اهرم فش��ار در مذاكرات استفاده 
كند: دمدمي مزاج بودن ترامپ پوشش سياسي الزم را 
براي ترودو فراهم مي آورد تا به برنامه ناكارآمد و منسوخ 

حمايت از توليدات داخلي پايان دهد.

گ�روه جهان| مراس��م يادبود جان مک کين سناتور 
جمهوری خواه، با حضور سياس��تمداران برجسته دو 
حزب جمهوری خواه و دموکرات به صحنه همبستگی 
فراحزبی در انتقاد از دونالد ترامپ رئيس جمهور امريكا 
تبديل شد. بنا بر وصيت مك كين، دونالد ترامپ به اين 

مراسم دعوت نشده بود.
دويچه وله نوش��ته، به خواس��ت جان مک کين، باراک 
اوبام��ا و جورج دبليو بوش روس��اي جمهوري س��ابق 
امريكا، سخنران هاي اصلي مراسم يابود او در کليسای 
جامع واش��نگتن بودند. روساي جمهور پيشين امريكا 
در سخنرانی خود از به طور مستقيم از رئيس جمهوری 
کنونی امريكا نام نبردند اما همزمان از سياس��ت های 
تفرقه افکن او در حضور ش��مار زيادي از سياستمداران 
سرشناس امريكايي از جناح های مختلف انتقاد کردند. 
تندترين سخنان را اما مگان دختر مک کين، با اشاره به 
شعار انتخاباتی ترامپ »اول امريكا« ايراد کرد. او گفت: 
»ما اينجا عزادار از دس��ت رفتن يک عظمت امريكايی 
هستيم، عظمتی واقعی نه حرافی های بی ارزش مردانی 
که هرگز حت��ی در حد و ان��دازه مك كي��ن فداکاری 

نکرد ه اند.« 
نيويورك تايمز در گزارشي با عنوان »واشنگتن عزادار 
مك كين، ترامپ مشغول گلف بازي« نوشته: »ترامپ 
بالفاصله پس از سخنان مگان کاخ سفيد را برای بازی در 

زمين گلف خود در ويرجينيای شمالی ترک کرد. ترامپ 
تصاويري را از خود با لباس گلف و کاله مخصوص منتشر 
 كرد كه روي آن نوش��ته ش��ده بود؛ عظمت را به امريكا 

باز می گردانيم!«
اين اقدام ترامپ با واكنش هاي گس��ترده اي در امريكا 
روبه رو شده است. رابرت رايش محقق دانشگاه برکلی 
کاليفرنيا در اين ب��اره مي گويد: »تنها يک فرد مبتال به 
اختالل شخصيت ايگومانيا می تواند از يک مراسم تدفين 

برای جلب نظر استفاده کند.« 
گفته ش��ده، جان مک کين مراس��م يادبود خ��ود را تا 
کوچک ترين جزئيات برنامه ريزی کرده بود. دويچه وله 
نوش��ته: مك كين جمهوري خواه با دعوت دوستانه از 
باراك اوباما بار ديگر مخالفت خود را با سياس��ت های 
ترام��پ نش��ان داد. وزيرخارجه، مش��اور امنيت ملی 
رئيس جمهور امريكا و رئيس کارکنان کاخ سفيد، دختر 
دونالد ترامپ، ايوانکا و همسر او جرد کوشنر در مراسم 

يادبود در کليسای جامع واشنگتن حضور داشتند.
جان مک کي��ن که به توم��ور مغزی مبتال ش��ده بود، 
هفته گذشته در سن 81 سالگی درگذشت. او از جمله 
صاحب نفوذترين س��ناتورهای جمهوری خ��واه بود و 
در س��ال 2008 به عنوان نامزد اين حزب در انتخابات 
رياس��ت جمهوری برگزيده ش��د، اما در نهايت رقابت 
را ب��ه اوباما واگذار ک��رد. او پيش از انتخابات رياس��ت 

جمهوری 2016 از ترامپ س��لب حمايت کرد و پس از 
روی کار آم��دن دولت جديد هم همواره جزو منتقدان 
سياس��ت های وی در زمينه های مختل��ف از جمله در 
حوزه درمانی و سياس��ت خارجه بود. اين سياستمدار 
جمهوري خ��واه نقش کليدی در انتق��ال پرونده ای به 
پليس فدرال امري��كا )اف بي آي( درب��اره اتهام روابط 
ترامپ و روس��يه داش��ته اس��ت. او در زم��ان حياتش 
سياس��ت جنگ طلبانه ترامپ عليه رسانه ها را محکوم 
كرده و از کنگره خواسته بود از روزنامه نگاران حفاظت 
کند. مک کين همچنين با انتقاد از جينا هسپل گزينه 
موردنظر رييس جمهوري امريكا برای رياست سيا، گفته 
بود او در يکی از تاريک ترين فصل های تاريخ امريكا نقش 

داشته است.
فايننش��ال تايمز درباره مراسم يادبود مك كين نوشته: 
»دوس��تان و متحدان ترامپ خش��مگين هس��تند او 
يک هفته انتقاده��ا را به دليل نحوه برخوردش با مرگ 
مک کين پشت سر گذاشته اس��ت و به گفته سه نفر از 
مقامات نزديک به کاخ س��فيد، س��خنان مگان درباره 
پدرش آخرين ضربه کمرشکن به او بود. مراسم يادبود 
مك كين يادآور اين بود که با وجود اختالفات حزبی همه 
اعضای يک باشگاه هستيم؛ باشگاهی که تمايلی ندارد 
به ترامپ اجازه ورود دهد و بعيد است که هرگز چنين 

تمايلی را پيدا کند.«

تازه ترين نظرسنجی مشترک نشريه واشنگتن پست و 
شبکه خبری »ای بی سی« حاكي از آن است كه ترامپ 
محبوبيتش را نزد 60درصد امريكايی ها از دست داده 
اس��ت. همچنين 49درصد از شرکت کنندگان در اين 
نظرس��نجی آغاز روند استيضاح ترامپ از سوی کنگره 
امريكا را خواستار ش��ده اند؛ روندی که بر اساس قانون 
اساسی به رای حداکثری مجلس نمايندگان نياز دارد. در 
سنا نيز به اکثريت دو سوم آرا برای قانونی شدن استيضاح 
نياز است.  نشريه ديلي ميل نوشته،  آل  گور معاون بيل 
كلينتون رييس جمهوري سابق امريكا،  به ترامپ توصيه 
کرده تا از پست رياست جمهوری کناره گيری کند. اين 
سياستمدار دموکرات و فعال محيط زيست در پاسخ به 

پرسشی مبنی بر اينکه آيا پيامی برای ترامپ دارد، گفته: 
»خب، پيام من اين است که استعفا دهيد. نمی خواهم 

درباره اين موضوع هم پر حرفی کنم.« 
انتقاده��ا از دونالد ترامپ در ش��رايطي ب��اال گرفته كه 
تحقيقات درباره دخالت احتمالي روسيه در انتخابات 
2016 و ارتباط س��تاد انتخاباتي ترامپ با روس ها نيز 
پيشرفت هاي زيادي داشته و گمانه زني ها درباره نقش 
ترامپ در اين رس��وايي قوي تر از گذش��ته شده است، 
به ويژه اين كه رييس جمهوري امريكا با حرارت بيشتري 
از ادام��ه اين تحقيقات انتقاد، و حت��ي تهديد كرده در 
صورتي كه وزارت دادگستري اين تحقيقات را متوقف 

نكند شخصا اقدام خواهد كرد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

آلمان: اتحاديه اروپا از منافع 
خود مقابل امريكا دفاع كند

گروه جه�ان| وزير خارجه آلمان از كش��ورهاي 
اتحاديه اروپا خواس��ته از منافع خودش��ان در برابر 
تحريم ها و تعرفه هاي مازاد تحميل ش��ده از سوي 
اياالت متحده، دفاع كنند. هايكو ماس در مصاحبه 
ب��ا روزنامه آلماني بيل��د گفته: »م��ا نبايد مرعوب 
تحريم هاي اقتصادي و تعرفه هاي امريكا ش��ويم و 
باي��د از منافع خود حفاظت كنيم. م��ا فقط درباره 
80 ميليون جمعيت آلمان صحبت نمي كنيم. اين 
موضوع ب��ه 500 ميليون از جمعي��ت اروپا مربوط 
مي ش��ود.« او اف��زود: »تعجب مي كنم ك��ه دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امريكا، اروپا را با روس��يه و 
چين مقايسه مي كند و همه را باهم دشمن امريكا 
مي خواند. يكي دانستن ترامپ با بقيه امريكا اشتباه 
اس��ت. امريكا فراتر از توئيت هايي اس��ت كه از كاخ 

سفيد بيرون مي آيد.«
اسپوتنيك روسيه هم در گزارشي نوشته، تصميم 
ترامپ ب��ه افزايش تعرفه واردات فوالد و آلومينيوم 
از كش��ورهاي اتحاديه اروپا ب��راي توليدكنندگان 
اروپايي هزينه زيادي داش��ته اس��ت و آنها بخش 
زيادي از درآمد خود را از دست داده اند و اين مساله 
به تش��ديد تنش ها در روابط امريكا و اتحاديه اروپا 
انجاميده اس��ت. واش��نگتن در ماه مارس از اعمال 
تعرف��ه  25 درصدي بر واردات فوالد و 10 درصدي 
بر واردات آلومينيوم خبر داد و اگرچه اتحاديه اروپا، 
كانادا و مكزي��ك در دوره محدودي از اين تعرفه ها 
مستثني ش��دند، اما با پايان اين دوره و از اوايل ماه 
ژوئن هرگونه واردات اين فلزات به امريكا مشمول 
ماليات شد. اجراي اين طرح خشم شركاي تجاري 
واشنگتن را برانگيخت و آنها در اقدامي تالفي جويانه 
تعرفه هايي را بر واردات كاال از امريكا وضع كردند.

اما مورد ديگر مناقش��ه بين اروپا و اياالت متحده، 
تصمي��م ترامپ به خ��ارج كردن امري��كا از توافق 
هس��ته اي ايران و اعمال مجدد تعرفه ها عليه اين 
كش��ور اس��ت. اين تعرفه ها با اعمال مجازات عليه 
هر كش��ور يا شركتي همراه خواهند بود كه با ايران 
روابط تجاري دارد. بروكس��ل وع��ده داده از منافع 
شركت ها و تجارت ها دفاع مي كند و در همين راستا 
قانون انس��داد را به اجرا درآورده اس��ت. اما مساله 
تراكنش هاي مالي همچنان باقي است. هايكو ماس 
چندي پيش از برنام��ه آلمان براي ايجاد يك نظام 
مالي مستقل از دالر امريكا سخن گفته بود. اين در 
حالي اس��ت كه آلمان تاكنون چنين موضع گيري 

شديدي در برابر امريكا نداشته است. 

 طالبان درصدد ترور 
عمران خان است

مزايده خودروهاي لوكس 
نخست وزيري در پاكستان 

طالب��ان تصمي��م دارد نخس��ت وزير منتخب 
پاكستان را ترور كند. به گزارش اكسپرس، تهديد 
عليه عمران خان توسط سعديا افضل روزنامه نگار 
و مجري تلويزيوني پاكس��تاني افشا شده است. 
افضل مدعي اس��ت يك ش��خصيت سياسي-
مذهبي معروف در پاكستان با گروه هاي محلي 
طالبان تماس گرفته تا دستور قتل عمران خان را 
بدهد. افضل با بيان اينكه خبرش از سوي منابع 
بسيار معتبر تاييد شده، گفته: »نمي توانم اسم 
آن ش��خص را فاش كنم اما نام او در گزارش هاي 

اطالعات ارتش آمده است.« 

آغاز به كار فرمانده جديد 
امريكايي در افغانستان

استن ميلر 57 س��اله جاي ژنرال جان نيكلسون 
فرمانده نيروهاي امريكايي در افغانستان و فرمانده 
ارشد نيروهاي ناتو در اين كشور را گرفت. به گزارش 
آسوشيتدپرس، ميلر يك كهنه سرباز ارتش است 

كه در يگان هاي ضربتي فعاليت داشته است. 

 نامزدي »برهم صالح«
براي رياست جمهوري عراق

يك منبع اعالم كرده بافل طالباني فرزند جالل 
طالباني رهبر فقيد اتحاديه ميهني كردس��تان 
عراق، با برهم صالح از رهبران پيشين اين اتحاديه 
درباره كانديدات��وري براي رياس��ت جمهوري 
عراق به توافق رسيده است. به گزارش ايرنا، اين 
در حالي اس��ت كه محمد رئوف از رهبران ارشد 
ائتالف »دموكراسي و عدالت« به رهبري برهم 
پيوس��تن مجدد او به اتحاديه ميهني كردستان 

را رد كرده است. 

 تالش عربستان و امارات
براي تغيير مواضع عمان 

يك انديش��كده امريكايي از تالش عربس��تان 
و ام��ارات براي مجب��ور كردن عم��ان به تغيير 
موضعگيري هايش در برخي مسائل و نيز اتخاذ 
سياست هايي همس��و با اين دو كشور خبر داده 
است. استراتفور نوشته، با وجود اينكه عمان درباره 
درگيري ها و اختالفات كش��ورهاي عرب حوزه 
خليج فارس و ني��ز تحريم هاي اقتصادي امريكا 
عليه ايران، موضع بي طرف��ي اتخاذ مي كند اما 
رياض و دوبي اين كشور را جهت قطع روابطش با 

ايران تحت فشار گذاشته اند. 

عمران خان نخس��ت وزير پاكس��تان، در ادامه 
سياس��ت هاي اقتص��اد رياضتي در نظ��ر دارد 
خودروهاي لوكس مازاد دولت را به مزايده بگذارد. 
به گزارش راديو دولتي پاكستان، دولت پاكستان 
تصميم گرفته با فروش خودروهاي لوكس مازاد 
نخست وزيري، در راستاي تحقق سياست هاي 

صرفه جويي و اقتصاد رياضتي گام بردارد. 

كمك 45 ميليون يورويي 
اتحاديه اروپا به گرجستان

گروه جهان| نماينده كميسيون اروپا اعالم كرده 
كه بروكس��ل در قالب كمك ه��اي كالن مالي 45 
ميليون يورو به گرجس��تان اختصاص داده است. 
به گزارش اينترپرس نيوز، آلكساندر وينتراشتاين 
گفته كمك مالي اتحاديه اروپا بر اساس تفاهمنامه 
امضا شده با گرجس��تان و با هدف تامين نيازهاي 
مالي و انجام اصالح��ات اقتصادي اختصاص يافته 
اس��ت. اختصاص كمك هاي مالي اتحاديه اروپا به 
گرجستان در توافقنامه جامع همكاري اين اتحاديه 
و گرجس��تان نيز انعكاس يافته است. گرجستان و 
اتحاديه اروپا جوالي 2016 توافقنامه جامع توسعه 
روابط سياس��ي و اقتصادي را امضا كردند. ميان دو 
طرف همچنين توافقنامه تجارت آزاد امضا شده و 
اتحاديه اروپا به عنوان بزرگ ترين ش��ريك تجاري 
گرجستان همه ساله به اين كشور كمك هاي مالي 
و فني به مبلغ 120 ميليون يورو اختصاص مي دهد. 
گرجستان از 2009 تاكنون در مجموع 711ميليون 
يورو كمك مالي از اتحاديه اروپا دريافت كرده است. 
اين كشور به عنوان يكي از كشورهاي قفقاز جنوبي 
با مساحت 69.7 هزار كيلومتر مربع و با سه ميليون 
و 718 هزار نفر جمعيت كه پس از كسب استقالل 
ملي عمده هدف خود را عضويت در اتحاديه اروپا و 
ناتو اعالم كرده، در پنج س��ال اخي��ر براي لغو رژيم 
ويزا با اين اتحاديه تالش كرده اس��ت. بروكسل 28 
مارس 2017 تصميم خود درباره لغو رژيم ويزا براي 
شهروندان گرجستان را اعالم كرد. در حال حاضر 
بيش از 31 درصد از كل تجارت خارجي گرجستان با 

كشورهاي عضو اتحاديه اروپا انجام مي گيرد.

ترزا مي: همه پرسي مجدد 
خيانت به دموكراسي است

گروه جهان|  پس از انتشار يك سري گزارش ها 
درباره اينكه رقباي نخست وزير بريتانيا در حزب 
محافظه كار مي خواهند طرح هاي پيشنهادي در 
خصوص نحوه جدايي از اتحاديه  اروپا را منتش��ر 
كنن��د، ت��رزا مي تاكيد ك��رد بر س��ر برنامه هاي 
دولت خ��ود براي برگزيت س��ازش نخواهد كرد. 
او همچني��ن برگزاري همه پرس��ي مجدد درباره 
خروج از اتحاديه اروپا را رد كرد و گفت اين ايده را 
به منزله خيانت به دموكراسي در بريتانيا مي داند.

به گزارش رويترز، بريتانيا و اتحاديه اروپا حداكثر 
تا دو ماه ديگر بايس��تي بر سر طرح جدايي توافق 
كنند. ترزا مي به دنبال عملي كردن برنامه برگزيت 
تجارت محور با جلب حمايت حزب محافظه كار و 
ديگر نيروهاي سياسي كشور است. اتحاديه اروپا 
در ابت��دا از اين برنامه كه به ط��رح چكرز معروف 
است اس��تقبال كرد، اما همچنان قرار است يك 
سري مذاكرات دشوار براي نهايي كردن اين طرح 
صورت بگيرد. ترزا م��ي در مطلبي كه در روزنامه 
ساندي تلگراف منتشر شد، نوشت: »امتيازات در 
قبال طرح پيش��نهادي چكرز اگر مطابق با منافع 
ملي ما نباشند، من تسليم فشارها براي پذيرفتن 

آنها نخواهم شد.«
اين طرح قرار است بريتانيا را در يك منطقه تجارت 
آزاد با اتحاديه اروپا مخت��ص كاالهاي توليدي و 
كشاورزي حفظ كند؛ اما برخي حاميان برگزيت 
معتقدند ك��ه در نتيجه اين ط��رح بخش هايي از 
اقتصاد بريتانيا همچنان مش��مول قوانين تعيين 

شده در بروكسل خواهند ماند.

لغو كمك 300 ميليون دالري 
امريكا به پاكستان 

گ�روه جه�ان|  وزارت دف��اع امريكا ب��ا انتقاد از 
آنچه عدم همراهي پاكس��تان با راهبرد امريكا در 
منطقه خوانده، بسته حمايتي 300 ميليون دالري 
اختصاص يافته به اين كش��ور را لغو كرده اس��ت. 
اين مبلغ بخش��ي از بسته پيشين اختصاص يافته 
به پاكستان اس��ت كه دولت دونالد ترامپ آن را در 
ابتداي سال جاري معلق كرده بود. سخنگوي وزارت 
خارجه اي��االت متحده در آن زم��ان گفت كه اين 
اقدام، نتيجه سرخوردگي از اقدام نكردن اسالم آباد 
عليه گروه هايي همچون طالبان و ش��بكه حقاني 
بوده اس��ت. روابط امريكا - پاكس��تان از زمان روي 
كار آمدن دونالد ترامپ به شدت افت كرده است. او 
بارها پاكستان را به پناه دادن به تروريست ها متهم 
و تهديد كرده كه كمك هاي امريكا را به اين كشور 
كامال قطع خواهد كرد. اس��الم آباد اما اين اتهام ها 
را نپذيرفته و ادعاي حمايت از جنگ 17 س��اله در 

افغانستان را رد مي كند.
رويترز نيز به نقل از منابع آگاه نوشته جيمز متيس 
وزير دفاع امريكا، در ماه هاي گذش��ته اجازه داشته 
كمك هاي مالي به پاكس��تان را از سر بگيرد، اما از 
اين كار خودداري كرده است. با احتساب بسته لغو 
ش��ده اخير، مجموع مبلغي كه امريكا به پاكستان 
اختص��اص داده، اما از پرداخت آن منصرف ش��ده 
اس��ت، به 800 ميليون دالر مي رس��د. اقدام اخير 
دولت ترام��پ پس از آن ص��ورت مي گيرد كه اين 
دولت كمك هاي مالي خود به آژانس امداد رساني 
س��ازمان ملل به آوارگان فلس��طيني )آنروا( را هم 

قطع كرده بود.

ژاپن از بازگشت مناسبات 
عادي با چين خبر داد

گ�روه جهان|  نخس��ت وزير ژاپن ضم��ن ابراز 
اطمينان درباره ارتقاي رواب��ط با چين گفت كه 
مناس��بات دو كش��ور به مس��ير عادي بازگشته 
است. ش��ينزو آبه نخست وزير ژاپن در مصاحبه با 
روزنامه »سانكئي« ابراز اميدواري كرد بتواند در 
آينده  نزديك از شي جين پينگ رييس جمهوري 
چين براي سفر به ژاپن دعوت به عمل آورد. ظاهرا 
ش��ينزو آبه خود قرار است اواخر اكتبر راهي پكن 
ش��ود. نخس��ت وزير ژاپن گفت: »ل��ي كچيانگ 
نخست وزير چين ماه مه به ژاپن سفر كرد و روابط 
توكيو-پكن اكنون كامال به حالت عادي بازگشته 
اس��ت.« وزير دارايي ژاپن هم با ابراز خوش بيني 
درباره روابط دو كشور گفت دور كنوني مذاكرات 
مالي با چين »بسيار خوب« پيش مي رود و طرفين 
با حفظ همكاري، در تدابير و سياست هاي اقتصاد 

كالن اتفاق نظر دارند.
اظهارات ش��ينزو آبه در ميانه تش��ديد فشارهاي 
تجاري امري��كا بر چين و نگراني توكيو از حمايت 
بي��ش از حد امري��كا از توليدات داخل��ي  و تاثير 
آن بر اقتصاد جهاني، مطرح ش��د. دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا مكررا به اعمال تعرفه هاي 
وارداتي به عنوان بخش كليدي سياست اقتصادي  
اول امري��كا تاكيد و از كس��ري تج��اري اياالت 
متحده ب��ا آلمان و ژاپن در بخش خودروس��ازي 
انتقاد كرده است. نخست وزير ژاپن گفت تصميم 
توس��عه تجاري و س��رمايه گذاري را با ترامپ در 
ميان گذاشته است؛ اما در گفت وگوهاي تجاري، 

دوستي را بر منافع ملي ارجح نمي داند.

اردوغان: بايد به حاكميت دالر 
پايان دهيم

گروه جه�ان|  رييس جمه��وري تركيه گفته بايد 
با اس��تفاده از واحد پول ملي و محلي در مناس��بات 
تجاري به تدريج به حاكمي��ت دالر در اقتصاد پايان 
داد. به گزارش اس��پوتنيك، رجب طيب اردوغان در 
نشست تخصصي همكاري تجاري تركيه و قرقيزستان 
گفته: »وابس��تگي تجارت بين الملل ب��ه واحد پول 
دالر تبديل به مشكل بزرگي شده است.« اردوغان با 
تاكيد براين كه مصمم به استقالل اقتصادي و دفاعي 
اس��ت، گفته: »با اخ��الل در بازار ارز قص��د دارند در 
اقتصاد قوي و سالم تركيه شك و شبهه ايجاد كنند.« 
رييس جمهوري تركيه موسس��ه هاي اعتبارسنجي 
اقتصادي را به سياسي كاري متهم كرده و گفته: »آنها 
بندباز هس��تند. هيچگاه فريب بندبازها را نخوريد.« 
موسسه اعتبارسنجي فيچ و موديز رتبه اعتباري تركيه 
را كاهش داده و اين كش��ور را محلي نامناس��ب براي 

سرمايه گذاري اعالم كرده اند.
اردوغان همچنين درباره خريد موشك هاي اس400 
از روسيه گفته: »با روسيه توافق را امضا كرديم و برخي 
از اين موضوع ناراحت ش��دند ولي ما كسي نيستيم 
ك��ه از برخي اجازه بگيري��م.« وي در ادامه خطاب به 
كارآفرينان ترك گفته: »قرقيزستان كشور دوست و 
برادر تركيه و بياييد در سرمايه گذاري خود به اين كشور 
اولويت دهيد.« تركيه و قرقيزس��تان در زمينه هاي 
گمرك، درماني و آموزشي، فرهنگي و اجتماعي، حمل 
و نقل هوايي، حماي��ت از مصرف كننده، كمك هاي 
نقدي نظامي و همكاري هاي مشترك در پيشگيري و 
مقابله با بالياي طبيعي و وضعيت هاي اضطراري توافق 

همكاري امضا كردند. 
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 گراني ۸۳ درصدي ميوه
تقصير دالالن است

در حالي كه قيمت ميوه طي هفته هاي گذش��ته با 
افزايش ۸۳ درصدي نسبت به همين بازه زماني در 
سال گذشته مواجه شده است، مسووالن وزارت جهاد 
كشاورزي معتقدند كه توليد اين محصوالت با نوسان 
يا كمبود قابل مالحظه اي مواجه نش��ده و داللي و 
سودجويي عامل اصلي گراني و افزايش غيرمنطقه اي 
قيمت ميوه در بازار است. براساس آخرين آمار بانك 
مركزي از متوسط قيمت اقالم خوراكي در سطح شهر 
تهران در هفته منتهي به دوم شهريورماه امسال گروه 
ميوه هاي تازه با افزايش قيمت ۸۳ درصدي نسبت 
به هفته مش��ابه در سال گذشته مواجه شده است و 
نگاهي به درصد افزايش قيمت همين گروه كااليي 
در هفته قبل و هفته مشابه ماه قبل كه به ترتيب ۶.۸ 
و ۴.۴ درصد بوده است، نشان مي دهد كه روند قيمت 
و بازار ميوه افزايشي بوده و همچنان اين گراني ها ادامه 
دارد. البته در اين ميان تنها ميوه وارداتي در اين سبد 
يعني موز به كيلويي ۱۰ هزار و ۱۷۴ تومان )به صورت 
ميانگين( رس��يده و نس��بت به هفته سال گذشته 
۱۴۴.۹ درصد افزايش قيمت را تجربه كرده اس��ت. 
همچنين پس از اين ميوه وارداتي هندوانه و طالبي 
در رديف هاي بااليي جدول گراني و صدرنشين آن 
هس��تند، چرا كه به ترتي��ب ۱۳۹.۳ درصد و ۹۵.۶ 
درصد افزايش قيمت را نسبت به هفته مشابه سال 
گذش��ته تجربه كردند و پس از آن ميوه هايي مانند 
گالبي، خربزه، انگور، سيب گالب و هلو در رتبه هاي 
بعدي افزايش قيمت ميوه در آخرين ارزيابي بانك 
مركزي ق��رار دارد. در اين ميان برخ��ي باغداران و 
فروشندگان ميوه عامل افزايش قيمت ميوه را كاهش 
كمبود توليد و عرضه انواع ميوه ناشي از سرمازدگي 
و ديگر ش��رايط اقليمي خاص عنوان مي كنند، اما 
مسووالن وزارت جهاد كشاورزي معتقدند كه هيچ 
كمبودي در اين زمينه وجود نداشته و سودجويي، 
واس��طه گري و داللي قيمت ميوه را گران مي كند. 
ش��كراهلل حاجي وند - مديركل دفتر امور ميوه هاي 
سردسيري و خش��ك وزارت جهاد كشاورزي - در 
اين باره به ايس��نا، گفت: از نظر توليد هيچ مشكل 
و كمبودي در كش��ور وجود ن��دارد و از نظر عرضه 
محصول در حوزه ميوه نسبت به سال گذشته وضعيت 
بهتري را تجربه مي كند بنابراين هيچ كمبودي در 
اين زمينه وجود ندارد و داللي و س��ودجويي عامل 
افزايش قيمت ميوه اس��ت. وي ادامه داد: براساس 
بررسي هاي صورت گرفته قيمت هر كيلوگرم ميوه 
كه در اختيار مردم قرار گرفته و توسط آنها استفاده 
مي شود تنها ۳۰ درصدش به جيب باغدار مي رود و 
۷۰ درصد مابقي آن نيز س��هم دالالن، سودجويان 
و واسطه هاي بي شماري هستند كه قيمت ميوه را 
افزايش دادند، بنابراين بايد طرحي ديگر براندازيم. 
مديركل دفتر امور ميوه هاي سردس��يري و خشك 
وزارت جهاد كش��اورزي با تاكيد ب��ر اينكه برخورد 
با سودجويان و گرانفروش��ان وظيفه دستگاه هاي 
نظارتي سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان اس��ت، تصريح 
كرد: آن طور كه بايد دستگاه هاي نظارتي به وظايف 
خود عمل نمي كنند و به نظر مي رسد راهكار مقابله با 
اين فاصله زياد ايجاد زنجيره واحدي در زمينه ميوه 
از توليد تا مصرف است كه باغداران سود واقعي خود 
را كه مستحق شان است را ببرند و مردم نيز بتوانند با 

قيمت مناسب تري ميوه بخرند.

 توزيع سموم تاريخ گذشته
رد شد

شركت خدمات حمايتي كشاورزي، مباحث مطرح 
شده درباره كيفيت س��موم تدارك و توزيع شده در 
س��نوات قبل را خالف واقع دانست. به گزارش مهر، 
شركت خدمات حمايتي كشاورزي مباحث مطرح 
شده توس��ط رييس انجمن توليدكنندگان سموم 
مبني بر توزيع سموم تاريخ گذشته از سوي كارگزاران 
اين شركت را رد و اعالم كرد:  آزادسازي سموم از سال 
۱۳۸۲ با آزاد شدن سموم كنه كش و موش آغاز شد و 
سموم حشره كش در سال ۱۳۸۳ از شمول پرداخت 
يارانه آزاد شدند و سموم علف كش و قارچ كش تا سال 
۱۳۸۶ مش��مول پرداخت يارانه بوده و صرفًا توسط 
شركت خدمات حمايتي كشاورزي تامين و توزيع 
مي شدند. واگذاري تدارك سموم به بخش خصوصي 
صرفًا در راستاي سياست خصوصي سازي دولت و 
حمايت از بخش خصوصي انجام گرفته اس��ت چرا 
كه كليه سموم توزيعي شركت در زمان دولتي بودن 
توسط سازمان حفظ نباتات نمونه برداري و آزمايش 
مي شد و تنها در صورت داشتن نتيجه آزمايش قابل 
قبول و مطابقت كامل با استانداردهاي بين المللي و 
سازمان حفظ نباتات كشور توزيع مي شدند و استقبال 
كش��اورزان عزيز و تمايل آنها به اس��تفاده از سموم 
توزيعي ش��ركت خدمات حمايتي، مويد باكيفيت 
بودن سموم توزيع ش��ده از سوي اين شركت است. 
شركت خدمات حمايتي كشاورزي هر ساله براساس 
برآورد نياز اعالمي از سوي سازمان حفظ نباتات اقدام 
به برگزاري مناقصه و تدارك سموم مورد نياز كشور از 
طريق شركت هاي توليد كننده داخلي )در اولويت( و 
خارجي مي نمود و تمامي سمومي كه امكان توليد آنها 
در داخل كشور فراهم بود در اولويت خريداري مي شد 
و تنها بخشي از سموم كه شركت هاي توليد كننده 
داخل��ي توان توليد و فرموالس��يون اين س��موم را 
نداشتند از طريق واردات تامين مي گرديد. شركت 
خدمات حمايتي كش��اورزي تمامي سموم تاريخ 
مصرف منقضي موجود در انبارهاي خود را براساس 
پروتكل هاي موجود كه با همكاري مشترك سازمان 
حفظ نباتات، موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور، 
اين ش��ركت و مراجع نظارتي تنظيم گرديده است 
و مطابق با استانداردهاي مربوطه تحت آزمايشات 
شيميايي و كاربردي دقيق قرارداده و صرفاً در صورت 
داشتن نتيجه آزمايش قابل قبول و مطابقت كامل 
با استانداردهاي بين المللي و سازمان حفظ نباتات 
كشور و پس از الصاق مشخصات نتيجه آزمايش و 

درج تاريخ اعتبار مصرف توزيع نموده است .

نوليبراليسم، ريشه مسائل امروز جهان 

دست نامريي نئوليبراليسم در بحران آفريني هاي سياسي
جورج مونبيو 

ترجمه: محمود حائري 
در بروز بحران مالي جهاني، فاجعه زيست محيطي وحتي 
ظهور دونالد ترامپ، نوليبراليسم نقش داشته است. چرا 

نيرو هاي چپ نتوانستند هيج بديلي ارايه بدهند؟
ايدئولوژي اي بر زندگي ما حاكم است كه اكثر ما نامش به 
گوش مان نخورده است، تصور كنيد مردم اتحاد شوروي 
)س��ابق( هرگز نام كمونيسم به گوش ش��ان نخورده بود. 
اگر در صحبت ها در درمورد اين ايدئولوژي حرف بزنيد با 
بي اعتنايي مواجه مي شويد و حتي اگرمخاطب شما قباًل 
اين واژه را شنيده باشد در تعريف اش مشكل خواهد داشت. 
بحث بر سر نوليبراليسم است: آيا مي دانيد نوليبراليسم 

چيست؟
گمنام��ي هم نش��انه و ه��م علت ق��درت اي��ن مكتب 
اقتصادي اس��ت. اين پديده نقش مهمي در بس��ياري از 
بحران هاي بين المللي داشته است: بحران مالي سال هاي 
۲۰۰۷/۲۰۰۸، ثروت و قدرت ش��ركت هاي فرامرزي، كه 
اسناد پاناما فقط گوش��ه اي از آن را نشان مي دهد، ازبين 
رفتن تدريجي خدمات بهداشت و آموزش همگاني، شيوع 
مجدد فقر در ميان كودكان، همه گيرشدن حس تنهايي، 
درهم پاشي اكوسيستم و ظهور چهره هايي مانند دونالد 
ترامپ. نگاه ما به اين پديده ها انتزاعي است و آنها را جدا از 
هم مي بينيم، غافل از اينكه اين همه را يك فلسفه  سامانمند 
ومنسجم تسريع يا وخيم تر كرده اند؛ فلسفه اي كه نامي 
دارد – يا حداقل داشت. مطلوب تراز اينكه مكتبي بي نام و 

نشان اهداف خود را پيش ببرد، چيست.
نوليبراليس��م آن چنان در همه مظاهر زندگي ما حضور 
فراگير داشته و رخنه كرده است كه به سختي مي توانيم 
به آن به عنوان يك ايدئولوژي نگاه كنيم. ما آن را مثل يك 
باور آرمان ش��هري – هزاره گرا مي پذيريم كه معرف يك 
فشار ذاتي و خنثي اس��ت )كه براي همه، بطور يكسان و 
طبيعي وجود دارد(، همانند يك قانون سير تكاملي نظير 
اصل تكامل داروين. اما درواقع اين فلسفه تالشي آگاهانه 
است كه با هدف تغيير شكل دوباره شيوه زندگي انسان و 

جابه جايي مركز قدرت به وجود آمد.
نوليبراليسم روابط انساني را ماهيتاً در رقابت مي بيند، در اين 
مكتب، شهروند با نام »مصرف كننده« بازتعريف مي شود، 
كه در خريد و ف��روش حق انتخ��اب دارد و انتخاب هاي 
دموكراتيك او به بهترين شكل با سازوكار خريد و فروش 
فرايندي بازار عمل خواهد كرد، فرايندي كه در آن نخبگان 
و افراد شايسته در خور پاداش اند و آنان كه بهره وري ندارند 
)بي عرضه ها و تنبل ها( تنبيه مي شوند. اين شيوه تفكر و 
عملكرد باعث ترويج اين باور در اذهان مردم مي شود كه 
منافعي را كه »بازار« تضمين مي كند هرگز با برنامه ريزي 

دست يافتني نيست.
هر اقدامي براي محدود كردن رقابت مغايرت با آزادي تلقي 
مي شود. ماليات ها بايد تقليل پيدا كند و نظارت بر اجراي 
مقررات مربوط به آن هرچه كم تر بهتر، خدمات عمومي را 
بايد به بخش خصوصي واگذاركرد. مذاكره وچانه زني هاي 
اتحاديه هاي صنفي براي ايجاد س��ازمان هاي كارگري به 
عنوان پديده اي كه تصوير غلطي از ب��ازار ارايه مي دهد و 
مانع شكل گرفتن عملكرد طبيعي و سالم بازار و رتبه بندي 
برندگان و بازندگان مي گردد بازنمايي مي شود. نابرابري به 
عنوان فضيلت بازتعريف مي شود و معنا مي گيرد: پاداشي 
براي مفيد بودن و مولدي براي ثروت، چون با افزايش ثروت 
صاحبان سرمايه و جاري شدن آن در جامعه، تمامي اقشار 
جامعه از آن بهره مي برند.  - بازارضامن اين  است كه هركس 

براساس لياقتش بهره برد.
ما اين باورها را درون��ي و بازتوليد مي كنيم. پولدارها باور 
دارند كه ثروت و دارايي خود را به سبب شايستگي شان به 
دس��ت آورده اند و چشم خود را برروي امكانات ويژه نظير 
آموزش، ارث و جايگاه اجتماعي كه ضامن حفظ وضعيت و 
موقعيت آنهاست مي بندند. فقرا خود را به دليل عدم موفقيت 
سرزنش مي كنند در حالي كه امكان چنداني براي تغيير 

وضع خويش ندارند.
بي اعتنا به بيكاري ساختاري جامعه: اگر شما بيكار هستيد 
علت آن عدم خالقيت، سازنده نبودن و ناتواني شماست. 
مهم نيست كه هزينه مسكن سرسام آوراست: اگر كارت 
اعتباري شما پر ش��ده به اين دليل است كه عقل معاش 
نداريد و آينده نگر نيستيد. اگر فرزندان شما چاق مي شوند، 
شما مقصريد، مهم نيست كه مدرسه فرزندتان زمين بازي 
و فضاي ورزشي ندارد. در دنيايي كه رقابت حاكميت دارد، 
آنان كه عقب مي مانند به عنوان بازنده تعريف مي شوند و 

خودشان هم اين تعريف را قبول دارند.
در ميان اين مسائل، همان گونه كه پل ورها در كتاب خود 
»پس من چي؟« اشاره كرده مشكالت ديگري نيز همچون 
افس��ردگي، تنهايي، اضطراب، خودزني، اختالل در غذا 
خوردن، انزوا، ترس و فوبياي اجتماعي نيز همه گير مي شود. 
شايد عجيب نباشد بريتانيا كه ايدئولوژي نوليبراليسم در آن 
با دقت وشدت پياده شده است، به عنوان پايتخت تنهايي 

اروپا شناسايي شده است. همه ما اكنون نوليبراليسميم. 
    

در سال ۱۹۳۸ در نشس��تي در پاريس واژه نوليبراليسم 
وضع شد. در ميان هيات هاي نمايندگي، فردريك هايك و 
لودويك فون ميزس، دو مهاجر اتريشي، حضور داشتند كه 
براي ارايه تعريف اين ايدئولوژي در كنفرانس شركت كرده 
بودند. آنها معتقد بودند كه سوسيال دموكراسي كه دربرنامه 
نيو ديل فرانكلين روزولت مطرح شده بود و توسعه گام به گام 
دولت رفاه در انگلستان، چشم انداز همان جامعه اشتراكي 

است كه در تبليغات نازيسم و كمونيسم ديده مي شود.
فردريك هايك دركتاب خود موس��وم ب��ه »راه بندگي« 
كه در ۱۹۴۴ منتش��ر شد، اين بحث را مطرح مي كند كه 
برنامه ريزي دولتي با ضربه زدن و ازبين بردن فردگرايي، 
الزاماً به خودكامگي واستبداد منجر مي شود. اين كتاب هم 
مانند كتاب »بوروكراسي« ميزس با اقبال عمومي مواجه 
شد. اين اثر مورد توجه برخي صاحبان ثروت قرار گرفت كه 
در محتوا و فلسفه آن، گريزگاه و فرصت هايي براي دور زدن 
قوانين و فرار از پرداخت ماليات مي ديدند. در۱۹۴۷ زماني 

كه  هايك اولين تشكيالت را به منظور طرح و ترويج نظريه 
نوليبراليسم بنياد نهاد – انجمن مون پلرين - اين موسسه 
به شدت از حمايت مالي ميليونرها و بنياد هاي وابسته به 

آنان برخوردار شد.
با حمايت آنان، وي شروع به ايجاد شبكه اي كرد كه دانيل 
استدمان جونز در كتاب فرمانروايان جهان به عنوان »نوعي 
بين الملل )انترناسيونال( نوليبرال ها« تعريف كرده بود: 
شبكه اي سراسري از دانشگاهيان، بازرگانان، روزنامه نگاران 
و كنشگران كشورهاي دو سوي اقيانوس اطلس. صاحبان 
س��رمايه و ثروتمندان حامي اين جنبش براي پيرايش و 
ترويج اين ايدئولوژي يك سري انديشكده ايجاد كردند كه 
از ميان آنها مي توان به موسسات زير اشاره كرد: انستيتو 
انترپرايز امريكا، بنياد هريتيج، انستيتو كاتو، موسسه امور 
اقتصادي، مركز مطالعات سياسي و موسسه آدام اسميت 
. آنان همچنين به حمايت مالي از چهره هاي دانشگاهي 
و دپارتمان هاي دانش��گاهي به خصوص در دانشگاه هاي 

شيكاگو و ويرجينيا اقدام كردند.
با شكل گيري و رشد اين نهادها، نوليبراليسم خود را بيشتر 
مطرح و صداي خود را بلندت��ر كرد. نظر هايك كه دولت 
مي بايس��ت رقابت را آن چنان قانونمند كند تا انحصارات 
شكل نگيرد به اين باور تبديل شد )به ويژه در ميان كساني 
مانند ميلتون فريدمن اقتصاددان امريكايي و برنده جايزه 
نوبل( كه قدرت انحصارات را بايد به عنوان پاداش كارايي 

شناخت.
اتفاق ديگ��ري كه در اين دوران افتاد اي��ن بود كه نام اين 
جنبش فراموش ش��د. درس��ال ۱۹۵۱ فريدمن افتخار 
مي ك��رد كه خود را نوليبرال بنامد ام��ا خيلي زود اين نام 
ناپديد شد و عجيب تر از آن حتي در دوران رشد، درحالي 
كه ايدئولوژي پخته تر و جنبش منسجم تر مي شد، هيچ 

اسم ديگري جايگزين نام ازيادرفته نشد.
در ابت��دا، با وجود دس��ت ودل ب��ازي در تأمين هزينه ها، 
نوليبراليسم در حاشيه ماند. اجماع پس از جنگ، فراگير و 
جهاني بود: نسخه اقتصادي و توصيه هاي جان مينارد كينز 
بطور گسترده اي مورد استفاده قرار گرفت، اشتغال كامل 
و فقرزدايي، اهدافي بودند كه در امريكا و بيشتر كشورهاي 
اروپاي غربي دنبال مي شدند، ميزان ماليات براي درآمدهاي 
كالن باال بود و دولت ها بدون دغدغه به دنبال گس��ترش 
خدمات عمومي و پوش��ش امنيت اجتماعي بودند.اما در 
دهه هفتاد زماني كه سياست هاي كينز با شكست مواجه 
ش��د و بحران هاي اقتصادي دامن گير كش��ورهاي هر دو 
سوي اقيانوس اطلس شد، ديدگاه هاي نوليبراليسم خود 
را نمايان كردند. به قول فريدمن »وقتي قرار است شرايط 
تغيير كند، ابزار الزم قطعاً فراهم مي شود.« با كمك مشاوران 
سياسي و حمايت رسانه اي روزنامه نگاران موافق، عناصر 
نوليبراليسم، به ويژه در مورد سياست هاي پولي، در امريكا 
توسط دولت جيمي كارتر و درانگلستان توسط دولت جيم 

كاالگان پياده شدند.

پس از آنكه م��ارگارت تاچر و رونالد ري��گان به قدرت 
رس��يدند، بخش هاي باقي مانده هم به س��رعت دنبال 
ش��د: كاهش ماليات براي ثروتمندان، ازهم پاش��اندن 
اتحاديه هاي صنفي، كاهش نظارت برقوانين و مقررات، 
خصوصي س��ازي، واگذاري خدمات عموم��ي )و رفاه 
اجتماعي( به بخش خصوصي و رقاب��ت در اداره آن ها. 
سياست هاي نوليبراليسم توسط صندوق بين المللي 
پول، بانك جهاني، پيمان ماستريخت )اتحاديه اروپا( و 
سازمان تجارت جها ني در مورد اغلب كشورهاي دنيا و 
عمدتًا به صورت غير دموكراتيك اعمال شد. نكته قابل 
توجه اين بود ك��ه اين نظريه در ميان پاره اي احزاب كه 
زماني متعلق به ديدگاه هاي چپ بودند )مانند احزاب 
كارگر و دموكرات( نيز پذيرفته شد. به قول ستدمان جونز 
»تصور اينكه هرگونه آرمان شهر ديگري به اين صورت 

بطور كامل تحقق پيدا كند مشكل است.«
    

عجيب اس��ت دكتريني كه وعده آزادي و حق انتخاب 
مي دهد، با شعار »بديل ديگري نيست« تحقق پيدا كرده 
باشد. فردريك  هايك در مالقات با پينوشه در شيلي � يكي 
از اولين كش��ورهايي كه اين برنامه را به صورت جامع و 
فراگير پياده كرد � اشاره مي كند »شخصًا در مقابل يك 
حكومت ديكتاتور ليبرال سر تعظيم فرود مي آورم اما در 
برابريك حكومت دموكرات بيگانه با ليبراليسم هرگز.« 
آزادي اي كه نوليبراليسم عرضه مي كند و اينچنين جذاب 
و مسحوركننده به نظرمي آيد، وقتي كه پياده مي شود 
آزادي براي كوسه هاي ماهي خوار است نه ماهي هايي كه 

طعمه آنان مي شوند، آزادي عمل صياد است نه صيد.
رهايي از اتحاديه هاي كارگري و چانه زني مشترك يعني 
آزادي سركوب مزد كارگران. آزادي از نظارت بر اعمال 
مقررات يعني آزادي آلوده كردن آب رودخانه ها، تضييع 
حقوق كارگران، و اعمال نرخ ه��اي غيرعادالنه بهره و 
طراحي روش ها وسيس��تم هاي مالي عجيب و غريب. 
آزادي از پرداخت ماليات يعني آزادي در فاصله گرفتن 
ازتوزيع عادالنه ثروت، چيزي كه مي تواند مردم را از فقر 

نجات دهد.

نائومي كالين دركتاب »دكترين ش��وك« مي نويسد، 
نظريه پردازان نوليبرال از اعمال سياست هاي غيرمردمي 
در شرايط بحراني، زماني كه مردم آشفته ا ند )وتوجه شان 
به مساله ديگري معطوف است( حمايت كرده اند: مانند 
پي آمدهاي ناگوار پس از كودتاي پينوش��ه در شيلي، 
جنگ عراق و توفان كاترينا – كه به تعبير فريدمن فرصت 

طاليي براي تغيير نظام آموزشي در نيوارلئان شد.
جايي كه سياس��ت هاي نوليبرالي را نت��وان به صورت 
داخلي اعمال كرد، با استفاده از پيمان هاي تجاري كه 
)هيات( حل مناقشه بين سرمايه گذار و دولت بخشي 
از آن اس��ت، به صورت بين المللي اعمال خواهند شد. 
وقتي مجالس قانون گذاري ب��ه محدودكردن فروش 
سيگار، ممانعت از تأمين آب توسط شركت هاي معدني، 
انجماد نرخ در صورت حساب هاي انرژي يا جلوگيري از 
كاله برداري ش��ركت هاي دارويي از دولت رأي دادند، 
ش��ركت ها ش��كايت كرده و اغلب موفق هم بوده اند. 
دموكراسي به صحنه نمايش تبديل مي شود. تناقض 
ديگر نوليبراليس��م اين است كه رقابت عمومي متكي 
بركّمي سازي و مقايسه كلي است. درنتيجه كارگران، 
جوين��دگان كار وخدمات عموم��ي در معرض نوعي 
خرده كاري و سردرگمي در زمينه ارزيابي و نظارت قرار 
مي گيرند كه براي تعيين و شناساندن برندگان و تنبيه 
بازندگان طراحي شده است. دكتريني كه لودويگ فون 
ميزس معتقد بود ما را از كابوس بوروكراتيك برنامه ريزي 
مركزي خالص مي كند، كابوس بوروكراتيك ديگري 

ايجاد كرده است.
اين تصور كه نوليبراليسم چاقويي است كه دسته خودش 
را نمي برد، خيلي زود اشتباه از آب درآمد. رشد اقتصادي 
در دوره سلطه نوليبراليسم )از ۱۹۸۰ در امريكا و انگلستان( 
به ش��دت نس��بت به دهه قبل اف��ت كرد: البت��ه نه براي 
ثروتمندان. نابرابري در توزي��ع درآمد و ثروت، پس از ۶۰ 
سال كاهش، در اين دوره با توجه به سركوب اتحاديه هاي 
كارگري، كاهش ماليات به نفع ثروتمندان، افزايش رانت، 
خصوصي سازي و مقررات زدايي )حذف كنترل دولتي بر 

قوانين و مقررات(، به سرعت افزايش يافت.
خصوصي سازي يا به بازار سپردن خدمات عمومي نظير 
انرژي، آب، راه آهن، بهداشت، آموزش، جاده ها و زندان ها، به 
شركت ها اجازه داد تا در مقابل اين نياز هاي ضروري، دكه اي 
ايجاد كنند و رانت آن را از شهروندان يا دولت بگيرند. رانت، 
لغت ديگري براي درآمد غيرمكتسبه است. وقتي هزينه 
هنگفتي بابت استفاده از قطار مي پردازيد، فقط بخشي از 
آن صرف هزينه سوخت، دستمزد راننده و حقوق پرسنل، 
واگن وتجهيزات و ساير هزينه هاي متعلقه مي شود، مابقي 
)پرداختي شما( اين واقعيت را بيان مي كند كه شما را سر 

گردنه گير انداخته اند.
آن ها ك��ه خدم��ات خصوصي ش��ده و نيمه خصوصي را 
در انگلس��تان مال��ك ش��ده اند و اداره مي كنن��د، ب��ا 
س��رمايه گذاري هاي اندك و كس��ب درآمد هاي كالن، 
دارايي و آتيه شگفت انگيز براي خود رقم مي زنند. در روسيه 
و هند وابستگان به قدرت دارايي هاي دولت را به ثمن بخس 
تصاحب مي كنن��د. در مكزيك، با اهداي كنترل خدمات 
تقريباً كليه خطوط تلفن شهري و همراه به كارلوس اسليم، 

وي به سرعت ثروتمندترين فرد جهان شد.
آندرو س��اير دركتاب خ��ود »چرا نمي تواني��م ثروتمند 
باشيم« مي نويسد: مالي گرايي هم تأثير مشابهي بر شرايط 
داشته است. به اعتقاد او »بهره هم … مانند رانت درآمد 
غيرمكتسبه است كه بدون هيچ تالشي به دست مي آيد.« 
با فقيرتر شدن قشر تهي دست، و پولدارترشدن ثروتمندان، 
آنان سلطه خودرا روي يك كاالي باارزش حياتي ديگر – 
پول – گس��ترش مي دهند. پرداخت بهره به شدت عامل 
انتقال پول از اليه فرودس��ت به س��مت قش��ر دارا است. 
باالرفتن قيمت امالك و كاهش حمايت هاي مالي دولتي 
مردم را بدهكار مي كند )مثاًل تبديل كمك هاي دانشجويي 
به وام دانش��جويي(، بانك ها و مديران آن در اين ميان بار 

خود را مي بندند.
ساير اشاره مي كند كه درچهار دهه گذشته انتقال ثروت نه 
فقط از سمت قشر كم درآمد به سوي پولدارها، كه در درون 
ثروتمندان هم وجود داشته است: از طرف آنان كه با توليد 
كاال يا خدمتي كسب درآمد مي كردند به سمت كساني كه 
درآمد خود را از طريق كنترل دارايي هايشان و درو كردن 
رانت، بهره و مزاياي س��رمايه اي به دست آورده اند. درآمد 
واقعي و مكتسبه جاي خود را به درآمد هاي غيرمكتسبه 

داده است.

هرچه شكست ها بزرگ تر مي شود ايدئولِوژي نوليبراليسم 
هم افراطي تر مي شود. حكومت ها از بحران هاي نوليبرالي، 
هم به عن��وان بهانه و ه��م فرصت ب��راي كاهش ماليات 
درآمدهاي باال، خصوصي س��ازي بازمانده هاي خدمات 
عمومي، زير سوال بردن و تضعيف شبكه تأمين اجتماعي، 
مقررات زدايي براي ش��ركت  ها )نظ��ارت هر چه كم تر بر 
مقررات به نفع ش��ركت ها( و تدوين مقررات جديد براي 
شهروندان استفاده مي كنند. دولِت منفور از خود، حاال با 
تمام قدرت به جان خدمات دولتي مي افتد.خطرناك ترين 
اثر نوليبراليسم بحران هاي سياسي است، نه بحران هاي 
اقتصادي كه خود عامل آنها بوده است. با كاهش دامنه قدرت 
دولت، توان مردم هم براي تغيير در روند اداره امور جامعه 
با حضور در انتخابات محدود مي شود. ديدگاه نوليبراليسم 
تأكيد مي كند كه مردم مي توانند براي انتخاب شان هزينه 
كنند. اما )امكانات همه يكسان نيست( پاره اي توان بيشتري 
دارند: در اين دموكراسي مصرف كنندگان يا سهام داران، آرا 
به تساوي تقسيم نشده است. نتيجه تضعيف اليه فرودست 
و متوسط جامعه است. از آن جا كه احزاب راست و احزاب 
س��ابقًا چپ هم سياس��ت هاي نوليبرالي مشابهي اتخاذ 
مي كنند، ناتواني به محروميت بدل مي شود. عمده مردم 
از سياست رويگردان شده اند.كريس هجز اشاره مي كند 
كه »جنبش هاي فاشيستي پايگاه خود را در ميان فعاالن 
سياسي انتخاب نمي كنند، بلكه روي افراد غيرفعال سياسي 
و آنان كه � به درستي � احساس مي كنند بازنده اند و هيچ 
صدا يا نقشي در تشكيالت سياسي ندارند سرمايه گذاري 
مي كنند.« وقتي كه بحث هاي سياس��ي كنار گذاش��ته 
مي شود، آنان نس��بت به شعارها، نماد ها و حرف هايي كه 
بيان گر احساسات آنهاست عالقه مند مي شوند. به عنوان 
مثال براي طرفداران دونالد ترامپ استدالل و ارايه فاكت 

تأثير و اهميتي ندارد.
جوت اشاره مي كند كه هنگامي كه رابطه محكم بين مردم 
و دولت صرفًا به اعمال اتوريته واطاعت محض تنزل يابد، 
تنها راه باقي مانده براي حفظ رابطه، قدرت دولتي است. 
استبدادي كه  هايك از آن نگران بود، آن زماني محتمل تر 
است كه دولت، كه نفوذ معنوي و اخالقي خود را با واگذاري 
خدمات عمومي به بخش خصوصي از دس��ت داده، براي 
حفظ موقعيت خود به تحميق مردم با وعده دادن، تهديد 
و درنهايت اعمال زور و خش��ونت براي وادار كردن آنها به 

اطاعت دست يازد.
    

نوليبراليسم هم مانند كمونيسم »الهه اي است كه شكست 
خورده است.« اما دكترين زامبي – آموزه آشفتگي و اقتصاد 
بحران زده – هنوز روي پاست وسعي مي كند خود را سرپا 
نگه دارد، و يكي از داليل آن، گمنام بودن، و شايد بهتر است 

گفته شود مشتي از گمنامي هاي آن است.

دكترين نامريي اين دس��ت نامرئي را حاميان نامرئي آن 
ترويج مي كنند. امروزه به تدريج نام برخي از آنان افشا شده 
است. متوجه مي شويم كه »موسسه امور اقتصادي« كه 
بحث عليه نظارت بيش��تر بر صنعت دخانيات را به شدت 
در رسانه ها دنبال مي كرده، از سال ۱۹۶۳ مخفيانه تحت 
حمايت مالي شركت هاي دخانيات امريكايي-انگليسي 
بوده است. پي مي بريم كه چارلزكوك و ديويد كوك دوتن از 
ثروتمندترين ميليونرهاي دنيا موسسه اي را بنيان گذاشتند 
كه جنبش تي پارتي را سازمان داد. درمي يابيم كه چارلز 
كوك در زمان ايجاد يكي از انديشكده هاي خود اشاره كرد 
كه »براي پرهيز از نقدهاي نامطلوب نبايد نحوه كنترل و 

اداره سازمان در سطح عمومي مطرح شود.«
واژه هايي كه نوليبراليسم استفاده مي كند، بيش از آنكه 
توضيح دهنده باشد، دوپهلو و گمراه كننده است. »بازار« 
نظام متعارفي تلقي مي شود كه مثل نيروي جاذبه يا فشار 

اتمسفر، به همه ما به يكسان فشار وارد مي كند، در حالي كه 
آكنده از روابط مراكز قدرت است. »آن چه بازار مي خواهد« 

يعني چيزي كه شركت ها و روساي آن مي خواهند.
ساير مي نويسد »سرمايه گذاري« دو معناي كاماًل متفاوت 
دارد. يك��ي تأمي��ن مال��ي فعاليت هاي مفيد س��ازنده و 
اجتماع��ي، وديگري خري��د دارايي هاي موج��ود براي 
بهره گيري از آنها در قالب رانت، بهره، سود سهام و مزاياي 
س��رمايه اي. اس��تفاده از يك اصطالح براي فعاليت هاي 
مختلف با »پوشاندن منابع ثروت« ما را بين توليد ثروت و 

زه كشي آن، سردرگم و گيج مي كند.
يك قرن پيش ثروتمندان و كس��اني كه مكنت و دارايي 
خود را به ارث برده بودند تازه به دوران رس��يده ها را تحقير 
مي كردند. كارآفرينان در تالش بودند تا با تظاهر به اينكه 
درآمد مشخصي از طريق رانت دارند براي خود مقبوليت 
اجتماعي كسب كنند. امروز داستان برعكس شده است: 
كس��اني كه درآمدشان ناش��ي از رانت و سود سهام است 
و آنهاي��ي كه ثروت )بادآورده( ي خ��ود را از طريق ارث به 
دس��ت آورده اند خودرا كارآفرين مي نامند و مدعي اند كه 

درآمد خود را  با سخت كوشي و تالش به دست آورده اند.
اين گمنامي ها و سردرگمي ها با بي نام و نشاني سرمايه داري 
مدرن متناسب و هماهنگ است: نمونه آن »مدل فرانچايز« 
است كه )در آن ها( كارگران نمي دانند براي چه كسي جان 
مي كنند؛ شركت ها از طريق شبكه اي از نظام هاي مخفي 
و پنهان كار برون مرزي و فراساحلي چنان پيچيده به ثبت 
مي رسند كه حتي پليس هم از شناسايي مالكان ذي نفع 
آنها عاجز است؛ شيوه هاي محاسبه ماليات آنها دولت ها 
را هم اغفال مي كند؛ كسي از درآمد و منافع مالي آنها سر 

درنمي آورد.
گمنامي نوليبراليسم به شدت و باقدرت محافظت مي شود. 
آنها كه تحت تاثير نظ��رات  هايك، ميزس و فريدمن قرار 
دارند تمايل به رد اين تعبير دارند، و- با كمي رعايت انصاف 
– مدعي اند كه امروزه از )اين تعبير( با بار منفي اس��تفاده 
مي شود. اما جايگزيني هم براي آن ندارند. گروهي ديگر 
)از مدافعان نوليبراليسم( خود را ليبرال هاي كالسيك يا 
آزادي خواه مي خوانند، ك��ه اين تعريف هم گمراه كننده 
اس��ت و هم گوينده را به ش��كل مرموز در حاش��يه قرار 
مي دهد � چون معتقدند »راه بندگي«، »بوروكراسي« يا 
اثركالسيك فريدمن »سرمايه داري و آزادي« نكته جديدي 

را مطرح نمي كنند.
    

با وجود همه اين نكات، يك نكته ستودني در مورد پروژه 
نوليبرلبيسم – حداقل در مراحل اوليه – وجود دارد. فلسفه 
متمايز و نوآورانه اي بود كه با شبكه اي منسجم از متفكران 
فعال و با يك برنامه عملياتي روشن گسترش يافت. با صبر 

و پشتكار »راه بندگي« به راه قدرت تبديل شد.
پيروزي نوليبراليسم شكست چپ را هم بازتاب مي دهد. 
زماني كه اقتصاد بازار آزاد در سال ۱۹۲۹ باناكامي مواجه 
ش��د، كينز يك برنامه و نظريه جامع اقتصادي بديل ارايه 
داد. هنگامي كه )طرح( مديريت تقاضاي كينز در دهه ۷۰ 
با بن بست برخورد كرد، يك بديل آماده وجود داشت. اما 
در سال ۲۰۰۸ زماني كه نوليبراليسم به بن بست رسيد… 
هيچ بديلي وجود نداشت. اين است كه )نوعي سردرگمي 
حاكم شد و( ميدان براي زامبي ها باز شد و اقتصاد، بحران زده 
و دچار سردرگمي اس��ت. نيروهاي چپ و ميانه هم طي 
هش��تاد س��ال هيچ چارچوب تازه اي براي انديشه هاي 

اقتصادي توليد نكردند.
دست به دامان لرد كينز شدن هم تأييدي بر اين شكست 
اس��ت. در ارايه راه حل هاي كينزي ب��راي حل بحران در 
قرن ۲۱، سه مساله مس��لم را نبايد فراموش كرد. بسيج 
مردم حول يك ايده قديمي كار مش��كلي اس��ت – آالم و 
درد زخم هاي دهه ۷۰ هنوز تس��كين پيدا نكرده اس��ت، 
مهم ترازآن، آنها حرفي در مورد معضل بزرگ قرن، يعني 
بحران محيط زيست ندارند، در مكتب كينز رشد اقتصاد 
براساس تقاضاي مصرفي، برنامه ريزي مي شود. تقاضاي 
مصرفي و رش��د اقتص��ادي مبتني بر آن، ه��ردو نيروي 
محرك تخريب محيط زيس��ت اند. تاري��خ كينزگرايي و 
نوليبراليسم هردو نش��ان مي دهد كه براي مقابله با يك 
سيس��تم ورشكس��ته، فقط مخالفت كافي نيست. بايد 
بديلي انسجام يافته ارايه كرد. وظيفه اصلي حزب كارگر، 
دموكرات ها و طيف گس��ترده چپ، تكوي��ن يك برنامه 
اقتصادي، مشابه پروژه صعود »آپولو« به ماه، است؛ تالشي 
آگاهانه براي طراحي يك سيس��تم جديد، متناس��ب با 
منبع: نقد اقتصاد سياسي نياز هاي قرن بيست ويكم. 

  يك قرن پيش ثروتمندان و كساني كه 
مكنت و دارايي خود را ب�ه ارث برده بودند 
تازه به دوران رسيده ها را تحقير مي كردند. 
كارآفرينان در تالش بودن�د تا با تظاهر به 
اينكه درآمد مشخصي از طريق رانت دارند 
براي خود مقبوليت اجتماعي كسب كنند. 
امروز داستان برعكس شده است: كساني 
كه درآمدشان ناش�ي از رانت و سود سهام 
است و آنهايي كه ثروت )بادآورده( ي خود 
را از طريق ارث به دس�ت آورده اند خودرا 
كارآفرين مي نامن�د و مدعي اند كه درآمد 
خود را با سخت كوش�ي و تالش به دس�ت 

آورده اند

برش

  پيروزي نوليبراليسم شكست چپ را هم 
بازتاب مي دهد. زماني كه اقتصاد بازار آزاد 
در سال 1929 باناكامي مواجه شد، كينز يك 
برنامه و نظريه جام�ع اقتصادي بديل ارايه 
داد. هنگامي ك�ه )طرح( مديريت تقاضاي 
كينز در دهه 70 با بن بست برخورد كرد، يك 
بديل آماده وجود داشت. اما در سال 2008 
زماني كه نوليبراليسم به بن بست رسيد… 
هيچ بديلي وجود نداش�ت. اين اس�ت كه 

)نوعي سردرگمي حاكم شد و(

برش
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چينش درست وزرا به بهبود 
شرايط كمك مي كند 

 انتقاد توكلي
از افزايش مناطق آزاد

فارس   مه��دي تقوي اقتص��اد دان، اظهار كرد: 
رييس جمهور روحاني عن��وان مي كند كه براي 
تعيين قيمت ها دس��تور نداده اما اينكه عده اي با 
سوءاس��تفاده از وضعيت موجود به دنبال احتكار 
باشند بايد دولت با اقدام هاي سلبي مانع توسعه 

چنين رفتارهايي در اقتصاد شود.
اين استاد بازنشسته دانش��گاه در پاسخ به اينكه 
دولت ت��ا چه حد مي تواند در اقتصاد دخالت يا در 
مكانيزم هاي قيمت گذاري دس��ت داشته باشد، 
گفت: اينكه عنوان شود دولت در اقتصاد و تنظيم 
بازار كاره اي نيست، از اساس بي معني است. در اين 
باره وزير اقتصاد بايد با اجراي سياست هايي مانع از 

تخريب وضعيت اقتصادي شود.
وي افزود: در دولت هاي قبلي نيز در حالي شاهد 
تورم ه��اي 40 تا 49 درصدي بوديم كه روس��اي 
اين دولت ها ادع��ا مي كردند، در تنظيم اقتصاد و 
نرخ گذاري ها كاره اي نيستند، دولت همواره نسبت 
به حفظ قدرت خريد و حمايت از معيشت مردم 
مسوول است و بايد از توسعه تورم جلوگيري كند.

به باور تقوي اينكه نرخ دالر در بازار غير رس��مي 
به حدود 11 هزار تومان رسيده يا تورم باال باعث 
سخت تر شدن زندگي اغلب مردم جامعه شده در 
نهايت باعث مي ش��ود تا هر آنچه   توليد مي شود 
با قيمت باالتري به دس��ت مصرف كننده برسد.

در اي��ن ميان وظيفه اصلي دول��ت و وزير اقتصاد 
تنظيم روابط اقتص��ادي و مكانيزم هاي حمايتي 
اس��ت تا بتوان از مردم حمايت كرد. عضو هيات 
علمي دانشگاه عالمه طباطبايي تنظيم و اجراي 
سياست هاي موثر براي بهبود وضعيت اقتصادي 
را از وظايف اصلي رييس جمهور اعالم كرد و افزود: 
قدر مس��لم بخش زيادي از اقتصاد ايران ش��امل 
نهادها و شركت هاي دولتي همچون دخانيات ايران 
يا نهادهاي شبه دولتي است و اين در حالي است 
كه چنانچه دولت همچون اقتصادهاي بزرگ دنيا 
دخالت كمتري در اقتصاد داشته باشد، به نفع همه 
اقشار جامعه خواهد بود. وي افزود: رييس جمهور 
روحاني عنوان مي كند كه براي تعيين قيمت ها 
دس��تور نداده، اما اينكه عده اي با سوءاستفاده از 
وضعيت موجود به دنبال احتكار باشند، بايد دولت 
با اقدام هاي سلبي مانع توسعه چنين رفتارهايي 
در اقتصاد شود.تقوي با يادآور شدن جايگاه ايران 
در ميان اقتصادهاي دنيا گف��ت: روحاني تالش 
كرده ت��ا در كابينه دولت بهتري��ن مهره ها را در 
كنار خود داش��ته باش��د اما بايد اين انتقاد را نيز 
پذيرفت كه وزير سابق اقتصاد وي نه تنها اقتصاد 
دان نبود، بلكه در حلقه مشاوران و معاونان وي نيز 
اثري از اقتصاددان هاي بزرگ و كاركش��ته وجود 
نداش��ت. اين استاد دانشگاه با اشاره به قدمت 47 
س��اله تجربه خود در آموزش اقتصاد افزود: با اين 
رزومه اگر وزارتخان��ه اي را تحويل بگيريم، بدون 
شك ويرانه اي از آن باقي خواهد ماند، اما اگر براي 
وزارت اقتصاد، فرد اقتصادداني كه سابقه مديركلي 
يا معاونت وزير را نيز در كارنامه خود داشته براي 
وزارت انتخاب شود، مي توان اميدوار بود كه اجرا 
و نظارت بر سياس��ت هاي اقتصادي به درس��تي 
انجام ش��ود. بنابراين مي توان انتظار داش��ت در 
صورت چينش درس��ت وزراي اقتصادي از سوي 
رييس جمهور به بهتر شدن اوضاع كمك كرد. به 
اعتقاد وي انگيزه احتكار كاال در بازار باعث شده تا 
با وجود نهادهاي نظارتي و رگوالتور هاي مختلف، 
اما همچنان عده اي به دنبال سود بادآورده باشند 
در حالي كه دولت بايد با تقويت نهادهاي نظارتي 
اقدام هاي قهري ش��ديدي با اين اشخاص به اجرا 
بگذارد. بطور مثال براي نهادها يا سازمان هاي شبه 
دولتي و دولتي از طريق ديوان محاسبات يا تقويت 
نظارت ه��ا بر بخش خصوصي از طريق س��ازمان 
تعزيرات و سازمان حمايت از مصرف كننده، اقدام 

به تنظيم رفتارها در بازارهاي ملتهب نمايد.

توكلي »ادامه روند فعاليت مناطق آزاد فعلي« و 
همچنين »افزايش مناطق آزاد« را ظلم فاحشي 
به اش��تغال، توليدكنندگان و مردم آن مناطق 
دانس��ت و گفت: نه تنها موجوديت مناطق آزاد 
فعلي غلط اس��ت بلكه طرح افزايش اين مناطق 
در مجلس هيچ ضرورتي ن��دارد. احمدتوكلي، 
رييس هيات مديره ديده بان شفافيت و عدالت در 
گفت وگو با فارس با اشاره به اينكه طبق تعاريف 
علمي و اقتصادي، مناطق آزاد بايد سكويي براي 
صادرات غيرنفتي باش��ند، گفت: پ��س از آنكه 
مواد اوليه و نيروي انس��اني از سرزمين اصلي به 
مناطق آزاد وارد و كاال توليد مي شود، بايد به خارج 
از كشور صادر شده تا براي كشور ارزآوري داشته 
باشد؛ بنابراين بايد فرآيند توليد كاال و صادرات در 
اين مناطق، بايد موجب ارتقاي منطقه اي كه در 

آن منطقه آزاد قرار دارد، بشود.
 عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام »ادامه روند 
فعاليت مناطق آزاد فعلي« و همچنين »افزايش 
مناطق آزاد در اليحه پيشنهادي دولت« را ظلم 
فاحش��ي به اش��تغال، توليدكنن��دگان و مردم 
آن مناطق دانس��ت و گف��ت: نه تنها موجوديت 
مناطق آزاد فعلي غلط اس��ت بلكه در ش��رايط 
فعلي نيز طرح افزايش اي��ن مناطق در مجلس 
ضرورتي ندارد.  نماينده سابق مجلس با تاكيد بر 
اينكه مناطق آزاد هم اكنون به تونلي براي واردات 
تبديل شده اند، خاطرنشان كرد: حاصل عملكرد 
مناطق آزاد در برنامه چهارم توس��عه، 86 درصد 

واردات و تنها 14 درصد صادرات بود.
رييس ديده بان شفافيت و عدالت در پايان با اشاره 
به اينكه هم اكنون زمين هاي مناطق آزاد معبري 
براي رانت خواري  ش��ده است، اظهار كرد: اساسا 
آمار و ارقام در خصوص واردات و صادرات در اين 

مناطق كمياب است.

تاكيد كارشناس پژوهشكده پولي و بانكي بر تالش براي جلوگيري از آثار مخرب نقدينگي

گلوله رها شده نقدينگي هدايت ناپذير است

 ضمانت اجرايي خأل  قانون ماليات ارزش افزوده

گروه اقتصاد كالن     هادي سلگي 
سجاد ابراهيمي، كارشناس پژوهشي پژوهشكده 
پولي و بانكي رشد نقدينگي و خاصيت تورم زايي آن 
در نسبت هاي مختلفي كه در تركيب خود مي تواند 
بگيرد را  تحليل مي كند و مي گويد امواج گراني هاي 
اخير از تركش هاي حجم رش�ديافته و بي پشتوانه 
نقدينگي در چند سال اخير است. او همچنين درباره 
اثرات مخرب و تورم زاي نقدينگي و امكان كنترل آن 
مي گويد كه نقدينگي به يك گلوله رها شده از تپانچه 
تبديل شده و هيچ امكان كنترلي در علم اقتصاد براي 

آن متصور نيست.
به گزارش »تعادل« آخرين آمارهاي بانك مركزي 
نشان مي دهد كه رقم شاخص نقدينگي به بيش از 
1500 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين در حالي 
است كه نقدينگي در س�ال 92 يعني ابتداي دولت 
اول حسن روحاني 639 هزار ميليارد بوده و طي 5 
سال به ميزان 148 درصد رشد كرده است. از سوي 
ديگر طبق آمارها در حالي كه در پايان سال 91 نسبت 
نقدينگي به GDP حدود 63 درصد بوده، اين نسبت 
تنها ظرف پنج سال )در پايان سال 96( به 103 درصد 
رسيده است. در سال هاي گذشته برخي رسانه ها 
تالش زيادي براي ج�ا انداختن مفهوم »نقدينگي 
سالم« در ادبيات ژورناليستي اقتصاد داشتند. آنها 
جزء پايه پولي نقدينگي را س�مي و تورم زا معرفي 
كرده و از مكانيسم ضريب فزاينده به عنوان خلق 
خصوصي و غير دولتي نقدينگي ياد مي كردند كه به 
گفته آنها تورم زا  نيست و اگر رشد نقدينگي از اين 

كانال باشد اين رشد قابل دفاع است. 
سجاد ابراهيمي، پژوهشگر پژوهشكده پولي و بانكي 
درگفت وگو با »تعادل« اين اس�تدالل را رد مي كند 
و مي گويد اينكه نقدينگي با چه مكانيسمي خلق 
ش�ود، هيچ تفاوتي در ماهيت تورم  زاي آن ندارد و 
تنها اين تفاوت ممكن است در زمان تاثيرگذاري آن 

در قيمت ها قابل پذيرش باشد. 
در ادام�ه مش�روح گفت وگ�وي »تعادل« ب�ا اين 

كارشناس پولي و بانكي را مي خوانيد: 

    شما با اين استدالل موافقيد كه دليل اصلي رشد 
قيم�ت ارز حجم عظي�م نقدينگي رش�ديافته در 
سال هاي گذشته بوده كه اكنون به سمت اين بازارها 

حركت كرده است؟
بله صددرصد. يكي از مهم ترين عامل هاي اين نوسانات در 

بازار ارز رشد نقدينگي بوده است.
    با توجه به اين موضوع بهتر اس�ت ابتدا قدري در 
مفهوم نقدينگي دقيق تر ش�ويم و به جزئيات آن 
بپردازيم تا درك بهتري از آن به دست آوريم. لطفا 
توضيح دهيد نقدينگي چه اجزايي دارد؟ و رشد آن 
در سال هاي اخير بيشتر به چه داليلي رخ داده است؟ 
نقدينگي بطور كلي از س��ه جزء »اسكناس و مسكوك«، 
»س��پرده هاي دي��داري« و »س��پرده هاي غيرديداري« 
تشكيل مي شود. جمع دو جزء نخست نشان دهنده »پول« 
و جزء آخر معرف »شبه پول« است. رشد و خلق نقدينگي 
در اقتصاد از دو طريق رش��د پايه پولي يا مكانيسم ضريب 
فزاينده صورت مي گيرد. »پاي��ه پولي« ميزان دارايي ها يا 
بدهي هاي ترازنامه اي بانك مركزي را نشان مي دهد كه به 
دليل آنكه پس از چرخش در شبكه بانكي، چند برابر شده و 
نقدينگي را تشكيل مي دهد، به پول پرقدرت معروف است. 
پايه پولي درواقع نشان دهنده رشد پول و شبه پول در طول 
يك مدت مش��خص اس��ت. هرگونه افزايش در پايه پولي 
يا »پول پرق��درت« منجر به افزايش چند برابر آن )معادل 

ضريب فزاينده نقدينگي( در نقدينگي مي شود. »ضريب 
فزاينده« متغير مهم ديگر در آمارهاي پولي است كه رابطه 
ميان نقدينگي و پايه پولي را بيان مي كند. ضريب فزاينده 
نشان دهنده نسبت ميزان نقدينگي به پايه پولي است كه در 
واقع بيان كننده ميزان خلق پولي است كه سيستم بانكي 

قادر است به ازاي هر واحد پول بانك مركزي ايجاد كند.
حال به جزء دوم سوال شما برگرديم.بيشتر نقدينگي در 
اين سال ها به خاطر اضافه برداشت بانك ها بوده و به نوعي 
مي ش��ود گفت كه اگرچه پايه پولي ه��م از طريق بدهي 
دولت به بانك مركزي هم افزايش پيدا كرده است اما بخش 
قابل توجهي از اين نقدينگي به دليل بدهي بانك ها به بانك 
مركزي به بار آمده كه به دليل مشكل نقدينگي بانك ها و با 

اضافه برداشت آنها انباشت شده است.
    سهم ضريب فزاينده در افزايش حجم نقدينگي 

چقدر بوده است؟
نقدينگي يا به واسطه پايه پولي يا از طريق ضريب فزايندگي 
افزايش مي يابد. اين دو عاملي كه پيش تر گفته شد يعني 
بدهي بانك ها و دولت به بانك مركزي هردو از اجزاي پايه 
پولي هس��تند كه بخش��ي از نقدينگي از اين طريق رشد 
كرده است. اما بخشي ديگر از آن به واسطه فعاليت بانك ها 
و درون بانكي تشكيل شده كه به آن ضريب فزاينده گفته 
مي شود. رشد نقدينگي كشور در سال 93 بيشتر از اينكه از 
جنس پايه پولي باشد، از طريق ضريب فزاينده خلق شده 
است اما مي توان گفت در دو سال اخير باز اين تركيب تغيير 
كرده و به سمت بازيگري پايه پولي سوق پيدا كرده است. اگر 
بخواهيم در اين مكانيسم ريزتر شويم كه كدام جزء پايه پولي 
افزايش پيدا كرده است، مي توان گفت كه بدهي بانك ها به 
بانك مركزي بوده كه نقش اصلي را در تغيير نقدينگي در 

ماه اخير داشته است.
برخي انتظار داشتند با ممنوع شدن برداشت مستقيم دولت 

از منابع بانك مركزي اوضاع تغيير كند.
برداشت دولت بطور مستقيم كه خيلي وقت است غيرقانوني 
شده اس��ت، اما ش��ركت هاي دولتي مي توانند يكسري 
تسهيالت از بانك مركزي اخذ كنند. از طرف ديگر بخش 
زي��ادي از بدهي بانك ها به بانك مرك��زي به بدهي دولت 
برمي گردد؛ بدين معني كه دولت بانك ها را مجبور به ارايه 
تسهيالت مي كند و از طرفي بانك مركزي را مجبور مي كند 
كه ب��ه آنها خط اعتباري جديد اعط��ا كند.يعني به نوعي 
مي توان اين بدهي بانك ها به بانك مركزي را به دليل همين 

عملكرد دولت تفكيك كرد.
    اينكه سهم اصلي رشد نقدينگي پايه پولي باشد 
يا ضريب فزاينده، تفاوتي در ماهيت يا به بيان بهتر 

تاثيرات مخرب آن مانند تورم زايي دارد؟
در اين زمينه نظرات متفاوتي وجود دارد. از ديدگاه نظريه 
مقداري پول اگر رشد نقدينگي بيشتر از رشد بخش واقعي 
اقتصاد باشد هر يك واحد بيشتر باعث تورم باشد. در اين 
مدل س��اده تفكيكي بين اجزاي مختلف نقدينگي نشده 
و به نظر مي رس��د در بلندمدت صادق باش��د يعني فرقي 
نمي كند جنس نقدينگي چه باشد و هر دو باعث افزايش 
قيمت ها مي شود اما در مورد اينكه زمانبندي اين افزايش 
به چه صورتي باشد مي تواند اثرات متفاوتي داشته باشد.

بدين معني كه پايه پولي اثرات مستقيم و سريع تري داشته 
باشد ولي ضريب فزاينده ممكن است تا حدودي همراه با 
وقفه زماني در قيمت ها تخليه شود چون وقتي فعاليت هاي 
بانك ها گسترده مي شود و خلق نقدينگي از سمت بانك ها 
افزايش مي يابد مقداري از اين سپرده ها در بانك ها ته نشين 
مي شود و تا زماني كه آنها به تقاضا تبديل نشود افزايش قيمت 
رخ نمي دهد ولي در بلندمدت اين اتفاق خواهد افتاد.بنابراين 
مي توان گفت كه تنها تفاوت در زمان بندي اثرگذاري آنها 

است و در ماهيت آنها هيچ تفاوتي وجود ندارد.

    مي تواند يكي از تفاوت هاي اين دو اين باشد كه پايه 
پولي بيشتر مربوط به جريانات مالي دولت و سرمايه 
عمومي است ولي ضريب فزاينده به جريان سرمايه 

خصوصي مرتبط است؟
 نمي تواني��م اين تفكيك را بكنيم چ��ون وقتي يك واحد 
افزايش پايه پولي 5 واحد نقدينگي افزايش مي يابد، وقتي 
دول��ت آن يك واحد ابتدايي را تخصيص مي دهد )مثال به 
بانك مسكن خط اعتباري مي دهد( اين دور اول گردش مالي 
را مي توان جزء جريان مالي دولت دانست اما آن 4 دور بعدي 
كه 5 واحد بعدي را ايجاد مي كند به دليل گردش پول در 
بانك ها ايجاد مي شود. يعني اين خلق نقدينگي فرق ندارد در 
نهايت تخصيص اعتبار و خلق نقدينگي در سيستم بانك ها 
يكسان اس��ت و فقط در تخصيص دور اول است كه دولت 
مي تواند فاعليت داشته باشد كه خيلي هم نمي تواند اثر كالن 
داشته باشد.بنابراين از نظر من اين يك تفسير اشتباه است 
كه مي توان با افزايش پايه پولي نقدينگي را هدايت كرد چون 
وقتي رشد پايه پولي رخ مي دهد بخش زيادي از دورهاي 

بعدي خلق پولي آن را نمي شود كنترل كرد.
    برخ�ي كارشناس�ان مي گويند ك�ه اين مفهوم 
»سالم س�ازي نقدينگي« كه درب�اره نقش مثبت 
وغيرتورم زاي مكانيس�م ضريب فزاينده در رشد 
نقدينگي نسبت به پايه پولي گفته مي شود، واژه اي 
غير علمي است كه تنها با هدف كوتاه كردن دست 
دولت در انج�ام نقش ه�اي رفاه�ي و هزينه هاي 

اجتماعي آن به كار گرفته ش�ده است؟ شما با اين 
استدالل موافقيد.

به نظر من نمي تواند درست باشد. اول اينكه بخش بزرگي از 
بانك هاي ما دولتي است و اتفاقا بانك هاي بزرگ ما دولتي 
است يعني وقتي نقدينگي در بانك ها گردش پيدا مي كند 
و به سمت بانك هاي خصوصي حركت مي كند يعني دولت 
در سيستم بانكي هم نقش پررنگي دارد و اينطور نيست 
كه گفته مي شود با سالم سازي نقدينگي به دنبال هدايت 
نقدينگي به سمت خاصي هستند. لذا اين فرضيه از طريق 
همين مش��اهده مي تواند رد ش��ود. دوم اينكه تخصيص 
نقدينگي فرايند پيچيده اي دارد و اينكه فكر كنيم سياست 
كالني براي جهت دهي نقدينگي و تخصيص اعتبار بانك ها 
به سمت خاصي به اين سادگي قابل اجرا نيست كه بتوان 
با تشويق ضريب فزاينده انجام شود.به نظر من اين موضوع 

علمي نيست يا بايد بيشتر روي آن تحقيق كرد.
    شما فرموديد بايد بين رشد پول و توليد در اقتصاد 
متناسب باشد.آيا به نظر شما بايد بين اين دو متغير 

تناظر يك به يك وجود داشته باشد؟ 
تناظر يك به يك شايد به نوعي صحيح نباشد. گفته مي شود 
كه تورم در سطحي پايين مطلوب است و اين سطح در هر 
كشوري متفاوت اس��ت.اين مانند روغني است كه چرخ 
دنده هاي يك اقتص��اد را روان مي كند.براي اقتصادهاي 
پيشرفته هم تورم صفر مطلوب نيست و همين طور حد 
بهينه تورم را در ايران هم نمي توان صفر درنظر گرفت و به 

همين دليل بايد رشد نقدينگي بيشتر از رشد توليد باشد اما 
نه به اندازه اي كه به تورم 20 درصدي بينجامد.

     سرعت گردش پول در اين ميان چه نقشي دارد؟
سرعت گردش پول عموما متغير پنهان و منفعلي است 
از اين جهت كه نمي توان روي آن سياست گذاري كرد. 
در بلندمدت هم نوسانات زيادي ندارد و حول يك مقدار 
مش��خصي مي گردد.حاال تقريبا يكسري متغيرهاي 
مش��خص وجود دارد كه روي آن اثرگذار اس��ت كه در 
پژوهش هاي م��ا در رابطه با تورم ب��ه كار مي رود اما به 
نظر من متغيري است كه مي تواند در نظر گرفته نشود.

    با توجه به اينكه اكنون با رشد نقدينگي شديدي 
روبه رو ش�ده ايم و كارشناس�ان نس�بت به تورم 
زا ب�ودن آن ابراز نگراني زي�ادي كرده اند، چگونه 
مي توان آن را به گونه اي كنترل كرد كه به قيمت ها 

اصابت نكند؟
موضوعي كه درباره هدايت نقدينگي مطرح مي ش��ود 
چندان قابل دفاع نيس��ت چ��ون نقدينگي مانند يك 
گلوله رها شده از تپانچه است. فرض كنيد كه بخواهيم 
اين گلوله را بعد از رها شدن طوري كنترل كنيم كه به 
جايي اصابت نكند. اين امر امكان پذير نخواهد بود. وقتي 
كسي ماشه را مي كشد بايد به هدف آن فكر كرده باشد. 
وقتي نقدينگي رش��دي بيش از بخش واقعي اقتصاد 
داشته باشد طبق قوانين اقتصادي كه قوانين مسجلي 
هستند، منجر به رشد قيمت ها خواهد شد.هرچند كه 
زمان بندي متفاوت خواهد بود اما امكان ندارد كه بشود 
از تاثيرات آن جلوگيري كرد. با اين اوصاف سياست گذار 
مي تواند از طريق ابزارهايي مانند سياست هاي مالياتي 
مانند ماليات بس��تن بر كاالهايي ك��ه هدف حركت 
نقدينگي هس��تند مي توان تا حدودي نس��بت رشد 
قيمت ها را تعديل كرد. بطور مثال اگر براي دولت بازار 
ارز اهميت داشته باشد، دولت مي تواند از طريق ماليات 
از رش��د قيمت آن جلوگيري كند و از طرفي بازارهايي 
كه كمتر در معرض هجوم نقدينگي هستند، معافيت 
مالياتي اعطا كند. بنابراين قيمت ها رشد خواهد كرد 

اما مي توان با ابزارهايي آثار مخرب آنها را كاهش داد.

عليرضا طاري بخش، مدرس دانش��گاه و معاون س��ابق 
س��ازمان امور ماليات��ي اظهار ك��رد: قان��ون ماليات بر 
ارزش افزوده در راس��تاي تحقق منويات راهبردي مقام 
معظم رهبري مبن��ي بر كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي 
از مهرماه سال1387 اجرايي شد و با توجه به كاركردها 
و آثار متعدد اقتصادي آن به جرأت مي توان گفت، يكي 
ازمهم ترين مولفه هاي تحقق اقتصاد مقاومتي محسوب 
مي ش��ود كه براي اقتصاد ايران يك فرصت به حس��اب 
مي آيد. بنابراين بدون ترديد، حذف آن و يا با تغييرات بدون 
بررسي همه جانبه و بدون مد نظر قرار دادن مباني نظري و 
الزامات اجرايي اين نظام مالياتي و يا كاستن و بي اثر كردن 
آثار اقتصادي و انتظامي و كنترلي آن در زنجيره مبادالت 
اقتصادي، كشور با بزرگ ترين چالش اقتصادي و درآمدي 

مواجه خواهد شد.
وي ادام��ه داد: در معرفي و اجراي ماليات بر ارزش افزوده، 
اهداف متعددي مدنظر بود كه م��واردي مانند »تأمين 
درآمد پايدار براي دولت و شهرداري ها«، »حذف جنبه هاي 
منفي ماليات هاي غيرمستقيم گذشته از جمله ماليات 
تجميع عوارض در موضوع اخذ ماليات مضاعف و تكراري«، 
»شفاف س��ازي در اقتصاد از طريق رواج مستندسازي و 
اتصال حلقه هاي واردات و توليد تا توزيع نهايي با استفاده 
از روش فاكتورنويسي در اجراي ماليات بر ارزش افزوده و 
كاهش اقتصاد زيرزميني«، »كاهش بار مالياتي از منبع 
درآمد و تولي��د در ماليات هاي مس��تقيم و انتقال آن به 
ماليات بر مصرف«، »حذف ماليات آبشاري ماليات هاي 
غيرمستقيم قبل و اخذ ماليات در زنجيره واردات، توليد و 
توزيع به تناسب ارزش افزوده ايجاد شده در هر حلقه مبادله 
در طول زنجيره و توزيع بار مس��ووليت موديان )وصول 
و پرداخت كننده( مالي��ات و عوارض«، »معرفي مالياتي 
مدرن و منعطف در قبال نوسانات اقتصادي از جمله دوران 
ركود، رونق و تورم« و نيز »ايجاد بستري الكترونيكي براي 
اجراي قانون از فرآيند ثبت نام موديان تا وصول ماليات« از 
جمله اهداف كالن نظام ماليات بر ارزش افزوده بوده است.

اين مسوول پيشين سازمان امور مالياتي در پاسخ به اين 

سوال كه چه ميزان از اين اهداف محقق شده است، بيان 
كرد: در موضوع تأمين درآمد پايدار ماليات بر ارزش افزوده، 
در همان 5س��ال اول اجراي قانون، سهم نظام ماليات بر 
ارزش افزوده در تركيب درآمدهاي مالياتي اعم از ماليات و 
عوارض، تقريباً با ماليات هاي مستقيم مساوي شد؛ يعني 
هرآنچه ماليات مستقيم وصول مي شد، نزديك به همان 
رقم نيز ماليات و عوارض براي دولت و شهرداري ها وصول 
و پس از واريز به خزانه در تأمين مخارج طرح هاي عمراني 
و اش��تغال زا و نيز نظام سالمت و بهداشت مورد استفاده 
قرار گرفته اس��ت. وي در گفت وگو با فارس ادامه داد: در 
موضوع ماليات مضاعف، بطور كلي اين نقيصه با امكان 
كسر اعتبار پرداخت ش��ده موديان از محل ماليات هاي 
دريافتي از خريداران برطرف شده و در صورت اجراي دقيق 
قانون و مقررات توسط موديان، به هيچ وجه امكان وصول 

ماليات هاي مضاعف وجود ندارد. 
طاري بخش ادامه داد: در مورد انتقال بار مالياتي از ماليات 
بر درآمد به بخش ماليات بر مصرف، نسبت ماليات هاي 
مستقيم وصول شده در 1386 )يعني قبل از اجراي قانون 

ماليات بر ارزش افزوده( در مقايسه با GDP برابر 6.7درصد 
در س��ال مذكور بوده است و در سال1393 يعني حدود 
7سال پس از اجراي قانون، نسبت ماليات هاي مستقيم 
در تركيب درآمده��اي مالياتي س��ازمان امور مالياتي 
به 3.7درصد در مقايس��ه با GDP كاهش يافته است، 
يعني موديان ماليات هاي مستقيم پس از اجراي قانون 
ارزش افزوده در مقايس��ه با توليد ناخالص داخلي سهم 
كمتري ماليات بر درآمد پرداخ��ت كرده اند و در نتيجه 
مخارج دولت از محل ماليات بر مصرف تأمين شده است. 
قطعاً اگر ماليات بر ارزش افزوده نبود، امكان كاهش فشار 

ماليات هاي مستقيم بر موديان وجود نداشت.
وي افزود: در مورد شفاف سازي، به دليل مقاومت هاي به 
وجود آمده، هدف مذكور بطور 100 درصد محقق نشد، 
اما اقدامات خوبي به ويژه در زمينه مبارزه با كدفروش��ان 
و انجام معامالت واهي و غيرواقعي كه در حال حاضر هم 
كشور درگير آن است، صورت گرفت و توفيق نهايي در اين 
خصوص مستلزم فرهنگ سازي و عزم جدي مسووالن 
تصميم ساز و تصميم گير در كش��ور است. در بقيه موارد 

هم موفقيت هاي خوبي وجود داش��ته است. او در پاسخ 
به اين سوال كه چالش ها و ايرادهاي اين قانون آزمايشي 
چيست، بيان كرد: اولين ايراد نبود بستر اجراي قانون از 
جمله آموزش موديان بود كه در طول ساليان اجراي قانون 
با اجراي برنامه آم��وزش رايگان براي مديران بنگاه هاي 
اقتصادي، چاپ نشريات آموزشي ماليات بر ارزش افزوده و 
آموزش عمومي از طريق صدا و سيما تا حدود بسيار زيادي 
اين مشكل برطرف ش��ده است. مشكل دوم، نبود بستر 
الكترونيكي اجراي قانون در ايران بود. در تمام كشورهاي 
دنيا طي سال هاي اخير به منظور سهولت و صرفه جويي در 
وقت موديان، كليه فرآيندهاي نظام ماليات بر ارزش افزوده 
به صورت الكترونيكي انجام مي ش��ود؛ در همين راستا 
فرآيندهاي رايانه محور براي موديان طراحي شد به نحوي 
كه در همان سال هاي اوليه، انجام فرآيند ثبت نام تا تسليم 
اظهارنامه و پرداخت ماليات بدون مراجعه به واحدهاي 

مالياتي به صورت الكترونيكي امكان پذير شد.
وي ادام��ه داد: موضوع بعدي، كافي نبودن ضمانت هاي 
اجراي قانون به ويژه در زمينه وصول ماليات از خريداران 
كاال و خدمات بود كه برخي فروشندگان كاال و خدمات 
گاليه داش��تند كه بعضًا خريداراني كه خود مودي نظام 
ماليات بر ارزش افزوده بودند، در زمان خريد كاال و خدمات، 
ماليات و عوارض خريد را به فروشنده پرداخت نمي كردند. 
همين طور ابهاماتي در زمينه معافيت ها وجود داشت كه 
مولفه اجراي عدالت در نظام ماليات بر ارزش افزوده است. 
عالوه بر آن عدم تعيين تكليف ش��مول يا عدم ش��مول 
برخي از فعاليت ها نظير ليزينگ، حمل ونقل بين المللي 
و بي نظمي در اجراي قانون توس��ط موديان و عدم وجود 
ظرفيت هاي قانوني الزم در زمينه ماليات بر ارزش افزوده 
براي مودياني ساده شده كه بنا بر داليل مختلف توانايي 
اجراي قانون را نداش��تند و عدم وجود حد آستانه براي 
فراخوان موديان، از مهم ترين چالش هاي قانوني ماليات 
بر ارزش اف��زوده بود.  طاري بخش بيان ك��رد: اصواًل در 
موضوعات قانون نويسي و وضع هر قانوني بايد يك سري 
قواعد و اصولي نظير قواعد شرعي، قراردادهاي اجتماعي، 

عرف جامعه، هنجارهاي اجتماعي و قوانين باالدس��تي 
مدنظر قرار گيرد و قوانين در چارچوب آن نوش��ته شود. 
بطور مثال، در موضوعات قوانين مالياتي يك سري اصول 
در گذشته توسط علماي علم ماليه بنيان نهاده شده و به 
خصوص در موضوع ماليات بر ارزش افزوده مباني نظري 
بين المللي وجود دارد كه در زمان تدوين و تصويب قوانين 
مالياتي نبايد آن را ناديده گرفت. بطور مثال، براي وضع 
قوانين ماليات هاي مس��تقيم و ماليات بر ارزش افزوده، 
قواعد و مباني نظري همچون اصل عدالت )متناس��ب 
بودن ماليات و توانايي در پرداخت(، معين و مش��خص 
بودن ماليات )تعيين دايره شمول، نرخ و زمان پرداخت(، 
سهولت )ساده سازي روش ها و تحميل كمترين هزينه 
به مودي��ان( و صرفه جويي )فزوني منافع بر هزينه( بايد 

مدنظر قرار گيرند.
وي اضافه ك��رد: در موض��وع ماليات ب��ر ارزش افزوده، 
مبان��ي نظري بين الملل��ي نظير رعاي��ت اصل مقصد، 
پرهي��ز از اعمال چند نرخي، س��رعت در وصول ماليات 
ارزش افزوده، عدم پرداخت نهايي ماليات بر ارزش افزوده 
از محل مناب��ع بنگاه  اقتصادي، پرهي��ز از معافيت هاي 
گس��ترده، محاس��به ماليات بر ارزش افزوده بر اس��اس 
روش تفريقي غيرمستقيم و س��اير مواردي كه در حال 
حاضر در بيش از 170كش��ور دنيا اجرا مي شود، وجود 
دارد كه عدم انطباق آن اختالل جدي در مس��ير اجراي 
 قانون و تعام��الت بين المللي مالياتي ايجاد خواهد كرد.
همين طور در حسابداري و حسابرسي، اصول و مفروضاتي 
وجود دارد كه تصويب قوانين مالياتي بدون ملحوظ نظر 
قرار دادن آن به وي��ژه در مورد اصل تحقق درآمد و اصل 
اهميت و فرض تعهدي با اصول حاكم بر ثبت و نگهداري 

دفاتر قانوني در تضاد و تباين خواهد بود. 
هدف از ذكر مقدمه اين بود كه چنانچه قرار است قوانين 
مالياتي توسط دولت تدوين و در مجلس شوراي اسالمي 
به تصويب برسد، قانوني پويا، كارا و عملياتي باشد كه از 
اصول و مباني فوق كه حاصل تجربيات قرن هاي گذشته 

در سطح بين الملل است، به شمار مي رود.

   س�جاد ابراهيمي: وقتي نقدينگي رش�دي بيش از بخش 
واقعي اقتصاد داشته باش�د طبق قوانين اقتصادي كه قوانين 
مسجلي هستند، منجر به رشد قيمت ها خواهد شد.هرچند 
كه زمان بندي متفاوت خواهد بود اما امكان ندارد كه بشود از 
تاثيرات آن جلوگيري كرد. با اين اوصاف سياست گذار مي تواند 
از طريق ابزارهايي مانند سياس�ت هاي مالياتي مانند ماليات 
بستن بر كاالهايي كه هدف حركت نقدينگي هستند مي توان 

تا حدودي نسبت رشد قيمت ها را تعديل كرد

برش
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 مقابله گوگل
با آگهي هاي مزاحم 

 ربات كوله پشتي واقعيت 
مجازي با كاركردهاي آموزشي

پايان پشتيباني »آدوب« از 
نسخه هاي قديمي سيستم عامل

اسين ايج| گوگل در حال اجراي يك برنامه جديد 
است كه موجب مي شود تنها شركت ها و موسسات 
مورد تاييد آن بتوانند از پلتفرم گوگل براي تبليغات 

استفاده كنند.
سوء اس��تفاده هاي مكرر از شبكه تبليغات آنالين 
گوگل و نقض حريم شخصي كاربران موجب شده 
تا اين شركت براي جلوگيري از افزايش اعتراضات 
و كاهش مخاطبان تبليغات خود به دنبال راه حل 
تازه اي باشد.از همين رو گوگل گروهي از مهندسان، 
سياستگذاران و نيروهاي نظارتي خود را براي پايش 
تبليغات منتشر شده به كار گرفته و در سال ۲۰۱۷ 
بيش از ۳.۲ ميليارد آگهي تبليغاتي را به علت نقض 
سياست هاي تبليغاتي خود حذف كرده است. اين 
بدان معناس��ت كه گوگل در هر يك ثانيه بيش از 
۱۰۰ آگهي تبليغاتي را حذف مي كند.اما كماكان 
آگهي هاي فريبنده و دروغين��ي از طريق امكانات 
گوگل براي فريب كاربران اينترنت منتشر مي شوند 
كه از جمله آنها مي توان ب��ه آگهي هاي مربوط به 
اعطاي وام و تسهيالت بانكي اشاره كرد.گوگل براي 
مقابله با اين نوع سوءاس��تفاده ها قصد دارد ميزان 
دسترسي شركت ها و موسسات فني ثالث به پلتفرم 
تبليغاتي خود را محدود كند و تنها به موسسات مورد 
تاييد و كامال قانوني اج��ازه فعاليت هاي تبليغاتي 
بدهد.گوگل همچنين به منظور شناسايي و طبقه 
بندي اين موسس��ات قصد دارد برنامه شناس��ايي 
جامع��ي را در مورد آنها ب��ه اجرا بگ��ذارد و بعد از 
تكميل اين طرح شركت ها و موسسات ثبت نشده 
و متخلف ديگ��ر نمي توانن��د از خدمات تبليغاتي 
گوگل استفاده كنند. اين شركت مي گويد در آينده 
نزديك اطالعات بيشتري را در اين زمينه به اطالع 

عالقه مندان مي رساند.

اس�ين ايج| »في��وژن« ن��ام تازه ترين ربات 
توليدي توسط محققان ژاپني است كه هدايت 
آن با اس��تفاده از هدست هاي واقعيت مجازي 

نيز ممكن است.
مهندسان دانش��گاه كيو در تالش براي توليد 
 رباتي متفاوت از ربات هاي انسان نما و حيوان نما

رباتي به نام فيوژن توليد كرده اند كه با فناوري 
حضور مجازي در مكان هاي ديگر يا تله پرزنس 
سازگار اس��ت.ربات يادش��ده به افراد امكان 
مي دهد تا از فناوري واقعيت مجازي به منظور 
حضور غيرفيزيكي در محلي ديگر و مشاركت 
در رويدادهاي مختلف از راه دور و بدون نياز به 
مسافرت به جايي ديگر بهره بگيرند.ربات ياد 
ش��ده در يك كوله پشتي در پشت افراد جاي 

مي گيرد و مجهز به دو بازو و يك سر است.
 طراحان اين ربات اميدوار هستند كه فيوژن 
كاركردهاي آموزشي گس��ترده اي پيدا كند 
و خدم��ات آم��وزش از راه دور را به خصوص 
در نق��اط دورافتاده و روس��تايي تقويت كند.
ربات يادش��ده مي تواند كاركردهاي آموزشي 
فراواني در حوزه پزش��كي هم داش��ته باشد و 
به عنوان مثال به دانش��جويان براي يادگيري 
اعم��ال جراحي حس��اس كم��ك كند.ربات 
يادش��ده مجهز به تعدادي دوربين نيز هست 
كه مشاهده دقيق پديده ها را از راه دور ممكن 
مي كند. بازوهاي اين ربات به س��ادگي براي 
جابه جايي اشيا قابل اس��تفاده هستند. هنوز 
مشخص نيس��ت توليد انبوه ربات يادشده در 

چه زماني صورت مي گيرد.

اكس�تريم تك| ش��ركت آدوب به كاربران 
 Adobe Creative نرم افزارهاي مجموع��ه
Cloud نظير فتوش��اپ هشدار داده است كه 
نس��ل جديد اين نرم افزارها ديگر از نسخه هاي 

قديمي ويندوز پشتيباني نخواهند كرد.
با توجه به انتش��ار نس��خه هاي به روزرس��اني 
شده از سيس��تم عامل و نرم افزارهاي مختلف، 
كاربران بايد توجه داش��ته باشند كه آخرين و 
جديدترين نس��خه هم��واره مي تواند عالوه بر 
ارايه قابلي��ت و امكانات جديد، آنها را از خطر و 
تهديد آسيب پذيري هاي سايبري و ضعف هاي 

امنيتي مصون بدارد و حفظ كند. 
ح��اال ش��ركت آدوب اع��الم كرده اس��ت كه 
نسخه هاي جديد نرم افزارهاي مجموعه كريتيو 
كالد )Adobe Creative Cloud( همچون 
فتوشاپ همگي نيازمند دريافت به روزرساني 
سيستم عامل رايانه كاربران دارند و در غيراين 
صورت، آنها با مشكالت عديده اي روبرو خواهند 
شد. اين بدان معناس��ت كه نسخه هاي جديد 
اي��ن نرم افزاره��ا ديگر از نس��خه هاي قديمي 
سيستم هاي عامل  رايانه نظير ويندوز و مك او 

اس پشتيباني نخواهد كرد.
مدت هاست كه ش��ركت ادوب با ارايه و انتشار 
نسخه هاي به روزرساني ش��ده از نرم افزارهاي 
توس��عه داده خود، س��عي دارد كارب��ران را به 
دريافت آخرين نس��خه هاي به روزرس��اني از 
سيستم عامل شان تشويق و ترغيب كند تا بتواند 
تجربه بسيار لذت بخش تري را در استفاده از اين 
برنامه ها ب��راي آنها به ارمغان بياورد.ش��ركت 
ادوب - توسعه دهنده و ارايه دهنده نرم افزارهاي 
آدوب ريدر، آكروبات و فتوشاپ - حاال با انتشار 
اين خبر س��عي دارد به تمامي كاربرانش اعالم 
كند به ش��دت درصدد افزاي��ش ضريب ايمني 
و امنيت س��ايبري محصوالتش و بهبود رابط 

كاربري و امكاناتش بوده است.

با پرداخت مابه التفاوت ارز دولتي در حال انجام است

ترخيص 600 هزار گوشي مانده در گمرك با ارز 8000 توماني 
گروه دانش و فن | مرجان محمدي|

واردكنندگان تلفن همراه معتقدند كه نياز بازار تلفن 
هم��راه در ماه بين يك ميليون تا يك ميليون و پانصد 
هزار گوشي اس��ت، اما برخي از فعاالن بازار اين رقم را 
مربوط به سال گذش��ته عنوان مي كنند و مي گويند 
كه در حال حاض��ر نياز بازار تلفن هم��راه در ماه بين 
5۰۰ تا 6۰۰ هزار گوشي است، اين در حالي است كه 
برخي از شركت هاي واد كننده تلفن همراه با دريافت 
ارز دولتي 4۲۰۰ توماني و ثبت سفارش گوشي اقدام 
به واردات گوش��ي كردند و با تنش در ب��ازار و افزايش 
بي دليل قيمت ه��ا آرامش بازار تلفن هم��راه را برهم 
زدند به گون��ه اي كه قيمت ها در ب��ازار تلفن همراه با 
روند صعودي همراه شده است، مساله اي كه واكنش 
وزير ارتباطات را به همراه داش��ت ، به طوري كه وي با 
انتشار نام شركت هاي واردكننده موبايل با ارز دولتي و 
تخلف اين شركت ها در فروش گوشي ها به قيمت آزاد 
ارز، توانست تا اندازه اي جلوي گرانفروشي ها را بگيرد. 
با آنكه تاكنون دو جلس��ه دادگاه براي رس��يدگي به 
تخلفات وارد كنندگان تلفن همراه برگزار ش��ده ولي 
همچنان بازار نسبت به برگزاري اين دادگاه ها واكنش 
مثبت نش��ان نداده است و همچنان كاال در بازار تلفن 
همراه ناياب است و برخي فروشندگان نيز براي سود 
بيشتر از ارايه كاال به خريداران خودداري مي كنند، اين 
در حالي است كه 6۰۰ هزار گوشي در گمرك در انتظار 
ترخيص است و مس��ووالن تاكنون به منظور صورت 
نگرفتن احتكار و تنش بيشتر اجازه ترخيص آن را نداده 
بودند تا اينكه روز گذشته مهدي عبقري عضو هيات 
رييسه انجمن واردات تلفن همراه اتاق بازرگاني ايران 
از ترخيص 6۰۰ هزار گوشي مانده در گمرك خبر داد و 
به خبرنگار تعادل گفت: با تمهيدات انديشيده شده قرار 
است كه تا ۱۰ روز آينده شركت هاي وارد كننده تلفن 
همراه كه كاالي آنها در گمرك مانده است با پرداخت 
مابه التفاوت ارز دولتي كه معادل ۲8۰۰ تومان است 

اقدام به ترخيص كاالي خود كنند .
وي با اشاره به اينكه ترخيص اين گوشي ها از روز گذشته 

آغاز شده است، افزود: شركت ها يي كه اعالم كرده اند 
توان پرداخت مابه التفاوت ارز دولتي را ندارند مي توانند 
با ارايه ضمانتنامه هاي بانكي، اقدام به ترخيص كاالي 

خود از گمرك كنند . 
وي افزود: به نظر مي رس��د ظرف ۱۰ روزآينده،  6۰۰ 
هزار گوش��ي به بازار تزريق شود و بازار تلفن همراه به 
آرامش نسبي برسد . اين در حالي است كه طبق قانون 
فروشندگان تلفن همراه بايد براي فروش هر گوشي ۱5 
درصد سود دريافت كنند، به عنوان مثال وقتي گوشي با 
ارز 8 هزار توماني از گمرك ترخيص مي شود و به دست 
فروشنده مي رسد،  فروشنده نيز براي فروش بايد ۱5 

درصد سود دريافت كند .
وي در پاس��خ به اين س��وال كه آيا واقعا فروشندگان 
به دريافت س��ود ۱5 درصدي قانع هستند ؟گفت: در 
صورتي كه فروشندگان اقدام به فروش با سود بيشتر 
بكنند بايد سازمان حمايت از مصرف كنندگان با اين 

فروشندگان به عنوان گران فروش برخورد كند .
 عبقري تصريح كرد:  گوشي تلفن همراه چه در زمان 
تخصيص ارز دولتي و چه در زمان تخيص ارز بازار ثانويه 
در دس��ته نيازمندي هاي عمومي قرار گرفته است و 
شركت هايي كه اقدام به تخلف كرده اند جرم آنها اخالل 
اقتصادي در نيازمندي هاي عمومي است كه براي آنها 

دادگاه تشكيل شده و محاكمه مي شوند .
وي در ادامه با اشاره به اينكه برخي واردكنندگان تلفن 
همراه با اين تصور كه نرخ دالر در حال افزايش اس��ت، 
 جنس وارداتي خود را كه بادالر 4۲۰۰ توماني وارد كرده 
بودند با دالر آزاد روانه بازار كردند،  گفت: اين مس��اله 
باعث شد تا جو حاكم بر بازار تلفن همراه آشفته شود و 
فروشندگان نيز با توجه به اينكه كاالي مورد نياز خود را 
با قيمت ارز آزاد خريداري مي كردند، با ارايه قيمت هاي 

نجومي به مصرف كنندگان بر آشفتگي بازار افزودند .
وي در پاس��خ ب��ه اين س��ووال ك��ه آيا گفت��ه برخي 
فروش��ندگان با اين مضمون ك��ه كاال را بايد با قيمت 
باال به مصرف كننده بفروشند چرا كه معتقدند بعد از 
ف��روش كاالي خود يا نمي توانند كاالي مش��ابه آن را 

جايگزين كنند يا بايد با قيمت باالتري آن را خريداري 
كنند، درست است يا خير ؟ گفت: اين گفته كامال اشتباه 
است و صرفا فروشندگان براي سود بيشتر اين جمله 
را مي گويند چرا كه تلفن همراه چه در گذش��ته و چه 
در زمان حال جزو كاالهايي اس��ت كه به آن ارز دولتي 
و ارز ثانويه تخصيص داده مي ش��ود و ثبت س��فارش 
صورت مي گيرد، پس با ارز آزاد وارد بازار نمي شود كه 
فروشندگان اين ادعا را مي كنند . نرخ هر گوشي كه با ارز 
ثانويه وارد مي شود مشخص است و با سود ۱5 درصدي 
بايد به فروش برسد درنتيجه يك مدل گوشي در بازار 

بايد يك نرخ ثابت داش��ته باشد نه اينكه هر فروشنده 
اقدام به ارايه قيمت دلخواه خود كند .

وي در ادامه گفت: در اين آش��فته ب��ازار تلفن همراه 
برخي س��ودجويان از آب گل آل��ود ماهي گرفتند و با 
واردكردن جنس مسافري و ارز آزاد توانستند سودهاي 
كالني را نصيب خود كنند، حال اينكه با ترخيص 6۰۰ 
هزار گوش��ي از گمرك اين سودجويي خاتمه مي يابد 
و مصرف كنندگان مي توانند با خيالي آسوده اقدام به 

خريد گوشي كنند .
 اين فعال بازار تلفن همراه در ادامه در پاسخ به اين سوال 

كه آيا خريداران گوش��ي منتظر ارزان ش��دن گوشي 
باشند يا خير گفت: پيش بيني ما براين است كه با تزريق 
6۰۰ هزار گوشي تا هفته آينده به بازار قيمت گوشي 

بين ۲۰ تا ۳۰ درصد كاهش پيدا كند .
حال بايد در انتظار واكنش بازار ب��ه تزريق 6۰۰ هزار 
گوشي بود و با توجه به اينكه تلفن همراه به عنوان يك 
كااليي كه در نيازمندي هاي عمومي قرار گرفته است و 
ارز ثانويه به آن تعلق مي گيرد و وارد كنندگان مي توانند 
ثبت س��فارش كنند، اين اميد را داشت كه بازار تلفن 

همراه به آرامشي هرچند نسبي برسد .

خبرگ�زاري فرانس�ه| به گفته رييس ض��د اطالعات 
امريكا، چيني ها از طريق شبكه اجتماعي »لينكدين « براي 
استخدام جاسوس در امريكا اقدام مي كنند. اما وزارت امور 

خارجه چين اين اتهامات را بي اساس مي داند. 
ويليام اِوانينا رييس ضد اطالعات امريكا در گفت وگويي با 
رويترز ادعا كرد كرد كه دس��تگاه هاي جاسوسي چيني با 
 ايجاد حساب هاي كاربري جعلي در شبكه »لينكدين«،

 تالش مي كنند شهروندان امريكايي را كه به اسرار دولتي 
يا اقتصادي و صنعتي دسترس��ي دارند، از راه به در كنند و 
آنان را به جاسوس��ي به نفع چين وادارند. »لينكدين « كه 
به مايكروسافت تعلق دارد شبكه اي است كه به ويژه براي 
رواب��ط كاري و ايجاد ارتباط مي��ان متخصصان حرفه اي 
استفاده مي شود. مس��ووالن لينكدين مي گويند كه اين 
شبكه در بيش از ٢٠٠ كشور، داراي 5٧5 ميليون كاربر است 
كه ١5٠ ميليون نفرشان امريكايي هستند. ويليام اِوانينا 
گفت كه سرويس هاي اطالعاتي امريكا با لينكدين تماس 
گرفته و گفته اند كه اين ش��ركت بايد مراقب حساب هاي 

جعلي باشد و آنها را مسدود كند، چنان كه توئيتر، فيسبوك 
و گوگل حساب هاي جعلي مشكوك را بسته اند. مقامات 
امريكايي قباًل ايران و روس��يه را به نفوذ غيرقانوني در اين 
شبكه ها متهم كرده بودند. حدود هشت ماه قبل، مقامات 
آلماني به شهروندان خود هشدار داده بودند كه پكن از طريق 
»لينكدين « براي جمع آوري اطالعات تالش مي كند. به 
گفته مس��ووالن امريكايي، حوزه هاي حرفه اي مربوط به 
كامپيوتر، انرژي اتمي، بهداشت و نانو تكنولوژي به ويژه مورد 

توجه سرويس هاي اطالعاتي چين است.

پي س�ي ورلد|به تازگ��ي محققان امنيتي روش��ي 
يافته ان��د كه با اس��تفاده از ميكروفن، جاسوس��ي از 
محتواي نمايش��گر كامپيوتره��ا از راه دور را ممكن 

مي كند.
مدت ها است كه پيشنهاد مي شود براي حفظ حريم 
خصوصي، وبكم خود را بپوش��انيد چ��را كه هكرها 
مي توانند به استفاده از بدافزارها و البته كمي شانس 
شما را مشاهده كرده يا حتي به صدايتان گوش دهند. 
البته از دس��ترس خارج كردن ميكروفن به سادگي 

وبكم نيست.
روش جدي��دي كه محقق��ان يافته اند كمي عجيب 
است زيرا اساسًا كاركرد ميكروفن و نمايشگر زمين تا 
آسمان متفاوت از هم به نظر مي رسند. بر اساس پديده 
»coil whine« يا به عبارتي نويزهاي مغناطيسي 

شنيداري امكان شنود نمايشگر فراهم مي شود.
در واقع اين روش بر اساس صداهاي فركانس بااليي 
كار مي كند كه قطعات الكترونيكي در شرايط كاركرد 
س��خت از خود پخش مي كنند. اگر از تلويزيون ها و 
مانيتورهاي المپي قديمي استفاده كرده باشيد حتمًا 
 LCD صداي وز وز آنها را به ي��اد داريد. مانيتورهاي
پيشرفته امروزي نيز چنين صداهايي پخش مي كنند.

گروه��ي از محققان با اس��تفاده از يك نمايش��گر و 
ميكروفني كه در جاي مشخصي قرار گرفته بود تالش 

كردند صداهاي پخش ش��ده را تحت داده هاي خام 
ثبت كنند. اين داده ها در واقع شدت كاركرد پيكسل 
خاصي را نش��ان مي دادند. البته اين تنها مرحله اول 
حمله بود.ي��ك الگوريتم ويژه كه توس��ط يادگيري 
ماشيني آموزش داده شده مي تواند اين اطالعات ثبت 
شده از نمايشگر را ترجمه كند. با استفاده از نرم افزاري 
خاص هكرها توانستند وبسايتي كه در نمايشگر نشان 

داده مي شد را با دقت 96.5 درصد كشف كنند.
البته به نظر نمي رسد اين روش به اين زودي ها توسط 
هكرها به كار رود، چرا كه اساسا روش هاي راحت تري 
براي جاسوس��ي از كاربران وج��ود دارد. تصور كنيد 
اسپيكرهاي هوشمندي كه تقريبا هميشه به صداهاي 
محيط گوش مي دهند، سيستم هاي پايش كودكان 
و دوربين هاي امنيتي داراي ميكروفن از چه پتانسيل 

بااليي براي سوءاستفاده توسط هكرها برخوردارند.

انگجت|يك ش��ركت چيني از موبايل هوش��مند 
پوشيدني رونمايي كرده كه دور دست مي پيچد. اين 

موبايل مي تواند عكس بگيرد و تماس برقرار كند.
ش��ركت نوبيا )زير مجموعه ZTE( موبايلي س��اخته 
كه دور دس��ت مي پيچد. اين ش��ركت در نمايش��گاه 
IFA ۲۰۱8 ميالدي از نمونه اوليه اين دس��تگاه به نام 
Nubia-A رونمايي كرده و آن را »موبايل هوشمند 

پوشيدني« ناميده است.
اين ايده نشان مي دهد نمايشگرهاي خميده كارآمد 
هستند. به هرحال نمايش��گر Flex دستگاه حتي در 
نقاطي كه دور مچ خم مي ش��ود، تصويري درخشان 
و رنگي دارد . همچنين به راحت��ي مي توان محتواي 

آن را خواند.
اين ش��ركت هنوز مش��خصات اندازه و وضوح تصوير 
اين گجت را اعالم نكرده است. اما ZTE قبل از عرضه 
Nubia-A در سه ماهه چهارم سال جاري، جزييات 

بيشتري از آن را منتشر خواهد كرد.
اين دستگاه مجهز به فناوري 4G است و مي تواند تماس 
برقرار كند، مراقب سالمتي فرد باشد، عكس بگيرد و با 
يك ضربه خريد اينترنتي انجام دهد. همچنين با كمك 
دوربين بزرگ آن مي تواند تماس ويدئويي برقرار كرد.

انگجت| يك ش��بكه اجتماعي دو ويژگي جديد را 
آزمايش مي كند كه يكي از آنها قابليت پاس��خگويي 
زنجيره وار و در ديگري وضعيت آنالين فرد با يك نقطه 
سبز نشان داده مي ش��ود.توييتر تصميم دارد بيشتر 
شبيه يك پيام رسان عمل كند.سارا هايدر مدير بخش 
محصوالت توييتر اسكرين ش��ات هايي از دو ويژگي 
جديد و در حال آزمايش اين ش��ركت منتش��ر كرده 
 است.يكي از اين اسكرين شات ها قابليت پاسخ گويي 
زنجيره وار است كه پاسخ هاي يك توييتر را با رنگ هاي 
مختلف نشان مي دهد. به نظر مي رسد اين پيام ها بيشتر 
شبيه زنجيره هاي فيس بوك و Reddit باشند.ويژگي 
ديگر يك نشانگر وضعيت آنالين به وسيله يك نقطه 
سبز رنگ است كه به همه نشان مي دهد كاربر مشغول 

استفاده از اپليكيشن و آماده پاسخگويي است. 
البته واكنش كاربران توييتر به اين ويژگي يكسان نبود. 
به گفته يكي از كاربران ممكن است افراد سودجو از آن 
سوءاستفاده كنند. اما هايدر به كاربران اطمينان داده كه 
كاربران كنترل اين وضعيت را برعهده خواهند داشت. به 
عبارت ديگر كاربر مي تواند بطور گزينشي از اين قابليت 
استفاده كند.از آنجا كه اين قابليت ها آزمايشي هستند، 

افراد كمي به آنها دسترسي دارند.

فون آرنا| تازه ترين گزارش ها حاكي است كه نبايد به اين 
زودي منتظر معرفي و عرضه ساعت هاي هوشمند گوگل 

موسوم به پيكسل واچ، باشيم.
 بسياري از غول هاي تكنولوژي و شركت هاي توليدكننده 
موبايل همچون اپل، سامس��ونگ، ش��يائومي و غيره به 
توليد و طراحي ساعت هاي هوشمند روي آورده اند.ايوان 
بالس - فردي كه به افشاگري در فضاي مجازي مشهور 
است - پيش تر در صفحه كاربري توييتر خود گفته بود كه 
گوگل قصد دارد يك ساعت هوشمند جديد را تحت عنوان 
پيكسل معرفي و به بازار عرضه كند كه قرار است هم زمان با 
معرفي گوشي هاي پرچمدار پيكسل ۳ و پيكسل ۳ ايكس 
ال در اكتبر س��ال جاري ۲۰۱8 ميالدي رونمايي شود.با 
توجه به آنكه گوگل خود شركت توسعه دهنده سيستم 
عامل اندرويد است و بسياري از ساعت هاي هوشمند نيز 
به سيستم عامل android wear OS مجهز هستند، 
اين خبر براي خيل عظيمي از عالقه مندان به محصوالت 
گوگل بسيار خوشحال كننده و خوش��ايند بود.اما حاال 
به تازگي اخبار و گزارش هايي به دست آمده است كه نشان 
مي دهد گوگل قصد ندارد امسال از ساعت هاي هوشمند 
خود يعني پيكس��ل واچ رونمايي كن��د و احتماال انتظار 

مي رود در سال آينده آنها را معرفي خواهد كرد. 

اسپيس| بلندمرتبه ترين مهندسان شركت فضايي 
 اس��پيس ايكس ب��ر روي بزرگ تري��ن بلندپروازي 
»الون ماسك«، يعني ساخت يك شهر در سياره سرخ 
متمركز ش��ده اند و به تازگي جزئيات بيشتري از آن 

اعالم شده است.
از آنج��ا كه »الون ماس��ك« موس��س و مديرعامل 
شركت فضايي اسپيس ايكس )SpaceX( سوداي 
احداث يك شهر را در سياره مريخ در سر دارد، تالش 
مهندسان اين شركت براي تحقق اين رويا ادامه دارد.

اخيرا اطالعات بيش��تري در مورد برخي از جزئيات 
پروژه به اش��تراك گذاشته ش��ده است. اينكه شكل 
كلي شهر و ش��رايط براي گروه اول از ساكنان كه به 
سياره سرخ فرستاده خواهند شد، چگونه خواهد بود.

اين جزئيات در كنفرانس بيس��ت و يكمين سالروز 
تاسيس انجمن جهاني مريخ مطرح شد. اين رويداد 
ميزبان ش��ركت كنندگاني از زمينه هاي گوناگون از 
جمله مهندسان، سياستگذاران دولتي، دانشمندان 

و فعاالن صنعت هوافضا بود.
همين طور كه به هدف بلندپروازانه اس��پيس ايكس 
در سال ۲۰۲۲ نزديك تر مي ش��ويم، مهم است كه 
مسووالن بلندپايه و سهامداران بزرگ از هر بخش از 

اين طرح مطلع شوند.
الون ماسك در سال گذش��ته در كنگره بين المللي 
فضايي در اس��تراليا بود كه هدف ماموريت رباتيك 
خ��ود را براي مريخ اعالم كرد و گفت: آينده بس��يار 
جالب و هيجان انگيز است. موضوع، اعتقاد به آينده و 

فكر كردن به آينده اي بهتر از گذشته است.كاربران 
ش��بكه هاي اجتماعي مي گويند ماس��ك به دنبال 

ممكن كردن زندگي در چندين سياره است.
 “پائول كلي “ عضو انجمن مريخ و مهندس توس��عه 
پروژه اسپيس ايكس در مورد فضاپيماي BFR گفت: 
آنها در سطح مريخ بس��يار ارزشمند هستند. اغلب 
آنها بايد در سطح مريخ بمانند و بايد از سيستم هاي 
مختلف تعبيه ش��ده ب��ر روي آنها ب��راي حمايت از 
فعاليت ها استفاده شود و خيلي از آنها بطور نامحدود 
در هم��ان جا خواهن��د مان��د و در واقع ب��ه عنوان 

سكونتگاه از آنها استفاده خواهد شد.
ماس��ك مي گويد: وراي توس��عه زيرس��اخت ها، ما 
مي خواهيم به اين به عنوان چي��زي نگاه نكنيم كه 
تنها در اوايل مفيد باشد، بلكه چيزي باشد كه بتواند 
گسترش يابد و به انسان اجازه دهد تا زندگي خارج 
از فضاپيما را تجربه كند و يك سكونتگاه و سكوهاي 

فرود و غيره بسازد.

گيزمگ| دانش��مندان اس��تراليايي، نوعي ربات 
زيردرياي��ي اب��داع كرده اند كه مي توان��د به حفظ 

صخره هاي مرجاني زير آب كمك كند.
بديهي است كه صخره هاي مرجاني سراسر جهان 
در مع��رض خط��ر قرار دارن��د. به همي��ن منظور، 
دانش��مندان اس��تراليايي، يك رب��ات زيردريايي 
خودكار ابداع كرده اند كه مي تواند كمك بزرگي در 

اين زمينه باشد.
اين ربات موس��وم ب��ه »رنجربوت«، ب��ا همكاري 

پژوهشگران »دانشگاه كوئينزلند« استراليا، شركت 
گوگل و »بنياد گريت برير ريف « ابداع شده است. 
اگرچه كار روي رنجربوت از دو سال پيش آغاز شده 
اما رونمايي رسمي آن به تازگي صورت گرفته است.

برنامه ريزي رنجربوت، هنگامي كه هنوز روي سطح 
آب قرار دارد، با استفاده از يك تبلت انجام مي شود 
كه ۱5 دقيقه زمان مي برد. اين ربات، به يك سيستم 
ديد رايانه اي مجهز شده تا از موانع دوري كند و قابل 
هدايت باشد. اين سيس��تم به همراه چند حسگر، 

ام��كان تش��خيص و ضبط مش��كالت صخره هاي 
مرجاني از جمله س��فيد ش��دن مرجان ها، كيفيت 
پايين آب، آلودگي و گونه هاي آفت را فراهم مي كند.

اين ربات مي تواند س��تاره هاي درياي��ي خاردار را 
با دقت 99.4 درصد تش��خيص دهد. ربات هنگام 
برخورد با اين موجودات، به آنها سم تزريق مي كند 
كه بر ارگانيس��م هاي ديگ��ر صخ��ره مرجاني اثر 
نمي گذارد. اين ويژگي رنجربوت، ش��بيه به رباتي 
موسوم به »كوتس بوت« است كه توسط دانشجويان 

“موسس��ه پلي تكنيك ورسستر “امريكا ابداع شده 
اس��ت و مي تواند ش��يرماهي ها را از بين ببرد.وزن 
رنجربوت، ۱5 كيلوگرم و طول آن، ۷5 س��انتي متر 
اس��ت و عمر بات��ري آن در هر بار ش��ارژ، تقريبا به 
هشت ساعت مي رس��د. اين ويژگي، به ربات امكان 
مي ده��د كه بيش از ي��ك غواص زي��ر آب بماند و 
نواحي وسيع تري را بررسي كند. طراحي رنجربوت 
به صورتي اس��ت كه هزينه توليد كمي دارد و قابل 
استفاده گس��ترده اس��ت. »متيو دونبابين« استاد 
دانشگاه كوئينزلند گفت: ما باور داريم كه اين ابداع، 
فناوري قابل توجهي هم در زمينه تجهيزات رباتيك 
دريايي و هم محافظت از صخره هاي مرجاني است. 

اين ربات، تنها ابزار خودكار، كارآمد و چندكاره براي 
تشخيص موثر عواملي است كه صخره هاي مرجاني 

را تهديد مي كنند.

سايبر

كاربر

دريچه

فضا

رويداد

پكن از طريق شبكه لينكدين جاسوسي مي كند

دست يابي هكرها به محتواي نمايشگر كاربران با ميكروفن رونمايي از 
موبايل هوشمند پوشيدني 

ويژگي جديد توييتر براي 
نشان دادن وضعيت آنالين

 ساعت هاي گوگل
به اين زودي نمي آيد

جزئيات شهر مريخي »اسپيس ايكس« اعالم شد

محافظت از صخره هاي مرجاني با ربات زيردريايي
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 اشتغال زايي از طريق كشت سير
اروميه|ريي��س س��ازمان جهاد كش��اورزي 
آذربايجان غربي گفت: كاشت و برداشت سير در 
شهرستان هاي استان باعث اشتغال زايي فصلي 
ش��ده اما حضور فعاالنه دالالن از دوره كشت تا 
برداشت محصول و عدم اطمينان از وضعيت بازار، 
تغييرات ش��رايط آب و هوايي، نبود بسته بندي 
مناس��ب و كارگاه هاي فرآوري و صنايع تبديلي 
سير، فروش فله اي و نبود صادرات اين محصول 
باعث شده بسياري از كش��اورزان كمتر رغبتي 
به فعاليت در اين حوزه داش��ته باشند. اسمعيل 
كريم زاده با بيان اينكه امس��ال ب��ا تغيير الگوي 
كشت در بيشتر شهرس��تان هاي استان توليد 
محصول س��ير نسبت به س��ال گذشته افزايش 
مي يابد، افزود: امسال 170 هزار هكتار از اراضي 
استان زير كشت محصول سير رفته و پيش بيني 
مي شود امسال 3400 تن محصول تر و 680 تن 
محصول خشك توليد شود. رييس سازمان جهاد 
كش��اورزي آذربايجان غربي خاطرنش��ان كرد: 
محصول سير بر حسب بازار و تقاضاي مردم جهت 
خريد اكثرا 80 درصد بصورت خشك در بازار به 

فروش مي رسد.

دفاع از حق مردم در رأس امور 
شورا قرار دارد

كرج|عباس زارع به عنوان تنها گزينه مطرح براي 
رياست شورا به عنوان رييس شوراي پنجم شهر كرج 
در سال دوم انتخاب ش��د.  اكبر سليم نژاد دبير دوم 
هيات رييسه شوراي ش��هر كرج، ديروز در هشتاد و 
چهارمين جلسه رسمي شوراي شهر كرج، با اشاره 
به اينكه در برخي موارد نتوانس��تيم به وظايف خود 
عمل كنيم، گفت: در همه جاي دنيا اكثريت و اقليت 
وجود دارد و افراد نبايد اهداف و تصميمات خود را بر 
اين اساس تعيين كنند. گفتني است زارع به عنوان 
تنها گزينه مطرح براي رياست شورا به عنوان رييس 
شوراي پنجم شهر كرج در س��ال دوم انتخاب شد. 
منصور وحيدي نيز به عنوان تنها گزينه مطرح براي 
نايب رييسي شوراي شهر كرج به عنوان نايب رييس 

شوراي شهر كرج انتخاب شد.

 روكش آسفالت محور
ايالم-حميل به طول 6كيلومتر

ايالم|دلخ��واه مديركل راه��داري وحمل ونقل 
جاده اي اس��تان ايالم ضمن گراميداش��ت هفته 
دولت و همچنين بزرگداشت ياد و خاطره شهيدان 
بزرگوار رجايي و باهنر اظهار داش��ت: هفته دولت، 
هفته خدمتگزاري به مردم و فرصت مناسبي براي 
ارايه عملكرد دس��تگاه هاي دولتي است.  او افزود: 
روكش آسفالت محور اصلي ايالم – حميل به طول 
6 كيلومتر و با اعتباري بالغ بر17000ميليارد ريال 
از محل اعتبارات س��ازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي به بهره برداري رسيد .  او افزود: در صورت 
تأمين به موقع منابع اعتباري الزم، هر نقطه اي از 
راه هاي استان كه نياز به روكش داشته باشد بازسازي 
مي ش��ود.  او با اش��اره به اهميت ترميم رويه هاي 
آسفالتي، از مسووالن كشور و استاني درخواست 
كرد نسبت به تأمين اعتبارات مناسب جهت روكش 
محورهاي ارتباطي استان قبل از فرا رسيدن اربعين 

حسيني اقدام كنند.

 چشم انداز گراني 
محصوالت كشاورزي

اصفهان|ريي��س اتحاديه ميادين مي��وه و تره بار 
اصفهان با اش��اره ب��ه صادرات برخ��ي محصوالت 
كشاورزي، گفت: به دليل صادرات بي رويه نرخ سيب 
زميني، گوجه و فلفل دلمه نسبت به يك ماه گذشته 
80 درصد افزايش يافته است. ناصر اطرج در خصوص 
كمبود و افزايش نرخ برخي صيفي و س��بزيجات در 
ميدان ميوه و تره بار، اظهار كرد: متاسفانه طي يك 
ماه و نيم گذشته به دليل افزايش صادرات نرخ سيب 
زميني، فلفل دلمه اي و گوجه افزايش يافته است. اگر 
صادرات اين محصوالت ادامه يابد بطور قطع قيمت 
آنها تا يكي دو هفته آينده دوباره افزايش خواهد يافت، 
چرا كه كرايه مسير، حق العمل و ... به محصول اضافه 
مي شود و نمي توان با قيمت 2 هزار تومان در ميدان 

ميوه و تره بار محصول را عرضه كرد.

طي جلسه اي در استانداري تهران مطرح شد

وجود 130 پروژه نوين براي جذب سرما يه هاي خارجي
گروهبنگاهها  

»صادرات«شاه كليدي است كه ايران از طريق آن مي تواند 
از تله تحريم هاي اقتصادي امريكا عليه كشورمان عبور كند؛ 
شاه كليدي كه اگر به درستي مورد شناسايي قرار بگيرد؛ از 
ظرفيت هايش استفاده شود و زمينه براي توسعه آن فراهم 
ش��ود؛ نه تنها كش��ور را از چالش تحريم ها عبور مي دهد 
بلكه مشكل تاريخي كشورمان در وابستگي به درآمدهاي 
نفتي را نيز پوشش مي دهد. بر اساس اين اهميت بنيادين 
است كه طي جلسه اي با فعاالن بخش خصوصي اقتصاد و 
نمايندگان اتاق و با حضور نمايندگان سازمان هاي مختلف 
دولتي، شرايط برگزاري نمايشگاه توانمندي هاي صادراتي 

ايران بررسي شد. 
محمد امامي امين معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه 
منابع استانداري تهران ديروز در نشستي پيرامون برگزاري 
نمايشگاه توانمندي هاي صادراتي ايران با حضور مديران 
ارشد اس��تاني اظهار كرد: اكنون مهم ترين چالش كشور 
مربوط به تحريم ها و راهكار هاي اقتصادي اس��ت. از  اين رو 
تدوين و موشكافي عكس العمل هايي كه در قبال تحريم ها 
بايد از خود بروز دهيم و بررسي راهكار هاي مباحث اقتصادي 

با توجه به شرايط فعلي است.
او اضافه كرد: تحريم با هدف گذاري هوشمندانه اي تدوين و 
آماده اجراست و در واقع در يك جنگ اقتصادي قرار داريم. 
بنابراين ضمن يافتن راه هاي گريز، بايد استان تهران را در 

اولويت اجراي برنامه ها و راهكار هاي خود در نظر بگيريم.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري 
تهران در تشريح اهميت قراردهي استان تهران در اولويت 
بسته هاي اقتصادي مقابل تحريم، افزود: استان تهران موتور 
محركه اقتصاد كالن كش��ور اس��ت چراكه در اين استان 
بيش از 72 هزار واحد صنفي وجود دارد. همچنين بيش از 
50 درصد از درآمد مالياتي كشور از اين واحدهاي صنفي 
اين استان تامين و حدود 42 درصد از گردش مالي كشور 
را ايجاد مي كند.  امامي با اشاره به اينكه گفت وگو درمورد 
مسائل اقتصادي و صنعتي تهران با حل و تصميم گيري براي 
نيمي از مسائل كشور برابري مي كند، ادامه داد: مديران ارشد 
كشوري، كارگذار هايي هستند كه مي توانند موتور محركه 
كش��ور را به حركت درآورند بنابراين نهاد هاي وابسته به 
يكديگر بايد بيشترين هماهنگي را براي پيشبرد اهداف و 

گذر از اين تنگه اقتصادي داشته باشند.
اين مقام مس��وول مطرح كرد: مباحثي همچون صادرات 
غير نفتي همواره يكي از مهم ترين دغدغه هاي مهم كشور 
بوده است و تا پايان سال جاري صادرات بيش از 50 ميليارد 

دالر پيش بيني مي شود كه اين ميزان صادرات غيرنفتي 
در زم��ان تحريم ها مي تواند يك برگه برنده براي كش��ور 

برشمرده شود.
 او با اش��اره به تش��ديد تحريم هاي نفتي در آبان ماه سال 
جاري، بيان كرد: بايد كارگزاران براي بازگشايي معابري كه 
مي تواند تحريم ها را دور بزند، تالش كنند تا اقتصاد كشور 
نجات پيدا كند. معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه 
منابع استانداري تهران ابراز كرد: سال گذشته دومين دور 
نمايشگاه توانمندي هاي صادراتي جمهوري اسالمي ايران 
با بهره گيري از تجربيات دوره نخست برگزار شد و كارگروه 
تحليل برگزاري اين نمايشگاه با واشكافي تجربيات 2 دوره 
گذشته، قصد دارد سومين نمايشگاه بين المللي را بدون 

هيچگونه ضعفي برگزار كند. 

   ضرورت هاي  جذب سرما يه هاي خارجي
فريال مستوفي نماينده اتاق بازرگاني در ادامه اين جلسه 

اظهار كرد: وجود چالش هايي همچون مشكالتي در نقل 
و انتقاالت مالي و مباحث بانكي سابقه ديرينه يي در كشور 
دارد كه براي اين موضوع راه هاي گريزي همچون استفاده 
از كارشناسان بانكي مالي وجود دارد. هرچند كه استفاده از 
صرافي ها ب��راي نقل و انتقاالت مالي امري رايج در تجارت 
كشور است اما بايد تمام احتماالتي كه امكان رخداد براي 

تجار دارد را ريزبينانه و واقع نگرانه مورد بررسي قرار داد.
نماينده اتاق بازرگاني تصريح كرد: برنامه ريزي اتاق بازرگاني 
براي حفظ جايگاه تجاري كش��ور و پيشبرد اهداف كالن 
اين موضوع در زمان تحريم ها روي آموزش هاي حرفه يي و 

تقويت امور زيربنايي است.
نماينده اتاق بازرگاني كش��ور خب��رداد: در مقطعي تمام 
ظرفيت هاي تجاري و بازرگاني كش��ور بررس��ي شد كه 
در نهايت با اراي��ه 5 هزار طرح، حدود 130 پروژه پااليش و 
تعريف شده است كه قابل اجرا و جذب بازار هاي خارجي را 
دارد.مستوفي گفت: كشور داراي ظرفيت هاي گسترده يي 

براي ايجاد س��رمايه گذاري و اش��تغال زايي است اما براي 
بهره گيري از ظرفيت ها بايد دولتمردان اطمينان و ثبات 

داخلي را براي تجار و بازرگانان به وجود بياورند.

    بايد از بستن قرارداد هاي بزرگ اجتناب كرد
عيسي زاده نماينده بخش ديپلماس��ي اقتصاد مقاومتي 
وزارت امور خارجه در حاشيه اين نشست با اشاره به ضرورت 
كامل بودن اطالعات در راس��تاي دعوت از تجار خارجي 
براي نماليش��گاه ايران اكسپو، گفت: دعوتنامه شركت در 
اين نمايشگاه به تمام سفارتخانه هاي خارج از كشور ابالغ 
شده است. اولويت ما در دعوت از تجار خارجي شركت هاي 
متوسط و كوچك و شركت هاي كوچكي هستند كه كمتر 

در ايران حضور داشته اند.
او تصريح كرد: با وجود سختي ها و شرايط تحريم تمام 
تالش خود را براي برگزاري اكسپو 2018 انجام داده ايم و 
همسايگاني همچون آذربايجان، عراق و افغانستان آمادگي 

خود را براي شركت در اين نمايشگاه اعالم كرده اند.
نماينده بخش ديپلماس��ي اقتصاد مقاومتي وزارت امور 
خارجه پيش��نهاد داد: هدف گ��ذاري بايد بيش��تر روي 
قرارداد هايي انجام ش��ود كه در سطح متوسط و كوچك 
هستند و از دعوت شركت ها و بستن قرار داد هاي بزرگ و 

پر سروصدا بايد اجتناب كرد.
عيسي زاده در خاتمه افزود: مكاتباتي با كشور هاي اروپايي 
همچون آلمان و ايتاليا انجام داده ايم و اميدواريم كه حضور 

اروپايي ها نيز در اكسپو 2018 پر رنگ شود.

  زمان اندكي براي ارايه
بسته هاي سرمايه گذاري وجود دارد

جمالي مس��وول بازاريابي دفتر س��رمايه گذاري خارجي 
سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي كشور 
طي اين نشست اظهار كرد: همانند سال هاي گذشته در 
نمايشگاه بين المللي توانمندي هاي صادراتي جمهوري 
اسالمي ايران، تجار خارجي بسياري براي ارزيابي و بررسي 
آخرين تحوالت صنعتي و بازرگاني حضور پيدا مي كنند 
كه بايد از اين حضور آنها براي ايجاد پروژه هاي مشاركتي 

طوالني مدت بهره برد.
جمالي ادام��ه داد: حض��ور بازرگانان خارج��ي در داخل 
كش��ور مي تواند فرصت مناس��بي را در ج��ذب آنها براي 
س��رمايه گذاري ايجاد كند؛ از اين رو بايد برنامه ريزي هاي 
مشخص و مشوق هايي وجود داشته باشد كه آنها را راغب به 
اين امر  كند. مسوول بازاريابي دفتر سرمايه گذاري خارجي 
سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي كشور 
افزود: اگ��ر از همين لحظه اراده اي براي ارايه بس��ته هاي 
مشاوره اي به شركت كنندگان خارجي در نمايشگاه و ترغيب 
آنها براي مشاركت داشته باشيم، باز هم با كمبود زمان مواجه 
مي شويم. او تاكيد كرد: كوتاهي در جذب سرمايه گذار ها و 
غفلت از حضور تجار خارجي مي تواند نتيجه نامطلوبي را 
براي كشور به دنبال داشته باشد زيرا ضمن اينكه تا سال هاي 
آينده امكان گردآوري اين حجم از هيات هاي تجاري در كنار 
يكديگر وجود نخواهد داشت، به وجود آمدن ديدگاهي منفي 
نسبت به وضعيت صنعتي و بازرگاني ايران هم ممكن است.
جمال��ي در خاتمه س��خنان خود بيان ك��رد: بايد بخش 
خصوص��ي و دولتي هم��گام با يكديگ��ر گام بردارند تا به 
نتيجه دلخواه دست يابيم. اگر بخش خصوصي اطالعات 
افراد مشاركت كننده را در اختيار سازمان سرمايه گذاري 
و كمك ه��اي فني و اقتصادي قرار ده��د، ما مي توانيم در 

هدف گذاري ها و جذب آنها اثرگذار تر عمل كنيم.

 احكام و اسامي برخي
مفسدان اقتصادي در فارس

ف�ارس|ريي��س كل 
دادگس��تري استان فارس 
اسامي و ميزان محكوميت 
محكوماني كه به واس��طه 
تخلف��ات اقتص��ادي در 
دادگاه هاي فارس محكوم 
ش��ده اند را اعالم ك��رد. به 
گزارش ايسنا، علي القاصي مهر ديروز در يك كنفرانس 
خبري گفت: با توجه به اينكه شهروندان به اين معترض 
هستند كه چرا نام و محكوميت افراد مفسد اقتصادي 
اعالم نمي ش��ود، تصميم گرفته شده كه براساس ماده 
36 قان��ون مجازات اس��المي اعالم ش��ود. رييس كل 
دادگستري استان فارس با بيان اينكه رسيدگي به فساد 
در دادگاه هاي ويژه جرايم اقتصادي به صورت علني بوده 
و حضور مردم و خبرنگاران در اين دادگاه آزاد است؛ گفت: 
رسيدگي عمدتا يك مرحله اي بوده و احكام اين دادگاه ها 
قطعي است جز اعدام كه قابل فرجام خواهي در ديوان 
است. القاصي با بيان اينكه صالحيت اين دادگاه ها همه 
جرايم نيست، گفت: تنها جرايمي كه در چارچوب قانون 
مجازات اخاللگران مسائل اقتصادي قرار گيرد توسط 
اين دادگاه ها بررسي خواهد شد. رييس كل دادگستري 
فارس با بيان اينكه 2 شعبه ويژه رسيدگي به اين جرايم 
در فارس پيش بيني شده اس��ت، گفت: تعداد 6 نفر از 
قضات با سابقه استان فارس را به عنوان قضات اين شعب 
به محضر رييس محترم قوه قضاييه معرفي كرده ايم كه 

بزودي احكام آنان صادر و كار شعب آغاز خواهد شد.

مدت اقامت گردشگران در 
استان اردبيل افزايش مي يابد

اردبيل|اس��تاندار اردبيل 
گف��ت: افزاي��ش تع��داد 
گردشگران ورودي به استان 
و نيز ماندگاري هرچه بيشتر 
آنها از برنامه هاي اولويت دار 
بوده و طرح ه��اي خوبي در 
اين زمينه به اجرا گذاش��ته 
ش��ده اس��ت. به گزارش ايلنا، اكبر بهنام ج��و در آيين 
افتتاح مجموعه فرهنگي و هنري غدير در منطقه نمونه 
گردشگري شورابيل اردبيل افزود: ساالنه بيش از هشت 
ميليون مسافر و گردشگر از نقاط مختلف ايران و جهان 
وارد استان اردبيل مي شوند و طرح هايي كه در اين حوزه 
در چند سال اخير اجرا شده اين تعداد را به شكل چشمگير 
افزايش داده و بر ميزان ماندگاري و استفاده هر چه بيشتر 
از امكانات و جاذبه هاي سياحتي منطقه خواهد افزود. او 
با اشاره به اينكه بيشتر اين گردشگران در فصول گرم سال 
به اردبيل سفر مي كنند، اظهار داشت: جلوه هاي پاييزي 
و زمستاني منحصر به فرد اردبيل نيز مي تواند براي عده 
زيادي از مسافران به ويژه عالقه مندان به طبيعت گردي 
جاذبه داشته باشد. بهنام جو ادامه داد: براي همين منظور 
وبا هدف خارج كردن اس��تان اردبي��ل از فصلي بودن، 
ايده زمس��تان بيدار مطرح و برنامه هايي براي مسافرت 
گردشگران ايراني و خارجي به اين استان در فصول سرد 
سال به اجرا گذاشته شده است. استاندار اردبيل افزود: 
تامين زيرس��اخت هاي الزم براي پذيرايي مناس��ب از 

مسافران زمستاني نيز مورد توجه قرار گرفته است.

تكريم بازنشستگان، تكريم 
مروت و مردانگي است

آذرب�اي�ج�انش�رقي|
نماينده ولي فقيه در استان 
و ام��ام جمع��ه تبري��ز در 
دي��دار مدي��ركل صندوق 
بازنشستگي استان و جمعي 
از بازنشستگان تحت پوشش 
اين صندوق كه به مناسبت 
روز تكريم خانواده و بازنشس��ته ص��ورت گرفت، گفت: 
نامگذاري و تعيي��ن روز 25 ذيحجه به عنوان روز تكريم 
خانواده و بازنشس��ته بيانگر اهميت بني��اد خانواده در 
جامعه اس��ت . حجت االس��الم دكتر آل هاشم در ادامه 
افزود: جامعه اي موفق خواهد بود كه در آن شأن و جايگاه 
خانواده مورد تكريم و احترام باشد زيرا خانواده مهم ترين 
ركن جامعه به شمار مي رود و بازنشسته ها محور اصلي 
كانون خانواده هس��تند و تكريم بازنشس��تگان تكريم 
مروت و مردانگي است. او در ادامه با اشاره به اينكه طبق 
فرمايش��ات مقام معظم رهبري بازنشسته آينه شاغل 
است، گفت: اگر جايگاه بازنشستگان درخور و شايسته 
باشد در جذب افراد نسبت به آن دستگاه موثر خواهد بود . 
حجت االسالم و المسلمين دكتر آل هاشم افزود: بر همه 
مسووالن و دست اندركاران نظام وظيفه است كه براي 
رفاه حال بازنشس��تگان تالش كنند . مديركل صندوق 
بازنشستگي استان آذربايجان شرقي نيز در اين ديدار با 
تبريك فرارسيدن روز تكريم خانواده و بازنشسته گفت: 
حفظ شأن و جايگاه شايسته بازنشستگان وظيفه اصلي 

ماست و تمام تالش ما در اين راستا است.

 بدون  زير ساخت ها قطار
قم -كربال اجرايي نمي شود

قم|عال��ي پورگفت: اگر 
زيرس��اخت ها در م��رز و 
كش��ور ع��راق تقويت و 
بهسازي نش��ود، ترجيح 
مي دهي��م اين ط��رح را 
امس��ال اجرايي نكنيم. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران؛ 
يونس عالي پور معاون استاندار قم گفت: با توجه به 
جايگاه ويژه اي كه آيين اربعين حسيني در فرهنگ 
تشيع دارد و استقبال چشمگير مسلمانان در روزهاي 
منتهي به اربعين براي مش��رف شدن به كربال، سال 
گذشته براي نخستين بار قطار قم - كربال راه اندازي 
شد تا گامي در راس��تاي رفاه زائران اربعين برداشته 
ش��ود. او در عين حال افزود: ب��ه دليل ضعيف بودن 
زيرس��اخت هاي ريلي در بخش هاي مختلف مسير 
قطار قم - كربال، مسافران در اين سفر با سختي هايي 
مواجه شدند. عالي پور بيان كرد: اگر زيرساخت ها در 
مرز و كش��ور عراق تقويت و بهسازي نشود، ترجيح 
مي دهيم اين طرح را امس��ال اجرايي نكنيم. امسال 
اقدام هاي مناس��بي براي تقويت زيرس��اخت هاي 
راه آهن در مرز شلمچه و خرمشهر انجام شده و آماده 
راه اندازي مجدد اين قطار هستيم. او با اشاره به اينكه 
هنوز در جلس��ه ستاد اربعين تصميم قطعي در اين 
زمينه اتخاذ نشده، عنوان كرد: بايد به همراه مسووالن 
استان خوزستان بازديد ميداني از زيرساخت ها داشته 

باشيم تا تصميم منطقي در اين زمينه اتخاذ شود.

نخستين منطقه ويژه اقتصادي 
دارويي كشور در البرز ثبت شد

البرز|اس��تاندارالبرز با 
اشاره به ظرفيت هاي مهم 
اقتصادي اين استان گفت: 
ش��هرك داروي��ي بركت 
شهرستان ساوجبالغ به 
عنوان نخس��تين منطقه 
وي��ژه اقتص��ادي دارويي 
كشور به ثبت رسيد. به گزارش ايرنا، محمد علي نجفي 
ديروز دراين خصوص اظهار كرد: با پيگيري نمايندگان 
مردم استان البرز در مجلس شوراي اسالمي، اين مهم 
محقق شد. ش��هرك دارويي بركت، ظرفيت تبديل 
شدن به پايگاه رشد توسعه صنايع دارويي و صنايع 
بنيادي در كشور و منطقه خاورميانه را دارد. شهرك 
صنعتي دارويي بركت بر مبناي مطالعات بازار دارويي 
كشور اعم از صادرات و واردات دارو ايجاد شده است . 
او خاطرنشان كرد: انتقال دانش فني و توسعه علمي، 
توسعه صادرات دارويي كشور و صرفه جويي ارزي، 
ايج�اد بيش از 7 هزار فرص�ت شغلي مستقيم، امكان 
اتصال زنجيره دانشگاه، صنعت و تجارت، كاهش قابل 
توجه هزينه تمام ش��ده دارو براي بيماران و تبديل 
اي�ران به عن�وان يكي از قطب هاي اصلي دارويي در 
منطقه از اثرات مهم اين پروژه به شمارمي رود. نجفي 
با اشاره به اينكه 50 كارخانه داروسازي كشور در استان 
البرز مشغول به فعاليت هستند، گفت: استان البرز 
رتبه دوم كشور به لحاظ تعداد واحدهاي دارويي را به 

خود اختصاص داده است.

كشف 3000 عقرب از يك 
منزل مسكوني در مشهد

مش�هد|فرمانده يگان حفاظت محيط زيست 
استان خراس��ان رضوي از كشف 3000 عقرب از 
يك منزل مسكوني در مشهد خبرداد. ابوالفضل 
ش��عباني اظهار داش��ت: طي گزارش��ات واصله 
دوستداران محيط زيس��ت مبني بر نگهداري و 
پرورش غيرمجاز عقرب در يك منزل مس��كوني 
واقع در شهر مشهد، كارشناسان و ماموران يگان 
حفاظت وارد عمل ش��دند. پس از يك هفته كار 
اطالعاتي و رص��د و پايش ش��بانه روزي از محل 
گزارش ش��ده و تاييد صحت موضوع، س��رانجام 
متخلف شناسايي شد.  شعباني افزود: ماموران يگان 
حفاظت محيط زيست با هماهنگي مراجع قضايي و 
در يك اقدام غافلگير كننده وارد عمل شده و حدود 
سه هزار عقرب را كه در اين منزل مسكوني در حال 
پرورش و نگهداري بودند كشف و ضبط كردند و 
پرونده تخلفي تشكيل و به مراجع قضايي معرفي 
شد و عقرب ها نيز به دستور مقام قضايي به موسسه 

سرم سازي انتقال يافت.

در جريان برگزاري مسابقه »عكس همه جا در دسترس« مطرح شد

بازتاب نقش يك فناوري در قاب هنرمندانه عكاسان 
گروهبنگاهها  

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات امسال برخالف تمامي 
سنوات گذشته تمامي عكاسان كشور را دعوت به مسابقه يا 
به عبارتي چالشي كرد كه حاصل آن گزارش عملكرد مصور 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات طي اين سال ها شد اما 
از پس پرده و در متن آيين اختتاميه، نام يك اپراتور نيز بر 

اذهان سالن شهيد قندي نقش بست.
به گزارش »تعادل« اختتاميه مس��ابقه »عكس همه جا 
در دسترس« كه البته بيشتر به »چالش« شباهت داشت 
-براي نخس��تين بار اس��ت كه وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات اهالي هنر كشور را به ثبت واقعياتي از بروز و ظهور 
فناوري ارتباطي كشور دعوت مي كند- با رنگ و رويي ديگر 
در سالن همايش هاي شهيد قندي اين وزارتخانه برگزار شد.

حضاري كه شايد برخالف ديگر رويدادهاي برگزار شده در 
اين سالن، بدون هيچ گونه تعلق خاطر يا تعصبي نسبت به 
عرصه فناوري اطالعات و ارتباطات تنها در دعوت به چالش 
وزارت ارتباطات ش��ركت و س��عي در خلق آثاري فاخر از 

وضعيت توسعه ارتباطات در كشور كردند.
خروجي تالش عكاسان هم كه در سايت وزارت ارتباطات 

قرار گرفته به وضوح نشان مي دهد كه گزارش عملكرد اين 
نهاد در قالب فريم هاي متنوعي از عكس هاي ثبت شده از 
گوش��ه و كنار اين ديار، به شكلي جديد ارايه شده كه قابل 
توجه تر و مستندتر از گزارش هاي مكتوب دوره اي است كه 
روي خروجي سايت اين وزارتخانه قرار مي گيرد يا توسط 

مقام عالي اين وزارتخانه قرائت مي شود.

    تالش براي گسترش ارتباطات
آيين اختتاميه مسابقه »عكس همه جا در دسترس« بار 
س��نگيني را از دوش وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
براي سخنراني برداشت تا وي تنها به ذكر تالش هاي اين 
وزارتخانه در دولت دوازدهم براي گس��ترش ارتباطات 
يكپارچه به تمامي نقاط كشور در راستاي شعار جهاني 
»تحول ديجيتال« و پيگيري تحقق »ايران ديجيتال« 
بپردازد. وزير ارتباطات هم به شكل ضمني ترجيح مي داد 
تا مخاطبان را به بانك تجميعي عكس هاي گرفته شده 
توسط شركت كنندگان در اين مس��ابقه ارجاع دهد و 
كمتر به ارايه گزارش شفاهي بپردازد؛ طبيعي هم هست 
زماني كه دبيرخانه اين مسابقه ظرف 25 تا 30 روز حدود 

هفت هزار فريم عكس دريافت مي كند و مجبور مي شود 
براي انتخاب آثار برتر به غربالگري توسط هيات داوران 
بپردازد، بانك عظيمي از مستندات اجرايي در گوشه و 
كنار كشور در دست اين وزارتخانه قرار مي دهد كه نياز به 
ارايه گزارش هاي آماري كه درك آن نيز براي مخاطبان 

ثقيل است را بي معنا مي كند.
محمد جواد آذري جهرمي در اين مراسم با تأكيد بر اينكه 
توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در تمامي نقاط كشور 
امروزه جزو يكي از اركان حقوق شهروندي به حساب مي آيد، 
به ارايه آماري از توس��عه ظرفيت هاي ارتباطي پرداخت و 
ابراز كرد: طي يك سال فعاليت اين دولت توانستيم پوشش 
خدمات باند پهن را به تمامي ش��هرهاي كشور برسانيم و 
ضريب نفوذ اين شاخص در روستاهاي كشور نيز به بيش 

از 54 درصد رسيد.

    باالترين ضريب نفوذ 
ارايه اين آمار هم براي مخاطبان حاضر در مراسم اختتاميه 
چندان جديد و نو نبود زيرا همين چند ماه گذش��ته و در 
جريان رونمايي از طرح هاي ارتباطاتي به مناسبت دهه فجر 

سال 1396 كه با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
برگزار شد، رسما اعالم شد كه اپراتور اول ارتباطي توانست 
خدمات نسل هاي سوم و چهارم ارتباطي را به تمام شهرهاي 

كشور گسترش دهد.
همراه اول با در اختيار داشتن باالترين ضريب نفوذ و سهم 
بازار در بين اپراتورهاي ارتباطي كشور و با وجود اينكه 
ديرتر از اپراتورهاي ديگر موفق به دريافت پروانه ارتقاي 
سطح تكنولوژي به نسل هاي سوم و چهارم ارتباطي شد 

اما اكنون خدماتش را به تمامي شهرهاي كشور گسترش 
داده تا پس از 24 سال همچنان بتواند از عنوان »اپراتور 
اولي« خود دفاع كند.بنابراين اگر به صورت موشكافانه 
به ماحصل تالش هاي هنرمندان شركت كننده در اين 
مس��ابقه بنگريم، متوجه تالش هاي اپراتورهاي اصلي 
كشور با وجود تمامي تنگناها و شرايط تحريمي كه بر آنها 
سايه انداخته مي شويم و به عبارت ديگر از قاب هنرمندانه 

عكاسان، باز نام يك اپراتور به وضوح مشخص است.
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قول وزارت  كشور براي صدور 
دو هفته اي شناسه »سمن« ها

معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
با بيان اينكه اگر توافق وزارت كشور با معاونت جوانان 
در مورد تش��كل هاي جوانان نهايي نمي ش��د، اين 
موضوع تبديل به يك بحران مي شد، نسبت به صدور 
دو هفته اي اعتبارنامه اين تش��كل ها از سوي وزارت 
كشور ابراز اميدواري كرد. محمدمهدي تندگويان با 
اشاره به انعقاد تفاهم نامه با وزارت كشور براي صدور 
شناسه سازمان هاي مردم نهاد افزود: حدود ١۵ سال 
وزارت ورزش و جوانان و وزارت كشور در مورد صدور 
اعتبارنامه سازمان هاي مردم نهاد با يكديگر درگير 
بودند. از زمانيكه حوزه جوانان در سازمان جوانان قرار 
داشت، تفاهم نامه اي بين اين دو وزارتخانه در مورد 
تش��كل هاي حوزه جوانان وجود داش��ت كه تا االن 
اجرايي نشده و در حوزه تشكل ها اين امر درحال تبديل 
شدن به يك بحران بود. او با بيان اينكه تشكل هاي 
جوانان طي جلسات مش��تركي كه با وزير  داشتند 
تقريبا هر هفته اين موضوع را به عنوان مطالبه مطرح 
مي كردند، اظهار كرد: مشكل اين بود كه كل وزارت 
ورزش و جوانان هنوز س��اختار اجرايي اش تصويب 
نشده است و هنوز مصوبه مجلس در مورد ساختار آن 
وجود ندارد. بنابراين هركاري كه االن در وزارت خانه 
انجام مي دهيم، -چون هنوز قانونش موجود نيست- 
ممكن است وزارت كشور يا هر نهاد ديگري جلوي 
كار ما را بگيرند. معاون ساماندهي امور جوانان تصريح 
كرد: با همين ساختاري كه مصوب نشده بود، تشكل ها 
شكل گرفته بودند، بحث فدراسيون ها هم به همين 
شكل است؛ ولي فدراسيون ها مشكل شان را با ثبت 
احوال حل كرده بودند و االن به عنوان يك موسسه 
غير تجاري فعاليت  مي كنند؛ يعني حس��اب بانكي 
و ش��خصيت حقوقي دارند، اما تشكل هاي ما هيچ 
گونه شخصيت حقوقي ندارند و طي اين سال ها تنها 
اعتبارنامه از وزارت ورزش و جوانان را گرفته بودند و 
اتفاقا مشكل اين بود كه وزارت كشور هيچ گونه پروانه 
فعاليت به آنها نداده بود و تقريبًا قبول هم نداش��ت.  
تندگويان با بيان اين��ك تفاهم نامه قبلي مربوط به 
سازمان ملي جوانان  بوده و وزارت كشور معتقد بود 
اين تفاهم نامه ديگر وجاهت قانوني ندارد، توضيح داد: 
در ١٠ ماه گذشته خيلي پيگيري كردم تا اين تفاهم 
نامه باالخره به سرانجام برسد و مشكل به هر نحوي كه 
هست بين وزارت كشور و وزارت ورزش و جوانان حل 
شود و اين موضوع ساماندهي شود. از طرف ديگر االن 
با حدود ٢ هزار تشكل جوانان در سراسر كشور طرف 
هستيم كه هر روز تعداد آنها افزايش پيدا مي كند و 
نمي شود كه يك دفعه اعالم كنيم همه منحل هستند. 

مشكل بهزيستي براي تأمين 
وسايل توانبخشي معلوالن

معاون توانبخشي سازمان بهزيستي، گفت: با توجه 
به شرايط ايجاد شده براي تأمين وسايل توانبخشي 
و لوازم بهداش��تي معلوالن با مشكل مواجه هستيم، 
كه البته مكاتباتي داش��ته ايم. حسين نحوي نژاد در 
نشس��ت خبري در مورد تأمين تجهيزات مورد نياز 
معلوالن اظهار كرد: در س��ال جاري بحث تجهيزات 
و وس��ايل توانبخش��ي مورد نياز معل��والن را از لوازم 
بهداشتي جدا كرديم و رديف خاص اعتباري را براي 
تأمين اين وسايل به صورت جداگانه در نظر گرفته شد. 
او ادامه داد: تجهيزاتي كه براي معلوالن قطع نخاعي 
در نظر گرفته شده، سعي مي كنيم به دور از هرگونه 
مشكالت، آن وسايل را تأمين كنيم. معاون توانبخشي 
سازمان بهزيستي با اش��اره به اينكه باال رفتن قيمت 
وسايل بهداشتي مورد نياز معلوالن، مشكالتي را براي 
بهزيستي ايجاد كرده اس��ت، گفت: با توجه به اينكه 
معلوالن جسمي � حركتي و ذهني نياز به پوشك دارند، 
از طرفي باال رفتن قيمت لوازم بهداشتي به خصوص 
پوشك، باعث شده براي تأمين آن دچار مشكل شويم؛ 
بطوري  كه در ح��ال حاضر عرضه كننده اي براي اين 
محصوالت وجود ندارد و باال رفتن قيمت تمام شده، 
قدرت خريد ما را پايين م��ي آورد. همچنين لوازمي 
كه در بخش داخلي نيز توليد مي ش��وند، گران شده 
و عرضه نمي شود. نحوي نژاد در خصوص تجهيزات 
كمك توانبخشي اظهار كرد: بخشي از تجهيزات مانند 
سمعك، صرفًا وارداتي است و به دليل افزايش قيمت 
ارز، قيمت ها باال رفته و همچنين بسيار كم شده است 
و بخشي كه در داخل كشور توليد مي شود مانند ويلچر 
كه از نظر توليد آن خودكفا شده ايم، يكسري قطعات 
بايد از خارج وارد شود كه براي آنها نيز مشكالتي داريم. 
به گفته او، تمامي اين مسائل باعث شده كه براي تأمين 
وسايل توانبخشي و بهداشتي معلوالن با مشكل مواجه 
شويم، بطوري كه تعداد پشت نوبتي هاي ما افزايش 
يافته است. معاون توانبخش��ي سازمان بهزيستي از 
برگزاري جلس��ات با توليدكنندگان و واردكنندگان 
و وزارت بهداش��ت خبر داد و گف��ت: از اين وزارتخانه 
درخواست كرده ايم كه به لوازم مورد نياز معلوالن ارز 
دولتي اختصاص دهن��د و مورد حمايت قرار گيرند و 
نامه اي نيز به وزير بهداشت براي لوازم بهداشتي مورد 
نياز معلوالن ارسال كرده ايم تا به بخش هاي مربوطه 
دستور دهند مش��كل ما براي تأمين لوازم بهداشتي 
حل شود. نحوي نژاد از مكاتبه با وزارت صنعت، معدن 
و تجارت خبر داد و خواس��تار ارايه تس��هيالت براي 
توليدكنندگان ش��د و عنوان كرد: انتظ��ار مي رود با 
چنين اقدامي هم مشكل اين افراد براي توليد وسايل 
توانبخشي برطرف ش��ود و هم بهزيستي و معلوالن 
بتوانند از اين وسايل، بدون مشكل برخوردار شوند. او 
گفت: از سازمان برنامه و بودجه نيز درخواست مي كنيم 
كه بخشي از اعتبارات را به صورت ارز دولتي به سازمان 
بهزيستي پرداخت كند تا ما بتوانيم برخي از مشكالت 
خود را برطرف كنيم. معاون توانبخش��ي س��ازمان 
بهزيستي تصريح كرد: براي بررسي و رفع مشكالت 
فعلي، با توجه به شرايطي كه در جامعه به وجود آمده، 
از نظر كارشناسان بخش غيردولتي و تشكل ها استفاده 
مي كنيم تا بتوانيم چاره اي بينديشيم كه مشكالت 
فعلي تبديل به بحران نشود.نحوي نژاد ابراز اميدواري 
كرد كه با تمهيدات انجام ش��ده تا پايان سال بحران 
جدي به وجود نيايد و مشكالت تبديل به چالش نشود.

تعللدرتزريقنقدينگيبهصنعتدارو،زمانطالييبرايمقابلهباتحريمهاراازبينميبرد

شمارش معكوس براي رونق دارو 
در ميان اقالمي كه بازارش��ان در چند م��اه اخير زير و رو 
شده، دارو از مهم ترينشان است. كمبود بودجه فراگيري 
كه در تمام دستگاه هاي دولتي ديده مي شود، حوزه دارو 
را هم هر روز ضعيف تر، شكننده تر و نا به سامان تر مي كند. 
بدهي ش��ركت هاي بيمه اي و وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي به شركت هاي توليد كننده دارو هر روز 
اين صنايع را كم بازده  كرده و چوب الي چرخ توليد دارو 
مي گذارند تا جايي كه برخي فعاالن اين صنعت معتقدند 
اگر بدهي دس��تگاه هاي دولتي به صناي��ع توليد دارو، 
پرداخت نشود، ديگر چيري به نام صنعت توليد دارو در 
ايران وجود نخواهد داشت. از طرف ديگر برخي از مسووالن 
هم معتقدند اگر تا قبل از شروع تحريم هاي آبان ماه، به اين 
حوزه نقدينگي تزريق نشود، زمان از دست خواهد رفت 
و بعد از تحريم ها مشكل جدي در تامين داروي مورد نياز 
كشور ايجاد خواهد شد. به اين ترتيب اگرچه بارها از سوي 
مسووالن وزارت بهداشت، اعالم شد كه دارو در فهرست 
اقالم تحريمي نخواهد بود اما به نظر مي رس��د مطالبات 
پرداخت نشده دولت به داروسازها، بازار توليد دارو را دچار 
نوعي خودتحريمي كرده كه تنها راه برون رفت از آن به 
گواه اظهارات فعاالن اين حوزه، پرداخت هر چه سريع تر 

معوقات است. 

   شركت هاي كوچك دارويي
  نخستين قربانيان بدهي ها

روز گذشته، همايون هاشمي، عضو كميسيون بهداشت و 
درمان مجلس شوراي اسالمي و رييس فراكسيون غذا و 
داروي مجلس مطالبات پرداخت نشده صنف داروسازان 
و تجهيزات پزشكي را حدود هفت هزار ميليارد دانست 
و بيان كرد عدم پرداخت به موقع مطالبات داروس��ازان 
موجب مي شود به بخش مهمي از نظام سالمت كشور 
ضربه وارد ش��ود. او درباره اين موضوع بيان كرد: » بخش 
عمده اي از طلب ه��ا،  مربوط به ش��ركت هاي كوچكي 
است كه ضمن مشكالت ارزي، سرمايه در گردش ندارند 
و از طرفي تعهدات پرداختي دارند، اگ��ر دولت و وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش كش��ور تالش نكند تا به اين 
اصناف منابع ريالي و كااليي برساند، چرخه دارويي كشور 
مختل شده و به نظام سالمت آسيب جدي وارد مي شود. در 
حال حاضر بخش اصلي چرخه و زنجيره خدمات پزشكي 
تامين دارو و تجهيزات پزشكي دربخش بستري، سرپايي 
و بيمارس��تان ها است، لذا اگر داروس��ازان دچار كمبود 
منابع شوند و مطالباتشان را نتوانند بگيرند، اين زنجيره 
ناقص شده و صنعت داروسازي و تجهيزات پزشكي را 

اعم از واردات و توليد، دچار مشكل مي كند.«

هاشمي بيان كرد: » بخش عمده اين  مطالبات مربوط به 
دولت است، وزارت بهداشت ادعا مي كند مطالبات ريالي 
خود را از خزانه دولتي اخذ نكرده اس��ت. همه اين ها نياز 
به يك انسجام و همگرايي دارد، ما بيش از آنكه از كمبود 
منابع رنج ببريم  از سوء مديريت رنج  مي بريم و نمي توانيم 
اين حلقه هاي زنجيره خدمات را درست به هم ربط دهيم. 
در تحريم هاي جديد خوشبختانه حوزه دارو و تجهيزات 
پزش��كي قرار ندارد، اما چون زنجي��ره تعامالت مالي و 
دادو س��تد ريالي بانك ها محدود مي شوند خود به خود 
تاثيرات و عوارض��ي را روي همه صنايع از جمله دارو هم 
مي گذارد.« عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، 
بيان ك��رد: دولت و متولي خاص تامي��ن دارو تجهيزات 
پزشكي يعني وزارت بهداشت بايد به فكر راه هاي جانبي 
باشد تا تحريم ها را دور بزنند و از االن ذخيره مواد اوليه را 
حداقل براي دو دوره شش ماهه يعني يك سال ذخيره 
سازي كنند، اين موضوع بايد محل توجه باشد و وزارت 

بهداشت با درايت بيشتري به آن رسيدگي كند.

   كمبود نقدينگي، پاي ثابت مشكالت داروسازها
اظهارات عضو كميس��يون بهداش��ت و درمان مجلس 
در حالي اس��ت كه تيرماه امس��ال، رييس س��نديكاي 
توليدكنندگان مواد دارويي، ش��يميايي و بس��ته بندي 
دارويي، بدهي دولت به داروسازان را 4 هزار ميليارد تومان 
اعالم كرد و گفت اگر دول��ت بدهي ها را پرداخت نكند، 
توليدي وجود نخواهد داشت. فرامرز اختراعي درباره اين 
موضوع به ايلنا گفت: »مهم ترين مش��كلي كه ما داريم، 
حجم مطالبات متراكم شده است، بايد پول وجود داشته 
باشد تا بتوانيم ال سي گشايش كرده و مواد واسطه و پايه 
را وارد ك��رده يا مواد اوليه داخلي را براي توليد خريداري 
كنيم. مهم ترين مشكل ظرفيت هاي توليدي عدم وصول 
مطالبات از جانب دولت است.« اما با گذشت دو ماه از اين 
اظهارنظر هنوز كمبود نقدينگي در اين صنعت رفع نشده 
بطوري كه محمدرضا روئيني، رييس داروخانه 13 آبان، 
روز گذشته مشكل كمبود نقدينگي را همچنان اصلي ترين 
معضل در صنعت دارو دانست. او درباره اين موضوع به ايسنا 
گفت : » در حال حاضر هم تعداد اقالم كمبود طي يك ماه 
گذشته رو به افزايش گذاشته كه شامل داروهاي معمولي 
و تخصصي و برخي تجهيزات مصرفي بيمارستاني است 
كه در برخي موارد دچار كمبود هستيم. بايد توجه كرد 
كه راه كاهش اقالم كمب��ود دارو، تامين نقدينگي براي 
شركت هاي توليدكننده و واردكننده دارو است. بنابراين 
اگر موفق ش��وند كه اين نقدينگي را تامين كنند، فعال 
مي شود اين كمبودها را مرتفع كرد. بنابراين بايد منتظر 

ماند و ديد كه چقدر در كارشان موفق مي شوند.«
او افزود: » تا كنون عامل اصلي نامنظم بودن چرخه توليد 
و تامين دارو نيز نامنظم بودن تامين مالي عوامل موثر در 
اين چرخه بوده است. به اين معني كه وقتي من دارو را به 
دست بيمار داده ام، بايد پولش را از بيمه ها بگيرم، اما اگر 
بيمه ها در پرداخت شان تاخير داشته باشند، نمي توانم 
پول شركت هاي پخش را بپردازم و شركت هاي پخش هم 
نمي توانند از شركت هاي تامين كننده دارو، دارو دريافت 
كند. از طرفي شركت تامين كننده هم نمي تواند دارو و 
مواد اوليه را بخرد و دارو را س��اخته يا وارد كند. بنابراين 
چرخه توزيع دارو گسست پيدا مي كند. بايد توجه كرد 
كه كوچك ترين گسست در اين چرخه، زمانبندي تامين 
دارو را دچار خدشه كرده و به اين ترتيب براي راه اندازي 
مجدد چرخه تامين دارو دو تا سه ماه وقت نياز خواهد بود. 
بنابراين حرف اول را در حوزه تامين دارو، تامين نقدينگي 
مي زند و اگر نقدينگي به موقع تامين نشود، دچار كمبود 
مي شويم. در حال حاضر اگر نقدينگي تامين شود، هنوز 

مي توان مشكل كمبودهاي دارويي را كاهش داد.«

روئيني درباره خللي كه بيمه ها در چرخه داروسازي ايجاد 
مي كنند، بيان كرد: »وقتي بيمه ها بدهي هايشان را مرتب 
به داروخانه ها و بيمارس��تان ها پرداخت كنند، مشكلي 
نداريم، ادامه مي دهد: مشكل دقيقا زماني شروع مي شود 
ك��ه حجم بدهي هاي ما افزاي��ش مي يابد و ديگر تامين 
كنندگان نسبت به تامين كاال همكاري قبلي را نمي كنند 
و در آن زمان كمبود در داروخانه ها مش��هود مي شود. در 
حال حاضر وقتي مي بينيم دارويي در داروخانه 13 آبان 
موجود نيس��ت، يعني در خيلي جاهاي ديگر هم وجود 
ندارد و اين موضوع به اين معني اس��ت كه اگر نقدينگي 
به موقع تامين مي شد، مي شد اين شرايط را مديريت كرد. 
بايد بدانيم كه گاهي حتي اگر پول هم داشته باشيد، ديگر 
به درد نمي خورد؛ زيرا كارخانه هاي داروسازي متعاقب 
تقاضا دست به توليد مي زنند و اينطور نيست كه داروها را 
پيش پيش توليد و انبار كنند. زيرا دارو تاريخ مصرف دارد و 
نمي توان پيش از دريافت تقاضاي توليد، آن را توليد كرد.«

ريي��س داروخانه 13 آبان گفت: » اگ��ر مواد اوليه اغلب 
داروهاي اساسي برسد، مي توانيم آنها را در كشور توليد 

كنيم. خوشبختانه درصد ناچيزي از داروها هستند كه 
واقعا ممكن است دچار كمبود و بحران شوند؛ چراكه بيش 
از ۹۵ درصد از اقالم دارويي را مي توانيم در داخل كش��ور 
توليد كنيم، البته اگر مواد اوليه اش وارد شود. باالخره يك 
گروه پر كار و با جديت نياز اس��ت كه شبانه روزي به اين 
موضوع بپردازند. البته اين كار فقط منحصر به سازمان غذا 
و دارو و وزارت بهداشت نيست و همكاري خيلي نزديك 
بانك مركزي، گمركات و... را هم ني��از دارد؛ چراكه اين 
حوزه ها هم به شدت در بحث بازار دارو دخيلند. به عنوان 
مثال اگر ماده اوليه اي رسيد، سريعا ترخيصش كنند و براي 
توليد به كارخانه ها برسانند، كار با سرعت بيشتري پيش 
مي رود. بنابراين حتي اگر كارخانه اي به گمرك بدهكار 
است، گمرك اجازه دهند مواد اوليه اش را ترخيص كند. 
زيرا كارخانه هاي داروسازي به شدت دچار بحران نقدينگي 
هستند. به عنوان مثال دولت ارز در اختيار اين كارخانه ها 
مي گذارد، اما آنها ريالي ندارند كه اين ارز را بخرند. اميدوارم 
با تمهيدات مجموعه هاي دست اندركار اين بحران هم 

مانند سال هاي گذشته زودگذر باشد و حل شود.«

جنگلهايسوادكوهزيرچنگالبولدوزرها
چند وقتي است كه سازمان هاي مردم نهاد و فعاالن محيط 
زيست نسبت به ساخت جاده در ارتفاعات سوادكوه هشدار 
مي دهند و مي گويند ك��ه بولدوزرها به جان جنگل هاي 
س��وادكوه افتاده اند، جنگل هايي كه زيستگاه گونه هاي 

كمياب گياهي و جانوري هستند.
س��وادكوه، كوه سيا، در اس��تان مازندران منطقه اي پر از 
كوه هاي مرتفع و س��خت گذر اس��ت كه از انبوه درختان 
بلند و كهنسال پوشيده شده است. بخش وسيعي از اين 
جنگل ها داراي درختاني همچون راش، افرا، توسكا، و نوع 
كمياب درخت سردار يا سرخدار هستند و كل، بز، قوچ و 

ميش و حتي پلنگ حيات وحش غالب اين منطقه است.
بخشي از جنگل هاي سوادكوه به عنوان منطقه حفاظت 
شده زير مجموعه سازمان محيط زيست و بخشي ديگر 
زير مجموعه سازمان  جنگل هاس��ت. مديريت موازي يا 
دوگانه در اين جنگل ها اين روزها خودش را در س��اخت 
و ساز جاده در منطقه سوادكوه نشان مي دهد به گونه اي 
كه جاده ۶ كيلومتري در دل ارتفاعات سوادكوه در حال 
ساخت است و آن طور كه يك فعال محيط زيست هم به 
آن اشاره كرده در اين ساخت و سازها كه درباره مجوزدار 
بودن يا نبودش اختالف نظ��ر وجود دارد، يك هزار اصله 
درخت نابود شده است. اين منطقه تاكنون زيستگاه كل، 
بز، قوچ و ميش بود اما با ورود لودر و بولدوزر، تيشه به ريشه 
زيستگاه اين حيوانات خورده شده و حيات آنها در منطقه 
به خطر افتاده است. بي شك تخريب منطقه بكر و طبيعي 
در ارتفاعات سوادكوه همانند هر منطقه بكر حفاظت شده، 
خسارت هاي پيدا و پنهان بسياري دارد كه ذكر همه آنها در 

اين مقوله نمي گنجد. به گفته ابراهيم فالحي - مديركل 
حفاظت محيط زيست شهرستان سوادكوه - منطقه اي 
كه در آن جاده احداث  ش��ده است، جزو مناطق مرتعي 
و كوهستاني به شمار مي آيد و منطقه جنگلي هيركاني 
نيست اما جاده در ارتفاعاتي واقع شده كه پوشش گياهي 
آن،  گونه هاي علفي و ارس خزنده هس��تند كه متأسفانه 

بخشي از آن تخريب شده است.
او همچنين در مورد ش��كايت به مراج��ع قضايي درباره 
جاده سازي در مناطق مرتعي به ايسنا مي گويد: ما گزارشي 
در اين زمينه تهيه  كرده ايم ام��ا با توجه به اينكه مالك و 
متولي اين مناطق اداره منابع طبيعي اس��ت نمي توانيم 
شكايت كنيم البته انتظار داشتيم براساس ماده 3۸ برنامه 
ششم توسعه، پيش از احداث جاده از ما استعالم مي كردند. 
ش��ايد اگر همان زمان از ما اس��تعالم مي كردند موافقت 
نمي كرديم چراكه اين جاده سازي در منابع مرتعي بايد 

ابتدا كارشناسي مي شد.

   صدور مجوز ساخت جاده به شرط
رعايت شرايط خاص

اما مسعود منصور - معاون حفاظت و امور اراضي سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري- در گفت وگويي كه با ايسنا 
داشت از صدور مجوز به شرط و ش��روط ها براي احداث 
جاده در سواد كوه خبر مي دهد و مي افزايد: اجازه ساخت 
يك ايل راه 4 كيلومتري در ارتفاعات س��واد كوه به اداره 
كل امور عشاير داده شده است. چنانچه سازمان حفاظت 
محيط زيست با ساخت اين راه مشكلي دارد بايد مخالفت 

خود را اعالم كند و اگر در اين مسير گونه هاي جانوري و 
گياهي خاصي وجود دارد - كه سازمان حفاظت محيط 
زيست نسبت به از بين رفتن آنها نگران است - بايد به اين 
موضوع ورود پيدا كند. به گفته وي اداره كل امور عشاير 
استان مازندران قبل از دريافت مجوز از اداره منابع طبيعي 
شروع به ساخت يك ايل راه در ارتفاعات سواد كوه كرده 
بود. هنگامي كه همكاران ما در اداره منابع طبيعي استان 
مازندران متوجه ساخت اين ايل راه مي شوند جلوي اين كار 
را مي گيرند و ساخت ايل راه را متوقف و مسير 4 كيلومتري 
جايگزيني را با شرايط خاصي براي ساخت ايل راه معرفي 
 مي كنن��د. س��ازمان جنگل ها در حالي مجوز س��اخت

4 كيلومتر جاده يا ايل راه در سوادكوه را صادر كرده كه از 
منطقه خبرهاي اميدواركننده اي به گوش نمي رسد و به 
گفته محسن موسوي تاكامي - مديركل منابع طبيعي و 
آبخيزداري مازندران -اداره امور عشاير نه تنها در ساخت 
اين ايل راه 4 كيلومتري مرتكب تخلف ش��ده بلكه براي 
س��اخت جاده اي ديگر در ارتفاعات سواد كوه با بلدوزر به 
جان مراتع افتاده  است. محسن موسوي تاكامي با اشاره به 
اينكه اداره امور عشاير در ابتدا بدون دريافت مجوز از منابع 
طبيعي اقدام به ساخت جاده در مراتع لولشت - سواد كوه 
- كرده بود، به ايسنا مي گويد: 3۰۰ متر از جاده را احداث 
ك��رده بودند كه ما متوجه اين اقدام غيرقانوني ش��ديم و 
جلوي كار را گرفتيم اما متاسفانه مقداري از پوشش گياهي 
گون و ارس از بين رفته بود.  اداره كل امور عش��اير پس از 
متوقف كردن عمليات براي دريافت مجوز به اداره منابع 
طبيعي مراجعه كردند. پس از بررسي كارشناسان منابع 

طبيعي در يك كميته فني مجوز احداث جاده 4 كيلومتري 
در همان مسير به  اداره امور عشاير داده شد. قرار بود كه در 
اين مسير 4 كيلومتري فقط اقدام به جمع آوري سنگ ها 
كنند و از بلدوزر براي تيغ انداختن در جاده استفاده نكنند.
متاس��فانه نه تنها اين مس��ائل رعايت نشد بلكه به جاي 
ساخت جاده 4 كيلومتري، ۶ كيلومتر جاده احداث كردند 

البته عليه آنها شكايت شده است.
سازمان جنگل ها در حالي مجوز راه سازي صادر كرده كه 
اين پرسش همچنان مطرح است كه آيا ساخت اين جاده 
و اعطاي مجوز به آن ضرورت داشت، پرسشي كه مديركل 
منابع طبيعي و آبخيزداري مازندران به آن اينگونه پاسخ 
مي دهد: شش دامدار در منطقه حضور داشتند كه نزديك 

ب��ه 1۰۰ روز در آن منطقه زندگ��ي مي كردند. ما منكر و 
مخالف جاده سازي براي اين  دامداران نيستيم، ما مخالف 
جاده سازي هاي غيرمنطقي و خارج از چارچوب هستيم. 
س��اخت جاده در مناطق مرتعي سواد كوه بايد در حدي 
باشد كه ماشين هاي كمكي دامداران بتواند طي مدتي كه 
در مراتع اقامت دارند رفت و آمد داشته باشند نه در حدي 
كه مرتع تبديل به اتوبان ش��ود و ش��ن ريزي كنيم. اداره 
منابع طبيعي با شرايطي براي ساخت جاده در سوادكوه 
مجوز مي دهد كه بالفاصله پس از خروج دامدار علف در 
مرتع و جاده سبز شود اما متاس��فانه براي ساخت جاده 
در مراتع سوادكوه تخلف صورت گرفته و به دستورات ما 

عمل نشده است.

رد توليد زغال درآتش سوزي زاگرسكاهش مصرف »مواد مخدر« در ميان دانشجويان
سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: براساس نتايج 
سنجش وزارت علوم، گرايش دانشجويان به مصرف مواد 

مخدر در دانشگاه ها كاهش يافته است.
پرويز افش��ار در س��ومين همايش مل��ي كانون هاي 
دانشجويي همياران سالمت روان دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالي كش��ور كه در دانش��كده علوم دانش��گاه 
فردوسي مشهد برگزار شد، با بيان اينكه اكنون افكارهاي 
خودكشي، افسردگي و شكست عاطفي و آسيب هاي 
رواني دنيا را تهديد مي كنند، اظهار كرد: با وجود اينكه 
حركت به س��مت مواد مخ��در “گل “ در كش��ور رواج 
يافته اس��ت، اما نتايج نش��ان مي دهد مصرف مواد در 
ميان جوانان كاهش يافته است كه اين امر نشان دهنده 
تالش كانون هاي دانشجويي همياران سالمت روان در 

دانشگاه ها است.
او افزود: فعاليت 3۵۶ كانون دانشجويي همياران سالمت 
روان در كش��ور مفهوم كار فوق العاده و زيبايي است كه 
مقام معظم رهبري از مسووالن سه قوه مطالبه مي كنند. 
كانون هاي سياس��ي، علمي و فرهنگ��ي متعددي در 
دانشگاه ها فعاليت مي كنند اما هيچكدام نظير كانون 
همياران سالمت روان به اين سرعت رشد پيدا نكرده اند. 
معاون كاهش تقاضا و توس��عه مشاركت هاي مردمي 

س��تاد مبارزه با مواد مخدر با تاكيد براينكه ۷۵ درصد 
از دانش��جويان قبل ورود به دانش��گاه رفتارها و آسيب 
اجتماعي و رواني را داش��ته اند و ما بايد در دانش��گاه ها 
از س��رايت اين رفتارها از اين افراد به ساير دانشجويان 
جلوگي��ري كنيم، بيان ك��رد: كار اصلي ب��راي مقابله 
با آس��يب هاي اجتماعي و رواني را خود دانش��جويان 
مي توانند انجام دهند، زيرا آنان مي توانند حس اعتماد را به 
همساالن خود منتقل كنند و به آنان كمك كنند؛ هيچگاه 
افراد دولتي با اين س��بك و سياق نمي توانند به جوانان 
آسيب ديده كمك كنند. افشار گفت: ما در بسياري از 
رشته هاي علمي نظير سلول هاي بنيادي در مرز دانش 
حركت مي كنيم اما باتوجه به اينكه آسيب هاي اجتماعي 

به ويژه ريس��ك پذيري در ميان جوانان زياد شده است 
لذا بايستي درحوزه هاي پژوهشگري اجتماعي، جامعه 
شناسي و آسيب هاي اجتماعي و رواني كارهاي بنيادي 

در وزارت علوم انجام شود.
او با اش��اره به اينكه هركدام از كانون هاي دانش��جويي 
همياران سالمت روان بايد با مدارس شهر خود ارتباط 
برقرار كنند، تاكيد كرد: ما مي توانيم از دانشجوياني كه 
در كانون هاي همياران سالمت روان فعاليت مي كنند، 
پس از فارغ التحصيلي بانك اطالعاتي تهيه كنيم تا در 
آين��ده در محيط هاي صنعتي، اداري و نظامي و فضاي 
مجازي براي كاهش آس��يب هاي اجتماعي و رواني در 
اين محيط ها بهره بگيريم. معاون كاهش تقاضا و توسعه 
مشاركت هاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره 
به سومين همايش ملي كانون هاي دانشجويي همياران 
سالمت روان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور، 
خاطرنشان كرد: اين همايش حاصل همكاري مشترك 
ما با دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه تربت جام است. 
افشار يادآور شد: همكاري هاي ما محدود به تفاهم نامه 
نيس��ت بلكه ما از پايان نامه ها و طرح هاي پيشگيرانه با 
موضوع آسيب هاي اجتماعي، حمايت مادي و معنوي به 

منظور تشويق براي داشتن جامعه اي سالم داريم.

امس��ال چندي��ن ب��ار جنگل ه��اي زاگ��رس دچ��ار 
آتش سوزي هاي مهيب و بزرگ شد و در حالي كه هنوز علت 
قطعي اين آتش سوزي ها اعالم نشده، برخي گمانه زني ها 
حكايت از اين دارد كه ممكن است دالالن زغال پشت پرده 

اين آتش سوزي ها باشند. 
عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس 
گفت: در آتش سوزي جنگل هاي زاگرس نيت اصلي توليد 

زغال است و بايد مانع اين سوداگري شد.
علي اكبري در مورد آتش سوزي هاي پي در پي جنگل هاي 
زاگرس گفت: اين آتش سوزي ها داليل متعددي دارد. يكي 
اينكه متاسفانه درختان بلوط حوزه زاگرس در ساليان اخير 
دچار بيماري يا ويروسي شده اند كه موجب خشك شدن 
آنها مي شود. اما اين بدان معنا نيست كه عامل انساني نقشي 
در تخريب اين جنگل ها نداشته باشد بلكه عوامل انساني 
دليل اصلي از بين رفتن اين جنگل ها است. نماينده مردم 
شيراز در مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه متاسفانه 
درصد بااليي از اين آتش سوزي ها داليل انساني دارد، به 
خانه ملت گفت: به عبارتي انسان ها به جاي اينكه از خشك 
شدن درختان جلوگيري كنند مي توان گفت به نوعي از آن 
خوشحال مي شوند و مثاًل در يك منطقه اي كه چند درخت 
خشك شده است مابقي درختان را نيز تخريب مي كنند تا 

زمين هاي بيشتري براي كشاورزي داشته باشند. او ادامه 
داد: متاسفانه اين وضعيت وجود دارد و بايد دستگاه هاي 
نظارتي چون سازمان هاي جنگل ها و محيط زيست نظارت 
بيشتري را بر اين وضعيت داشته باشند. اما در نهايت براي 
مقابله با اين تخريب هاي طبيعت ما بايد از پتانسيل نهادهاي 
مردمي استفاده كنيم چون با امكانات و نيروهاي موجود اين 

سازمان ها قادر به نظارت و مديريت نيستند.
اين نماين��ده مجلس دهم خاطرنش��ان ك��رد: در همه 
تخريب هاي محيط زيستي عامل انساني نقشه مهمي را 
دارد چه در بحث حقابه ها و خشكسالي و چه آتش سوزي 
جنگل ها در آتش سوزي جنگل هاي زاگرس نيز نيت اصلي 
توليد زغال اس��ت و بايد در مانع اين سوداگري شد. نايب 
رييس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس 
شوراي اس��المي در پايان گفت: در اين مدت در رابطه با 
حفاظت از محيط زيست در كميسيون كشاورزي و ديگر 
كميسيون ها چند اليحه مطرح و در مجلس مصوب شده 
است. اليحه حفاظت از محيط بانان و جنگل بانان، اليحه 
هواي پ��اك، اليحه حفاظت از خ��اك و اليحه حفاظت 
از تاالب ها از دس��تور كار مجلس گذشته است كه ما اگر 
بتوانيم اين قوانين را اجرايي كنيم شايد بخشي از مشكالت 

را حل كنيم.
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شهرداري 113 هزار كارمند 
دارد نه 68 هزار نفر

ديگر زميني براي دفن زباله 
در تهران باقي نمانده است

محمدعلي افشاني، ش��هردار تهران اعالم كرد كه 
ماهان��ه 113 هزار نفر از ش��هرداري تهران حقوق 
دريافت مي كنند و اين رقم، تعداد دقيق كارمندان 

اين سازمان را نشان مي دهد نه 68 هزار نفر.
افشاني با اشاره به سياست هوشمندسازي سيستم 
شهرداري گفت: در جلسات مختلف تاكيد كرده ام 
اقداماتي مانند اخذ پروانه بايد هوش��مند ش��ود و 
شهروندان تنها براي شناسايي به شهرداري مراجعه 
كنند، در اين صورت است كه فساد كاهش خواهد 

يافت.
وي در بخش ديگري از سخنان خود بر انتخاب افراد 
شايسته در سمت هاي مديريتي تاكيد و عنوان كرد: 
به آقاي ش��يخ تاكيد كرده ام كه رزومه مديراني كه 
انتخاب مي شوند و مديراني كه پيشتر انتخاب شده 
بودند را در معرض مقايس��ه ق��رار دهند تا همگان 
ببينند بر چه مبناي��ي افراد را انتخاب مي كنيم و تا 
چه اندازه به شايستگي و كارآمدي آنها توجه داريم.

شهردار تهران به برخي از آمارهاي ارايه شده از سوي 
معاونت منابع انساني اشاره كرد و گفت: اينكه گفته 
مي شود تعداد كارمندان داراي مدرك كارشناسي 
ش��هرداري تهران افزايش پيدا كرده است بيشتر 
بر مبناي آموزش هاي ضمن خدمت اس��ت و من 
معتقدم كارمندي كه همزمان ب��ا كار خود درس 
مي خواند نه به كار خود و نه تحصيالش نمي رسد. 
در اين شرايط حاضر هستم براي آن كارمند مرخصي 
باحقوق در نظر بگيرم تا سراغ تحصيالتش برود و از 

اين كار استقبال مي كنم.
افشاني همچنين با اش��اره به تعداد كارمندان اين 
سازمان خاطرنشان كرد: آمارهاي متفاوتي در اين 
زمينه وجود دارد؛ برخي اين تعداد را 68 هزار و برخي 
83 هزار نفر اعالم مي كنند، اما آمارهايي كه من دارم 
رقم 113 هزار نفر را نشان مي دهد. در واقع ما به اين 
تعداد افراد ماهانه حقوق مي دهيم كه ممكن است 

برخي از آنها با پيمانكار قرارداد داشته باشند.
وي همچنين ب��ا ايراد چند توصيه به ش��هرداران 
مناطق و نواحي بيان كرد: باغات در تهران به هيچ 
وجه تغيير كاربري نخواهند داد و از دوستان خواهش 
ميكنم كه هيچ موردي را پيش��نهاد ندهند چراكه 
باغ ها ريه هاي تنفسي مردم تهران هستند و نبايد 
از بين بروند. اجازه ندهيد كه برخي عمدا اين باغ ها 
را خشك كنند و درخواست تغيير كاربري بدهند. 
اگر در اين زمينه موردي را مشاهده كرده ايد هر چه 

زودتر آن را گزارش دهيد.

رييس مركز محيط زيست شهرداري تهران با بيان 
اينكه بدون محيط زيست توسعه معنا ندارد، گفت: 
جايگاه تهران در دنيا در پايداري محيط زيست شهري 
بسيار پايين است و ديگر زميني براي دفن زباله باقي 

نمانده است.
به گزارش ايلن��ا، صدرالدين عليپور، رييس مركزي 
محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران با بيان 
اينكه پيش از انجام يك پروژه بايد مطالعات زيست 
محيطي در رابطه با آن صورت بگيرد، گفت: در تمام 
جهان مطالعاتي پيش از انجام پ��روژه در خصوص 
آثار زيست محيطي آن صورت مي گيرد. از سال 88 
شوراي شهر تهران براساس مصوبه اي، شهرداري را 
ملزم كرد تا پيش از اجراي پروژه ها، پيوست زيست 
محيطي و اجتماعي براي آنها تهيه كند اما اين مصوبه 
جدي گرفته نش��د. البته در دوره جديد با تأكيدات 
آقاي نجفي و افشاني و شوراي پنجم؛ پروژه هاي بدون 

پيوست زيست محيطي انجام نمي شود.
وي در پاسخ به اينكه آيا امكان خشك شدن درياچه 
خليج فارس و يا جنگل هاي چيتگر وجود دارد يا خير؟ 
گفت: آيا كسي تصور مي كرد روزي زاينده رود خشك 
شود؟ درياچه خليج فارس كه چيزي نيست. تغييرات 
اقليمي جدي است و بايد مكانيسمي مطابق با تغييرات 
اقليمي پيش گرفته شود. مصرف آب بايد باروندي 
فكر ش��ده تر صورت گيرد. م��ا در خصوص ظرفيت 
زيس��تي و آب و هوا به شهر تهران بدهكار هستيم، 
البته در شهرداري تهران عزم جدي براي استفاده از 
سيستم هاي مكانيزه آبياري راه افتاده است، شرايط 
در گذشته نامساعدتر بود و شهرداري با تانكر فضاي 
سبز را آبياري مي كرد! اما اين ديدگاه امروز تا حدودي 

بهبود يافته است.

با هدف جبران كسري 30 درصدي بودجه تهران يك فوريت طرح اصالح الگوي مصرف تصويب شد

 مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران مطرح كرد

كاهش هزينه هاي شهرداري در دستوركار پارلمان شهري

كاهش نقاط ممنوعه پروازي با همكاري سپاه و ارتش 

گروه راه و شهرسازي|
جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران سه مصوبه داشت. 
يك فوريت طرح الزام ش��هرداري تهران به بسترسازي و 
احياي زيست شبانه، يك فوريت طرح كاهش هزينه هاي 
شهرداري و اصالح الگوي مصرف و نيز يك فوريت طرح 
الزام شهرداري به تدوين سند تعيين فعاليت هاي مجاز به 
استقرار در دو پهنه كار و فعاليت و پهنه مختلط و همچنين 
ساماندهي مال ها و مجتمع هاي چندمنظوره از مصوبات 

جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران بود.
به گزارش »تع��ادل« طرح »الزام ش��هرداري به كاهش 
هزينه و اصالح الگوي مصرف« ديروز جلسه شوراي شهر 
تهران با راي اعضاي شوراي شهر تهران با قيد يك فوريت به 
تصويب رسيد.مجيد فراهاني در تشريح اين طرح گفت: از 
آنجا كه كشور درشرايط خاص اقتصادي قرار گرفته است و 
بر اساس پيش بيني صندوق بين المللي پول شاهد كاهش 
رشد اقتصادي در سال 97 به 4 درصد و دو رقمي ماندن 
تورم خواهيم بود. بنابر اين جبران كسري بودجه از اهميت 
بسزايي برخوردار است.ايجاد تنش هاي داخلي و خارجي 
در اقتصاد نيز وضعيت نامعلومي را ايجاد كرده است كه آثار 
آن در بودجه شهرداري كامال ملموس است. رييس كميته 
بودجه شوراي ش��هر اظهار كرد: اكنون شهرداري با 30 
درصد كسري بودجه مواجه است و پيش بيني مي شود تا 
پايان سال در حدود 5 هزار ميليارد تومان از بودجه )حدود 
17.5 هزار ميليارد توماني( شهرداري محقق نشود، از اين 
رو، بايد جنبشي در كاهش هزينه ها در شهرداري تهران 
ايجاد شود. مي توان با كاهش هزينه ها مشكل پيش آمده 
را مديريت كرد .هرچند در گذشته مصوبه اي در خصوص 
اصالح الگوي مصرف داش��تيم ام��ا آن مصوبه تكافوي 
وضعيت موجود را نمي دهد.امروز ش��هروندان خواستار 
پايان دادن به گران اداره شدن شهر هستند و اين طرح نيز 

همين موضوع را هدف گذاري كرده است.
رييس كميته بودجه با تاكيد بر ضرورت كاهش هزينه ها 
و تجمل گرايي در ش��هرداري اظهاركرد: علي رغم اينكه 
ش��هرداري در مناطق خود كميته درآمد دارد اما كميته 
كاهش هزينه  ندارد كه ما پيشنهاد ايجاد ساختار منسجمي 
را در قالب اين طرح ارايه كرده ايم.اگر اين موضوع هرچه 
سريع تر كليد نخورد، روند تحقق بودجه به تاخير افتاده و 

ما با مشكل مواجه خواهيم شد.
حجت اهلل ميرزايي، معاون برنامه ريزي ش��هردار تهران با 
تقدير از اهتمام اعضاي شوراي شهر به اين موضوع گفت: 
بخشي از سياست هاي مورد نظر شورا در برنامه سوم توسعه 
ديده شده است و پيشنهاد مي شود كه تمام اين موضوعات 
را در قالب برنامه پنج ساله ببينيم.در نهايت با راي اعضاي 
شوراي شهر تهران يك فوريت اين طرح به تصويب رسيد.

  شب هاي تهران روشن مي شود
به گزارش تعادل، زيست شبانه تهران موضوعي است كه 
در شوراي چهارم نيز مطرح شد و در سال 87 طرح جامع 

روشنايي و نورپردازي فضاهاي شهري تهران به تصويب 
رس��يد. اما اعضاي ش��وراي پنجم درصددند تا عالوه بر 
نورپردازي و روشنايي شهر تهران، مردم بتوانند از فضاهاي 
شهري در شب استفاده كنند.البته به نظر مي رسد زيست 
شبانه تهران به شكلي كه در ديگر كالن شهرهاي پيشرفته 
وجود دارد، نياز به تصميم مراجع باالتر دارد و سازمان هاي 
گوناگوني در اين امر دخيل هستند. بايد ديد جزييات اين 
طرح چگونه خواهد بود، آيا فقط به زنده كردن چند خيابان 

مانند 30 تير محدود مي شود يا خير.
ديروز در جريان بررس��ي اين طرح، زه��را نژادبهرام، 
عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران، توضيحاتي ارايه 
كرد و گفت: زمان زيادي در اختيار است تا از شب هاي 
تهران استفاده كنيم. ايام محرم نزديك است و در دهه 
اول و آخر مردم بيشتر شب ها در خيابان حضور دارند و 
زيست شبانه معنادار مي شود و در آن ايام برنامه هايي 
در ش��هر تهران اجرايي مي شود كه محدوديت زماني 
خاصي ندارد و ش��هروندان مي توانند زيس��ت شبانه 
داشته باشند. شرايط تهران خاص است و نبايد زمان 

را از دست بدهيم.
حجت نظري ديگر عضو شوراي ش��هر تهران نيز گفت: 
احياي زيست ش��بانه مي تواند به اقتصاد شهري كمك 
كند و حتي مي توانيم ساماندهي مشاغل را نيز در بخشي 
از شب انجام دهيم . اين اقدام فارغ از جنبه اقتصادي جنبه 
فرهنگي و اجتماعي نيز دارد. ما با فقر نش��اط اجتماعي 
مواجه هستيم و اين كار موجب افزايش نشاط اجتماعي 
و اعتماد عمومي مي شود. در نهايت يك فوريت طرح الزام 
شهرداري تهران به برنامه ريزي و انجام اقدامات الزم براي 
بسترسازي و احياي زيست شبانه با 16 راي موافق و 5 راي 

مخالف به تصويب رسيد.

  ساماندهي مال ها و مجتمع هاي چندمنظوره
در اين جلسه همچنين طرح الزام شهرداري به تدوين سند 
تعيين فعاليت هاي مجاز به استقرار در دو پهنه كار و فعاليت 
و پهنه مختلط و همچنين ساماندهي مال ها و مجتمع هاي 

چندمنظوره بررسي و يك فوريت آن به تصويب رسيد.
محمد ساالري، رييس كميسيون معماري و شهرسازي 
شوراي شهر پيشنهاد دهنده طرح با بيان اينكه تهران 
داراي چالش ها و معضالت متعددي است، گفت: از داليل 
اصلي مش��كالت تهران عدم تحقق پذيري طرح هاي 
توسعه شهري اس��ت. علي رغم اينكه 11 سال از ابالغ 
طرح جامع ساختاري و راهبردي شهر مي گذرد، هنوز 
تعيين فعاليت هاي مجاز به استقرار در پهنه كار و فعاليت 

مشخص نشده است.
وي ادامه داد: براساس اين تكليف مقرر شد شهرداري در 
فرآيند صدور پروانه براي مجموعه امالك و اراضي كه در 
پهنه هاي كار و فعاليت قرار دارند در ابتدا مطالعات كامل و 
جامعي در هر محله و منطقه انجام دهد و پس از شناسايي 
كاربري هاي مورد ني��از پروانه صادر كند.ناهنجاري هاي 

قابل توجهي كه امروز در س��طح محالت و مناطق وجود 
دارد، مربوط به استقرار مال ها و پاساژ هاست. براساس اين 
طرح شهرداري را مكلف مي كنيم در يك زمان مشخص 
سند تعيين فعاليت هاي مجاز در پهنه كار و فعاليت و پهنه 
مختلط را آماده كند و هر كجا كه فعاليت هايي غيرمجاز 
خارج از مطالعات مس��تقر شده در مال ها و مجتمع هاي 

تجاري وجود دارد، تعطيل شود.
وي اظهار كرد: متاس��فانه ما ش��اهد اعتراضات جدي در 
مناطق برخوردار تهران به دليل حجم گسترده كاربري هاي 
تجاري، اداري و خدماتي هس��تيم و دليل عمده آن عدم 
انجام تكليف و پيوس��ت هاي مطالعاتي است. متاسفانه 
پروانه هاي صادر شده مبتني بر مطالعات طرح تفصيلي 
نبوده و مبتني بر درآمدزايي است. در ادامه جلسه پيروز 
حناچي معاون معماري و شهرسازي پشت تريبون رفته 
و با اين طرح كميس��يون معماري و شهرس��ازي ش��ورا 

مخالفت كرد.
ساالري نيز در واكنش به مخالفت حناچي با اشاره به زماني 
كه او در شوراي عالي معماري و شهرسازي فعاليت مي كرد 
با كنايه گفت: به نظر مي رسد جايگاه ها هست كه رويكرد 
شما را مشخص مي كند.الزم به ذكر است زماني كه حناچي 
به عنوان رييس شوراي عالي معماري و شهرسازي فعاليت 
مي كرد به شدت به ساخت و سازهاي غيراصولي در تهران 
انتقاد داشت.در ادامه جلسه يك فوريت اين طرح به راي 

گذاشته شد و به تصويب رسيد.

  انتقاد از روند افزايشي قيمت مسكن 
در ادامه جلس��ه، مجيد فراهاني رييس كميته بودجه و 
نظارت مالي ش��وراي ش��هر تهران، در تذكري نسبت به 
وضعيت بافت فرسوده واكنش نشان داد و گفت: مسكن 
يكي از مهم ترين نيازهاي اساسي خانواده هاست به عبارت 
ديگر مسكن و سرپناه مناسب را مي توان پس از هوا، غذا و 
پوشاك، يكي از اساسي ترين نيازها براي داشتن زندگي 
با عزت و مبتني بر كرامت انساني دانست. نظام جمهوري 
اس��المي ايران، اين حق را در اص��ول ۲، 31 و 43 قانون 
اساسي محترم شمرده و دولت را موظف به تامين مسكن 

مناسب براي تمام اقشار جامعه كرده است.
فراهاني با اشاره به وضعيت نامناسب مسكن طي سال هاي 
اخير بيان كرد: متاسفانه رشد نسبت شاخص قيمت خانه 
به درآمد، طي سه دهه گذشته در ايران سرسام آور بوده 
اس��ت و اين شاخص در نيمه نخست س��ال جاري رشد 
روز افزوني داش��ته است، اين رش��د به گونه اي است كه 
دسترسي اقشار مختلف به مسكن را به امري كامال نابرابر 
بدل ساخته و بسياري از اقشار طبقه متوسط وكم درآمد 
در تامين مسكن خود با مشكالتي مواجه شده اند.از اين 
رو آنها را مجبور به تغيير الگوي تامين مسكن از تغيير در 
محله سكونت و اس��تفاده از واحدهاي با متراژ پايين تر تا 
رخت بر بستن از تهران و مهاجرت به شهرمنطقه تهران از 
پرند تا پرديس كرده است.اين تغيير بدون شك بر افزايش 
ترافيك، آلودگي هوا و افزايش آسيب هاي اجتماعي اثرات 

ملموسي خواهد داشت.
فراهاني تصريح كرد: رشد نسبت شاخص قيمت خانه به 
درآمد، در مورد اقشار بس��يار كم درآمد ايران به عددي 
باالي 30 رس��يده كه بيش از 3برابر كشورهاي توسعه 
يافته است، به عبارت بهتر اقشار كم درآمد ايران يك سوم 
اقشار كم درآمد كشورهاي توسعه يافته شانس خانه دار 
ش��دن دارند و حل اين مس��اله نيازمند مداخله دولت با 
همكاري ش��هرداري ها براي تامين مسكن با استفاده از 
سرمايه گذاري و مشاركت بخش خصوصي است.مطمئنا 
با برنامه ريزي براي تامين مسكن برپايه بازآفريني شهري 
و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري خواهيم توانست حق 
مسكن شهروندان را بدون دامن زدن به حاشيه نشيني 
مدرن در قالب مس��كن مهر تامين كني��م، اين امر البته 

نيازمند اقدام و عمل است.
فراهاني بيان كرد: بر همين اس��اس در اجراي بند 3 ماده 
71 قانون ش��وراهاي اسالمي كش��ور، درباره »توجه به 
بازآفريني شهري و نوسازي بافت فرسوده به منظور تامين 
مس��كن افراد كم درآم��د « به وزارت راه و شهرس��ازي و 
شهرداري تهران تذكر مي دهم.اميدوارم با اقدام به موقع، 
موثر و اهتمام وزارت راه و شهرس��ازي و شهرداري تهران 
شاهد بازآفريني شهري و نوسازي بافت فرسوده باشيم و 
از اين طريق هم مسكن مورد نياز اقشارطبقه متوسط وكم 
درآمد تامين گردد و هم تاب آوري شهر در برابر مخاطراتي 

همچون زلزله و... تقويت شود. 

 مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، با اشاره 
به كاهش نقاط ممنوعه پروازي فضاي كشور با همكاري 
ارتش و س��پاه، گفت: كاهش زمان پرواز، كاهش مصرف 
س��وخت هواپيما و ارتقاي ايمني دس��تاورد كوتاه سازي 

مسيرهاي هوايي است.
رحمت اهلل مه آبادي در گفت وگو با فارس با اشاره به توسعه 
خطوط و شبكه هوايي در فضاي كشور اظهار كرد:  وضعيت 
ايران در شبكه راه هاي هوايي كشور نسبت به سه سال قبل 

بسيار متفاوت و بهتر شده است. 
او ادامه داد: توسعه خطوط هوايي  در ارتقاي ايمني پرواز، 
 كاهش مصرف سوخت، موضوع قطعات تايمي هواپيما، 

راحتي خلبانان و غيره بسيار موثر است. 
مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران افزود: 
تعداد نقاط ممنوعه در فضاي كش��ور زياد اس��ت وچون 
دشمنان زيادي داريم بايد موضوعات طبق مسائل امنيتي 

دنبال ش��ود. در موضوع نقاط ممنوعه،  استراتژي شركت 
فرودگاه ه��ا و ناوبري هوايي ايران بر اين ش��د كه از ارتفاع 

باالتر استفاده كنيم.
به گفته اين مقام مسوول، به جاي كاهش نقاط ممنوعه كه 
هنوز رخ نداده )كه البته طبق قانون هم هست( از همكاران 
نظامي  خواستيم كه به شركت فرودگاه ها كمك كنند؛ البته  
ارتفاعات باالي ۲8 هزار پا را روي نقاط ممنوعه اصلي نظير 

نطنز، آب سنگين اراك و غيره طراحي نكرده ايم.
مه آبادي اضافه كرد: طراحي ه��ا را در اين باره انجام داديم  
و در اغلب ش��بكه هم مجوز گرفتيم، بدين ترتيب تحول 
ش��گرفي در توس��عه راه هاي هوايي انجام شده است كه 
در تاريخ هوانوردي كشور، اين توسعه كه در ۲ سال اخير 

محقق شد، بي نظير بود.
او تصريح كرد: با ايجاد اين ش��بكه هوايي گسترده، روزانه 
ميلياردها ليتر كاهش مصرف سوخت در هواپيماهاي دنيا 

رخ داده است و اين بخشي از فعاليت هاي موثر جمهوري 
اسالمي ايران در حمل و نقل هوايي دنيا محسوب مي شود. 
مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران افزود: 
كاهش توليد كربن در فضاي كشور از ديگر مزيت هاي اين 
مورد است، همچنين با كاهش نقاط ممنوعه، پيچش ها 

كاهش و ايمني افزايش مي يابد.
 مه آبادي ادامه داد: در حوزه راه هاي هوايي داخلي، يكسري 
راه هاي جديد ايجاد شد و پيچش ها را كاهش داد به عنوان 
مثال ما  بين مبدأ و مقصد يك مس��ير، خط شكس��ته اي 
مي رفتيم كه اگر دو نقطه را به هم وصل مي كرديم، در واقع 
مسير، مثلثي مي شد؛ اما با كاهش نقاط ممنوعه،  در برخي 
مسيرها ۲0 دقيقه كاهش زمان پرواز هواپيماها محقق شد.
او اضافه كرد: به عنوان مثال در مس��ير كيش- مشهد ۲0 
دقيقه مسير هوايي كوتاه تر شد ؛ اين ۲0 دقيقه انقالبي در 

حوزه مسير هوايي محسوب مي شود.

مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران اظهاركرد: 
كاهش مدت زمان استفاده از هواپيما با كوتاه شدن مسير 
و صرفه اقتصادي آن براي ايرالين ها از ديگر مزاياي اجراي 
اين پروژه بود؛ از سوي ديگر اگر زمان  هاي صرفه جويي شده 
با كاهش مسير ها لحاظ شود، در واقع امكان  استفاده بيشتر 

از هواپيما در مسيرهاي بيشتر فراهم مي شود.
مه آبادي با اشاره به اينكه در فضاي كشور راه هاي  موازي 
زيادي ايجاد شده اس��ت، افزود: پيش از اين حتي يك راه 
هوايي موازي در كش��ور نبود، اما امروز در يكي از راه هاي 
اصلي نظير مسير خليج فارس به اروپا، چهار راه موازي داريم 

كه جزو پرترافيك ترين فضاها است.
او اظهاركرد: راه هاي موازي هوايي چندين مزيت دارد كه 
مهم ترين آن  ارتقاي ايمني است،  مثال ساده اين راه هوايي 
موازي نظير همان  مقايسه راه يك بانده با بزرگراه و آزادراه 
اس��ت، البته در راه هاي هوايي  م��وازي، ارتفاعات متفاوت 

مي شود. مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران افزود: ارتقاي ايمني، رشد ظرفيت فضا و استفاده از 
استانداردهاي باالي ناوبري، از مزاياي اين مسيرهاي هوايي 
موازي است. مه  آبادي ادامه داد: از آن منظر كه ايران چهارراه 
ترانزيتي دنيا محسوب مي ش��ود و موقعيت جغرافيايي 
مناسبي دارد، با رشد خطوط هوايي و ايجاد خطوط موازي 
در فضاي كشور شرايط مناس��بي براي ايرالين هاي دنيا 
فراهم شد و در اين راستا بسياري از كشورهاي دنيا از ايران 

بابت انجام اين كار قدرداني كردند.
او بيان كرد: »يا تا« به عنوان انجمن بين المللي حمل ونقل 
هواي��ي و ايكائو به عنوان  س��ازمان بين المللي هوانوردي 

غيرنظامي از ما بابت اين تحوالت قدرداني كردند.
مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران تأكيد 
كرد: ام��روز همه الزامات در ح��وزه راه هاي هوايي تقريبا 

انجام شده است.

ايرالين هاي اروپايي متقاضي پرواز به ايران 
قائم مقام س��ازمان هواپيمايي كشوري گفت: هرچند سه 
ايرالين خارجي برنامه لغ��و پروازهاي خود به ايران را اعالم 
كرده ان��د، اما چند ش��ركت اروپايي درخواس��ت برقراري 
پروازهاي برنامه اي به كش��ورمان كرده اند كه در س��ازمان 
هواپيمايي در دست بررس��ي و مذاكره است. آرش خدايي 
در گفت وگو ب��ا ايرنا افزود: صنعت حمل ونقل هوايي ايران 
ظرفيت هاي زيادي دارد كه با خروج برخي ش��ركت هاي 
هوايي از آن، مشكلي براي مسافران در مسيرهاي بين المللي 
به وجود نمي آيد. او تاكيد كرد: سازمان هواپيمايي كشوري 
سياست هاي حاكميتي خود را در اين بخش براساس منافع 
مسافران و شركت هاي ايراني در نظر مي گيرد و اگر شركتي 
پروازهاي خود را به ايران كاهش دهد و يا قطع كند بالفاصله 
شركت هاي ايراني مي توانند اين ظرفيت را پركنند. خدايي 
يادآورشد: قطع چند پرواز چارتري و فصلي توسط برخي 
شركت هاي هوايي براي ما آنچنان ارزش اقتصادي ندارد؛ 
شركت هاي خارجي فقط مي توانند طبق توافق نامه موجود، 
پروازهاي خود را به ايران انجام دهند. او ظرفيت ارايه خدمات 
هوايي به مسافران در مسيرهاي بين المللي و داخلي را بسيار 
بيشتر از وضعيت موجود دانست و گفت: اكنون هيچ كمبودي 
در ب��ازار نداريم. قائم مقام س��ازمان هواپيمايي كش��وري 
يادآورشد: اگر تقاضاي مس��افري زياد باشد و شركت هاي 
هوايي نتوانند پاسخگو باش��ند، با ورود ديگر شركت هاي 
فعال در صنعت حمل ونقل هوايي، يك بازار رقابتي در كشور 
ايجاد مي شود و اين به نفع مسافران ايراني خواهد بود. در يك 

ماهه اخير سه شركت هواپيمايي اروپايي )بريتيش ايرويز 
انگليس، كي.ال.ام هلند و ايرفرانس فرانسه( اعالم كردند به 
داليل اقتصادي از اول مهرماه امسال پروازهاي خود را به ايران 
قطع مي كنند. با اين حال، دو شركت هواپيمايي لوفت هانزا 
آلمان و اتريش اير هم اعالم كرده اند كه »تا اطالع ثانوي« به 

پروازهاي خود به ايران ادامه مي دهند.

اجاره هاي 2 ساله، گراني زودتر از موعد مي آورد
مدير علمي طرح جامع مسكن با اشاره به دو راهكار وزارت 
راه وشهرسازي براي كنترل بازار اجاره بها گفت: در صورت 
اجراي اين راه��كار، موجران و مالكان مس��كن در انعقاد 
قراردادهاي دو ساله برآورد افزايش قيمت سال آينده را هم 
يك سال قبل تر اعمال مي كنند كه اين موضوع موجب گراني 
زودتر از موعد مي شود. فردين يزداني در گفت وگو با ايلنا با 
بيان اينكه موج گراني سراسري و شامل تمام اقالم و خدمات 
است كه مس��كن هم جزيي از آن بوده، اظهاركرد: افزايش 
نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز، ترس از آغاز دوره جديد تحريم ها 
موجب افزايش چند برابري قيمت ها در همه بازارها شده و 
بديهي است كه مسكن هم تحت تاثير اين شرايط قرار بگيرد.
او با اش��اره به پيش��نهاد وزارت راه و شهرسازي به مجلس 
براي كنترل بازار اجاره با دو راهكار الزام موجران براي انعقاد 
قراردادهاي دو ساله با مستاجران و تعيين سقف 10 درصدي 
افزايش قيمت تاكيد كرد: اين راهكارهاي پيشنهادي مطلقا 
قابل اجرا نيستند. مدير علمي طرح جامع مسكن ادامه داد: 
مي خواهند با ابزار و مشوق هاي مالياتي مدت قرارداد اجاره 

را به دو سال برسانند حال اينكه ماليات بر اجاره رقمي نيست 
كه موجر به اين نتيجه برسد كه بهتر است مالكيت مسكن 
خود را تا دو سال به فرد ديگري واگذار كند و اساسا ماليات 
بر اجاره موثر نيست. يزداني با بيان اينكه تعيين سقف 10 
درصدي براي نرخ اجاره بها قابليت اجرا ندارد و نقض حقوق 
مالكيت است، ادامه داد: اين پيشنهادات اجرايي و عملياتي 
نيست. دولت در قيمت گذاري براي كدام بازار موفق بوده 

كه حاال بخواهد بازار وسيعي مانند مسكن را كنترل كند.
مدير علمي طرح جامع مسكن با تاكيد بر اينكه مشكل بازار 
مسكن ش��كاف بين قدرت خريد و اجاره مردم و افزايش 
قيمت عرضه اس��ت، گفت: مهم ترين مشكل عدم توازن 
بين هزينه هاي خانوار و درآمد است، اينكه مجموعه دولت 
در سال هاي گذشته اقداماتي را كه منجر به افزايش درآمد 
مردم شود انجام نداد و امروز شكاف بين قدرت تقاضا و قيمت 
عرضه بسيار عميق است. يزداني با اشاره به وضعيت عرضه 
در بازار مسكن در سال هاي گذشته، ادامه داد: در سال هاي 
گذشته عرضه به سمت ساخت و ساز واحدهاي مسكوني 
لوكس بود، ساخت و ساز خانه هاي لوكس و با متراژهاي باال 
در سال هاي 90 و 91 جواب مي داد و سرمايه گذاران هم به 

اين سمت حركت كردند.
او اظهاركرد: اما با تغيير شرايط و تعمق ركود در بازار مسكن، 
سرمايه انبوه سازان در خانه هاي لوكس حبس شد. اتفاقا 
ميزان توليد مسكن كم نبود اما در آن طرف، قدرت خريد 
مردم بس��يار كاهش يافت و توان خريد اين واحدها وجود 

نداشت.

 آگهي مناقصه عمومي خريد 
شماره 200971403000058 مورخ 97/6/3 مندرج در سامانه تداركات الكترونيكي دولت 

شماره 62 سال 97
شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقي در نظر دارد اقالم به مقدار و مشخصات ذيل به روش مناقصه عمومي:

و از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت خريداري نمايد. كليه مراحل مناقصه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. بديهي است 
شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار خواهد بود. هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.  با توجه به اينكه اين شركت در نظر دارد كه فرآيند كليه مناقصات آتي خود را از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نمايد لذا از كليه مناقصه گران اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست مي شود كه نسبت به ثبت نام و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي بسته به 

ماهيت خود )حقيقي/ حقوقي( به آدس الكترونيكي فوق الذكر مراجعه و جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره 85193736-0۲1 و يا مركز تماس با شماره ۲7313131-0۲1 تماس بگيرند. 

شركت سهامي آب و افضالب 
استان آرذبايجان شرقي 

شناسه آگهي: 234900
نوبت دوم

محل اعتبار 
تضمين شركت در 

فرآيند ارجاع كار )به 
ريال( 

واحد  تعداد يا مقدار  نام و مشخصات كاال  رديف  شماره فراخوان

غيرعمراني  ۲8۲500000

عدد  10 PN=16 400 شيرفلكه پروانه اي 1

۲00971403000058

عدد  5 PN=16  500 شيرفلكه پروانه اي ۲

عدد  5 PN=16  600 شيرفلكه پروانه اي 3

عدد  10 PN=16   700 شيرفلكه پروانه اي 4

عدد  100 شيرفلكه  كشوئي 65   5

عدد  90 شيرفلكه كشوئي 80 6

عدد  500 شيرفلكه كشوئي 100 7

عدد  100 شيرفلكه كشوئي 150 8

عدد  50 شيرفلكه كشوئي ۲00 9

شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقي 

ايرانشهر
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امتياز ويژه مالي به برزيلي ها 
براي همكاري با ايران 

رشد سرمايه گذاري
 صنعتي و معدني

پايگاه خبري اتاق ايران|سفير برزيل در تهران 
طي نشس��تي با ات��اق مش��ترك اي��ران و برزيل از 
برنامه ريزي بانك توسعه اين كشور براي تخصيص 
اعتبار يك ميليارد و 200 ميليون دالري به فعاالن 
اقتصادي برزيلي به منظور توسعه همكاري تجاري و 
سرمايه گذاري در ايران، خبر داد. رييس اتاق مشترك 
ايران و برزيل با اشاره به اهميت روابط بانكي فعال بين 
دو كشور براي تداوم همكاري ها در شرايط تحريم بر 
لزوم ايجاد توازن در تجارت بين دو كشور تأكيد كرد.

كاوه زرگ��ران، ضمن تبريك روز مل��ي برزيل و ابراز 
اميدواري براي توسعه مراودات تجاري بين دو كشور 
تصريح كرد: متناسب با حجم باالي تجارت ايران و 
برزيل الزم است راهكارهاي مناسبي براي تداوم روابط 
بانكي بين دو كشور در نظر بگيريم؛ چراكه در اين مسير 
وجود روابط بانكي فعال از اولويت هاي اصلي است. او 
با بيان اين مطلب كه در دوره قبلي تحريم ها نيز برزيل 
همكاري خود را با ايران ادامه داد، تأكيد كرد: الزم است 
ابتكارات جديدي براي امكان همكاري تجاري بين دو 
كشور در نظر بگيريم كه در اين رابطه به همكاري بانك 
مركزي، وزارت امور خارجه و ديگر دست اندركاران 

مربوط در هر دو كشور نياز داريم.
رييس اتاق مشترك ايران و برزيل در بخش ديگري 
از سخنان خود اهميت بازار ايران براي برزيل به دليل 
حجم باالي صادرات اين كش��ور به ايران را نيز مورد 
اشاره قرار داد. به گفته او، در سال 2017 ميالدي كل 
صادرات برزيل به ايران 2.55 ميليارد دالر برآورد شده 
كه از اين ميان 780 ميلي��ون دالر به صادرات ذرت، 
560 ميليون دالر به صادرات گوشت و 470 ميليون 
دالر به صادرات دانه سويا مربوط مي شود. بر اساس 
اين ارقام، ايران 17 درصد از صادرات ذرت، 12 درصد 
از صادرات گوشت و 4 درصد از صادرات سوياي برزيل 
را به خود اختصاص مي دهد. زرگران اظهار كرد: دولت 
برزيل براي حفظ بازار ايران بايد به خواسته هاي بخش 

خصوصي كشور توجه بيشتري داشته باشد. 
از سوي ديگر »رودريگو دي آزردو سانتوس«، سفير 
برزيل در تهران با اش��اره به عالقه دولت برزيل براي 
تداوم همكاري هاي اقتصادي و تجاري با ايران حتي 
بعد از ش��روع تحريم ها در آبان ماه، گفت: براي اين 
منظور راهكارهايي را در مذاكره با طرف هاي ايراني، 
پيدا كرده ايم كه اجرايي خواهد شد. او همچنين از 
مراحل نهايي تخصيص اعتبار يك ميليارد و 200 
ميليون دالري ب��ه فعاالن اقتص��ادي برزيل براي 
همكاري با طرف ايراني خبر داد وافزود: قرار است اين 
اعتبار توسط بانك توسعه برزيل، تخصيص داده شود. 
البته از آنجا كه اين اعتبار تنها به خدمات و كاالهايي 
غير از محصوالت كش��اورزي مربوط مي شود، الزم 
است براي حوزه كشاورزي از ظرفيت ديگر بانك ها 
استفاده كرد.او هدف دولت برزيل در همكاري با ايران 
را اشتغال زايي و انتقال تكنولوژي به اين كشور با هدف 
ايجاد روابط طوالني مدت عنوان كرد وگفت: بانك 
مركزي برزيل هيچ مانعي در برابر حضور بانك هاي 
ايراني در برزيل نمي بيند و معتقد اس��ت اين كار به 

تداوم همكاري هاي مالي دو كشور كمك مي كند.

ش�اتا|تعداد پروانه هاي بهره برداري صنعتي و 
معدني در 4 ماه منتهي به تير سال جاري 1617 
فقره با ميزان سرمايه گذاري 27.4 هزار ميليارد 
تومان و اشتغال 30340 نفر بوده است. بر اساس 
اين آمار، اين تعداد پروانه صادر ش��ده نسبت به 
مدت مشابه سال قبل در تعداد يك دهم درصد، 
در ميزان سرمايه گذاري 188 درصد و در اشتغال 
10.3 درصد نس��بت به مدت مشابه سال قبل، 
رشد داشته كه حاكي از بهبود نسبي شرايط براي 
تكميل طرح هاي نيمه تمام بوده است. همچنين 
آمار بيانگر رشد قابل مالحظه در صدور جوازهاي 
تاسيس است و بر اين اساس تعداد 6 هزار و696 
فقره جواز تاسيس با پيش بيني سرمايه گذاري 
52 هزار ميليارد تومان و پيش بيني اشتغال 152 
هزار و218 نفر در اين مدت صادر شده، كه بيانگر 
23.9 درصد از نظر تع��داد، 20.6 درصد از نظر 
س��رمايه گذاري و 25.4 درصد رشد در اشتغال 

نسبت به مدت مشابه سال قبل است .
از ديگر س��و، از فروردين تا شهريورماه سال جاري 
تع��داد مجوزهاي صنفي صادره ب��ه 115.3 هزار 
فقره رسيده كه نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
3.3 درصد رشد داشته است. همچنين راه اندازي 
مجدد 453 واحد صنعتي به بهره برداري رسيده 
غيرفعال با اشتغال 7 هزار و338 نفر در شهركها و 
نواحي صنعتي از اول فروردين تا 26 تير 1397 از 
ديگر آمار قابل ذكر و بيانگر روند روبه رشد توليد و 
صنعت كشور است. اين در حالي است كه ميزان 
كل برق مصرفي مشتركين صنعتي بزرگ، متوسط 
وكوچك در 2 ماه نخست 1397 برابر 13.6 ميليون 
مگاوات ساعت با رشد 5.1 درصد است. همچنين 
در 4 م��اه منتهي به تير س��ال 1397 از ميان 37 
محصول منتخب صنعتي و معدني، 19 محصول 
رشد و 18 محصول كاهش توليد داشته اند، انواع 
سواري با 399.2 هزار دستگاه 2.7 درصد كاهش، 
فوالد خام با 7.4 ميليون ت��ن، 10 درصد افزايش 
توليد داش��ته اند. لوازم خانگي )شامل تلويزيون، 
يخچال و فريزر، ماشين لباسشويي( با 697.1 هزار 
دس��تگاه، 15.7 درصد و سيمان با 18.1 ميليون 
تن، 3.3 درصد كاهش توليد داشته است. در سال 
1396 در بخ��ش حمل و نقل ج��اده اي كاالهاي 
داخل��ي 428.3 ميليون ت��ن و ترانزيت كاالهاي 
جاده اي 9.3 ميليون تن بوده كه به ترتيب 10.5 
و 18.7 درصد رش��د نش��ان مي دهد. همچنين 
تع��داد 51 ه��زار و 449 طرح با س��رمايه گذاري 
7 ميليون و 221 ه��زارو 320 ميلي��ارد ريال در 
 دس��ت اجرا است كه اش��تغال 1.6 ميليون نفر را 

در پي خواهد داشت.

شيوه تعيين قيمت كاال و خدمات از سوي وزير صنعت اعالم شد

با راي بهارستان 9۸منطقه ويژه اقتصادي و ۸ منطقه آزاد تجاري ايجاد مي شود

سه قفله شدن قيمت گذاري كاالهاي  اساسي 

ضوابط شكل گيري شاهراه هاي جديد تجاري

تعادل|
دستورالعمل جديد قيمت گذاري كاالها و خدمات از سوي 
وزير صنعت، معدن و تجارت ابالغ شد. بر اساس اين ابالغيه، 
تعيين قيمت كاالها و خدمات در كشور از الگوي واحدي 
پيروي نمي كند، كه به نظر مي رسد شرايط خاص كشور 
نيز در تدوين آن بي تأثير نبوده باشد. بطوريكه بر اساس بند 
»الف« اين ابالغي��ه، 25 رديف كااليي كه به احتمال زياد 
همان كاالهاي مشمول دريافت ارز رسمي با نرخ 4200 هم 
هستند، مشمول قيمت گذاري دولتي خواهند بود. از ديگر 
سو، اما تعيين قيمت خدمات دولتي، پس از بررسي توسط 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مستلزم 
اخذ مصوبه از كارگروه تنظيم بازار خواهد بود و قيمت ساير 
كاالها و خدمات نيز بر اساس ضوابط قيمتي سازمان حمايت 
و با پايش بازار توس��ط اين نهاد و نيز س��ازمان هاي وزارت 
صنعت در شهرستان ها تعيين خواهد شد. دولت اما فرآيند 
قيمت گذاري در مورد كليه كاالهاي مورد پذيرش در بورس 
كاال را به س��از و كار بازار سپرده و دست كم در اين بخش از 
قيمت گذاري دستوري اجتناب كرده است. از آنسو، مجلس 
شوراي اسالمي هم در طرحي دو فوريتي، دولت را مكلف به 
تأمين و ساماندهي نيازهاي اساسي خانوارها با قيمت مورد 
تأييد سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليدكنندگان و 
نرخ ترجيحي ارز كرده است. از اين رو، دستور جديد وزير 
صنعت و اقدام بهارستاني ها را مي توان به منزله »سه قفله« 
شدن روند قيمت گذاري در بازار كاال وخدمات عنوان كرد تا 
بلكه بازار اين كاالها در ماه هاي پيش رو از نوسانات احتمالي 

مصون بماند. 

   سنگر دوم قيمت گذاري كاالهاي اساسي
وزير صنعت، معدن و تجارت، روز شنبه هفته جاري طي 
ابالغيه اي به حسن يونس سينكي، معاون امور اقتصادي 
و بازرگاني اين وزارتخانه و دبير كارگروه تنظيم بازار نحوه 
تعيين قيم��ت كاالها و خدمات را مش��خص كرد. در بند 
»الف« اين دس��تورالعمل آمده است كه 25 رديف كاالي 
پيوس��ت موضوع تبصره يك ماده يك تصويب نامه مورخ 
16 مردادماه سال جاري و ساير مواردي كه اقتضا با تصويب 
كارگروه تنظيم بازار به فهرست اضافه خواهد شد مشمول 
تعيين قيمت توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان و تصويب س��تاد تنظيم بازار و توزيع در 
شبكه منتخب با قيمت تثبيتي-تصويبي و نظارت از زمان 
ترخيص كاال تا عرضه در ش��بكه خرده فروشي و آخرين 
زنجيره مصرف هستند. اين اما در حالي است كه ابالغ اين 
دستورالعمل، در واقع به عنوان دومين سنگر قيمت گذاري 
كاالهاي اساس��ي محس��وب مي ش��ود. پيش از اين و با 
گروهبندي كاالهاي وارداتي جهت دريافت ارز رسمي، تنها 
25 رديف كااليي در گروه كااليي نخست مشمول دريافت 
ارز 4200 توماني ش��ده بودند و تأمين ارز بقيه رديف هاي 
كااليي به بازار ثانويه سپرده شده بود. با اين اقدام، كاالهاي 
اساس��ي و ضروري از موج هاي احتمالي تورم در ماه هاي 
آتي محفوظ مي ماندند و دولت با ورود به قيمت گذاري اين 
 ن��وع كاالها در بازار انحصار ايجاد مي كرد. اكنون اما به نظر

 ميرسد، تعيين قيمت اين اقالم در بازار كشور كامال دوقفله 
شده باش��د، اقدامي كه البته با توجه به شرايط تحريمي، 

ضروري به نظر مي رسد.

   نظارت نامحسوس بر قيمت گذاري
از ديگر س��و، اما در بند »ب« دس��تورالعمل ابالغي وزير 
صنع��ت، اين ط��ور آمده اس��ت: »قيم��ت خدماتي كه 
حسب قانون تعيين نرخ آنها به كميسيون، شورا يا يكي 
از دستگاه هاي اجرايي دولت از قبيل حمل و نقل مسافر 
درون و برون شهري، خدمات آموزش رسمي در مدارس 
و دانشگاه، خدمات آب و فاضالب، برق و گاز از جمله حق 
انشعاب و خدمات نصب، تمامي خدمات پايه ارتباطي و 
فناوري اطالعات )تلفن ثابت، همراه و خدمات اينترنت(، 
كليه خدمات دفاتر اسناد رسمي، تعرفه مهدهاي كودك، 
تعرفه اماكن ورزشي، تعرفه خدمات پليس + 10، تعويض 
پالك انواع خ��ودرو و خدمات دفاتر پيش��خوان دولت، 
بيمه ش��خص ثالث، خدمات آموزش رس��مي مدارس و 
دانشگاه ها، خدمات پستي، خدمات تشخيصي و درماني 
با پيشنهاد باالترين مقام دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 
5 قانون مديريت خدمات كشوري و ساير اشخاص حقوقي 
كه حسب قوانين و مقررات مربوط مجاز به پيشنهاد قيمت 
هستند، پس از بررسي كارشناسي توسط سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان مستلزم اخذ مصوبه از 
كارگروه تنظيم بازار اس��ت.« در عين حال، قيمت كليه 
كاال و خدمات صنفي مطابق بند »ه�« اين دستورالعمل، 
مطابق با نرخ گ��ذاري كاالها و خدم��ات صنفي مصوب 
جلس��ه مورخ 27 ش��هريورماه 1391 كميسيون هيات 

نظارت خواهد بود.
به نظر مي رسد، احتمال گسترش موج تورمي به اقالم كااليي 
و خدمات غير ضروري، دولت را بر آن داش��ته كه بر تعيين 
قيمت اين دسته از كاالها و خدمات نيز نظارت نامحسوس 
داشته باش��د. براين اساس، ساير كاالها و خدماتي كه قرار 
نيست به صورت مستقيم توسط دولت قيمت گذاري شوند، 
نيز به شكل غير مستقيم در تور قيمت گذاري دولتي گرفتار 
آمدهاند. بر اساس بند ج دستورالعمل ابالغي وزير صنعت، 
معدن و تجارت، »قيمت س��اير كاالها و خدمات با رعايت 
ضوابط قيمت گذاري سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان )مصوبه هيات تعيين و تثبيت قيمت ها( 
و درصدهاي سود عمده فروش��ي، خرده فروشي، پخش و 
دستورالعمل هاي مربوطه رسما توسط واحدهاي توليدي، 
خدماتي و بازرگاني صورت مي گيرد و س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان و سازمان هاي صنعت؛ 
معدن و تجارت استان ها موظفند همزمان با رصد و پايش 
مس��تمر بازار در صورت افزايش غير متعارف قيمت ها با 
دريافت شكايت مراتب را رسيدگي و اعمال قانون كنند.« 
اين اما احتماال بدان معنا اس��ت كه سود لحاظ شده براي 
بخش هاي مختلف زنجيره تأمين و فروش كاال )اعم از عمده 
فروشي، بنكداري يا خرده فروشي( نيز بر اساس محاسبات 

مرسوم و متعارف انجام خواهند گرفت. 

   اعتماد دولت به بازار
در بند »د« دستورالعمل وزير صنعت نيز تاكيد شده كه 
»تا اطالع ثانوي كليه كاالهايي كه در بورس كاال پذيرش 
مي ش��وند براس��اس مكانيزم بورس ودستورالعمل هاي 
صادره كارگروه تنظيم ب��ازار در اين مورد تعيين قيمت 
شوند.« اين بند از دستورالعمل ابالغي وزير صنعت در مورد 
تعيين قيمت كاالها و خدمات اما مي تواند به عنوان گامي 

رو به جلو تعبير ش��ود؛ چراكه با واسپاري تعيين و كشف 
قيمت محصوالت فلزي و معدني به ساز و كار بورس كاال، با 
ايجاد شفافيت و گردش آزاد اطالعات قيمتي، عمال يكي از 
مهم ترين روزنه هاي ايجاد رانت اطالعاتي در اقتصاد ايران 
مسدود خواهد شد. شريعتمداري اما چند روز پيش، در 
حاشيه همايش »چشم انداز صنعت فوالد و معدن ايران« 
از تالش براي ورود و عرضه زنجيره فوالد از جمله سنگ 
آهن به ب��ورس كاال خبر داده بود و از كش��ف قيمت اين 
محصوالت در بورس كاال حمايت كرده بود. او گفته بود: 
بايد قواعد انضباط��ي بورس هاي كااليي دنيا را در بورس 
كاالي اي��ران نيز اجرايي كنيم و نظارت ها را در اين حوزه 
اعمال كنيم تا كشف قيمتي شفاف براي كليه محصوالت 
از جمله محصوالت حوزه زنجيره فوالد صورت گيرد. از اين 
رو، با عرضه سنگ آهن و ساير محصوالت مرتبط با زنجيره 
فوالد در بورس موافقم. با تعيين قيمت هاي پايه در بستر 
بورس كاال مي توان به نقطه اي رسيد كه بورس كاال به يك 

تكيه گاه در ميان صنايع تبديل شود.
واسپاري كشف قيمت محصوالت فلزي در بورس كاال اما در 
ابتداي ماه جاري ابالغ شده بود و البته مورد مخالفت برخي 
فعاالن صنعتي و اقتصادي هم ق��رار گرفته بود. به عنوان 
نمونه، رييس اتحاديه صنف آهن و فوالد و فلزات تهران در 
نامه اي به مديرعامل بورس كاالي ايران، از اين اقدام وزارت 
صنعت انتقاد كرده بود. محمد آزاد، در نامه خود با اشاره به 
عرضه مقاطع فوالدي، خواس��تار اصالح و منطقي شدن 
قيمت هاي فروش محصوالت مذكور دربورس كاال ش��ده 
بود. او با انتقاد از اينكه از تاريخ صدور دستورالعمل تنظيم 
بازار فوالد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هيچ گونه 
هماهنگي ب��ا اين اتحاديه در مورد نح��وه عرضه و نظارت 

انجام نشده، نوشته بود »س��بد هاي كوچك وعرضه هاي 
بزرگ اج��ازه، رقابت و تعديل نرخ به نف��ع توليدكننده را 
نمي دهد و نقش سازمان هاي حمايت از مصرف كنندگان و 

توليدكنندگان مشخص نيست.«
در بند »و« ابالغيه وزير صنعت نيز اين طور آمده اس��ت: 
»كليه عرضه كنندگان كاال و خدمات در راستاي اجراي مفاد 
مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
موضوع ابالغيه ش��ماره 70118 مورخ 97/5/29 رييس 
محترم جمهور و رييس شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
مكلفند مطابق ضوابط قيمت گذاري مصوب نسبت به ثبت 
قيمت كاال و خدمات خود به صورت خوداظهاري در سامانه 
IR.124 سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
اقدام نمايند و در غير اين صورت، نسبت به اعمال قانون اقدام 
شود.« در بخش پاياني اين ابالغيه نيز آمده است: »بديهي 
اس��ت در اجراي تبصره )3( قان��ون اصالح قانون تعزيرات 
حكومتي مصوبه 1373/7/19، مجمع تشخيص مصلحت 
نظام و بند )3( ابالغيه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، هر 
گونه تصميم گيري در مورد نرخ و ضوابط قيمت گذاري و 
تعيين سهميه تعدادي كاال و خدمات كه به موجب قوانين و 
مقررات مختلف در اختيار دستگاه ها و شوراهاي مختلف قرار 

گرفته، منوط به تأييد كارگروه تنظيم بازار است.«

   دو فوريت طرح تامين كاالهاي اساسي
البته روز گذشته دو فوريت طرح تأمين كاالهاي اساسي 
در مجلس نيز تصويب شد كه بر اساس آن، دولت موظف 
به تأمين و س��اماندهي نيازهاي اساسي خانوارها با قيمت 
مورد تأييد سازمان حمايت و نرخ ترجيحي ارز خواهدبود. 
پيش از اين نيز محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و 

بودجه، گفته بود كه با تأكيد رييس جمهوري و با توجه به 
نوسانات ارزي، دولت پنج بسته حمايتي از مردم را عملياتي 
خواهد كرد. به گفته نوبخت، يك بس��ته براي همه مردم 
اس��ت و حداقل 25 قلم كاالهاي اساس��ي و روزمره مردم 
كه در س��بد زندگي آنان قرار دارد، با ارز 4200توماني در 
اختيارشان قرار مي گيرد. بخش ديگر نيز بطور خاص براي 
اقشار آسيب پذير جامعه در نظر گرفته شده كه حدود پنج 
دهك از جامعه را ش��امل مي شود. بر اس��اس ماده واحده 
طرحي كه روز گذشته از تصويب مجلس شوراي اسالمي 
گذشت، »دولت موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از 
تاريخ ابالغ اين قانون، شبكه توزيع كاالهاي اساسي مورد 
نياز خانوارها را با استفاده از تعاوني هاي مصرف كارگري، 
كارمندي و روستايي، فروشگاه هاي زنجيره اي، واحدهاي 
صنفي منتخب و اتحاديه هاي مربوط به گونه اي ساماندهي 
كند كه نيازهاي اساس��ي خانوارها با قيم��ت مورد تأييد 
س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و بر 
اس��اس نرخ ارز ترجيحي در اختيار آنها قرار گيرد. اولويت 
با تأمين كاال از محل توليدات داخلي است.« 62 نماينده 
اين طرح را امضا كرده بودند و پس از تصويب دوفوريت اين 
طرح، اين طرح براي بررسي بيشتر به كميسيون مربوطه 
ارجاع شد. محمدمهدي مفتح، نماينده مردم تويسركان 
در مجلس ش��وراي اس��المي در توضيح اين طرح گفت: 
طبق اين طرح دولت مكلف اس��ت با ارز ترجيحي 4200 
توماني و قيمت و حجم مناسب، حداقل ضروريات مورد نياز 
خانواده ها را تامين كند. اين مساله هم موجب آرامش بازار و 
مردم مي شود و هم موجب تنظيم سطح عمومي قيمت ها 
مي شود. براي انجام كار هم نياز به تشكيالت و ساختار جديد 

نيست بلكه از طريق تعاوني ها اين كاالها توزيع مي شود. 

گروه تجارت |
بهارستان نشينان به شكل گيري 98 منطقه ويژه اقتصادي 
و 8 منطقه آزاد تجاري-صنعتي راي مثبت دادند. 14 تيرماه 
س��ال 1395 بود كه رييس جمهوري، اليحه ايجاد هفت 
منطقه آزاد تجاري - صنعتي و 12 منطقه ويژه اقتصادي 
را طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسالمي تقديم 
كرد. پس از آن نيز دولت يك اليحه جديد در خصوص ايجاد 
منطقه آزاد قصر شيرين را به مجلس شوراي اسالمي برد تا 
ايجاد اين 8 منطقه آزاد جديد در دستور كار بهارستاني ها 
قرار گيرد. از همين رو، 7 شهريورماه جاري در نشست علني 
مجلس در جريان رسيدگي به اليحه يك فوريتي ايجاد 8 
منطقه آزاد تجاري- صنعتي و 12 منطقه ويژه اقتصادي با 
كليات آن با 127 رأي مواف��ق، 51 رأي مخالف و 10 رأي 
ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر در جلسه موافقت 
كردند و در نهايت روز گذشته بهارستاني ها با ماده واحده و 
تعيين مناطق آزاد و ويژه اقتصادي اليحه يك فوريتي ايجاد 
8 منطقه آزاد تجاري صنعتي و 13 منطقه ويژه اقتصادي 
با 161 رأي مواف��ق، 75 رأي مخال��ف و 7 رأي ممتنع از 
266 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند. براساس اين 
اليحه به دولت اجازه داده مي شود، در استان هاي گلستان 
)اينچه برون(، ايالم )مهران(، اردبيل )اردبيل(، سيستان و 
بلوچستان )سيستان(، كردستان )بانه، مريوان(، هرمزگان 
)جاسك(، بوش��هر )بوشهر(، كرمانش��اه )قصر شيرين( 
منطقه آزاد تجاري - صنعتي در مطابق نقشه هاي مصوب 
ايجاد كند. اگرچه اين طرح در آغاز با مخالفت هايي روبرو 
بود، اما در نهايت توانست نظرات موافق را نيز به خود جلب 
كند. آنچه از سوي مخالفان اين طرح عنوان مي شد اين بود 
كه افزايش مناط��ق آزاد و ويژه اقتصادي برخالف بند 11 
سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي است. اما آنچه در اين 
ميان موجب شد تا حجم انتقادات افزايش يابد، اين بود كه در 
اليحه اوليه، دولت خواستار ايجاد 12 منطقه ويژه اقتصادي 
بود، اما در مجلس 86 منطق��ه ويژه ديگر نيز به اين طرح 
اضافه شد و اليحه دولت بطور كلي تغيير شكل داد. از ديگر 
انتقادات مطرح شده به اين طرح اينكه افزايش 86 منطقه 
ويژه ، بار مالي زيادي به همراه داشته و خالف اصل 75 قانون 
اساسي است. اما موافقان اين طرح چه نظري داشتند؟ آنها 
بر اين باورند كه افزايش مناطق آزاد راهي براي اشتغالزايي، 
استقرار جمعيت و ايجاد امنيت در مناطق مرزي، افزايش 

درامدهاي مالياتي، بي اثر كردن تحريم ها و جذب سرمايه 
خارجي است. حال روز گذشته نمايندگان مجلس شوراي 

اسالمي به اين اليحه راي مثبت دادند. 

   ضوابط مناطق جديد تجاري
براس��اس ماده واحده اين طرح ودر راس��تاي تحقق بند 
11 سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر توسعه 
عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور و به منظور انتقال 
فناوري هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات 
كاال و خدمات و تامين نيازهاي ض��روري و منابع مالي از 
خارج، با رعايت مفاد قانون برنامه شش��م توسعه به دولت 
اجازه داده مي شود تا در استان هاي گلستان )اينچه برون(، 
ايالم )مهران(، اردبيل )اردبيل(، سيس��تان و بلوچستان 
)سيستان(، كردستان )بانه - مريوان(، هرمزگان )جاسك(، 
بوشهر )بوشهر(، كرمانشاه )قصرشيرين(، منطقه آزاد تجاري 

– صنعتي مطابق نقشه هاي پيوست ايجاد كند. 
بر اساس بند دوم ماده واحده اين اليحه، دولت اجازه دارد 
تا اراضي نيمه شمالي جزيره هرمز به وسعت 21 كيلومتر 
مترمربع به هم پيوس��ته و راه اتصال درياي آن به جزيره 
قشم را مطابق نقشه پيوست، پس از تاييد ستاد فرماندهي 
كل قوا به محدوده منطقه آزاد تجاري – صنعتي قش��م 
ملحق و محدوده مناطق آزاد ماكو، چابهار و ارس را مطابق 

نقشه هاي پيوست اصالح كند. همچنين در بند سوم اين 
طرح قانوني به دولت اجازه داده شده تا در استان هاي فارس 
)فسا و الر(، يزد )ابركوه و ميبد(، زنجان )زنجان(، كهكيلويه 
و بويراحمد )گچساران(، آذربايجان غربي )سرو – اروميه(، 
خراسان رضوي )خاف و قوچان(، لرستان )خرم آباد(، قزوين 
)تاكستان( و اصفهان )شاهين شهر( منطقه ويژه اقتصادي 
و در استان البرز )ساوجبالغ( منطقه ويژه اقتصادي دارويي 
ايجاد كند. در بند چهارم اين طرح قانوني نيز آورده شده، كه 
دولت اجازه دارد تا در ساير استان ها با رعايت دو شرط زير 
اقدام به ايجاد منطقه ويژه اقتصادي كند. براساس بند يك 
اين ماده، وجوه سازمان اداره كننده حقوقي غيردولتي مورد 
تاييد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
باشد. و براساس بند دو، اخذ مجوز شوراي برنامه ريزي استان 
مربوطه مبني بر تخصيص اراضي و تاييد مدارك و الزامات 
مورد نياز از قبيل تعهد تامين زيرساخت هاي اساسي مانند 
آب، برق و گاز و موافقت قطعي س��ازمان حفاظت محيط 
زيست است. همچنين در بند چهارم، چند تبصره را مورد 
اشاره قرار داده؛ كه براساس تبصره يك آن، »مناطق آزاد 
تجاري – صنعتي ايجاد شده به موجب بند يك اين ماده 
واحده با رعايت تبصره هاي عنوان ش��ده و براساس قانون 
چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري -صنعتي ايران مصوب 
72.6.7 و اصالحات بعدي آن و مناطق ويژه اقتصادي فوق 

براساس قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي ايران 
مصوب 84.9.5 و اصالحات بعدي آن اداره مي شود.« 

از آن سو، در تبصره 2 اين بند، اعمال امتيازات قانوني مربوط 
به ورود و خروج كاال در مناطق آزاد تجاري – صنعتي موضوع 
اين قانون به استثناي مواد، كاالها، تجهيزات و ماشين آالت 
مورد نياز طرح هاي س��رمايه گذاري و توسعه اي مناطق، 
منوط به تاييد محصور ش��ده محدوده مورد نظر توسط 
گمرك ايران و اس��تقرار آن در مبادي ورودي و خروجي 
منطقه اس��ت. س��ازمان مناطق مي تواند بخش هايي از 
محدوده قانوني منطقه را به تدريج محصور و پس از تاييد 
و استقرار گمرك ايران نسبت به عملياتي كردن محدوده 
اقدام كنند. سازمان منطقه موظف است ظرف يك سال و 
نيم پس از تشكيل، طرح جامع منطقه را با رعايت اسناد و 
طرح هاي ملي باالدس��تي تهيه و براي تصويب به شوراي 
عالي مناط��ق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي ارايه 
كند. شوراي عالي موظف است حداكثر ظرف 6 ماه نسبت 
به تصويب طرح جامع اقدام و مراتب را جهت اجرا ابالغ كند. 
در ادامه اين بند نيز آورده شده، كه واگذاري زمين تا زمان 
تصويب طرح جامع منطقه حداكثر تا 15 درصد مساحت 
محدوده به فعاليت هاي اقتصادي براساس كاربري هاي 
مبتني بر پهنه بندي هاي اوليه مورد تاييد كارگروهي كه 
توسط شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه 
اقتصادي تعيين مي شود، صورت مي پذيرد. همچنين پس 
از تصويب طرح جامع، واگذاري ها در چارچوب طرح مصوب 
توسط س��ازمان منطقه انجام مي شود.  اما طبق تبصره 3 
اين طرح قانوني، واردات كاال از خارج كشور به مناطق آزاد 
ايجاد شده به موجب بند 1 اين ماده واحده به منظور عرضه 
به مسافرين ممنوع و اعطاي معافيت كاالي همراه مسافر از 
مناطق مذكور به سرزمين اصلي صرفا شامل كاالهاي توليد 
شده در آن مناطق است. همچنين براساس تبصره 4 از ماده 
واحده اين طرح، مجوز واردات خودروهاي سواري خارجي 
در محدوده مناطق آزاد ايجاد ش��ده به موجب بند 1 اين 
ماده واحده صرفا به اشخاصي اعطا مي شود كه داراي مجوز 
فعاليت اقتصادي در محدوده منطقه باشند. از اين رو، تردد 
خودروهاي فوق صرفا در محدوده مصوب پيوست اين قانون 
امكان پذير است. در تبصره 5 اين ماده واحد نيز دبيرخانه 
شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را مكلف كرده تا هر 
6 ماه يك بار گزارش عملكرد مناطق آزاد تجاري – صنعتي 

و ويژه اقتصادي را تهيه و به كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي ارايه كند. همچنين براساس اعالم هيات 
رييسه منطقه آزاد خوي و چايي پاره به منطقه آزاد تجاري 

ماكو هم در كميسيون اقتصادي هم تصويب شده است.
در نهايت، فهرس��ت مناطق ويژه اقتصادي اليحه دولت 
كه در كميس��يون اقتصادي و مجلس ش��وراي اسالمي 
به تصويب رس��يده عبارتند از: »استان هاي فارس )فسا و 
الر(، يزد )ابركوه و ميبد(، زنج��ان )زنجان(، كهكيلويه و 
بويراحمد )گچساران(، آذربايجان غربي )سرو – اروميه(، 
خراس��ان رضوي )خواف و قوچان(، لرستان )خرم آباد(، 
قزوين )تاكستان(، اصفهان )شاهين شهر( براي منطقه ويژه 
اقتصادي و استان البرز )ساوجبالغ( منطقه ويژه اقتصادي 
دارويي است«. همچنين 86 منطقه ويژه اقتصادي جديد 
كه با تصويب مجلس ش��وراي اس��المي ايجاد مي شود، 
عبارتند از: »استان آذربايجان شرقي )مرند، شبستر، ملكان، 
ورزقان، ميانه ، بن��اب(، آذربايجان غربي: )خوي، چايپاره، 
بوكان، مهاباد، پيرانشهر، سردشت، تكاب، نقده، اروميه، 
اشنويه، مياندوآب، چالدران(، اردبيل: )نير، مشكين شهر، 
انگوت )گرمي(، كوثر(، اصفهان: )نايين، گلپايگان، ميمه، 
برخوار، زرين ش��هر، شهيد مدرس كرون، مباركه، هرند و 
ورزنه، فالورجان(، اس��تان البرز: )طالقان(، استان تهران: 
)طال و جواهر تهران، چرمشهر ورامين(، استان خراسان 
جنوبي: )نهبندان، انرژي هاي نو سربيشه، فردوس(، استان 
خراسان رضوي: )گناباد، تربت حيدريه(، استان خراسان 
شمالي: )ش��يروان، جاجرم، اسفراين(، استان خوزستان: 
)چغازنبيل، مس��جد س��ليمان، اميديه(، استان زنجان: 
)ابهر(، استان سمنان: )شاهرود، ميامي(، استان سيستان و 
بلوچستان: )ايرانشهر، سراوان(، استان فارس: )مرودشت، 
گردشگري پارسه، آباده، معدني بوانات و خرم بيد، خرامه، 
اقليد، سپيدان، داراب(، استان قزوين: )قزوين(، استان قم: 
)شهر فرودگاهي سلفچگان(، استان كردستان: )بيجار، 
ديوان دره، سقز(، اس��تان كرمان: )ريلي زرند، شهربابك، 
گلگهر سيرجان، شهرداد، كرمان، انار(، استان كرمانشاه: 
)اورامانات(، استان ايالم: )چمخاله، فومن و شفت، تالش(، 
استان لرستان: )كوهدشت، اليگودرز(، استان مازندران: )نور، 
محمودآباد، آمل(، استان مركزي: )سنگ محالت، گل و گياه 
محالت، عايق هاي رطوبتي دليجان، خيرآباد اراك(، استان 

همدان: )اللجين، اسدآباد( و استان يزد: )بافق، مهريز( .
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 مذاكره ايران
با تاجر بزرگ نفت 

كاهش صادرات نفت ايران

 »۰۹۸« به كمك خاموشي

آخرين آمار بارش ها

ايلنا|يك مجله امريكايي از مذاكرات طرف ايراني 
با شركت نفتي ويتول سوييس جهت از سرگيري 
ي��ك توافق نفتي ي��ك ميلي��ارد دالري خبر داد و 
نوشت: احتماال شركت سوييسي اين توافق را كنار 

خواهد گذاشت.
به گزارش اس��پوتنيك، ايران به دنبال توس��عه يا 
بازس��ازي توافقي ۱ ميليارد دالري با گروه ويتول 
سوييس است. بر اساس گزارش��ي از وال استريت 
ژورنال، ش��ركت ملي نفت ايران در حال مذاكره با 
شركت ويتول براي يك توافق مربوط به سال ۲۰۱۶ 
است كه طي آن تجار توافق كرده بودند كه معادل ۱ 
ميليارد دالر مبادله در برابر عرضه نفت آتي داشته 
باشند. وال استريت ژورنال با انتشار اين خبر از قول 
منابع آگاه نوشت: شركت انرژي سوييسي احتماال 
اين توافق را متوقف خواهد كرد. سخنگوي اين گروه 
سوييسي گفته به همه تحريم هاي بين المللي متعهد 
هستند.تهديد امريكا عليه تجارت خارجي با ايران 
مورد انتقاد اروپايي ها قرار گرفته است. اتحاديه اروپا 
قانون مسدودسازي تحريم هاي امريكا را به عنوان 
يك سپر دفاعي براي كمپاني هاي اين قاره تصويب 
كرده اما سوييس يكي از اعضاي اين اتحاديه نيست.

تسنيم|آمارهاي كش��تيراني گردآوري شده 
توسط بلومبرگ نش��ان مي دهد صادرات نفت 
اي��ران در ماه اوت به زير ۲.۱ ميليون بش��كه در 
روز رس��يده كه پايين ترين رقم از مارس ۲۰۱۶ 

تاكنون است.
پس از آنكه دونالد ترامپ، رييس جمهوري امريكا 
در ماه مه  اعالم كرد كه از ماه نوامبر صنعت نفت 
ايران را تحريم مي كند، فشارها بر مشتريان نفت 
ايران افزايش يافته است.ميشاييل تران، تحليلگر 
موسسه آربي س��ي كپيتال ماركتس در اين باره 
گفت: »هنوز ۲ ماه ت��ا آغاز تحريم هاي نفتي در 
ماه نوامبر باق��ي مانده و ما انتظار داريم ش��اهد 
كاهش بيشتر صادرات نفت ايران، به آسيا، اروپا، 
و هند باش��يم«.وي افزود: انتظ��ار مي رود ايران 
براي يافتن مشتري در قيمت نفت خود تخفيف 

بيشتري بدهد.
ميزان ص��ادرات نفت ايران به اروپ��ا، در ماه اوت 
اندكي افزايش داشته و از 3۲3 هزار بشكه در ماه 
جوالي به 355 هزار بشكه رسيده است. ميزان 
صادرات به تركيه شاهد اندكي كاهش بوده است.
در مجموع، ميزان صادرات نفت خام و ميعانات 
ايران در ماه اوت نس��بت به ماه آوريل، يعني ماه 
قب��ل از اعالم خروج امريكا از برج��ام 755 هزار 

بشكه كاهش يافته است.

ايسنا|س��خنگوي صنعت برق كش��ور از تدوين 
برنامه ۰۹۸ براي گذر از خاموشي سال آينده خبر داد 
و افزود: با تدابير در نظر گرفته شده با اجراي درست 
اين برنامه مي توان ۸۰۰۰ مگاوات را به ظرفيت فعلي 

شبكه برق كشور اضافه كرد.
محمودرضا حقي ف��ام در خصوص جزييات برنامه 
۰۹۸ اظهار كرد: در بخش تولي��د، انتقال، توزيع و 
مديريت مصرف برنامه ريزي هاي متعددي صورت 
گرفته تا پيك سال ۹۸ بدون خاموشي سپري شود. 
لذا برنامه هاي عملياتي و زمان بندي آنها بطور كامل 
مشخص شده و در حال حاضر تنها منتظر اخذ مجوز 

از هيات دولت و شوراي اقتصاد هستيم.
وي ادامه داد: بر اساس مجوزهايي كه اخذ مي شود 
مي توانيم برنامه ه��ا را به ترتيب عملياتي كنيم اما 
اين مساله به اين معنا نيست كه اكنون هيچ اقدامي 
آغاز نشده و بايد گفت كه در حال حاضر نيز استارت 
برخي از پروژه ها كه نياز به اخذ مجوز نداش��ته زده 
شده است.وي با اش��اره به برنامه هايي كه در حال 
حاض��ر وارد مرحله اجرا ش��ده اند گف��ت: تكميل 
نيروگاه ها، افزايش قدرت مانور در ش��بكه توزيع و 
كارهايي از اين قبيل وارد فاز عملياتي ش��ده است. 
اما در خصوص برخي موارد همچون اصالح ساختار 
تعرفه يا تامين منابع براي تكميل نيروگاه ها و انجام 

پروژه ها نيازمند اخذ مجوز هستيم.

پاون|در حالي به روزهاي پاياني سال آبي جاري 
نزديك شده ايم كه ميزان بارش هاي كشور از ابتداي 
سال آبي )ابتداي مهرماه( تاكنون به ۱۶۹ ميليمتر 
 رس��يده كه در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته

 ۲7 درصد كاهش داشته است.
در حالي به روزهاي پاياني سال آبي جاري نزديك 
شده ايم كه ميزان بارش هاي كشور از ابتداي سال 
آبي ۹7-۹۶ )ابتداي مهرماه( تاكنون به ۱۶۹ ميليمتر 
 رس��يده كه در مقايسه زمان مش��ابه سال گذشته

۲7 درصد كاهش داش��ته اس��ت. بارشي كه سال 
گذشته در همين بازه زماني به ۲3۰ ميليمتر رسيده 
بود.با وجود اينكه بارش هاي فصل بهار امس��ال در 
مقايسه با سال گذشته رشد ۱۲ درصدي داشته است 
ولي افت 45 بارندگي ها در فصل زمستان و كاهش 
۲۶ درصدي بارش ها در فصل پاييز سال ۹۶ موجب 
ش��ده تا تابستان امسال را با كاهش ۶3 ميليمتري 
نزوالت جوي نسبت به سال گذشته سپري كنيم.

 از ميان ۶ حوضه آبريز اصلي كش��ور )درياي خزر، 
خليج فارس و عمان، درياچه اروميه، فالت مركزي، 
مرزي ش��رق و قره قوم( حوضه آبريز خليج فارس 
و درياي عمان كه قس��مت هاي وس��يعي از غرب، 
 جنوب غربي و جنوب كش��ور را ش��امل مي شود با 
افت 4۱ درصدي بارش ها نس��بت به سال گذشته 
بدترين ش��رايط را در ميان س��اير مناطق ياد شده 
تجرب��ه مي كند. ثب��ت ۲۱۲ ميليمتر ب��ارش اين 
حوض��ه در س��ال آبي ج��اري در حالي اس��ت كه 
 مقدار بارش هاي آن در مدت مش��ابه سال گذشته

3۶۶ ميليمتر بوده است.

»تعادل« بر اساس اطالعات طرح شده در نشست خبري مديرعامل برق منطقه اي تهران بررسي كرد  

 »تعادل« بررسي مي كند

پيچيدگي رابطه درآمد و هزينه برق در ايران

 B پاي هندوستان در گل فرزاد

گروه انرژي|عليرضا كياني|
وزارت نيرو در حال تعريف نظام تعرفه اي جديدي 
اس�ت كه بر اس�اس آن تعرفه ها بر اساس ميزان 
مصرف مشتركان تعيين شود. در اين طرح، تعرفه ها 
به عن�وان ابزاري ب�راي تنبي�ه مصرف كنندگان 
پرمصرف و تشويق براي مصرف كنندگان خوش  
مصرف استفاده خواهد ش�د. وزارت نيرو عنوان 
كرده كه هدف از افزايش قيمت برق، درآمدزايي 
نيست، بلكه هدف كنترل مصرف است. اظهارات 
مديرعامل برق منطقه اي تهران در نشست خبري 
كه روز گذشته در سالن همايش هاي اين شركت 
برگزار شد نيز نشان مي دهد كه مصرف تابع قيمت 
است. غالمرضا خوش خلق، در اين نشست، عامل 
افزايش مصرف برق را سهم كم هزينه هاي برق در 

سبد مصرفي خانوار دانست.
  

خاموشي هاي امسال تذكاري بود براي بسياري كه وجود 
برق در زندگي روزمره خود را بديهي مي دانستند. بعد از 
آن بود كه ترافيك اظهارنظرها و طرح ها براي مديريت 
مصرف افزايش يافت و بحث »بدمصرفي« بيشتر مورد 
توجه عموم جامعه قرار گرفت. پس از آن صحبت نظام 
تعرفه اي جدي��د وزارت نيرو براي تغيي��ر انگيزه هاي 
مشتركان در نحوه مصرف برق مطرح شد. خاموشي هاي 
تابستان كه هنوز به خاطر ه ها نپيوسته و داغ بودن بحث 
نظام تعرفه اي وزارت نيرو بر نشست خبري مدير عامل 

شركت برق منطقه اي تهران سايه انداخته بود. 
نشست، در ساختمان ستادي شركت برق منطقه اي و با 
تاخير آغاز شد. شروع صحبت هاي غالمرضا خوش خلق، 
مدير عامل شركت برق منطقه اي، به تاكيد بر اهميت 
اين شركت اختصاص يافت. او با اشاره به وظيفه شركت 
برق منطقه اي تهران در تامين برق 3 استان قم، البرز و 
تهران گفت: »۱۸ ميليون نفر يا ۲5 درصد از 35 ميليون 
مشترك كشوري در حوزه عملياتي برق منطقه اي تهران 
هس��تند. همچنين، برق منطقه اي ته��ران ۲۰ درصد 
از تاسيسات برق كش��ور را نيز در اختيار دارد«. وي در 
ادامه گفت: »در كشور ۱۶ شركت برق منطقه اي داريم 
كه بعضا بيشتر از يك استان را پوشش مي دهد. در اين 
ميان، برق منطقه اي تهران هاب برق كشور بين شمال و 

مركز كشور است«. 
اما صحبت هاي خوش خلق به سرعت به سمت آمارهاي 
مصرف در س��ال هاي اخير و به خصوص امسال تغيير 
جهت داد. اس��اليدهايي كه براي اين جلسه تهيه شده 
بودند، پيك بار مصرف برق در حوزه عمليات ش��ركت 
برق منطقه اي را از سال ۱3۹۰ به اين سو نشان مي داد. 
مدير عامل شركت با مروري بر داده هاي نقش بسته بر 
مانيتورها گفت: »در سال هدفمندي يارانه ها، كه قيمت 
هر كيلووات برق افزايش يافت، رشد مصرف به زير صفر 
رس��يد«. بطور دقيق تر، اساليدها نش��ان مي دادند كه 
مصرف نسبت به سال قبل از آن، ۱.3 درصد رشد منفي 
داشت و به 775۰ مگاوات رسيد. اما اين هم بستگي ميان 

قيمت برق و مقدار مصرف ديري نپاييد.
غالمرضا خوش خلق در ادامه گفت: »سال ۹۱ با جهش 
دالر، باز قيمت برق عادي شد«. قيمت دالر در اين سال 
و در بازار آزاد از ۱۹۰۰ تومان در ابتداي س��ال به 33۹۰ 
تومان در پايان سال رسيد.مدير شركت برق منطقه اي 
تهران گفت كه از س��ال ۹۰ به اين سو، »بطور ميانگين 
5 درصد رشد مصرف را تجربه كرده ايم«. صحبت هاي 
خوش خلق با جزئياتي بيشتر در اساليد ها مشخص بود. 
بطور واضح از سال ۹۰ تا ۹7، بار پيك مصرف ساليانه بين 
۲.7 )در سال ۹۱( تا ۶.۸ درصد )در سال ۹۲( رشد كرد. 
»با ثابت بودن ساير عوامل، تقاضا با قيمت رابطه عكس 
دارد«. اين قاعده اوليه اقتصاد خالصه نظر خوش خلق 
در مورد مصرف قيمت برق است. وي گفت: »آب و برق 
كمترين سهم از سبد مصرفي خانوارها را تشكيل مي دهد 
و به اين دليل كه قيمت كمي دارد، زياد مصرف مي شود«. 
مدير شركت برق تهران با تاكيد بر تاثير قيمت در مصرف، 

قانوني را كه بر اساس آن قيمت برق و آب مدارس رايگان 
خواهد شد را مستحق »بازنگري« خواند. خوش خلق به 
س��هم 34 درصد مصرف خانوار از مصرف كل نيز اشاره 
كرد و عنوان داشت: »اين بخش از مصرف جاي كاهش 
داردو با كاهش مصرف مي توان از س��رمايه گذاري هاي 

سنگين جلوگيري كرد«.
وزارت نيرو سال هاست كه بر »واقعي« نبودن قيمت برق 
و مضرات آن  تاكيد مي كند. بدون در نظر گرفتن قيمت 
سوخت، توليد هر كيلو وات ساعت برق ۱۰۰ تومان براي 
اين وزارتخانه هزينه دارد اما دريافتي بين ۶۰ تا ۶5 تومان 
است. اما فارغ از چالشي كه اين فاصله 4۰ توماني ميان 
هر كيلو وات ساعت توليدي با دريافتي، آن هم با در نظر 
گرفتن گاز رايگان ايجاد مي كند، اين پرسش مطرح است 
كه س��هم هزينه آب و برق خانوار ايراني نسبت به سهم 
اين هزينه در كش��ورهاي ديگر چگونه است؟ در اينجا 
»تعادل« با استناد به چند آمار مختلف سعي كرده است 

پاسخي منطقي به اين پرسش پيدا كند.
در دنيا اغلب كش��ورهاي اروپايي باالترين نرخ برق و به 
تبع آن كمترين ميزان مص��رف را دارند. طبق گزارش 
وب سايت انرژي ترنزيشن، آمارها حاكي از اين است كه 
در آلمان مصرف كننده خانگي بطور متوسط حدود ۹3 
يورو بابت هزينه برق خود پرداخت مي كند. اين هزينه 
براي حدود ساالنه 35۰۰ كيلو وات ساعت مصرف رقم 
مي خورد كه متوسط ماهانه مصرف را براي اين ميزان 
هزينه پرداختي چيزي حدود ۲۹۱ كيلووات س��اعت 
نشان مي دهد. در آلمان هر كيلو وات ساعت برق 3۰.۶ 
سنت يورو قيمت گذاري شده است. از سوي ديگر گزارش 
»متوسط درآمد اتحاديه اروپا« متوسط درآمد در آلمان 
را ۲ هزار و ۲۰۰ يورو نش��ان مي دهد. هزينه برق در اين 
وضعيت چيزي حدود 5 درصد از درآمد يك آلماني است. 
اين آمار در مورد مشتركاني كه كمي بيشتر از متوسط، 

برق مصرف مي كنند به ۱۰ درصد مي رسد. 
در ايران طبق آمار ترازنامه انرژي، س��رانه مصرف برق 
خانگي در سال ۹4 معادل ۲ هزار و ۸5۸ كيلو وات ساعت 
بوده است. البته بايد اين موضوع را در نظر داشت كه اين 
متوسط در دو س��ر خود تفاوت هاي قابل توجهي دارد. 
براي مثال س��رانه مصرف برق خانگي در استان بوشهر 
۱۱ هزار و ۶4۰ كيلو وات است. تفاوت اقليم و همچنين 
شكل مصرف؛ بررسي جامع الگوي مصرف مشتركان 
خانگي در ايران را دشوار مي كند. در ايران از لحاظ تعرفه 
مشتركان به 3 دسته س��اكن در مناطق »سردسير«، 

»عادي« و »گرمسير« دس��ته بندي مي شوند، سرانه 
مصرف در اين 3 بخش بسيار متفاوت بوده و حتي داخل 
همين دسته بندي ها نيز تفاوت چشمگيري ميان رفتار 

مصرف كنندگان مختلف وجود دارد. 
پيشتر يك مقام وزارت نيروي ايران عنوان كرده است كه 
75 درصد مشتركان برق در اين كشور قبض هاي برق 
زير ۲5 هزار تومان پرداخت مي كنند. قبوض برق در حال 
حاضر در ايران 4۰ روزه است. اگر براي منطقي تر شدن 
محاسبه، هزينه برق 3۰ روز را ۲۰ هزار تومان براي اين 
بخش در نظر بگيريم، هزينه برق چيزي حدود ۰.۶ درصد 
درآمد ناخالص متوسط خانوار ايراني است. اين درآمد در 
بودجه خانوار بانك مركزي 3 ميليون و ۶۶۰ هزار تومان 

اعالم شده است. 
به دليل نبود آمار دقيق از متوسط »دستمزد ماهيانه« در 
ايران امكان مقايسه هزينه برق با اين شاخص وجود ندارد. 
به همين دليل اگر دايره بررسي را محدود تر كنيم امكان 
مقايسه بهتري به دست مي آيد. براي مثال طبق گزارش 
»بررسي ميزان متوسط حقوق و دستمزدهاي تخصصي 
در ايران« كه وب سايت ايران تلنت آن را منتشر مي كند 
متوسط دستمزد ماهيانه مديريتي در تهران 5 ميليون 
و 5۰۰ هزار تومان است. از سويي طبق آمارهاي وزارت 
نيرو متوسط مصرف برق خانوار در تهران ۲۰۰ كيلووات 
ساعت در ماه است )البته در فصول گرم سطح مصرف 
اين استان بسيار باالتر از متوسط است( . اما در اين حالت 
قبض برق چيزي كمتر از ۱5 ه��زار تومان خواهد بود. 
به اين ترتيب و با در نظر گرفتن متوسط دستمزد يك 
مدير در تهران، او بطور متوسط كمتر از 3 دهم درصد از 
دستمزد خود را براي هزينه برق پرداخت مي كند. در اين 
سوي ماجرا نيز مي توان پايين ترين سطوح دستمزدي 
در تهران كه امور اداري و دفتري هستند را در نظر گرفت. 
براي اين صنف هزينه متوسط برق در حدود ۱.4 درصد 

از دستمزد است.

 خاموشي هاي روزهاي تابستان
مدير عامل شركت برق منطقه اي تهران سپس به مساله 
خاموشي هاي امسال پرداخت. وي با اشاره به رابطه دما و 
افزايش مصرف برق گفت: »به ازاي هر ۱ درجه افزايش 
دما ۱5۰۰ مگاوات به مصرف اضافه مي ش��ود«. حدود 
يك سوم پيك كل كشور به سرمايش مربوط مي شود و 
به گفته خوش خلق، بيشترين مصرف برق زماني اتفاق 
مي افتد كه دما در همه مناطق كشور افزايش مي يابد. وي 

در اين باره  گفت: »در حدود يك ماه، به صورت همزمان 
دما در كل كش��ور افزايش يافت كه اين امر به افزايش 

مصرف برق منجر شد«. 
خوش خلق  به برآوردهاي وزارت نيرو درباره مصرف برق 
در تابستان نيز اشاره كرد: »در س��ناريو بد وزارت نيرو 
براي سال جاري، بار پيك ۱۰ هزار و ۶۰۰ مگاواتي بود 
اما در واقع بار پيكي كه امسال پشت سر گذاشتيم چيزي 
حدود ۱۰ هزار مگاوات )۱۰۱۸۲( بود«. وي دليل تحقق 
نيافتن سناريو وخيم را صرفه جويي و تغيير ساعات اداري 
دانست و گفت: »در راستاي كنترل بار پيك، طرح هاي 
تشويقي اجرا شد مثال بخش كشاورزي اگر بين سال ۱۲ 
تا 4 مصرف نكند، بقيه ۲۰ ساعت را مي توانستند مجاني 
استفاده كند. حتي خود ما زماني كه ساعت ۱۱ مي شد، 

از شبكه برق جدا مي شديم و به مولد اتكا مي كرديم«.
مدير شركت برق منطقه اي، كم آبي را مقصر اصلي 
خاموشي هاي امس��ال معرفي كرد و اذعان داشت: 
»در سال جاري ما 5۰۰۰ مگاوات كمبود توليد در 
نيروگاه هاي برق آبي داش��تيم كه به دليل كم آبي 
بود«. وي ادامه داد كه هم اكنون به »س��الي 5هزار 
مگاوات افزايش ظرفيت ش��بكه اي احتياج داريم« 
كه توس��عه زيرس��اخت زيادي را مي طلبد. با اين 
همه خوش خلق تاكيد كرد كه در دو س��ال گذشته 
»۱4 درصد ظرفيت سازي كرديم و به همين خاطر 
خاموش��ي هاي امس��ال به دليل افزايش مصرف« 
نبوده اند. وي همچنين در پاسخ به سوالي در مورد 
آسيب  خاموش��ي ها به برخي صنايع نيز پاسخ داد: 
»ما بخش ها و صنايعي را ترغيب به داشتن ژنراتور 
مي كنيم تا نه فقط در زمان پيك برق كه حتي زماني 
كه حادثه اي اتفاق افتاد، فعاليت ها مختل نشود«. 

  مصائب شبكه برق تهران
بخشي از صحبت هاي مدير شركت برق منطقه اي تهران 
به تفاوت مصرف منطقه تهران و ساير مناطق برقي كشور 
و مشكالت توسعه شبكه برقي در تهران اختصاص يافت. 
غالمرضا خوش خلق درباره تركيب مصرف برق در حوزه 
عمياتي شركت برق منطقه اي تهران و ديگر نقاط كشور 
گفت: » مصرف برق در بخش كشاورزي در كشور سهم 
بزرگي را دارد اما اين مورد در تهران غايب است. در عوض 
در تهران مصارف برق بيشتر تجاري است و يا به دفاتر و 

صنايع برمي گردد هست«. 
 اما نوس��انات قيمت ارز و افت ارزش ري��ال، روي پروژه 

نوسازي شبكه برق تهران نيز اثر داشته است. مديرعامل 
شركت برق منطقه اي در اين زمينه با اشاره به سن باال 
و بيش از ۲۰ ساِل نيمي از تاسيسات شبكه برق تهران 
گفت: »شبكه ما در تهران هم قديمي است و هم نياز به 
توسعه دارد. تا افق ۱4۰3، رقم ۱۰ هزار ميليارد تومان 
براي انجام طرح ها پيش بيني شده بود اما اين قيمت دالر 
بايد با توجه به افزايش قيمت فلزات رنگي مانند آلومنيوم 
و مس و ...ساير الزامات كار بازنگري شود. تخمين ما اين 
است كه براي انجام طرح ها ۲ يا 3 برابر مقدار پيش بيني 
شده بايد خرج كرد«. از اين منظر افزايش قيمت دالر، 
برخالف استدالل برخي كارشناسان، نه تنها به نفع دولت 
تمام نشده، بلكه با افزايش مخارج دولتي فشار بيشتري 
را به بودجه و شركت هاي دولتي وارد آورده و تامين مالي 
بسياري از پروژه ها را با مشكل مواجه ساخته است.عالوه 
بر اين، رييس شركت برق منطقه اي تهران رابطه ميان 
فرسودگي تاسيسات و هدر رفت برق را رد كرد و گفت: 
»زماني كه تاسيسات فرس��وده مي شوند تنها احتمال 

خرابي افزايش مي يابد«.
محدوديت هاي كار در تهران نيز از ديگر مشكالتي بود 
كه غالمرضا خوش خلق  بر آن دس��ت گذاشت. وي در 
اين باره گفت: » براي ما بحث تامين زمين و فعاليت در 
تهران يك مساله است؛ براي مثال در تهران تنها بين ۱۲ 
تا 5 صبح اجازه كار براي كابل كشي وقت داريم«. وي در 
پاسخ به سوال خبرنگار »تعادل« درباره نحوه پيشرفت 
پروژه هاي نوسازي با اين محدوديت ها گفت: »با وجود 
محدوديت ها، دو س��ال ۹۶ و ۹7، يك س��وم كابل هاي 
منطقه تحت پوشش ما بازسازي شده است«. خوش خلق 
هدف از توس��عه و بهينه سازي شبكه را »پوشش ۲۰۰ 

ساعت پيك ساليانه« عنوان كرد.

  تعامل با بخش خصوص
غالمرض��ا خوش خل��ق در مورد نحوه تعامل ش��ركت 
برق منطقه اي تهران با بخش خصوص��ي عنوان كرد: 
»بر اس��اس اصل 44 م��ا به اتكا به بخ��ش خصوصي و 
واگذاري نيروگاه و حتي به خصوصي سازي شبكه توزيع 
)قانون مصوب س��ال ۹4، عمليات��ي در ۹۶( متعهديم 
اما شركت هاي برق منطقه اي را طبق قانون نمي توان 
خصوصي كرد«. وي به اقدامات اين شركت براي كمك به 
تامين مالي شركت هاي خصوصي نيز اشاره كرد و افزود: 
»تا آنجا كه بشود و حتي به صورت اجاره به شرط تمليك 

با بخش خصوصي كار مي كنيم«.
خوش خلق سياست اعطاي يارانه به نيروگاه هاي كوچك 
را از روش هاي حمايت ش��ركت برق تهران از پا گرفتن 
نيروگاه ه��اي خصوصي كوچك معرف��ي كرد و گفت: 
»در سنوات گذشته دس��تور العملي براي خريد برق از 
نيروگاه هاي كوچك تدوين شد و در برق منطقه تهران 
نيز تعداد زيادي نيروگاه هاي كوچك در محل پست هاي 
اين ش��ركت ايجاد شد. همينطور، در همين منطقه  ما 
برق را كيلوواتي ۱۰۰ تومان از اين نيروگاه هاي كوچك 
مي خريم. از نيروگاه هاي تجديدپذير  ما برق را كيلوواتي 
4۰۰ تا 5۰۰ مي خريم در حاليكه قيمت فروش هر كيلو 

وات برق 7۰ تومان است«. 
مدير شركت برق منطقه اي تهران درباره جايگاه بخش 
خصوص در سياست هاي توسعه شركت متبوعش گفت: 
»در سال ما بايد 5۰۰۰ مگاوات افزايش ظرفيت ايجاد 
كنيم كه بخش قابل مالحظه اي از آن قرار است از سوي 

بخش خصوصي تامين شود«. 
در پايان، خوش خلق در پاسخ به سوالي درباره ميزان 
اتكا ش��ركت برق منطقه اي ب��ه ظرفيت هاي داخلي 
مي  توان گفت كه جز وسايل هايتك، تمام تجهيزات را 
مي توان در كشور توليد كرد. وي ميزان اتكاي صنعت 
برق به توليد داخل را ح��دود ۹5 درصد اعالم كرد و 
گفت: »مثال در دهه ۶۰ ما دكل ه��اي برق را از هند 
وارد مي كرديم اما حاال بيشتر نياز ها در داخل تامين 
مي شود. در كل صنعت برق بخش پيش رو در اتكا به 

صنايع ساخت داخل است«.

گروه انرژي| ش��بكه ان دي تي وي ديروز گزارش 
داد كه هندوستان كامال آماده مواجهه با سناريوهاي 
مختلف از تحريم نفتي امريكا روي ايران اس��ت. در 
گزارش پيش رو به اين موضوع پرداخته ايم كه ديگر 
اهداف حوزه ان��رژي هند در اي��ران از جمله ميدان 
گازي فرزاد B تا چه اندازه بر رفتار اين كشور در قبال 

تحربم ها اثر گذاشته است؟ 
سانجي سانيال مش��اور وزارت اقتصاد هندوستان 
دي��روز در خص��وص واكنش اين كش��ور نس��بت 
ب��ه تحريم نفت��ي ايران گفته اس��ت: »م��ا اكنون 
تمام گزينه هايمان را مورد بررس��ي ق��رار داده ايم. 
سناريوهاي مختلفي در نظر گرفته شده و پيرامون 
هر ك��دام مباحثه ص��ورت گرفته اس��ت. به نوعي 
تداركاتي نيز براي مواقع ضروري در نظر گرفته شده 
است. البته در بسياري از موارد بيش از آمادگي قبلي، 

واكنش سريع اهميت دارد«
هند در ماه هاي اخير بطور متوسط روزانه 7۰۰ هزار 
بش��كه نفت خام از ايران وارد كرده اس��ت. مقامات 
وزارت اقتصاد اين كشور بزرگ مصرف كننده انرژي 
گفته اند كه تحريم ها عليه ايران تنها معضل اقتصاد 
هند در زمينه نفت محسوب نمي شد. مسائلي ديگر 
چون رشد بهاي طالي سياه و جنگ تجاري چين و 

امريكا نيز در اين ميان تعيين كننده هستند. 
قيمت نف��ت روز جمعه زير س��ايه نگراني هاي تازه 
درباره جنگ تجاري ميان چين و امريكا كاهش يافت؛ 
هرچند كه تحريم هاي نفتي قريب الوقوع امريكا عليه 

ايران و كاهش توليد نف��ت خام در ونزوئال، از ريزش 
ش��ديد قيمت جلوگيري كرد. قيمت شاخص نفت 
جهاني، برنت، در ب��ازار نقل و انتقاالت اوراق آتي در 
لندن 35 سنت كاهش يافت و به بشكه اي 77 دالر و 
4۲ سنت رسيد و رشد هفتگي ۲.۱ درصدي را ثبت 
كرد. قيمت ديگر ش��اخص نفت يعني وست تگزاس 
اينترمديت نيز 45 سنت سقوط كرد و در بازار تجارتي 
نيويورك )نايمكس(، بش��كه اي ۶۹ دالر و ۸۰ سنت 
معامله شد. قيمت نفت خام امريكا در كل هفته حدود 

3.۲ درصد افزايش يافت. 

رابطه ايران و هند در حوزه انرژي در چند سال اخير 
چندان ساده و سرراس��ت نبوده است. هند از طريق 
شركت او ان جي سي ويدش مصرانه به دنبال كسب 
امتياز توسعه ميدان گازي فرزاد B در ايران بوده است. 
اين ميدان در جنوب ايران قرار داشته و با عربستان 

مشترك است. 
اما ايران و هند نتوانس��تند بر سر مدل مالي توسعه 
اين ميدان گازي به اش��تراك برس��ند. در آخرين 
اظهارنظرها در خصوص مذاكرات بر سر اين ميدان 
گازي عنوان شد كه هند از قسمت احداث كارخانه 

ال ان جي در كنار اين ميدان كنار گذاشته مي شود 
تا هزينه هاي اعالم شده براي پروژه كاهش يابد. 

هند و اي��ران همچنين از معام��الت نفتي در دور 
پيش��ين تحريم هاي امريكا عليه ايران نيز خاطره 
چندان خوشي ندارند. دو كش��ور بعد از آنكه هند 
از طريق اقساط اقدام به پرداخت خريد نفتي خود 
كرد، نشان دادند كه بر سر نرخ روپيه پرداختي در 

زمان انعقاد قرارداد توافق نداشته اند. 
بر اساس گزارش چشم انداز انرژي جهان كه آژانس 
بين المللي انرژي در سال ۲۰۱5 منتشر كرد، اقتصاد 
هندوس��تان تا س��ال ۲۰4۰ به اندازه  5 برابر اندازه 
فعلي اش رشد خواهد كرد. اتفاقي كه تقاضايي عظيم 
را براي انرژي در س��ال هاي پيش رو در اين كشور 
ايجاد مي كند. همچنين در پايان اين دوره، جمعيت 
هند به يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون نفر خواهد رسيد 
و باعث خواهد ش��د كه براي نخس��تين بار در اوايل 
۲۰۲۰، جمعي��ت هند از چين پيش��ي بگيرد. اين 
اتفاق كمك قابل توجهي به افزايش سهم اين كشور 

از مصرف انرژي خانگي خواهد كرد.
اين خصوصي��ات اقتصاد هند باعث مي ش��ود اين 
كش��ور در دور جديد تحريم ها علي��ه ايران، از دور 
قبلي نيز ب��ا چالش جدي تري روبرو باش��د. ايران 
قبل تر مدعي شده بود كه اگر غير از شركت هندي 
او ان جي سي، گزينه هايي همچون شركت گازپروم 
روسيه را براي توس��عه ميدان گازي فرزاد B روي 

ميز دارد. 

پيش تر عنوان شده بود كه ايران از طرح ۱۰ميليارد 
دالري ارايه ش��ده ازس��وي او وي ال، بازوي برون 
مرزي شركت او ان جي س��ي، براي توسعه 5.۱۲ 
تريليون فوت مكع��ب گاز در ميدان فرزاد Bو يك 

كارخانه تبديل گاز به ال ان جي، ناراضي است.
در تازه ترين اظهارات منتشر شده از سوي مقامات 
ايراني، بي��ژن زنگنه فروردين ماه س��ال جاري در 
پي حض��ورش در دهلي ن��و گفته ب��ود: »پيش از 
اين، مش��كالتي مي��ان هند و اي��ران در خصوص 
ميدان گازي ف��رزاد به وجود آمده ب��ود اما اكنون 
اين مشكالت و اختالفات برطرف شده و دو كشور 
پيشرفت بسيار خوبي در زمينه توسعه ميدان گازي 

»فرزاد ب« به دست آورده اند.«
پي��ش از اين مجله ديپلمات مس��تقر در توكيو در 
گزارشي نوشته بود كه هند اكنون »در حال« توسعه 
دادن ميدان گازي فرزاد B در تهران است. موضوعي 
كه از دي��دگاه اين مجله، عم��ق دراز مدت اهداف 

هندوستان از همكاري با ايران را نشان مي دهد.
اما اواخر مرداد ماه رس��انه هندوستاني اكونوميك 
تايمز نوشت كه مذاكرات ايران و هندوستان بر سر 
فرزاد B به دليل داغ شدن موضوع تحريم، متوقف 
شده اس��ت. اين گزارش مدعي شده بود با تحريم 
ايران، فاينانس شركت هاي خدمات حوزه انرژي كه 
عموما مقر آنها در امريكا قرار دارند دشوار مي شود. 
هندوس��تان ۱۰ درصد از نفت خام خود را از ايران 

وارد مي كند. 
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عكسروز

چهرهروز

ُمهر محرمانه بر بسياري از آمارهاي كشور
رييس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران گفت: متاسفانه بسياري از آمارهايي كه براي استخراج آنها از بودجه دولتي هزينه شده 
در اختيار عموم قرار نمي گيرد و مهر محرمانه بر آنها مي خورد.به گزارش ايسنا، اشرف بروجردي با اشاره به اينكه مجموعه اطالعات 
سازمان اسناد بايد در اختيار عموم قرار بگيرد، ميل به پنهان كاري را نقيصه كشور دانست و اظهار كرد: ديجيتال سازي اسناد در دنيا 
يك فرايند معمولي اس��ت و امكان دسترسي همگان را به اين منابع فراهم مي كند. ما نيز بايد به سمتي حركت كنيم كه هيچ چيز 
پنهاني وجود نداشته باشد مگر اينكه به حيثيت فردي لطمه بزند.بروجردي گفت: بنده هشت سال در دوره اصالحات سمت معاون 

وزير را برعهده داشتم و پايگاه داده هاي اجتماعي را براي نخستين بار در آن زمان ايجاد كرديم. 

ايستگاه

روحيه ابرقهرمانان به هوادار مبتال به سرطان 
گروه��ي از ابرقهرمان��ان س��ينما 
هفته گذشته متحد شدند تا يكي 
از هواداران ش��ان را كه با سرطاني 
كشنده مبارزه مي كند، خوشحال 

كنند.
به گزارش آسوش��يتدپرس، رايان 
رينولدز س��تاره »ددپول«، كريس 

اوانز بازيگر نقش شخصيت كاپيتان امريكا از فيلم هاي »انتقام جويان«، كريس 
پرت و تام هالند از »محافظان كهكشان« و »اسپايدرمن« و هيو جكمن بازيگر 
نقش  »ولورين« همگي طي هفته اي كه گذشت براي جاش ريگبي آرزوي 
سالمتي كردند. مادر ريگبي كمپيني به راه انداخته تا به پسرش كمك كند و 
در اين راه از تعدادي از قهرمانانش صحبت هاي تشويق كننده بشنود. اين پسر 
۱۷ ساله كه از دوران بچگي با سرطان خون دست وپنجه نرم مي كرده است 
۲ سال پيش متوجه شد نوعي بسيار بدخيم از سرطان مغز دارد. او همان نوع 
سرطاني را دارد كه هفته گذشته باعث مرگ جان مك كين، سناتور كاركشته 

امريكايي شد.
رايان رينولدز در ويديويي كه براي ريگبي ضبط كرد، گفت: مي دانم تو طرفدار 
»ددپول« و ابرقهرمان ها هس��تي و اين فوق العاده است اما به نظرم بامزه هم 
هست، به يك دليل خاص... بعد از اينكه درباره تو و اينكه چه چيزهايي را تحمل 
كرده اي شنيدم، به نظرم اين يك حقيقت است كه تو فقط در انگشت كوچك 

دستت قدرت بيشتري از ابرقهرمان ها در تمام بدن شان داري.
هي��و جكمن هم ويديويي ضبط كرد و در آن گفت: برايت تمام افكار و انرژي 
مثبت خودم را مي فرستم. به مبارزه ادامه بده. تام هالند ستاره »اسپايدرمن: 
بازگشت به خانه« نيز عنوان كرد: من به تو فكر مي كنم و همه در مارول به تو 
فكر مي كنند. كريس اوانز به شوخي در ويديويي كه ضبط كرد گفت: ريگبي 
از كاپيتان امريكا هم بيشتر طرفدار »ددپول« است و برايش آرزوي موفقيت 
كرد. او ادامه داد: اميدوارم امروز حالت خوب باشد و مواظب خودت باش. كريس 

پرت هم گفت:  ريگبي يك قهرمان واقعي است.

بازارهنر

»ابراهيم« محسن چاوشي سرانجام منتشر شد

برگزاري هفته فرهنگي بلوچ براي شناساندن بلوچستان 

نهمين آلبوم محس��ن چاوش��ي پس از يك ماه 
حاشيه و جنجال، از صبح روز )يازدهم شهريور( 

روانه بازار موسيقي شد.
آلبوم »ابراهيم« در حالي از صبح ديروز � يكشنبه 
� ۱۱ شهريور ماه با 6 قطعه منتشر شده است كه 
در ماه هاي گذش��ته حواش��ي و اخبار متعددي 
درباره اين اثر خبرساز شد و پس از تاخير ۹ ماهه 
در اعطاي مجوز براي اين آلبوم، محسن چاوشي 
در صفحات ش��خصي خود نسبت به اين موضوع 
اعتراضاتي را مطرح كرد كه در نهايت با پادرمياني 
مدير كل دفتر موسيقي ارشاد و حذف دو قطعه، 

در نهايت مشكل رفع شد.
»بُِبر ب��ه نام خداوندت، در آس��تانه پيري، همراه 
خ��اك اره، لطفا به بند اول س��بابه ات بگو، اي ماه 
مهر، جهان فاسد مردم را«، 6 قطعه آلبوم ابراهيم 
را تش��كيل مي دهند كه همگي از س��روده هاي 
حسين صفا هستند. موسيقي اين آلبوم تماما به 
عهده خود چاوشي بوده و شهاب اكبري و فرشاد 
حسامي در بخش تنظيم اثر، با چاوشي همكاري 
كرده اند و ميثم مروس��تي و ع��ادل روحنواز نيز 

نوازندگان آلبوم هستند.
چاوشي در شناسنامه آلبومش از هنرمنداني چون 
پرويز پرس��تويي، حميد فرخ نژاد، حسن فتحي، 
رضا رش��يدپور، امير جعفري، علي ضيا و... كه در 
روزهاي پرخبر و حواشي اين آلبوم از او و آثارش 

حمايت كردند نيز تشكر و تقدير كرده است.
ه��ادي حس��يني تهيه كننده آلب��وم »ابراهيم« 
است و مهدي معزي، ابوالفضل افشاري و محسن 
عس��گري نيز ب��ه ترتيب مدي��ر اجراي��ي، مدير 
هماهنگي و گرافيت اثر جديد چاوش��ي هستند. 

محسن چاوشي پيش از اين آلبوم هاي: يه شاخه 
نيلوف��ر، ژاكت، حريص، پرچم س��فيد، من خود 
آن س��يزده ام، پاروي بي قايق و امير بي گزند را به 
صورت مستقل منتشر كرده است و در آلبوم هاي 
گروه��ي چون: خاص، من و ما، دلصدا، هش��ت و 

سالم آقا نيز حضور داشته است. 
خواندن تيتراژ فيلم سينمايي سنتوري و اجراي 
چند قطعه براي سريال »ش��هرزاد« از ديگر آثار 
محسن چاوشي در همه سال هاي فعاليت اش در 
حوزه موسيقي اس��ت. آلبوم »ابراهيم« به گفته 
هادي حس��يني )تهيه كننده اثر( ب��ا كپي رايت 
جهاني تهيه و توليد شده است و انتشار غيرمجاز 
قطعات اين آلبوم در هر رس��انه اي و ش��بكه هاي 
اجتماع��ي به ص��ورت قانوني مورد پيگ��رد قرار 

خواهد گرفت. 

رويداد چهار روزه »بلوچي پجار« با هدف آش��نايي با 
چهره واقعي بلوچستان، به همراه نمايشگاه سوزن دوزي 
بانوك، در محل موسسه نت جئوسنتر برگزار مي گردد. 
اين پويش با هدف ايجاد فرصتي تازه براي آش��نايي 
با فرهنگ بلوچي و با ش��عار »نه س��ياه و نه س��فيد، 
بلوچستان را واقعي ببينيم« اقدام به برگزاري رويدادي 
س��ه روزه با محوري��ت آيين هاي مهم بلوچس��تان، 
مردم شناسي غذاهاي بلوچي، چالش هاي توسعه در 
منطقه، معرفي بلوچي دوزي، سوزن دوزي و جاذبه هاي 
توريستي سيستان و بلوچستان كرده است. اين رويداد 
از روز شنبه ۱۷ شهريور آغاز مي شود و تا ۱۹ شهريور 

ادامه دارد.
»بلوچي پجار« كه به معناي شناخت بلوچ است، از روز 
جمعه ۱6 شهريور آغاز مي شود. در مراسم افتتاحيه 
اين رويداد كه از ساعت ۱۷ تا 30: ۲0 برگزار مي گردد، 
فيلم عس��كو به كارگرداني محمدعلي هاشم زهي به 
به نماي��ش در مي آيد و نوازن��دگان بلوچي به اجراي 

موسيقي محلي مي پردازند. 
هنرمن��داِن  ش��هريور،   ۱۷ ش��نبه  روز  در 
سيستان وبلوچس��تان با برگزاري كارگاه آموزشي 
سوزن دوزي و شركت در پنل آشنايي با بلوچي دوزي 
و سوزن دوزي، فرصت آشنايي با اين هنر ارزشمند را 
براي شركت كنندگان فراهم مي كنند. پخش مستند 
»مهتاب« و معرفي جاذبه هاي سيستان و بلوچستان 
از نگاه مس��افران از ديگر بخش هاي رويداد »بيگاه 

بلوچي دوزي« خواهد بود. 
در »بيگاه آيين« كه روز يكشنبه ۱8 شهريور برگزار 
مي ش��ود، فرصتي ب��راي گفت وگ��و در خصوص 
آيين هاي مهم بلوچس��تان فراهم مي شود؛ در اين 
رويداد همچنين فيلم »سه چنگ خاك« با موضوع 
ازدواج اجباري دختران در سيستان و بلوچستان به 
نمايش درمي آيد. در ادامه زنان بلوچ دعوت شده به 
»بلوچي پجار« به آموزش طرز تهيه غذاهاي بلوچي 
مي پردازند و نشستي با موضوع مردم شناسي غذاي 
بلوچي با حضور خانم س��تايش فرجي پژوهش��گر 

غذا برگزار خواهد شد.
در روز دوش��نبه ۱۹ شهريور نيز جلسه هم انديشي 
چالش هاي توسعه در بلوچس��تان با حضور دكتر 
حس��ن طايي، عضو هيات علمي دانش��گاه عالمه 
طباطبايي و دكتر پدرام سلطاني، نايب رييس اتاق 
بازرگاني برگزار خواهد ش��د. اين رويداد يك روزه 
همچنين ميزبان انجمن هاي فعال در بلوچستان 
خواهد بود تا در نشستي تخصصي چالش هاي حضور 
خيريه ها و سمن ها در استان سيستان و بلوچستان 
و راهكارهاي فقرزدايي و توسعه را به بحث بگذارند. 
الزم ب��ه ذكر اس��ت پويش اي��ران من ب��ه عنوان 
برگزاركننده هفته فرهنگي بلوچ، از سال ۱3۹5 در 
زمينه ساخت بيش از 50 مدرسه در مناطق كمتر 
برخوردار كش��ور فعال بوده است. اين پويش كه در 
حال ساخت اولين مدرسه توس��عه پايداِر ايران در 
منطقه چابهار است، با فعال سازي سوزن دوزي زنان 
در قالب برند »بانوك« رونق اقتصادي را به روستاي 
سيدبار بازگردانده است. اين پويش به دنبال آن است 
كه با معرفي دستاوردهاي بلوچستان، زمينه را براي 

توسعه همه جانبه اين سرزمين فراهم كند. 

میراثنامه

شهري با بيشترين بادگير در ايران 
يزد را به نام »ش��هر بادگيرها« هم 
مي  شناسند چرا كه تحقيقات نشان 
داده اس��ت كه يزد بيشترين تعداد 
بادگيرهاي اي��ران را دارد بطوري 
كه در گذشته بر باالي هر خانه   اي، 
بادگي��ري وجود داش��ت و در واقع 
دليل نامگذاري يزد به عنوان شهر 

بادگيرها هم همين موضوع است.
مزيت و كارايي مهم و بزرگ اين بادگيرها اين بود كه مي  توانس��تند گرماي 
سوزان يزد را به هواي خنك و مطبوعي تبديل كنند و در واقع از اين بادگيرها 
به مانند تهويه هاي قوي براي بناها اس��تفاده مي  ش��ده است. فلسفه ايجاد 
بادگيرها كه نماد معماري و خالقيت ايراني هستند، قابل تحمل كردن هواي 
گرم و سوزان تابس��تان مناطق كويري مانند يزد بوده است. البته بيشترين 
اس��تفاده از بادگيرها در ش��هرهايي مثل يزد و كرمان بوده ولي بعد از ديدن 
كارايي آن، شهرهاي ديگر ايران هم كه آب و هواي شبيه اين شهرها داشتند 
مانند سيرجان، بندر عباس، قشم و چابهار نيز از اين سازه براي خنك كردن 

ساختمان   هاي خود استفاده كردند.
نكته جالبي كه در مورد بادگيرهاي يزد وجود دارد اين است كه اين بادگيرها در 
زمان هاي گذشته بدون هيچ ابزار خاص و پيشرفت هاي و كامال با دست ساخته 
مي   ش��دند، با اين وجود بعد از تحقيقاتي كه روي اين شگفتي   هاي معماري 
ايراني شد مشخص شد كه اين بادگيرها كاماًل مهندسي  ساز هستند و حتي 
در ساخت همه آنها به عواملي مثل مساحت حياط، عمق قنات، ارتفاع بادگير، 
پشتيا رو به آفتاب بودن و موقعيت جغرافيايي بادگيرها هم دقت مي شده است.

متاسفانه با پيشرفته شدن زندگي ش��هري و ورود تكنولوژي و انواع كولرها، 
كارايي اين س��ازه    كمتر م��ورد توجه قرار گرفته و اي��ن روزها تنها در برخي 
ساختمان ها براي زيبايي بنا از آنها استفاده مي شود ولي با اين حال در بافت 
تاريخي يزد هنوز هم تعداد زيادي از آنها به چشم مي خورد كه با كمك ميراث 

فرهنگي سعي در حفظ اين ميراث ارزشمند مي شود.

تاريخنگاري

شهادت رييسعلي دلواري 
دوازدهم ش��هريور ۱۲۹4، رييس��علي دل��واري رهبر 
مبارزين تنگستان در جنگ عليه نيروهاي انگليسي در 
34 سالگي به شهادت رسيد و اين روز در تقويم رسمي 

كشور، روز مبارزه با استعمار انگليس نام گرفت. 
پس از اشغال بوشهر در رمضان سال ۱333 ق، نيروهاي 
انگليس��ي قصد تصرف دلوار را كردند؛ محلي كه پيش 
از آن، چند بار سربازان انگليس��ي به آنجا يورش برده و 
هر بار طعم تلخ شكس��ت را چش��يده بودند. رييسعلي 
همراه با ياران خود، عليه اش��غالگران وارد نبرد ش��ده و 
نيروهاي متج��اوز را كه قريب به پنج هزار نفر بودند، تار 
و مار كرد. قيام مردم تنگس��تان روي هم هفت سال به 
طول انجاميد و در اين مدت، دليران تنگستان، دو هدف 
عمده را دنبال مي كردند: پاسداري از بوشهر، دشتستان 
و تنگستان به عنوان منطقه سكونت خود و جلوگيري 
از نفوذ قواي بيگانه به درون س��رزمين اي��ران و دفاع از 
اس��تقالل وطن. با كودتاي ضد انقالبي لياخوف روسي 
عليه مشروطه خواهان در ۱3۲6 هجري قمري و بمباران 
مجلس ش��وراي ملي و استقرار ديكتاتوري محمدعلي 
شاه قاجار، رييسعلي به همراه سيدمرتضي علم الهدي 

اهرمي به مبارزه عليه استبداد صغير پرداخت. در سال 
۱3۲۷هجري قمري با كمك تفنگچي تنگستاني، بوشهر 
را از عناصر مستبد وابسته به دربار محمدعلي شاه پاك 
كرد و اداره گمرك و انتظامات و ديگر ادارات را تس��خير 
كرد. اين كار دليران تنگس��تان بر انگليسي ها كه اداره 
گمرك را در اجاره داشتند گران آمد وآنان براي تضعيف 
مش��روطه خواهان و استمرار سلطه بر حيات اقتصادي 
و سياس��ي جنوب ايران به جنگ با دليران تنگستاني 
پرداختند و در اين راه از ديگر خوانين جنوب ايران ياري 
جستند. جنگ ميان رييس��علي و دليران تنگستان از 
يك سو و انگليسي ها و خوانين متحد آنان از سوي ديگر 
بطور پياپي و پراكنده تا ش��وال ۱333 ه.ق ادامه يافت و 
انگليسي ها نتوانستند بر رييسعلي و يارانش تفوق يابند. 
تا اينكه در گيرودار حمله انگليسي ها به بوشهر در شب 
بيست و سه شوال ۱333 ه.ق )سوم سپتامبر هزار و نهصد 
و پانزده ميالدي( هنگامي كه رييسعلي در محلي به نام 
»تنگك صفر« قصد ش��بيخون به قواي انگليسي ها را 
داشت، از پشت مورد هدف گلوله يكي از همراهان خائن 

قرار گرفت و در دم به شهادت رسيد. 

كیوسك

 خاكسپاري
به صرف نقد ترامپ 

   رپابلیكا:
ز  ا بس��ياري  دي��روز 
روزنامه ه��ا، صفحه اول 
خ��ود را به خاكس��پاري 
مك كين اختصاص دادند. 
اين روزنامه نيز، در صفحه 
اول، گزارش��ي از حضور 
چهره ه��اي سرش��ناس 
سياس��ي و س��خنراني 

باراك اوباما در اين مراس��م منتش��ر كرد. طبق اين 
گزارش، مراسم خاكسپاري »جان مك كين« سناتور 
جمهوريخواه امريكايي در واش��نگتن برگزار شد و 
آنچ��ه بيش از همه توجه رس��انه ها را به خود جلب 
ك��رد، اظهاراتي بود كه در اين مراس��م عليه دولت 
دونالد ترامپ بيان شد. بنا به وصيت نامه مك كين، 
از ترامپ براي شركت در اين مراسم دعوت به عمل 
نيامده بود. همين طور، ساير افرادي كه در اين مراسم 
حضور داش��تند، بطور كامل در سخنراني خود، به 
نقد عملكرد ترامپ پرداختند. به گزارش رپابليكا، از 
جمله سياستمداراني كه در مراسم خاكسپاري او به 
ايراد سخنراني پرداختند، جرج بوش و باراك اوباما، 
روساي جمهوري پيشين امريكا بودند كه هر يك به 
نحوي شرايط كنوني امريكا را هدف انتقاد قرار دادند. 
آنطور كه گفته شده، مك كين در زمان حياتش، از 
جمله منتقدان سياس��ت هاي كلي ترامپ بود و در 
مواردي همچ��ون رد اليحه اصالح طرح بيمه هاي 
درماني، نقش��ي اساسي در تقويت موضع مخالفان 
دولت ايفا كرد. اما تندترين انتقادها به سياست هاي 
دولت ترامپ را دخت��ر مك كين مطرح كرد. مگان 
مك كين در سخنان خود با اشاره به شعار انتخاباتي 
ترامپ گفت: امريكاي جان مك كين نيازي به احياي 

عظمت ندارد، چرا كه هميشه اين گونه بوده است.

   نیويوركتايمز:
اي��ن روزنام��ه ني��ز در 
صفح��ه اول خود، ضمن 
نشر گزارش��ي از مراسم 
خاكس��پاري مك كين، 
خب��ري جديد از كمپين 
انتخاباتي ترامپ منتشر 
كرد. طبق اي��ن گزارش، 
وكالي مش��اور س��ابق 

كمپين انتخاباتي ترامپ )پاپادوپولوس( از حمايت 
رييس جمهوري امريكا و دادستان كل اين كشور از 
پيشنهاد ديدار با رييس جمهوري روسيه در جريان 
رقابت ه��اي انتخابات��ي ۲0۱6 خب��ر داده اند. اين 
افش��اگري در حالي صورت گرفته كه همزمان، در 
مراسم خاكسپاري مك كين، تندترين انتقاد ها به 
دولت ترامپ بيان شد. ادعاهاي مطرح شده از سوي 
اين وكال در تناقض با شهادت جف سشنز در نوامبر 
۲0۱۷ ميالدي در كنگره امريكاست. او در نشست 
كنگره شهادت داده بود كه با پيشنهاد پاپادوپولوس 
در 3۱ مارس ۲0۱6 ميالدي درباره ديدار با پوتين 
مخالفت كرده است. طبق ساير گزارش هاي منتشر 
ش��ده، پاپادوپولوس در مارس ۲0۱6 براي نش��ان 
دادن اوج ارادت��ش به كمپين ترامپ تاكيد كرد كه 
مي تواند جلسه اي ميان ترامپ و والديمير پوتين، 
رييس جمهوري روسيه ترتيب دهد. پاپادوپولوس با 
6 ماه حبس و تا ۹500 دالر جريمه مواجه است اما 
دادستان ها تاكيد دارند كه او همكاري داشته است و 
همين امر مي تواند از مدت مجازاتش بكاهد. ترامپ 
نيز ادعا كرده است كه چيز زيادي از نشست نه چندان 
مهمي كه با سش��نز و پاپادوپولوس داش��ته به ياد 
نمي آورد. پاپادوپولوس كه در اكتبر گذشته به خاطر 
دروغگويي به اف بي آي درباره روابط و تماس هايي كه 
با روسيه داشته، مجرم شناخته شده است، در حال 
همكاري با رابرت مولر دادستان ويژه پرونده دخالت 

روسيه در انتخابات رياست جمهوري امريكاست.

بررسي ميزان قطعي هاي سراسري اينترنت در 2 سال گذشته 

گ�روهگوناگ�ون| پس از رش��د و 
همه گير شدن اينترنت و فناوري هاي 
ديجيت��ال، هن��د توانس��ت رتب��ه 
قابل توجهي در ميان ساير كشورها، حتي در ميان 
توسعه يافته ها به دست بياورد. همچنين آنطور كه 
در بس��ياري از گزارش ها گفته شده، هند دومين 
كش��ور از نظر تعداد كاربران اينترنت معرفي شده 
اس��ت. اين آمار در حالي اعالم شده كه اين كشور 
در ۲ س��ال گذشته، بيش��ترين ميزان قطعي هاي 
سراس��ري اينترنت را ش��اهد بوده است. هرچند 
كه در موارد متعددي بس��ياري از كشورها شاهد 
اخت��الالت گس��ترده در ش��بكه هاي تلفن همراه 
و اينترنت هس��تند ام��ا در س��ال هاي اخير، هند 
بيشترين آمار قطعي هاي دولتي اينترنت را داشته 
اس��ت. بر اس��اس تازه ترين گزارش هاي منتش��ر 
شده از سوي موسس��ه Access Now از ژانويه 
۲0۱6 تا مه  ۲0۱8، حدود ۱54 مورد خاموش��ي 
سراسري اينترنت در هند گزارش شده است. در اين 
ميان برخي موارد اين خاموشي ها، به مشكالت فني 
و اختالل هاي ايجاد شده در شبكه هاي مخابراتي 
مربوط مي شد اما بيشترين موارد، مربوط به كنترل 
اطالعات و دسترس��ي افراد به اخبار مهم، توسط 
مقامات دولتي است. يكي از شايع ترين مواردي كه 
براي هندي ها اتفاقي عادي تلقي مي شود، خاموشي 
اينترنت در روز ملي هند است. آنطور كه در بسياري 
از خبره��ا گفته ش��ده، مقامات دولت��ي، خدمات 
اينترن��ت را در هند به عنوان بخش��ي از تمهيدات 
امنيتي در روز جمهوري اين كش��ور قطع كردند. 
همچنين، از آنج��ا كه گروهك هاي تروريس��تي 
بسياري در اين كش��ور فعال هستند، در بسياري 
موارد نگراني هاي امنيت��ي نيز، دليلي جدي براي 
خاموشي سراس��ري اينترنت در هند است. پس از 
آن، پاكستان با اختالف بسياري از هند، رتبه دوم 
را در ميزان قطعي هاي سراسر اينترنت را به دست 
آورده است. بر اساس آمار منتش��ر شده، از ژانويه 
۲0۱6 تا مه ۲0۱8 حدود ۱۹ مورد قطعي سراسري 
اينترنت داشته است. در اين كشور، عالوه بر موارد 
امنيتي و سياس��ي كه منجر به قطعي سراس��ري 

اينترنت مي شود، به نظر مي رسد زيرساخت هاي 
مخابراتي مهم ترين دليل خاموشي هاي سراسري 
اينترنت در پاكستان است. در ماه هاي گذشته، بارها 
بي احتياطي شركت هاي راه سازي، منجر به قطع 
كابل هاي مخابراتي و در نتيجه قطعي اينترنت در 

پاكستان شده است. 
در آغاز سال ۲0۱8، گزارش هاي بسياري از قطعي 
اينترنت در عراق منتش��ر ش��د. آنط��ور كه گفته 
ش��ده در ژانويه ۲0۱8 بغداد ش��اهد چندين روز 
قطعي كامل اينترنت و اختالل ش��ديد در خطوط 
تلفن همراه ب��ود. نهادهاي ذي رب��ط نيز علت اين 
اختالالت را قطع كابل اصلي دريايي تغذيه كننده 
ع��راق در خليج فارس اع��الم كردن��د. از طرفي، 
وزارت ارتباطات عراق در ۲ س��ال گذش��ته، بارها 
اقدام به از دسترس خارج كردن اينترنت در زمان 
امتحانات دانش آموزان كرده ت��ا امكان تقلب را از 
بين ببرد. همچنين در ماه هاي گذش��ته، در حالي 
كه تظاهرات مردم عراق در اعتراض به قطعي مكرر 
برق و خدمات رساني نامناسب دولت در اين كشور 
ادامه دارد، اينترنت نيز مس��دود ش��د. طبق آمار 
منتشر ش��ده، از ژانويه ۲0۱6 تا مه ۲0۱8، در اين 
كش��ور حدود 8 بار اينترنت دچار قطعي سراسري 

شد كه در سوريه نيز، همين آمار خاموشي سراسري 
اينترنت گزارش ش��ده است. س��وريه نيز، پس از 
درگيري هاي اين كش��ور با تركي��ه و ناآرامي هاي 
داخل��ي بارها قطعي كامل يا كم ش��دن س��رعت 
اينترنت را تجربه كرده است. قطعي هاي سراسري 
تركيه نيز در ۲ سال گذش��ته حدود ۷ بار گزارش 
شده كه اين آمار در جمهوري دموكراتيك كنگو و 
اتيوپي 5 بار اعالم شده است. چاد نيز در سال هاي 
اخي��ر، بارها به تحريك نيروهاي خارجي، با جنگ 
داخلي روبه رو شده است كه به نظر مي رسد همين 
بحران ها، منجر به بارها قطعي سراسري اينترنت در 
 Access اين كشور شده است. آنطور كه در گزارش
Now منتشر ش��ده، از ژانويه ۲0۱6 تا مه ۲0۱8، 
اين كشور شاهد 3 مورد قطعي سراسري اينترنت 
بوده كه در مصر نيز، همين آمار گزارش شده است. 
اين در حالي اس��ت كه در زم��ان اعتراضات مردم 
مصر عليه دولت حسني مبارك، اينترنت به صورت 
سراسري در اين كشور قطع شد و پس از آن، وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات مصر اعالم كرد قطع 
خدمات اينترنتي، در آينده تكرار نخواهد ش��د. با 
اين حال، در دو سال گذش��ته، مصر شاهد 3 مورد 

قطعي سراسري اينترنت بود. 

سرزمين هاي آفالين 

آمارنامه
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