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تصويب قانون الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تأمين 
مالي تروريسم )CFT( و كنوانس��يون هايي كه خواهان 
شفاف س��ازي فعاليت هاي اقتصادي، درآمد هاي ارزي، 
س��كه هاي طاليي، تجارت در نفت خ��ام وفرآورده هاي 
نفتي و غيره هستند، مخالفان قدرتمندي در ايران دارند 
وش��وراي نگهبان براي رد مصوبه اخير مجلس شوراي 
اسالمي از طرف آنها تحت فش��ار قراردارد. اين مخالفان 
محترم بايد شفاف بگويند كه چرا با شفافيت فعاليت هاي 
اقتصادي در كشور و جلوگيري از فساد واختالس موافق 
نيستند. مخالفان محترم بايد توجه كنند كه مافياهاي 
مختلف در كشور با كمك سياست هاي تحريم اقتصادي 
دولت ترامپ ش��رايطي را در كش��ور به وجود آورده اند 
كه مردم يادش��ان رفت ك��ه ماجراي مافياه��اي نفتي، 
اختالس هاي كالن بانكي و اخيرا “ سكه ثامن چه شد؟ 
وزير محترم نفت جمهوري اس��المي اي��ران كه همواره 
از دست مافياهايي كه از س��ال 1384 به بعد درصنعت 
نفت و گاز )انرژي( كش��ور پا به عرصه وجود گذاش��تند 
س��خن مي گفت، ديگر موض��وع را پيگي��ري نمي كند 
كه هيچ اخيرا “ اعالم كرده اس��ت كه قصد دارد با ابتكار 
جديدي نفت خام را ه��م دربورس ان��رژي عرضه كند. 
خوبس��ت نمايندگان محترم مجلس به ويژه آنهايي كه 
مخالف پيوستن ايران به كنوانسيون هاي شفاف سازي 
فعاليت هاي اقتصادي هس��تند، درابتدا سئوال كنند و 
مردم هم بدانند كه ساختار بورس انرژي چگونه است؟ 
بورس انرژي در كنترل چه كساني اس��ت؟ سهام داران 
بورس انرژي چه كساني هس��تند؟ اگر بورس انرژي هم 
دچار فسادي نظير بورس س��كه ثامن شد تكليف مردم 
چيست؟ ثروت )پولي كه قرار اس��ت 80 درصد ارزي و 
20 درصد ريالي( بهاي نفت خام بيت المال را بپردازند و 
دراين بورس وارد شوند و با آن نفت خام بخرند را از كجا 
آورده اند؟ آيا كساني كه دربازار ارز و سكه طال ثروت هاي 
ميلي��ارد دالري به دس��ت آوردند قرار اس��ت پول هاي 
حرام را با نفت خام شستش��و بدهن��د و توجيه كنند؟ و 
صدها س��وال ديگري كه مردم دنبال پاسخ آنها هستد 
تا به اين نتيجه برس��ند كه مخالفان عضوي��ت ايران در 
كنوانسيون هاي جلوگيري از پولشوئي، »سي اف تي« و 
»اف اي تي اف« و امثالهم، درواقع خواهان اين نيستند كه 
نظام جمهوري اسالمي ايران )قوه قضاييه، قوه مجريه، 
قوه مقننه و تمامي اركان كشوري و لشگري و امنيتي( 
عالوه بر فراموش كردن آيه هاي صريح قرآن مجيد براي 
مبارزه با فساد و اختالس و رشوه خطبه 15 نهج البالغه 
را هم فراموش كنند كه مي فرمايد: »به خدا سوگند، بيت 
المال تاراج شده را هر كجا بيابم به صاحبان اصلي آن باز 

مي گردانم«.

  اسالم در انگليس؟ 
بنظر مي رسد درانگليس )شهردار پايتخت انگليس »شهر 
لندن« يك مس��لمان است( اس��الم و نهج البالغه مورد 

توجه قرار گرفته باشد، زيرا، دادگاه عالي بريتانيا به خانمي 
به نام زامره حاجي اوا شهروندي اهل جمهوري آذربايجان 
دس��تور داده تا منبع درآمد و ثروت خودش را به دادگاه 
اعالم كند، وگرنه اموالش توقيف خواهد شد. خانم زامره 
حاجي اوا يك خانه به ارزش پانرده ميليون دالر در لندن 
خريده و اقامت انگليس را هم دريافت كرده است. ايشان 
درطول بيش از ده س��الي كه در انگليس زندگي مي كند 
و با جمهوري آذربايج��ان هم درارتباط اس��ت، بيش از 
بيس��ت ميليون دالر از فروش��گاه هاي گرانقيمت لندن 
نظير فروشگاه معروف هرودز لندن خريد مي كرده است 
و صاحب يك باشگاه و زمين بازي گلف 13 ميليون دالري 

در شهر باركشاير انگليس هم است.

   ازكجا آورده اي؟
 وقت��ي از او س��ئوال كرده اند ك��ه اين ث��روت را »ازكجا 
آورده اي« پاس��خ داده اس��ت كه: »مرتكب هيچ گناهي 
نشده است.« اما، دادگاه عالي انگليس به اين خانم دستور 
داده اس��ت كه بايد بگويد از چه طريقي به اين همه پول 
و ثروت دس��ت پيدا ك��رده اس��ت. وكالي خانم حاجي 
اوا از دادگاه خواس��ته بودند كه نام ايش��ان فاش نشود و 
محرمانه بماند. اما، دادگاه با اين خواس��ته مخالفت كرد 
و گفت حق مردم است كه از همه چيز آگاه باشند. خانم 
جاجي اوا و همسرش درس��ال 2009 ميالدي به عنوان 
س��رمايه گذار اجازه اقامت در انگليس را كسب كردند و 
وكالي ايش��ان مدعي اند كه درآمد و ثروت ايشان ناشي 
از س��رمايه گذاري اش در انگليس و جمهوري آذربايجان 
اس��ت. اما، دادگاه خواهان اين اس��ت كه بداند ايش��ان 
ثروت اش را چگونه و از كجا به دس��ت آورده كه با آن در 
انگليس سرمايه گذاري كرده است. از جمله مواردي كه 
عليه اين خانم در دادگاه مطرح ش��ده است اين است كه 
ايش��ان دريك روز جواهراتي ب��ه ارزش 130 هزار دالر 

خريداري كرده است. 

  اجراي قانـون از كجـا آورده اي در انگليس 
براي مبارزه با فساد و اختالس ؟

درانگليس و بسياري ازكشورها كه قوانين مبارزه با فساد 
و اختالس و رشوه و شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي 
تصويب شده اس��ت، توسط همه ش��هروندان و مقامات 
بلند پايه دولت��ي، قضايي، قانون گ��ذاري، پليس، ارتش 
و نيروه��اي امنيتي و اطالعات��ي بايد اجرا ش��ود. عالوه 
برشهروندان انگليسي از شهروندان خارجي هم كه اجازه 
اقامت و فعاليت اقتصادي دراين انگليس و ساير كشورها 
را هم به دس��ت آورده اند مي خواهند ك��ه قانون »ازكجا 
آورده اي« ي��ا »قانون ثروت هاي نا مش��خص« را رعايت 
كنند و بطور شفاف بگويند و معلوم باشد كه ثروت و درآمد 
آنها از كجاس��ت.  به همين دليل دادگاه عالي انگليس از 
خانم حاجي اوا و همسرش خواس��ته كه دقيقا  و با ذكر 
جزييات توضيح بدهند كه چطور توانس��ته اند ثروتي به 
دست بياورند و خانه اي درمركز لندن كه بسيار گران بها 
ادامهدرصفحه3 است را بخرند.  

فرش��اد مومني اقتصاددان مي گويد: از سال 84 تا 
91  - دوره احمدي نژاد -  ميانگي��ن واردات كاال و 
خدمات كشور با جهش بي س��ابقه به 79 ميليارد 
دالر رس��يد. من اين طرز اداره كش��ور را مشكوك 

نامگذاري مي كنم.
به گزارش ايرنا، اين اس��تاد اقتصاد دانش��گاه عالمه 
طباطباي��ي ادام��ه داد: در آن دوره شمش��ير را عليه 
نظام بين الملل��ي از رو بس��ته بودند ول��ي همزمان 
بي سابقه ترين سطح عمق بخش��ي به وابستگي هاي 
ذلت آور به دنياي خارج را هم در دستور كار قرار داده 
بود. مومني در سومين نشست از سلسله نشست هاي 
»اقتصاد ايران در دوران دفاع مق��دس« به ارايه آمار 
واردات كاالها در س��ال هاي دفاع مقدس پرداخت و 
گفت: ميانگين واردات س��االنه طي سال هاي جنگ 

به طور متوسط 16 ميليار دالر بود .
وي س��پس گفت: براس��اس گزارش هاي مركز آمار 
اي��ران در فاصله 69 ت��ا 72 مي��زان واردات كاالهاي 

لوكس در ايران 53 برابر شده است .
اين كارش��ناس اقتصادي اف��زود: ميانگي��ن واردات 
ساالنه در اين دوره به 27.6 ميليارد دالر رسيده است 
يعني ارزش واردات كاال با رش��د 30 درصدي مواجه 
ش��ده اس��ت. اين روند در دوره س��ال هاي 76 تا 83 

همچنان ادامه داشت.
اين استاد اقتصاد دانش��گاه با انتقاد از روند واردات در 
دولت روحاني نيز عنوان كرد: دولت اوباما گفت برجام 
يك توافق مبتني بر راس��تي آزمايي است يك دولت 
هوشمند توسعه گرا بايد ذخاير ارزي كشور را به عنوان 
ذخاير استراتژيك كش��ور با دقت هاي بيشتري اداره 
مي كرد و در تخصيص دالرهاي نفتي خيلي دقيق تر 
عمل مي كرد اما ما مشاهده كرديم كه سهل انگاري ها 

افزايش پيدا كرد.
مومن��ي درباره تج��ارت داخل��ي و خارج��ي گفت: 
موض��وع بازرگاني چ��ه از جنبه بازرگان��ي داخلي و 
چه از جنبه بازرگاني خارجي يكي از ش��اه رگ هاي 
حياتي تعيين كننده سرنوشت كشور است. به نحوي 
كه با بررسي اين شاه رگ به وضوح بيشتري مي توان 
ديد كه كشور در حال حركت به سمت توسعه است 
يا مسير اضمحالل را مي پيمايد.تجربه 10 سال اول 
انقالب اس��المي و به ويژه دوره دفاع مقدس حكايت 
از آن دارد كه نظام اداره كش��ور از هوش��مندي هاي 
بايسته اي براي اينكه از ابزار بازرگاني خارجي و داخلي 
در مسير توسعه ملي استفاده كند برخوردار بوده كه 
منجر به شكل گيري كارنامه درخش��ان و قابل دفاع 
شده است. اما متاس��فانه گروه هاي ذي نفع و پرنفوذ 
اجازه استمرار آن تجربه و مناس��بات را در سال هاي 

بعد از جنگ ندادند.
مومني در اين نشس��ت كه در موسسه دين و اقتصاد 
برگزار شد، سپس به سياست هاي اتخاذ شده در حوزه 

تجارت خارج��ي در دوران دفاع مق��دس پرداخت و 
ادامه داد: آن چيزي كه به مناسبات تجارت خارجي 
بر مي گردد فهم اين نكته اس��ت كه مديريت جريان 
توسعه ملي اين هوش��مندي را دارد كه بايد تناسبي 
ميان بنيه توليد ملي و الگوي مص��رف جامعه وجود 
داش��ته باش��د. بزرگ ترين مانع در برابر توسعه ملي 
عدم وقوف به اين مساله اس��ت. وي افزود: يك تفاوت 
بنيادين بين روز آمد ك��ردن الگوي مصرف جامعه با 
اس��تاندارد هاي جهاني با الگوي توليد جامعه وجود 
دارد. اگر ش��ما يك دولت توس��عه گرا داشته باشيد 
وقتي كه تصميم بگيرد استانداردهاي توليدي جامعه 
را به مراتب باال و قابل رقابت با كش��ور هاي پيشرفته 
برس��اند در صورت مهيا بودن ش��رايط و تالش هاي 
گس��ترده حداقل به گواه تجربه هاي موفق بين 40 تا 
100 سال زمان الزم است تا بنيه توليدي خودش را با 

استاندارد هاي روز دنيا هماهنگ كند.
»اما هماهنگ سازي الگوي مصرف با استاندارد هاي 
جامعه در يك »آن« امكان پذير اس��ت و كشورهايي 
كه به اي��ن موضوع توج��ه نكرده اند و اج��ازه داده اند 
الگوي مصرف در اولويت قرار بگيرد بدون استثنا جزو 
كشورهاي ناموفق، فقير و عقب مانده هستند. بنابراين 
در دوران دفاع مقدس نظام اداره كشورمان اين بلوغ 
فكري را داش��ته اس��ت كه تا زماني كه قابليت هاي 
توليدي جامعه افزايش پيدا نكرده بايد سياست هاي 

كنترل مصرف را در دستور كار قرار بدهند.«
مدير موسس��ه مطالع��ات دين و اقتصاد س��پس با 
بيان اين جمله كه آن ش��رايطي كه در دوران دفاع 
مقدس با آن روبرو بوديم آثار ش��وك اول نفتي بود، 
گفت: در اين شوك نفتي رژيم پهلوي با سهل انگاري 
غيرمتعارف الگوي مصرفي ايران را وابسته به واردات 
كرده بود يك��ي از مولفه هاي گزارش مش��هور گروه 
مهندسين مشاور »س��ت ايران« اين بود كه به شاه 
گفته بودن��د ايران طي س��ال هاي آت��ي در معرض 
بحران هاي ح��اد اجتماعي، فرهنگ��ي و اقتصادي 
خواهد ب��ود. آنه��ا در 1355 اعالم ك��رده بودند كه 
اگر اين الگوي مصرف اس��تمرار داش��ته باش��د در 
10 س��ال بعد ايران اگر بخواهد بحران نداشته باشد 
بايد حداقل 63 ميليارد دالر واردات داش��ته باش��د. 
يكي از معجزه هاي بزرگ انقالب اس��المي هم اتفاقا 
در همين زمينه رقم خورد.  وي ادامه داد: در س��ال 
1365 كه زمان پيش  بيني گروه مهندسين »ست 
ايران« فرا رسيد ما با بي شمار مسائل كوچك و بزرگ 
و جدي مواجه ش��ده بوديم كه گروه ست ايران آنها 
را پيش بيني نكرده بودند ام��ا مديريت اقتصاد ملي 
آن سال را با واردات كمتر از 10 ميليارد دالر و بدون 
بحران اداره كرده اس��ت و اين خودش شبيه معجزه 
است و از اين منظر است كه مي گوييم از اين ذخيره 

دانايي و نوآوري هاي نهادي بايد استفاده بكنيم. 

فرشاد  مومني: 
احمدي نژاد كشور را به طرز مشكوكي اداره كرد
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براي رد مصوبه اخير مجلس ش��وراي اسالمي 
از طرف آنها تحت فشار قرار دارد. اين مخالفان 
محترم بايد ش��فاف بگويند كه چرا با شفافيت 
فعاليت هاي اقتصادي در كشور و جلوگيري از 
فساد واختالس موافق نيستند. مخالفان محترم 
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روزه��ا و ماه هاي اخير، روزه��اي عجيبي درتاريخ 
اقتصادي ايران بود. روزهايي كه اكثريت مردم قصد 
تبديل پول و پس انداز خود ب��ه »چيز ديگري« را 
داشتند و دارند. حال اين »چيز ديگر« مي تواند طال 
باشد، دالر و يورو باشد، سهام باشد يا حتي زعفران 
و فوالد و مس و آلومينيوم باشد كه همگام با تورم 
افزايش نرخ دارد و بازار پوياي آن، نقدشوندگي اين 
كاالها را تضمين مي كند. هرچند در اين مسيرهاي 
مارپيچ سرمايه گذاري، اشتباهات زيادي هم توسط 

مردم عادي رخ مي دهد و...

انرژي

 تيغ انرژي گران
 بر پيكر رشد اقتصادي

ناديصبوري-عليرضاكياني|
همزم��ان با اينكه بس��ياري اخت��الالت طرف 
عرضه را محركي ب��راي افزايش قيمت نفت به 
100 دالر در هر بش��كه مي داند، هر دو گزارش 
سازمان كش��ورهاي صادركننده نفت و آژانس 
بين المللي انرژي كه در دو روز گذشته منتشر 
شده اند بر كاهش رش��د تقاضا براي نفت خام 
در س��ال آتي دست گذاش��ته اند. در اين ميان 
آژانس بين المللي انرژي به وضوح از قيمت باال 
به عنوان دليل كاهش تقاض��ا نام برده اما خطر 
آن را فراتر از مساله نفت مي داند. خطري جدي 
براي رشد اقتصادي جهان. اين روزها بازار نفت 
پر خبر است. از افزايش قيمت  برنت به باالترين 
سطح خود در 4 سال گذش��ته تا كاهش سهم 
عرضه نفت خام اي��ران از بازار طالي س��ياه و 
توئيت هاي ترامپ همگي باعث شده اند تا اين 

بازار در صدر اخبار باشد. 
15
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هيچ مشکل غيرقابل حل
 در کشور وجود ندارد

براي حل مشكل نظام بانكي، نقدينگي
 اشتغال وتورم تصميم هاي جدي بگيريد

بانك ها زير ضربه معوقات

خبر

رييس پليس بين الملل نيروي انتظامي جمهوري 
اسالمي ايران گفت: مجرمان ايراني پس از صدور 
احكام قضايي توسط قوه قضاييه به پليس بين الملل 
معرفي مي ش��وند و اينترپل در اولين مرحله براي 

اين مجرمان »اعالن قرمز« صادر مي كند.
سردار سرتيپ هادي شيرزاد درباره اقدامات انجام 
شده براي مبارزه با اخاللگران اقتصادي به ويژه در 
حوزه ارز به خبرنگار اجتماعي ايرنا، گفت: آنچه كه 
اينترپل در امور مربوط به اخالل گران اقتصادي يا 
ساير مجرمان انجام مي دهد، با توجه به دستوري 
است كه دستگاه قضايي درباره مجرميت افرادي 
كه در خارج از كشور بسر مي برند، صادر كرده و به 
عنوان واسط ميان پليس جمهوري اسالمي ايران با 

پليس ديگر كشورها اقدام مي كند.
وي با اش��اره به موفقيت پلي��س بين الملل در 
دس��تگيري متهم پرونده سكه ثامن، گفت: اين 
دستگيري حاصل تالش هاي پليس بين الملل 
ني��روي انتظام��ي و اينترپل ب��ود و در مجموع 
مجرمان اقتصادي پ��س از صدور احكام قضايي 
توس��ط قوه قضاييه به پليس بين الملل معرفي 
مي ش��وند و اينترپل در اولين مرحله براي اين 
مجرمان »اعالن قرمز« ص��ادر مي كند.  رييس 
پليس بين الملل ناجا اف��زود: مفهوم اعالن قرمز 
اين است كه ما درخواست قوه قضاييه را به تأييد 
مرجع حقوقي پليس اينترپل مي رسانيم و اين 
مرجع پس از دريافت اين مدارك اعالن قرمز را 
صادر مي كند كه درخواست قوه قضاييه درباره 
مجرمان و مجازات احتمالي آن ثبت شده و اگر 
آن مجرمان را در هر كش��وري يافتند به پليس 

ايران و اينترپل معرفي مي كنند.
شيرزاد اضافه كرد: اينگونه اقدامات به صورت 
مرتب در پليس بين الملل ناجا انجام مي شود، 
به گونه اي ك��ه تقريبا در هر هفته تا هش��ت 
مورد از سوي س��ازمان اينترپل براي مجرمان 
مانند مجرمان اقتصادي، قتل يا كالهبرداري 

صادر مي شود.
وي افزود: وظيف��ه اينترپل دس��تگيري و انتقال 
مجرمين خارج از كش��ور به داخل اس��ت و زماني 
كه اين مجرمان وارد كشور مي شوند، پليسي كه 
مسووليت پيگيري پرونده را با همكاري قوه قضاييه 
دارد، بقيه كارها را انجام مي دهد. ش��يرزاد درباره 
اقدام پليس تركيه در بازداش��ت گروهي از اخالل 
گران در بازار سكه و ارز ايران در اين كشور، گفت: 
همكاري كشورهاي همسايه در اين زمينه بسيار 
موثر اس��ت و اين همكاري ها حتي فراتر از بحث 
اينترپل به عنوان يك نهاد بين المللي است و در اين 
زمينه نيز ما با پليس كشورهاي منطقه درخصوص 

استرداد مجرمان همكاري هاي خوبي داريم.

رييساينترپلايران:
اعالن قرمز براي مجرمان 

فراري اقتصادي صادر مي شود

بين الملل

آندرو برونس��ون كش��يش امريكايي كه به اتهام 
جاسوس��ي و همكاري با گروه هاي تروريستي در 
شهر ازمير تركيه بازداشت شده بود، با حكم دادگاه 
آزاد ش��د. به گزارش ايرنا از آنكارا، روز گذش��ته با 
برگزاري چهارمين جلس��ه دادگاه اين جاسوس 
امريكايي كه در قالب كش��يش از حدود 20 سال 
پيش در تركيه زندگ��ي و فعاليت مي كرد، حكم 

حبس خانگي و ممنوع الخروجي وي نيز لغو شد.
وي ك��ه در حك��م صادر ش��ده، پ��س از ماه ها 
كش��مكش بين تركيه و امريكا، به تحمل سه 
سال و يك ماه و 15 روز حبس نيز محكوم شده 
است، پس از دو سال بازداشت و حبس خانگي 

آزاد شده است.
برخي رس��انه هاي تركيه اعالم كردند كه پس از 
آزادي برونس��ون، تحريم هاي امريكا عليه تركيه 
نيز لغو مي شود. آندرو برونسون كشيش امريكايي 
در ش��هر ازمير تركي��ه تحت محاكمه  ب��وده و به 
اتهام هم��كاري با كودتاگران تركيه، همدس��تي 
با گروه هاي تروريس��تي، همكاري با گروه گولن 
و پ.ك.ك و نيز جاسوس��ي به نفع امريكا به 35 
 سال زندان محكوم ش��ده و از نهم دسامبر 2016 
)19 آذرماه 1395( تا كنون در بازداش��ت موقت 
بوده اس��ت. تركيه بارها به درخواس��ت امريكا و 
وكالي اين كشيش محبوس مبني بر آزادي وي 
از زندان پاسخ منفي داد. برونس��ون در حالي در 
حال طي كردن دوران بازداش��ت موقت خود بود 
كه دادگاه ش��هر ازمير تركيه اواسط ماه آگوست 
با توجه به وضعيت جس��ماني، حكم زندان وي را 
به حبس خانگي تبديل كرد. در پي تبديل حكم 
بازداش��ت موقت در زندان به حبس خانگي اين 
كشيش، دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا در 
پيامي توييتري تهديد كرد كه به دليل بازداشت 
طوالن��ي مدت اي��ن كش��يش، تركي��ه را هدف 
تحريم هاي س��نگين قرار مي دهد. واشنگتن به 
علت آزاد نشدن آندرو برونسون كشيش امريكايي 
بازداش��ت ش��ده در تركيه، عبدالحميد گل وزير 
دادگستري و سليمان س��ويلو وزير كشور تركيه 
را كه نقش محوري در بازداش��ت و محاكمه اين 
كشيش داش��تند، تحريم كرد و دولت آنكارا نيز 
بطور متقابل وزراي كش��ور و دادگستري امريكا 
را تحت تحريم قرار داد. رايزني و مذاكره مقامات 
تركيه و امريكا براي حل اخت��الف به وجود آمده 
در پ��ي زنداني ش��دن اين كش��يش امريكايي و 
اقدام متقابل دو كش��ور در تحريم وزراي كش��ور 
و دادگس��تري همديگر ادام��ه يافت ول��ي با رد 
درخواس��ت اول امريكا براي آزادي وي از س��وي 
دادگاه و نيز دولت تركيه، رييس جمهوري امريكا 
تعرفه واردات فوالد و آلومينيوم از تركيه را دو برابر 

كرده و بر شدت تنش ها افزود.

كشيش برونسون، جاسوس 
امريكايي در تركيه آزاد شد

جهان

تحريم »داووس در صحرا«
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     دبي�ر كل  و قائ�م مقام ح�زب اعتماد ملي 
مشخص شد؛ تسنيم|

ش��وراي مركزي ح��زب اعتماد مل��ي دبيركل و 
قائم مقام اين حزب را تعيين كردند.نخستين جلسه 
ش��وراي مركزي جديد حزب اعتماد ملي پس از 
برگزاري مجمع عمومي اين حزب، صبح ديروز با 
حضور 51 عضو ش��وراي مركزي و پنج بازرس، در 
دفتر مركزي حزب اعتمادملي برگزار شد.همچنين 
با اجم��اع حضار، آقايان حضرت��ي و گرامي مقدم، 
ب��ه ترتيب به عنوان قائم مقام و س��خنگوي حزب 
اعتمادملي انتخاب شدند. در اين جلسه كه تا اذان 
ظهر ادامه داشت، روساي دفاتر پنج گانه نيز با راي 

اجماعي اعضاي شوراي مركزي انتخاب شدند.

     رييس جمهور به محسن و پرويز اسماعيلي 
تسليت گفت؛ پاد|

رييس جمه��ور در پيام هايي جداگانه با تس��ليت 
درگذش��ت والده پرويز و محسن اسماعيلي، براي 
آن مرحومه رحمت واسعه و همجواري با حضرت 
زهرا )س( و ب��راي عموم بازمان��دگان صبر و اجر 
مسالت كرد.متن پيام روحاني براي پرويز اسماعيلي 
معاون ارتباطات و اطالع رساني دفتر رييس جمهور 
و محسن اسماعيلي عضو شوراي نگهبان و مجلس 
خبرگان رهبري كه به صورت جداگانه منتشر شده 
به شرح زير است: اينجانب مصيبت وارده را به شما 
و خانواده محترم تسليت مي گويم و از درگاه خداوند 
متعال براي آن مادر پاكدامن كه عمري را در ارادت 
به خاندان عصمت و طهارت )ع( و تربيت فرزندان 
صالح س��پري كرده، رحمت واسعه و همجواري با 
حضرت زهرا )س(، براي عم��وم بازماندگان صبر 
و اجر و براي ش��ما سالمتي و مزيد توفيق خدمت 

مسالت دارم.

     مجل�س مس�تقال در م�ورد لواي�ح مالي 
قانون گذاري مي كند؛ ايلنا|

در ش��رايطي كه مس��ووالن بارها تاكيد كرده اند 
كه  اص��الح قانون مقابله با پولش��ويي تغييري در 
فعاليت هاي اي��ران ايجاد نخواهد كرد؛ امام جمعه 
مشهد ديروز در جمع نمازگزاران با اشاره به تصويب 
اليحه مبارزه با تامين مالي تروريس��م در مجلس 
گفت: شوراي امنيت نان خور امريكاست و سازمان 
ملل در اختيار امريكا و اس��تكبار جهاني است. اگر 
اين اليحه به تصويب شوراي امنيت برسد، يعني 
سپاه قدس��ي كه روح دفاع اين كشور است، بايد از 
ارتباطات بانكي و مالي ما حذف شود.س��يد احمد 
علم الهدي گفت: آنگونه كه رهبري در مورد برخي 
كنوانس��يون هاي اخير فرمودند، مجلس رشيد و 
بالغ است و بايد مستقال در موضوعاتي مانند مبارزه 

با تروريسم و پولشويي قانون گذاري كند.

 اليحه »مقابله با خشونت عليه زنان« به قم 
رفت؛ ايرنا|

معاونت زنان و امور خانواده نهاد رياست جمهوري 
درباره روند رسيدگي به اليحه منع خشونت عليه 
زن��ان گفت: اين اليحه به قم فرس��تاده ش��ده كه 
اميدوارم با نتايج خوب بازگردد.معصومه ابتكار در 
پاسخ به س��والي كه چرا اين اليحه براي بررسي به 
شهر قم فرستاه شده است، عنوان كرد: قوه قضاييه 
اين اليحه را براي مشورت به قم فرستاده است كه 
اميدوارم بازگردد. مراكزي كه در استان قم درباره 
زنان و خانواده فعاليت مي كنند طرف مشورت قوه 
قضاييه هس��تند كه اميدوارم اين اليحه با نتيجه 

خوب بازگردد.

 پايان جلسات دادگاه الهه درباره مصادره 
اموال ايران؛ ايرنا|

 بررس��ي ش��كايت ايران مربوط به توقيف اموال و 
دارايي ها و وضع محدوديت هاي غير قانوني عليه 
بانك مركزي جمهوري اس��المي اي��ران و ديگر 
شركت هاي ايراني عليه دولت امريكا كه در ديوان 
بين المللي دادگستري واقع در كاخ صلح شهر الهه 
آغاز شده بود، ديروز پايان يافت. امريكا 2 ميليارد 
دالر از دارايي ها ايران را به اتهام دس��ت داشتن در 
كشته ش��دن چند ده نيروي نظامي اين كشور در 
حمله ب��ه پايگاهي در لبنان توقيف كرده اس��ت. 
چندي پيش دادگاه الهه در حكم اوليه خود براي 
ديگر شكايت ايران از امريكا بر سر تحريم هاي اياالت 

متحده به سود تهران راي داده بود. 

  واكنش غرب به اقدامات ضد حقوق بشري 
عربستان چيست؟؛  تعادل|

 سفير ايران در لندن با اشاره به اخبار نگران كننده 
مرتبط با روزنامه نگار سعودي گفت: آيا غرب باالخره 
حاضر است از سياست استاندارد دوگانه در رابطه با 
نقض فاحش حقوق بشر از سوي عربستان سعودي 
فاصله گرفته و اقدامي انجام دهد؟ حميد بعيدي نژاد 
در صفحه توييتر خود نوشت: مدت هاي مديدي 
است كه عربستان سعودي از هر نوع انتقادي نسبت 
به گس��ترش تروريسم و نقض فاحش حقوق بشر 
مصون است. حاال به نظر مي رسد كه حتي منتقدين 
سعودي در روز روش��ن در خارج از كشور به قتل 
مي رسند. آيا غرب باالخره حاضر است از سياست 
استاندارد دوگانه فاصله گرفته و اقدامي انجام دهد؟

  تشكيل نشست مشترك كنسولي ايران و 
روسيه در مسكو؛ ايلنا|

 ششمين نشست مشترك كنسولي ايران و روسيه 
اين هفته به رياست مديركل كنسولي وزارت امور 
خارجه ايران و رييس دپارتمان كنسولي وزارت 
امور خارجه روسيه در مسكو برگزار خواهد شد. در 
اين نشست موضوعات و مسائل مختلف كنسولي از 
جمله تسريع و تسهيل در صدور رواديد - چگونگي 
اجراي توافقات و تفاهم هاي كنسولي بين دو كشور 
و همكاري در زمينه دسترسي هاي كنسولي جهت 
رسيدگي به مشكالت ايرانيان مقيم و همچنين 
گشايش كنس��ولگري هاي جديد مورد بحث و 

تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

ايران2روي موج خبرها

رهبر معظم انقالب اسالمي در جلسه دو ساعت و نيمه با سران قوا درباره مسائل اقتصادي: 

براي حل مشكل نظام بانكي، نقدينگي، اشتغال وتورم تصميم هاي جدي بگيريد
جلسه سران قواي س��ه گانه با موضوع مسائل اقتصاد 
چهارشنبه شب به مدت دو ساعت و نيم در حضور رهبر 

معظم انقالب اسالمي برگزار شد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري؛ 
حض��رت آيت اهلل خامنه اي در اين جلس��ه با تقدير از 
اهتمام روس��اي قوا و اعضاي شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي براي مش��اركت فعال در جلسات و مباحث، 
وظيفه اصلي اين ش��ورا را تصميم گيري هاي كالن و 
راهگشا در عرصه اقتصاد خواندند و تأكيد كردند: حل 
مشكالت جاري اقتصاد كشور و تأمين نيازهاي عمومي 

مردم، نيازمند كار جهادي و تالش فوق العاده است زيرا 
اين مشكالت به ويژه مش��كل گراني و كاهش قدرت 
خريد، معيش��ت بخش زيادي از مردم به ويژه طبقات 

ضعيف را دچار تنگنا كرده است.
رهبر معظم انقالب اس��المي، اعضاي ش��وراي عالي 
هماهنگي اقتصادي را ب��ه اتخاذ تصميم هاي قاطع و 
راهگشا درخصوص مس��ائل اصلي و چالش هاي مهم 
اقتصاد كشور توصيه موكد كردند و گفتند: براي حل 
برخي مس��ائل كليدي اقتصاد مانند مشكالت نظام 
بانكي، نقدينگي، اشتغال، تورم و فرآيند بودجه ريزي 

بايد تصميم ه��اي جدي و عملياتي بگيريد. ايش��ان 
قواي س��ه گانه به ويژه دولت را به اس��تفاده از نظرات 
و راه حل ه��اي اقتصاددان��ان دلس��وز و فعاالن بخش 
خصوصي فراخواندند و گفتند: ش��رايط كنوني كشور 
موجب شده اس��ت نخبگان و فعاالن دلسوز احساس 
مسووليت مضاعف كنند و ظرفيت ها و داشته هاي علمي 
و تجربي خود را به مسووالن عرضه كنند، بنابراين قدر 
اين فرصت را بدانيد و از پيشنهادهاي فعاالن دانشگاهي 

و اقتصادي استفاده كامل كنيد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تقسيم مشكالت اقتصادي به 

»چالش هاي دروني و ساختاري اقتصاد كشور« و »مسائل 
ناشي از تحريم هاي ظالمانه امريكا« افزودند: در مواجهه 
با هر يك از اين دو بخش، راه حل هاي خردمندانه اي را به 
كار ببنديد كه نتيجه آن، گره گشايي پايدار از زندگي مردم 

و نااميد شدن دشمن از اثرگذاري حربه تحريم باشد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي ب��ا تأكيد بر لزوم هم افزايي 
هر سه قوه و دستگاه هاي مختلف كشور، خاطرنشان 
كردند: هيچ بن بست و مشكل غيرقابل حلي در كشور 
وج��ود ندارد و ما به فضل الهي و با ع��زم و اراده مردم و 
مسووالن، و با اس��تفاده از ظرفيت بي بديل جوانان و 

نخبگان توانمند ايران عزيز و با فعال كردن ظرفيت ها و 
منابع ممتاز كشور، يقينًا بر مشكالت دروني و تحميلي 

فائق خواهيم آمد.
در اين جلسه كه معاون اول رييس جمهور و معاون اول 
رييس قوه قضاييه نيز حضور داشتند، رييس جمهور 
ضمن تش��كر از همكاري و همراهي روساي مجلس و 
قوه قضاييه، گزارشي از جلسات شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي و مصوبات آن براي حل مشكالت مردم بيان 
كرد. همچنين برخي از حاضران در جلسه نيز ديدگاه ها 

و نظرات خود را بيان كردند.

»تعادل« پيشنهاد ارتباط با گروه هاي سياسي ضد تحريم  در امريكا را بررسي مي كند

البي در واشنگتن؛ سياه يا سفيد؟
گروه ايران| 

رييس كميسيون امنيت ملي مجلس پيشنهاد مي كند 
دولت با گروه هاي سياسي امريكايي كه با سياست هاي 
تحريمي ترامپ مخالفند، ارتب��اط برقرار كند. يك ماه 
پيش، عمل به اين پيشنهاد فالحت پيشه، محمد جواد 
ظريف را به مجلس كش��انده بود. 11 شهريور ماه، وزير 
ام��ور خارجه ايران به مجلس آمد، تا به اين س��وال يك 
نماينده اصولگراي مجلس پاسخ دهد كه »چرا او با محافل 

امريكايي ارتباط برقرار كرده است؟« 
س��والي كه ظريف در پاس��خ به آن، پا پس نكشيد و از 
آنچه عمل كرده ب��ود، دفاع كرد. او تاكيد كرد كه هم در 
بنياد جامعه باز س��خنراني كرده، هم در شوراي روابط 
خارجي سنا. همچنين به شوراي آسيايي رفته و با رييس 
كميسيون روابط خارجي سنا هم ديدار كرده است. ظريف 
گفت كه گزارش ديدارهاي خود را هم به مقامات باالتر 

داده، در آينده هم با همين رويكرد ادامه مي دهد. 
زماني هم كه نوبت به راي نمايندگان رسيد تا بگويند 
درباره اين سوال، طرف كه را مي گيرند، با اعالم رضايت 
از پاسخ هاي ظريف، تلويحا به البي سياسي در امريكا 
راي مثبت دادند. شايد گفته هاي اخير رييس كميسيون 
امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس هم به همين 
دليل باش��د. در عين حال كه رويك��رد تعامل گرايانه 
دولت هم تا اندازه اي جواب داده؛ چنانكه اروپايي ها را به 
تالش براي دور زدن سيستم مالي تحت سيطره امريكا 
س��وق داده، در واشنگتن هم صداهاي ضد تحريمي را 
بلند تر از قبل كرده است. اشاره هاي فالحت پيشه هم 

نشان مي دهد پيش��نهاد البي با امريكايي هاي مخالف 
ترامپ از اين فضا نش��ات گرفته اس��ت. به اعتقاد او در 
حال حاضر جريان��ي در امريكا به راه افتاده كه مخالف 
سياست تحريم هاي بي محاباي ترامپ عليه ايران است. 
فالحت پيشه به مخالفت دو موسسه مالي و پولي بزرگ 
امريكا يعني س��يتي گروپ و جي پي مورگان اش��اره 
مي كند كه به گفته او رس��ما اعالم كردند »با سياست 
ترامپ مخالف هستند.« رييس كميسيون امنيت ملي 
اين ها را در كنار هم قرار مي دهد و نتيجه مي گيرد كه 

»دنيا امريكا نيست و امريكا هم ترامپ نيست«.

    ديدار ظريف و كري
فالحت پيشه در حالي اين پيشنهاد را مطرح مي كند كه 
چندي پيش جان كري وزير اسبق امور خارجه امريكا در 
مصاحبه اي اذعان كرده بود كه پس از ترك كاخ س��فيد، 
چندين بار با مقامات ارشد ايراني ديدار كرده است؛ از جمله 
4 ديدار با محمد جواد ظريف. هر چند او تاكيد كرده بود كه 
هدفش از اين ديدارها مشاوره دادن به جواد ظريف، براي 
مواجهه با سياست خارجي دونالد ترامپ نبوده است، بلكه 
خواسته در ديدارهايش متوجه شود »ايران ممكن است 
چه كاري براي بهبود مناسبات منطقه انجام دهد؟ بحران 

يمن چه طور حل مي شود؟ براي صلح در سوريه چه كار 
خواهند كرد؟« با اين حال، كري در گفت وگويش با برنامه 
»نشست روزانه با دانا پرينو« كه از شبكه فاكس نيوز پخش 
مي شود، تكذيب نكرد كه به ايراني ها گفته است، تا پايان 
دوره ترامپ و روي كار آمدن يك رييس جمهور دموكرات 
ديگر منتظر بمانند. اين خبر سر و صداي زيادي در امريكا 
كرد و ترامپ رييس جمهور و پمپئو، وزارت خارجه دولت 

امريكا در توييت هايي به آن واكنش نشان دادند. 
اگرچه در ايران برخي ديدار با شخصي كه ديگر در دولت 
امريكا نقشي ندارد، را زير سوال برده و بي اهميت خواندند؛ 
ام��ا توييت ترامپ در واكنش به اين خبر، نش��ان داد اين 
ديدارها برخالف نگاه مخالفان، به سود سياست خارجي 
ايران است. آنجا كه رييس جمهور امريكا جان كري را متهم 
كرده كه »ديدارهايش با وزير خارجه ايران غيرقانوني بوده و 
اين مالقات ها مي تواند به تالش هاي دولت )دولت ترامپ( 

آسيب بزند.«

    هزينه براي البي
در اي��ن بين اگرچه مخالفان دولت روحاني، او و ظريف را 
متهم به تالش به رابطه با امريكايي ها مي كنند، اما نتيجه 
يك گزارش از س��ايت اصولگراي مشرق نشان مي دهد، 
تالش ها براي البي در امريكا محدود به زمان دولت هاي 
يازدهم و دوازدهم نبوده است. بر اساس اين گزارش، دولت 
محم��ود احمدي نژاد هم براي البي با مقامات سياس��ي 
امريكايي تالش فراواني داشته و براي آن پول هم پرداخت 
كرده اس��ت. س��ايت اصولگراي مش��رق گزارش خود از 

هزينه البي ايران در امريكا را از خروجي وبگاه بنياد »سان 
اليت« گرفته است. بنيادي كه هدفش افزايش شفافيت و 
پاسخگويي در كنگره و قوه مجريه اياالت متحده است و در 
اين راه سايتي به نام »كنگره شفاف« راه اندازي كرده. اين 
سايت از پول هايي كه ديگر كشورها براي البي در امريكا 
هزينه مي كنند گزارش مي دهد. به نوشته مشرق، درباره 
ايران هم چند مورد در اين س��ايت آم��ده كه اولين مورد 
متعلق به فردي است به نام مارك ادموند كالرك كه براي 
نمايندگي ايران در سازمان ملل به صورت ماهيانه اطالعات 
و گزارشات شفاهي پيرامون روابط ايران و امريكا ارايه كرده 
است. همچنين وي از گزينه هاي سياستي دلخواه ايران 
حمايت كرده و با كارشناس��ان سياسي امريكايي درباره 
مسائل مرتبط با سياست هاي اياالت متحده نسبت به عراق 
و ايران مالقات كرده است. همچنين در بخش ديگري از 
گزارش س��ايت اصولگرا آمده است كه »دفتر نمايندگي 
ايران در س��ازمان ملل، آقاي سيد حسين غالمي از دفتر 
نمايندگي و آقاي محمد خزاعي در زمان هاي مختلف با 
آقاي ادموند كالرك تماس داشته اند و براي نمونه در سال 
2۰1۰ از جانب دولت ايران 12 هزار دالر به وي پرداخت 

شده است.«
اين اطالعات نش��ان مي دهد اگر چ��ه برخي در داخل 
مقامات ديپلماتيك ايراني را به ارتباط با مقامات امريكايي 
متهم و از آن به عنوان يك نقطه ضعف ياد مي كنند؛ اما 
اين سياست همواره توسط دولت هاي مختلف در ايران 
پيگيري مي شده؛ چه آن دولت اعتدالگراي روحاني باشد 

چه دولت اصولگراي احمدي نژاد.

با موافقت رييس جمهوري

نرخ ارز زوار اربعين 35  درصد كاهش يافت
» روحاني رييس جمهور ضمن تاكيد بر اهميت حماسه 
حضور عاش��قان امام حس��ين )ع( با پيشنهاد رييس 
كل بان��ك مركزي موافقت ك��رد.« اين عنوان خبري 
اس��ت كه در روزهاي پاياني هفت��ه و در روزهايي كه 
ميليون ها ايراني مهياي شركت در راهپيمايي اربعين 
مي ش��وند، روي خروجي خبرگزاري ها قرار گرفت و 
بالفاصله در شبكه هاي اجتماعي بازتاب هاي وسيعي 
پيدا كرد. هرچند هر س��ال با نزديك تر شدن به موعد 
رس��مي راهپيمايي اربعين؛ دولت تالش مي كرد تا با 
ارايه خدمات خاصي از حركت زائران حرم حس��يني 
حمايت هاي مالي، اعتباري و خدماتي و... صورت دهد؛ 
اما نوسانات دامنه داري كه امسال به دليل گران تر شدن 
نرخ دالر و مشكالت اقتصادي معيشتي مردم ايجاد شد، 
ضرورت حمايت هاي دولتي از اين حركت اعتقادي و 
مذهبي را بيش��تر از هر زمان ديگ��ري مطرح كرد.  بر 
اساس اين اهميت ساختاري بود كه طي هفته هاي اخير 
برخي از مراجع و بزرگان حوزه نيز با ارسال نامه هايي 
جداگانه از رييس جمهوري خواستند كه نسبت به اين 
موضوع توجه بيش��تري داشته باشند. دولت در پاسخ 
به اين دغدغه ها در اولين گام نحوه احتساب پايه پولي 
نرخ ارز مورد نياز زوار را به جاي دالر به ريال تغيير داد 
تا زوار با آرامش بيشتري مهياي سفر شوند. در مرحله 
بعدي عبدالناصر همتي طي نامه اي با اشاره به اهميت 

حماسه اربعين و حضور ميليوني اقشار مختلف مردم در 
اين همايش عاشقان حسيني پيشنهاد داد در محاسبه 
ن��رخ ارز زوار اربعين ٣٥ درصد تخفيف اعمال ش��ود.

روحاني رييس جمهور نيز در پاسخ به اين نامه ضمن 
تاكيد بر اهميت حماسه حضور عاشقان امام حسين 
)ع( با پيشنهاد رييس كل بانك مركزي موافقت كرد. 
براين اساس هزينه ويزاي زوار اربعين حدود 1۰7هزار 
تومان كاهش پي��دا مي كند.بنابراين با تصميم جديد 
دولت قيمت ويزاي اربعين با 1۰7 هزار تومان كاهش 
نسبت به 372 هزار تومان صادر خواهد شد. ضمن اينكه 
آن دسته از ايرانياني كه قبال ويزاي اربعين را اخذ كرده 
باشند و پول بيشتري را پرداخت كرده باشند نيز وجوه 

خود را پس خواهند گرفت. 

    نرخ ارز زوار اربعين 35 درصد كاهش يافت
در آخري��ن روز هفته بود كه خبرگزاري ها خبر دادند، 
عبدالناصر همتي در نامه اي به رييس جمهوري با اشاره 
به اهميت حماسه اربعين حسيني و حضور ميليوني 
اقش��ار مختلف مردم در اين مراسم، پيشنهاد كاهش 

قيمت ويزاي اربعين را مطرح كرده است. 
بر اساس اين گزارش با موافقت رييس جمهوري ايران، 
هزين��ه وي��زاي زوار اربعين حدود 1۰7 ه��زار تومان 

كاهش پيدا كرد.

بر اساس اعالم پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، 
حسن روحاني در پي نوش��ت نامه عبدالناصر همتي 
تاكيد كرد: با توجه به اهميت زيارت س��االر شهيدان 
)ع( به ويژه در ايام زيارتي اربعين و تبديل اين مراس��م 
در سال هاي اخير به راهپيمايي پرشكوه عاشقان اهل 
بيت )ع( و تاثير اين حركت در ياس معاندين و مخالفين 
اسالم عزيز، با پيشنهاد 35 درصد تخفيف نرخ ارز نيما 

موافقت مي شود.
رييس بان��ك مركزي درنامه اي ب��ه رييس جمهوري 
پيشنهاد كرده بود كه اين بانك با بهره گيري از سامانه 
نيما بتواند ب��راي عاش��قان امام حس��ين )ع( كه در 
راهپيمايي عظيم اربعين حسيني حضور مي يابند، 35 
درصد تخفيف نسبت به نرخ نيما، در نظر بگيرد. پيش 
از اين بانك مركزي ايران اع��الم كرده بود كه در حال 
رايزني و هماهنگي با س��اير دستگاه ها براي تامين ارز 
همراه زائران اربعين حسيني )ع( است. امسال رواديد 
الزم براي آيين بزرگداشت اربعين در 19 استان كشور 
صادر مي شود. زائران بايد فقط از طريق دفترهاي مجاز 
حج و زيارت ثبت نام كنند و پيش بيني مي شود امسال 
نيز بيش از 2 ميليون زائر ايراني در ايام اربعين حسيني 
عازم كربالي معلي شوند. براي گراميداشت چهلمين 
روز ش��هادت امام حس��ين )ع( و ياران ايشان هر سال 
آيين مذهبي راهپيمايي اربعين حسيني )ع( به مقصد 

كربال با حضور گروه هاي مردمي از كشورهاي مختلف 
برگزار مي شود. امسال هشتم آبان ماه مصادف با اربعين 
است اما آيين راهپيمايي اين مراسم چند روز پيش از 

آن آغاز مي شود.

 مراسم اربعين امسال را با شكوه تر از گذشته 
برگزار مي كنيم

در همين خصوص حجت االس��الم محمد محمدي 
گلپايگاني رييس دفتر مقام معظم رهبري نيز در جلسه 
شوراي اداري استان ايالم كه به مناسب معارفه نماينده 
جديد ولي فقيه در استان و امام جمعه ايالم برگزار شد، 
گفت: حامل پيام سالم مقام معظم رهبري براي مردم 
استان ايالم و نيابتًا عرض سالم شما مردم مرزدار استان 

ايالم به محضر مقام معظم رهبري هستم.
محم��دي گلپايگاني يكي از افتخارات م��ردم ايالم را 
ميزباني زائران سيدالشهدا نام برد و اذعان داشت: يكي 
ديگر از افتخاراتي كه استان ايالم را سرآمد استان هاي 
ديگر كشور كرده است ميزباني زائران اربعين حسيني 
است كه انتظار آن است اربعين امسال را پرشكوه تر از 

اربعين هاي گذشته برگزار كنيم.
رييس دفتر مق��ام معظم رهبري به امنيت مراس��م 
اربعين حس��يني اش��اره و افزود: در عربستان ساالنه 
بيش 2 ميليون نفر به حج مي روند كه حكام سعودي 

توان برقراري امنيت آنان را ندارند و حادثه اتفاق افتاده 
براي حجاج ايراني نمونه اي از ناتواني حكام س��عودي 
در برقراري امنيت اس��ت اما در ايران و همين استان 
ايالم ساالنه بيش از 4 ميليون زائر به صورت پياده كه 
راهپيمايي به صورت پي��اده خطراتي نيز دارد ولي به 
همت مردم و مسووالن در ايران و عراق تردد و در همه جا 
از آنان پذيرايي اما كوچك ترين حادثه اتفاق نمي افتد.

محم��دي گلپايگاني امنيت زائ��ران اربعين را عنايت 
خداوند دانست و اضافه كرد: برقراري امنيت و خادمي 
اربعين توس��ط اس��تان ايالم افتخار ديگر اين استان 

خوش نام است.
وي مردم ايالم را دلباخته اهل بيت عصمت و طهارت 
)ع( دانس��ت و افزود: مس��ووالن اس��تان ايالم بدانند 
مردم ايالم سزاوار خدمات بيش از اين هستند و هيچ 
مسوولي حق ندارد در برخورد با ارباب رجوع مماشات 

و كم كاري كند.
محم��دي گلپايگان��ي در پايان از خدمات 17 س��اله 
حجت االسالم لطفي تقدير و از خصايص ايشان به نيكي 
ياد كرد و گفت: امروز سربازي از سنگري به سنگر ديگر 
رفته و سرباز ديگر جاي وي را گرفته است و اين آمدن و 
رفت ها طبيعي بوده و ان شاءاهلل تجارب حجت االسالم 
لطفي براي حفظ نظام و پيش��برد اهداف مقدس آن 

استفاده مي شود.

تحريم ها
ايران را قوي تر مي كند

فرمانده سپاه در واكنش به 
اظهارات ض��د ايراني اخير 
ترامپ گفت: اگ��ر ايران تا 
پيش از اين ق��ادر بود طي 
12 دقيق��ه از منطقه دفاع 
كند، اكنون اين زمان كمتر 
نيز ش��ده اس��ت. س��ردار 
محمد عل��ي جعف��ري، در گفت وگو با ش��بكه يمني 
المسيره گفت: اگر تا پيش از اين، ايران قادر بود در طول 
مدت 12 دقيقه از منطقه غرب آسيا دفاع كند، اكنون 
اين زمان كاهش نيز پيدا كرده اس��ت. در صورتي كه 
تهديدي متوجه ايران شود، تهران از پاسخ به اين تهديد 
حتي در خارج از مرزهاي خود نيز دريغ نمي كند.سردار 
جعفري همچنين به تشريح وضعيت محور مقاومت در 
منطقه پرداخت و اظهار داشت: محور مقاومت پس از 
جنگ هاي سوريه و عراق، اكنون در منطقه قوي تر از 
گذشته شده است. فرمانده سپاه همچنين در بخش 
ديگري از اظهارات خود در خصوص تحريم هاي ضد 
ايراني اياالت متحده امريكا نيز تصريح كرد: اعمال اين 
تحريم ها عليه ته��ران، براي مقامات امريكايي به يك 
موضوع عادي تبديل شده اس��ت. در هر صورت، اين 
تحريم ها، ايران را قوي تر و انس��جام ملي آن را بيش از 

پيش تقويت خواهد كرد.

قوه قضاييه رسيدگي به مفاسد 
اقتصادي را با جديت ادامه دهد
امام جمعه موقت تهران 
با اش��اره به تاثير احتكار 
و فس��اد در زندگي مردم 
از قوه قضاييه خواس��ت 
تا رس��يدگي به مفاس��د 
اقتص��ادي را ب��ه صورت 

جدي دنبال كند.
به گزارش ايرن��ا، آيت اهلل محمد امامي كاش��اني 
گفت: برنامه هايي كه قوه قضاييه درباره رسيدگي 
به جرايم مفسدان اقتصادي دارد، به همين صورت 
و جدي رسيدگي شود و اگرچه عده اي كه دستگير 
شده و در حال محاكمه هستند ولي همه ما وظيفه 
داريم تا در ورطه گرانفروش��ي و احتكار نرويم و به 
جاي اينكه به فكر فرداي خود باش��يم، مشكالت 

مردم را در نظر بگيريم.
او كه از هفته هاي گذش��ته خطب��ه اول خود را به 
مساله فس��اد اختصاص داده، با اس��تناد به آيات 
77 و 78 سوره قصص گفت: خداوند به پيامبرش 
خطاب مي كند آنچه كه نصيب و بهره تو ش��ده را 
براي آخرت ذخيره و البت��ه به دنيا هم توجه كن. 
امام جمعه موقت تهران با اش��اره به همين آيات و 
روايات تاكيد كرد: ريشه فساد از آرزوهاي طوالني 

و كبر و غرور به وجود مي آيد.

تقويت همكاري هاي منطقه اي 
تهران و آنكارا

عبدالرضا رحماني فضلي 
وزي��ر كش��ور در جري��ان 
س��فر به آنكار با استقبال 
س��ليمان س��ويلو وزي��ر 
كش��ور تركي��ه وارد محل 
وزارت كشور تركيه شد. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران،  
رحماني فضلي و س��ويلو در محل دفتر وزير كش��ور 
تركيه ديدار و گفت وگو دو جانبه و مشترك داشتند.

رحماني فضلي با اش��اره به ح��وادث منطقه و حضور 
نيروهاي خارجي تاكيد كرد: معتقديم مسائل منطقه 
بايد توسط خود كشورهاي منطقه حل و فصل شود.

اودر اين ديدار در سخناني با بيان اينكه اين نشست ها 
مي تواند در تقويت همكاري هاي دو كشور موثر باشد، 
اظهارداشت: روساي جمهور دو كشور تا كنون بيش از 7 
بار با يكديگر گفت وگو و جلسه داشتند كه اين تماس ها 
و ديدار ها اراده تهران و آنكار را در گس��ترش روابط به 
خوبي نش��ان مي دهد و اين جزو بيشترين روابط در 
بين كشور هاي منطقه است.او در ادامه افزود: مسائل 
منطقه اي مي تواند از موارد همكاري هاي مش��ترك 
وزارت خانه هاي دو كشور باشد كه بايد بر موضوعات 
مورد عالق��ه گفت وگو ك��رده و به تفاهم برس��يم تا 

همكاري هاي مشترك داشته باشيم.

اجراي CFT روزنه هايي در 
حوزه اقتصادي ايجاد مي كند 
رييس كميسيون امنيت 
ملي و سياس��ت خارجي 
مجلس گفت ك��ه بعد از 
اجراي اليحه الحاق ايران 
به كنوانس��يون مقابله با 
تامي��ن مالي تروريس��م 
CFT  مي توان از يكسري 
روزنه هاي ايجاد شده در حوزه اقتصادي استفاده 
الزم را برد.حشمت اهلل فالحت پيشه در گفت وگو با 
ايس��نا با تاكيد بر اينكه نمي توان اقتصاد را با عوام 
فريبي دنبال كرد، گفت: اقتصاد را مي توان همچون 
ترافيك تعبير كرد كه مقوله هاي خاص خود را دارد. 
ممكن است بيمار در ترافيك گرفتار شود ولي كسي 
نمي تواند به راحتي آن ترافيك را بر هم زده تا بيمار 
به بيمارستان برس��د. اقتصاد هم همين شرايط را 
دارد و بايد براي آن راهكار مناس��ب انديشيد.وي 
افزود: در اين بين تصويب CFT يكسري روزنه ها 
به وجود مي آورد كه دش��منان مي خواس��تند آن 
را ببندند، مجل��س اين اليح��ه را تصويب كرد تا 
بتوان از اين روزنه ها اس��تفاده كنيم چون تجربه 
به ما نش��ان داد كاركردن با نهادهاي بين المللي 
همچون شوراي امنيت، آژانس و الهه فايده داشته 

و نتيجه  مثبت گرفتيم. 

احتمال افزايش نمايندگان زن
 براساس اليحه جامع انتخابات

عض��و فراكس��يون زن��ان 
مجلس ش��وراي اسالمي 
گفت: تالش ما براي افزايش 
مش��اركت سياس��ي زنان 
ادام��ه دارد، احتماال دولت 
در اليح��ه جامع انتخابات 
پيش��نهاد افزاي��ش تعداد 
نمايندگان زن را مطرح مي كند. سيده فاطمه حسيني 
در گفت وگو با ايرنا، با بيان اينكه وضعيت مش��اركت 
سياس��ي زنان در ايران در دو سطح كابينه و مجلس 
شوراي اسالمي مطلوب نيس��ت، از رد طرح افزايش 
تعداد نمايندگان زن مجلس در جلس��ه كميس��يون 

شوراها، خبر داد.
وي با بيان اينكه طرح افزايش تعداد نمايندگان مجلس 
به دليل اخطار قانون اساسي در كميسيون شوراها رد 
شد، گفت: مغايرت اين طرح با قانون اساسي از منظر 
منع هرگونه تبعيض زماني موضوعيت دارد كه زنان و 
مردان در دسترسي به منابع و فرصت ها شرايط عادالنه 

و به دور از تبعيض در همه زمينه ها داشته باشند.
عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسالمي افزود: رفع 
محروميت هاي زنان و نيز چاره سازي براي چالش هاي 
زنان و خانواده با حضور اندك زنان در دولت و نيز حضور 

حدود 6 درصدي زنان در مجلس ممكن نيست.
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قانون از كجا آورده اي 
درانگليس و درايران ؟ 

همسر خانم حاجي اوا آقاي جهانگير حاجيف مدير 
بانك بين المللي جمه��وري آذربايجان بوده كه در 
سال 2016 درباكو به جرم اختالس و كالهبرداري 
به 15 س��ال زندان و پرداخت مع��ادل 39 ميليون 
دالر جريمه محكوم شده است.  اين درحالي است 
كه خانم حاجي اوا بطوريكه بي بي سي گزارش كرده 
است در طول اقامت چند ساله اش در لندن طي ده 
سال گذشته فقط معادل 16 ميليون پوند انگليس از 
فروشگاه معروف هرودز لندن خريد كرده است )يعني 
بطور متوس��ط روزي چهار هزار پوند=روزي هشتاد 
ميليون تومان( كه پول خريد هايي كه مي كرده را از 
طريق سي وپنج كارت اعتباري بانكي كه همسرش 

درآن مدير ارشد بود پرداخت مي كرده است. 
  پول هاي كثيف؟ 

سال هاست كه بدليل هجوم ثروت مندان خارجي 
از روسيه، ايران، چين، كشورهاي آسياي مركزي و 
خليج فارس براي اقامت و خريد خانه در لندن تقاضا 
براي مسكن در لندن افزايش يافته وكمبود مسكن 
موجب شده كه قيمت مسكن در لندن بسيار گران 
شود. بررسي هاي مقامات قضايي، پليس و رسانه هاي 
جمعي و روزنامه نگاران موضوع احتمال »كثيفي« 
پول هايي كه درخريد مسكن درلندن سرمايه گذاري 
مي ش��وند را مطرح كرده اس��ت. ولي قوانين اجازه 
نمي داد كه صاحبان امالك و ثروت كه براي اقامت به 
انگليس مهاجرت كرده اند از اين بابت مورد سئوال قرار 
گيرند. تا اينكه قوانين جديد به اجرا درآمده اند و اين 
اجازه را به دادگاه مي دهد كه از خارجيان ثروت مند 

مقيم انگليس بپرسند »از كجا آورده اي.«
بنابراين، اگر يك ثروتمند خارجي يا خانواده اش كه 
مقيم انگليس هستند و مورد سئوال قرار مي گيرند، 
چنانچه نتوانند ثابت كنند كه ثروت آنها به اصطالح 
حالل است و از راه درست به دست آمده، ممكن است 
با وضعيتي مواجه شوند كه دادگاه عالي انگليس راي 
به مصادره امالك، اموال و دارايي هاي نقدي آنها بدهد. 

  قانون ازكجا آورده اي درايران؟ 
درايران قانوني داريم كه به »قانون از كجا آورده اي« 
شهرت دارد و در واقع عبارت است از »قانون مربوط 
به رسيدگي به دارايي وزراء و كارمندان دولت اعم از 
كشوري و لشگري و شهرداريها و موسسات وابسته 
به آنها« مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره كه در مورخ 
133۷/12/19به تصويب مجلس شوراي ملي وقت 
رسيده اس��ت. حقوق دانان معتقدند كه اين قانون 
از جمله قوانين خوب و پيش��رفته اي بود كه قبل از 
پيروزي انقالب اس��المي براي جلوگيري از فساد، 
اختالس، رشوه و ش��فافيت فعاليت هاي اقتصادي 
تصويب ش��د و معلوم نيس��ت كه چرا قبل و بعد از 
پيروزي انقالب اس��المي و حتي تاكنون به دس��ت 
فراموشي سپرده شده است. آيا زمان آن فرا نرسيده 
است كه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي 
براي اجرايي شدن »قانون از كجا آورده اي« پافشاري 
كنند؟ البته موفقيت و صداقت نمايندگان محترم 
مجلس كه درراس امور قراردارند بستگي به اين دارد 
كه خودشان چقدر عالقه داشته باشند كه به مردم 
بگويند ثروت ش��ان را »ازكجا آورده اند؟« اخيرا يك 
مدير اسبق كه درحال حاضر سمتي سياسي در كشور 
دارد واز منتقدان سرسخت دولت يازدهم و دوازدهم 
)به ويژه وزارت نفت( است، ديگران را متهم به دريافت 
حقوق هاي نجومي از وزارت نفت كرده است . اما، فاش 
شد كه خودش حقوق نجومي بگير بوده و شايد هنوز 
هم هس��ت . عالوه برآن مطرح شد كه در خانه هاي 
سازماني گران قيمتي هم سكونت داشته است. قابل 
توجه است كه ايشان در سمت مديريت ارشد دروزارت 
نفت از خدمات اتومبيل، راننده، تلفن همراه وغيره هم 

برخوردار بوده است. 
دركشورهاي عضو كنوانس��يون هاي شفاف سازي 
فعاليت هاي اقتصادي و سياس��ي اجازه استفاده از 
مس��كن و اتومبيل وس��اير خدماتي كه به نماينده 
مجلس و تمامي كساني كه در نظام اداري، اقتصادي، 
قضايي، لشكري، پليسي، امنيتي، شهرداري و غيره 
دولت��ي يا بخش خصوص��ي داده مي ش��ود، ارزش 
مسكن سازماني و ساير خدمات دريافتي جزو درآمد 
براي استفاده كننده محس��وب مي شوند. بنابراين، 
استفاده كنند بايد ماليات بردرآمد براي دريافتي هاي 
غيرنقدي را نيز پرداخت كند. درحالي كه درايران چه 
در بخش دولتي و چه دربخش خصوصي )يا خصولتي( 
مسووالن محترم در هرسمتي كه هستند هم حقوق 
به اصطالح نجومي مي گيرند و هم چند برابر دريافت 
نقدي ش��ان مزاياي جانبي و غيرشفافي كه ماليات 
بردرآمد هم پرداخت نمي كنند دريافت و اس��تفاده 
مي كنند. نكته اي كه يك كارشناس دلسوز براي نظام 
جمهوري اسالمي ايران مورد توجه قرار مي دهد اين 
واقعيت اس��ت كه اين آقايان نجومي بگير اگر خوب 
مديريت كرده بودند شرايط اقتصادي و بين المللي 
نظام جمهوري اسالمي ايران اين نبود كه امروز مردم 

با آن دست به گريبان هستند. 
آيا مردمي كه درحال حاض��ر مقام معظم رهبري 
جمهوري اسالمي با تأكيد بر اينكه مشكالت جاري 
اقتصاد كشور، به ويژه مشكل گراني و كاهش قدرت 
خريد، معيشت بخش زيادي از مردم به ويژه طبقات 
ضعيف را دچار تنگنا كرده، ح��ق دارند كه رفتار و 
گفتار نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي 
و س��اير مس��ووالن بلند پايه نظام را به شدت مورد 
سئوال قرار بدهند و پاسخ مناسب را طلب نمايند؟ . 
مقام معظم رهبري درروزچهارشنبه 18 مهرماه 9۷ 
از سران سه قوه خواسته اند »تصميم هاي جدي« 
بگيرند. كارشناسان معتقدند كه مهم ترين تصميم 
جدي كه بايد سران محترم سه قوه بگيرند تا اعتماد 
عمومي را نسبت به تصميماتي كه مي گيرند افزايش 
دهند، اجراي تمام و كمال »قانون از كجا آورده اي« 
است كه خوبست از خودش��ان شروع كنند و بهتر 
اس��ت كه از نماين��دگان محترم مجلس ش��وراي 
اسالمي و قوه قضاييه شروع شود. زيرا، اگر اين دوقوه 
محترم شفاف و سالم عمل كنند، قوه مجريه بطور 

خودكار شفاف و فساد ناپذير عمل خواهد كرد.

ادامه از صفحه اول 3 كالن

آمارهايبانكمركزيخبرميدهند

انتقادوحيدمحموديازفرصتسوزيدولتدرتعديلقيمتها:

بار سنگين بودجه بر دوش اوراق!

اكنون وقت افزايش قيمت بنزين نيست

بانك مركزي، با انتش��ار گزارش پن��ج ماهه گزيده 
آمارهاي اقتصادي پرده از چگونگي تغييرات برخي 
از ش��اخص هاي كالن اقتصادي كش��ور برداش��ت. 
اين آمارها قب��ل از هر چيز از ميزان باالي كس��ري 
بودجه در بخش مالي خبر مي ده��د. بطور كلي هر 
چند درآمدهاي نفتي در پنج ماهه نخس��ت امسال 
رشدي چشمگير داش��ته اما افزايش 102 درصدي 
هزينه دولت س��بب ش��ده تا افزايش درآمد نه تنها 
كسري بودجه را كمتر كند، بلكه بر ميزان آن افزوده 
است. از آن جايي كه دولت در ايران خود بزرگ ترين 
مصرف كننده است، افزايش قيمت ها همواره بودجه 
آن را متاث��ر مي كند و به نظر برخي از كارشناس��ان 
همين امر سبب ش��ده تا سياست اصالح قيمتي در 
ايران جواب ندهد و به جاي كاهش مصرف و افزايش 
رقابت پذيري، دولت را بدهكارتر مي كند و بطور كلي 
رشد و توسعه عملي نمي ش��ود. با وجود اين شرايط 
كشور به گونه اي است كه بيش��تر كارشناسان سال 
1398 را س��الي س��خت تر براي دخل و خرج دولت 
مي دانن��د و حتي ميزان نرخ منفي رش��د اقتصادي 
سال آينده نيز از امسال بيشتر خواهد شد. درنتيجه 
دولت بايد براي مش��كالت فعل��ي چاره جويي كند 
و ب��راي كنترل بحران ها در س��ال آين��ده، از امروز 

برنامه ريزي كند.
به گزارش تعادل بر اين اس��اس، مجموع درآمدهاي 
دولت منهاي نفت، در پنج ماه نخس��ت امس��ال در 
حالي 52 هزار و 500 ميليارد تومان اعالم ش��د، كه 
اين رقم با وجود رشد 11.8 درصدي نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته، با مصوبه 91 هزار و 800 ميليارد 
توماني فاصله اي معنا دار دارد. به بيان ديگر مجموع 
درآمدهاي محقق ش��ده تا پايان مرداد، معادل 5۷ 
درصد رقم مصوب در قانون بودجه سال جاري است. 
از سوي ديگر درآمدهاي مالياتي نيز در اين مدت بالغ 
بر 42 هزار و 930 ميليارد تومان اعالم شد كه نسبت 
به مدت زمان مش��ابه در سال گذشته، 16.8 درصد 
باالتر رفته ولي از رقم مصوب 60 هزار و 330 ميليارد 
توماني تنها ۷1 درصد آن در عمل محقق شده است. 
درآمدهاي دولت با وجود مشكالت و نوسان اقتصادي 
نسبت به سال گذشته افزايش يافته اما اين افزايش 
سبب نشده تا پيش بيني هاي دولت محقق شود و از 

اين محل منابع كمتري جذب شده است.
همين امر به نظر مي آيد تبديل به عاملي شد تا دولت 
در هزينه هاي جاري خويش صرفه جويي كند. بر اين 
اساس هر چند قرار بود تا پايان مردادماه دولت معادل 
124 ه��زار و 850 ميليارد توم��ان براي هزينه هاي 
جاري خود صرف كند، تنها 112 هزار و 40 ميليارد 
تومان هزينه كرده است كه البته همين رقم نسبت 
به مدت زمان مشابه در سال 1396 بيش از 25 درصد 
رشد داشته است. رقم 122 هزار ميليارد توماني كه 
دولت در پنج ماهه نخست امسال صرف هزينه هاي 
جاري ك��رده معادل دوبرابر رق��م درآمدهاي دولت 
در همين م��دت بوده اس��ت. درنتيجه صرفه جويي 
دولت با وجود اهميت آن نتوانست به نزديك شدن 
دخل و خرج به يكديگر ياري برساند.در بخش ديگر 
اين گزارش، به درآمده��اي دولت از محل واگذاري 
دارايي هاي س��رمايه اي پرداخته ش��ده كه عمدتا از 
درآمد حاصل از فروش نفت تشكيل مي شود. در اين 

بخش مصوبه براي پنج ماه نخست، درآمد 45 هزار و 
680 ميليارد توماني را پيش بيني كرده بود اما رقمي 
كه در اين مدت به درآمدها اضافه شد معادل 53 هزار 
و 950 ميليارد تومان بود كه به معناي افزايش 61.6 
درصدي درآمدهاي دولت از اين محل نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته است. به بيان ديگر با وجود اينكه 
دولت زير فشارهاي كاخ سفيد براي فروش نفت خود 
با مش��كالتي مواجه شده، اما درآمدها از اين محل با 
وجود كاهش نس��بي فروش افزايش چش��مگيري 
داشته است. در حوزه پرداخت هاي عمراني، عملكرد 
امس��ال دولت به مراتب از سال گذش��ته بهتر بوده 
است. در حالي كه نرخ مصرف پرداختي هاي عمراني 
براي س��ال جاري تا پايان مرداد ماه، برابر با 26 هزار 
و 330 ميلي��ارد تومان بوده، در پنج ماهه نخس��ت 
معادل 24 هزار و 910 ميليارد تومان به آن اختصاص 
يافته كه به معناي افزاي��ش 423 درصدي عملكرد 
دولت در اين بخش نس��بت به مدت مشابه در سال  
گذش��ته بوده است. از مهم ترين انتقاداتي كه گهگاه 
به مديريت اقتصادي دولت مي شد، عدم توجه كافي 
به بودجه عمراني بوده است چرا كه اين بخش يكي 
از اشتغال زاترين بخش هاي بودجه كشور و در كنار 
ان با تقويت زيرس��اخت هاي توليد و افزايش رفاه در 
مناطق دور افتاده و فقير نش��ين، به توسعه پايدار و 

متوازن تر ياري مي رساند. 

  شيب كسري بودجه در حال تندتر ش�دن
در بخش واگذاري دارايي هاي مالي )اوراق( در حالي 
كه بنا بود تا پايان مرداد ماه 26 هزار و ۷۷0 ميليارد 
تومان جذب درآمد شود، اين رقم به 39 هزار و ۷10 
ميليارد تومان رس��يد كه به معن��اي افزايش ۷1.۷ 
درصدي درآمدها از اين محل نسبت به مدت مشابه 
سال گذش��ته بوده اس��ت. در طرف مقابل مجموع 
تملك دارايي ه��اي مالي يا همان سررس��يد اوراق 
و تعه��دات دولت، دو ه��زار و 800 ميلي��ارد تومان 
پرداختي وجود دارد. اين رقم در قانون بودجه و براي 
پنج ماه نخست امسال 13 هزار ميليارد تومان اعالم 
شده بود اما در عمل اين مهم محقق نشد تا عملكرد 
بودجه اي در اين بخش نس��بت به مدت مش��ابه در 
سال گذش��ته 42.4 درصد كاهش داشته باشد. اين 
امر به آن معناس��ت كه دولت در سال جاري بيش از 
پيش بدهكار شده است. بانك جهاني آينده فروشي 
از اين طريق كه به معن��اي پرداخت بدهي با بدهي 
بيشتر است را بازي پانزي ناميده و به دولت ها نسبت 
به استفاده از ابزارهاي مالي در اين رابطه هشدارهاي 
جدي داده اس��ت. به هر روي در اي��ن بخش دولت 
بيش��تر از رقم قانون بودجه س��ال ج��اري، دارايي 
مالي واگذار كرد و چندين برابر كمتر از رقم مصوب 

دارايي هاي مالي و تعهدات خود را تسويه كرد.
بررس��ي اين ارقام نش��ان مي دهد كه شيب كسري 
بودجه امس��ال به مراتب بيشتر از سال هاي گذشته 
اس��ت و در پنج ماهه نخس��ت امسال كس��ري تراز 
عملياتي و س��رمايه اي به 36 ه��زار و 910 ميليارد 
تومان افزايش يافته است. اين در حالي است كه رقم 
فوق نس��بت به مدت زمان مش��ابه در سال گذشته 
102 درص��د رش��د كرده اس��ت. با توجه ب��ه اينكه 
پيش بيني نهاده��اي مختلف داخل��ي مانند مركز 

پژوهش ه��اي مجلس و نهاده��اي بين المللي چون 
صندوق بين المللي پول از منفي شدن رشد اقتصادي 
كشور تا پايان سال خبر مي دهند و تحريم هاي كاخ 
سفيد نيز از آبان ماه به شكل كامل به مرحله اجرا در 
مي آيند، افزايش كس��ري بودجه در ماه هاي پاياني 
سال بسيار محتمل است. با توجه به اينكه تحريم هاي 
امريكا درآمدهاي نفتي را نشانه گرفته است، احتماال 
تنها بخش درآمد زا براي دولت، ماليات ها خواهند بود 
ولي بايد توجه داش��ت، درآمدهاي مالياتي تابعي از 
وضعيت كالن اقتصاد كشور است و چنانچه وضعيت 
اقتصادي كشور مشابه پيش بيني نهادهاي مختلف 
ش��ود، آن گاه قطعا ميزان درآمدهاي مالياتي را نيز 
تح��ت تاثير قرار مي ده��د. با بس��ته و نيمه تعطيل 
ش��دن بنگاه هاي توليد و رش��د منفي اقتصاد كه به 
معناي كوچك شدن ابعاد اقتصاد كشور است، اخذ 
درآمدهاي مالياتي خود تبديل به عاملي براي تسريع 
ركود و عميق كردن مشكالت توليد در كشور خواهد 
بود.مجموع درآمد و واگذاري هاي سرمايه اي دولت 
)فر وش نفت( نسبت به كل پرداخت هاي هزينه اي، 
46.9 درصد اعالم شد. دولت در بودجه تصويب كرده 
بود تا از اين محل ۷3.5 درصد از هزينه هاي خود را 
بپردازد ولي در عمل چنين اتفاقي نيفتاد بلكه سهم 
اين بخش نس��بت به دو س��ال 1396 و 1395 هم 
نزولي بوده است. در سال 1396 مجموعه درآمدها 

به پرداخت هاي هزينه اي 52.5 درصد بود و اين رقم 
براي سال 1395 به بيش از 60 درصد هم مي رسيد. 
همچنين مجموع ماليات ها به پرداخت هاي هزينه اي 
38.3 درصد بوده كه در اي��ن بخش نيز درآمدهاي 
دولت نسبت به هزينه ها در س��ال هاي گذشته آب 
رفته است. مجموع درآمدها و واگذاري دارايي هاي 
سرمايه اي به مجموع پرداخت هاي هزينه اي و تملك 
دارايي هاي سرمايه اي نيز از رقم مصوبه 5 ماهه يعني 

90.9 درصد تنها ۷۷.۷ درصد بوده است. 

  ماليات غير مستقيم بيش از 
ماليات هاي مستقيم

در بخش درآمدهاي مالياتي، ماليات هاي مس��تقيم 
44.3 درص��د از كل درآمده��اي اين بخ��ش را كه 
معادل 19 هزار و 40 ميليارد تومان بود را تش��كيل 
 داده اس��ت. در قان��ون بودج��ه بنا بود اي��ن رقم به
26 ه��زار و 9۷0 ميليارد تومان برس��د كه در عمل 
ممكن نش��د. درآمده��اي حاص��ل از ماليات هاي 
مستقيم در پنج ماه نخس��ت امسال نسبت به مدت 
مشابه در سال گذش��ته -3.4 درصد كاهش داشته 
است. در اين بخش ماليات اشخاص حقوقي با كاهش 
15.1 درصدي نس��بت به سال گذش��ته همچنان 
پيشتاز جذب بيش��ترين درآمدهاي مالياتي دولت 
است. با وجود اينكه دولت براي اين بخش درآمدي 

1۷ هزار و 250 ميليارد توماني پيش بيني كرده بود، 
در عمل تنها 10 هزار و 1۷0 ميليارد تومان آن ممكن 
ش��د. همچنين از محل ماليات بر درآمد نيز، دولت 
توانست هفت هزار و 420 ميليارد تومان درآمدزايي 
كند كه نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته 
11.۷ درصد رشد كرده است. از محل ماليات بر ارث 
نيز نسبت به پايان مرداد ماه سال 1396، درآمدهاي 
دولت 34.3 درصد افزايش پيدا كرد و به رقم هزار و 

450 ميليارد تومان بالغ شد.
دولت تصور مي كرد از جمع ماليات هاي غير مستقيم 
نيز 33 ه��زار و 360 ميليارد تومان ت��ا پايان مرداد 
م��اه درآمدزايي كند اما اين رقم محقق نش��د و تنها 
 23 هزار و 900 ميليارد تومان درآمد حاصل ش��د.
 با وجود اين مجموع درآمدهاي اين بخش نسبت به 
مدت زمان مش��ابه در سال 1396 رشدي چشمگير 
و بيش از 40 درصدي داش��ته اس��ت. در اين بخش 
ماليات ب��ر واردات از رقم 12 ه��زار و 400 ميليارد 
توماني پيش بيني ش��ده در بودج��ه، 6 هزار و 350 
ميليارد تومان درآمد كسب كرد اما همين رقم نسبت 
به پنج ماهه نخست سال گذش��ته از افزايش 88.۷ 
درصدي خبر مي دهد. همچنين ميزان درآمد ماليات 
بر كاالها و خدمات نيز 1۷ هزار و 550 ميليارد تومان 
اعالم ش��د كه از اين بخش نيز درآمد حاصله دولت 
28.3 درصد در قياس با سال گذشته افزايش يافت.

گروه اقتصاد كالن|
وحيد محمودي، كارشناس اقتصادي با تاييد 
ضرورت افزايش قيمت تدريجي بنزين، معتقد 
اس�ت: اين تعديل قيمتي اگر هم�راه با ديگر 
اصالحات نهادي صورت نگيرد نمي تواند هيچ 
تاثيري در هزينه ه�اي دولت و كاهش مصرف 
بنزين داشته باشد. به گفته محمودي مصرف 
بنزين در كشور به دليل برخي ناكارآمدي هاي 
نهادي نوعي چسبندگي پيدا كرده كه ارتباطي 
با عوامل فردي ندارد كه بخواهد با انگيزه هاي 
قيمتي كاهش ياب�د. وي معتقد اس�ت از نظر 
اقتصاد سياسي هم تا كش�ور نتواند ارتباط و 
تعامل منطقي و دوستانه اي با دنيا داشته باشد 
و از اين طريق به مبادله تكنولوژي بپردازيم و 
هزينه مبادل�ه را كاهش دهيم هيچ تصميمي 
مانن�د افزايش ص�رف قيمت ه�ا نمي تواند به 

كاهش مصرف انرژي منتهي شود.
محم��ودي در گفت وگ��و ب��ا »تع��ادل« درب��اره 
زمزمه ه��اي افزايش قيمت بنزي��ن گفت: قيمت 
بنزين هم نسبت به فوب خليج فارس و هم هزينه 
تمام شده آن بس��يار پايين است، حتي اگر از نظر 
اقتص��اد اجتماعي و عدالت هم ن��گاه كنيم اتالف 
منابع ملي ضدعدالت اس��ت. لذا اگ��ر قيمت ها به 
صورت تدريج��ي منطقي و واقعي ش��ود طبيعتا 
به تخصيص بهينه مناب��ع كمك مي كند و در يك 
پلتفرم اصولي مي تواند به عدالت هم منتهي شود. 
اما مس��اله اين است كه مسووالن به موقع تصميم 
نمي گيرند يا موقعي تصميم مي گيرند كه شرايط 
در بدترين ش��كل ممكن قرار دارد. سابقه تاريخي 
افزاي��ش قيمت بنزي��ن را اگر ن��گاه كنيم متوجه 
مي شويم كه در قانون برنامه سوم پيش بيني شده 
بود كه قيمت حامل هاي انرژي به صورت تدريجي 
افزايش يابد و در يك افقي كه در برنامه ديده شده 

بود به قيمت فوب خليج فارس برسد.
وي ادام��ه داد: اما برخي مس��ووالن و متخصصان 
اقتصادي كه عمال نگاه دولتي-سوسياليس��تي با 

اين نگاه ك��ه افزايش قيمت بنزي��ن ضد عدالت و 
همين طور منجر به افزايش قيمت كاالها مي شود، 
اين طرح را از برنامه س��وم حذف كردند و سياست 
تثبيت قيم��ت را در پيش گرفتن��د. بعدها تجربه 
نش��ان داد كه ب��ا اينكه قيمت حامل ه��اي انرژي 
ثابت ماند، ت��ورم افزايش يافت. بعد از اين اتفاقات 
در دول��ت احمدي نژاد سياس��ت هاي هدفمندي 
يارانه ه��ا در پيش گرفته ش��د ك��ه در چارچوب 
آن برنام��ه افزايش قيمت حامل ه��اي انرژي قرار 
داشت، اما با اين حال سياست مذكور هم استمرار 
پيدا نكرد. در دول��ت روحاني نيز باز بحث افزايش 
تدريجي قيمت  حامل ها گرم شد اما در دولت نيز 
تا زماني كه بودجه 9۷ تصويب ش��د، بطور قانوني 
س��ند يا دس��تورالعملي در اين زمينه به تصويب 
نرسيد.در بودجه 9۷ مصوب شد كه قيمت بنزين 
افزايش يابد اما اعتراضات دي ماه 96 و مالحظاتي 
 ديگر موجب شد كه دولت و مجلس از اين تصميم 

منصرف شدند. 
عضو هيات علمي گروه مديريت دانش��گاه تهران 
گفت: امروز از يك طرف ش��رايطي مانند قاچاق، 

مصرف غيربهين��ه و هزينه فرص��ت منابع اقتضا 
مي كند كه قيمت بنزي��ن افزايش يابد اما از طرف 
ديگر در شرايطي قرار داريم كه به دليل تصميمات 
غلطي كه در حوزه پولي گرفته ش��ده اين اقدام با 
خطر روبه رو شده است.به بيان ديگر رشد 1600 
تريليوني نقدينگي و افزاي��ش قيمت ارز و آثار آن 
بر افزايش قيمت كاالها ش��رايطي فراهم كرده كه 
هرنوع افزايش قيمت در حامل هاي انرژي در اين 
ش��رايط آثار منفي خود را خواهد گذاشت. با اين 
حال اعتقادم اين اس��ت كه اصالحات قيمتي بايد 
صورت بگيرد با اين شرط كه همراه ديگر اصالحات 
باشد و صعود قيمت هم به صورت تدريجي و در يك 

بازه زماني 4 تا 5 سال صورت گيرد.
وي ادامه داد: طبيعتا اگر ب��ه قيمت بنزين از نظر 
مصرف نگاه كنيم مي بينيم كه بيش��تر مصرف از 
س��وي دهك هاي متوسط به باال صورت مي گيرد. 
لذا افزاي��ش قيمت حامل هاي انرژي بيش��تر اين 
دهك ه��ا را تحت تاثي��ر قرار مي ده��د، البته بايد 
در نظر داش��ت اين افزايش قيمت مي تواند آثاري 
را به لح��اظ تورمي به بار بياورد و بيش��تر متوجه 

دهك هاي پايين خواهد شد و دولت بايد براي اين 
موضوع هم برنامه ريزي كند. اگر تورم مس��كن را 
كنار بگذاريم، رش��د تورم مهرماه امسال نسبت به 
مهر سال گذشته حدود 50 درصد بوده است و لذا 
با اين شرايط كاهش قيمت ريال، طبيعي است كه 
قيمت 1000 توماني بنزين توجيهي ندارد و بايد به 

صورت تدريجي اين تصميم گرفته شود.
وي در پاس��خ به اين انتقاد كه تجربه هاي گذشته 
آزادس��ازي قيمت حامل ها هيچ كدام نتوانست به 
اهداف مورد نظر خود برس��د، اظه��ار كرد. ما بايد 
در همه حوزه ها تصميمات هماهنگي بگيريم كه 
برآيند آنها نتايج مثبتي داشته باشد. من هم اعتقاد 
ندارم كه اكنون اقتصاد كشش��ي داشته باشد كه 
بتوانيم قيمت ها را به فوب خليج فارس برس��انيم 
ولي با اين حال تعديل در قيمت ها ضروري است. 
در زمينه دس��تمزد هم بايد بر اساس قدرت خريد 
تعديل صورت گيرد و اگر كشور اكنون در وضعيت 
ركود تورمي قرار نداش��ت باي��د در اين بخش هم 
افزايش صورت مي گرفت.اما مي دانيم كه افزايش 
در دستمزدها هم آثار تورمي خود را خواهد داشت 
و به هيمن خاطر ش��رايط براي چنين اصالحاتي 

به شدت سخت است. 
وي ادامه داد: اين بدين معني نيست كه ما صورت 
مس��اله را پاك كني��م، باالخره بخش��ي از عوامل 
مصرف در كش��ور ما مربوط به قيمت است، بخش 
ديگ��ر آن به س��اير اصالحات س��اختاري مربوط 
مي شود كه بايد صورت گيرد. زماني مي بينيم كه 
قيمت بنزين را صددرصد افزايش مي دهيم بطوري 
كه بودجه خان��وار در بخش انرژي به همان ميزان 
افزايش نيابد، به اين صورت كه خودروهاي ساخت 
داخل و بي كيفيت و پرمصرف هستند و اگر مصرف 
خودروها را ب��ا اس��تفاده از تكنولوژي هاي باالتر 
كاهش مي داديم يا استفاده از خودروهاي خارجي 
امكانپذير مي ش��د، مصرف كاهش شديدي پيدا 
مي كرد و با افزايش قيمت بنزين، بودجه يا هزينه 

خانوار در بخش انرژي تغييري نمي كرد. 

او ادام��ه داد: بنابراي��ن بخش زي��ادي از اين عدم 
انعطاف در مقدار مصرف به دليل عوامل ساختاري 
و غير فردي است كه تغيير در آن نيازمند تغييرات 
نهادي در جامعه اس��ت. به همين دليل اس��ت كه 
گفته مي شود نظريه هاي نئوكالسيك در اقتصاد 
در بس��ترهاي نهادي متف��اوت نتاي��ج متفاوتي 
به ب��ار م��ي آورد. اين موض��وع به خاط��ر همين 
محدوديت هاي نهادي بود ك��ه ديديم با اينكه در 
دوره احمدي ن��ژاد قيم��ت بنزي��ن از 100 تومان 
به 1000 تومان رس��يد اما ميزان مصرف آن هيچ 
تغييري نكرد. اين ناكامي به دليل محدوديت هاي 
نه��ادي رخ داده اس��ت و به همي��ن خاطر در يك 
جامع��ه تا زماني ك��ه اصالحات قيمت��ي همراه با 
اصالحات س��اختاري و نهادي نباش��د نمي تواند 

تاثيرگذار باشد. 
اين اقتص��اددان اظهار كرد: بنا ب��ر مالحظاتي كه 
گفته شد بايد سياست قيمتي بتواند اثر بگذارد اگر 
به تجربه برنامه هدفمن��دي يارانه ها رجوع كنيم، 
در اين برنامه هدف اص��الح قيمتي بود و قرار بود 
بيشتر طرف عرضه را تحت تاثير قرار دهد تا طرف 
تقاضا به ش��كلي كه با همكاري دولت تكنولوژي 
توليدكنندگان به روز ش��ود و مصرف انرژي آنها از 
اين طريق كاهش يابد. اما با اين حال هيچ يارانه اي 
به توليدكننده ها داده نشد و حتي اگر هم دريافت 
مي كرد ش��رايط ص��الح تكنولوژيك را نداش��ت 
 چون هم با توجه به تحري��م امكان خريد و انتقال 
ماشين آالت وجود نداش��ت و هم اينكه در كشور 
ما موضوع تحقيق و توسعه بسيار مهجور است.در 
چنين شرايطي توليد با مصرف باال انجام مي شود و 
اقتصاد در بخش كاهش مصرف با انعطاف ناپذيري 
روبه رو مي شود. از نظر اقتصاد سياسي هم تا كشور 
نتواند ارتباط و تعامل منطقي و دوستانه اي با دنيا 
داش��ته باش��د و از اين طريق به مبادله تكنولوژي 
بپردازيم و هزين��ه مبادله را كاه��ش دهيم هيچ 
تصميمي مانند افزايش صرف قيمت ها نمي تواند 

به كاهش مصرف انرژي منتهي شود.
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  بررسي آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد كه شيب كسري بودجه امسال به مراتب بيشتر از سال هاي گذشته است و در پنج ماهه نخست امسال 
كسري تراز عملياتي و سرمايه اي به 36 هزار و 910 ميليارد تومان افيزايش يافته است. اين در حالي است كه رقم فوق نسبت به مدت زمان مشابه در 
سال گذشته 102 درصد رشد كرده است. با توجه به اينكه پيش بيني نهادهاي مختلف داخلي مانند مركز پژوهش هاي مجلس و نهادهاي بين المللي 
چون صندوق بين المللي پول از منفي شدن رشد اقتصادي كشور تا پايان سال خبر مي دهند و تحريم هاي كاخ سفيد نيز از آبان ماه به شكل كامل به 

مرحله اجرا در مي آيند، افزايش كسري بودجه در ماه هاي پاياني سال بسيار محتمل است.

برش



بانك و بيمه4يادداشت
آسيب شناسي بدهي بانك  ها 

به بانك مركزي
مهدي هاديان| كارشناس بانكي |

كاهش حسابداري بدهي بانك  ها به بانك مركزي از 
طريق تهاتر بدهي  هاي بخش دولتي، جايگزيني براي 
اصالحات ساختاري نظام بانكي به منظور كاهش 

مشكالت آنها و بهبود ثبات مالي نيست.
در اقتصاد ايران از اواسط دهه ۱۳۸۰، بدهي بانك  ها 
به بانك مركزي به يك روند دايمي و فزاينده تبديل 
شده و در سال  هاي اخير نيز به مرز هشدار رسيده 
است. يكي از مواردي كه بعضاً به عنوان دليل بروز 
اين پديده ذكر مي  شود، تصويب قانون ممنوعيت 
استقراض دولت از بانك مركزي و شبكه بانكي در 
»بند ب ماده ۲ قانون برنامه چهارم توسعه« مورخ 

۱۱ شهريور ۱۳۸۳ است.
در قالب اين رويكرد، استدالل مي شود، هر چند كه 
با ابالغ قانون مذكور به مرور بدهي بخش دولتي به 
بانك مركزي كاهش يافت ول��ي عدم بازپرداخت 
بدهي بخش دولتي به بانك ها سبب شد كه در عمل 
بدهي بخش دولتي به بانك ها افزايش يابد. در نتيجه، 
از آنجا كه بانك ها نيز از منابع كافي براي انجام تكاليف 
و تعهدات مالي دولت برخوردار نيستند، به منابع بانك 
مركزي متوسل شده  اند. در اين يادداشت سعي شده 

است به ارزيابي اين موضوع پرداخته  شود.
طبق نماگرهاي پولي، خالص بدهي بخش دولتي به 
بانك مركزي از حدود ۶۰ درصد پايه پولي در سال 
۱۳۸۲ به حدود ۵ درصد در خردادماه سال جاري 
كاهش يافته است؛ در مقابل طي همين مدت، بدهي 
بانك ه��ا به بانك مركزي از ح��دود ۲۰ درصد پايه 
پولي به حدود ۶۰ درصد )معادل ۱۴۰ هزار ميليارد 
تومان( افزيش يافته اس��ت. عالوه بر اين، در حالي 
كه از مجموع ۱۳ هزار ميليارد تومان خالص بدهي 
بخش دولتي به سيستم بانكي )مجموع بانك مركزي 
و شبكه بانكي( در سال ۱۳۸۲، حدود ۶۰ درصد آن 
بدهي به بانك مركزي و ۴۰ درصد آن نيز بدهي به 
شبكه بانكي بوده است، در خرداد ماه سال جاري از 
مجموع ۱۹۵ هزار ميليارد تومان خالص بدهي بخش 
دولتي به سيستم بانكي حداكثر ۵ درصد آن بدهي 
به بانك مركزي و ۹۵ درصد مابقي بدهي به شبكه 

بانكي بوده است.
در نتيجه، آمارهاي فوق بيانگر آن است كه هر چند 
هدف قانون گ��ذار از تصويب قانون مذكور، كاهش 
س��لطه مالي، ترغيب دولت به مديريت بدهي  ها و 
هزينه  ها و اس��تفاده از ساير روش  هاي تامين مالي 
مانند انتشار اوراق مش��اركت بوده است، اما عماًل 
كانال تامين منابع كسري بودجه از بانك مركزي به 
شبكه بانكي تغيير يافته است و در واقع افزايش بدهي 
بانك ها به بانك مركزي جانش��ين كاهش خالص 

بدهي بخش دولتي به بانك مركزي شده است.
بر اس��اس اين رويكرد، به نظر مقصر اصلي افزايش 
بدهي بانك ها به بانك مركزي، سلطه مالي دولت 
اس��ت و به همين جهت قرار اس��ت كه براي حل 
همزمان مشكالت ترازنامه بانك ها، بخشي از بدهي 
بانك  ها به بانك مركزي در قالب يك چرخه با بدهي 
دولت به پيمانكاران و بدهي پيمانكاران به بانك ها 
تهاتر ش��ود. در اين خصوص چند نكته الزم به ذكر 

است: 
۱- ارقام فوق تجميع  شده و در سطح شبكه بانكي 
است، در حالي كه اگر بصورت انفرادي و در سطح 
يك بانك بررسي ش��ود، ممكن است بين بدهي 
آن به بانك مركزي و خالص مطالبات آن از دولت 
ارتباطي وجود نداشته باش��د. بنابراين، هر چند 
كه ممكن است بخشي از افزايش بدهي بانك ها 
به بان��ك مركزي ناش��ي از افزايش بدهي بخش 
دولتي به بانك ها باشد، اما اين امر لزومًا براي همه 
بانك  ها به ويژه بانك  هاي تجاري صحيح نيست. 
يكي از داليل اصلي افزايش بدهي اين بانك  ها به 
بانك مركزي علي  الخصوص در چند سال اخير، 
ريشه در افزايش هزينه  هاي تامين مالي و تضعيف 
س��اختار ترازنامه ناشي از پرداخت  بهره  هاي باال 
به س��پرده  هاي بانكي و بازي  هاي پانزي گونه در 
جذب سپرده توس��ط برخي بانك ها و موسسات 

اعتباري ناسالم دارد.
۲- طي دوره مورد بررسي، با وجود افزايش شديد 
خالص بدهي  هاي بخش دولتي به سيستم بانكي، 
س��هم آن از نقدينگي تقريبًا نصف ش��ده و از ۲۵ 
درصد به ۱۲ درصد كاهش يافته اس��ت. عالوه بر 
اين، سهم بدهي بخش دولتي از دارايي بانك  ها در 
سال ۱۳۸۲ حدود ۹ درصد بوده كه در حال حاضر 
نيز همان ميزان است. در مقابل يكي از اقالمي كه 
سهم آن در نقدينگي و همچنين دارايي بانك ها 
به ط��ور معناداري افزايش يافته اس��ت »س��اير 
دارايي  ها« است كه عمدتا بحث دارايي  هاي ثابت، 

امالك و مستغالت است.
بديهي است در شرايطي كه بخشي از دارايي  هاي 
ثابت بانك ها در دوره اي به دليل شرايط ركودي بازار 
دچار انجماد شده و قابليت نقدشوندگي نداشته و 
عالوه بر آن نسبت قابل توجهي از تسهيالت اعطايي 
آنها نيز معوق و غيرجاري است، كيفيت دارايي  هاي 
بانك  ها كاهش يافته و ظرفيت وام دهي آنها به شدت 

كاهش مي بابد.
تحت اين ش��رايط، بانك مركزي به عنوان آخرين 
وام  دهنده ناچار به تامين كسري منابع بانك  ها و در 
نتيجه افزايش بدهي آنها مي  شود. بنابراين، ارتباط 
كليت مساله افزايش بدهي بانك  ها به موضوع سلطه 
مالي دولت تمام واقعيت نيست. در چنين فضايي نيز 
صرف رويكرد حسابداري به بدهي دولت به بانك  ها و 
بانك مركزي و تالش براي تهاتر آن كمكي به انضباط 

پولي نخواهد كرد.
بايد توجه داش��ت كه تهاتر بدهي  ه��ا، جايگزين 
اصالحات ساختاري نظام بانكي نخواهد بود. تا زماني 
كه رابطه دولت با بانك  ه��ا و رابطه بانك  ها با بانك 
مركزي ساماندهي نشود، اين نوع اصالح حساب ها، 
در ثبات پولي و مالي اثربخشي نخواهد داشت و لذا 
مشكالت سيستم بانكي به صورت يك سيكل معيوب 

و فزاينده در حال گسترش خواهد بود.

300 هزار ميليارد تومان بدهي دولت، مطالبات معوق و اضافه برداشت در بانك هاي خصوصي

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

    بدهي دولت به بانك ها 218 هزار ميليارد تومان شد                       اضافه برداشت بانك ها در مرز 150 هزار ميليارد تومان
داليل رشد اضافه برداشت بانك هاي خصوصي

ثبات در بازار طال و سكه

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |
رقم اضافه برداش��ت يا بده��ي بانك هاي خصوصي 
ب��ه بانك مركزي در مرداد ۹7 در حالي با رش��د ۹۴ 
درصدي در يك س��ال گذش��ته، به رقم ۹۸.۶ هزار 
ميليارد تومان رسيده، كه متناسب با آن بدهي دولت 
به بانك ه��اي خصوصي معادل ۱۰۳ ه��زار ميليارد 
توم��ان و تس��هيالت غيرجاري ي��ا مطالبات معوق 
بانك هاي غيردولتي نيز به رق��م ۱۰۱ هزار ميليارد 
تومان رسيده اس��ت . اين موضوع نشان دهنده اين 
واقعيت اس��ت كه متاثر از افزايش فشار به بانك هاي 
خصوصي ب��راي تس��هيالت دهي و مش��اركت در 
طرح هاي مختلف اس��ت، رش��د بدهي دولت به اين 
بانك ها، اضافه برداشت آنها به بانك مركزي كه عامل 
موثري در رشد پايه پولي و نقدينگي و تورم است نيز 
افزايش يافت��ه و بانك هاي خصوصي اكنون با حدود 
۱۰۰ هزار ميليارد تومان در هر يك از س��ه شاخص 
بدهي به بانك مركزي، مطالبات معوق و بدهي دولت 

به آنها روبرو هستند. 
به گزارش تعادل، براساس گزيده هاي پولي و بانكي 
بان��ك مركزي براي مرداد ۹7 كه به تازگي منتش��ر 
شده، متاثر از رشد مطالبات معوق، مشكوك الوصول، 
سررسيد گذشته، خريد دين و اموال معامالت با رقم 
۱۴۹ هزار ميليارد تومان و همچنين افزايش بدهي 
دولت به بانك ها با رقم ۲۱۸ هزار ميليارد تومان، رقم 
بده��ي بانك ها به بانك مركزي نيز به رقم نزديك به 

۱۴۹ هزار ميليارد تومان رسيده است. 

  وضعيت قابل توجه بانك هاي خصوصي 
 آمارها نش��ان مي دهد كه بدهي بانك ه��اي دولتي و 
تخصصي در يكسال منتهي به مرداد ۹7 با كاهش و رشد 
منفي مواجه شده اند و بانك هاي دولتي با كاهش ۶۴- 
درصدي و بانك هاي تخصصي با كاهش ۳.7- درصدي 
همراه شده اند، اما بدهي بانك هاي غيردولتي و خصوصي 
به شدت رشد كرده و با افزايش ۹۴ درصدي به رقم ۹۸.۶ 
هزار ميليارد تومان رسيده است. اين در حالي است كه 
بانك هاي تخصصي به خاطر طرح هاي مسكن مهر با 
بدهي ۴۶ هزار ميليارد توماني روبرو شده و بانك هاي 
دولتي تنها ۴.۲۸ هزار ميليارد تومان به بانك مركزي 

بدهكار هستند. 
اما رقم اضافه برداشت بانك هاي غيردولتي در يكسال 
اخير رش��د قابل توجه ۹۴ درصدي داشته و نزديك به 
۱۰۰ هزار ميليارد تومان بدهكار بانك مركزي هستند. 
نكته قابل توجه اين است كه تقريبا معادل رقم مطالبات 
معوق، مشكوك الوصول، سررسيد گذشته، خريد دين 
و اموال معامالت كه رقم آن در مرداد ماه ۹7 معادل ۱۴۹ 
هزار ميليارد تومان اعالم ش��ده، ميزان اضافه برداشت 
بانك ها از بانك مركزي نيز دقيقا همان رقم ۱۴۹ هزار 
ميليارد تومان است و نشان دهنده رابطه نزديك بدهي 

بانك ها به بانك مركزي با مطالبات معوق آنهاست. 
رق��م مطالبات معوق، مش��كوك الوصول، سررس��يد 
گذش��ته، خريد دين و اموال معام��الت در بانك هاي 
غيردولتي يا خصوصي در مرداد ۹7 معادل ۱۰۱ هزار 
ميليارد تومان اعالم ش��ده در حالي كه رقم بدهي اين 
بانك ها به بانك مركزي نيز معادل ۹۸.۶ هزار ميليارد 

تومان و كمي كمتر از مطالبات معوق بوده است. 
همچنين بانك هاي تخصصي با بدهي ۴۶ هزار ميليارد 
تومان��ي به بانك مركزي ب��ا ۲۹ هزار ميلي��ارد تومان 
مطالبات معوق، مشكوك الوصول، سررسيد گذشته، 
خريد دين و اموال معامالت مواجه هستند. در بانك هاي 
دولتي تجاري نيز رقم بدهي بانك هاي دولتي به بانك 
مركزي ۴.۲۸ و رقم مطالبات معوق، مشكوك الوصول، 
سررس��يد گذش��ته، خريد دين و اموال معامالت آنها 

معادل ۱۸ هزار ميليارد تومان بوده است. 

از اين لحاظ وضعيت بانك هاي خصوصي يا غير دولتي 
با حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان مطالبات معوق و به 
همان ميزان اضافه برداش��ت از بانك مركزي نيازمند 
توجه فوري است زيرا رشد ۹۴ درصدي اضافه برداشت 
بانك هاي خصوصي و رشد ۱۴ درصدي مطالبات معوق 
آنها در ۵ ماه اول سال ۹7 خود حكايت از فشار زياد به اين 
بانك ها براي پرداخت تسهيالت و انجام عمليات بانكي، 
مشاركت در طرح ها و پرداخت ها و... است كه باعث شده 
هم مطالبات معوق آنها به شدت رشد كند و هم اضافه 
برداشت و هزينه هاي سنگين بدهي اين بانك ها به بانك 
مركزي افزايش يابد و جالب اين است كه براي بسياري 
از كارها از جمله ساماندهي موسسات غيرمجاز ميزان، 
ثامن الحجج،  كمك به پرداخت سپرده هاي بسياري از 
موسسات اعتباري و مشاركت در بسياري از طرح هاي 
هزينه بر، همچنان فشار دولت و سازمان هاي اقتصادي 
و مسووالن روي بانك هاي خصوصي و غيردولتي است. 
در حالي ك��ه بانك هاي غيردولتي بايد از يك س��و به 
استانداردس��ازي صورت هاي مالي و پاس��خ گويي به 
سهامداران خود مشغول باش��ند و از سوي ديگر، بايد 
فشار دولت و هزينه هاي سنگين تسهيالت تكليفي را 
تحمل كنند. جالب اين است كه در اين شرايط بدهي 
دولت به بانك هاي خصوصي نيز به رقم ۱۰۳هزار ميليارد 

تومان رسيده است. 

  بدهي 218 هزار ميليارد توماني دولت
 به بانك ها 

وضعيت بدهي دولت به بانك ها نش��ان مي دهد كه 
از رق��م ۲۸7 هزار ميليارد تومان بدهي بخش دولتي 
به سيس��تم بانكي معادل ۲۵۵ ه��زار ميليارد تومان 
آن بده��ي دول��ت و ۳۲ هزار ميلي��ارد تومان بدهي 
شركت هاي دولتي است.  از سوي ديگر، بدهي بخش 
دولتي به بانك مركزي با رقم ۶۳ هزار ميليارد تومان 
شامل ۳7 هزار ميليارد تومان بدهي دولت و نزديك 
به ۲7 هزار ميليارد تومان بدهي شركت هاي دولتي 
بوده است. همچنين بدهي سنگين ۲۲۳هزار ميليارد 
تومان بخش دولتي به بانك ها شامل ۲۱۸هزار ميليارد 
تومان بدهي دولت به بانك ها و ۵.۴ هزار ميليارد تومان 
بدهي شركت هاي دولتي است كه هر يك از آنها رشد 

بيش از ۳۰ درصدي در يك سال اخير داشته اند. 

  رشد 41 درصدي بدهي دولت
 به بانك هاي خصوصي 

بدهي سنگين ۲۱۸ هزار ميليارد توماني دولت به بانك ها 
نش��ان دهنده ادامه يك مس��ير نامطلوب در بازار پول 
كشور است كه در سال هاي اخير نيز تشديد شده است. 
بانك هاي تخصصي به خاطر مس��كن مهر و طرح هاي 
ديگر حدود ۵۶ هزار ميليارد تومان و بانك هاي دولتي 
به خاطر تسهيالت تكليفي دولت حدود ۵۸ هزار ميليارد 
تومان از دولت طلب دارند اما جالب توجه اين است كه 
بدهي دولت به بانك هاي خصوصي به رقم عظيم ۱۰۳ 
هزار ميليارد توماني با رشد ۴۱ درصدي رسيده است. 

از س��وي ديگر، بدهي بانك ها به بانك مركزي يا اضافه 

برداشت بانك ها متاثر از رشد بدهي دولت و مطالبات 
معوق و تنگناي مالي افزايش زيادي داشته و بانك هاي 
تخصصي با ۴۶ هزار ميليارد تومان و رشد ۳.7- درصدي 
در يك س��ال اخير و بانك هاي دولت��ي با حدود ۴ هزار 
ميليارد تومان اضافه برداشت و ۶۴-درصدي، رشد منفي 
در ميزان اضافه برداشت خود داشته اند. اما برعكس، در 
بانك هاي خصوصي و غيردولتي وضعيت كامال برعكس 
بوده و در يك سال اخير با رشد ۹۴ درصدي، رقم اضافه 
برداشت بانك هاي خصوصي از بانك مركزي به بيش از 

۹۸هزار ميليارد تومان رسيده است. 

  نقدينگي 1646 هزار ميليارد تومان 
بانك مركزي حجم نقدينگي در مردادماه سال جاري 
را بيش از هزار و ۶۴۶ هزار ميليارد تومان اعالم كرد كه 

نسبت به مدت مشابه س��ال قبل ۲۰.۵ درصد افزايش 
نش��ان مي دهد و نس��بت به اسفندماه س��ال گذشته 

7.۶درصد رشد داشته است. 
حجم پول در اي��ن دوره ۲۳۱۵.۹ هزار ميليارد ريال با 
۳۹.7 درصد افزايش نسبت به مردادماه سال قبل بوده 
و حجم شبه پول نيز با ۱7.۹ درصد رشد، ۱۴۱۵۱.۰هزار 
ميليارد ريال است. بر پايه اين گزارش، ميزان دارايي هاي 
خارجي سيستم بانكي در مردادماه امسال ۸۰۳۲.۸ هزار 
ميليارد ريال اعالم شده كه نسبت به مدت مشابه سال 
قب��ل ۳۲.7 درصد افزايش يافته اس��ت. در عين حال، 
بدهي بخش دولتي در دوره مورد بررسي ۲۸7۱.۹ هزار 
ميليارد ريال است كه نس��بت به مرداد ماه سال ۹۶ به 
ميزان ۲۲.۹ درصد رشد يافته است. طبق اعالم بانك 
مركزي، بدهي بخش غيردولتي ۱۱۴۹۶.7 هزار ميليارد 
ريال است كه نشان دهنده ۱۸.۱ درصد رشد نسبت به 
مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال 

گذشته نيز ۵.۳ درصد رشد نشان مي دهد.

  خالصه دارايي ها و بدهي هاي
 بانك مركزي

ميزان دارايي ه��اي خارجي بانك مركزي در مردادماه 
س��ال جاري به ۴۴۹۳.۸ هزار ميليارد ريال رسيد كه 
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل ۲۸.۰ درصد افزايش 
نشان مي دهد. همچنين بدهي بخش دولتي به بانك 
مركزي در دوره مورد بررسي نيز ۶۳7.۹ هزار ميليارد 
ريال بوده كه نش��ان دهنده ۲.۸ درصد افزايش است. 
بدهي هاي ارزي بانك مركزي در مردادماه سال جاري 
۲۱7۹.۵ هزار ميليارد ريال اعالم ش��ده كه نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ۳۳.۴ درصد افزايش يافته است.

  وضعيت دارايي ها و بدهي هاي بانك ها 
و موسسات اعتباري غيربانكي

اين گزارش حاكي اس��ت، ميزان دارايي هاي خارجي 
در اي��ن بخش با ۳۹.۱ درصد رش��د نس��بت به مدت 
مشابه س��ال گذش��ته به ۳۵۳۹.۰ هزار ميليارد ريال 
رسيده و حجم اسكناس و مسكوك نيز با منفي ۴۸.۲ 
درصد، ۳۸.۱ هزار ميليارد ريال است. سپرده بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي نزد بانك مركزي با ۲۲.۴ 
درصد افزايش به ۱7۵۵.۰ هزار ميليارد ريال رس��يد. 
همچنين بدهي بخش غيردولتي نيز در دوره مردادماه 
س��ال ۹7 با ۱۸.۱ درصد رشد، ۱۱۴۹۶.7هزار ميليارد 

ريال است.

  خالصه دارايي ها و بدهي هاي
 بانك هاي تجاري

ميزان دارايي هاي خارجي بانك هاي تجاري كش��ور 
در مردادماه امس��ال ۵۶۱.۴ هزار ميليارد ريال اس��ت 
كه نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته ۵۱.۲ درصد 
رش��د نش��ان مي دهد. س��پرده بانك هاي تجاري نزد 
بان��ك مركزي نيز ۳77.۶ هزار ميلي��ارد ريال بوده كه 
۲۹.۰ درصد افزايش يافته است. جمع كل دارايي هاي 
بانك هاي تجاري در دوره مورد بررسي، ۴۵۹۸.۹ هزار 
ميليارد ريال بوده كه به نسبت مرداد ماه سال ۹۶ داراي 

۲۶ درصد رشد است.

  وضعيت دارايي ها و بدهي هاي 
بانك هاي تخصصي

بر پايه اين گزارش، ميزان دارايي هاي خارجي بانك هاي 
تخصصي در مردادماه سال جاري ۸۴۴.۹ هزار ميليارد 
ريال اس��ت كه نس��بت به دوره مشابه س��ال گذشته 
۳۸.۴درصد رش��د يافته اس��ت. جمع كل دارايي ها و 
بدهي هاي بانك هاي تخصصي در اين دوره رقم ۴۶۲۳.۴ 

هزار ميليارد ريال است كه ۲۰ درصد رشد دارد.

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري | 
در هفته اي كه گذش��ت ش��اهد تح��والت غيرقابل 
پيش بيني در بازار ارز و طال بوديم به طوري كه ناگهان 
با ورود بانك مركزي بازار ارز ش��اهد ريزش ش��ديد 
قيمت ها بود و پس از آن در شرايطي كه اكثريت بازار 
خريدار ارز بودند رش��د قيمت ها اتفاق افتاد و هفته 
گذشته را با نرخ دالر آزاد حول و حوش ۱۵ هزار تومان 
كه عمدتا خريدار ارز بودند به پايان رساند. به گزارش 
تعادل، در اين رابطه عضو هيات مديره اتحاديه طال 
و جواهر با اشاره به اينكه قيمت سكه و طال در هفته 
گذشته جز ظهر چهارشنبه با ثبات نسبي همراه بود، 
اظهار كرد: پيش بيني مي شود تا دوشنبه هفته آتي 

اين روند ادامه پيدا كند.
محمد كش��تي آراي در ارتباط با وضعيت بازار سكه 
و طال در هفته گذش��ته، بيان كرد: در هفته گذشته 
قيمت جهاني طال حدود ۱۲۰۳ دالر بود كه در طول 
هفته نوس��اني در همين حدود را نيز تجربه كرد، اما 
امروز به دليل افت ش��ديد سهام در امريكا با كاهش 
ارزش دالر روبرو هس��تيم و قيم��ت طال به باالترين 

سطح خود طي دو ماه اخير رسيده است.
عضو هيات مديره اتحاديه طال و جواهر در ادامه با بيان 
اينكه متاس��فانه در چهارشنبه هفته گذشته شايعه  
مربوط به رد اليحه CFT در شوراي نگهبان كه منبع 
آن فضاي مجازي بود، موجب شد تا با افزايش يك باره 
قيمت سكه و طال روبرو باشيم، گفت: در بازه زماني 
يك ساعته و تا زمان تكذيب اين شايعه قيمت سكه 
با رشد ۳۰۰ هزار توماني روبرو شد و به چهار ميليون 
و ۸۲۰ هزار تومان نيز رسيد، اما مجددا با تكذيب اين 

شايعه قيمت ها كاهشي شد و به سطح چهار ميليون 
و ۵۰۰ هزار تومان افت كرد.كشتي آراي ادامه داد: در 
طول هفته گذشته در مجموع شاهد قيمت نسبي در 
بازار سكه و طال بوديم و جز يك ساعتي كه سكه در 
ظهر چهارش��نبه به چهار ميليون و ۸۰۰ تومان نيز 
افزايش يافت، قيمت آن در محدوده چهار ميليون و 

۵۰۰ هزار توماني بود. 
به گفته وي در روز پنج شنبه قيمت سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد چهار ميليون و ۴۵۰ هزار تومان، 
س��كه تمام طرح قديم چهار ميلي��ون و ۳۵۰ هزار 
توم��ان، نيم س��كه دو ميليون و ۱۵۰ ه��زار تومان، 
ربع س��كه يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان، سكه يك 
گرمي ۶7۰ هزار تومان، هر گرم طالي ۱۸ عيار ۴۲۳ 
هزار توم��ان و هر مثقال طالي ۱7 عيار يك ميليون 
و ۸۳۲ هزار تومان قيمت دارد. اين در حالي اس��ت 
كه ممنوعيت فعاليت ٩ شركت صرافي به دليل عدم 
رعايت ضوابط در خريد و فروش ارز از س��وي بانك 
مركزي اعمال شد. بنا بر گزارش روابط عمومي بانك 
مركزي در پي عدم رعايت قوانين و ضوابط، مجوز ٢ 
صرافي باطل و ٧ صرافي نيز بين يك تا سه ماه از ادامه 

فعاليت منع و تعليق شدند.
در همي��ن زمينه معاون��ت نظارت بان��ك مركزي، 
از تمامي صرافي ها خواس��ت ضم��ن رعايت دقيق 
مقررات، نسبت به تطبيق فعاليت هاي خود خصوصا 
خريد و فروش ارز با مقررات تعريف شده اقدام كنند.

با افزايش تب خريد و فروش ارز در بازار و توصيه هاي 
كوچه بازاري نسبت به خريد يا فروش ارز، اين سوال 
در ذهن مردم است كه دالر بخريم يا بفروشيم؟ تب 

خريد و فروش ارز ميان م��ردم طي ماه هاي اخير به 
حدي باال گرفت كه در هر جمع و گروهي صحبت از 
دالر و خريد و فروش آن بود و پير و جوان، زن و مرد 
به دنبال قيمت لحظه اي ارز و به خصوص دالر بودند.

اين ج��و رواني و مش��ورت ها و توصيه هاي دهان به 
دهان، باعث ش��د مردم خريدار شوند و دالر و يورو و 
س��اير ارزها، راه بازار به سمت خانه مردم را در پيش 
بگيرند و همين اقدام��ات گاهي غيرتخصصي باعث 
برهم خوردن تعادل بازار ش��د.اما با تغيير شرايط و 
نزولي ش��دن بازار، عده اي فروشنده شدند و عده اي 
خريدار؛ در روزهاي اخير نيز عبدالناصر همتي درباره 
شرايط بازار ارز، اظهار داشت: ارز محصول خوبي براي 
سرمايه گذاري نيست و ريسك بااليي دارد؛ مردم بهتر 
است براي سرمايه گذاري محصوالت ديگري را مورد 

توجه قرار دهند. 
رييس كل بان��ك مركزي افزود: ما ب��ه دنبال ايجاد 
تعادل در بازار هستيم و معتقديم ثبات در بازار بسيار 
مهم است و براي ايجاد آن تمام تالش خود را خواهيم 
كرد. نكته قابل توجه ميزان ارزهاي خانگي است كه 
طبق آمار غير رسمي ۲۰ ميليارد دالر ارز در خانه ها 
حبس شده كه موجب مي شود چندين سوال در ذهن 
ايجاد شود كه آيا ورود مردم عادي به اين بازار از ابتدا 
صحيح بوده يا خير؟ مردم دالر بخرند يا بفروش��ند؟ 
مردم ريال و نقدينگي سرگرداني كه در دست دارند 
را كجا سرمايه گذاري كنند؟ ارزهاي خانگي به سمت 
سيستم بانكي هدايت شود يا خير؟ و بسياري ديگر 
از س��واالت ها و ابهام ها كه اين روزها در ذهن بيشتر 

ايراني ها مرور مي شود.

به گزارش ايِبنا، در همين راس��تا، آيت محمد ولي؛ 
ريي��س اتحاديه طال و جواهر با بيان اينكه دارندگان 
س��رمايه بهترين كارش��ناس براي تشخيص محل 
سرمايه گذاري دارايي خود هس��تند، اظهار داشت: 
توصيه فعاالن اين ب��ازار به مردم عادي عدم ورود به 
بازار و خريد و فروش است، زيرا با توجه به باال بودن 
ريس��ك خريد و فروش در اين بازار، ورود و فعاليت 
در اين بازار نيازمند صبر و تحمل تمامي ريسك ها و 

خطرات آن است.
وي افزود: اگر مردم سرمايه خود را در اينگونه بازارها 
س��رمايه گذاري مي كنند، بايد صبور باشند زيرا در 
كوتاه مدت سودده نخواهد بود و به دليل نوسان زياد، 

به تعادل رسيدن بازار زمانبر خواهد بود.

  لزوم جمع آوري نقدينگي سرگردان
در دست مردم

به اعتقاد برخي ديگر از كارشناس��ان خريد و فروش 
ارز توسط مردم بيشتر يك حركت دومينويي و رواني 
اس��ت تا تصميم گيري جدي و اقدامي تخصصي كه 
در همين راستا، سعيد مجتهدي، صاحبنظر پولي در 
گفت وگو با ايِبنا درباره خريد يا فروش ارز در شرايط 
فعلي اقتصاد كش��ور، معتقد اس��ت: بايد تمهيداتي 
انديشيده شود تا به غير از متقاضيان واقعي از جمله 
واردكنندگان، مصارف خدماتي، مسافرتي، دارويي 
و ... كه همه مصارف واقعي هس��تند، كس��ي در اين 
بازار وارد نش��ود.  وي اف��زود: در چند ماه اخير مردم 
به ش��كل دومينويي همه خريدار و همه فروش��نده 
ارز ش��دند و به نظر من راهكار براي حل اين موضوع 

توصيه به خريد يا فروش نيست، بلكه بايد نقدينگي 
سرگردان دست مردم جمع شود.  اين صاحبنظر پولي 
تاكيد كرد: بايد ش��رايط اقتصاد به گونه اي باشد كه 
نقدينگي دست مردم جمع شود و تواني براي ورود به 
چنين بازارهايي نداشته باشند. مجتهدي، گفت: در 
كشورهاي پيشرفته تمامي خانه ها و آپارتمان ها در 
گرو بانك اس��ت و پول ها و دارايي مردم تعريف شده 
است و دولت بايد براي اين حجم از نقدينگي تعريفي 
داشته باشد تا پول ها از بازار جمع شود و راه حل اين 

اقدام در دست اقتصاددان ها است.

  ارز خود را نفروشيد، سپرده گذاري كنيد
بانك مركزي با راه اندازي دوباره حساب هاي سپرده 
ارزي يا خريد ارز از مردم سعي در جمع آوري ارزهاي 
خانگي و در دس��ت مردم داشت كه برخي از فعاالن 
اين حوزه به مردم توصيه مي كنند تا به سمت سپرده 
گذاري ارزي بروند و با اين اقدام نه تنها ارزهاي خانگي 
خود را در اختيار سيس��تم بانكي خواهند گذاشت و 
به منافع ملي كمك مي كنند بلكه مي توانند س��ود 

معقولي از اين سپرده ها دريافت كنند. 
احمد وفادار، يكي ديگر از فعاالن بازار ارز در اين باره 
معتقد است: به نظر من اقدام صحيح در شرايط فعلي 
اقتصاد، س��پرده گذاري ارزهاي خريداري شده طي 
اين مدت و ارزهاي خانگي اس��ت، زي��را با اين اقدام 
مردم ه��م از دارايي ارزي خود با كمترين ريس��ك 
ممكن نگهداري مي كنند و ه��م با ارايه اين ارزها به 
سيستم بانكي، چرخ توليد و اقتصاد كشور به حركت 

در مي آيد.
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درصد رشد در يك سال رقم هزار ميليارد تومان شاخص
منتهي به مرداد 97 

148.834.8كل رقم بدهي بانك ها به بانك مركزي

98.694بانك هاي خصوصي به بانك مركزي

3.7-46بانك هاي تخصصي به بانك مركزي

64-4.28بانك هاي دولتي به بانك مركزي

16.3 رشد در 5 ماهه اول 97 149مطالبات معوق بانك ها

14 رشد در 5 ماه101مطالبات معوق بانك هاي خصوصي

28 رشد در 5 ماه29مطالبات معوق بانك هاي تخصصي

11 رشد در 5 ماه18مطالبات معوق بانك هاي دولتي 

10341بدهي دولت به بانك هاي خصوصي 

5612بدهي دولت به بانك هاي تخصصي

5830بدهي دولت به بانك هاي دولتي 



معرفي كتاب

ديدگاه

5 بازار سرمايه
فهم و تحليل صورت هاي مالي

پوشش ريسك نوسانات قيمتي

كتاب »فهم و تحليل 
صورت ه��اي مالي« با 
تاكيد بر استانداردهاي 
بين المللي گزارشگري 
مالي و تاكيد بر افته هاي 
مالي توسط حيدر فروغ 
ن ژاد، شاهين احمدي، 
امين سادات و حسين 

عبدي تاليف ش��ده است. به گفته نويسندگان اين 
كتاب با وجود آنكه تا پيش از اين هم كتاب هايي در 
حوزه توضيح صورت هاي مالي وجود داشتند، اما در 
اين كتاب تالش شده است كه افته هاي به روز مالي 
با تبيين صورت هاي مالي بين المللي بيان شود كه 
مي تواند به مديران در فهم و تحليل صورت هاي مالي 

و به داوطلبين آزمون هاي مالي كمك كند. 
در اين كتاب از ابتدا مفاهيم مالي،  صورت سود وزيان 
و شرح و بحث آنها مطرح شده و در انتها فصلي دارد 
كه افته هايي كه در حس��ابداري و مالي مي تواند به 
افراد كمك كند، آورده شده است. مخاطب اصلي 
كتاب، استفاده كنندگان از صورت هاي مالي، مديران 

و تحليلگران هستند.
انتشاركتاب فهم و تحليل صورت هاي مالي با هدف 
تبيين گزارشگري مالي شركت ها، آموزش مفهوم 
حسابداري شركت ها و چگونگي تبديل اين مفاهيم 
به صورت هاي مالي صورت گرفت تا بتواند گامي در 
جهت بازتاب فرآيندهايي باش��د كه منجر به تهيه 
صورت هاي مالي مي ش��ود و در نهاي��ت اقدامات و 
تصميمات اتخاذ شده توسط مديران را تشريح كند.

در اين كت��اب، مفاهيم مربوط ب��ه فهم وتحليل 
صورت ه��اي مالي با توجه به نياز موجود در ميان 
حرفه اي هاي بازار س��رمايه و نيز نيازمندي هاي 
دوره هاي تحصيالت تكميلي رشته هاي مرتبط با 
حوزه مالي و نياز متقاضيان شركت در آزمون هاي 
حرفه اي بازار سرمايه به يك منبع فراگير درسي 
و حرفه اي بيان ش��ده اند. در ارايه مفاهيم مربوط 
به فهم و تحليل صورت هاي مالي، استانداردهاي 
بين المللي گزارشگري مالي و نيز استانداردهاي 
حس��ابداري اي��ران به ش��كل همزم��ان در نظر 
گرفته شده است. در اين كتاب تالش شده است 
تا س��رفصل هاي گواهينامه هاي حرف��ه اي بازار 
سرمايه، از قبيل اصول بازار سرمايه و تحليلگري 
بازار سرمايه، س��رفصل هاي درس فهم و تحليل 
صورت هاي مالي در مقطع كارشناسي ارشد رشته 
مديريت مالي، دوره هاي MBA بازار س��رمايه و 
 CFA ساير رشته هاي مرتبط و نيز سرفصل هاي
براي داوطلبان اين آزمون ها همزمان پوشش داده 
ش��وند. كتاب در هفت فصل به ش��رح زير تدوين 
شده است: 1( مروري بر فهم و تحليل صورت هاي 
مالي، 2( سازوكارها و استانداردهاي گزارشگري 
مالي، 3( صورت س��ود و زي��ان، 4( ترازنامه، 5( 
ص��ورت جريان وجوه نق��د، 6( موج��ودي كاال، 
دارايي ها و بدهي هاي بلندمدت و 7( تكنيك هاي 

تحليل و نسبت هاي مالي.

زماني كه اقتصاد به دليل مسائل مختلف با نوسانات 
همراه است و امكان برنامه ريزي و پيش بيني قيمت 
كاالها ب��راي توليدكنندگان و مص��رف كنندگان 
دشوار است، ش��اهد رفتارهايي در اقتصاد هستيم 
كه ع��ده اي به منظ��ور جلوگيري از زي��ان خود در 
آينده انجام مي دهند اين درحالي است كه استفاده 
از ابزارهاي نوين مالي قادر است تا ريسك نوسانات 
قيمت در آينده را به شيوه اي مطلوب پوشش دهد. 
عزت اهلل يوسفيان مال عضو كميسيون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس در گفت وگو با ايلنا، عنوان كرد: 
طي سال هاي گذش��ته از ظرفيت هاي بورس كاال 
در ايجاد ش��فافيت و عدالت معامالت استفاده شده 
كه در كنار اين معامالت به ش��يوه فيزيكي و نقدي، 
استفاده از ابزارهاي مالي بورس كاال نيز ضروري است. 
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
معتقد است كه زمان استفاده از روش هاي روز دنيا 
همچون بهره گيري از ابزارهاي مالي بورس كاال براي 
تنظيم بازارها فرارس��يده است، بطوري كه مي توان 
با استفاده از ابزارهاي مالي، ريسك نوسانات قيمتي 
محصوالت مختلف در آينده را پوش��ش داد كه اين 
روند در ساختار سنتي امكان پذير نيست. وي اظهار 
داشت: بورس هاي كااليي به عنوان يكي از ابزارهاي 
اقتصادي مه��م در دنياي امروز به ش��مار مي روند، 
بطوري كه قيمت بسياري از كاالهاي اساسي موجود 
در دنيا، در بورس هاي كااليي كشف مي شود؛ در واقع 
در اين مكانيسم، حجم عرضه و تقاضاي خريد براي 
يك كاال و بودن و يا نبودن متقاضيان خريد، موجب 
تعيين قيمت آن خواهد شد. عالوه بر اين، بورس هاي 
كااليي امروزه با انتش��ار اوراق گوناگون و استفاده از 
بازارهاي مالي مانند معامالت آتي و آپشن، اين امكان 
را فراهم مي آورند تا به جاي اينكه سفته بازان حاضر در 
بازار، كاال را به صورت فيزيكي مورد معامله قرار دهند، 
ريسك معامالت را به بازارهاي مالي معطوف كرده و 
براي سود بردن از نوسان قيمت ها به اين بازارها مراجعه 
مي كنند. يوسفيان مال گفت: مي توان با فراهم كردن 
امكان راه اندازي بازارهاي معامالت آتي و آپشن براي 
هر كااليي، ريسك بازار و فعاليت هاي سفته بازي را 
از بازار فيزيكي، جذب بازارهاي مالي بورس كرد؛ به 
عبارتي كساني كه مي خواهند از نوسانات قيمت يك 
محصول سود ببرند به جاي اينكه خود كاال را ذخيره 
و انبار كنند و موجب كميابي محصول در بازار شوند، 
در بازار آتي و آپشن حضور پيدا خواهند كرد. اين عضو 
كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد 
است، دولت مي تواند با استفاده از ظرفيت هاي بورس 
كاال در راس��تاي سامان بخشي به بازارهاي مختلف 
همچون كاالهاي مهم و اس��تراتژيك اقدام كرده و 

نوسانات و التهابات بازار را كنترل كند.

»تعادل« عوامل موثر بر روندهاي حركت قيمتي بازار سهام را بررسي مي كند 

مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار تهران عنوان كرد

4 چالش ريسك و سود

كاهش هزينه هاي تامين مالي با بهره گيري از خدمات موسسات رتبه بندي

گروه بورس| سميرا  ابراهيمي|
روزه��ا و ماه هاي اخي��ر، روزهاي عجيب��ي درتاريخ 
اقتصادي ايران ب��ود. روزهايي كه اكثريت مردم قصد 
تبديل پول و پس انداز خود به »چيز ديگري« را داشتند 
و دارند. حال اين »چيز ديگر« مي تواند طال باشد، دالر 
و يورو باشد، سهام باشد يا حتي زعفران و فوالد و مس و 
آلومينيوم باشد كه همگام با تورم افزايش نرخ دارد و بازار 
پوياي آن، نقدشوندگي اين كاالها را تضمين مي كند. 
هرچند در اين مس��يرهاي مارپيچ س��رمايه گذاري، 
اشتباهات زيادي هم توسط مردم عادي رخ مي دهد و 
ضررهاي هنگفتي را ايجاد مي كند، اما در هر صورت نگاه 
هوشمندانه به وضعيت بازارها، مي تواند احتمال ريسك 

و زيان را كاهش دهد. 
بازار سرمايه به دليل تنوع ابزارهاي معامالتي و صنايعي 
كه پوشش مي دهد در كنار رشد شاخصي كه در ماه هاي 
اخير داش��ته، هم اكنون به عن��وان يكي از گزينه هاي 
اصلي سرمايه گذاري مطرح مي شود. با اين حال ورود 
به اين بازار در هر مقطع زماني بايد با توجه به گزينه هاي 
ريسكي چهارگانه سياسي،  نرخ بهره، وضعيت كاالهاي 
اساسي در بازارهاي جهاني و همچنين ميزان سودآوري 

بنگاه هاي فعال در بورس باشد. 

  سياست متزلزل
ريسك سياسي در بازار سرمايه تحت عنوان يك ريسك 
هميشگي شناخته مي شود. اين ريسك در سال هاي 
اخير كه تحريم ها،  برجام، برداش��تن شدن برجام ها 
و بازگش��ت دوباره تحريم ها در سپهر ادبيات سياسي 
كش��ورمطرح بود،  همواره بازار سهام را تحت تاثيرات 

منفي و مثبت خود قرار مي داد. 
آخرين اثرگذاري مثبت اخبار سياس��ي بر بازار سهام، 
 تصويب CFT  در مجلس ش��وراي اسالمي بود،  اما در 
بازگشت دوباره تحريم ها از سوي امريكا موضوعي است 

كه مدت ها اثرات منفي ادامه دار در بازار دارد. 
آنطور كه از ادبيات صاحب نظران سياس��ي بر مي آيد، 
احتمال مذاكره ايران و امريكا در افق يك ساله چندان 
پررنگ ديده نمي شود. بنابراين شرايط سياسي ايران در 

ماه هاي آينده سخت تر نيز خواهد شد. 
 با اين حال بعيد است فروش نفت ايران به كمتر از يك 
ميليون بش��كه در روز افت كند. با وجود اراده راس��خ 
امريكا به كاهش حداكثري توليد نفت ايران، اختالفات 
جدي چي��ن و امريكا، نياز اقتصاد هند به نفت ايران، و 
روابط غير دوستانه امريكا با تركيه احتمااًل مانع از افت 
فروش نفت ايران به كمتر از يك ميليون بشكه خواهد 
ش��د. قيمت باالي نفت نيز مانع ب��زرگ دولت امريكا 
براي وارد آوردن فش��ار حداكثري به خريداران نفت 

ايران محسوب مي شود.افزايش قيمت نفت به بيش از 
۸5دالر و همچنين، تشديد اختالف امريكا با چين و 
ساير اقتصادهاي بزرگ جهان، احتمال موفقيت امريكا 
را در پروژه كاهش شديد توليد و فروش نفت ايران كم 
مي كند. نياز ايران به عادي سازي روابط با اروپا و ساير 
قدرت هاي اقتصادي در ش��رايط بحران، ممكن است 
ايران را به سوي روابط اقتصادي آزادتر نيز سوق دهد 
كه البته تاييد تصويب اليحه » اف اي تي اف «  در شوراي 

نگهبان، آينده اين مسير را مشخص مي كند. 

  احتمال اجراي سياست انقباضي جذب پول
هنوز تأثي��ر جهش نرخ ارز بط��ور كامل در افزايش 
هزينه هاي توليد منعكس نشده است و پيش بيني 
كوتاه مدت تورم نيز امكان پذير نيس��ت. با اين حال 
انتظار مي رود كه بهاي مصرف كننده در پايان سال 
13۹۸ تقريبًا دو برابر ابتداي سال 13۹7 باشد. اين 
موارد مويد آن است كه تا پايان سال جاري به تدريج 
هزينه نيروي انساني بنگاه هاي توليدي نيز افزايش 
پي��دا مي كند و در نتيجه، دوره اي از تورم ناش��ي از 
افزايش هزينه و نه ناش��ي از افزايش تقاضا، پيش رو 

توليد كنندگان خواهد بود. 
در فضاي تورمي، جذابيت دارايي هاي ريس��كي در 
مقايس��ه با ابزاره��اي درآمد ثاب��ت افزايش خواهد 
 يافت. متوس��ط نرخ رش��د ماهانه ش��اخص بهاي 
مصرف كننده در سه ماه گذشته، 5 درصد بوده است. 
همزمان نسبت پول به شبه پول با 2 درصد افزايش 
نسبت به پاييز گذشته به 5/15 درصد رسيده است 
كه نش��انه اي از خروج نقدينگي از بانك هاست. اين 
موضوع در زماني كه هنوز تعيين افزايش يا كاهش 
نرخ سود سپرده نيز مشخص نشده است، جذابيت 
سرمايه گذاري در فضاي ريسكي را افزايش مي دهد. 
هرچند احتمال افزايش نرخ سود سپرده مانند آنچه 
در سال ۹2 تحت عنوان سياست هاي انقباضي براي 
جمع آوري پول از س��طح جامعه انجام شد، يكي از 

سناريوهاي محتمل است. 

  بازارهاي جهاني درگير چين و امريكا
س��رمايه گذاري در دارايي هاي ثابت چين طي هشت 
ماه ابتدايي سال 2۰1۸ فقط 3/5 درصد باالتر از مدت 
مشابه سال قبل بوده است كه در واقع پايين ترين مقدار 
از س��ال 1۹۹۹ تا كنون تلقي مي شود. در واقع جنگ 
تجاري كه اكنون بين چين و امريكا برقرار است، دولت 
چين را بر آن داش��ته كه در واكنش به فشار تعرفه اي 
امريكا، تالش براي اهرم زدايي را متوقف كرده و ذخيره 
قانوني بانك ها را كاهش داده است تا نقدينگي بيشتري 

به اقتصاد تزريق شود. در نتيجه افزايش سطح بدهي در 
اين كشور ريسك اقتصاد جهان را افزايش داده است.

از سوي ديگر مش��اهده مي شود كه منفي بافي چشم 
بادامي ه��ا در س��طح ريس��ك جهاني، هن��وز تنش 
چش��مگيري در اقتصاد امريكا ايجاد نكرده و رش��د 
اقتصادي اين كش��ور ادامه دارد. شاهد اين مدعي نيز 
عملكرد مثبت بيش از ۸3 درصد شركت هاي امريكايي 
در فصل دوم سال است كه حاكي از رشد آرام و پيوسته 
 اقتصادي اين كش��ور اس��ت. در اين مدت ش��اخص

S& P5۰۰ ازآوريل تاكنون نيز رشد مثبت و مستمري 
 داش��ته كه نش��ان دهنده توج��ه س��رمايه گذاران به 
خاطر جنگ تجاري براي اقتصاد امريكا است. در اروپا 
نيز كاهش رشد اقتصادي ناچيزي مشاهده شده است 
اما آنچه اين روزها براي تصميم گيران در بازار س��هام 
حايز اهميت است، وضعيت حركت قيمتي كاالهاي 
اساسي است. كاهش 34 درصدي قيمت روي و كاهش 
1۸ درصدي قيمت مس در شش ماه گذشته، واكنشي 
نامتناسب به تغييرات بنيادي بوده است. هنوز نشانه اي 
از به هم خوردن توازن عرضه و تقاضا ديده نمي شود و 
كماكان رشد مطلوب اقتصادي جهان ادامه دارد. با اين 

حال پيش بيني تحليلگران مبني بر اين اس��ت كه در 
نيمه دوم س��ال 2۰1۸ جاي زيادي براي رشد قيمت 

فلزات رنگين وجود خواهد داشت. 
گفتني است قيمت فوالد چين مجددا روندي افزايشي 
 گرفته اس��ت ودليل عمده آن، ال��زام به كاهش توليد

5۰ درصد ناش��ي از آاليندگي هوا در ناحيه تانگشان 
است كه تا 1۸ اكتبر ادامه دارد. اين موضوع مجال تنفس 
عميق به فوالدسازان جهاني و كسب سود از بازارهاي 

صادراتي را به فوالدسازان محلي مي دهد. 

  وضعيت عملكرد بنگاه هاي داخلي 
افزايش نرخ دالر همواره پايه گذار افزايش نرخ در تمام 
بازارهاست كه اين افزايش نرخ با توجه به حركت گله اي 
سرمايه از بازاري به بازار ديگر منتقل مي شود. از ابتداي 
سال جاري كه نرخ دالر صعودي تاريخي داشت و بيش 
از 5۰ درصد رشد را تجربه كرد، ابتدا بازار طال تحت تاثير 
اين موضوع قرار گرفت. سپس بازار مسكن افزايش نرخ 
را تجربه كرد و از ابتداي تابستان نيز نقدينگي سرگردان 
آهسته آهسته به سمت بورس آمد و در يك الي دو ماه 
اخير كه ركورد شكني هاي شاخص كل بورس آغاز شد، 

صدور كدهاي جديد معامالتي نيز به سرعت افزايش 
يافت كه مويد ورود سرمايه هاي جديد به اين بازار است. 
آنچه از زبان كارشناسان به وفور تحت عنوان داليل رشد 
بورس در اين مدت شنيده مي شد، اين است كه قيمت 
سهام نيز بايد متناس��ب با قيمت دالر رشد كند، زيرا 
ارزش دالري جايگزيني صنعت ها افزايش يافته است. 
اگر نرخ هاي سامانه نيما را در حالت حداقلي به عنوان 
پايه نرخ دالر قرار دهيم، با فرض دالر ۹ هزار توماني براي 
سال 13۹۸، سود شركت هاي بورسي بطور ميانگين 

حدود 35 درصد باالتر از سال 13۹7 خواهد بود.
 انتظار مي رود نرخ سامانه نيما، به تدريج، به نرخ بازار 
آزاد نزديك تر شود، زيرا فاصله زياد سامانه نيما با نرخ 
ارز آزاد، از يك سو، انگيزه براي رانت جويي اقتصادي را 
افزايش داده و از سوي ديگر، سمت عرضه سامانه نيما 
را منفعل و بي انگيزه كرده است. بنابراين افزايش نرخ 
نيما به بيش از 12 هزار تومان و تثبيت در اين محدوده، 
انتظارات بازار نسبت به سودآوري شركت هاي بزرگ را 
مجدداً ارتقاء مي دهد. البته اين موضوع فارغ از تاثيراتي 
 اس��ت كه روند جهان��ي محصوالت بر س��ود آوري يا 

زيان دهي صنايع مي گذارد. 

افزايش اشتغال و بهره وري در كشورها منوط به مسير 
توسعه اي است كه ش��ركت هاي بزرگ ايجاد كرده اند. 
كشورهاي در حال توس��عه و توسعه يافته با استفاده از 
خدمات ش��ركت هاي رتبه بندي اعتباري به شناسايي 
حرفه اي ريسك ناشران و كاهش نرخ هزينه هاي تامين 
مالي اقدام كرده اند. به گزارش بورس تهران، علي صحرايي 
مديرعامل بورس اوراق بهادار تهران در اولين كنفرانس 
رتبه بندي و ريسك اعتباري گفت: بنابر آمارهاي جهاني 
در س��ال 2۰16بالغ بر س��ه ميلي��ون و 5۰۰ هزار فقره 
خدمات رتبه بندي اعتباري در دنيا انجام شده كه5۰۰ 
هزار فقره از آنها درخصوص شركت هاي سهامي و يك 
ميليون و 7۰۰ هزار فقره درخصوص اوراق بدهي صورت 
گرفته است. وي با بيان اينكه براساس آمارهاي منتشر 
شده توسط فدراسيون جهاني بورس ها )WFE( ميزان 
تامين مالي در دنيا از طريق بازار بدهي بالغ بر 47 درصد 
اس��ت و مابقي تامين مالي از طريق بازارهاي س��رمايه 
انجام مي ش��ود، گفت: در سال ۹6 تامين مالي از طريق 
بازار سرمايه در كش��ور ما حدود 11 درصد تعيين شده 
اس��ت. اين ميزان تامين مالي در بازار سرمايه بالغ بر ۸3 
هزار ميليارد تومان اس��ت كه با بهره گي��ري از افزايش 
س��رمايه، اوراق بدهي و اسناد خزانه اسالمي انجام شده 

است. مديرعامل شركت بورس تهران با اشاره به اين امر 
كه تامين مالي در ايران بانك محور است ادامه داد: حدود 
۸۰ درصد تامين مالي در كشور از طريق بانك ها صورت 
مي گيرد. آنچه در كش��ور ما حادث ش��ده براساس اين 
نگرش تاريخي شكل گرفته كه بانك ها محور تامين مالي 
هستند. البته اين امر ناقض خدمات ارزنده بانك ها نيست. 
در ايجاد س��نگ بنا، رش��د و تعالي كشور بانك ها نقش 
اساسي داشته اند اما بهره گيري از خدمات موسسات رتبه 

بندي اعتباري داراي كاركردي متفاوت است. 

  حلقه مفقوده بازار سرمايه
وي با اشاره به اينكه شناسايي ريسك ناشران براي تامين 
 مالي اكنون ب��ه مدد بانك ها ص��ورت مي پذيرد گفت: 
هم اكنون شناس��ايي ريسك ناش��ران سيستماتيك و 
يكپارچه نيس��ت. اين در حالي است كه موسسات رتبه 
بندي كار شناسايي ريسك ها را به صورت حرفه اي انجام 
مي دهند و مي توانند در كاهش هزينه هاي تامين مالي به 
ميزان قابل مالحظه اي موثر واقع شوند. صحرايي افزود: 
 اكنون بانك ها به منظور ارايه خدمات عقود مشاركتي، 
رتبه بندي مش��تريان خ��ود را به صورت مس��تقل و با 
بهره گيري از سوابق مشتريان انجام مي دهند. اين عقود 

مشاركتي نرخ هاي ثابتي دارد كه بدون توجه به درجه و 
 رتبه ريسك مشتريان تنظيم شده اند. در صورتي كه فلسفه 
به كارگيري خدمات موسسات رتبه بندي، لحاظ ريسك 

مشتريان در هزينه هاي تامين مالي است.
وي ب��ا بيان اينك��ه در هيات مديره س��ازمان بورس 
قانون بهره گيري از موسسات رتبه بندي در سال ۹5 
تصويب شد، اظهار داشت: در ش��هريور ماه سال ۹6 
اصالحاتي بر روي اين قان��ون صورت گرفت و به اين 
ترتيب حلقه مفقوده بازار سرمايه شناسايي و يكي از 
نهادهاي غايب اين بازار متولد شد. مديرعامل بورس 
تهران با اش��اره به اينكه بخش مهمي از خدماتي كه 
نهادهاي بازار س��رمايه انجام مي دهند به اعتبار اين 
بازار كمك مي كند، اظهار داش��ت: »در بحران س��ال 
2۰۰۸ ماريو دراگي )رييس بانك مركزي اروپا( گفت 
من هر تالشي را انجام مي دهم كه به اعتماد عمومي 
 خدشه وارد نشود«. با توجه به اينكه كاركرد موسسات 
رتبه بندي اعتباري شناس��ايي و اندازه گيري ريسك 
ناش��ران اس��ت لذا ارزيابي هاي آنها بايد مس��تقل و 
براساس اصول حرفه اي انجام شود. بنابراين با در نظر 
گرفتن اين واقعيت كه نيازه��اي نقدينگي نامحدود 
و منابع محدود اس��ت؛ اين ارزيابي ه��ا به تصميمات 

س��رمايه گذاران در تخصي��ص بهين��ه منابع كمك 
شايان توجهي مي كند. بر همين مبنا سرمايه گذاران 
با شناسايي ميزان ريس��ك پذيري خود و با اطالع از 
رتبه ريسك ناشران مي توانند در انتخاب گزينه هاي 

مناسب سرمايه گذاري آگاهانه تر عمل كنند.

  ارتقاي جايگاه تامين مالي
مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار تهران با بيان اينكه 
براي حضور سرمايه گذاران خارجي نيازمند بهره گيري 
از موسسات رتبه بندي اعتباري هستيم ادامه داد: ايران 
از لح��اظ ميزان GDP جزو 2۰ كش��ور برت��ر دنيا قرار 
دارد، اما تنها كش��وري اس��ت كه از مكانيزم رتبه بندي 
اعتباري بي بهره اس��ت. با در نظر گرفتن اين حقيقت 
كه در دنيا تصميمات س��رمايه گذاران بر اس��اس اصل 
هزينه – فايده و مبتني بر تناسب ريسك و بازده است، 
لذا به كارگيري موسسات رتبه بندي در ايران مي تواند 
امكان تصميم گيري بهتر براي سرمايه گذاران داخلي و 
خارجي را افزايش دهد. وي تاكيد كرد: ما بايد تالش خود 
را در خصوص نهادينه سازي استفاده از خدمات موسسات 
رتبه بندي اعتباري در ارزيابي ريسك سرمايه گذاري ها 
به كار گيريم. در اين راستا بايد ريسك اعتباري ناشران 

مشخص و منتشر شود تا در زمان هاي تصميم گيري در 
دسترس تامين كنندگان مالي و سرمايه گذاران باشد.

مديرعامل شركت بورس با اشاره به اينكه در حال حاضر 
بانك ها و بازار س��رمايه با ارايه وثيقه و هزينه باال تامين 
مالي انجام مي دهند گفت: با بهره گيري از موسس��ات 
رتبه بندي هزينه هاي تامين مالي كاهش يافته و جايگاه 
تامين مالي از طريق بازار س��رمايه ارتق��اء مي يابد. وي 
درخص��وص اينكه به كارگيري موسس��ات رتبه بندي 
 در حاكميت ش��ركتي كمك مي كند، گفت: موسسات 
رتبه بندي اعتباري با انتشار رتبه ريسك ناشران به بهبود 
س��طح كنترل هاي داخلي آنها كمك مي كنند و از اين 
رهگذر منافع سرمايه گذاران و صاحبان س��هام نيز به 
گونه اي بهتر تامين مي شود. مديرعامل بورس تهران در 
انتها به فعاالن بازار سرمايه توصيه كرد: در فرآيند بومي 
سازي ابزارها و نهادهاي مالي جديد از تجربه دنيا به نحوي 
بهره برداري شود كه به اصل موضوع خدشه وارد نشود. 
چرا كه در صورت عدم به كارگيري مناسب ابزارها مسير 
مناسب را طي نكرده و دچار آسيب مي شوند. اما با گزينش 
و بهره گيري مناسب از اين ابزارها كشور به صورت جامع 
بهره مند مي شود و به تبع آن اعتماد عمومي، ارتقاء بازار 

سرمايه و در نهايت اعتالي كشور حاصل مي شود.

گروه بورس|
 در پاي��ان معامالت هفته منتهي ب��ه 1۸ مهر ماه ۹7 
شاخص كل نسبت به هفته ماقبل با 2 درصد كاهش 
مواجه ش��د. بر اين اساس طي هفته گذشته شاخص 
كل با 4544 واحد كاهش نس��بت به هفته ماقبل، به 
رقم 1۸1۰16 واحد رسيد كه اين مهم نشان از نوسان 
قيمتي سهام شركت ها در بازار سهام طي چند و قت 
اخير دارد. از سويي ديگر، شاخص بازار اول با 1665 
واحد كاهش به رقم 136674 واحد بالغ شد و شاخص 
بازار دوم ب��ا 17132 واحد كاهش به عدد 344572 
واحد را تجربه كرد. به اين ترتيب ش��اخص بازار اول 
ب��ا 1 درصد و ش��اخص بازار دوم ب��ا 5 درصد كاهش 
 نسبت به هفته ماقبل رو به رو شدند. افزون بر اين، در
5 روز كاري هفته گذشته، ارزش كل معامالت اوراق 
بهادار به ۸5173 ميليارد ريال بالغ شد كه نسبت به 
هفت��ه ماقبل 3 درصد كاهش يافته اس��ت. در ضمن 
 تعداد 2534۰ ميليون ان��واع اوراق بهادار در بيش از 
1 ميليون و 12۰ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و 
به ترتيب 1 درصد و 2۰ درصد كاهش را نسبت به هفته 
گذش��ته تجربه كردند. اين درحالي اس��ت كه تعداد 

2۸۹ ميلي��ون واحد از صندوق هاي س��رمايه گذاري 
قابل معامل��ه در بورس تهران ب��ه ارزش كل بيش از 
2۹7۸ ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت. برهمين 
اس��اس هر دو با 35 درصد افزايش نس��بت به هفته 

ماقبل همراه شدند.

 روز دوشنبه؛ عرضه اوليه »زپارس«
از سويي ديگر، عرضه اوليه س��هام شركت ملي كشت 
و صنع��ت و دامپروري پ��ارس با نماد »زپ��ارس« روز 
دوش��نبه مورخ بيست و س��وم مهر ماه در بورس تهران 
انجام مي شود. بر اساس اين گزارش، روز دوشنبه تعداد 
32534۰۰۰ س��هم معادل 1۰ درصد از سهام شركت 
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس به عنوان پانصدو 
بيست و يكمين شركت پذيرفته شده براي اولين بار پس 
از پذيرش و درج نام ش��ركت در فهرس��ت شركت هاي 
پذيرفته ش��ده در بورس اوراق به��ادار تهران در بخش 
»زراعت و خدمات وابسته« و گروه و طبقه »كشاورزي، 
دامپروري و خدمات وابسته« در فهرست نرخ هاي بازار 
دوم و در نماد »زپارس« به ش��يوه ثبت سفارش جهت 

كشف قيمت عرضه خواهد شد.

  كاهش نماگر فرابورس
افزون بر اين، سومين هفته معامالتي فرابورس ايران در 
مهرماه 13۹7 با داد و س��تد 6 هزار و ۹4۰ ميليون ورقه 
بهادار به ارزش 32 هزار و 2۸۹ ميليارد ريال در 6۹۸ هزار 
نوبت پيگيري شد و با رشد ۸4 درصدي آيفكس از ابتداي 
س��ال، ارزش بازار فرابورس به بيش از 2 ميليون و 2۸6 
هزار ميليارد ريال رس��يد. عالوه بر اين، حجم معامالت 
در مجموع بازار ها 16 درص��د افزايش و ارزش معامالت 
11 درص��د كاهش يافت و ش��اخص كل فرابورس پس 
از تجربه يك دوره صعود پي در پي، هفته گذش��ته را با 
افت 5 درصدي و قرار گرفتن در ارتفاع 2۰12 واحدي به 
انتها رس��اند. همچنين، بازار اول در هفته اي كه گذشت 
ميزبان معامله 667 ميليون سهم به ارزش 2 هزار و 636 
ميليارد ريال ب��ود. در اين بازه زماني در بازار دوم 2 هزار و 
2۸۰ ميليون سهم به ارزش ۹ هزار و 465 ميليارد ريال 
ميان معامله گران دست به دست شد كه بيانگر رشد يك 
درصدي ارزش معامالت در اين بازار نسبت به هفته ماقبل 
است. عالوه بر اين، بازار پايه در مجموع سه تابلو خود شاهد 
معامله 3 هزار و ۸1۸ ميليون سهم به ارزش ۸ هزار و 6۹7 
ميليارد ريال بود و رشد 34 درصدي حجم معامالت در 

اين بازار به ثبت رسيد. از سويي ديگر بازار ابزار هاي نوين 
مالي نيز در هفته گذش��ته به استقبال جابه جايي 172 
ميليون ورقه به ارزش 11 هزار و 451 ميليارد ريال رفت 
كه نگاهي به آمار معامالت به تفكيك اب��زار در اين بازار 
حاكي از رقم خوردن بيش��ترين حجم دادوس��تدها در 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله )ETF( به ميزان 
162 ميليون ورقه  است؛ در اين ميان اوراق بدهي بيشترين 
ارزش معامالت را با ثبت دادوستدهايي به ارزش ۸ هزار و 
۹12 ميليارد ريال در اختيار گرفت. در همين حال، هفته 

گذشته معامله حدود 4۰۰ هزار ورقه گواهي تسهيالت 
مسكن بانك مسكن و ملي به ارزش 247 ميليارد ريال در 
بازار ابزار هاي نوين مالي رقم خورد. بر اساس اين گزارش، 
ارزش معامالت خرد سهام در مجموع بازارهاي اول، دوم، 
پايه، مشتقه و SME در فرابورس ايران به 2۰ هزار و 545 
ميليارد در هفته گذشته رسيد كه گروه هاي فلزات اساسي 
و محصوالت شيميايي با ارزش معامالتي به ميزان 3 هزار و 
757 و 3 هزار و 36۰ ميليارد ريال به ترتيب 1۸ و 16 درصد 

از ارزش كل معامالت را از آن خود كردند.

تداوم نوسان قيمت سهام
مروري بر آمار معامالت بازار سرمايه در هفته گذشته 
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مشكل واقعي كشور ارز است يا توليد؟

وقتيبهخاطرارزغولبيكاريبيدارميشود

 شواهد نشان دهنده قاچاق 
از گمرك است

مجيدرضا حريري، نائب رييس اتاق بازرگاني ايران و 
چين با اشاره به اينكه بر اساس قواعد و مقررات امكان 
قاچاق كاال از گمرك وجود ن��دارد، گفت: بر خالف 
اينكه قوانين گمركي در خصوص قاچاق كاال محكم 
است اما در يك دهه گذشته شواهد از وجود قاچاق 
گمركي خبر مي دهد. حريري با اشاره به نقش موثر 
و مهم سامانه هاي الكترونيكي در شفافيت فرآيند 
تجاري كش��ور اظهار كرد: با رونمايي از سامانه هاي 
جديد مانند »سامانه جامع تجارت« و »سامانه جامع 
امور گمركي« قاچاق پنهان به ش��دت كاهش يافته 
است. نائب رييس اتاق بازرگاني ايران و چين با بيان 
اينكه بازرگانان بايد براي سرعت بخشيدن به فرآيند 
كاري خود تنها با يك سامانه در ارتباط باشند، ابراز 
كرد: براي تحقق اين امر و در راستاي مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز همه سامانه هاي موجود دخيل در امر تجارت 
كشور بايد به هم متصل شوند. وي افزود: در واقع به هر 
ميزاني كه روابط ميان بازرگان و متصدي يا كارشناس 
كم شود به همان ميزان نيز شاهد كاهش فساد اداري 
خواهيم بود. نائب رييس اتاق بازرگاني ايران و چين با 
اشاره به سه عامل »اشكاالت نرم افزاري«، »مشكالت 
برنامه ريزي س��امانه ها« و » كمبود زيرساخت هاي 
الكترونيك« گفت: سه عامل فوق مانع اجراي مطلوب 
سامانه ها در فرآيند شفاف سازي تجارت كشور است. 

ضرورت تشكيل بانك مشترك 
ايران و تركيه

سيد جالل ابراهيمي ضمن تاكيد بر اهميت تشكيل 
ساختارهاي مالي مناسب در مبادالت تجاري ايران 
و تركيه گفت: تشكيل بانك مشترك ايران و تركيه 
مي تواند گره گشاي مش��كالت تجاري و تسهيل 
روابط اقتصادي دو كشور باشد.  ابراهيمي در ادامه 
افزود: استفاده از راهكارهاي تسهيل مراودات مالي 
در دنيا كه حس��اب پس داده اند نيز منطقي است؛ 
به عنوان مثال چين با تش��كيل يك بانك چيني 
كوچك دس��تاوردهاي خوبي را در حوزه مبادالت 
بين خود و ايران داشت؛ اين بانك بسيار كوچك و در 
رده هاي پايين كار بين المللي بوده و چون مراودات 
دالري اندكي با امريكا داش��ت، در معرض خطر از 
سوي امريكا نبود و با اين پشتوانه وارد صحنه تجاري 
ايران وچين گرديد و پس از شروع فعاليت به تدريج 
مبدل به يكي از 50 بانك برتر چين شد.  وي بيان 
داشت: با همين رويه مي توان زمينه را براي همكاري 
يكي از بانك خصوصي تركيه كه مراودات كمتري 
با دالر امريكا دارد را با يكي از بانك هاي ايراني فراهم 
كرد مثل كشاورزي با زراعت بانكاسي، رفاه با ايش 
بانكاسي، ملت با خالق بانك و با امضاي تفاهم نامه 
پيغامي را به جاي سوييفت تعريف كرد كه هر دو 

سوي رابطه آن را قبول داشته باشند.

دبير اجرايي انجمن صنايع لوازم خانگي ايران خبرداد

نظر منفي انجمن نسبت به طرح پرابهام »پيش فروش لوازم خانگي«
طرح بر ابه��ام »پيش فروش لوام خانگي« كه از س��وي 
يك ش��ركت توليد كننده لوازم خانگي روز گذشته در 
خروجي تنها چند رس��انه قرار گرفت با تعجيل در اجرا 
از امروز كليد خورد. در اين خب��ر با تاكيد براينكه طرح 
مذكور با تاييد سازمان حمايت اجرايي مي شود نكاتي را 
به صورت اجمالي به عنوان شيوه خريد با قيمت مقطوع 
و غير قطعي با س��ود مشاركت براي 160 مدل محصول 

عنوان كرده است.
در اين خبر آمده است پيرو اجراي اين طرح اين برند توليد 
كننده لوازم خانگي داخلي تعداد محدودي از مجموعه 
لوازم خانگي توليدي ش��ركت را عرضه خواهد كرد و هر 
متقاضي با كد ملي مي تواند براي خريد اقدام كند. در اين 
طرح پيش فروش اين امكان را براي خريدار فراهم شده تا 
خريدار تقاضاها يا سبد كامل لوازم خانگي مورد نياز خود 
را تا 6 ماه آينده يعني فروردين ماه سال 98 سفارش دهد. 

اما درهمين زمينه حبيب اهلل انصاري دبير اجرايي انجمن 
صنايع لوازم خانگي اي��ران در گفت وگو ب��ا اگزيم نيوز 
درخصوص صحت خبر »طرح پيش فروش لوازم خانگي 
براي حمايت از مصرف كنندگان« ضمن عدم تاييد اجراي 
چنين طرح هاي پرابهامي توسط انجمن، اظهار داشت: 
هفته گذشته جلسه اي در س��تاد تنظيم بازار با حضور 
اعضاي ستاد و معاونين وزارت صنعت و معدن برگزار شد 
كه بنده هم به نمايندگي از طرف اتاق ايران در اين نشست 
حضور داشتم. شركت اسنوا از بخش خصوصي اين ايده 
را مطرح كرد اما كليه حاضران ضمن اعالم پش��تيباني 
از طرح هايي كه بتواند تس��هيالت بيشتري را در اختيار 
مصرف كننده قرار دهد اين س��وال را نيز مطرح كردند 
كه چرا بايد ايده يك واحد خصوصي كه مورد پايش قرار 
نگرفته بدون اخذ مجوز و نظر از انجمن صنايع لوازم خانگي 
به صورت مستقيم در كميسيون تنظيم بازار مطرح بشود؟
وي با اش��اره به اينكه اين ايده و نه طرح تنها از سوي يك 
ش��ركت توليدي ارايه ش��ده و هيچ يك از شركت هاي 
توليدي ل��وازم خانگي در اين م��ورد همكاري نخواهند 
داشت، يادآورشد: وقتي يك شركت توليدي لوازم خانگي 
بدون تعامل با ديگر شركت ها و بدون اخذ نظر انجمن به 
صورت يك سويه يك ايده را در قالب طرح عنوان مي كند 

بايد ديد چه اهدافي را دنبال مي كند؟
انصاري با تاكيد بر اينكه سازمان حمايت با توجه به جايگاه 
گسترده اي كه در اقتصاد كشور دارد هيچگاه ايده اي را كه 
راستي آزمايي نشده است مورد تاييد قرار نمي دهد، گفت: 
بعيد است كه سازمان حمايت با رصد كاملي كه بر بازار 
دارد چنين نظري را بدهد كه طرح پيش فروش را بدون 
در نظر گرفتن ابعاد منفي آن تنها براي يك شركت مورد 
تاييد قرار بدهد؟ هيچ مرجعي اين طرح را با ابعاد پرابهام آن 
تصويب نكرده است. سازمان حمايت نيز با توجه به وجاهت 
حقوقي و سازماني كه در عرصه اقتصاد دارد در اين مساله 
ورود نمي كند زيرا هم بحث حمايت از توليد و هم حمايت 
از مصرف كننده مطرح است و با وجود چنين طرح غير 
شفافي اين سازمان هرگز از اعتبار خود براي حمايت از 

آن استفاده نمي كند.
وي در پاس��خ به اين س��وال كه در كجا قرار اس��ت اين 

معام��الت ثبت ش��وند؟ و چه مرجعي نظارت ب��ر آن را 
برعهده دارد؟ عنوان كرد: اين طرح به هيچ عنوان از سوي 
واحدهاي صنعتي توليد كننده لوازم خانگي مطرح نشده 
و حتي ما به عنوان انجمن صناي��ع لوازم خانگي ايران با 
س��ابقه 37 ساله با تمامي اعضا از اعالم اين طرح بي خبر 
بوديم. اين عدم ش��فافيت براي ما نيز وجود دارد كه اين 
مساله قرار است با چه نوع برنامه ريزي و تحت نظارت چه 

سازماني اجرايي شود؟
انصاري در ادامه افزود: بعد از مساله قيمت ها و عدم امكان 
افزايش قيمت ها توسط بازرسان كه خود به يك معضل 
تبديل ش��د و از طرفي واردات م��واد اوليه كه توليدات 
واحدها را با كاهش در بسياري از شركت ها مواجه كرد 
باالخره بعد از گذشت نزديك به 3 ماه با همكاري وزارت 
صمت و سازمان حمايت و ديگر سازمان هاي ذي ربط، 
مبحث قيمت گذاري را طبق بن��د »ج« آيين نامه آزاد 
كردند كه طبق آن مقرر ش��د هر واحد مي تواند با توجه 
به قيمت تمام ش��ده اش يك سطحي از افزايش قيمت 
را انجام بدهد و س��امانه 124 س��ازمان حمايت هم آن 
را ثبت بكند. پس از گذش��ت 10 روز از اين تصميم تازه 
بازار در مسير تعادل قرار گرفته و از سويي ديگر با اجراي 
اين مصوبه از اخالل محتكرين و افزايش قيمت توسط 
فروشندگان جلوگيري شد كه به تبع آن بازار لوازم خانگي 
به يك ثبات نسبي رسيد اما اينك با ارايه اين طرح هاي 

پرابهام دوباره اين وضعيت نابسامان مي شود.
دبير اجرايي انجمن صنايع لوازم خانگي ايران با تصريح 
براينكه مشخص نيست اين طرح پرابهام چه تعداد كاال 
را در برمي گيرد؟ ابراز داشت: طبق آنچه كه در خبر آمده 
است تا زمان موعد تحويل كاال چند ماه باقي مانده، اكنون 
اين سوال مطرح است كه اين واحد توليدي در اين مدت از 
محل پول هاي دريافتي چه ميزان سود به دست مي آورد؟ 
و اگر در زمان موعد و مقرر كاال را تحويل نداد، مردم بعد از 
چند ماه به كجا بايد مراجعه كنند؟ ابعاد و امكان سنجي 
اجراي اين ط��رح نه در انجمن لوازم خانگي ايران و نه در 

هيچ كارگروهي مورد بررسي قرار نگرفته است.
انصاري معتقد است مگرمشكل صنايع لوازم خانگي ايران 

بحث پيش فروش است كه اكنون به صورت يكجانبه از 
سوي يك توليد كننده بخش خصوصي مطرح شده است؟ 
در جايي كه با تمهيدات اخير وزارت خانه ها و سازمان هاي 
ذي ربط بازار به س��مت تعادل پيش مي رفت اعالم يك 
چنين خبرهايي تنها به تالطم بازار و دغدغه براي ديگر 
توليد كنندگان منجر خواهد شد كه در نهايت حاصلي 
ندارد جز ركود در بازارصنايع لوازم خانگي. از طرح پيش 
فروش خودرو و سكه چه نتيجه اي حاصل شد جز به هم 
ريختگي بازارهاي مذكور و رشد قيمت ها ؟ دراين طرح ها 
بايد ديد جيب چه كساني پر مي شود و در مقابل چه عايد 
مردم مي ش��ود؟ وضعيت اقتصادي به كجا مي رسد؟ در 
ارايه پرابه��ام اين طرح نيز در نظر بگيريد كه يك فرد در 
روستا و يا شهرستان هاي دور بخواهد در اين طرح شركت 
كند چقدر بايد متضمن ضرر شود؟ اين قيمت هايي كه 
قرار است از مردم گرفته شود آيا براساس افزايش قيمت 
متعادل اس��ت يا براس��اس آنچه پيش از اي��ن در بازار با 
قيمت هاي غي��ر اصولي و جهش يافته وجود داش��ت؟ 
واحد ها بايد براساس هزينه هاي تمام شده افزايش قيمت 
منطقي داشته باشند اين طرح بسيار غير شفاف است و 
اجراي آن مي تواند به بازار صنايع لوازم خانگي صدمات 

جبران ناپذيري وارد كند.
وي با اشاره به اينكه از جمله تصميمات اخير در به تعادل 
رس��اندن بازار و حمايت از تولي��دات داخلي ممنوعيت 
واردات لوازم خانگي اس��ت، گفت: اگر با ارايه اين ايده ها 
در قالب طرح ش��ركتي كاالهاي وارداتي خود را به مردم 
فروخت چه كسي پاسخگو خواهد بود؟ زيرا در تمام اين 
مدت تالش ما در جهت حمايت از توليد داخل و واحد هاي 
صنعتي ملي است. فضايي كه اكنون ايجاد شده يك هم 
پوش��اني ايجاد كرده كه براساس آن قيمت ها در بازار به 
تعادل نزديك شود آن هم در مورد كاالهاي لوازم خانگي 
كه در ابعاد وسيع جزو ضروريات زندگي است و مورد نياز 
است. پيشنهادها و ايده ها اگر در راستاي كمك به مردم 
باشد و به توسعه بازار و در نهايت توسعه توليد بينجامد 
هيچ كس با آن مخالفتي ندارد اما شامل اين ايده نمي شود 

كه در جايي كه نبايد مطرح شد.

دولت هميش��ه ي��ك گام از بحران هاي يك س��ال 
گذش��ته عقب بوده اس��ت. زماني كه كارشناس��ان 
وضعيت سياس��ت هاي پولي را عاملي براي بحران 
ارزي مي دانستند، دولت به جاي حل مشكل تالش 
به انكار آن كرد. وقتي سياست هاي اشتباه پولي باعث 
بحران در بخش كااليي اقتصاد ش��د، دولت به جاي 
ورود به بحث سياست گذاري تجاري اقدامات پولي را 
در دستور كار قرار داد. بحران به بخش توليد رسيده 
بود كه دولت سياس��ت هاي تجاري را مورد بازبيني 
ق��رار داد هرچند ب��ه همين بازبيني ني��ز انتقادات 
فراواني بود و امروز بحران به ش��كل ديگري در حال 
خودنمايي است اما هنوز دولت به فكر سياست هاي 
پولي-تجاري خود است. مرحله بعدي بحران ديگر 
كاهش قدرت خريد به دليل گراني ارز نيس��ت بلكه 
شرايط به گونه اي پيش مي رود كه دولت با بيكاري 

گسترده روبرو خواهد شد.

   نگاهي به مشكالت توليد
توليد در ش��رايط فعلي در دو بخش با مشكل روبرو 
اس��ت. يك بخش در عرضه است. كاالهاي توليدي 
ايران به واردات مواد اوليه بستگي دارند كه به دليل 
مش��كالت در بخش ارزي و همچنين سياست هاي 
تجاري با مش��كالت عديده اي روبرو شده اند. بخش 
ديگ��ري از مش��كالت ام��ا در بحث تقاضا اس��ت. 
توليدكنندگان ب��ا عدم تقاضاي موث��ر كافي براي 
توليد روبرو هستند و به همين دليل با حجمي كمتر 
از ظرفيت واقعي كارخانه اقدام به توليد مي كنند. به 
دليل توليد زيرظرفيت هزينه تمام شده اين كاالها 

افزايش قابل توجهي مي يابد. 
حال اگر به دليل مش��كالت در بخش صادرات اين 
تقاضا كمتر ش��ود ديگر نمي توان انتظار داشت كه 
توليد به صرفه باش��د پس با بسته شدن كارخانه ها 

روبرو مي شويم.
دولت ب��ه دليل كمب��ود ارز تمام اصرار خ��ود را بر 
بازگشت هر چه سريعتر ارز صادركنندگان گذاشته 
اس��ت و اگر اين ارز بازنگردد طبق ش��رايط اعالمي 
شرايطي براي صادركنندگان در نظر گرفته مي شود 
كه ديگر صادرات ممكن نباش��د. طبيعتا در چنين 
ش��رايطي بعضي صادركنندگان كه متوجه هستند 
به دليل ش��رايط تحريمي امكان بازگش��ت ارز در 
س��ه ماه آتي وجود ن��دارد اقدام به ع��دم صادرات 
مي كنند. چنين مس��اله اي در فاصله كوتاهي منجر 
به گسترده تر ش��دن ركود و مشكالت اساسي براي 

توليد مي شود كه مشكلي به مراتب بزرگ تر است.
به زبان ساده اگر كاالي ايراني صادر شود اما بخشي از 
ارز آن بازنگردد، ولو آنكه اين ارز به دريا ريخته شود 
سود اين صادرات بيش��تر از عدم صادرات است. در 
حقيقت اين روش به نوعي حمايت از توليدي است 
كه اگر كمي با فشار عدم تقاضا روبرو شود هر لحظه 

ممكن است اقدام به تعطيلي كارخانه نمايد.

   شرايط را كمي سهل كنيم
هنوز مشخص نيست دقيقا وضعيت تجارت خارجي 
پس از تحريم ها چگونه خواهد بود و به همين دليل 
صادركنندگان دس��ت نگه داش��ته اند ت��ا وضعيت 
اندكي روش��ن ش��ود. آمار صادرات صرفا به خاطر 
فرمول اش��تباه گمرك كماكان رشد نشان مي دهد 
در حالي كه صادرات واقعي رشد منفي قابل توجهي 
دارد. درباره ش��رايط يك ماه ديگر صادرات نظرات 

متفاوت است. 
جمش��يد عدالتيان، عضو ات��اق بازرگاني تهران در 
خصوص راه اندازي خط مبادالت تجاري و بانكي بين 
ايران و اروپا گفت: سيستم و ساز و كاري كه اروپا قرار 
بود براي مبادالت با ايران تعريف كند اكنون با راي 
دادگاه الهه قوي تر شده و قدرت حقوقي و رواني آن 
باالتر خواهد رفت. البته مدل اين سيستم مقداري 
سخت و پيچيده است و بر مبناي تهاتر بنيان نهاده 
ش��ده و تا زماني كه در اقتصاد دو ط��رف جا بگيرد 

مقداري زمان خواهد برد.
وي تصريح كرد: بنا بر اطالعاتي كه تا االن منتش��ر 
ش��ده تاجران و فعاالن اقتص��ادي دو طرف پس از 
هماهنگي با اين سيستم بسيار آسان تر از سال هاي 
قب��ل مي توانند ب��ا يكديگر مراوده تجاري داش��ته 
باش��ند ضمن آنكه اكنون از لحاظ حقوقي نيز يك 

پله جلوتر هستيم.
اين استاد اقتصاد بين الملل دانشگاه در خصوص عدم 
اجراي تحريم هاي 4 نوامبر بر اس��اس حكم دادگاه 
الهه گفت: اين حرف از اس��اس غلط اس��ت تحريم 
امريكا مانند تاريخ انقضاي يك بس��ته مواد غذايي 
است. انقضاي چنين كااليي كه درست از 12 نيمه 
شب شروع نمي شود، تحريم نفتي امريكا نيز از 4-5 
ماه پيش آغاز شده و نتيجه آن شده كه امروز برخي 
از كش��ورها از ما نفت نمي خرند اما به احتمال زياد 
ص��ادرات نفت ما در حد هم��ان روزي يك ميليون 

بشكه خواهد ماند.
وي ادامه داد: ضمن آنكه باال رفتن قيمت نفت تاثير 

زيادي بر روند اقتصاد كش��ور مي گ��ذارد. ما قيمت 
نفت را 40 دالر برنامه ري��زي كرده بوديم اما قيمت 

نفت امروز معادل صادرات دو ميليون بشكه است.
عدالتيان ادام��ه داد: من به آينده اميدوار هس��تم. 
بازداشت 280 نفر در تركيه كه عمال اجير شده هاي 
امريكا و عربس��تان بودند و وظيفه آنها خروج پول از 
ايران بود تاثير زيادي بر بازار ارز و اقتصاد كشور ظرف 
روزهاي آينده خواهد گذاشت. تركيه با دستگيري 
آنها ابتدا خدمت بزرگي به خودش سپس به ما كرد.

وي تصريح كرد: در بحث رواني نيز ما عمال در جنگ 
هس��تيم و بايد رسانه ها به كمك دولت بيايند و اين 
فضا را كنترل كنند و اجازه ندهند عده اي دالل كه با 
خارج مرتبط هستند هر طوري كه دلشان خواست 

وضعيت بازار را رقم بزنند.

   بازار نيازمند آرامش است
از سوي ديگر عباس آرگون عضو هيأت نمايندگان 

اتاق بازرگاني تهران و ايران معتقد است مي توان با 
ارز دولتي كشور را مديريت كرد. وي مي گويد كنترل 
بازار وظيفه دولت و نهادهاي حاكميتي است، با توجه 
به اينكه رقم مورد معامله در بازار ارز حجم بااليي را 
شامل نمي ش��ود قابليت كنترل و مديريت را دارد و 
آن در گرو شناخت علل و عوامل و ارايه راهكارهاي 
علمي اس��ت. عضو اتاق بازرگاني تهران يادآور شد: 
متاسفانه در سال هاي گذشته سياست هاي دوگانه 
در مورد بازار ارز اعمال شده است. قبال سعي كردند 
تا با عرضه باال، نرخ ارز را س��ركوب و اجازه رش��د را 
ندهند و حاال هم كه بازار با كمبود عرضه روبرو است، 
هرچند بخشي از آن مربوط به خروج سرمايه از كشور 
است. البته اين از توان ما و هر كشور خارج است كه 
بتواند نسبت به تمامي تقاضاهاي ارزي پاسخ دهد. 
آرگون اضافه كرد: بنابراين ما نيازمند آرامش در بازار 
هستيم و بايد امكان هايي فراهم شود تا افراد تقاضاي 
ارز خود را به حداقل برسانند و تقاضاهايي مانند ارز 

مسافرتي يا دانشجويي از طريق كارت هاي اعتباري 
تامين شود. وي تصريح كرد: نبايد فراموش كرد كه 
ن��رخ موجود در بازار براس��اس واقعيت هاي اقتصاد 
ايران نيست و به نوعي خيلي باالتر از نرخ واقعي است 
كه به نظرم زير 10 هزار تومان است و اين نرخ موجود 
حبابي بوده و ريشه در واقعيت اقتصادي كشور ندارد.

   ضرورت عدم قطع صادرات
دولت نگران بازار ارز اس��ت اما خط��ر بزرگ تر اين 
اس��ت كه به اس��م جلوگيري از افزاي��ش قيمت ها 
جل��وي ص��ادرات گرفته ش��ود. كاالها ب��ا يكديگر 
متفاوت هستند. براي مثال ماجراي افزايش گسترده 
صادرات قند و شكر يا گوجه فرنگي براي همه روشن 
است اما مساله اين است كه براي بعضي كاالها چند 
براب��ر مصرف داخل��ي ظرفيت وج��ود دارد. به نظر 
مي رس��د بايد يك تغيير اساس��ي در سياست هاي 

تجاري دولت رخ دهد.



7 جهان

تبعات اقتصادي ناپديد شدن روزنامه نگار منتقد براي رياض

»وال استريت« با نوسان  شديد مواجه است

موج كناره گيري از حضور در نشست تجاري به رياست بن سلمان

تحريم »داووس در صحرا«

حمله ترامپ به فدرال رزرو 

گروه جهان| 
موج نارضايتي از ناپديد ش��دن روزنامه نگار عربستاني به 
محافل تجاري و اقتصادي نيز راه يافته اس��ت. بسياري از 
مدعوين نشس��ت تجاري كه قرار است به رياست محمد 
بن سلمان وليعهد عربستان سعودي برگزار شود با اعالم 
انصراف، به رسوايي ناپديد شدن جمال خاشقجي واكنش 
نشان داده اند. نشست تجاري سه روزه »ابتكار عمل براي 
سرمايه گذاري آينده« كه از آن به عنوان اجالس »داووس 
در صحرا« نيز نام برده مي شود در راستاي طرح »چشم انداز 
۲۰۳۰« كه براي قطع وابستگي عربستان به درآمد حاصل 
از صدور نفت برنامه ريزي شده از ۲۳ تا ۲۵ اكتبر در رياض 

برگزار مي شود. 
رويترز نوشته، ريچارد برانسون ميلياردر بريتانيايي، جمعه 
اعالم كرده براي تحت فش��ار قرار دادن عربس��تان جهت 
ارايه روشنگري بيشتر در خصوص ماجراي ناپديد شدن 
خاشقجي تعدادي از پروژه هاي تجاري شركت تحت رياست 
خود را با رياض به حال تعليق در مي آورد. نيويورك تايمز 
هم از مشاركت تجاري در نشست رياض صرف نظر و اعالم 
كرده ديگر حامي مالي نشس��ت نيست. دارا خسروشاهي 
مديرعامل ش��ركت اوبر، هم با فاصله گرفت��ن از رياض در 
بيانيه اي اعالم كرده در كنفرانس سرمايه گذاري براي آينده 
شركت نمي كند. ارنست مونيز وزير انرژی در دولت باراک 
اوباما، نيز گفته از پروژه ۵۰۰ميليارد دالری موسوم به »نئوم« 
کناره گيری کرده و همکاری او در آينده، بسته به مشخص 
شدن حقايق مربوط به ناپديد شدن خاشقجی خواهد بود. 
آريانا هافينگتون بنيانگذار هافينگتن پس��ت نيز از هيات 
مشورتي نشست »داووس در صحرا« كناره گيري كرده است. 
اندور راس سوركين مجري شبكه »سي ان بي سي« كه قرار 
بود اداره كننده سه جلسه نشست رياض باشد نيز اعالم كرده 
از ناپديد شدن خاشقجي آزرده خاطر شده و در اين نشست 
شركت نخواهد كرد. سخنگوي روزنامه لس آنجلس تايمز 
هم اعالم كرده پاتريك سون شيونگ صاحب اين روزنامه كه 
قرار بود در نشست تجاري »ابتكار عمل براي سرمايه گذاري 
آينده« سخنراني كند در اين اجالس شركت نخواهد كرد. 
سي ان ان هم اعالم كرده در حال بررسي دوباره مشاركت در 

نشست رياض است. 
جمال خاش��قجي روزنامه نگار منتقد عربستاني، از دوم 
اكتبر � زمان ورود به كنس��ولگري عربستان سعودي در 

استانبول تاكنون ناپديد شده و موضع گيري هاي متناقض 
رياض نيز باعث پيچيده تر شدن اين مساله شده است. 

   رشوه پنج ميليارد دالري؟
مقام هاي عربستاني و مسووالن كنسولگري اين كشور در 
استانبول در حالي اصرار به خروج خاشقجي از ساختمان 
كنسولگري دارند كه ش��واهد ارايه شده از سوي پليس و 
مسووالن امنيتي تركيه خالف اين موضوع را ثابت مي كند. 
آنكارا معتقد است كه اين روزنامه نگار منتقد توسط ماموران 
ويژه سعودي به قتل رسيده است. واشنگتن پست نوشته، 
آنكارا ويديو و نوارهاي صوتي ضبط ش��ده اي را در اختيار 
دارد كه نش��ان مي دهد خاشقجي در داخل كنسولگري 
عربستان در استانبول به قتل رسيده است. طبق ادعاي اين 

منابع صداهاي ضبط شده نقش 1۵ مامور ويژه عربستاني 
را ك��ه همزمان با قتل اين روزنامه نگار وارد تركيه ش��ده 
بودند ثابت مي كند. در همين حال، صباح روزنامه نزديك 
دولت تركيه، مشخصات اين گروه سعودي از جمله نام، 
سن و عكس آنان را منتشر كرده است؛ افرادي كه بيشتر 
آنان اعضاي وابسته به سرويس هاي امنيتي و اطالعاتي 

عربستان يا از نزديكان بن سلمان هستند.
رجب طيب اردوغان رييس جمه��وري تركيه، گفته از 
آنجايي كه اين اتفاق در كشور او رخ داده در برابر ناپديد 
ش��دن روزنامه نگار عربس��تاني كوتاه نمي آيد و ساكت 
نخواهد نشس��ت. در همين حال برخي رسانه ها به نقل 
از س��فير تركيه در لبنان از پيشنهاد رش��وه ۵ ميليارد 
دالري دولت عربستان به اردوغان براي مختومه كردن 

پرونده قتل خاشقجي خبر داده اند. خاشقجي كه پيشتر 
مش��اور دولت عربس��تان نيز بوده س��ال گذشته در پي 
انتقاد از سياس��ت هاي محمد بن سلمان و نيز زير سوال 
بردن مداخله نظامي كشورش در يمن از بيم دستگيري 
عربستان را ترك كرد و به امريكا پناه برد. خبر مفقود شدن 
خاشقجي چهارشنبه گذشته براي نخستين بار توسط الي 
لوپز سردبير بخش ديدگاه واشنگتن پست، منتشر شد. 

  دردسر تازه اي براي ترامپ 
يورونيوز نوشته، پس از باال گرفتن فشارهاي بين المللي و 
در حالي كه انگشت اتهام به سوي رياض نشانه گرفته شده، 
مسووالن كاخ سفيد ديگر سكوت را جايز ندانسته و خواستار 
توضيح از مقامات عربستان شده اند. با تشديد فشارها دونالد 

ترامپ در حالي از تحقيقات مشترك كشورش با عربستان و 
تركيه در خصوص اين ماجرا خبر داد كه آنكارا وجود چنين 
مشاركتي را منكر شده اس��ت. ترامپ اندكي بعد با گفتن 
جمله  اي ماهيت دروغين فشار امريكا بر رياض را بر سر اين 
رسوايي برمال كرد. او آشكارا تاكيد كرد كه دليلي وجود ندارد 
به دليل ناپديد شدن يك خبرنگار، جلوي سرمايه گذاري 
عربس��تان در اياالت متحده را گرفت. ترام��پ در اين باره 
گفت: »آنها مي خواهند 11۰ميليارد دالر به خريد تسليحات 
نظامي اختصاص دهند و اين كار براي امريكايي ها فرصت 
شغلي ايجاد مي كند. من موافق توقف اين قرارداد نيستم 
چون در اين صورت آنها پولشان را در روسيه، چين يا جاي 

ديگري خرج مي كنند.«
يورونيوز نوشته، پس از سخنان عجيب رييس كاخ سفيد، 
مقام هاي امريكايي براي پاك كردن اين رس��وايي به تكاپو 
افتاده و درصدد تحت فش��ار قرار دادن رياض برآمده اند اما 
تنها به درخواست توضيح از سوي مقامات عربستاني اكتفا 
كرده اند. در اين راستا گفته مي شود مايك پمپئو وزير خارجه 
امريكا، و تني چند از مسووالن ارشد كاخ سفيد تلفني با محمد 
بن سلمان گفت وگو كرده اند. سخنگوي وزارت خارجه امريكا 
هم گفته واشنگتن از سفير عربستان خواسته اطالعاتي كامل 

را درباره اين پرونده در اختيار كاخ سفيد قرار دهد. 
واشنگتن پست اما با اشاره به نقش احتمالي بن سلمان در اين 
رسوايي تصريح كرده اگر مداخله شخصي وليعهد عربستان 
تأييد شود، مي تواند براي دولت ترامپ بسيار مشكل ساز 
باشد. بن سلمان روابط بسيار نزديكي با بسياري از مقام هاي 
ارشد واشنگتن دارد. از جمله مي توان به روابط بسيار نزديك 

او با جرد كوشنر داماد و مشاور ترامپ، اشاره كرد.
نيوزويك هم هشدار داده كه رسانه هاي عربستاني در حال 
بسط نسخه اي متفاوت از روايت ناپديد شدن خاشقچي 
هس��تند. اين هفته نام��ه امريكايي مدعي ش��ده برخي 
رسانه هاي عربستاني تالش دارند چنين وانمود كنند كه 
خديجه چنگيز نامزد خاشقچي، با قطر در ارتباط بوده است. 
در اين ميان، ديده بان حقوق بشر تاكيد كرده كه بر اساس 
شواهد موجود، عربستان را مي توان به راحتي در اين ماجرا 
مسوول و مقصر قلمداد كرد. مدير بخش خاورميانه سازمان 
ديده بان حقوق بش��ر همچنين از اروپا، امريكا و بريتانيا 
خواس��ته در صورت به اثبات رسيدن نقش رياض در اين 

ماجرا، در روابط با عربستان تجديدنظر شود. 

گروه جهان| طال تسليمي| 
فشاري كه پنج شنبه به حراج سهام در بازارهاي جهاني 
منجر شده بود، جمعه اندكي كاهش يافت و بسياري از 
تاجران و سرمايه گذاران توانستند خسارت هاي ناشي از 
نگراني از افزايش نرخ بهره را تا اندازه اي جبران كنند. ارزش 
بيشتر شاخص هاي س��هام از اروپا گرفته تا آسيا و حتي 
وال استريت كه پنج شنبه افت داشتند، جمعه اندكي باال 
رفتند، اما اين مساله خشم دونالد ترامپ را از فدرال رزرو 
كاهش نداد. او در واكن��ش به عملكرد ضعيف بازارهاي 
سهام در آستانه انتخابات ميان دوره، تصميم فدرال رزرو 
به ادامه سياست افزايش تدريجي نرخ بهره با وجود كاهش 
سرعت رشد اقتصادي امريكا را »ديوانگي«، »جنون« و 

»خارج از كنترل« توصيف كرد. 
به نوشته نيويورك تايمز، هيچ رييس جمهوري ديگري 
دست كم در دوران نوين اياالت متحده آشكارا به فدرال 
رزرو حمل��ه و از آن انتقاد نكرده اس��ت. در واقع، برخي 
محققان تنها نمونه مش��ابه ترام��پ را رييس جمهوري 
اندرو جكس��ون در ده��ه 18۳۰ مي دانن��د كه كمپين 
موفقيت آميزي را براي برچيدن نهاد پيش از فدرال رزرو 
رهبري كرد. اظهارات شديدالحن ترامپ در انتقاد از فدرال 
رزرو از شرايط وخيم سياسي در كمتر از يك ماه مانده به 

انتخابات ميان دوره حكايت دارد. مخالفان سياسي ترامپ 
اين انتخابات را به مثابه همه پرسي درباره رياست جمهوري 
او مي دانند. ترامپ بطور عمده از شرايط مثبت اقتصادي 
اياالت متحده اس��تفاده كرده و عمدتا درباره نرخ باالي 
اشتغال زايي در دوره رياست جمهوري خود، كاهش نرخ 
بهره و تسهيل قوانين فدرال لفاظي و سعي مي كند اعتبار 
عملكرد مثبت بازارهاي سهام را به خودش نسبت بدهد. اما 
در معامالت هفته گذشته بازار سهام ۵ درصد از ارزش خود 
را از دست داد و به نظر مي رسد ترامپ به دنبال مقصري 

غير از خودش مي گردد.
در حقيقت، ب��ا وجود نوس��ان و گاهي كاه��ش ارزش 
شاخص ها در بازار سهام، اقتصاد امريكا همچنان روندي 
رو به رشد دارد و اين مساله س��بب شده كه فدرال رزرو 
بي توجه به نارضايتي و ش��كايت هاي رييس جمهوري، 
افزايش تدريجي نرخ بهره را ادامه دهد. جرومي اچ. پاول 
رييس بانك مركزي امريكا گفته اقتصاد در شرايط خيلي 
خوبي اس��ت و هيچ نگراني هم درباره آينده وجود ندارد. 
خالف ش��كايت هاي ترامپ درباره سياست افزايش نرخ 
بهره، به نظر مي رس��د فروش ناگهاني و سريع سهام در 
بازار به دليل روي آوردن سهام داران به اوراق قرضه بوده 
است كه نتيجه طبيعي نرخ بهره باالتر به شمار مي رود. اما 

ترامپ كه بارها خود را عامل اصلي بخت خوب بازارهاي 
سهام دانسته بود، اكنون س��عي مي كند در سقوط بازار 
مقصر شناخته نشود. هم حزبي هاي جمهوري خواه ترامپ 
هم سعي دارند بر ادامه رشد اقتصادي و پايين ترين نرخ 

بيكاري از 1969 تاكنون تمركز كنند.
تاكنون اظهارات رييس جمهوري تاثيرات چنداني بر 
انتظارات بازار درباره سياست هاي فدرال رزرو نداشته 
اس��ت. خالف كمپين هماهنگ جكس��ون، حمالت 
ترام��پ هماهنگ��ي چنداني با سياس��ت هاي دولت 
خودش يا اهداف بلندمدت حزب جمهوري خواه ندارد. 
مشاوران ترامپ هم عمدتا بر اين مساله تاكيد مي كنند 
كه اظهارات ترامپ نظرات شخصي اوست و نه تالشي 
براي تاثيرگذاري و مداخله در سياست گذاري هاي بانك 
مركزي. فدرال رزرو هم اگرچه از اين حمالت مكرر به 
ستوه آمده است، اما همچنان قصد دارد مطابق برنامه 
پيشين نرخ بهره را در ماه دسامبر براي چهارمين مرتبه 

در سال جاري ميالدي افزايش دهد.
پاول كه توسط ترامپ براي رياست فدرال رزرو و جانشيني 
ژانت يلن انتخاب شد، در كنفرانس خبري در ماه سپتامبر 
گفت كه ديدگاه هاي رييس جمهوري بر تصميمات بانك 
مركزي تاثيري نخواهند داش��ت و بانك مركزي عوامل 

سياسي يا مسائلي ش��بيه به آن را در سياست گذاري ها 
دخيل نمي كند. پاول تاكيد كرد كه تصميم فدرال رزرو 
مبني بر افزاي��ش نرخ بهره به محدوده اي بين ۲ تا ۲.۲۵ 
درصد، در روند رشد اقتصادي اختالل ايجاد نخواهد كرد: 
»من و همكارانم همه آنچه در توان داريم را به كار بسته ايم 

تا اقتصاد را قدرتمند و سالم نگه داريم.«
اما برخي كارشناسان هش��دار داده اند كه ادامه حمالت 
ترامپ به بانك مركزي مي توان��د پيامدهاي بلندمدت 
داشته باشد. پيتر كانتي براون، استاد مطالعات حقوقي در 
دانشگاه پنسيلوانيا و نويسنده تاريخ سياسي فدرال رزرو در 
توضيح اين مساله به اف بي آي اشاره كرد و اينكه انتقادهاي 

پياپي ترامپ از اين نهاد استقالل آن را در تصميم گيري زير 
سوال برده است. كانتي براون گفت نهادهاي تكنوكرات 
عمدتا در پناه اعتماد عمومي از فشارهاي سياسي مصون 
هستند و اگر اين اعتماد از بين برود، براي تكنوكرات ها 
مقاومت در برابر سياستمداران دشوار مي شود. اف بي آي 
در چند وقت گذشته از دست رفتن رهبري، نبود اخالقيات 
و افزايش نظارت هاي كنگره را ش��اهد بوده است. كانتي  
براون گفت: »چند وقت ديگر فدرال رزرو مي تواند به بستر 
سياسي نگاه بيندازد و بگويد ما تا زماني كه الزم باشد سر 
خم نمي كنيم؟ آنها چقدر ديگر دوام مي آورند اگر كه كار 

سخت شود و همه جا تظاهرات سر بگيرد؟«

دريچه

كوتاه از منطقه

تاثير انتخابات بايرن بر صحنه 
سياسي آلمان

گروه جهان| راي دهندگان در ايالت بايرن آلمان 
يكشنبه )فردا( براي انتخاب اعضاي جديد پارلمان 
اين ايالت پاي صندوق هاي راي مي روند. اين انتخابات 
براي آينده سياسي آنگال مركل، صدراعظم آلمان و 

ائتالف حاكم بر اين كشور اهميت زيادي دارد.
يورونيوز با اش��اره اهميت اين انتخابات مي نويسد، 
قدرت در ايالت بايرن از سال 19۵۷ ميالدي تاكنون 
در اختيار »اتحاديه سوسيال مسيحي بايرن« بوده 
اس��ت. اين حزب در آخرين انتخاب��ات بايرن ۴۷.۷ 
درصد آراء را به دس��ت آورده و در حال حاضر 1۰1 
كرسي از 18۰ كرسي پارلمان ايالت بايرن را در اختيار 
دارد. اما طبق نتايج نظرسنجي هاي اخير، محبوبيت 
اين حزب در ماه هاي گذشته به شدت كاهش يافته 
است. حزب سوسيال مسيحي تنها در عرصه سياسي 
ايالت بايرن حضور دارد. در ديگ��ر 1۵ ايالت آلمان 
حزب دموكرات مسيحي به رهبري آنگال مركل كه 
متحد سوسيال مسيحي هاست در انتخابات شركت 
مي كند. ايالت بايرن دومين ايالت پرجمعيت آلمان 
اس��ت. بيش از 1۳ ميليون نفر در اين ايالت زندگي 
مي كنند. نرخ بيكاري در ايالت بايرن كه اقتصادي 
قوي دارد از ديگر ايالت هاي آلمان پايين تر اس��ت. 
يكي از داليل كاهش محبوبيت اتحاديه سوسيال 
مسيحي بايرن ورود گسترده پناهجويان به آلمان 
اس��ت. در مقابل محبوبيت حزب راس��ت افراطي 
»آلترناتيو ب��راي آلمان« در اين ايالت افزايش يافته 
است. ماركوس زودر نخست وزير ايالت بايرن احتماال 
پس از انتخابات روز يك شنبه بايد براي تشكيل دولت 
محلي جديد به دنبال يك يا دو شريك ائتالفي باشد. 
هورست زيهوفر، رهبر اتحاديه سوسيال مسيحي 
بايرن كه وزير كش��ور دولت آنگال مركل اس��ت، از 
نظر بسياري مس��وول كاهش محبوبيت سوسيال 
مسيحي ها ش��ناخته مي ش��ود. اختالف هورست 
زيهوفر با صدراعظم آلمان بر سر پذيرش پناهجويان 
در ماه هاي گذشته سر و صداي زيادي به پا كرد. برخي 
از اعضاي حزب سوسيال دموكرات در ايالت بايرن بر 
اين باورند كه هورست زيهوفر بايد از رهبري حزب 
كنار برود. در مقابل هورست زيهوفر معتقد است كه 
در ماه هاي گذشته دخالتي در سياست ايالت بايرن 
نكرده است و مسووليت هرگونه نتيجه اي كه حزب 
در انتخابات روز يك شنبه مي گيرد، متوجه ماركوس 
زودر خواهد بود. زودر از م��اه مارس به عنوان رهبر 
حزب در ايالت بايرن جانشين هورست زيهوفر شد. 
او اخيرا تصميم به نصب صليب در ادارات ايالت بايرن 
گرفت كه اين اتفاد انتقادهاي زيادي را در پي داشت. 
زودر عمدتا در پي مواضع سختگيرانه خود در مورد 

پذيرش پناهجويان شناخته مي شود.

سفر وزير خارجه عراق به سوريه 

امضاي سند همكاري نظامي 
باكو و تاشكند

 اعالم حالت فوق العاده 
در ظفار عمان 

دستگيري 7 داعشي در تركيه

 سفر رايان به افغانستان 
در آستانه انتخابات

منابع آگاه، از سفر قريب الوقوع وزير خارجه عراق 
به دمش��ق و ديدار وي با همتاي س��وري خود و 
رييس جمهوري اين كشور خبر دادند. به گزارش 
اسپوتنيك، ابراهيم جعفري در روزهاي آتي با سفر 
به دمشق با وليد معلم همتاي سوري خود، و بشار 
اس��د ديدار مي كند. ابراهيم جعفري آخرين بار 

مارس ۲۰1۵ به دمشق سفر كرده بود. 

وزراي دف��اع جمهوري آذربايجان و ازبكس��تان در 
حاشيه اجالس شوراي وزراي دفاع كشورهاي همسود 
سند برنامه همكاري نظامي در ۲۰19 امضا كردند. 
اين س��ند همكاري در جريان ديدار ذاكر حسن اف 
وزير دفاع جمهوري آذربايجان، و عبدالسالم عزيزاف 
در تاش��كند امضا شد. اجالس ش��وراي وزراي دفاع 
كشورهاي همسود جمعه به رياست وزير دفاع روسيه 

در تاشكند پايتخت ازبكستان برگزار شد. 

با نزديك ش��دن توفان »لبان« به سواحل استان 
ظفار در جنوب عمان، اين كشور به منظور مقابله با 
حوادث ناشي از آن در اين استان حالت فوق العاده 
اعالم كرد. به گزارش ايرن��ا، مركز پيش گيري از 
حوادث عمان اعالم كرده نخستين برخورد توفان با 
سواحل اين كشور شنبه )امروز( اتفاق خواهد افتاد 
كه همراه با رعد و برق و باد شديد خواهد بود و موج 
دريا در اين مناطق به 6 تا 8 متر خواهد رسيد. ظفار 
به مركزيت صالله با كمي بيش از 99 هزار كيلومتر 

مربع در جنوب عمان قرار گرفته است.

رسانه هاي ترك اعالم كردند هفت تبعه خارجي 
داعش در كايس��ري تركيه دس��تگير شده اند. به 
گزارش روزنامه كارار، ماموران تركيه اعضاي گروه 
هفت نفره موسوم به كميته لجستيك و مهاجرت 
داعش در تركيه را دستگير كردند. تركيه به علت 
مرز يك هزار و ۵۰۰ كيلومتري با عراق و س��وريه 
در سال هاي گذشته مهم ترين معبر انتقال عوامل 

داعش به عراق و سوريه بوده است. 

پل رايان رييس مجلس نمايندگان امريكا در راس 
يك هيات از كنگره امريكا پنج ش��نبه وارد كابل 
شد. س��فر پل رايان به افغانستان در حالي است 
كه وضعيت امنيتي در اين كشور وخيم خوانده 
مي شود و قرار است تا چند روز ديگر انتخابات در 

افغانستان برگزار شود. 

جنگ داخلي ساليانه 48ميليارد 
دالر به ليبي زيان زد

گروه جهان|رييس بانك مركزي ليبي درباره تاثير 
جنگ و درگيري هاي داخلي بر اقتصاد اين كشور گفته، 
اين درگيري ها س��االنه دستكم ۴8.6 ميليارد دالر به 
اقتصاد ليبي زيان وارد كرده است. به گزارش الوسط، 
الصديق الكبير گفته چالش هاي كنوني ليبي به دليل 
شرايط سياسي، اقتصادي و امنيتي حاكم بر كشور از 
۲۰11 است و از سوي ديگر بازارهاي جهاني و كاهش 
قيمت نفت نيز در اين امر بي اثر نبوده است. رييس بانك 
مركزي ليبي گفته شرايط امنيتي و سياسي بر اقتصاد 
كش��ور تاثير منفي گذاش��ته و باعث ايجاد مشكالت 

زيادي شده است.
الكبير درباره درآمدهاي دولتي ليبي كه اقتصادي كامال 
وابسته به نفت دارد هم گفته در سال ۲۰1۲ درآمدهاي 
دول��ت ۵۳.۲ ميلي��ارد دالر بود اما اين رقم در س��ال 
۲۰16 به ۴.6 ميليارد دالر رس��يد زيرا از سال ۲۰1۳، 
توليد نفت در ليبي به دليل درگيري هاي مسلحانه و 
به داليل سياسي كاهش قابل توجهي يافت و بسياري 
از تاسيسات نفتي تعطيل شد و پس از آن نيز در سال 
۲۰1۴ قيمت نفت در بازارهاي جهاني كاهش يافت. 
رييس بانك مركزي ليبي، اختالفات سياسي را يكي 
ديگر از عوامل فروپاشي موسسات مالي و اقتصادي اين 
كشور دانسته و گفته اين امر بر زندگي مردم تاثير زيادي 
داشته و مردم با كمبود كاالها و بحران نقدينگي و تورم 
مواجه بوده اند. ليبي از زمان سرنگوني نظام معمر قذافي 
در ۲۰11 با مشكل هرج و مرج و بي ثباتي روبه رو است. 

تعرفه وارداتي هند براي 
ممانعت از سقوط بيشتر روپيه
گ�روه جهان|دولت هند براي جلوگيري از س��قوط 
بيش��تر ارزش روپيه در مقابل دالر و همچنين جبران 
كس��ري بودجه خود، تعرفه واردات تجهيزات ارتباطي 
را تا ۲۰ درصد افزايش داد. به نوش��ته اكونوميك تايمز، 
سازمان مركزي گمرك هند اعالم كرده، دولت تصميم 
گرفته است تا تعرفه واردات كاالهايي مانند سيستم هاي 
الكتريكي و تجهي��زات آن، دس��تگاه هاي ضبط صدا، 
دستگاه هاي ضبط تصاوير تلويزيوني و تجهيزات مربوطه 
را افزايش دهد. اين دومين مرتبه در دو هفته گذشته است 
كه هند تعرفه واردات كااله��اي غيرضروري را افزايش 
مي دهد. اواخر ماه گذش��ته بود ك��ه دولت هند تعرفه 
گمركي 19 كاال از جمله كولرهاي گازي، يخچال هاي 
خانگي و ماشين هاي لباس شويي را ۲۰ درصد افزايش 
داد. هيات دولت هند ماه گذشته در جلسه اي به رياست 
نارندرا مودي نخس��ت وزير اين كشور تصميم گرفت تا 
براي جبران كس��ري بودجه و همچنين جلوگيري از 
سقوط بيشتر ارزش روپيه در مقابل دالر امريكا، واردات 
كاالهاي غير ضروري را گران تر كن��د. در چهار ماه اول 
سال مالي ۲۰18 ميالدي و ۲۰19، كسري بودجه هند 
به ۲.۴ درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور رسيد. روز 
پنجشنبه در بازار ارز هر يك دالر امريكا به قيمت بي سابقه 
۷۴.۵۰ روپيه خريداري شد. واحد پولي هند از آغاز سال 
جاري ميالدي تاكنون بيش از 1۳ درصد از ارزش خود را 
در مقابل دالر از دست داده كه چالشي جدي براي نارندرا 

مودي نخست وزير اين كشور، به شمار مي رود. 

»دينا پاول« پيشنهاد جانشيني 
نيكي هيلي را رد كرد 

گ�روه جه�ان| دين��ا پ��اول مدي��ر اجراي��ي بانك 
س��رمايه گذاري »گلدمن س��اكس« از نامزدي براي 
جانشيني نيكي هيلي نماينده مستعفي امريكا در سازمان 
ملل انصراف داده است. به گزارش رويترز، پاول در تماسي 
تلفني به دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا اعالم كرده 
كه قصد دارد در گلدمن ساكس بماند. هيلي هفته جاري 
گفته از نمايندگي امريكا در سازمان ملل كناره گيري 
مي كند. پس از اعالم او، ترامپ وارد گفت وگو با پاول شد 
تا وي را جانشين هيلي كند. پاول پيش از رفتن به گلدمن 
ساكس به عنوان معاون مشاور امنيت ملي كاخ سفيد 
فعاليت مي كرد. احتمال بازگشت وي به كاخ سفيد با 
مخالفت هايي مواجه ش��ده بود. رسانه ها عالوه برپاول 
از ريچارد گرنل سفير امريكا در آلمان، و ايوانكا ترامپ 
دختر رييس جمهوري امريكا، براي جانشيني هيلي نام 
برده بودند. ايوانكا ترامپ گمانه زني ها در اين خصوص را 
رد كرده است. ترامپ گفته هيلي از چند ماه پيش گفته 
بود كه قصد كناره گيري از اين س��مت را دارد و تنها تا 
پايان سال جاري )ميالدي( با دولت خواهد بود. هيلي در 
زمان آغاز كار به عنوان نماينده اياالت متحده در سازمان 
ملل متحد، يعني وقتي كه ركس تيلرسون وزير خارجه 
امريكا بود، احتماال راست گراترين، آرمان گراترين و در 
عين حال ايدئولوژيك ترين عنصر سياس��ت خارجي 
رييس جمهوري بود كه با شعار »امريكا مقدم است« 
كار خ��ود را آغاز ك��رده بود. او همچني��ن منتقد تند 

سياست هاي روسيه بود.

كره شمالي تمام تسليحات 
هسته اي خود را نابود مي كند

گ�روه جهان|رييس جمهور كره جنوبي گفته رهبر 
كره شمالي قصد دارد تمام تسليحات، مواد و تجهيزات 
هسته اي خود را براي دستيابي به خلع سالح هسته اي 
كامل از بين ببرد. به گ��زارش رويترز، در متن مصاحبه 
مون جائه اين رييس جمهور كره جنوبي، با بي بي سي 
آمده او گفته كه كره شمالي و امريكا در حال گفت وگو در 
سطح كاري هستند تا نشست ديگري را به محض اتمام 
انتخابات ميان دوره اي امريكا، ميان كيم جونگ اون رهبر 
كره شمالي، و دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا، ترتيب 
دهند. مون پس از سومين نشست خود در پيونگ يانگ 
كه ماه گذشته ميالدي برگزار شد، گفت كره شمالي آماده 
دعوت از كارشناسان بين المللي براي نظارت بر انحالل 
پايگاه هاي موش��كي اصلي خود است و اگر واشنگتن 
اقدامات متقابل��ي صورت دهد، مجموعه هس��ته اي 
يانگ بيون را تعطيل خواهد كرد. مون جائه اين گفته اين 
اقدامات ممكن است افتتاح يك دفتر رابط با امريكا در 
كره شمالي، كمك هاي بشردوستانه و تبادل كارشناسان 
اقتصادي را شامل شوند. رسانه هاي كره جنوبي همچنبن 
گ��زارش دادند كه كيم جونگ اون رهبر كره ش��مالي، 
و والديمير پوتين رييس جمهور روس��يه، به مناسبت 
هفتادمين سالروز برقراري روابط ديپلماتيك بين پيونگ 
يانگ و مسكو براي يكديگر پيام فرستادند. گفته شده، 
كيم در اين پيام اعالم كرده روابط پيونگ يانگ و مسكو 
بر پايه منفعت دو جانبه توسعه يافته است. پوتين نيز بر 
ادامه گسترش روابط سازنده دو كشور تاكيد كرده است. 

ائتالف اطالعاتي »پنج چشم« 
براي مقابله با چين

گ�روه جهان|قدرت هاي جهان��ي در قالب اتحاديه 
اطالعاتي موسوم به »پنج چشم« براي مبارزه با اقدامات 
چين در خصوص گسترش نفوذ در دولت هاي خارجي، 
ائتالفي تشكيل داده اند. به گزارش رويترز، پنج كشور 
عضو اتحاديه اطالعاتي يعني امري��كا، كانادا، بريتانيا، 
نيوزيلند و استراليا از آغاز سال جاري درباره فعاليت هاي 
خارجي چين اطالعات محرمان��ه رد و بدل مي كنند. 
اين اتحاديه همچنين با كش��ورهايي از جمله آلمان و 
ژاپن همكاري فزاينده دارد كه نشانه وجود يك جبهه 
جهاني گسترده عليه سرمايه گذاري ها و عمليات نفوذي 
چين به شمار مي رود.  برخي از مقامات مطلع گفته اند 
درحالي كه تمركز اصلي اي��ن تبادل اطالعاتي بر روي 
چين بوده اما در گفت وگوها به روس��يه هم اشاره شده 
است. يك مقام امريكايي گفت: »چگونگي واكنش به 
راهبرد بين المللي جس��ورانه چين، به صورت مكرر در 
رايزني ها با متحدانمان مطرح ش��ده است. چيزي كه 
شايد به عنوان گفتمان يك منظوره آغاز شده بود، اكنون 
به مذاكرات جزئي تر درباره بهترين روش ها و فرصت ها 
براي همكاري منجر شده است.« افزايش همكاري بين 
شبكه پنج چشم نشان مي دهد كه با وجود اخطارهاي 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا در مورد آمادگي 
مواجهه يك جانبه با چين، اعضاي دولت او پشت پرده 
در تالش هستند تا يك ائتالف غيررسمي براي مبارزه 
با چين تشكيل دهند. چين  اتهامات درباره تالش براي 

نفوذ در دولت هاي خارجي را رد مي كند.
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دريچه8گزارش
ايران جلوي ورود آب به عراق 

را نمي گيرد
وزارت جهاد كشاورزي آن چه در برخي رسانه ها 
از قول معاون آب و خاك در خصوص جلوگيري 
از ورود آب به كش��ور عراق مطرح ش��ده است را 

تكذيب كرد.
وزارت جهاد كشاورزي، در اطالعيه اي اعالم كرد: 
مديريت بهينه و بهره وري آب از سياس��ت هاي 
راهبردي وزارت جهاد كش��اورزي است و به اين 
منظور طرح هاي مختلف آب و خاك توسط اين 
وزارت براي افزايش راندمان آبياري از منابع آب 

داخلي صورت مي گيرد.
اين گزارش با اش��اره به اينكه اجراي س��ه طرح 
بزرگ احياي دش��ت هاي خوزس��تان و ايالم به 
وس��عت ۵۵۰ هزار هكتار، انتق��ال آب با لوله به 
۴۶ هزار هكتار از اراضي دشت سيستان و طرح 
احداث ش��بكه هاي فرعي آبياري و زهكشي در 
اس��تان هاي غرب و شمال غرب كشور با وسعت 
۲۳۷ ه��زار هكتار از جمله طرح هاي ش��اخص 
وزارت جهاد كش��اورزي براي افزايش راندمان و 
بهره وري آب بوده اس��ت، خاطرنشان مي كند: 
نظر به گس��تردگي طرح ها و حجم باالي اعتبار 
مورد نياز، به پيشنهاد دولت، مقام معظم رهبري 
با تامين هزينه اجرايي اين طرح ها از محل منابع 
صندوق توسعه ملي، موافقت نمودند و در قالب 

بودجه ساالنه تامين اعتبار شده است.
در ادام��ه اين گزارش ي��ادآوري مي كند: معاون 
آب و خ��اك در حاش��يه همايش نقش فرهنگ 
ديني در اص��الح الگوي مص��رف آب، عمليات 
اجراي��ي، اعتبارت و فرايند تامي��ن آن و نتايج و 
اثربخش��ي اين طرح ه��ا را در ارتق��ا و بهره وري 
آب تشريح كرده و نيز به ديگر طرح هاي ناظر بر 
مديريت بهينه مصرف آب اشاره داشته است كه 
از جمله اين طرح ها، احياي آب بندان ها با هدف 
بهره برداري از آب هاي سطحي و روان آب ها در 

شمال كشور است.
اين گزارش با اشاره به اينكه آب بندان ها به عنوان 
تمهيد و سازه اي كه در گذشته ها شاليكاران براي 
مديريت آب هاي روان و سطحي در شمال به كار 
مي گرفتند و در س��ال هاي اخي��ر مغفول بوده 
است، مي افزايد: بر اساس تفاهم نامه اي كه بين 
وزارت جهاد كشاورزي، سازمان برنامه بودجه و 
اس��تانداران مازندران، گيالن و گلستان به امضا 
رسيده، مقرر اس��ت با احيا و مرمت آب بندان ها 
در س��طح ۲۴ هزار هكتار نسبت به جمع آوري 
و بهره برداري مناسب از يك ميليارد متر مكعب 

آب اقدام شود.
اين گ��زارش تصريح مي كند: بر اين اس��اس آن 
چه در برخي رس��انه ها از قول معاون آب و خاك 
در خصوص جلوگيري از ورود آب به كشور عراق 

مطرح شده است، قويا تكذيب مي شود.

   سفارت ايران: بستن آب به روي عراق 
صحت ندارد

همچني��ن در گزارش��ي ديگ��ر معاون س��فير 
جمهوري اسالمي ايران در بغداد ادعاهاي برخي 
رسانه ها در خصوص تصميم ايران براي بستن آب 
به روي عراق را نادرست خواند و آن را تكذيب كرد.

سيد موس��ي عليزاده طباطبايي در اظهاراتي به 
رسانه هاي عراق گفت كه جمهوري اسالمي ايران 
هيچ برنامه اي براي بستن آب هاي مرزهاي را به 
روي عراق ندارد و ادعاهايي كه در اين خصوص 
به معاون وزير جهاد كش��اورزي منتسب شده، 

صحت ندارد.
در اظهاراتي منتس��ب به عليمراد اكبري معاون 
وزير جهاد كش��اورزي جمهوري اسالمي ايران 
كه در رسانه هاي منطقه اي، بين المللي و داخلي 
عراق و شبكه هاي اجتماعي بازتاب داشت، آمده 
بود كه ايران به دستور مقام معظم رهبري درصدد 
بستن هفت ميليارد مترمكعب آب جاري مرزي 
ب��ه روي عراق در مرزهاي غربي و ش��مال غربي 

كشورمان است.
معاون سفير جمهوري اس��المي ايران در بغداد 
خاطرنشان س��اخت اين ادعا واقعيت ندارد زيرا 
رودخانه هاي مرزي مشمول توافقنامه هاي امضا 
ش��ده بين دو كش��ور از جمله توافقنامه 19۷۵ 

الجزاير است.
طباطبايي اف��زود: آنچ��ه عليم��راد اكبري در 
حاش��يه همايش نقش فرهنگ ديني در اصالح 
الگوي مص��رف آب گفته بود در خصوص انتقال 
آب رودخانه هاي داخلي در اس��تان سيستان و 
بلوچستان بوده كه دچار خشكسالي شده است و 
آنچه رسانه ها درباره سخنان اكبري منتشر كردند 
ناشي از ترجمه يا برداشت اشتباه از سخنان وي 

بوده است.
طباطبايي از اينگونه انتش��ار اخب��ار در برخي 
رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي ابراز تعجب و بار 
ديگر تاكيد كرد كه ادعاهاي مربوط به قطع آب 

صحت ندارد.
خبر منتس��ب به عليمراد اكب��ري طي روزهاي 
اخير در سطح رسانه هاي مختلف بين المللي و 
منطقه اي و داخلي عراق بطور گسترده اي بازتاب 
يافت و برخي نوش��تند كه اي��ران آب را به روي 
عراق بس��ت؛ امري كه در شبكه هاي اجتماعي 
نوعي گاليه ش��ديد را نس��بت به ايران به دنبال 

داشته است.
برخي ديگر از كاربران عراقي نيز با تشكيك نسبت 
به اين امر خواستار تحقيق در اصل خبر و صحت و 

سقم آن پيش از هر قضاوتي شده اند.
در ماه هاي گذشته برخي جريان هاي رسانه اي 
از هر فرصتي براي راه اندازي موج هاي تبليغاتي 
با هدف تخريب روابط ميان ايران و عراق استفاده 
مي كنن��د. ناظران روابط دو كش��ور نس��بت به 
احتمال تش��ديد اينگونه اقدامات مشكوك در 
آستانه اربعين و حين برگزاري راهپيمايي ميليوني 

اربعين هشدار مي دهند.

بررسي جايگاه ايران در نظام مالي، بانكي، اعتباري و اقتصاد جهان

برجام پا برجاست 

تهديد پيامکی جلوه ای از بداخالقی سياسی

دريازده��م خردادم��اه 9۷ درآخري��ن اج��الس 
»اف اي تي اف« درپاريس ب��ا توجه به ضرورت تداوم 
برجام و ناخوشايندي كشورهاي عضو»اف اي تي اف«  
از خ��روج امريكا از برجام، با وج��ود تالش هايي كه 
مخالفان برج��ام درداخل و خارج از كش��ور )مثلث 
امريكا، اس��راييل و آل س��عود( بعمل آوردند، تا نام 
نظام جمهوري اس��المي ايران در فهرس��ت س��ياه 
»اف اي تي اف«  باقي بمان��د، اكثريت قريب به اتفاق 
نمايندگان دول عضو »اف اي تي اف« تصميم گرفتند 
كه مهلت اي��ران براي تصويب قواني��ن الزم را براي 
چهارم��اه تمديد كنند كه اي��ن مهلت طي چند روز 

آينده به پايان خواهد رسيد. 

   مجلس در راس امور است
اگرچه بحث هاي��ي كه از س��وي مخالفان تصويب 
قانون الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تأمين مالي 
تروريسم )CFT( درجلس��ه علني روز يكشنبه 1۵ 
مهرماه 9۷ درمجلس ش��وراي اسالمي مطرح شد، 
بنظر منطقي نمي رسيدند، ولي اين حق نمايندگان 

محترم مخالف بود كه بگويند آنچه گفتند.
اما، بد نيس��ت كه توجه آنها به اي��ن نكته هم جلب 
شود كه شنوندگان س��خنان آنها متقاعد شدند كه 
دليل خروج امريكا از برجام در ارديبهشت ماه 9۷ و 
متعاقبا بحران كاهش قدرت خريد ريال در برابر دالر 
امريكا همانطور كه رييس دولت دوازدهم بارها مورد 
تاكيد قرارداده است پيام اشتباهي بود كه دشمنان 
انقالب اس��المي و نظام مردم ساالري ديني ايران از 
رويداد هايي كه در ديماه س��ال 9۶ درمشهد شروع 
شد ومتعاقبا اصحاب ارز و سكه طال ميدان دار ادامه 
آن ش��عار ها و اقدامات بحران س��از در اقتصاد ايران 

شدند مرتبط است.
بديهي اس��ت كه هدف ، ناكارآمد نشان دادن دولت 
منتخب ۵۷ درصد راي دهندگان درنظام جمهوري 

اسالمي ايران بوده و هست.
نكت��ه ديگري كه مورد توجه م��ردم قرار گرفت اين 
بود كه متاسفانه برخي از نمايندگان محترم مجلس 
شوراي اسالمي فراموش كرده اند كه مجلس در راس 
امور است و سعي دارند مخالفت خودشان را به جاي 
اينكه از جاي��گاه نمايندگي م��ردم در مجلس بيان 
كنند كه حق مسلم آنها است طوري نشان بدهند كه 
مخالفت آنها به پيروي از مخالفت مقام معظم رهبري 

با موضوعي خاص است.
واقع��ا اين روش گفتار و كردار يك بي انصافي عظيم 
در حق جايگاه مقام معظم رهبري انقالب اسالمي و 
نظام جمهوري اسالمي ايران محسوب است. نظامي 
كه قانون اساس��ي آن طوري نوش��ته شده و توسط 
مردم تصويب شده كه به هيچك از اصحاب قدرت و 
با به هيچكدام از قواي كشوري و لشكري درساختار 
حكومت��ي نظ��ام جمهوري اس��المي اي��ران اجازه 

خودكامكي و ديكتاتوري نمي دهد.
درواق��ع دولت ترامپ ك��ه امريكا را در مس��ير يك 
ديكتاتوري و اس��تبداد نژاد پرس��تي و نظامي  گري 
هداي��ت مي كند، با خ��روج از برجام نش��ان داد كه 
قانون گريز است و از حكومت ها ونظام هاي ديكتاتوري 
و استبدادي نظير آل سعود حمايت مي كند، به همين 
دليل براي تغيير نظام مردم ساالري ديني جمهوري 
اس��المي اي��ران و جايگزين كردن آن ب��ا يك رژيم 

ديكتاتوري و استبدادي تالش مي كند. 

   جايگاه ايران در اقتصاد جهان
يكي از كارشناسان با تجربه واهل پژوهش در اقتصاد 
ايران و جهان دراتاق بازرگاني ايران در گفت وگويي 
مي گفت مشكل كشور ما اين است كه هنوز جايگاه 
ايران در اقتصاد جهان تعريف نش��ده اس��ت.برخي 

ديگر از كارشناسان معتقدند كه علت اين موضوع را 
دراين واقعيت بايد بررسي كرد كه متاسفانه از سال 
1۳8۴ به بعد سياس��ت هايي در كشور توسط دولت 
مردان��ي كه قدرت اجرايي، قضاي��ي و قانون گذاري 
كشور را به دست آوردند تعريف شد تا با بهره برداري 
از سياس��ت هاي تحريم هاي اقتصادي و نفتي دولت 
امريكا عليه نظام جمهوري اسالمي ايران، يك نظام 
مالي و بانكي ويژه )مافيايي( دركشورايجاد كنند تا 

هيچگونه نظارت و كنترلي برآن نباشد.
ب��ه همين دليل عده اي پش��ت پ��رده مخالفت ها با 
تصويب قوانين و يا پيوستن به كنوانسيون هايي كه 
موجب شفافيت در امور مالي، پولي، بانكي و بطور كلي 
اقتصاد كشور مي شود را حمايت و هدايت مي كنند. 

   نقدينگي كشور توسط چه كساني 
كنترل مي شود 

 دررابطه با نظ��ام مالي، پولي و اعتب��اري دراقتصاد 
غيرش��فاف كش��ور رييس دولت دوازدهم درزمان 
تقديم اليحه بودجه س��ال 9۷ درآذرماه سال 9۶ به 
مجلس شوراي اس��المي نكات مهمي را مورد توجه 
قرارداد. از جمله اينكه گفت اقتصاد كش��ور درست 

نخواهد شد تا اموربانكي درست بشود.
وي گفت كه دول��ت يازدهم چند اصالح انجام داد و 
در آخركار دولت يازدهم ودرزمان ش��روع كار دولت 
دوازده��م تالش بعمل آورد كه اوض��اع را بهتر كند. 
رييس دولت دوازدهم درآذرماه 9۶ همچنين گفت: 
»اما، چند تعاوني اعتباري در كشور به وجود آمده بود 

كه زندگي مردم را دچار بحران كرده بودند.
ش��ش تعاون��ي ۲۵ درص��د ب��ازار پولي كش��ور را 
دراختيارگرفته بودند و اين شش تعاوني هرروز اراده 
مي كردند بازار ارز، امالك و...«رييس دولت دوازدهم 
درسخنراني اش در مجلس شوراي اسالمي افزود كه 
در اواخر كار دولت يازدهم خدمت مقام معظم رهبري 
رسيد و پس از گزارش به ايشان و با استمداد از ايشان 
مبارزه با اصحاب ارز و سكه طال و قدرت هاي اقتصادي 

در نظام مالي، پولي و بانكي كشور را شروع كرد.
رييس جمهور با تاكيد براينكه بودجه س��ال 9۷ قرار 
است شفاف باشد تا مردم بدانند كه دراقتصاد كشور 
چگونه عمل مي شود درارتباط با مبارزه با موسسات 
مالي، پولي، بانكي و اعتباري گفت:»...چقدر سخت 
بود با اينها برخورد ك��ردن. اينها رفته بودن همه جا 

را ديده بودند.
آدم هاي عجيب و غريب سفارش مي كردند. ما وارد 
عمل شديم . كار بسيار عظيم و بزرگي تا امروز انجام 
گرفته اس��ت.« يكي از كارهاي عظيم وبزرگ شايد 
اقدام راس امور در نظام جمهوري اسالمي ايران يعني 
مجلس شوراي اسالمي با تصويب قانون الحاق ايران 
 )CFT( به كنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم

درروز 1۵ مهرماه 9۷ است. 

   اگر اين قانون تصويب نمي شد...
مديران امور مالي و بانكي كه منتظر شروع همكاري 
ب��ا همتاهاي غير ايراني ش��ان هس��تند، مي گويند 
اگر اين قانون تصويب نش��ود تا چن��د روز ديگر نام 
نظام جمهوري اس��المي ايران به فهرس��ت س��ياه 
»اف اي ت��ي اف«  اضافه مي ش��ود. به اي��ن معني كه 
جمهوري اس��المي ايران با پولش��ويي، تامين مالي 
براي گروه هاي تروريس��تي )ك��ه در روزهاي اخير 
امريكا سعي دارد خودش و آل س��عود و اسراييل را 
تبرئه و اي��ران را حامي داعش، القاع��ده ونظير آنها 
معرفي كن��د( مخالفتي ندارد. طبيعي بود كه دراين 
صورت همانطور كه وزير امورخارجه در جلس��ه روز 
يك ش��نبه 1۵ مهرماه 9۷ مجلس شوراي اسالمي 
توضيح داد حتي بانك ها و موسس��ات مالي و پولي 

متحدان راهبردي ايران هم نمي توانستند با ايران به 
همكاري اقتصادي شان ادامه دهند. چرا؟

براي اينكه هيچ بانك و يا شركت وبنگاه هاي بازرگاني، 
تجاري و صنعتي نمي خواهد كه ب��راي همكاري با 
كشوري كه بطور رسمي با عدم حمايت هاي مالي از 
گروه هاي تروريستي مخالف است انگشت نما شود. 
چنانچه نام ايران به فهرس��ت س��ياه »اف اي تي اف« 
SWIFT ب��از گردد، نظ��ام مالي و بانكي مش��هور به 
the global interbank messaging system 

كه پس از برج��ام براي ايران فعال ش��د، هم جلوي 
اس��تفاده بانك ه��اي ايران��ي از نظ��ام SWIFT را 

مي گرفت.
بنابراين، بايد به اين نكته توجه كرد كه عدم تصويب 
قانون مورد بح��ث وضع را براي اقتصاد ايران و مردم 
ايران درمقام مقايسه با وضع فعلي بدتر مي كرد. اما 
براي افراد يا گروه هايي كه در اقتصاد س��ياه ايران و 
بازار هاي ارز و سكه طال فعال هستند وضع را بسيار 

بهتر و درآمد هاي آنها را بيشتر مي كرد. 

   تصويب قانون الحاق ايران به كنوانسيون 
مقابل�ه ب�ا تأمي�ن مال�ي تروريس�م )CFT( از 

ديدگاه حقوقي
استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و معاون قوانين 
مجلس ش��وراي اسالمي دكتر حس��ين ميرمحمد 
صادقي كه از حقوق دان��ان بين المللي صاحب نظر 
است معتقد است كه دراين كنوانسيون ارايه اطالعات 
به مرجع خاصي پيش بيني نشده، بلكه فقط براصالح 
رويه ها توس��ط خود كشور )نظام جمهوري اسالمي 
ايران( تاكيد دارد. درهمين حال كنوانسيون مذكور 

تعريفي از تروريسيم ارايه نداده و كال  تعريف تروريسم 
هم��واره مورد اختالف حتي بين كش��ورهاي غربي 
بوده است. براي مثال، درگذش��ته انگلستان ارتش 
جمهوري خواه ايرلند را گروه تروريستي مي دانسته 
ولي امريكا حتي ارايه كم��ك به آن را ممنوع نكرده 
بود. وي كه س��ابقه طوالني در امور قضايي نيز دارد 
مي گويد كه به طريق اولي تعيين مصاديق تروريسم 
در كنوانسيون انجام نشده و كشورها ملزم به تبعيت 
از نظر مرجع خاصي درتعيي��ن مصاديق گروه هاي 

تروريستي نيستند.
درواق��ع درقانون مص��وب مجلس اين ام��ر برعهده 
شوراي امنيت ملي گذاشته شده است. طبيعي است 
كه الحاق به كنوانسيون مورد بحث موجب تسهيل 
فرايند پيگرد مجرماني مي شود كه به داليل مختلف از 
كشور فراري مي شوند. همانطور كه نمايندگان موافق 
و وزير امورجارجه در مجلس توضيح دادند پيوستن 
به كنوانسيون موجب تس��هيل ارتباط مالي با اروپا 
برخالف نظر مثلث امريكا، اس��راييل وآل سعود و يا 
ساير كشورهاي مخالف ايران درمنطقه است. درباره 
اينكه پيوستن به كنوانسيون براي كمك به گروه هاي 
طرفدار ايران در منطقه مشكل ايجاد مي كند، دكتر 
ميرمحمد صادقي مي گويد: »مگر بناست كمك به 
گروه هاي طرفدار ايران از طريق شبكه بانكي انجام 
ش��ود كه نگران باش��يم ؟« اين گفته ايشان درست 
اس��ت بطوريك��ه دراين راس��تا خانواده آل س��عود، 
اسراييل و س��ايرين كه از گروه هاي تروريستي عليه 
نظام جمهوري اسالمي ايران حمايت مالي و نظامي 
بعمل مي آورند همگي س��ازوكار خ��ود را براي اين 

كمك ها دارند.

   اگر تحفظ را نپذيرند...
دربسياري از معاهدات و كنوانسيون هاي بين المللي 
اين نكته را بايد توجه داش��ت ك��ه تمام مالحظات 
بومي و منطق��ه اي و آداب و رس��وم و قوانين ملل را 
درخود جاي نداده اند. بنابراين مس��اله حق ش��رط 
و يا تحفظ درمورد اين كنوانس��يون نظير بس��ياري 
ازمعاهدات بين المللي كه جمهوري اسالمي ايران در 
آنها عضويت دارد نيز مطرح است و دكتر مير محمد 
صادقي معتقد است كه اگر تحفظ را نپذيرند مي توان 

با آنها مذاكره كرد.
نكته مه��م ديگري كه باي��د مورد توجه ق��رارداد و 
بطوريكه پرفس��ور ميرمحمد صادقي ب��ه آن توجه 
كرده اس��ت اين واقعيت اس��ت كه 19۵ كش��ور در 
جهان درحال حاضر در كنوانس��يون مقابله با تأمين 
مالي تروريسم )CFT( عضو هستند )بيش از اعضاي 

سازمان ملل متحد( .
درهمين حال پروفس��ور دكت��ر ميرمحمد صادقي 
مي گويد با عضويت در اين كنوانسيون اين امكان براي 
ايران فراهم خواهد آمد تا با حمايت ها و تامين مالي 
برخي از كشورها از گروه هاي تروريستي مخالف نظام 

جمهوري اسالمي ايران مقابله مناسب بعمل آيد.
وي همچني��ن معتقد اس��ت براس��اس م��اده ۲۷ 
 )CFT( كنوانس��يون مقابله با تأمين مالي تروريسم
با اعالميه يك ساله جمهوري اسالمي ايران هروقت 
صالح بداند مي تواند مراتب انصراف از پيوس��تن به 
كنوانسيون مذكور را اقدام كند. وي مي افزايد حتي 
پيوستن و عدم اجراء يا پيوستن و خروج بعدي، وضع 
نظام جمهوري اس��المي ايران را بدتر از حالت فعلي 

نخواهد كرد، بلكه دروضع بهتري خواهيم بود. 

تهديدهای پيامکی نمايندگان موافق تصويب اليحه 
عضويت ايران در کنوانس��يون مبارزه با تامين مالی 
تروريس��م )CFT( را می توان جلوه ای از بداخالقی 
سياسی کس��انی دانست که برای رسيدن به اهداف 

خود به هر وسيله ای متوسل می شوند.
به گزارش ايرنا ،  فارغ از محتوای اين اليحه و نظرات 
کارشناس��ی مواف��ق و مخالفی که درب��اره آن بيان 
شد، ش��کل گيری چنين رويه ای در حقيقت نوعی 
بدعت گذاری خطرآفرين برای فضای سياسی کشور 
محسوب می ش��ود، به ويژه در برخورد با موضوعاتی 
که نيازمند بررس��ی های کارشناس��انه و مرتبط با 

تامين منافع ملی است.
اشاعه اين تفکر که کش��ور بايد بر اساس خواست و 
نظر ما اداره شود نه بررس��ی های کارشناسی و ساز 
و کارهای قانونی، رويه ای اس��ت که فضای سياسی 

کشور را تحت تاثير قرار می دهد.
البت��ه اينکه اين اق��دام برنامه ريزی ش��ده صورت 
گرفته يا نه، موضوعی اس��ت که بايد به طور دقيق تر 

بررسی شود.
گر چه بنابر اعالم برخی از نمايندگان هنگام بررسی 
طرح ها و لوايح پيامک های متعددی از سوی عده ای 
برای نمايندگان مجلس ارسال می شود که گاه تعداد 

آنها روزانه به ۲۰۰ تا ۳۰۰ پيامک می رسد.
برخی از اين موارد حتی می تواند مفيد باشد و شايد 
نمايندگان م��ردم در مجلس نيز از آنها بهره برداری 
کنند، اما ارس��ال پيامک های تهديدآميز با ادبيات 
نامناس��ب همراه ب��ا به کار ب��ردن عبارات��ی نظير 
خيانتکار، منافق و ... برای نمايندگان مردم در خانه 
ملت، اشاعه نوعی بی اخالقی و انحطاط سياسی در 

جامعه است.

ارسال اين گونه پيامک ها حتی پس از تصويب اليحه 
CFT نيز ادامه يافت. يکی از نمايندگان اعالم کرده 
که حت��ی در يکی از اين پيامک ه��ا تهديد به مرگ 

شده است.
ع��الوه بر اينک��ه اين اق��دام فض��ای قانونگذاری و 
کارشناسی را مخدوش می کند، به گونه ای تضييع 
حق الن��اس و ارع��اب نمايندگان در مس��ير انجام 

وظايف قانونی محسوب شده، قابل پيگرد است.
محمد فيضی، نماينده اردبيل در گفت و گويی اعالم 
کرده ک��ه روزانه بيش از ۵۰۰ پيام��ک با متن های 
توهين، تهديد و افترا و تهمت دريافت می کند و نکته 
جالب اين است که اين پيامک های تهديد و ناسزا به 

نام نمايندگان ارسال می شود.

به کار ب��ردن عباراتی نظي��ر »دارالمنافقين« برای 
مجلس ش��ورای اس��المی ک��ه اعض��ای خانه ملت 
محس��وب می ش��وند و اي��راد تهمت به دس��تگاه 
ديپلماس��ی و خادمان مردم در دول��ت، آن هم در 
زمينه موضوعی که نياز به بررسی های کارشناسانه 
و در فضايی ب��ه دور از هياهو و تهديد و ارعاب دارد، 
مغاير با منافع ملی و مصالح عمومی است که بايد از 

ترويج و تکرار آن جلوگيری کرد.
محمدرضا بادامچی، عضو فراکس��يون اميد مجلس 
در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ايرنا اظهار داشت: 
مدت ها ب��ود که پيامک ه��ای تهديد آمي��ز درباره 
اليح��ه CFT ب��ه نمايندگان ارس��ال می ش��د، ما 
تص��ور می کردي��م اين پيامک ه��ا بعد از بررس��ی 

و تصوي��ب اي��ن اليحه پاي��ان يابد ولی هن��وز اين 
 پيامک ها ادامه دارد و جنبه نفرين پيدا کرده است.

وی ادام��ه داد: اي��ن ه��ا ک��ه اي��ن پيامک ه��ا 
را می دهن��د تا دي��روز می گفتن��د که اي��ن کار را 
بک��ن و اي��ن کار را نک��ن؛ از روز گذش��ته و پ��س 
از تصوي��ب اي��ن اليح��ه، لح��ن پيامک هايش��ان 
 ع��وض ش��ده و می گوين��د »وای ب��ه حالت��ان«.

احمد مازنی، رئيس کميسيون فرهنگی مجلس نيز 
در اين باره گفت: يک روش برای ايجاد فشار روانی، 
پيامک زدن به نمايندگان اس��ت. از خود پيامک ها 
مشخص است که در جای معينی تهيه و توليد شده 

و برای نمايندگان فرستاده می شوند.
اين پيامک ها اش��کال مختلف��ی دارد؛ بعضی ها به 
آي��ات قرآن اس��تناد می کنند، بعض��ی  ديگر هم به 
فرمايش های ام��ام و مقام معظم رهب��ری يا اينکه 

توهين و تهديد می کنند.
رئيس کميسيون فرهنگی مجلس با بيان اينکه اين 
افراد فکر می کنند که کش��ور بايد به روش و سليقه 
آنها اداره شود، می افزايد: آنها اعتقادی به حق الناس 
ندارند. زيرا از س��اعت 1۲ شب به بعد تا صبح مرتبا 
پيامک می فرستند و به حريم خصوصی نمايندگان 

تعرض می کنند.
سيد احسان قاضی زاده هاش��می، نماينده فريمان 
و س��رخس و عض��و ش��ورای مرکزی فراکس��يون 
نماين��دگان والي��ی مجلس که به اي��ن اليحه رأی 
مخالف داده نيز در گفت و گويی با خبرنگار سياسی 
ايرنا نس��بت ب��ه اين موض��وع واکنش نش��ان داد 
 و تهدي��د نماين��دگان را امری ناپس��ند دانس��ت.

قاض��ی زاده هاش��می تاکيد کرد: تص��ور نمی کنم 
اين گونه اقدامات و ارسال پيامک تهديدآميز در رأی 

و نظر کارشناسی نمايندگان اثری داشته باشد زيرا 
نمايندگان هر کدام مواضع، تحليل و نظر کارشناسی 
خود را دارند و حت��ی مخالفان در مجلس که به اين 

اليحه رأی ندادند ادله ای داشته اند.
اي��ن نماينده مجلس با تاکيد ب��ر اينکه به طور قطع 
توجيهی برای اين گونه اقدامات وجود ندارد، گفت: 
نماين��دگان دارای تحليل و مبانی فکری هس��تند، 
من خ��ودم مخالف اي��ن اليحه بودم و ب��ه آن رأی 

منفی دادم.
ب��ه واس��طه اينک��ه در حق��وق بين المل��ل س��ر 
رش��ته دارم، ب��ر آن اس��اس ب��ه اي��ن تصمي��م 
 رس��يدم ک��ه ب��ه اليح��ه رأی مخال��ف بده��م.

جلوگيری از تکرار اين پديده می تواند به عنوان يک 
موضوع اولويت دار در دستور کار دستگاه های ذيربط 
به ويژه نهادهای نظارتی و قضايی قرار گيرد تا فضای 
سياسی کشور شاهد تکرار اين بداخالقی ها و نهادينه 

شدن آن در سطوح مختلف نباشد.
تاکي��د نماين��دگان مجل��س ني��ز اي��ن ب��وده که 
هيات رئيس��ه مجلس در اين خصوص اقدام الزم را 

به انجام برساند.
به تعبير بس��ياری از کارشناسان و مسئوالن کشور 
تصويب اي��ن اليح��ه را می توان تصمي��م تاريخی 
مجلس شورای اسالمی دانست که می تواند تسهيل 
کننده مبادالت مالی بين المللی ايران باشد و فرصت 

بهانه جويی را از دولت آمريکا بگيرد.
تصوي��ب اليحه الح��اق دولت جمهوری اس��المی 
اي��ران به کنوانس��يون بين المللی مقابل��ه با تامين 
مال��ی تروريس��م )CFT( پ��س از س��اعت ها بحث 
کارشناس��ی در خان��ه مل��ت را می ت��وان موفقيت 
 تدبي��ر و منطق ب��رای تامين منافع ملی دانس��ت.
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   اسلتاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي دكتر حسين ميرمحمد صادقي كه از حقوق دانان بين المللي 
صاحب نظر است معتقد است كه دراين كنوانسيون ارايه اطاعات به مرجع خاصي پيش بيني نشده، بلكه فقط براصاح رويه ها توسط خود كشور 
)نظام جمهوري اسامي ايران( تاكيد دارد. درهمين حال كنوانسيون مذكور تعريفي از تروريسيم ارايه نداده و كا  تعريف تروريسم همواره مورد 

اختاف حتي بين كشورهاي غربي بوده است.
براي مثال، درگذشلته انگلستان ارتش جمهوري خواه ايرلند را گروه تروريستي مي دانسته ولي امريكا حتي ارايه كمك به آن را ممنوع نكرده 
بود. وي كه سابقه طوالني در امور قضايي نيز دارد مي گويد كه به طريق اولي تعيين مصاديق تروريسم در كنوانسيون انجام نشده و كشورها ملزم 

به تبعيت از نظر مرجع خاصي درتعيين مصاديق گروه هاي تروريستي نيستند.

برش



اخبار كشاورزي 9 توسعه
 محصوالت ارگانيك را 

وابسته به دولت نكنيم

اما  و  اگرهاي واردات تيالپيا 

مش��اور وزير و مديركل دفتر محيط زيس��ت و 
س��امت غذا در حوزه محصوالت س��الم وزارت 
جهادكش��اورزي گفت: امس��ال چهار اس��تان 
خوزس��تان، فارس، اصفهان و زنجان به صورت 
پايلوت براي توليد محصوالت ارگانيك و گواهي 

شده انتخاب شده اند.
به گزارش ايرنا سعيد سعادت در نشست تخصصي 
بررسي ظرفيت هاي سرمايه گذاري و راهكارهاي 
توس��عه محصوالت ارگانيك و گواهي ش��ده در 
س��الن اجتماعات جهادكش��اورزي خوزستان 
افزود: سه عامل وجود كشاورزان آگاه و بادانش، 
حمايت هاي فني از سوي اتحاديه هاي كشاورزي 
و ظرفيت هاي مناسب از داليل انتخاب اين چهار 
استان براي توليد محصوالت ارگانيك و گواهي 

شده به صورت پايلوت است.
وي گفت: در س��ال هاي آينده با تجربه اندوزي و 
افزايش سطح آگاهي كشاورزان، امكان توسعه 
عمل آوري محصوالت ارگانيك و گواهي شده در 

ساير استان هاي كشور فراهم خواهد شد.
توليد ارگانيك به محصولي گفته مي شود كه در 
همه فرايند توليد آن از مواد و س��موم شيميايي 
استفاده نشده باش��د ولي در محصوالت گواهي 
ش��ده مي توان از مواد ش��يميايي ب��ا توصيه و 
 نظارت كارشناس��ان در زمان و مقدار مشخص
استفاده كرد. مشاور وزير جهادكشاورزي با اشاره 
به اينكه توليد محصوالت ارگانيك و گواهي شده 
در دنيا در سال هاي اخير رو به افزايش بوده است 
افزود: وزارت جهاد كش��اورزي نيز در اين راستا 
 از تولي��د محص��والت ارگانيك و گواهي ش��ده

حمايت مي كند.
سعادت در ادامه با اشاره به اينكه افزايش درآمد 
كشاورزان و ايجاد امنيت غذايي در كشور ايجاب 
مي كند در توليد محصوالت گواهي ش��ده براي 
مصرف در داخل و صادرات توجه بيشتري صورت 
گيرد افزود: امكانات و بسترهاي الزم براي توليد 
محصوالت ارگانيك و گواهي ش��ده در كش��ور 
فراهم اس��ت. وي گفت: هر چند توليد محصول 
ارگانيك در فضاهاي باز صورت مي گيرد ولي در 
محيط هاي گلخانه اي كه مصرف آب، س��موم و 
كودهاي شيميايي كنترل مي شود امكان توليد 

محصوالت ارگانيك و گواهي شده وجود دارد.
س��عادت اف��زود: در س��ال هاي اخي��ر مصرف 
محصوالت ارگانيك و گواهي شده در جامعه ما به 
دليل تضمين سالم بودن آن رو به افزايش است ولي 
بهاي آن به دليل اينكه از مواد شيميايي استفاده 
نمي ش��ود و توليد در واحد سطح پايين است 2 
تا سه برابر ساير محصوالت است. مديركل دفتر 
محيط زيست، سامت غذا در حوزه محصوالت 
س��الم وزارت جهادكشاورزي با بيان اينكه توليد 
محصوالت ارگانيك و گواهي شده بايد نظام مند 
بوده ولي وابسته به دولت نباشد افزود: وابستگي 
اينگونه توليدات به دولت و يارانه هاي آن با شكست 
همراه اس��ت، توليد محصوالت ارگانيك بايد با 
كشاورزان و اتحاديه هاي صنفي به پيش برود ولي 
حمايت دولت هم الزم است  سعادت افزود: مصرف 
توليدات ارگانيك و گواهي شده نوعي پيشگيري 
از ب��روز برخي بيماري ها اس��ت اف��زود: بهترين 
جاي مصرف توليدات ارگانيك، بيمارس��تان ها، 
دانشگاه ها، مهدهاي كودك و رستوران ها است، 

اين شيوه نوعي فرهنگ سازي است.

 يك مقام مس��وول گفت: با توجه به آنكه تياپيا 
ماهي بومي كشورنيس��ت، از اي��ن رو توليد اين 
ماهي تنها به دليل توجيه واردات انجام مي شود.

ارسان قاسمي مديرعامل اتحاديه تكثير، پرورش 
و صادرات آبزيان در گفت وگو با خبرنگار باشگاه 
خبرنگاران جوان، با انتقاد از توليد تياپيا در داخل 
اظهار كرد: س��ازمان محيط زيست مجوز توليد 
تياپيا را تنها به 4 استان خراسان جنوبي، سمنان، 
يزد و قم كه به آب هاي داخلي ارتباطي ندارند، داده 
است چرا كه آنها به اين نتيجه رسيدند كه توليد 

اين ماهي براي اكوسيستم خطرناك است.
وي با اش��اره به اينكه اي��ران جزو 5 توليدكننده 
بزرگ قزل آال در دنيا به ش��مار مي رود، افزود: با 
توجه به آنك��ه در توليد اي��ن ماهي با معضات 
متعددي نظير اصاح نژاد، واردات تخم چشم زده، 
عدم فرآوري محصول قابل مصرف به بازار و... به 
بازار روبروست، جاي اين سوال مطرح است كه چرا 
مسووالن شيات بر توليد تياپيا اصرار مي ورزند؟

قاسمي با اشاره به اينكه توليد تياپيا تنها به دليل 
توجيه واردات در كش��ور انجام مي شود، گفت: 
بنده معتقدم كه مسووالن س��ازمان شيات با 
توليد تياپيا در كشور قصد دارند آدرس اشتباه 
به مردم بدهند و به عبارتي توليد اين ماهي را كه 

براي اكوسيستم خطرناك است، توجيه كنند.
اين مقام مسوول ادامه داد: با توجه به آنكه تياپيا 
ماهي بومي كش��ور نيس��ت و مي تواند آس��يب 
ج��دي به محيط زيس��ت وارد كن��د از اين رو از 
سياست گذاران شيات و موسسه علوم تحقيقات 
ش��يات انتظار مي رفت به جاي دريافت مجوز 
توليد تياپيا، بر روي ارتقاي بهره وري و فرآوري 
گونه هاي ماهيان خاوياري، قزل آال و كپور ماهيان 

كار مي كردند. 
وي در واكنش به مباحث مطرح ش��ده پيرامون 
ممنوعيت واردات تياپيا افزود: با توجه به آنكه 
تياپيا جز فهرس��ت 1399 قلم كاالي ممنوعه 
واردات نيس��ت، از اين رو اين امر نشان مي دهد 

كه با شرايطي تياپيا مي تواند وارد كشور شود.
مديرعام��ل اتحاديه تكثير، پ��رورش و صادرات 
آبزيان در پايان تصريح كرد: واردات تياپيا، توليد 
قزل آال را به شدت تحت تاثير خود قرار داد چرا كه 
چيني ها دندان ايراني ها را شمردند و ماهي فرآوري 

شده و قابل مصرف را روانه بازار ايران كردند.

درس هاي توسعه كره جنوبي براي چين و شيفتگان مدل چيني 

اول رشد اقتصادي، بعد توسعه سياسي

مشتي از خروار هرج و مرج در كاخ سفيد

هاه�م چايبون�گ| ريي�س موسس�ه مطالع�ات 
سياست گذاري ِاسان، كره جنوبي|

ترجمه| سجاد احمديان|
رهبر يكي از كشورهاي آسيايي بعد از آنكه توسعه اقتصادي 
سريع كشورش را حدود يك دهه رهبري كرد، هواي قدرت 
مطلق به سرش زد و محدوديت دوره اي قدرت را لغو كرد. 
او براي توجيه كارش، به ل��زوم وحدت مّلي در يك فضاي 
امنيتي دمادم نامطمئن تر اس��تناد كرد. او اظهار داش��ت 
دموكراسي  غربي نه ضروري است و نه اجتناب ناپذير؛ كشور 
ما به يك رهبر نيرومند و حكومتي با خصايص مّلي متمايز 
نياز دارد. براي مقابله با رواج ارزش هاي غربي، از كنفوسيسيم 
كه يك زماني به عنوان ريش��ه عقب ماندگي كشور از آن 
احتراز مي شد، اعاده حيثيت كرد. ناظران غربي ضمن اظهار 
تاسف از  پسروي سياسي اين كشور در شگفت شدند كه 
چرا رشد اقتصادي به آزادسازي سياسي ختم نشده است؛ 
برخي از آنها گفتند كه اين وضع از يك مدل اقتصادي جديد 
توس��عه حكايت دارد.اين كشور نه چيِن شي جين پينگ 
بلكه كره جنوبي تحت زعامت پارك چونگ-هي است. نه 
در سال 2018 كه در سال 1972 هستيم. در آن زمان افراد 
كمي تصور مي كردند كه كره جنوبي پانزده سال بعد يك 
دموكراسي كارآمد و يكي از اعضاي سر به راه نظم بين المللي 
ليبرال مي ش��ود. برنامه صنعتي  شدن عظيمي كه پارك 
بعد از تحكيم پايه هاي قدرتش به اجرا درآورد نه تنها كره 
جنوبي را قادر كرد بر فقر چيره شود و توليدكننده كاالهاي 
ارزش��مندي چون خودرو، كشتي، فوالد و مواد شيميايي 
شود بلكه همچنين بنيان حكومت اقتدارگرايانه پارك را 
هم تحليل ُبرد. رژيم پارك كوشيد جلوي ليبراليزاسيون را 
بگيرد اما در اين كار شكست خورد و كره جنوبي با موفقيت 

به دموكراسي گذار كرد.
اينك چي��ن در لحظه پارك چونگ-هي خودش به س��ر 
مي برد. شي، همزمان با رهبري رشد اقتصادي مستمر چين، 
به مقابله با اصاحات سياسي برخاسته و كنترلش بر دولت را 
تشديد كرده است. با اين حال، مثل مورد كره جنوبي، چيزي 
كه به نظر مي رسد استثنايي بر اين قاعده باشد كه گشايش 
اقتصادي به آزادسازي سياسي ختم مي شود، نمونه اي از 
يك تاثيِر به تعويق افتاده است. در نهايت همان قدم هايي 
كه حزب كمونيست چين براي رش��د اقتصادي ناچار از 
برداشتن شان است باب آزادسازي سياسي اي را مي گشايد 

كه حزب از آنها بيم دارد و در برابرشان مقاومت مي كند.

   راه دموكراسي
كره جنوبي با وجود اينكه فقر، بهره كشي استعماري و جنگ 
بر تاريخش س��نگيني مي كند، اينك يك قطب صنعتي 
است.، و با وجود اينكه قرن ها حكومت سلطنتي، استعماري 
و ديكتاتوري را تجربه كرده اينك يك ليبرال دموكراسي 
است. اين موفقيت دور از انتظار را كره با پيوند زدن خودش 
با نظم بين المللي ليبرال به دست آورد.وقتي كه پارك در 
سال 1961 با كودتا به قدرت رسيد، يكي از اهداف اصلي اش 
رهاندن كره جنوبي از فقر بود. تحت زعامت او، كره جنوبي 
به يك استراتژي توسعه اقتصادي صادرت محور روي آورد. 
پارك در سال 1962 س��ازمان حمايت از سرمايه گذاري 
تجاري كره را بنا نهاد و از 1965 تا 1977 نشست ارتقاي 
صنعتي -گردهمايي ماهانه اي كه در آن مقامات بلندپايه 
حكومتي و نمايندگان كسبه درباره اهداف صادراتي بحث 
مي كردند، گايه ها و شكايت هايشان را بيان مي كردند و تضاد 
منافع بين بوروكراسي و صنعت را حل و فصل مي كردند- را 
شخصا اداره كرد.سئول در سال 1967 موافقت نامه عمومي 
تعرفه و تجارت )GATT(، سلف سازمان تجارت جهاني 
)WTO(، را امضا كرد. گات سازوكاري براي مذاكره درباره 
توافقات تجاري چندجانبه فراهم آورد؛ توافقاتي كه تعرفه 
را كاهش داد و توان رقابت توليدات كره جنوبي را به نحوي 
خيره كننده  افزايش داد. كره جنوبي همچنين مجبور شد 
خيلي از موانع تجاري خود، از جمله محدوديت ميزان واردات 
و يارانه هاي صادرات، را بردارد. كاهش قيد و بندهاي واردات 
و گشودن بازارهاي داخلي، شركت هاي كره اي را وادار كرد 
رقابت پذيرتر شوند. پيوس��تن به نظم بين المللي ليبرال 
بدين سان به كره جنوبي كمك كرد ساختار صنعتي اش را 
روزآمد كند. اين مهم همچنين دولت را واداشت كه كنترلش 
بر جامع��ه را كاهش دهد. و نهايتا آزادس��ازي اقتصادي و 
اجتماعي كه با تقاضاي فزاينده ب��راي حقوق كار، حقوق 
بشر و مشاركت سياسي تحكيم شد، به آزادسازي سياسي 
و دموكراسي منجر شد.اما كره در مسير حركت به سمت 
دموكراسي چند بار به كژراهه پا نهاد. پارك در سال 1969، 

در نيمه هاي دوره چهارساله دوم رياست جمهوري اش، يك 
همه پرسي برگزار كرد تا قانون اساسي را تغيير دهد و موانع 
رييس جمهور شدن خود براي سومين بار متوالي را بردارد. 
نتيجه همه پرسي موفقيت آميز بود و در سال 1971 پارك 
دوباره به رياست جمهوري برگزيده شد. اما در همين سال 
اياالت متحده با خارج كردن يكي از دو لشگري كه هسته 
اصلي نيروهاي امريكايي مستقر در كره جنوبي را تشكيل 
مي داد مقامات كره اي را غافلگير كرد. معاون رييس جمهور 
امريكا، اسپيرو آگنو، همچنين اعام كرد كه اياالت متحده 
ظرف مدت پنج سال تمام نيروهايش را از شبه جزيره كره 
خارج مي كند. با عنايت به شكست مفتضحانه ارتش امريكا 
در ويتنام و تصميم امريكا براي خارج ساختن نيروهايش 
از كره جنوبي، پارك حالت اضط��راري اعام كرد و نظام 
يوش��ين را بنا نهاد، نظامي حقوقي كه مجلس مّلي را به 
پارلمان مطيع��ي تنزل مقام مي داد ك��ه او را پي در پي به 
عنوان رييس جمه��ور انتخاب مي كرد.پ��ارك مي گفت 
دموكراسي غرب به كار چالش هاي پيِش روي كره جنوبي 
نمي آيد. براي ايس��تادگي در برابر تهديدات كره شمالي و 
براي يگانه  ساختن  مجدد شبه جزيره كره مطابق شرايط 
مورد نظر كره جنوبي، كشور محتاج رهبري به نيرومندي 
ديكتاتور كره شمالي، كيم ايل سونگ، است. انتخابات هرج 
و مرج آور، مزاحمت آفرين و پرهزينه  است و سياست حزبي 
فقط شكاف هاي اجتماعي را عميق تر مي كند. كره جنوبي 
نيازمند نظامي اس��ت كه آمال و آرزوها و نيز خصوصيات 
مردم كره را منعكس كند: چيزي كه پارك »مردم ساالري 
كره اي« مي ناميدش.پارك همچنين مي گفت كره جنوبي 
به رهبري نياز دارد كه گذار اين كشور از اقتصاد مبتني بر 
صنايع سبك به اقتصاد مبتني بر صنايع سنگين را هدايت 
كند. تا اواخر دهه 1960 زمين و كارگر ارزان، دو نيرو محركه 
اوليه توسعه اقتصادي سريع كره، ته كشيد و صنايع سبكي 
 )plywood( مثل منسوجات، تخته هاي چوبي چنداليه
و كفش سازي كه در دهه 1960 اركان اصلي صادرات كره 
جنوبي را تشكيل مي دادند مزيت نسبي شان را در اقتصاد 
جهاني از دس��ت دادند. به عنوان معماِر گذار كشورش از 
اقتصاد واردات  محور به ي��ك اقتصاد صادرات محور پارك 
مدعي بود كه او بهترين و تنها كسي است كه قابليت رهبري 
حركت كره به سوي اقتصاد متكي به صنايع سنگين را دارد.
به عنوان توجيهي براي غصب قدرت و براي گذاردن پايه هاي 
ايدئولوژيك »مردم ساالري كره اي« پارك به كنفوسيوسيم 
متوسل شد. از نظر او آموزه هاي كنفوسيوسي با تاكيدشان بر 
حفظ حرمت اولياء، وفاداري، و تمكين به اقتدار مي توانستند 
زهر آثار تباه كننده ارزش هاي غربي، كه به موازات پيشرفت 
نوس��ازي به ناچار در جامعه انتش��ار مي يابند، را بگيرند. 
طنز ماجرا اين بود كه پارك زماني يكي از سرسخت ترين 
منتقدين كنفوسيوس��يم بود. در آن زمان او مثل خيلي از 
هم نسان خود، كنفوسيوسيم را مسوول شكست نوسازي 
كره و استعمار شدن بعدي آن به دست ژاپن مي دانست. از 
نظر اوكنفوسيوسيم، به خاطر ساخت و بافت متافيزيكي 
پيچيده اش، نخبگان سياسي خاندان جوسون- كه از قرن 
پانزدهم تا زمان تهاجم ژاپن در سال 1910 بر كشور حاكم 
بود- را گرفتار بحث و جدل هاي فكري داغ اما نزاع برانگيزي 
كرد كه توان و وحدت كشور را به فنا داد. رهبران نظامي اي 
چون پارك عداوت خاصي با كنفوسيوسيم داشتند چرا كه 
معتقد بودند اين آيين به خاطر منزلت مخصوصي كه براي 
نخبگان فكري قايل است موجب بي توجهي حاكمان كره 
جنوبي به ديدگاه هاي مقامات نظامي شد و به اين ترتيب 
كشور را در برابر تهاجمات خارجي پي در پي آسيب پذير 
ساخت.در سال هاي نخست رياست جمهوري اش، پارك 
بر تحسين و س��تايش دالوري هاي ژنرال هاي بزرگ كره 
قديم، و ساخت مجسمه ها و معابد براي گرامي داشت آنها 
متمركز ش��د. اما با اعاده حيثيت از كنفوسيسيم در نظام 
يوشين همه چيز تغيير كرد. آثار محققان كنفوسيوسي 
دودمان جوسون يك باره مورد توجه قرار گرفتند و به كره اي 
مدرن ترجمه شدند، و حكومت مدارس كنفوسيوسي را كه 
مدت ها فراموش ش��ده بودند مرمت كرد. اين اقدامات در 
سال 1978 با تاسيس آكادمي مطالعات كره، كه رسالتش 
حمايت از سنت هاي كره اي در برابر ارزش ها و مدرنيته غربي 

بود، به اوج خود رسيد.

   ترديدهاي  چين
قرابت هاي كره جنوبي با چين حيرت انگيز است. به مانند كره 
جنوبي، چين هم با غلبه بر امپرياليسم، جنگ داخلي و تجاوز 
خارجي به يك قطب اقتصادي تبديل شده است. از نيمه هاي 

قرن نوزدهم، چين يك دولت وابسته به كشاورزي فقرزده 
بود، ام��ا در دهه 1970 مجموعه اي از اصاحات اقتصادي 
انجام داد؛ كشاورزي را از حالت اشتراكي خارج كرد، زنجير 
كنترل دولت را شل كرد، و درهاي اقتصاد كشور را به روي 
س��رمايه گذاري خارجي باز كرد. در نتيجه اين اصاحات، 
چين به كانون صنعتي اقتصاد جهاني تبديل شد و صدها 
ميليون چيني  از فقر و فاكت درآمدند. هر چه  گذشت چين 
پيوندش را با نظم بين المللي ليبرال مستحكم تر كرد. چين 
اين كار را از طريق پيوستن به نهادهاي تشكيل دهنده اين 
نظم انجام داد. در 1980 به صندوق بين المللي پول و بانك 
جهاني پيوست. در 1986 به عضويت بانك آسيايي توسعه 
درآمد و در2001 به سازمان تجارت جهاني در 2001 ملحق 
شد.مثل كره جنوبي تحت زعامت پارك، چين هم زير بار قدم 
بعدي آزادسازي سياسي نمي رود. در اكتبر 2017، در جريان 
نوزدهمين كنگره مّلي حزب، CCP ]حزب كمونيست 
چين[ نام ش��ي و ايدئولوژي اش را در قانون اساسي چين 
گنجاند و در مارس همين سال اين كنگره قانون اساسي 
چين را اصاح كرد تا محدودي��ت دوره اي را بردارد و راه را 

بازكند كه شي بطور نامحدود در قدرت بماند.
اما شباهت هاي فراشد توسعه كره جنوبي و چين به همين 
جا محدود نمي شود. در سراسر قرن بيستم نخبگان سياسي 
و فكري چين، شامل مائو زدونگ، كنفوسيوسيم را به عنوان 
مانع اصلي نوسازي چين س��رزنش مي كردند. اما در آغاز 
قرن جديد هو جين تائو، رييس جمهور قبلي چين، آموزه 
»جامعه سوسياليس��تي هماهنگ« را كه به رفع نابرابري 
حاصل از رشد اقتصادي س��ريع ناظر بود بر رهنمودهاي 
كنفوسيوسي استوار ساخت. تا به حال حكومت چين 525 
موسسه كنفوسيوس��ي در اطراف و اكناف جهان تاسيس 
كرده اس��ت )چين برنامه دارد كه تا سال 2020 تعداد اين 
موسس��ات را به هزار عدد برساند( . و ش��ي از زماني كه به 
قدرت رس��يده، در سخنراني هايش پيوسته و با حرارات از 
كنفوسيوس��يم به عنوان كليد فهم تاريخ چين و خصلت 
مّلي متمايز آن ياد كرده است.درست همانطور كه پارك 
در 1972 دموكراس��ي غربي را رد ك��رد، رهبران كنوني 
چين هم مي گويند كه كشورش��ان براي حفظ و استمرار 
موفقيت اقتصادي اش نيازي به دموكراس��ي غربي ندارد. 
»سوسياليسم با خصوصيات چيني« از نظر آنها براي حفظ 
توان رقابت در عرصه اقتصاد جهاني كافي است. آن طور كه 
شي در نوزدهمين كنگره حزب بيان داشت » ما نبايد صرفا 
نظام هاي سياسي ديگر كشورها را كپي كنيم«. اما همانطور 
كه پارك به چشم خود ديد، آزادسازي اقتصادي فشارهايي 
ايجاد مي كند كه حتي رهبران اقتدارگرا هم نمي توانند آنها 

را بطور كامل فروبنشانند.

  خودكامگي نمي تواند  دوام  بياورد
با وجود موفقيت هاي آغازين برنامه صنعتي  سازي تحت 
 ،state-directed industrialization هدايت دولت
تا اواخر دهه 1970 اقتصاد كره اضافه ظرفيت را تجربه كرد؛ 

كاالهايي بسيار بيشتر از آنكه بتواند صادر يا مصرف كند، 
توليد كرد. مشكل، سياست صنعتي حكومت بود. به جاي 
آنكه به بازار اجازه دهد منابع را تخصيص دهد، آنها را با دستور 
توزيع كرد. در نتيجه اين سياس��ت، بسياري از شركت ها 
ورشكست شدند. ورشكستگي ش��ركت ها ناآرامي هاي 
كارگري اي  ايج��اد كرد كه به اعتراضات سراس��ري بدل 
شد. نواحي اطراف چانگ وون، ماسان و بوسان، كانون هاي 
صنعتي كشور، سخت آسيب ديدند. شرايط زماني وخيم شد 
كه دانشجويان دانشگاه ماسان و دانشگاه مّلي پوسان كه عليه 
سركوب سياسي تظاهرات مي كردند به كارگران معترض 
پيوستند- طبق سنت هاي كنفوسيوسي كره، دانشجويان 
نماينده وجدان ملت هستند.در پاسخ به اتحاد دانشجويان 
و كارگران حكومت به زور متوسل شد. در اكتبر 1979 در 
چانگ وون، ماسان و بوس��ان حكومت نظامي اعام كرد. 
اختافات بعدي بر سر تداوم شدت عمل حكومت، در نهايت 
به سقوط پارك منجر شد. اعتراضات خياباني به يك مجادله 
درون حاكميتي شديد دامن زد. از يك سو، كيم جي-كيو، 
رييس سازمان امنيت و اطاعات كره و قديمي ترين دوست 
پارك او را به خويشتن داري دعوت مي كرد. از سوي ديگر 
چا جي-چول رييس گارد محافظين رياست جمهوري و 
رقيب قديمي كيم خواهان برخورد ش��ديد با معترضين 
بود. در 26 اكتبر، در حين يك مراسم شام خصوصي، كيم 
هر دوي پارك و چا را به قتل رساند.بعد از قتل پارك، سلطه 
چكمه پوشان مقلد پارك هشت سال ديگر ادامه يافت. اما 
در س��ال 1987 بعد از اينكه حكومت به خواست مردمي 
براي انتخاب مس��تقيم رييس جمهور تن داد كره جنوبي 
بطور كامل به دموكراسي گذر كرد. باري، قدرت خودكامه 
پارك و احياي اصول كنفوسيوسي نتوانست از گسترش 
ارزش هاي ليبرال جلوگيري كند. اصاحات بازاري در نهايت 
شبكه هاي خانوادگي، قبيله اي و حامي پرورانه اي كه نظم 
سنتي را تعريف مي كرد، تحليل برد. و دقيقا اين جايگزيني 
نظم مبتني بر پيوندهاي شخصي با نظم مبتني بر قانون و 

فردگرايي بود كه به اقتصاد كره اجازه رشد داد.
بعد از مرگ پارك، دولت هاي بعدي كره جنوبي بخش هايي 
از اقتصاد كشور را كه تحت كنترل مستقيم حكومت قرار 
داشتند، آزاد ساختند. در دهه 1980 حكومت بازار سرمايه 
كشور را گشود و با اين كار به شركت هاي كره  جنوبي مجال 
داد كه به جاي بانك هاي دولتي سرمايه شان را از بازارهاي 
مالي جه��ان تامين كنند. در 1997 ك��ره جنوبي قرباني 
بحران مالي آسيايي شد و دست به دامان صندق بين المللي 
پول شد. اين لحظه  اي خفت بار براي سئول بود اما رهبران 
از بحران براي پيشبرد اصاحات بازاري استفاده جستند 
و باقي مانده هاي مدل س��رمايه گذاري برنامه ريزي شده از 
مركز را برچيدند. دو س��ال بعد، اقتصاد كشور دوباره رونق 
گرفت و رشدي 11 درصدي در سال 1999 به ثبت رساند. 
در تمام اين مدت، كره جنوبي هر چه بيشتر خودش را به 
نظم اقتصادي ليبرال پيوند زد؛ در 1995 به سازمان جهاني 
تجارت پيوست، در 1996 به عضويت سازمان همكاري 

و توس��عه اقتصادي درآمد، و 15 موافقت نامه تجارت آزاد 
با 52 كشور ش��امل اتحاديه اروپا )2011(، اياالت متحده 
)2012(، و چين )2015( منعقد كرد. به اين شكل انتقال 

كره از خودكامگي به دموكراسي تكميل شد.

   لحظه پارك چونگ-هي چين
به مانند كره جنوبي عصر پارك، چين نيز با محدوديت هاي 
سياست آزادسازي اقتصادي بدون اصاحات سياسي روبرو 
شده است. اقتصاد چين اينك به خاطر اتكاي بيش از حدش 
به كنترل دولتي، از ناكارآمدي همه جانبه و مشكات توليد 
رنج مي برد. بنگاه دولتي بارگراني بر دوش اقتصاد شده اند 
اما خبري از اصاحات نيس��ت.كمر بانك هاي چيني زير 
بار وام هاي هنگفت خم شده است. حباب مستغات، كه 
محصول بدهي بيش از حد و ساخت و ساز افراطي است، هر 

لحظه ممكن است بتركد.
با وجود اين مشكات، عظمت دستاورد حزب كمونيست 
چين در رهاندن كشور از فقر و رساندن آن به جايگاه دومين 
اقتصاد بزرگ دنيا بسياري از صاحب نظران را متقاعد ساخته 
كه چيني ها به راستي شق القمر كرده اند. كما اينكه سرپيچي 
رژيم چين از پيش بيني هايي كه درباره افولش شده، بسياري 
از صاحب نظران را به اين ديدگاه رهنمون ساخته كه مدل 
به اصطاح چيني معّرف راه بديلي براي توسعه اقتصادي 
و سياسي است.اين تمايل به تعبير نظام چيني به چيزي 
غير از يك حكومت پيشاليبرال، پيشادموكراتيك و حتي 
اقتدارگراي پيشامدرن، به واسطه خودترديدي گسترده  اي 
كه در ميان ليبرال دموكراسي ها رواج يافته بيشتر تقويت 
شده اس��ت. خيزش چين با شك و اضطراب عميق درباره 
جوابگو بودن بلندمدت نظم بين المللي ليبرال مقارن شده 
اس��ت. اين دو تحول همزمان اتفاق افتاده اند اما محصول 
دو نيروي بسيار متفاوت اند. ماجراي چين داستان كشور 
درحاِل توسعه اي است كه به توسعه رسيده است در حالي كه 
خودانديشي و خودترديدي كنوني غرب، پيامدي از كاميابي 
و موفقيتي است كه آزادسازي كامل اقتصادي، اجتماعي و 

سياسي به بار آورده است.
آيا پكن به شكل جديدي از سرمايه داري دولتي دست 
يافته كه از ليبرال دموكراسي قابل تر است و حتي آن را 
منسوخ خواهد كرد؟ بعيد است كه مسير توسعه چين 
به يك باره از كره جنوبي جدا شود. درست همانطور كه 
»دموكراسي كره اي« چيزي بيش از لفظ محترمانه اي 
براي تطهير ديكتاوري بي اعتبارشده نبود، »سوسياليسم 
با خصوصيات چين��ي« هم معّرف راهي تازه نيس��ت.
چي��ن دو راه دارد: آزادس��ازي سياس��ي ك��ه موفقيت 
اقتصادي مستمر را تضمين مي كند، يا تحكيم كنترل 
اقتدارگرايانه اي كه به تدريج اما بطور قطع بنياد رش��د 
اقتصادي چين را تحليل مي برد. درس كره جنوبي براي 
چين اين اس��ت كه وقتي پاي رشد اقتصادي مستمر به 

ميان بيايد، چاره اي از آزادسازي سياسي نيست.
منبع:  شمس

گمانه زني هاي گوناگوني در مورد داليل استعفاي »نيكي 
هيلي« از نمايندگي امريكا در سازمان ملل بيان مي شود اما 
به اعتقاد تحليلگران اين كناره گيري نشانه اي از وجود هرج 

ومرج در تيم سياست خارجي كاخ سفيد است.
نيكي هيلي برجسته ترين زن عضو كابينه »دونالد ترامپ« 
بود كه با استعفاي ناگهاني خود بسياري را شگفت زده كرد. 
وي به عنوان نماينده اياالت متحده در سازمان ملل متحد در 
ماه هاي نخست حضور در اين سازمان بسيار جنجالي ظاهر 
شد و استعفاي ناگهاني و پذيرش آن از سوي رييس جمهوري 
امريكا هم خبر غيرمنتظره اي بود كه تقريبا هيچ كس انتظار 

شنيدن آن را در اين برهه زماني نداشت. 
گفته مي شود وي پيش از اين با رييس جمهوري امريكا در 
مورد مشغله زياد و خستگي از ُپست نمايندگي امريكا در 
سازمان ملل صحبت كرده بود اما تا صبح روز سه شنبه كه 
اين تصميم هيلي رسانه اي شد هيچ يك از كاركنان كاخ 
سفيد و حتي ترامپ هم از قطعيت موضوع اطاع نداشتند. 
هيلي از نگاه بسياري از كارشناسان، افراطي ترين همكار 
ترامپ بود كه تاكنون به همكاري با او ادامه داد. وي در عين 
آرمان  گرايي افراطي خود فردي به ش��دت ايدئولوژيك در 
عرصه تصميم سازي هاي امريكا در سياست خارجي هم به 
شمار مي رود كه به اندازه رييس جمهوري اياالت متحده به 

شعار »اول امريكا« اعتقاد نشان داد. وي يك از تندروترين 
مقام هاي كاخ سفيد بود كه هيچگاه ديدگاه هاي ضدايراني 
خود را مخفي نمي كرد و بارها در نشست ها يا سخنراني هاي 
رسمي و غيررسمي خود، ادعاهايي بسياري را عليه كشورمان 
مطرح كرد. جالب اينجا است هيلي در بسياري از اين ادعاها 

به ويژه در شوراي امنيت ناكام ماند. 
روزنامه »گاردي��ن« در گزارش خود خروج هيلي از دولت 
اياالت متحده را نشانه اي از وجود هرج و مرج در كاخ سفيد 
 و سياست خارجي ترامپ ارزيابي كرد و نوشت: ترامپ در

22 ماه رياست جمهوري كار با سه مشار امنيت ملي و دو وزير 
امور خارجه را تجربه كرد و اكنون بايد به دنبال پر كردن يك 
پست خالي مهم در حوزه امنيت ملي باشد و جايگزيني براي 

نماينده امريكا در سازمان ملل پيدا كند. 
به نوش��ته اين روزنامه بريتانيايي، استعفاي هيلي تعجب 
همه را برانگيخت اما وزير ام��ور خارجه امريكا و كاركنان 
كاخ س��فيد را بيش از همه در بهت فرو برد. در حالي كه در 
دوسال گذشته مقام هاي ارشد بس��ياري از كاخ سفيد يا 
كابينه خارج شدند اما اعام چنين اقدامي پيش از انتخابات 
مياندوره اي كنگره بسيار تاثيرگذار است زيرا ممكن است 
اين سوال را مطرح سازد كه آيا هيلي اين تصميم را به خاطر 
هرج و مرج در دولت اتخاذ كرده اس��ت يا اينكه مي خواهد 

خود را براي رياست جمهوري آماده كند؟  بنا بر تحليل اين 
روزنامه آش��كارتر از همه موضوعات آن است كه سياست 
خارج��ي ترامپ در اوج هرج و مرج ق��رار دارد و هيچ كس 
هم به آن توجهي نمي كند. اگرچه سياست خارجي شبيه 
نظامي استبدادي نيست اما اكنون با تصورات ناپايدار يك 
رييس جمهوري از طريق توئيت و گزارش هاي فاكس نيوز 
هدايت مي شود. به نوشته تحليلگر اين روزنامه، سياست 
خارجي بدون برنامه كاخ سفيد نه تنها براي امريكا بلكه براي 
جهان چالش ساز ش��ده است. نتيجه اين فرايند در داخل 
امريكا آن است كه تيم ترامپ قادر به ادامه همكاري با وي 
 نيس��ت و افراد بدون پس دادن آزمون خود در يك بحران 
بين المللي مهم، كنار مي روند. در اين شرايط اگر دونالد ترامپ 
بخواهد براي يك بحران امنيت ملي واقعي چاره انديشي كند، 

بايد به داد جهان رسيد. 
ايرنا افزود:از نگاه روزنامه »واش��نگتن پس��ت« چيزي كه 
كناره گيري هيلي را برجسته مي كند اين تحليل است كه 
وي براي تغيير سياست ها چندان مناسب نبود زيرا با وجود 
انتقادهاي تند از س��ازمان ملل متحد همان رويكردهاي 
كلينتون و اوباما را در سياست خارجي دنبال مي كرد. از طرف 
ديگر در دوره »ركس تيلرسون«، هيلي خود را فرد نخست در 
سياست خارجي به نمايش گذاشت اما در برخي حوزه ها با 

سياست هاي دولت مخالف بود و اعتقاد داشت شعار نخست 
امريكا نبايد به مفهوم امريكاي تنها باشد؛ اين رويكرد وي در 

پرونده هاي مهاجرت و روسيه آشكار بود. 
اين روزنامه امريكايي افزود: از نگاه تحليلگران نقش هيلي 
در چند ماه اخير بسيار كمرنگ شده بود و در دو پرونده مهم 
ترامپ -يعني ايران و كره شمالي- وي جايگاهي را نداشت. 
اكنون جان بولتون مي تواند بسياري از خواسته هاي ضد 
سازمان مللي ترامپ را اجرايي كند زيرا وي تجربه و شناخت 

دقيقي از آن دارد. 
رس��انه ها گمان��ه زني هاي گوناگون��ي را در م��ورد دليل 
كناره گيري بهت آور هيلي بيان مي دارند. يكي از مهم ترين و 
محتمل ترين فرضيه ها كه برخي رسانه ها همچون تارنماي 
شبكه خبري »سي.ان.ان« به آن پرداخته اين است كه با 
آمدن »جان بولتون« و »مايك پومپئو« به پست هاي مشاور 
امنيت ملي و وزير امور خارجه ترامپ عرصه براي هيلي تنگ 
شده بود و به عبارت ديگر وي در سياست خارجي واشنگتن 
به حاشيه رانده ش��د. برخي ديگر هم موضوع بازگشت به 
عرصه هاي تجاري و مديريت شركت هايي را كه هيلي درآن 
تجربه و سابقه موفقي داشت، به عنوان دليل اين تصميم 
بيان مي كنند.تحليلگر سي.ان.ان نوشته هيلي اكنون يك 
فرزند دانشجو دارد و فرزند ديگر وي نيز تا چند سال ديگر بايد 

وارد دانشگاه شود. وي مي تواند در بخش خصوصي امريكا 
حقوقي به مراتب باالتر دريافت كند. 

البته برخي تحليل ها نيز بازگش��ت به عرصه سياست در 
امريكا را از مهم ترين برنامه هاي هيلي براي آينده مي دانند. 
اين ديپلمات هندي االصل كه پيش از اين فرماندار ايالت 
كاروليناي جنوبي بود ممكن است بخواهد براي دوره هاي 
بعدي خود را به عنوان نامزد رياس��ت جمهوري از س��وي 
جمهوريخواهان معرفي كند. البته گفتني اس��ت وي اين 
فرضي��ه را رد كرد. ترامپ حضور خود در انتخابات س��ال 
2020 را اعام كرده است. به نوشته يورو نيوز شايد هيلي 
سال 2024 را هدف اصلي براي انتخابات رياست جمهوري 
قرار داده باشد. اكنون هيلي با استعفاي خود تاش مي كند 
حاشيه هاي كمتري را به علت سياست هاي ماجراجويانه 
ترامپ و نزديكان تندروي وي براي خود به ثبت برس��اند. 
س��ي.ان.ان چنين تحليل كرده كه در سال 2024 شش 
سال از جدايي هيلي از ترامپ مي گذرد بنابراين وي مي تواند 
گزينه مناسبي براي جمهوريخواهان باشد. از طرف ديگر از 
آنجا كه وي رابطه خوبي را با ترامپ داشته است، در صورت دو 
دوره اي شدن رييس جمهوري كنوني، امكانات و زمينه براي 
حمايت از رياست جمهوري يك زن در حزب جمهوريخواه 

فراهم خواهد بود. 
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دانش و فن10اخبار
قابليت هاي جديد در نسخه هاي 

موبايلي مايكروسافت آفيس

يك ربات در پارلمان انگليس 
حاضر مي شود

سريع ترين دوربين دنيا 
ساخته شد

 اپل حمله هكري چيني ها 
را رد كرد

فون آرنا| مايكروس��افت اعالم كرده كه قصد 
دارد در ماه جاري ميالدي به نسخه هاي موبايلي 
اپليكيش��ن مايكروس��افت آفيس قابليت هاي 

جديدي اضافه كند.
 نرم اف��زار مايكروس��افت آفي��س ك��ه يكي از 
محبوب ترين و پركاربردترين برنامه هاي كاربران 
رايانه و موبايل است، حاال بر اساس اعالم رسمي 
مايكروسافت به عنوان ش��ركت توسعه دهنده 
آن، نس��خه هاي موبايلي آفي��س يعني اندرويد 
و iOS در م��اه جاري مي��الدي )اكتبر( ميزبان 
قابليت هاي جديدي خواه��د بود كه به كاربران 
اجازه مي دهد كارهاي موردنياز خود را با استفاده 
از اين اپليكيشن، سريع تر و راحت تر انجام دهند.

كاربران گوشي هاي اندرويدي تنها در برنامه هاي 
اكس��ل )Excel(، وان ن��وت )OneNote( و 
اوت لوك )Outlook( شاهد تغييرات و امكانات 
جديدي هستند، اين در حالي است كه كاربران 
 )Word( عالوه بر اين برنامه ه��ا، در ورد iOS
و پاورپوينت )PowerPoint( نيز ش��اهد اين 

قابليت هاي جديد خواهند بود.

تلگراف| قرار است براي نخستين بار در سه شنبه 
هفته آتي يك ربات در پارلمان انگليس حاضر شود 
تا قابليت ه��اي ربات هاي مجهز به هوش مصنوعي 
در عرصه هاي مختلف مانند كمك به س��المندان و 

آموزش كودكان را نمايش دهد.
 رباتPepper بخش��ي از يك پ��روژه تحقيقاتي 
بين المللي است كه با هدف توسعه نخستين ربات هاي 
هوشمندي اجرا مي شود كه به افراد سالمند كمك 
مي كنند. روز سه شنبه آتي كميته آموزشي پارلمان 
انگليس از پپر سواالتي مي پرسد كه به توسعه هوش 
مصنوعي مرتبط است. همچنين وزراي اين كشور 
نتيجه همكاري اين ربات با دانش��جويان دانش��گاه
Middlesex را بررس��ي مي كنند. اين همكاري 
مربوط به تحقيق��ات درباره اس��تفاده از ربات ها در 

آموزش كودكان دبستاني است.
 همچني��ن در اين دي��دار قابليت هاي رب��ات براي 
وزرا نمايش داده مي ش��ود و آنها شيوه كمك پپر به 

سالمندان را مشاهده مي كنند.

گيزمگ| گروهي از محققان دوربيني ساختند 
كه مي تواند در عرض يك ثانيه، ۱۰ تريليون فريم 

را ضبط كند.
 تماش��اي ويدئوه��اي »حرك��ت آهس��ته« 
)Slow-motion( همواره سرگرم كننده بوده 
است. اين سبك فيلم برداري در هر ثانيه هزاران 

فريم را به ثبت مي رساند.
در اين روش فيلمبرداري فيلم با سرعت معمولي 
فيلمبرداري مي شود و در زمان نمايش سرعت 

پخش آن را كاهش مي دهند. 
حال محققان »موسس��ه فن��اوري كاليفرنيا« 
)Caltech( و » INRS« موف��ق ب��ه س��اخت 

سريع ترين دوربين دنيا شدند.
اي��ن دوربين مي تواند در ه��ر ثانيه ۱۰ تريليون 
فري��م را ضبط كند و به اندازه اي س��ريع اس��ت 
كه بتواند واكنش  بي��ن ماده و نور را در محدوده 
»نانومقي��اس« )محدود اندازه بي��ن يك تا صد 
نانومتر( به ثبت برساند. سال گذشته اين ركورد 
متعل��ق به يك تيم س��وئدي بود ك��ه دوربيني 
س��اختند كه قادر به ثبت ۵ تريلي��ون فريم در 

ثانيه بود.
اي��ن در حالي اس��ت كه اين دوربي��ن جديد در 
محدوده »نانو مقياس« وض��وح زماني باالتري 
ني��ز دارد. »وضوح زماني« ي��ا »قدرت تفكيك 
زماني« به توانايي يك سيستم براي متمايزسازي 
جزييات يك كميت سنجش��ي از نظر زماني در 
يك سيگنال مي گويند. تيم تحقيقاتي اين پروژه 
معتقدند: دوربين س��اخت آنها مي تواند وقايعي 
خاص در علوم زيستي و فيزيك را به ثبت برساند.

اين تيم تحقيقات خود براي ساخت دوربين هاي 
سريع تر را ادامه خواهند داد. 

آسين ايج| مدير ارشد امنيتي اپل به كنگره امريكا 
گفته كه هيچ نشانه اي از انتقال مشكوك اطالعات از 

اين شركت يا حمله هكري به آن وجود ندارد.
مدير ارشد امنيتي اپل به كنگره امريكا گفته كه هيچ 
نشانه اي از انتقال مشكوك اطالعات از اين شركت 
يا حمله هكري به آن وج��ود ندارد. در روزهاي اخير 
رسانه هاي غربي اخبار متنوعي را در مورد حمله هكري 
چيني ها به ش��ركت هاي بزرگ فناوري امريكايي و 
انتقال حجم گس��ترده اي از اطالعات از آنها منتشر 
كرده اند. بر اساس نامه اي كه اپل براي كنگره و سناي 
امريكا ارسال كرده، اين ش��ركت در مورد ادعاهاي 
يادشده بطور كامل تحقيق كرده و هيچ نشانه اي از 
حمله هكري پيدا نكرده است. پيش از اين بلومبرگ 
با انتشار گزارشي مدعي شده بود هكرهاي چيني با 
كاشت تراشه آلوده در درون رايانه هاي سرور متعلق 
به ش��ركت هاي بزرگ فناوري امريكايي داده هاي 

حساسي را از آنها سرقت كرده اند.
در بخش��ي از نامه اپل به كنگره امريكا در اين مورد 
آمده است: اپل با ابزار امنيتي متنوع خود بطور مرتب 
ترافيك سرورهاي خود را رصد مي كند تا در صورت 
وجود بدافزار يا ديگر فعاليتهاي مشكوك از موضوع 
مطلع شود. در عين حال بلومبرگ كماكان بر صحت 
گزارش خود اصرار دارد و مي گويد يافته هاي آن ناشي 

از اطالعات دريافتي از ۱7 منبع ناشناس است.

درآمد هكرها از سرقت اطالعات و باج گيري از كاربران 

ويروس هاي مخفي، تهديدي در دنياي مجازي 
گروه دانش و فن   

 از زمان فراگير ش��دن كامپيوتره��ا، واژه »ويروس« در 
ميان كاربران رواج چشمگيري يافته بطوري كه تقريبًا در 
مواجهه با هر مشكلي، اولين علتي كه به ذهن شان مي رسد 
ويروسي شدن كامپيوتر )يا حتي گوشي( است. اصطالح 
ويروس كامپيوتري كه نخستين بار در سال ۱984 توسط 
»فرد كوهن« پژوهش��گر دانشگاه كاليفرنياي جنوبي به 
كار برده شد، به برنامه اي گفته مي شود كه كدهاي خود 
را وارد برنام��ه ديگري مي كند و ب��ا فعاليت برنامه آلوده، 
ويروس تكثير شده و منتشر مي ش��ود. البته بايد بدانيد 
كه اكثر برنامه هاي مضر الزامًا ويروس نيس��تند؛ چرا كه 
برنامه نويس��اني كه كدهاي مخرب و برنامه هاي مضر را 
مي سازند، به دنبال كسب درآمد هستند و پول در آوردن 
از ويروس هاي كامپيوتري كار بس��يار دش��واري است. 
خوشبختانه نرم افزارهاي آنتي ويروس جديد ابزارهاي الزم 
براي مقابله با انواع بدافزارها )اصطالح كلي براي اشاره به 
برنامه هاي مخرب كامپيوتري( را دارند و مي توانند اكثر 

نرم افزارهاي مخرب را شناسايي و نابود كنند.
بهترين آنتي ويروس ها تقريباً همه انواع حمالت و بدافزارها 
را دفع مي كنند و كاربر با اس��تفاده از آنها، دخالت بسيار 

اندكي در دفاع از فضاي كامپيوتر خود دارد. 

  شناسايي بدافزار از روي روش انتشار 
به گزارش پي سي مگ، به صورت كلي برنامه هاي مخرب 
كامپيوت��ري را بدافزار ي��ا »Malware« مي نامند. اما 
بدافزارهاي مختلف اس��امي متنوعي دارند كه به داليل 

متفاوتي روي آنها گذاشته شده است.
ويروس ها براي دور ماندن از چش��م كاربر و نرم افزارهاي 

امنيتي، بي سر و صدا به تكثير شدن ادامه مي دهند.
به عنوان مثال رفتار ويروس هاي كامپيوتري بسيار شبيه به 
ويروس هاي دنياي واقعي است؛ يك ويروس كامپيوتري با 
اجراي برنامه آلوده، باز كردن ديسك يا فلش درايو، شروع 
به فعاليت مي كند. اين ويروس ها براي دور ماندن از چشم 
كاربر و نرم افزارهاي امنيتي، بي سر و صدا به تكثير شدن 
ادامه مي دهند و س��اير بخش ه��اي حافظه و همچنين 
ابزارهاي جانبي را آلوده مي كنند. ويروس ها سپس منتظر 
فرمان خارجي )از سوي هكرها( يا ساعت و تاريخ از پيش 
تعيين شده مي مانند و در زمان مقرر، حمله خود را آغاز 
مي كنند. حمالت ويروس��ي در سال هاي نخست ظهور 
اين پديده بسيار مخرب بودند، اما حاال بيشتر به سرقت 
اطالعات يا اجراي حمالت DDoS محدود مي ش��وند. 
كرم هاي كامپيوتري نيز شباهت هايي با ويروس ها دارند، 
با اين تفاوت كه يك كرم كامپيوتري براي فعاليت نيازي 

به اجرا شدن نرم افزاري خاص توسط كاربر ندارد و خيلي 
س��اده، يك كپي از خود را در كامپيوتر قرباني قرار داده و 

اجرا مي كند.
در سال ۱988 و دوران شكوفايي اينترنت، كرم كامپيوتري 
Morris خسارات زيادي به بار آورد و آسيب فراواني به 
ش��بكه اينترنت زد. اين كرم كه ب��ه منظور اثبات نظري 
توسعه يافته بود، ذاتاً مخرب نبود اما به دليل خاصيت تكثير 
فزاينده، بخش زيادي از پهناي باند اينترنت را مختل كرد.
در نهايت نوع ديگري از بدافزار به نام »تروجان« نيز وجود 
دارد كه نام آن از روي داس��تان حمل��ه يونانيان به تروآ و 
مجسمه اسبي كه س��ربازان يوناني با آن وارد شهر شدند 
اقتباس شده است. تروجان ها در واقع برنامه هاي مخربي 
هستند كه در پوشش نرم افزارهاي سالم و كاربردي وارد 
رايانه ها مي ش��وند. كاربر با نصب بازي يا نرم افزار آلوده، 
تروجان را وارد سيس��تم خود مي كند كه اين بدافزار نيز 

پس از مدتي به سيستم آسيب مي رساند .

  تروجان ها ابزاري براي كسب درآمد
نرم افزارهاي آلوده به تروجان معمواًل در ابتدا بدون هيچ 
مشكلي كار مي كنند و تروجان هاي موجود در آنها ممكن 
است به صورت ناخواسته توس��ط كاربر به ديگر رايانه ها 
منتقل شوند. اين بدافزارها كه ابزار مناسبي براي كسب 
درآمد هس��تند، با دسترسي به اطالعات حساب بانكي و 
توليد تراكنش هاي تقلبي، پول كارب��ران را روانه جيب 
هكرها مي كنند. در برخي موارد نيز اطالعات مس��روقه 

توسط مهاجمان در دارك وب به فروش مي رسد.
ويروس ها، كرم ها و تروجان ها نام ش��ان را از نحوه تكثير 
و انتشارش��ان گرفته اند، اما س��اير برنامه هاي مخرب با 
توجه به كارهايي كه مي كنند نام گذاري ش��ده اند. مثاًل 
جاسوس افزارها همانطور كه از نام شان پيداست، اطالعات 
حساس و پسوردهاي كاربران را به سرقت مي برند. البته 
اكثر آنتي ويروس هاي مدرن بخش مجزايي براي مبارزه 
با جاسوس افزارها دارند. آگهي افزار يا Adware نيز به 
صورت ناخواس��ته تبليغات مورد نظر خود را براي كاربر 
نمايش مي دهد. البته ممكن است تبليغات مذكور با توجه 
به اطالعات دريافتي از يك جاسوس افزار، براي هر كاربر 

شخصي سازي شود.
برنامه هايي تحت عنوان Rootkit نيز وجود دارند كه به 
سيستم عامل نفوذ كرده و اجزاي ساير بدافزارها را از ديد 
پنهان مي كنند. زماني كه آنتي ويروس فهرست فايل هاي 
سيستم را از ويندوز )سيستم عامل( درخواست مي كند، 
روت كيت ها مش��خصات خود و برنامه ه��اي مكمل را از 
ليست مذكور پاك مي كنند. در ضمن روت كيت ها امكان 

دستكاري رجيستري سيستم را هم دارند.
نوع ديگري از بدافزار به نام بات )bot( نيز وجود دارد كه 
مستقيمًا كامپيوتر كاربر را مورد هدف قرار نمي دهد؛ بلكه 
در سيستم او جا خوش كرده و منتظر فرمان هكر مي ماند. 
هكر هم كه صدها و ش��ايد هزاران سيستم را به بات هاي 
خود آلوده كرده، از آنها براي انجام حمالت مختلف استفاده 
كرده و هويت خود را مخفي مي كند. البته همه بدافزارها 
الزامًا براي حمله مورد اس��تفاده قرار نمي گيرند؛ نوعي از 
بدافزار به نام dropper ه��م وجود دارد كه وظيفه اش 
باز كردن راه براي نفوذ ساير بدافزارهاست و هيچ ويژگي 
تهاجمي ديگري ندارد. الزم به ذكر است كه دراپرها نيز 
مانند بات ها قابل كنترل هستند. در آخر باج افزارها را داريم 
كه اطالعات حساس يا حتي دسترسي به سيستم را در 
اختيار گرفته و تنها با پرداخت پول، اجازه دسترسي مجدد 
را به كاربر مي دهند. باج افزارها معمواًل اطالعات سيستم 
را رمزنگاري مي كنند و براي رمزگشايي، مبالغ مختلفي را 
طلب مي كنند. اگر به خاطر داشته باشيد سال گذشته باج 
افزار »واناكراي« سر و صداي زيادي به پا كرد و حتي برخي 

از تأسيسات كشورمان را هم هدف حمله خود قرار داد.

  ترس افزارها، آنتي ويروس هاي تقلبي
در دنياي آنتي ويروس ها برخ��ي نام ها مانند مك آفي، 
Eset، بيت ديفن��در و AVG براي اكثر كاربران آش��نا 
هستند و معمواًل در بيشتر كامپيوترها شاهد حضور يك 
آنتي ويروس مشهور هستيم. كاربر با خريد نسخه كامل 
عالوه بر دور ريختن پول، اطالعات حساب بانكي خود را 

نيز در اختيار نويسندگان ترس افزار قرار مي دهد.
اما مساله اينجاست كه تمام اين نرم افزارها پولي هستند 
و برخي افراد ترجيح مي دهند به جاي استفاده از آنها، از 
آنتي ويروس هاي رايگاني كه در اينترنت پيدا مي كنند 
بهره ببرند. اما بسياري از آنتي ويروس هاي رايگان و بي 
نام و نش��اني كه در اينترنت يافت مي شوند، در بهترين 
حالت هيچ مقاومتي در مقابل تهديدات نخواهند داشت 
و در بدتري��ن حالت، خ��ود به تهديد ش��ماره يك براي 
سيستم تبديل مي شوند. اين آنتي ويروس هاي تقلبي 
پس از مدتي با نمايش ارورهاي پرزرق و برق و اس��تفاده 

از جمالت ترس��ناك، اين طور به كاربر القا مي كنند كه 
سيستم در معرض خطر جدي قرار داشته و تنها راه نجات 
از اين ش��رايط بحراني، خريد نسخه كامل آنتي ويروس 
خواهد بود. در اينجا كاربر با خريد نسخه كامل عالوه بر 
دور ريختن پول، اطالعات حس��اب بانكي خود را نيز در 
اختيار نويسندگان آنتي ويروس تقلبي قرار مي دهد. الزم 
به ذكر است كه ترس افزارها روز به روز پيشرفت كرده و 
واقعي تر جلوه مي كنند، از اين رو پيش��نهاد مي كنيم به 
جاي جست وجو در اينترنت، حتمًا از آنتي ويروس هاي 
معتبر استفاده كنيد. بدافزارهاي متنوع موجود در دنياي 
كامپيوتر الزامًا به يكي از دس��ته هاي مورد اش��اره تعلق 
ندارند، مثاًل يك بداف��زار مي تواند مانند ويروس پخش 
شود، مثل جاسوس افزار اطالعات حساس را سرقت كند 
و با استفاده از روت كيت خود را از ديد آنتي ويروس مخفي 
كند.  با اين حال نكته مهم، استفاده از يك آنتي ويروس 
 )Anti-Malware( يا بهتر بگوييم، يك ض��د بدافزار
قدرتمند اس��ت تا خيال تان از بابت امنيت سيس��تم و 

اطالعات راحت شود.
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 iOS فون آرنا | عرضه نسخه مخصوص سيستم عامل 
اپليكيشن فيس بوك اليت كه قرار بود به زودي منتشر 
شود، تنها در يك كشور، صداي كاربران ساير كشورها 

را درآورده است.
بسياري از اپليكيشن هاي مختلف هم چون شبكه هاي 
اجتماعي از نس��خه اليت )Lite( نيز عالوه بر نسخه 
اصلي، بهره مي گيرند كه براي آن دس��ته از كاربراني 
كه سرعت اينترنت كشورشان پايين است و يا حافظه 
گوشي بسيار كم و محدود است، توسعه داده شده است 
تا آنها نيز بتوانند از قابليت هاي اصلي و محوري بسياري 
از شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان هاي متعدد استفاده 
كنند و اخبار و گزارش هاي موردنظر خود را در فضاي 

مجازي به اشتراك بگذارند.
از شبكه هاي اجتماعي كه نسخه اليت خود را توسعه 
داده ان��د، مي توان ب��ه فيس بوك الي��ت، فيس بوك 
مسنجر اليت، توييتر اليت، اسكايپ اليت و اينستاگرام 
اليت اش��اره كرد و كاربران بايد به منظور دريافت اين 
نسخه به فروشگاه آنالين و اينترنتي گوگل پلي استور 

مراجعه كنند.
حاال پس از آنكه اپليكيش��ن فيس ب��وك اليت براي 
كاربران iOS تنها در كشور تركيه منتشر و عرضه شد، 
بسياري از كاربران و عالقه مندان به دريافت و استفاده 
از اين اپليكيشن كه در ساير كشورها سكونت داشتند، 
به اين مساله اعتراض كردند و از اين شبكه اجتماعي 
خواستند تا هرچه سريع تر در كشورهاي ديگر نيز آن 

را عرضه كند.
فيس بوك نيز در پاسخ به خيل عظيمي از كاربراني كه 
از اين قضيه ش��كايت داشتند، اعالم كرده است كه در 
آينده اي نزديك فيس بوك اليت را در كشورهاي متعدد 

بيشتري از جهان عرضه و منتشر خواهد كرد.
نسخه اليت اپليكيش��ن هاي مختلف كه در ابتدا تنها 
براي كاربران كش��ورهاي درحال توس��عه با سرعت 
اينترنت و ظرفيت حافظه پايين توسعه و ارايه شده بود، 
حاال با توجه به حجم كمي كه از حافظه دستگاه اشغال 
مي كند و باتري بسيار كمتري نيز مصرف مي كند، در 
كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته نظير اياالت متحده 
امريكا و انگلستان نيز مورد استقبال قرار گرفته است و 
پيش بيني مي شود خيل عظيمي از كاربران گوشي هاي 
آيفون از عرضه فيس بوك اليت استقبال كنند. اين در 
حالي است كه اپليكيشن فيس بوك اليت مخصوص 
گوشي هاي اندرويدي در سال ۲۰۱۵ ميالدي منتشر 

شده بود.

ورج|  اينس��تاگرام ب��ه  تازگ��ي اعالم ك��رده كه با 
بهره گي��ري از هوش مصنوع��ي مي خواهد محتواي 
خش��ونت آميز و توهين آمي��ز را از تصاوير و نظرات 

كاربران حذف كند.
با توجه به محبوبيت گسترده اينستاگرام و استقبال 
كاربران از اين شبكه اجتماعي، گاهي خيل عظيمي 
از منتقدان و كارشناس��ان از رشد صعودي و مخرب 
محت��واي توهين آمي��ز در تصاوي��ر و ويديوهاي به 
اشتراك گذاشته شده و همچنين نظرات و كامنت هاي 
مخاطب��ان در فضاي مجازي به گوش مي رس��د كه 
همگي موجب ش��ده است اينس��تاگرام به فكر يك 

چاره بيفتد.
اين ش��بكه اجتماعي به منظور جلوگيري از انتشار 
محتواي خشونت آميز و توهين آميز در پلت فرم خود، 
حاال اعالم كرده است كه از فناوري هاي نوين همچون 
يادگيري ماشيني و هوش مصنوعي بهره برده است 
تا بتواند به صورت كامال خودكار و هوشمندانه تمامي 
تصاوي��ر و نظراتي را كه داراي محتواي نامناس��ب و 
خالف قوانين و مقررات اينستاگرام است، تشخيص 

داده و در صورت لزوم آنها را حذف كند.
فيس بوك، شركت مادر اينستاگرام، نيز در ماه اخير 
اعالم كرده ب��ود كه اقدامات ج��دي و تصميماتي را 
درباره مبارزه با محتواي نامناسب و توهين آميز اتخاذ 
كرده است و حاال به نظر مي رسد كه اينستاگرام نيز به 
پيروي از فيس بوك، قصد چنين اقدام مشابهي را دارد.

پي سي ورلد | تحليلگر ارشد محصوالت اپل برآورد كرد 
كه گوشي ارزان قيمت و مقرون به صرفه آيفون ايكس آر 

نسبت به آيفون 8 فروش بسيار بهتري خواهد داشت.
مينگ چي كو – تحليلگر ارش��د محصوالت اپل – كه 
همواره در خصوص ميزان فروش و قابليت هاي احتمالي 
محصوالت جديد اپل به خصوص گوش��ي هاي آيفون 
پيش بيني مي كند، حاال به تازگي اعالم كرده است كه 
نسخه ارزان قيمت و مقرون بصرفه گوشي آيفون ايكس 
آر در مقايسه با پرچمدار قبلي اپل، يعني آيفون 8، فروش 

بسيار بهتري را در كشور چين تجربه خواهد كرد.
با توجه به آنكه قبال پيش بيني مي ش��د گوش��ي هاي 
آيفون 8 با فروش بهتري در مقايسه با ساير پرچمداران 
و محصوالت جديد اپل مواجه شوند، حاال به نظر مي رسد 
كه كاربران چيني برخالف آنچه ك��ه انتظار مي رفت، 
مي خواهند از گوش��ي جديد آيفون ايكس آر استقبال 
بيشتري كنند و گفته مي شود منتظر عرضه آن در تاريخ 

۲۶ اكتبر هستند.
البته اين در حالي است كه بسياري ديگر از تحليلگران 
و كارشناس��ان بازار محصوالت فناوري و موبايل بر اين 
باورند كه هن��وز براي اظهارنظر درب��اره ميزان فروش 
گوشي هاي هوشمند آيفون ايكس اس و آيفون ايكس 
اس مكس و همچنين نسخه ارزان قيمت آن يعني آيفون 
ايكس آر بسيار زود است و نمي توان بطور قطع از ميزان 
تقاضاي بازارهاي مختلف و كشورهاي مختلف جهان 

سخن گفت.

افتا|  مركز مديريت راهب��ردي امنيت فضاي توليد 
و تبادل اطالعات از وجود باگ بحراني در بروزرس��اني 
ويندوز ۱۰ خبر داد كه اين حفره امنيتي باعث حذف 

فايل هاي كاربران مي شود.
 آخرين بروزرساني ويندوز ۱۰ در هفته جاري منتشر 
ش��د. اين بروزرساني با مشكالتي همراه بود كه پس از 
گزارش اين مش��كالت، ارايه بروزرساني متوقف شد. 
كاربران گزارش كردند كه با نصب بروزرساني فايل هاي 
آنها از جمله تصاوير، اسناد و پوشه ها حذف شده است.

بروزرساني ۱۰89 ويندوز ۱۰ مشكالت ديگري را نيز به 
همراه داشته است كه از جمله آن مي توان به استفاده 
نادرست از پردازنده در Task Manger و درايورهاي 

صوتي نامناسب اشاره كرد.
حذف فايل هاي كاربران مشكل نگران كننده اي است. 
 Microsoft Support يك��ي از كاربران در ف��روم
گفته اس��ت حدود ۲۲۰ گيگ از فايل هاي وي حذف 
شده است و برنامه هاي بازيابي فايل ها نيز توانسته اند 

تنها بخشي از فايل ها را بازيابي كنند.
بنابراين، مايكروسافت فعال اعالم كرده است كه كاربران 
بروزرساني را نصب نكنند، حتي اگر آن  را بارگيري كرده اند.

به نظر مي رسد كه اين مشكل در ميزباني آنالين فايل 
و سرويس هماهنگي دستگاه با OneDrive مرتبط 
است. گفته مي شود اين باگ در فازهاي اوليه آزمايش 
وجود داش��ته و ناديده گرفته شده است. دليل اصلي 

وجود باگ هنوز تعيين نشده است.

 انتشار فيس بوك اليت تنها در يك كشور 
صداي كاربران را درآورد

حذف هوشمندانه محتواي 
توهين آميز اينستاگرام 

پيش بيني تقاضاي باالي 
چيني ها از آيفون ارزان قيمت

 امكان حذف فايل ها و تصاوير 
با به روزرساني ويندوز 10

رويداد

تك كرانچ| ش��ركتي به ن��ام »اوپ��ي« )OPPY( يك 
دوربين دوگانه منعطف توليد كرده است كه نياز به مونوپاد 
و ديگر تجهيزات عكسبرداري را رفع كرده است و قابليت 
تصويربرداري با كيفي��ت 4K را دارد. در حالي كه همه ما 
گوشي هاي هوشمند را در كنار خود داريم كه قادر به گرفتن 
عكس هاي خوبي هستند، اما آنها به دليل عمر كم باتري و 

شكننده بودن، هميشه كارايي الزم را ندارند.
اينجاس��ت كه پاي دوربين هايي نظي��ر »اوپي« به ثبت 
لحظات ما باز مي شود. اوپي يك دوربين 4K است كه روي 
يك ميله قابل انعطاف نصب ش��ده است و مي توان آن را با 
خود به هر جايي برد. اوپي مانند ديگر دوربين هاي شبيه 
به خود، نيازي به لوازم جانبي ندارد. طراحي انعطاف پذير 
و منحصر به فرد آن به معناي آن است كه مي توان از آن به 
عنوان مونوپاد نيز استفاده كرد يا با ميله منعطف آن، حالت 
سه پايه را درس��ت كرد. انعطاف پذيري اوپي به اين معني 
است كه شما مي توانيد عكاسي را از هر زاويه دلخواه انجام 
دهيد. ميله انعطاف پذير اوپي اج��ازه مي دهد تا آن را روي 
لباس ها يا تجهيزات ورزشي خود و يا بر روي ديوار يا هر چيز 
ديگري كه فكرش را بكنيد، وصل كنيد. اوپي كه شبيه يكي 
از شخصيت هاي معروف كارتوني به نام Wall-E است، از 

دو چشم براي ثبت لحظات خاص كاربران استفاده مي كند.
اوپي عكس ها و ويدئوها را ب��ا وضوح فوق العاده 4K ضبط 
مي كند. اين دوربين قابليت ضبط تصاوير را در حالت هاي 
عكس، ويدئو، تايم لپس، حركت آهس��ته و گيف دارد و به 
يك برنامه در گوشي هوشمند شما متصل مي شود، بنابراين 
شما مي توانيد عكس ها و ويدئوها را به سرعت با دوستانتان 
به اشتراك بگذاريد.طراحي اوپي آن را در مقابل پاشش آب 
مقاوم كرده است. اوپي داراي يك باتري ليتيومي است كه با 

يك بار شارژ، تقريبا يك روز كامل جواب مي دهد.
تصاوير روي يك كارت ميني SD ذخيره مي ش��ود كه 
مي تواند كارت هاي حافظ��ه ۱۶، 3۲ يا ۶4 گيگابايت را 

پشتيباني  كند.

گوگل | به نظر مي رس��د با وجود تكذيب هاي پياپي 
گوگل، اين شركت امريكايي درحال توسعه يك موتور 
جست وجوي اختصاصي با قابليت سانسور و فيلترينگ 

هوشمند براي چين است.
چندي پيش بود كه اخباري در فضاي مجازي از بازگشت 
دوباره شركت گوگل به بازار چين و احتمال همكاري آنها 
براي توسعه يك موتور جست وجوي اختصاصي كه مورد 
تاييد دولت چين باش��د و به صورت هوشمندانه نتايج 
جست وجو را براي كاربران چيني سانسور كند، منتشر 
شد كه بعد از آن بارها توسط مقامات گوگل رد و تكذيب 
شد. با توجه به وسعت كشور چين و جمعيت باالي آن، 
بسياري از غول هاي تكنولوژي همواره نظر و توجه خاص 
و ويژه اي به آن دارند و حضور در بازار اين كشور براي آنها 

به معناي موفقيت و دستاوردهاي بزرگي خواهد بود.
چند سال پيش ش��ركت امريكايي گوگل تحت تاثير 
قوانين محدودكننده و س��خت گيران��ه دولت چين، 
اعالم كرد كه ديگر با اين كشور همكاري نمي كند و به 
همين دليل نيز بسياري از سرويس هاي خود را در اين 
كشور از دسترس خارج كرد. كشور چين يكي از معدود 
كشورهايي است كه قوانين و مقررات محدودكننده و 

سخت گيرانه اي براي اس��تفاده از خدمات اينترنتي و 
آنالين وضع كرده و بسانس��ور و فيلترينگ شبكه هاي 

اجتماعي و پيام رسان ها در جهان معروف است.
به نظر مي رسد كه برخالف آنكه گوگل بارها اين موضوع 
را انكار كرده اس��ت، اين ش��ركت درصدد بازگرداندن 
موتور جس��ت وجوي خود در چين است كه البته بايد 
تحت نظارت قوانين اين كش��ور يعني سانسور برخي 
از نتايج جس��ت وجو عمل كند تا بتواند باري ديگر وارد 

بازار چين شود.
گوگل در س��ال ۲۰۱۰ مي��الدي در اعتراض به تالش 
چين براي محدود كردن استفاده آزادانه شهروندانش از 
اينترنت، بسياري از سرويس هاي خود را در اين كشور 

قطع كرده بود. اين در حالي است كه گزارش هاي منتشر 
شده از سوي يكي از كارمندان گوگل نشان مي دهد اين 
شركت تصميم گرفته اس��ت با همكاري دولت چين، 
نسخه اي از موتور جس��ت وجوي سانسور شده خود را 
عرض م��دت ۶ تا 9 ماه آينده در اين كش��ور راه اندازي 

و ارايه كند. 
البته هنوز هيچ اطالعات و جزئيات دقيقي از اين موضوع 
در دست نيست و هيچ يك از طرفين همكاري، گوگل و 
دولت چين، تاكنون از چنين قصدي سخن نگفته و آن 

را تاييد نكرده اند.
گفته مي شود نسخه سانسور شده اين موتور جست وجو 
قرار است به صورت يك اپليكيشن اندرويدي توسعه داده 

شود و در دسترس كاربران چيني قرار گيرد.
بسياري از كمپين هاي حمايت از حقوق كاربران اينترنت 
در چين در س��ال هاي اخيرتالش هاي زيادي كرده اند 
تا دولت اين كش��ور را متقاعد كنند كه استفاده آزادانه 
از خدمات آنالين حق تمامي ش��هروندان است و بايد با 
انتخاب آگاهانه آنان صورت گيرد و دخالت سران دولتي 
تاثيري در كاهش محبوبيت ش��بكه هاي اجتماعي و 

سرويس هاي اينترنتي نخواهد داشت.

دوربين هايي كه جايگزين مونوپادها مي شود موتورجست وجوي سانسور شده گوگل به واقعيت مي پيوندد
كاربر فراسو
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معاون مسكن روستايي بنياد مسكن مطرح كرد

پيشنهادپرداختتسهيالت50ميليونتومانيبهسيلزدگان
گروهبنگاهها|

بارش باراني كه از اوايل هفته گذشته در شهرستان هاي 
مختلف اس��تان گيالن و مازندران و...آغاز شده بود، به 
سيلي عظيم در اين منطقه تبديل شد كه خسارت هاي 
زيادي را به اموال مردم و همچنين به شهر  وارد كرده است. 
سيل باعث ايجاد مشكالت معيشتي فراوان براي مردم، 
قطع برخي از راه هاي مواصالتي و ارتباطي روستاها و از 
بين رفتن زمين هاي كشاورزي شد. بر اساس برآوردهاي 
اوليه خس��ارت ناش��ي از وقوع اين س��يل حدود 50 تا 
60ميليارد تومان اس��ت و رقم نهايي آن هنوز مشخص 
نشده است و برخي از اعداد و ارقام 700 تا 800 ميليارد 

توماني به عنوان خسارت خبر مي دهند.
كارشناس��ان معتقدند در زمان بروز بحران هايي نظير 
سيل آن هم در مناطقي كه مردم توانايي مالي كمتري 
دارند يا اموال و دارايي هايشان به سرعت زير بار گل و الي 
سيل سياه مي شود، بايد تسهيالت كارآمد پرداخت شود، 
اين نكته اهميت زيادي دارد چراكه بايد بتواند مردم را 
به زندگي برگرداند. بر اساس همين اهميت ساختاري 
است كه معاون مسكن روستايي بنياد مسكن مي گويد: 
به واحدهاي ش��هري و روستايي در مناطق سيل زده به 
ترتيب 50 و 35 ميليون تومان تسهيالت در نظر گرفته 
شده كه اين پيشنهاد از سوي دولت در حال بررسي است.
مهديان معاون مس��كن روستايي بنياد مسكن با اشاره 
به سيل اخير اس��تان هاي گيالن و مازندران اظهار كرد: 
متأسفانه واحد هاي مس��كوني كه در بستر رودخانه ها 
قرار داش��تند بيش��ترين آس��يب را ديدند و بسياري از 
س��اختمان هاي داراي عم��ر ۴0 تا 50 س��ال دچار آب 
گرفتگي ش��ده و از بين رفتند. او با بي��ان اينكه 3 هزار و 
25۴ واحد مسكوني در استان مازندران دچار خسارت 
ش��ده اند، تصريح كرد: 5۴5 واحد مسكوني صددرصد 
تخريب شده اند كه عموم اين واحد ها در بستر رودخانه ها 
قرار داشتند و بايد براي ساخت دوباره جابه جا شوند. معاون 
مسكن روستايي بنياد مسكن با بيان اينكه 2 هزار و 709 
واحد مسكوني دچار خس��ارت هاي تعميراتي شده اند، 
افزود: هم اكنون براي بازسازي مجدد واحد هاي مسكوني 
كه در حريم رودخانه ها قرار دارند، مجوزي داده نمي شود 

و بايد محل مناسب و امني را جانمايي كنند.

  پرداخت تسهيالت 10 ميليون توماني 
براي خريد زمين

معاون مسكن روستايي بنياد مسكن با بيان اينكه 3هزار 
و 25۴ واحد مس��كوني در اس��تان مازندران دچار آب 
گرفتگي شده اند و تمامي لوازم معيشتي آنها از بين رفته 
است، گفت: مقرر شده به خانوارهاي سيل زده تسهيالت 
معيش��تي و كمك هاي بالعوض براي خريد لوازم مورد 

نياز تعلق گيرد.
او با بيان اينكه به متقاضيان تسهيالتي براي جابه جايي 
واحد هاي مس��كوني از بس��تر رودخانه و خريد زمين 
پرداخت مي ش��ود، افزود: به متقاضياني كه قصد خريد 
زمين جه��ت جابه جايي از بس��تر رودخانه ها دارند ۱0 

ميليون تومان كمك بالعوض در نظر گرفته شده است.
مهديان به خسارت هاي وارد شده در استان گيالن اشاره 
كرد و افزود: 500 واحد مسكوني كه در بستر رودخانه ها 
قرار داش��تند در اين استان دچار خسارت شده اند كه از 

بين آنها ۴2۱ واحد روستايي و 82 واحد شهري است.
معاون مسكن روستايي بنياد مسكن ادامه داد: 2 هزار و 
20 واحد مسكوني دچار خسارت هاي تعميراتي شدند 
و 2 هزار و 528 واحد نيز دچار آب گرفتگي شده  و لوازم 
معيشتي آنها از بين رفته است. او درباره ميزان تسهيالت 
پرداختي ب��ه اين واحدها، گفت: پيش��نهاد ما به دولت 
پرداخت 35 ميليون تسهيالت و ۱0ميليون تومان كمك  
بالعوض به واحد هاي روستايي بوده است. مهديان اظهار 
كرد: 50 ميليون تس��هيالت و ۱۱ميليون تومان كمك 
بالعوض به واحدهاي شهري و براي واحد هاي تعميراتي 
۱2 ميليون تسهيالت و 2 ميليون كمك بالعوض در نظر 

گرفته شده است.
معاون مسكن روستايي بنياد مسكن افزود: ۱0 ميليون 
تومان تسهيالت و 2 ميليون تومان كمك بالعوض براي 

معيشت و خريد لوازم خانگي در نظر گرفته شده است.
او تأكيد كرد: اين پيشنهاد از سوي دولت در حال بررسي 

است و هنوز به تصويب نهايي نرسيده است.

  حمايت دولت از سيل زدگان 
در شرايطي كه مهديان معاون مسكن روستايي بنياد 
مس��كن از ضرورت بررس��ي درخواس��ت تسهيالتي 

س��يل زدگان در دولت خب��ر داده ب��ود؛ واكنش هاي 
دولتمردان نش��ان مي دهد كه دولت از هر طرحي كه 
به نوعي باعث بهبود مش��كالت معيشتي مردم شود؛ 
حمايت مي كند. وزير صنعت، معدن و تجارت گفت كه 
دولت از سيل زدگان استان هاي شمالي حمايت مي كند 
و تالش دارد تا با اقدامات خود خس��ارت هاي به وجود 

آمده را جبران نمايد.
محمد شريعتمداري به عنوان نماينده دولت در مناطق 
سيل زده و چهره اي كه براي اولين بار راهي اين مناطق 
شد در جريان بازديد از واحدهاي صنعتي خسارت ديده 
ناشي از سيل اخير شهرستان تنكابن در گفت وگو با ايرنا 

افزود: س��يل اخير در مازندران و به ويژه غرب استان 
خسارت هايي را به واحد هاي صنعتي و صنفي وارد كرده 

و بايد اعتباراتي براي جبران آسيب ها تخصيص يابد.
او اظهار داش��ت: بررسي ميزان خسارت ها تا چند روز 
آينده به اتمام مي رسد و دولت مصوبه اي را براي تامين 
اعتبار مورد نياز براي واحدهاي صنعتي و صنفي آسيب 

ديده در نظر خواهد گرفت.
بر اساس ارزيابي هاي اوليه و گزارشي كه به وزير صنعت 
ارايه شد، در سيل اخير به 20 واحد توليدي و 200 واحد 

صنفي در غرب مازندران خسارت وارد شد.
شريعتمداري همچنين به واحدهاي مسكوني آسيب 

ديده روس��تاهاي تنكابن نيز اشاره كرد و بيان داشت: 
متاس��فانه به دليل سيل اخير بس��ياري از واحد هاي 
مسكوني دچار آب گرفتگي شده اند و بايد برنامه ريزي 

الزم براي كمتر كردن آالم مردم صورت گيرد.
وي افزود: خوشبختانه خدمات چهارگانه در بسياري 
از روستاها برقرار شده و اميدواريم با تالش همه جانبه 
مسووالن مشكالت ساير روستاهاي آسيب ديده نيز 

برطرف گردد.
وزير صنعت گفت: حضور همه جانبه مسووالن و نيروهاي 
امدادي در مناطق سيل زده باعث دلگرمي مردم آسيب 

ديده شده و بايد اين روند تا نتيجه نهايي ادامه يابد.

اجراي عمليات آبخيزداري در 
17 زيرحوزه آذربايجان شرقي

آذربايجانشرقي|
حفاظت از خ��اك، منابع 
طبيعي و آبخي��زداري در 
تداوم زندگي و حيات بشري 
به ق��دري اهميت دارد كه 
چندي پيش مقام معظم 
رهب��ري فرمودند: »حفظ 
خاك از حفظ آب هم مهم تر است. زيرا مي توانيم آب 
را وارد كنيم اما خاك را نمي توانيم. لذا هيچ راهي براي 
مبارزه با خشكسالي بهتر از فعاليت هاي منابع طبيعي 
و آبخي��زداري نيس��ت.«  مديركل مناب��ع طبيعي و 
آبخيزداري استان آذربايجان شرقي در همين خصوص 
گفت: از سال گذشته سياست سازماني بر اين استوار 
شد كه در قالب طرح مديريت جامع حوزه آبخيز هم 
مطالعات و هم اج��راي پروژه ها در حوزه آبخيز انجام 
بگيرد. يعني هم بحث هاي مرتع، جنگل، امور زمين، 
امور حفاظت اراضي و همچنين آبخيزداري باهم اجرا 
شوند.  داور نامدار افزود: بنابراين در سال جاري اعتباري 
از محل صندوق توس��عه ملي به سازمان جنگل ها و 
مراتع كشور تخصيص داده ش��د و براساس تصميم 
سازمان بايد همه پروژه ها در قالب طرح مديريت جامع 
آبخيزداري اجرا شوند.  او ادامه داد: در اين راستا مبلغ 
2/۱9 ميليارد تومان اعتبار براي سال جاري براي اين 

استان درنظر گرفته شد.

جهش بلند شركت گاز استان 
GIS مركزي در زمينه

 مركزي|محمدصبوري 
معاون مهندس��ي و اجراي 
طرح ه��اي اي��ن ش��ركت 
ازجه��ش بلن��د ش��ركت 
گازاستان مركزي در زمينه 
GIS خب��ر داد.  به گزارش 
روابط عمومي شركت گاز 
استان مركزي بر پايه اين گزارش صبوري در اين خصوص 
گفت: از تعداد3۴ شهر گاز دار استان تعداد 2۴ شهر داراي 
نقشه ازبيلت 200/۱ و به صورت كامپيوتري است و نقشه 
۱0 شهر باقيمانده داراي نقشه نتورك 2000/۱ است و 
اميد است تا پايان سال 97 ازبيلت كليه شهر ها تكميل 
ش��ود . صبوري در ادامه گفت: همچنين از تعداد 9۴0 
روستاي بهره مند از نعمت گاز در استان نقشه بيش از 96 
درصد روستاها به صورت يكپارچه مشتمل بر 63 نقشه 
CGS تهيه و در حال استاندارد سازي جهت تغذيه در 
سيستم GIS مي باشد و اميد است اين امر تا پايان سال 
98 محقق و نقشه هاي كل استان به صورت يكپارچه و 
gis ready در پايگاه داده مكاني تغذيه ش��ود . معاون 
مهندسي و اجراي طرح هاي شركت گاز استان مركزي 
در ادامه گفت: تكميل و جمع آوري اطالعات مشتركين 
شامل كد پستي، تلفن ثابت و تلفن همراه كه از سال 88 
ش��روع و در بانك مشتركين ذخيره شده و فيلد حدود 
۴0 درصد مشتركين در سطح استان تغذيه شده است.

 اختصاص 4 ميليارد تومان
 به آبخيزداري

سيستانوبلوچستان|
ن  كميس��يو يي��س  ر
كشاورزي   مجلس  دهم 
گفت: با توجه به مشكالت 
م��ردم شهرس��تان هاي 
چابهار، كنارك، قصرقند 
و نيكش��هر مق��رر ش��د 
س��ازمان جنگل ها و مراتع كش��ور ح��دود چهار 
ميليارد تومان اعتبار به رفع مشكالت آبخيزداري 
اين چهار شهرس��تان اس��تان اختص��اص دهد. 
احمدعلي كيخا روز پنجشنبه در حاشيه نشست 
اعضاي كميسيون كش��اورزي مجلس با متوليان 
بخش كشاورزي سيستان و بلوچستان در چابهار 
به ايرنا اظهار داشت: همچنين با توجه به مشكالت 
مردم در زمينه مالكيت زمين قرار ش��د مدير كل 
منابع طبيعي سيس��تان و بلوچستان پيش نويس 
م��ورد نظر را براي اصالح قانون پيش��نهاد دهد تا 
در طرحي كه ب��ه همين منظور در مجلس مطرح 
است مشكالت كشاورزان استان در اين حوزه حل 
و فصل ش��ود. نماينده مردم زابل در مجلس دهم 
برگزاري نشست ها با مسووالن بخش آب شهري، 
روستايي و كش��اورزي وزارت نيرو در اوايل هفته 
آينده براي رفع مشكالت سيستان و بلوچستان را 

از جمله برنامه هاي پيش رو ذكر كرد.

تحويل رايگان 400 پنل 
خورشيدي به عشاير استان

س�منان|مديركل امور 
عشايري اس��تان سمنان 
پن��ل   ۴00 از خري��د 
خورش��يدي و تحوي��ل 
رايگان آنها به عش��اير اين 
استان خبر داد .   حميدرضا 
حسيني اظهار كرد: تنها 
در پنج ماهه اول امسال براي خريل و تحويل رايگان 
پنل هاي خورش��يدي به عشاير استان اعتباري بالغ 
بر 770 ميليون تومان جذب ش��ده است. مديركل 
امور عش��ايري استان س��منان با بيان اينكه عشاير 
استان زمينه الزم براي استفاده از انرژي  خورشيدي 
و بهره مندي از اين پنل ها را دارند تصريح كرد: استان 
سمنان ساالنه بيش از 300 روز آفتابي دارد و زمينه 
بسيار خوبي براي استفاده از انرژي هاي تجديدپذير و 
خصوصا انرژي خورشيدي در جاي جاي استان وجود 
دارد. او با بيان اينكه دولت تدبير و اميد توجه ويژه اي به 
روستانشينان و عشاير داشته اضافه كرد: براي اطالع 
از اين نگاه ويژه كافي است بدانيد كه در سند برنامه 
ششم توسعه كه توسط اين دولت تهيه و تدوين شد 
در ۱7 جا به عشاير اش��اره شده و اين در حالي است 
كه در برنامه پنجم توس��عه كه از س��وي دولت دهم 
تهيه شد حتي يك بار اشاره  اختصاصي به نام عشاير و 

خدمات دهي به آنها نشده بود.

طرح گازرساني به بازار زنجان 
با رعايت اصول ايمني باشد

زنجان| استاندار زنجان 
با بي��ان اينك��ه مجموعه 
تاريخي ب��ازار زنج��ان از 
سرمايه هاي ملي و ثروت 
فرهنگي اس��تان اس��ت 
گفت: طرح گازرساني به 
بازار بايد با رعايت تمامي 
نكات ايمني باش��د. درويش اميري افزود: درصورت 
گازرس��اني به بازار تاريخي زنجان بايد مس��ووليت 
جلوگيري از آتش س��وزي و حريق ناش��ي از گاز را 
بازاريان بر عهده بگيرند. او ادامه داد: اكنون كه بازاريان 
خواستار گازرساني به مجموعه تاريخي بازار هستند، 
پس از آنكه اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري استان، با مشاهده طرح گازرساني، حفظ 
منظر عمومي بناي تاريخي بازار و رعايت زيبايي هاي 
بصري آن را بر عهده گرفت، با اجراي طرح گازرساني 
موافقت مي شود. استاندار زنجان گفت: اجراي طرح 
گازرساني به بازار تنها با رعايت تمامي اصول فني و 
همه نكات ايمني امكان پذير اس��ت. طراحي پروژه 
گازرس��اني به بازار با نظارت مستقيم سازمان نظام 
مهندس��ي انجام مي ش��ود و پس از تامين شير ها و 
ملزومات پيش بيني شده از سوي شهرداري زنجان، 
مسووليت مراقبت و اطفاء حريق ناشي از گاز نيز بر 

عهده خوِد بازاريان و آتش نشاني خواهد بود. 

چهرههاياستاني

توضيحات درباره زنده گيري 
و رهاسازي پلنگ ايراني

بوش�هر| سرپرس��ت اداره كل حفاظت محيط 
زيست استان بوش��هر گفت: عمليات زنده گيري 
پلنگ و رهاسازي آن در زيستگاهي ديگر با موفقيت 
در شهرستان دشتس��تان انجام گرفت. فرهاد قلي 
نژاد افزود: چند روز پيش اهالي روس��تاي شكرك 
از توابع بخ��ش ارم به رييس اداره محيط زيس��ت 
دشتس��تان اطالع مي دهند كه ي��ك قالده پلنگ 
يكي، دو هفته پيش تر به آغل دام ها رفته و به دام ها 
حمله كرده اس��ت، پس از اطالع از موضوع، يگان 
حفاظت اين اداره به آنجا مي روند و چند شبانه روز 
وضعيت منطقه را زير نظر مي گيرند. سرپرست اداره 
كل حفاظت محيط زيست استان بوشهر بيان كرد: 
قفس زنده گيري در محل گذاشته و سازوكار الزم 
براي جلب توجه پلنگ براي ورود به قفس انديشيده 
 ش��د تا اينكه در س��ومين ش��ب اين پلنگ ايراني 
)Persian leopard( زنده گيري ش��د. قلي نژاد 
ادامه داد: س��پس پلنگ از منطقه ارم و روس��تاي 
شكرك، به منطقه شكار ممنوع در بخش بوشكان 

انتقال يافت و صبح روز بعد در طبيعت رها شد.

 تريلرهاي قاچاق
به بن بست قانون رسيدند

اهواز|فرمانده انتظامي اس��تان خوزستان گفت: 
۴ دس��تگاه تريلر حامل كاالي قاچاق در شهرستان 

انديمشك متوقف شدند.
س��ردار حيدر عباس زاده، با اشاره به نامگذاري سال 
جاري به نام »حمايت از كاالي ايراني« بيان داشت: 
از اي��ن محموله ها ۱60 كارتن ان��واع قطعات داخل 
ماشين لباسش��ويي، 588 كارتن قطعات داخلي و 
پايه ماشين لباسشويي و 25 پالت شامل ۱00 عدد 
بدنه فلزي ماشين لباسشويي قاچاق به ارزش بالغ بر 
۱2 ميليارد ريال و فاقد هرگونه مجوز مثبته گمركي 

كشف و ضبط شد.

 تبديل اماكن گردشگري
 به گورستان

ياسوج|مديركل ثبت احوال كهگيلويه و بويراحمد 
بااظهار تاسف از روند ايجاد گورستان ها در اماكن مهم 
به ويژه گردشگري اين استان، از وجود چهار گورستان 

در منطقه زيبا و گردشگري آبشار ياسوج خبرداد.
سيدمحمدعلي تقوي در جمع خبرنگاران باتاكيد 
براينكه نظارتها براي ايجاد آرامستانها بايستي بيشتر 
شود، خاطرنشان كرد: زيبنده ياسوج به عنوان مركز 
استان نيست هر كسي يك قبرستان براي خودش 
داشته باشد و واقعا اين موضوع سبب نگراني هايي براي 

مردم و گردشگران نيز به همراه دارد.
او با تاكيد براينكه آرامستان هاي استان كهگيلويه 
و بويراحمد بايد مكانيزه شوند، يادآورشد: بايد براي 
گورستان هاي بي حساب و كتاب قومي و طايفه اي در 

شهر ياسوج چاره انديشي شود.

 بررسي مسائل بخش 
آب و فاضالب شهر هندودر

اراك|ب��ه منظور بررس��ي مش��كالت مربوط به 
بخ��ش آب و فاض��الب ش��هر هن��دودر از توابع 
شهرس��تان ش��ارند وايجاد راهكارهاي مناسب، 
جلسات متعددي با حضور مددي بخشدار هندودر، 
رييس ش��وراي اس��المي ش��هر، مدير امورآب و 
فاضالب شازند ورييس اداره آبفا آستانه و هندودر 

برگزار شد.
رضا عليخاني مدير امور آب و فاضالب شهرستان 
شازنددر جلسه بررسي مشكالت مربوط به بخش 
آب و فاضالب ش��هر هندودر از توابع شهرس��تان 
ش��ارند اظهار داش��ت: با توجه به مشكالت ناشي 
از كم آبي وكاهش بارندگي در س��ال گذشته كه 
كاهش آبدهي چاه ه��ا وقنات ها تامين كننده آب 
ش��هر را در پي داش��ته، با تدابير و همكاري هاي 
سازمان هاي سياسي واجرايي و همچنين رعايت 
مردم در مصرف درس��ت آب، فصل گرم س��ال را 

بدون دغدغه وكمبود آب سپري كرديم.

كارگاه مجهز، با متخصصان 
بومي در غرب كشور

ايالم|رييس تعميرات شركت پااليش گاز ايالم 
گفت: پااليشگاه گاز ايالم داراي مجهزترين كارگاه 
صنعتي در سطح استان و در استان هاي همجوار 
كم نظير اس��ت. مسعود مرش��دي افزود: به دليل 
دارا ب��ودن تجهيزات مدرن داخلي و اس��تفاده از 
متخصصان بومي كارگاه پااليشگاه گاز ايالم قادر 
است در موارد خاص به ش��ركتهاي داخل استان 
همچون پتروش��يمي ايالم و شركت بهره برداري 

نفت و گاز غرب خدمات ارايه كند. 
او تصري��ح كرد: اين واح��د در بحث خودكفايي و 
مقاومتي كارهاي بسيار ارزنده و با اهميتي را انجام و 
در بخش ساخت قطعات يدكي و ابزار هاي مكانيكي 

و تجهيزات همواره پيشرو بوده است. 

 حكم محكوميت محتكر دارو 
در فارس صادر شد

شيراز|دادگاه مفس��دين و اخاللگران نظام 
اقتصادي استان فارس نصير كاظمي، محتكر 
پرونده احتكار دارو و ش��ير خشك در نورآباد 
ممس��ني را به حبس طوالني م��دت، جريمه 
نقدي و محروميت از اش��تغال به داروس��ازي 
محكوم كرد. اين متهم كه محاكمه وي 6 روز 
قبل به صورت علني در مح��ل دادگاه انقالب 
اسالمي ش��يراز برگزار شده بود، توسط شعبه 
ويژه اي��ن دادگاه به ۱2 س��ال حبس، جريمه 
نقدي به ميزان ارزش اموال مورد احتكار و دو 
سال محروميت از اشتغال به امر دارو سازي و 

داروخانه اي محكوم شد.

دو پيشنهاد   اتاق تعاون روي ميز سازمان تامين اجتماعياحتكار و گران فروشي كاال در نظام توزيع بخش تعاون معنا و مفهومي ندارد
در ش��رايط جنگ اقتصادي، 
جهت حمايت از توليد و اقشار 
ضعي��ف جامع��ه، مديريت 
اقتصاد ب��ه ناچ��ار در برخي 
بخش ها به صورت دستوري 
اداره مي شود و در اين شرايط 
وجود نرخ ه��اي چندگانه در 
برخي بازاره��ا غيرقابل انكار 
اس��ت. بر اس��اس گزارشات 
سازمان برنامه و بودجه كش��ور از ابتداي سال ۱397 
تا كنون بيش از 8 ميليارد دالر ارز ۴2 هزار ريالي براي 
تامين كاالهاي اساس��ي و مواد اوليه اختصاص يافته 
اس��ت. اين رقم براي تامين 25 قلم كاالي اساسي كه 
دولت آنها را شناس��ايي و اعالم كرده، پرداخته ش��ده 
است.  انتظار بر اين بود تا اين كاالها با قيمت مصوب به 
دست مردم برسد، اما متاسفانه به علت ناكارآمد بودن 
فرايند توزيع كشور عده اي به فكر سودجويي و منفعت 
شخصي خود بودند و در شرايطي كه ارز ۴2 هزار ريالي 
دريافت كرده اند، كاالها را با قيمت مصوب به دس��ت 
مردم نرس��اندند.  در اين راس��تا عده اي جهت اصالح 
وضع موجود را تقويت فعاليت دس��تگاه هاي نظارتي 
دانستند. تجربه جهاني و كشوري نشان مي دهد در كنار 
تقويت بعد نظارتي، استفاده حداكثري از ظرفيت بخش 
تعاون در نظام توزيع كشور، مي تواند راهگشا باشد زيرا 
شركت تعاوني، ش��ركتي با هدف تامين نياز اعضاء با 
كمترين هزينه تمام شده است. به عبارتي گروهي از 
توليدكنندگان يا مصرف كنندگان تصميم مي گيرند 
جهت دسترس��ي به مواد اوليه ي��ا كاالي نهايي بدون 

واسطه و با كمترين هزينه تشكيل تعاوني دهند. در اين 
بخش براي تعاوني هاي تامين نياز، استمرار خط توليد 
و براي تعاوني هاي مصرف، رفاه مصرف كننده در كنار 
منافع ملي مالك است و به هيچ وجه رانت هاي ناشي 
از داللي هدف اقتصادي آنها نيست و به عبارتي احتكار 
و گران فروشي كاال در نظام توزيع بخش تعاون معنا و 
مفهومي ندارد چراكه ذي نفع اصلي شركت خود اعضاء 
هستند. جهت تحقق اين امر در بخش تعاون اصول و 

ارزش هايي پذيرفته شده است از جمله: 
   تعاوني ها س��ازمان هايي دموكراتيك هس��تند و 
توس��ط اعضاي خود كه فعاالنه در سياست گذاري 
و اتخ��اذ تصميمات مش��اركت مي كنن��د، كنترل 

مي شوند. 
    مردان و زناني كه ب��ه عنوان نمايندگان منتخب 

خ��دمت مي كنند، در مقابل اعضاء مسوولند. 
   در شركت هاي تعاوني اعضاء از حق رأي مساوي 
برخور دارند )يك عضو، يك رأي( همچنين تعاونيها 
در س��طوح ديگر به ش��كلي دموكراتيك س��ازمان 

مي يابند.
   اعض��اء بط��ور منصفانه و با كنت��رل دموكراتيك 
س��رمايه تعاوني خود را تأمين مي كنند آنها معمواًل 
متناسب با سرمايه پرداخت ش��ده خود كه يكي از 
ش��رايط عضويت است س��ود محدودي در صورت 

وجود دريافت مي دارند. 
   اعض��اء م��ازاد درآم��د را ب��راي تأمين توس��عه 
تعاوني خود به كار مي گيرن��د. *از طرفي تعاوني ها 
سازمان هايي خودگردان و خوديار هستند كه توسط 
اعضاء كنترل مي شوند. اگر آنها با ساير سازمان ها از 

جمله دس��تگاه هاي دولتي موافقت نامه اي امضاء يا 
از منابع ديگر، س��رمايه تأمين كنند، اين كار را آزاد 
و به ش��رطي انج��ام مي دهند ك��ه متضمن كنترل 
دموكراتي��ك توس��ط اعضاء و حاف��ظ خودگرداني 

تعاوني باشد.
   تعاوني ه��ا از طريق همكاري با يكديگ��ر )تعاوني بين 
تعاونيها( بازدهي نسبت به مقياس توليد را به وجود مي آورند.

همچنين تعاوني ها با تصويب سياست ها توسط اعضاء 
براي توسعه پايدار جوامع خود فعاليت مي كنند.

چنانچه دنبال راست آزمايي استدالل هاي بيان شده 
باشيم مي توان به عملكرد تعاوني ها در دوران هشت 
سال دفاع مقدس اشاره كرد. بر اين اساس مي توان 
نتيجه گرفت جهت شفاف و روان سازي نظام توزيع 
و قيمت گذاري و روزآمدسازي شيوه هاي نظارت بر 
بازار كه از بندهاي مهم سياس��ت هاي كلي اقتصاد 
مقاومتي است، الگوي تعاوني مي تواند الگويي موفق 
و كارآمد باشد. البته تعاوني ها و اتحاديه هاي تعاوني 
بايد ارزش ه��ا و اصول تعاوني را م��الك عمل خود 
قرار داده و در ي��ك فرايند دموكراتيك اجازه دهند 
نيروي ه��اي خالق، كارآم��د و متخصص در عرصه 
مديريتي تعاوني ها ورود كنند و با ايجاد تعاوني بين 
خود از جمله تش��كيل تعاوني هاي س��هامي عام از 
مزاياي بازدهي نسبت به مقياس حداكثر بهره الزم 
را ببرند. بر اين اساس پيشنهاد مي شود دولت جهت 
اثربخشي تخصيص اعتبارات جهت حمايت از توليد 
و رفاه اجتماعي از ظرفيت موجود بخش تعاون هم 
در بخش تامين نياز و هم در بخش مصرف حداكثر 

استفاده را ببرد.

سومين كارگاه مشترك آموزشي اتاق تعاون ايران و سازمان 
تامين اجتماعي با موضوع نكات مهم در حسابرسي سازمان 
تامين اجتماعي از سازمان ها و شركت ها با ارايه دو پيشنهاد 
مهم به نمايندگان سازمان تامين اجتماعي در محل اتاق 
تعاون ايران برگزار شد.  در اين كارگاه آموزشي دو پيشنهاد 
مهم از س��وي اتاق تعاون مورد بحث و بررسي قرار گرفت 
و نمايندگان سازمان تامين اجتماعي براي اجرايي شدن 
قول مساعد دادند.  براس��اس اين گزارش، بررسي و اعالم 
نظر سازمان تامين اجتماعي در خصوص نحوه بازرسي و 
حسابرسي از دفاتر تعاوني ها توسط اتاق هاي تعاون كشور و 
تشكيل كارگروه مشترك اتاق تعاون ايران و سازمان تامين 
اجتماعي در خصوص بررسي قوانين و مقررات به منظور 
تسهيل در روند فرآيند و حل مشكالت بيمه اي بخش تعاون 
دو پيشنهاد مهم اتاق تعاون به نمايندگان سازمان تامين 

اجتماعي بود.  يادآور مي شود، اين كارگاه آموزشي با حضور 
معيني مدير كل امور فرهنگي كارفرمايان و محمدي مشاور 
معاونت بيمه اي و عضو هيات مديره موسسه حسابرسي 
سازمان تامين اجتماعي، مطيع جهاني معاونت پشتيباني، 
برنامه ريزي و تحقيقات اتاق تعاون، مصطفايي مدير واحد 
آمار همچنين جمعي از تعاونگران با هدف ارتقاء سطح علمي 
تعاونگران و برقراري تعامالت و همكاري بيشتر همچنين 
شناسايي مشكالت و يافتن راه هاي بهبود فرآيندها و رويه ها 
در سازمان تامين اجتماعي، به منظور بهبود فضاي كسب 
و كار در اتاق تعاون ايران برگزار شد. در اين كارگاه آموزشي 
با دو پنل آموزشي با موضوعات: مشمولين و غير مشمولين 
قانون تامين اجتماع��ي، نحوه بازرس��ي از دفاتر قانوني و 
تشخيص حقوق، دستمزد، مزايا و ساير هزينه هاي مشمول 

بررسي شد. 

رضاوفايييگانه
مديراموركميسيونهاي

اتاقتعاونايران



اقتصاد اجتماعي12اخبار

تعلل در ارايه اليحه 
مقابله با حيوان آزاري 

جزيياتي از تسهيالت سربازي 
به مددجويان كميته  امداد

انتقاد از به كارگيري بيماران 
رواني براي خنداندن مردم

جبار كوچكي نژاد ارم س��اداتي در گفت وگو با خانه 
ملت، بر ل��زوم تعيين تكليف اليحه مقابله با حيوان 
آزاري تاكيد كرد و گفت: دو سال از تدوين اين اليحه 
مي گذرد ام��ا تعيين تكليف آن در هال��ه اي از ابهام 
مانده؛ تعلل محيط زيست در مورد اين اليحه بيش 
از اين جايز نيست و بهتر است در ارايه آن به مجلس 
تسريع شود. نماينده مردم رشت با تاكيد بر اينكه براي 
حمايت از حيوانات و مبارزه با حيوان آزاري خأل قانوني 
داريم، افزود: محيط زيست وظيفه حمايت از حيات 
وحش را بر عهده دارد اما حيوانات ولگرد مانند سگ و 
گربه متولي خاصي ندارند بنابراين عده اي با استفاده 
از خأل هاي قانوني اقدام ب��ه آزار اين گونه حيوانات و 
انتش��ار فيلم هايي از آن در فضاي مجازي مي كنند؛ 
فيلم هايي كه جريحه دار شدن احساسات مردم را به 
دنبال داشته و از سويي خشونت را در جامعه ترويج 
مي دهد.  او با تاكيد بر اينكه حقوق حيوانات بايد به 
رسميت شناخته شود، اظهار كرد: حيوانات ولگرد از 
قوانين حمايتي مناسب برخوردار نيستند و از سويي 
اين حيوانات خود عاملي براي انتشار برخي بيماري ها 
و چالش هايي را براي مردم ايجاد مي كنند بنابراين 
در اين زمينه نيازمند تصويب قانون جامعي هستيم 
تا وضعيت آنها تعيين تكليف شود؛ البته اين قانون 
بايد ضمانت اجرايي داشته باشد. اين نماينده مردم 
در مجلس دهم، با بيان اينكه بايد با عامالن حيوان 
آزاري به صورت قاطع برخورد ش��ود، به خانه ملت 
گفت: شهرداري ها بايد براي حيوانات ولگرد فضاي 
مناسبي را در نظر بگيرند تا آسيب و خطري از ناحيه 
آنها متوجه شهروندان نش��ود و از سويي مورد آزار و 
اذيت قرار نگيرند. نايب رييس فراكس��يون محيط 
زيست و توسعه پايدار مجلس شوراي اسالمي، افزود: 
از سازمان حفاظت محيط زيست تقاضا داريم نسبت 
به تعيين تكليف سريع تر اليحه مقابله با حيوان آزاري 
و ارسال آن به مجلس اقدام كند تا با تصويب و اجراي 
آن حقوق حيوانات به رسميت شناخته شده و شاهد 

كاهش حيوان آزاري ها در كشور باشيم. 

مديركل حمايت هاي اجتماعي كميته امداد امام 
خميني )ره( جزئيات ارايه تسهيالت نظام وظيفه 
براي مددجويان تحت حمايت اين كميته را تشريح 
كرد. مجيد زارع فرد با اش��اره به اينكه تسهيالت 
كميته امداد ب��راي معافيت دو گروه از مددجويان 
انجام مي شود، گفت: براساس اين تسهيالت يكي از 
فرزندان ذكور زنان سرپرست خانوار تحت حمايت 
و يگانه فرزند ذكور خانواده هاي تحت حمايتي كه 
حداقل ۳ خواهر دارند مي توانند از خدمت سربازي 
معاف شوند. اين افراد حتما بايد تحت پوشش كميته 
امداد و كمك معيشت بگير باشند. او ضمن تشريح 
جزئيات و شرايط اين گروه اظهار كرد: معافيت يكي 
از فرزندان ذكور زنان سرپرست خانوار نيز ممكن 
اس��ت بر اثر طالق باش��د كه بايد حتما سه سال از 
زمان طالق پدر و مادر و دو س��ال از تحت حمايت 
بودن مادر در كميته امداد گذشته باشد. همچنين 
اگر اين ش��رايط در صورت فوت سرپرست باشد، 
بايد ۶ ماه از تحت حمايت بودن آنها گذشته باشد 
تا بتوانند از اين خدمت بهره مند ش��وند. مديركل 
حمايت ه��اي اجتماعي كميته امداد با اش��اره به 
تعداد افرادي كه از اين خدمات استفاده كرده اند نيز 
اظهار كرد: براساس آخرين آمار تا امروز ۴۷۵۵ نفر از 
خدمت سربازي معاف شده اند.  زارع فرد در ادامه به 
تسهيالت ديگر كميته امداد به سربازان جز معافيت 
از خدمت اشاره كرد و گفت: در كنار معافيت چند 
خدمت ديگر مثل انتقال سرباز نيز به اين افراد ارايه 
مي شود كه در اين حالت اگر سربازي تحت پوشش 
بوده اما نتوانسته اس��ت معاف شود، براي نزديكي 
به خانواده و اينكه بتواند كمك خرج خانواده باشد 
توافقي با سازمان نظام وظيفه انجام شده است تا آنها 
به نزديك ترين پادگان به محل سكونتشان انتقال 
پيدا كنند. تاكنون ۳۴۷۷ مورد در سال جديد از اين 

خدمات بهره مند شده اند. 

معاون امور توانبخش��ي س��ازمان بهزيس��تي، از 
عملكرد رسانه ملي براي استفاده از بيماران رواني 
در برنامه هاي كمدي انتقاد كرد و گفت: اس��تفاده 
از اين افراد براي خنداندن مردم، اتفاق بدي است. 
حسين نحوي نژاد با اشاره به اينكه ۴ محور مورد توجه 
سازمان بهداشت جهاني در بخش بهداشت و بخش 
س��المت قرار دارد، افزود: سالمت جسمي، زباني، 
اجتماعي و معنوي ۴ حوزه اي هستند كه مورد توجه 
سازمان بهداشت جهاني قرار گرفته است و بايد به هر 
يك از آنها توجه شود. او ادامه داد: با توجه به اينكه در 
بسياري از گزارشات توسط مسووالن اعالم مي شود 
كه ۲۷ درصد از شهروندان و مردم دچار اختالالت 
سالمت هستند بايد به اين نكته اشاره شود كه اين به 
معناي آن نيست كه اين افراد دچار اختالالت رواني و 
اگزوفرمي هستند چرا كه در كشور ما بين يك تا يك و 
نيم درصد از جامعه مبتال به اگزوفرمي هستند. معاون 
امور توانبخشي سازمان بهزيستي، با انتقاد از عملكرد 
رسانه ملي درباره استفاده از معلوالن )بيماران رواني 
مزمن( و س��المندان در برنامه هاي كمدي، گفت: 
متاسفانه سازمان صدا و سيما از معلوالن در اينگونه 
برنامه ها براي خنداندن مردم استفاده مي كند كه اين 
اتفاق بسيار بدي است. نحوي نژاد افزود: اميدواريم 
اين سياست از سوي سازمان صدا و سيما تغيير كند 
و نگاه مناسب تري را به معلوالن و سالمندان داشته 
باشد. او همچنين با اشاره به اينكه ۱۱۰ هزار نفر از 
معلوالن و س��المندان در مراكز سازمان بهزيستي 
نگهداري مي شوند گفت: يك سوم هزينه اين مراكز 
توسط دولت و دو سوم ديگر توسط مردم و خيرين 

تامين مي شود. 

ارز دولتي به صنايع بسته بندي دارو تعلق نگرفت

خودكفايي دارويي و معضل بسته بندي 
به دنبال نوسانات نرخ ارز و شروع دور جديد از تحريم ها، از 
چندي پيش، دارو در دسته كاالهاي گروه يك قرار گرفت 
و م��واد اوليه آن با نظري كه هيات دولت و وزير بهداش��ت 
داشتند، با نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني تهيه مي شود، اما اين ميان 
وضعيت براي صنايع بسته بندي دارو بر وفق مراد نبوده و ارز 
دولتي به صنايع بسته بندي تخصيص نيافت تا اين بار گران 
شدن مواد اوليه بسته بندي دارو و كمياب شدن آن بازار دارو 
را ملتهب كرده و س��بب كمبود دارو در داروخانه ها شود تا 
جايي كه افزايش قيمت دو تا سه برابري صنايع بسته بندي، 
به يكي از دغدغه هاي داروس��ازان و يكي از عوامل افزايش 
قيمت تمام شده دارو در بازار تبديل شده و وزارت بهداشتي ها 
هم با پيگيري دريافت سهميه ارز دولتي براي برخي موارد 
جانبي دارو از جمله تامين مواد اوليه بسته بندي، به دنبال 

رفع آن هستند. 

  بسته بندي دارو از ارز دولتي جا ماند
در تهيه دارو تنها تامين مواداوليه نيست كه اهميت دارد، 
بلكه صنايع جانبي تهيه و توليد دارو هم بايد مورد توجه قرار 
گيرد اما در ماه هاي اخير نسبت به اين موضوع غفلت شده 
و كار را به آنجا رساند كه به دليل كمبود مواد اوليه تامين 
صنايع بسته بندي دارو ، نه تنها دارو كم شود، بلكه قيمت 
آن هم در بازار افزايش يابد، روز گذشته، بشير خالقي، عضو 
كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس شوراي اسالمي، با 
تاكيد بر اينكه تامين بخش��ي از مواد اوليه بسته بندي با 
ارز دولتي انجام نمي ش��ود، بيان كرد: »متاسفانه در تهيه 
دارو فقط تامين مواد اوليه مهم نيس��ت، بلكه بايد نسبت 
به تامين بسته بندي، صنايع پكيج دارو و ساير مواد مورد 
نياز صنايع داروسازي مانند پركننده ها نيز توجه داشت. 
براي تامي��ن مواد اولي��ه ارز ۴۲۰۰ توماني در نظر گرفته 
شده اس��ت اما بخشي از مواد اوليه بسته بندي با ارز معيار 
نبوده، در نتيجه قيمت آن با نوس��انات ارزي افزايش پيدا 
مي كند . صنايع پكيج و بسته بندي در ليست تخصيص 
ارز دولتي ديده نشده اند كه اين موضوع باعث مي شود كه 
صنايع داروسازي دچار چالش قيمت هاي جديد شوند. در 
جلسه هاي كميسيون اين مسائل به صورت كامل مطرح 
و بررسي ش��ده كه در قيمت نهاي��ي براي مصرف كننده 
تغييرات زيادي ايجاد نشده است. « اين اظهارات در حالي 

اس��ت كه چندي پيش، محمدرض��ا دري، دبير انجمن 
داروسازان تهران، با تاكيد بر اينكه صنايع پكيج و بسته بندي 
در ليس��ت تخصيص ارز دولتي ديده نشده اند، درباره اين 
موضوع گف��ت: »اين موضوع باعث مي ش��ود كه صنايع 
داروسازي دچار چالش قيمت هاي جديد شوند. به هر حال 
آنها بايد بسته بندي ها را با نرخ ارز آزاد تهيه كنند و در نتيجه 
قيمت هاي تمام شده آنها باالتر مي رود و ناگزير قيمت اقالم 
دارويي شان باالتر مي رود. متاسفانه برخي از همكاراني كه 
در حرفه داروس��ازي كارشناس نيستند، بعضا بحث هاي 
غيركارشناسي مطرح مي كنند و مي گويند كه دارو گران 
نشده، اما وقتي كه بسته بندي دارو و مقوايي كه بايد برايش 
استفاده شود با ارز آزاد تامين مي شود، ناگزير قيمت تمام 
شده دارو هم باال مي رود. با اين اوصاف نبايد اعالم كرد كه 
دارو گران نشده اس��ت. اگر توليد براي صنايع داروسازي 
توجيه اقتصادي نداش��ته باشد، مي تواند به كشور آسيب 
جدي زده و منجر به ايجاد مشكل در بسياري از نيازهاي 
دارويي كشور شود. به هر حال با وضعيت كنوني ناگزيريم 
براي احياي صنايع دارويي، افزايش قيمت داشته باشيم.«

او افزود: “ كمبود بس��ته بندي و پكيج داروها كه چندي 
پيش مطرح شده بود بواسطه برخي سوءمديريت ها اتفاق 
افتاده اس��ت، بطوريكه فكر كردند تمام خوراك كارخانه 
داروسازي مواد اوليه است، همين موضوع باعث شد قيمت 
تمام شده دارو براي كارخانه هاي داروسازي افزايش پيدا 
كند. حرف صنايع داروسازي هم اين بود كه نمي توانيم با 
نرخ سابق داروهايمان را بفروشم، زيرا قيمت بسته بندي 
دارو دو تا سه برابر شده است. از طرفي سازمان غذا و دارو 
و وزارت بهداشت هم در برابر افزايش قيمت دارو مقاومت 
كرده و در نتيجه امكان توليد براي برخي كارخانه ها وجود 
نداشت. بر همين اساس اگر كمبودهايي در حوزه دارو ديده 

مي شود، ناشي از همين موضوع است.«
اين گفته ها در حالي است كه ايرج حريرچي، معاون كل 
وزارت بهداشت، درباره امكان قرار گرفتن وسايل جانبي 
دارو مانند بسته بندي در ليست كاالهايي كه ارز ۴۲۰۰ 
توماني مي گيرند، گفت: »در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ توماني 
فقط براي دارو و مواد اوليه داده مي ش��ود در عين حال ما 
پيگيريم كه براي برخي موارد جانبي دارو هم س��هميه 

اختصاص دهيم و اگر بتوانيم برايشان ارز بگيريم.« 

  عقبگرد 30 ساله داروسازي
چنين وضعيتي در حالي است كه موضوع كمبود كاغذ كه از 
چندين ماه قبل در فضاي مطبوعات خود را نشان داد، حاال 
گريبان شركت هاي بسته بندي دارو را هم گرفته است تا 
جايي كه بسياري از شركت هاي توليد دارو، براي تهيه جعبه، 
پاكت، برچسب و بروشورهاي دارو با مشكل جدي مواجه 
هستند، فضل اهلل حيدرنژاد، مديرعامل يكي از شركت هاي 
داروسازي درباره اين موضوع بيان كرد: “ ارز به شركت  هاي 
داروساز تخصيص داده شده، اما اين فرايند بسيار طوالني 
ش��ده است. پيش از اين با ارز مقوا وارد مي كرديم و پول آن 
را ۶ ماه الي يكسال بعد پرداخت مي كرديم، اما اكنون جعبه 
و پاكت  ها بازيافت مي شود و كيفيت ندارد؛ ضمن اينكه بايد 

بابت آنها پول نقد  پرداخت شود، مقوا بگيريم و به چاپخانه 
بدهيم تا برايمان چاپ كنند. اكنون بسياري از شركت  ها بطور 
جدي با كمبود كاغذ مواجه شده  اند و بسياري از آنها عمال 
بروشور را حذف كرده  اند و اگر حمايت نشويم بايد داروهايمان 

را با كش بسته  بندي كنيم.«
او با تاكي��د بر اينكه افزايش قيمت و كمبود كاغذ روي 
قيمت دارو تاثير مي گذارد، افزود: »قيمت دارو تمامي 
هزينه ها را دربر دارد، از هزينه كارگري تا هزينه آب و 
برق و س��اير مواد اوليه. شايد تاثير كاغذ و مقوا زير ۱۰ 
درصد باشد، اما نبودن آن ممكن است ما را به ۳۰ سال 
قبل برگردان��د و اين براي نظام ما و صنعت دارويي كه 
۴۰ س��ال بر آن كار كرديم، نه منطقي و عقالني است 

و ن��ه ظاهر خوب��ي دارد و اگر بخواهيم ب��ه دوران ۳۰ 
سال قبل برگرديم، ديگر مصرف كننده قبول نخواهد 
كرد. باالخره نوسان  هاي ارزي براي ما ايجاد مشكل و 
استرس مي كند. در گذشته اگر دستگاه هاي ما خراب 
مي شد، با دريافت ارز دولتي آن را براي تعمير به خارج 
از كش��ور ارس��ال مي كرديم يا اينك��ه در داخل آنها را 
درست مي كرديم، اما اكنون نه تنها ارز دولتي به ما تعلق 
نمي گيرد، بلكه نمي داني��م در بازار آزاد با اين حجم از 
نوسان چگونه ارز را تهيه كنيم و بايد بگويم بسياري از 
دستگاه ها اكنون خراب است و بسياري از شركت  ها اگر 
۱۰ خط دارند، حداقل دو خط آنها ديگر كار نمي كنند 

و از رده خارج شده  اند.«

آغاز برنامه وزارت بهداشت براي يك بيماري پرحاشيه 

توجه به معماري بومي در جايگزيني مدارس كپري 

ضرورت توجه به مشكالت كولبران 

افزايش موبايل قاپي در ماه هاي اخير

ام پي اس؛ بيماري است كه شايد بتوان گفت جامعه آن 
را با »عماد« كودك خبرساز حادثه تروريستي مجلس، 
ش��ناخت و بعد از آن بود كه هر از گاهي ماجراي دارو 

و درمان اين كودكان مطرح و بعضا حاشيه ساز شد.
مجلس شوراي اسالمي نيز اخيرا چهار بيماري از جمله 
بيماري هاي متابوليكي مانند ام پي اس را به فهرس��ت 
بيماري هاي خ��اص اضافه كرد. هرچند با وجود اضافه 
ش��دن اين چهار بيماري به فهرس��ت بيماران خاص، 
 اعتبار مرب��وط به بيم��اران خاص در بودج��ه وزارت 
بهداشت هيچ افزايشي نيافت، اما باز هم ديده شدن اين 
بيماري ها به عنوان »خاص«، قدمي رو به جلو براي اين 
بيماران بود. در هر حال عملي شدن برنامه ريزي هاي 
وزارت بهداشت براي بيماري هايي كه به تازگي خاص 
ش��دند، قطعا در گرو تامين منابع و افزايش اعتبارات 
رديف بودجه اي بيماران خاص اس��ت تا با تكيه بر اين 
منابع بتوان از دردهاي بيماران خاصي همچون كودكان 

مبتال به ام پي اس كاست.
در اي��ن زمينه دكتر مهدي ش��ادنوش _ رييس مركز 
مديريت پيوند و درمان بيماري هاي وزارت بهداشت، 
در گفت وگو با ايس��نا، درباره برنامه ريزي هاي وزارت 
بهداش��ت براي كمك ب��ه درمان بيم��اران ام پي اس، 
گفت: بايد توجه كرد كه بيم��اري MPS يكي از انواع 
بيماري هاي متابوليكي اس��ت. در گذشته حتي براي 
تش��خيص اين بيم��اري محدوديت هايي داش��تيم؛ 
به طوري كه ش��ركت تامين كننده داروي اين بيماران 
براي تش��خيص ژنتيك��ي و ميزان س��طح آنزيم آنها، 
آزمايش هايش��ان را به كشور ديگري ارسال مي كرد تا 

اين بيماران را شناس��ايي كند. او اف��زود: اين درحالي 
اس��ت كه در حال حاضر با برنامه ريزي هايي كه اتفاق 
افتاده و زيرس��اخت هايي كه در كش��ور ايجاد ش��ده 
اس��ت، از اين پس آزمايش هاي مرتبط با تش��خيص 
بيم��اري MPS در داخل كش��ور انجام مي ش��ود. بر 
همين اس��اس براي جمعيت بيماران MPS برنامه اي 
 MPS با عنوان “تش��خيص، ثبت و غربالگري بيماري
“ قرار داده ايم تا مج��ددا همه مبتاليان به اين بيماري 
مورد بررسي قرار گيرند. بنابراين با توجه به پراكندگي 
اين بيماران در سطح كش��ور، هشت مركز منتخب را 
تعيي��ن كرده ايم و از بيماران  MPS خواس��ته ايم تا به 
نزديك ترين مركز مراجعه كرده و مدارك مورد نياز را 
در اختيار كارشناسان مربوطه قرار دهند تا همه با يك 
روش تعيين شده، مش��خصات بيماران را ثبت كرده و 

آزمايش هاي الزم از آنها گرفته شود.
ش��ادنوش با بيان اينكه بنابراين برنامه تشخيص اوليه 
براي كل بيماران MPS در كشور قرار داده شده، ادامه 
داد: بر اين اس��اس ب��راي مبتاليان ب��ه MPS پرونده 

متمركزي تشكيل و مشخصات شان ثبت مي شود. بايد 
توجه كرد كه بيماري MPS بيماري بسيار پرهزينه اي 
است و اين بيماران بايد از جوانب مختلفي مورد حمايت 
قرا گيرند. بنابراين بايد بطور مشخص بدانيم كه چند 
بيمار داريم و اين بيماران از چه نوع و گروهي هس��تند 
تا بتوانيم مطابق با نياز آن گروه، بيمار را مورد حمايت 
قرار دهيم. به همين دليل طبق برنامه ريزي هايمان تا 
پايان مهر ماه سرش��ماري اين بيماران را انجام داديم 
و از همه كس��اني كه سرشماري ش��ده اند، درخواست 
كرده ايم ت��ا حتما تا پايان آذر ماه ب��ه اين مراكز اعالم 
شده مراجعه كرده، از سوي وزارت بهداشت شناسايي 
و پرونده هايشان تكميل ش��ود. رييس مركز مديريت 
پيوند و درمان بيماري هاي وزارت بهداشت تاكيد كرد: 
بنابراين حمايت هاي وزارت بهداشت از بيماراني اتفاق 
مي افتد كه مشخصات ش��ان در سيستم رجيستري ما 
ثبت شده باشد. بر اين اساس از خانواده هايي كه بيمار 
مبتال به MPS در خانواده هايش��ان دارند، درخواست 
مي كنيم كه حتم��ا براي ثبت اطالعات و تش��خيص 
بيماري به مراكز تعيين ش��ده از سوي وزارت بهداشت 

مراجعه كنند تا آزماش هاي الزم برايشان انجام شود.
او اف��زود: بايد توجه كرد كه اين آزمايش ها كه بس��يار 
پيچيده و گران قيمت هس��تند، براي اي��ن بيماران به 
صورت كامال رايگان انجام مي شود. بطوريكه نمونه هاي 
خ��ون بيماران و پ��در و مادرش��ان، از شهرس��تان ها 
جمع آوري مي ش��ود و ب��ه صورت متمرك��ز به تهران 
مي آيد و در آزمايش��گاه مركزي تهران مورد بررس��ي 
قرار مي گيرد و كامال هم براي خانواده ها رايگان است.

مدارس كپري؛ مدارسي كه در واقع مدرسه نيستند. چند 
تكه چوب و يك چادر است كه دانش آموزان مناطق محروم، 
زير سايه اش در يك كالس با مقاطع مختلف تحصيلي درس 
مي خوانند. زماني، برخي مسووالن وزارت بهداشت منكر 
وجود اين مدارس مي شدند. اما حاال اين موضوع پذيرفته 
شده است.گرچه اين پذيرفتن تاثير چنداني در وضعيت 
مدارس كپري نداشته، اما رييس سازمان نوسازي، توسعه 
و تجهيز مدارس كشور مي گويد كه در جمع آوري مدارس 
كپري و جايگزيني آنها بايد به دنبال معماري مناسب بومي 
منطقه باشيم.  مهراله رخشاني مهر با اشاره به اينكه وضعيت 
فرسوده بودن مدارس و تخريب و بازسازي آنها در همه كشور 
مشابه است، اظهار كرد: بطور ميانگين ۳۰ درصد مدارس 
كشور فرسوده هستند اما پراكندگي اين مدارس متفاوت 
است او با بيان اينكه در سيستان و بلوچستان، تهران و لرستان 
ميزان فرسودگي مدارس نسبت به ديگر مناطق بيشتر است 
اما ميانگين فرسودگي در كل كشور ۳۰ درصد است، تصريح 
كرد: براي ساماندهي وضعيت موجود در حال برنامه ريزي 
هستيم. رييس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس 
كشور با تاكيد بر اينكه وضعيت تخصيص اعتبارات عمراني 
سال ۹۷ نسبت به سال هاي قبل به مراتب بهتر بوده و ۱۷۱۰ 
ميليارد تومان اعتبار اختصاص يافته است، افزود: برنامه ريزي 
مي كنيم مدارس با خطر باال مثل مدارس خشتي و گلي را تا 
پايان سال تحصيلي امسال جمع آوري كنيم. رخشاني مهر با 
اشاره به اينكه برنامه ريزي براي اتمام پروژه نيمه تمام خيرساز 
در لرستان به عنوان اولويت اول در دستور كار است، گفت: 
پروژه هايي داريم كه فرد خير س��هم خود را داده اما دولت 
امكان تامين مالي نداشته و نيمه تمام مانده اند، امسال اين 

اعتبار تامين شده تا پروژه ها تعيين تكليف شود.
او با بيان اينكه تكميل پروژه هاي نيمه تمامي كه سال هاست 
به حال خود رها شده اند در اولويت است، تصريح كرد: اين 
پروژه ها چه از محل اعتبارات ملي يا از محل اعتبارات استاني 
آغاز شده باشند، بخشي از سرمايه كشور بابت آنها هزينه 
شده است و بايد بهره برداري شوند. رييس سازمان نوسازي، 
توس��عه و تجهيز مدارس كش��ور اظهار كرد: ساماندهي 
پروژه هاي نيمه تمام با پيشرفت فيزيكي باال اولويت سازمان 
به ويژه در لرستان است. رخشاني مهر با تاكيد بر اينكه امكان 
س��اماندهي اين ۳۰ درصد مدارس فرسوده با بودجه هاي 
سنواتي وجود ندارد، افزود: امس��ال حدود ۸۰۰۰ كالس 
درس تحويل شده كه ۶۸۰۰ كالس درس براي مناطقي 
بوده كه اصال مدرسه در آنها نداشته ايم مثل مسكن مهر يا 
مناطقي كه به آنها مهاجرت شده است. او با اشاره به اينكه 
۱۲۰۰ كالس درس تخريبي بوده اند كه جايگزين شده اند، 
ادامه داد: در برنامه ششم توسعه سه ميليارد دالر از محل 
حساب ذخيره ارزي براي تخريب و بازسازي مدارس كشور 
در نظر گرفته شده است رييس سازمان نوسازي، توسعه و 

تجهيز مدارس كشور يادآور شد: در صورت تخصيص اين 
اعتبار در دوره زمان��ي كوتاهي وضعيت مدارس تخريبي 
ساماندهي مي ش��ود. رخش��اني مهر در بخش ديگري از 
سخنان خود به وضعيت مدارس كپري اشاره و اظهار كرد: 
مدارس كپري هيچ وقت جمع آوري نمي ش��وند، در دهه 
۷۰ همكاران ما ش��عار كپرزدايي را دادند و مدارس كپري 
جمع ش��دند ولي بعدا دوباره ايجاد شدند. او با بيان اينكه 
بايد در جمع آوري مدارس كپري و جايگزيني آنها به دنبال 
معماري مناسب بومي منطقه باشيم، تصريح كرد: بايد فكر 
كنيم ببينيم به جاي مدرسه كپري كه جزيي از معماري 
سنتي منطقه است چه جايگزيني بياوريم؛ در سيستان و 
بلوچستان در اين رابطه اقدام شد و مدارس توپي كه مدارس 
يك كالسه با مصالح بنايي ولي با الگوگيري از معماري آن 
منطقه احداث شد كه جواب داده و دارد اجرا مي شود. رييس 
سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور ادامه داد: قرار 
شد چند باب از اين مدارس را در لرستان اجرايي كنيم و اگر از 
لحاظ اقليم جواب داد اجرايي مي شود؛ چون مدارس كپري 
جزيي از معماري سنتي منطقه هستند امكان جمع آوري آنها 
نيست. رخشاني مهر همچنين به وضعيت سيستم گرمايشي 
مدارس اش��اره كرد و گفت: ۶۰ درصد مدارس كشور و ۶۰ 
درصد سيستم هاي گرمايشي مدارس ساماندهي شده اند، 
در ۴۰ درصد باقي مانده بخاري هاي چكه اي خطري ندارند 
اما گازي هستند كه بايد جمع آوري شوند. وي با بيان اينكه 
اعتبار خوبي از محل عوارض گاز براي اين بخش تخصيص 
يافته است، اظهار كرد: در مورد سيستم گرمايشي مدارس 
س��االنه ۲۵۰ ميليارد تومان اعتبار تخصيص مي دهند كه 
امسال ۲۰۰ ميليارد تومان در شش ماهه تامين شده است.

كولبران در مناطق مرزي غرب كشور، همچنان با مشكل 
جدي رو به رو هس��تند؛ كولبراني كه به دليل بيكاري، 
كاري جز كولبري ندارن��د. گرچه مرگ چند كولبر در 
زمستان سال قبل، باعث توجه مردم و مسووالن به مساله 
كولبري شد، اما موضوع با بيمه چند كولبر، خاتمه يافت.  
نماينده مردم پيرانشهر و سردشت در مجلس شوراي 
اس��المي گفت: در ش��رايط كنوني اعمال تحريم هاي 
ظالمانه عليه كشورمان كه وضعيت از لحاظ معيشتي و 
اقتصادي مناسب نيست، بهترين راه استفاده از ظرفيت 
منابع كولبري در كشور است. رسول خضري با اشاره به 
كشته شدن يكي ديگر از كولبران در مرز به خانه ملت 
گفت: متاسفانه رييس جمهور تنها خالف وعده هاي خود 
و دقيقا برعكس مطالب و شعارهايش در زمان انتخابات 
عمل مي كند. نماينده مردم پيرانش��هر و سردشت در 
مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: در شرايط كنوني 
اعمال تحريم هاي ظالمانه عليه كشورمان كه وضعيت از 
لحاظ معيشتي و اقتصادي مناسب نيست، بهترين راه 
استفاده از ظرفيت منابع كولبري در كشور است. او با بيان 
اينكه امنيت پايدار در گرو معيشت پايدار مرزنشينان 
است، اظهار كرد: متاسفانه به هيچ عنوان به اين موضوع 
توجه نمي شود، حتي دولت كارت الكترونيكي كه پيش 
از اي��ن داده ب��ود را با ممنوعي��ت ورود ۱۳۳۹ قلم كاال 
بالاستفاده كرده و براين اساس مرزنشين ها را با مشكل 
حادي مواجه كرده اس��ت. خض��ري تاكيد كرد: گوش 
آقاي روحاني مش��كالت مرزنشينان و به ويژه كولبران 
را نمي شنود يا چشمش نمي بيند البته اين وضعيت در 
تيم دولت كامال مشهود است، اقليم كردستان عراق و 

معابر كولبري با توجه به وضعيت كنونيشان مي توانند 
بهترين مكان و زمان براي دور زدن تحريم هاي امريكا 
باشند و وزير كشور و استانداران مرزي با بازگشايي معابر 
كولبري مي توانند بسياري از كاالهاي مورد نياز كشور 

را تامين كنند.
نماينده مردم سردشت و پيرانشهر در مجلس شوراي 
اس��المي تاكيد كرد: ع��دم اجازه فعاليت ب��ه كولبران 
اين تفكر را در ميان م��ردم منطقه ايجاد كرده كه گويا 
رييس جمهور مشكالت آنها را نمي بيند. او با بيان اينكه 
دولت حتي در ح��وزه ارز هم اين گونه عمل كرد، افزود: 
در زمان بيشترين كاهش قيمت ارز، دولت سريعا اعالم 
كرد كه ما ارز را به قيمت ۱۲ هزار تومان از شما مي خريم 
و اج��ازه نداد رون��د افت قيمت ادامه پي��دا كند. دقيقا 
روحاني و همتي اشتباه استراتژيك سيف را در سال ۹۲ 
تكرار كردند وگرنه ارز به شش هزار تومان هم مي رسيد. 
خضري گفت: دولت به دنبال رفع مش��كل نيس��ت و 
متاسفانه بدترين و نابخردانه ترين نوع سياست را براي 

اعمال فشار به مردم انتخاب كرده  است.

رييس پليس پايتخت با بي��ان اينكه به دليل افزايش 
قيمت موبايل، موبايل قاپ��ي در ماه هاي اخير افزايش 
داشته است، گفت: به صاحبان خودروهايي كه با دور 
دور كردن در خيابان هاي اقدام به ايجاد مزاحمت براي 
نواميس مي كنند اخطار مي دهيم كه با آنها به شدت 
برخورد خواهد شد. حس��ين رحيمي درباره افزايش 
س��رقت هاي خرد در سطح جامعه گفت: متاسفانه به 
دليل مش��كالت اقتصادي و افزاي��ش قيمت موبايل، 
جرايمي مانند سرقت هاي خرد و موبايل قاپي افزايش 
پيدا كرده است و متاسفانه مراجعات شهروندان درباره 
موبايل قاپي به پليس افزايش يافته است. او با بيان اينكه 
جرايمي مانند خفت گيري افزايش نداش��ته است، به 
ايلنا گفت: براي مقابله ب��ا موبايل قاپي چندين طرح 
دستگيري سارقان اجرا شده است و از هفته آينده نيز 
طرح هاي ويژه اي براي مبارزه با س��رقت و دستگيري 
سارقان اجرا خواهيم كرد. رييس پليس تهران بزرگ 
با بيان اينكه آيا افزايش موبايل قاپي و سرقت هاي خرد 
احساس امنيت را در جامعه كاهش نمي دهد، تصريح 
كرد: ما هم مي دانيم كه موبايل قاپي  افزايش داش��ته 
اس��ت، اما اينگونه نيس��ت كه باعث ايجاد ناامني در 
جامعه شود و اگر ما هم بر اين موضوع تاكيد مي كنيم 
به دليل اين اس��ت كه مردم مراقبت بيشتري در اين 

زمينه داشته باشند. 
رحيمي در بخش ديگري از صحبت هايش با اش��اره 
به برخورد پليس با خودروهايي كه ش��بانه در برخي 
از خيابان هاي ش��مال ش��هر اقدام به دور دور و ايجاد 
مزاحمت مي كنند، گفت: اينكه گفته ش��ده پليس با 

ماش��ين هاي لوكس و مدل بااليي كه در س��طح شهر 
تهران تردد مي كنند برخورد مي كند، صحت ندارد و 
پليس با صاحبان ماشين هايي كه در سطح معابر مزاحم 
نواميس شده و قوانين و مقررات را رعايت نمي كنند و 
با دور دور كردن و رفتارهاي عجيب و غريب مزاحمت 

ايجاد مي كنند برخورد مي كند.
او ادام��ه داد: به افرادي كه با ماش��ين ها و خودروهاي 
لوكسي از نيمه شب اقدام به ايجاد مزاحمت در برخي 
از خيابان هاي ش��مال ش��هر تهران مي كنند، اخطار 
مي دهيم كه چنانچه رفتارهاي ناشايست  خود را تكرار 
كنند، منتظر برخورد قاطع و شديد پليس نيز باشند. 
او ايجاد بانك اطالعاتي از صاحب��ان خودروهايي كه 
مرتكب تخلف مي شوند، تصريح كرد: همانطور كه براي 
ديگر مجرمان بانك اطالعاتي در پليس وجود دارد، از 
اين اف��راد نيز بانك اطالعاتي تهيه كرديم كه چنانچه 
مرتكب تخلفي شوند با شدت بيشتري با آنها برخورد 
كنيم و سابقه آنها ضميمه پرونده شان شده و به مراجع 

قضايي تحويل داده مي شود.
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ايرانشهر 13 راهوشهرسازي
سكونت 15 درصد جمعيت 

تهران در بافت فرسوده 

 پيش بيني بارش باران
در اكثر مناطق كشور 

لزوم اتصال شريان هاي حياتي 
شهر به سامانه هشدار سريع زلزله

مديركل راه و شهرسازي استان تهران با اشاره به 
اهميت نوسازي بافت هاي فرسوده شهري گفت: 
در 3 ه��زار و 268 هكتار از بافت هاي فرس��وده 
در 196 محله ش��هر تهران، 15 درصد جمعيت 

پايتخت ساكن هستند.
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، 
نادر محمدزاده افزود: 85 درصد بافت هاي فرسوده 
شهري در تهران در پايين ميدان انقالب قرار دارند. 
او با بيان اينكه از اين تع��داد 20 محله به عنوان 
محالت تاريخي واجد ارزش، 8 محله سكونتگاه 
غيررس��مي و 168 محله عنوان مناطق مياني 
دارند، ادامه داد: در مجموع 14 هزار و 792 هكتار 
از مس��احت ش��هر تهران )كه معادل 24 درصد 
سطح شهر اس��ت( را بافت هاي ناپايدار شهري 
تش��كيل مي دهند كه در اين بافت ها 37 درصد 
جمعيت تهران سكونت دارند. مديركل اداره راه و 
شهرسازي استان تهران اظهار كرد: تاكنون براي 
149 محله، سند توسعه محله تهيه و از اين ميان 
139 س��ند مورد تاييد ش��هرداري هاي مناطق 
مختلف شهر تهران قرار گرفته است. محمدزاده 
يادآورشد: پس از راه اندازي ستاد بازآفريني پايدار 
كالنشهر تهران و طبق مصوبات نظارت ستادي 
ش��هرداري تهران مبني بر ايجاد رده منطقه اي 
در ساختار كالن مديريت بازآفريني محدوده ها 
و محالت هدف، س��تاد بازآفريني پايدار منطقه 
در مناطق 7 تا 20 شهرداري تهران تشكيل شد.

سازمان هواشناس��ي از بارش باران، رعدوبرق و 
وزش شديد باد در اكثر مناطق كشور طي امروز و 

فردا )يكشنبه( خبر داد.
به گزارش تس��نيم، كبري رفيعي، كارش��ناس 
سازمان هواشناس��ي اظهار كرد: تا روز يكشنبه 
با شمالي شدن جريانات، براي نوار شمالي كشور 
بارش باران، گاهي رعد و برق و كاهش نسبي دما 

پيش بيني شده است.
او تصريح كرد: ش��نبه و يكشنبه در شمال غرب، 
غرب، ارتفاع��ات و دامنه هاي الب��رز، ارتفاعات 
و دامنه ه��اي زاگرس مرك��زي و جنوبي، مركز، 
جنوب، بخش هايي از شمال ش��رق كشور، يزد، 
خوزستان، ارتفاعات كرمان بارش باران، رعدوبرق 

و وزش باد پيش بيني شده است.
كارشناس سازمان هواشناسي با اعالم اينكه در 
نوار شمالي كش��ور در روزهاي شنبه و يكشنبه 
كاهش دماي 4 تا 7 درجه خواهيم داشت، گفت: 
بارش ها در ارتفاعات البرز به صورت برف خواهد 
بود، ضمن اينكه در مسير جاده هاي كوهستاني 
سواحل خزر به استان هاي مجاور به ويژه گردنه ها 

مه آلود خواهد بود.

 رييس س��ازمان پيش��گيري و مديريت بحران 
شهر تهران با بيان اينكه س��امانه هشدار سريع 
زلزله براي صدور هشدار ساير مخاطرات از جمله 
سيل هم قابليت استفاده دارد، گفت: الزم است 
ساير دستگاه هاي مرتبط در شهر تهران از جمله 
شريان هاي حياتي، مترو و ... به اين سامانه متصل 
ش��وند تا به هنگام وقوع زلزله بتوانند از امكانات 

آن بهره ببرند.
 به گزارش ايس��نا، احمد صادقي با اشاره به اينكه 
زلزله در تهران مهم ترين مخاطره محتمل است، 
اظهار كرد: سامانه هشدار سريع زلزله مجموعه اي 
از س��خت افزارها و نرم افزارها است كه به صورت 
برخط به تجزيه و تحليل اولي��ن امواج دريافتي 
از زلزله مي پردازد. در صورت مخرب بودن امواج 
زلزله، اين س��امانه قادر به صدور پيام هشدار به 
مناط��ق در معرض امواج نيرومند و س��همگين 
زلزله اس��ت. اين زمان هش��دار طاليي بسته به 
ش��رايط بين چند ثانيه تا چن��د ده ثانيه متغير 
است. رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران 
ش��هر تهران ادامه داد: اين س��ازمان با مشاركت 
آژانس همكاري هاي بي��ن المللي ژاپن )جايكا( 
و بهره من��دي از ظرفيت متخصصان داخلي اين 
س��امانه را در فاز اول ب��راي پايش فعاليت بخش 
شرقي گسل مشاء برنامه ريزي و به مرحله اجرا در 
آورده اس��ت. صادقي با بيان اينكه سامانه هشدار 
س��ريع زلزله داراي 4 بخش اس��ت، اضافه كرد: 
مكان يابي مناسب، س��اخت، نصب و راه اندازي 
ايستگاه هاي پايش��ي در محدوده گسل يكي از 
اين بخش ها است. در اين محدوده ها سنسورهاي 
ش��تاب نگاري برخط با دقت باال شتاب حركات 
زلزل��ه را ثبت و پ��ردازش مي كند.وي با اش��اره 
ب��ه بخش دوم تحت عن��وان نص��ب و راه اندازي 
سيستم ارتباطي و پشتيباني سامانه اضافه كرد: 
در اين س��ازوكار پ��س از وقوع زلزل��ه و پردازش 
اطالعات سيگنال هاي هشدار به مركز فرماندهي 
ارسال مي ش��ود. رييس س��ازمان پيشگيري و 
مديريت بحران ش��هر تهران با اش��اره به بخش 
سوم يعني طراحي و راه اندازي پردازشگر مركزي 
سامانه گفت: تشخيص نهايي وقوع زلزله، تعيين 
مشخصات آن و اولويت صدور هشدار توسط اين 
پردازشگر صورت مي گيرد. وي با اشاره به راه اندازي 
سامانه اعالم هش��دار و اطالع رس��اني به عنوان 
آخرين بخش سامانه هشدار سريع تصريح كرد: 
در اين سامانه صدور هشدار به تفكيك ويژگي هاي 
گروه هاي هدف )س��ازمان هاي تخصصي، عموم 
مردم( دسته بندي شده و به عنوان پيشرفته ترين 
ش��يوه نقش موثري در تاب آوري ش��هر و نجات 
جان شهروندان ايفا مي كند و ابزاري ضروري براي 

ارتقاي تاب آوري شهري است.
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ارزيابي ترافيكي خودروها با 3 شاخص تازه

كارنامه پروازها ی داخلی و خارجی طي 10 سال اخير 

آخوندي:باکاهشقيمتارز،التهاببازارمسکنفروکشمیکند

گروه راه و شهرسازي|
 براساس گزارش وزارت بهداشت ساالنه 4 تا 5 هزار نفر از 
شهروندان تهراني بر اثر آلودگي هوا جان خود را از دست 
مي دهند و اين در حالي است كه براساس گزارش بانك 
جهاني ساالنه 12 هزار ميليارد تومان خسارت آلودگي 
هوا در ش��هر تهران تخمين زده ش��ده است. به همين 
دليل مسووالن شهري تهران با هدف كاهش آلودگي 
هوا، طرح كاهش )كنترل آلودگي هواي شهر موسوم به

LEZ( را كليد زدند.
ميزان آاليندگي، ميزان فرسودگي و معاينه فني مالك 
تردد خودروها سه مولفه طرح كاهش است. اين طرح 
در سه فاز طراحي شده و سال گذشته فاز يك آن شامل 
معاينه فني خودروها در محدده طرح ترافيك و محدوده 
زوج و فرد اجرا ش��د و از اول آبان ماه قرار است فاز دوم 
اين طرح در ش��هر تهران اجرايي شود. در فاز دوم طرح 
كاهش خودروهاي فاقد معاينه فني در كل شهر تهران 
به صورت ش��بانه روزي كنترل مي شوند و جريمه 50 
هزار توماني براي آنها در نظر گرفته ش��ده است. در فاز 
سوم نيز محدوديت تردد خودروهاي فاقد معاينه فني 
در كل شهر تهران و منع تردد خودروهاي كاربراتوري 
به محدوده در دس��توركار قرار دارد اما زمان اجراي فاز 

سوم مشخص نيست.

  افت كيفي هواي تهران در بهار 
بر اساس آمارهاي منتشره از ابتداي بهار امسال هواي 
تهران 8 روز پاك و 71 روز س��الم داشت كه از اين نظر 
هواي بهار 97 نسبت به س��ال هاي اخير افت كيفيت 
داشته است. البته امسال نيز مانند سال هاي 95 و 96، 
هوا روز بحراني و ناسالم براي همه نداشت و وضعيت هوا 
طي س��ال هاي اخير هيچگاه مانند پاييز و زمستان به 
شرايط وخيم نرسيده است. در روز ابتدايي تابستان 97 
نيز كيفيت هواي ته��ران به دليل افزايش آالينده ازن، 
براي گروه هاي حس��اس با شاخص 108 ناسالم اعالم 
شد. با آغاز فصل سرد و پايين آمدن دما پديده وارونگي 
يا اينورژن در هواي شهرها به ويژه تهران به شكل آلودگي 
هوا خودنمايي مي كند. شروع فصل پاييز و زمستان با 
باال رفتن شدت آلودگي هوا گره خورده است. به گونه اي 
كه با پايين رفتن دماي هوا، آلودگي هوا باالتر مي رود. 
اين نوع از آلودگي كه بر اثر وارونگي هوا اتفاق مي افتد از 
اواخر پاييز آغاز شده و در دي ماه به اوج خود مي رسد تا 
دي ماه آلوده ترين ماه سال لقب بگيرد. بنابراين انتظار 
مي رود سال جاري با اجراي فاز دوم طرح كاهش آلودگي 
هوا در فصول سرد نسبت به سال هاي گذشته كاهش 

داشته باشد.

 تاكيد بر كاهش ذرات معلق
محسن پورس��يد آقايي با اشاره به اجراي فاز دوم طرح 
كاهش از ابتداي آبان ماه امسال توضيحاتي ارايه كرد 
و گف��ت: فاز دوم ط��رح كاهش با ه��دف معاينه فني 
خودروها، اتوبوس ها و ناوگان حمل بار اجرايي مي شود، 
در اين خصوص سياس��ت هاي كاهش آلودگي هوا با 
تاكيد بر كاهش ذرات معلق تنظيم ش��ده اس��ت چرا 
كه مهم ترين آالينده ش��هر تهران ذرات معلق به ويژه 
ذرات كوچك تر از 2.5 ميكرون است كه عموما ناشي از 
وسايل نقليه موتوري به ويژه ناوگان خودروهاي ديزلي، 

خودروهاي سواري فرس��وده دودزا و موتورسيكلت ها 
هستند.به گفته پورسيدآقايي در فاز اول طرح كاهش 
از مجموع 2 ميليون و 544 هزار و 815 خودروي سبك 
 مراجعه كننده به مراك��ز 70 درصد جزو مراجعات اول 
و 30 درصد مراجعه مج��دد بوده اند.  همچنين ميزان 
مراجعات كل خودروها به مراكز معاينه فني در س��ال 
96 نسبت به مدت مشابه سال قبل به دليل اجراي طرح 

كاهش 36 درصد افزايش داشته است.

 تجهيز دوربين ها به كد تخلف معاينه فني
بنا بر مطالعات شركت كنترل كيفيت هوا سهم وسايل 
حمل و نقل موت��وري از كل آلودگ��ي هواي پايتخت 
حدود 80 درصد اس��ت و بر همين اساس خودروها و 
موتورس��يكلت هاي كاربراتوري سهم قابل توجهي در 
آاليندگي هواي شهر دارند. سهم آاليندگي خودروهاي 
كاربراتوري و فرسوده در آلودگي شهر تهران حدود 32 
درصد اس��ت. يعني 32 درصد از آلودگي هواي ش��هر 
تهران تنها توسط 10 درصد از خودروها توليد مي شود.

به گزارش ايس��نا، پورسيدآقايي با تاكيد بر اينكه برگه 
معاينه فني اصلي ترين شرط اجراي طرح كاهش است، 
يادآور ش��د: در حال حاضر طرح كاهش از س��اعت 6 و 
30 دقيقه صبح آغاز و در ساعت 19 به اتمام مي رسد و 
همچنين اين طرح در روز پنجشنبه اجرا نمي شود اما از 
اين پس در طرح كاهش به جاي زوج و فرد بودن پالك، 
سه مولفه ميزان آاليندگي، ميزان فرسودگي و معاينه 
فني مالك تردد خودروها در محدوده مركزي ش��هر 
هستند. به 780 دوربين جديد كد تخلف معاينه فني 
داده شده است و براي تكميل رينگ اطراف تهران نيز 
43 سامانه جديد دوربيني طراحي شده است كه حلقه 
دور شهر تهران را تكميل مي كند كه دوربين هاي اين 

سامانه ها خريداري شده است.

  سهم ۳0درصدي اتوبوس ها در آلودگي
همچنين مطابق بررس��ي هاي انجام شده حدود 30 
درصد از كل ذرات معلق موجود در هواي ش��هر تهران 
متعلق به اتوبوس هاي حامل مسافر است، عالوه بر اين 
اتوبوس ها 12 درصد از كل آلودگي هواي تهران به ويژه 
ذرات معلق را به خود اختصاص داده اند. پورسيدآقايي 
در اين باره گفت: با توجه به س��هم باالي اتوبوس ها در 
آلودگي هوا، بخشنامه اي ابالغ شد كه براساس آن تردد 
كليه اتوبوس هاي دودزا و فاق��د معاينه فني در تهران 
ممنوع و ضرب االجلي را تا اول مهرماه براي تحقق اين 
مهم تعيين كرديم كه براساس آن اتوبوس هاي شركت 
واحد بايد به ص��ورت ضربتي مورد بازديد قرار گيرند و 
از ابتداي مهر تردد همه اتوبوس هاي فاقد معاينه فني 

معتبر ممنوع شد.
 معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران تصريح 
كرد: مديرعامل ش��ركت واحد اتوبوسراني نيز موظف 
شده در صورت مشاهده هر نوع اتوبوس دودزا با شركت 
خصوصي ممنوعه برخورد كرده و آن را جريمه كند و 
در صورت تكرار مجوز آن ش��ركت لغو شود، همچنين 
بازرسي هاي نامحسوسي توسط معاونت حمل و نقل 
ايجاد شده اس��ت كه به صورت سرزده نسبت به رصد 
وضعيت معاينه فني اتوبوس ها اقدام كنند. متاسفانه 
به دليل افزايش سن فرسودگي اتوبوس ها و همچنين 

كمبودها در اين حوزه ش��اهد آن هستيم كه 5 درصد 
اتوبوس هاي پايتخت نتوانستند معاينه فني دريافت 
كنند.وي با بيان اينكه در حوزه تعمير اتوبوس، تعمير 
قطعات و ... مش��كالت زيادي داريم چراكه هزينه هاي 
تعميرات اتوبوس 4 برابر شده است، گفت: با اين حال 
در مقابل جان مردم مسوول هستيم و با وجود سخت تر 
شدن شرايط نسبت به سال هاي گذشته باز هم اين كار 
را انجام مي دهيم هرچند كه ما معتقديم اگر از سال هاي 
قبل كه شرايط مالي ش��هرداري بهتر بود، اين فشارها 
بر روي شبكه اتوبوسراني اعمال مي شد قطعا موفق تر 
مي بوديم. وي با بيان اينكه اتوبوس هاي س��ازمان ها و 
سرويس ادارات وضعيت بدتري نسبت به اتوبوس هاي 
شركت واحد دارند، گفت: 18 درصد كل آلودگي هواي 
پايتخت مربوط به اتوبوس هاي س��رويس سازمان ها و 
شركت هاس��ت و از آنجايي كه اين اتوبوس ها زيرنظر 
شهرداري نيس��تند و كنترلي بر عملكرد آنها نداريم، 
مجاب كردن آنها براي نوس��ازي و اخ��ذ معاينه فني 

سخت است.
پورسيدآقايي با بيان اينكه كارگروه ملي آلودگي هوا و 
كارگروه آلودگي هواي استان تهران مصوب كرده  است 
كه تمام اتوبوس ها بايد از اول  آبان ماه معاينه فني داشته 
باشند و ذي حساب دستگاه هاي زيربط اجازه پرداخت 
وجه به پيمانكاران اتوبوس فاقد معاينه فني را ندارند، 
ادامه داد: همچنين سامانه جديدي راه اندازي شده است 
كه هر اتوبوسي كه در سطح شهر تردد مي كند بايد در 
اين سامانه ثبت نام و مسير رفت و آمد خود را اعالم كند 
و اتوبوس هايي مي توانند در اين سامانه ثبت نام كرده و 
بعد از آن در شهر تردد كنند كه معاينه فني داشته باشند 
در غير اين صورت پليس مدارك آنها را كنترل و نسبت 

به توقيف خودروهاي فاقد معاينه فني اقدام مي كند.

 رصد ۳000 كاميون پيمانكاران شهرداري
وي با بيان اينكه براساس محاسبات انجام شده حدود 
23 درصد از كل ذرات معلق موجود در هواي شهر تهران 
متعلق به ناوگان بار است، بر همين اساس در كارگروه 
كاهش آلودگي هواي استان تهران مقرر شد كه صدور 
باربرگ در سامانه شهرداري تهران تنها منوط به داشتن 

معاينه فني معتبر از مراكز معاينه فني باشد.
او درم��ورد وضعي��ت كاميون ه��اي درون ش��هري با 
بيان اينكه 3000 كاميون و ماش��ين آالت سنگين به 
خصوص در حوزه جمع آوري زباله در اختيار پيمانكاران 
ش��هرداري تهران اس��ت گفت: پيرو تصميمات اتخاذ 
شده دوربين هاي نظارتي در مراكز كار اين كاميونت ها 
نص��ب مي ش��ود و از اين پس روي باس��كول هايي كه 
اي��ن كاميونت ها مي روند دوربين ها نصب مي ش��ود و 
اين دوربين ها به كد معاينه فني مجهز هس��تند تا اگر 
كاميون پيمانكار شهرداري معاينه فني نداشته باشد 
همان موقع در محل هاي دپوي نخاله شناسايي شوند.

با سامانه شهرسازي نيز يكپارچه شده ايم تا نسبت به 
رصد كاميون هاي حمل نخاله كه از ش��هرداري مجوز 
مي گيرند اقدام كنيم .كاميون هاي حمل نخاله نيز به 
صورت آنالين معاينه فني ش��ان چك مي شود و از اين 
پس دريافت مج��وز حمل نخاله منوط به مثبت بودن 

استعالم معاينه فني خواهد بود.

 سهم موتور ها از توليد ذرات معلق؟ 
وي ب��ا بيان اينكه حدود 10 درص��د از كل ذرات معلق 
موج��ود در هواي ش��هر ته��ران به موتورس��يكلت ها 
اختصاص دارد، افزود: از اين نظر لزوم اعمال سياست هاي 
كنترلي در اين حوزه نيز ضروري اس��ت. اما ساماندهي 
موتورس��يكلت ها كار امروز و چند ماه نيست بلكه بايد 

درمورد فرهنگ موتورسيكلت  سواري فكري كرد و بر 
همين اس��اس تا هنگامي كه موتورسيكلت ها هويت 
بخشي نشوند قابل كنترل نيستند. وي در مورد درآمد 
ش��هرداري از محل جرايم معاينه فني با بيان اينكه در 
بودجه امس��ال 150 ميليارد تومان درآمد از اين محل 
براي شهرداري تهران در نظر گرفته شده كه تاكنون 105 
ميليارد تومان آن ابالغ شده است، گفت: البته پليس پولي 
را كه به خزانه واريز مي كند به تفكيك جرايم نيست و 
مشخص نيست كه چه جريمه و پولي بابت سرعت، و چه 
جريمه اي بابت معاينه فني است و ما نيازمند آن هستيم 
كه پليس نحوه واريز را از مبدا تعيين كند، يعني آنكه كد 
تخلف معاينه فني را مش��خص كرده و جرايم نداشتن 

معاينه فني را به حساب ديگري واريز كنند.

مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوايی ايران با 
اش��اره به افزايش نشست و برخاست و اعزام و پذيرش 
مسافر در بخش هوايی گفت: اين آمار در شرايطی محقق 

شد که صنعت حمل و نقل هوايی تحريم است.
رحمت اهلل مه آبادی در گفت وگو با فارس با اش��اره به 
 آمار و اطالعات نشست و برخاست پروازهای داخلی در 
10 س��ال  اخير بيان کرد: از سال 1387 تا سال 1396 
 متوسط  نرخ س��االنه نشست و برخاس��ت  پروازهای 
داخل��ی، 278 هزار و 43 فروند بوده اس��ت. مه آبادی 
ادامه داد: در اين 10 سال، بيشترين نشست و برخاست 
پرواز داخلی در سال 96 با رقم  370 هزار و 661 فروند 
ثبت شد و کمترين آن مربوط به سال سال 87 با رقم 
202 هزار و 100 فروند بوده است. او با بيان اينکه تعداد 
نشست و برخاست پروازهای خارجی در متوسط 10 
ساله، 63 هزار و 960 فروند ثبت شد، گفت: بيشترين 
آمار نشست و برخاست پرواز بين المللی در10 سال اخير 
مربوط به سال 96 با رقم 84 هزار و 957 فروند و کمترين 
آن مربوط به سال 87 با رقم 44 هزار و 505 فروند بوده 
است. مديرعامل ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوايی 
ايران اضافه کرد: متوسط کل نشست و برخاست های 
پروازهای داخلی و بين المللی کشور  در 10 سال اخير  
342 هزار و 2 فروند بود که اين رقم فقط  در س��ال 96 

عدد 455 هزار و 618 فروند بود.

 12.5 ميليون مسافر بين المللی در سال قبل 
او اظهار كرد: در بخش اعزام و پذيرش مسافر داخلی در 
سال های 87 تا پايان 96، به طور متوسط 32 ميليون و 
203 هزار و 742 نفر اعزام و پذيرش شدند که اين رقم 
در پروازهای بين المللی 9 ميليون و 448 هزار و 78 نفر 
بود و متوسط کل مسافران داخلی و بين المللی در اين 

10 سال 41 ميليون و 651 هزار و 820 نفر ثبت شد.
مه آبادی ادامه داد: در س��ال 96 رق��م اعزام و پذيرش 
مسافر داخلی 44 ميليون و 284 هزار و 613 نفر و رقم 
اعزام و پذيرش مس��افر بين المللی 12 ميليون و 517 

هزار و 592 نفر بود.

  ارسال و پذيرش 552 تن بار در سال 96
مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوايی ايران بيان 
کرد: در بخش ارسال و پذيرش بار و پست در سال های 
87 تا پايان 96، به طور متوس��ط 418 هزار و 872 تن 
ارس��ال و پذيرش بار و پست انجام شد که 240 هزار و 
493 تن مربوط به پروازهای داخلی و 178 هزار و 379 

تن مربوط به پروازهای بين المللی است.
مه آبادی اظهاركرد: متوسط رش��د 10 سال اخير در 
نشست و برخاس��ت 605 درصد و در  اعزام و پذيرش  
6.8 درصد  است.او با اشاره به رشد 5 ساله دوم نسبت 
به 5 ساله اول، گفت: در نشست و برخاست 28 درصد 

رشد و در اعزام و پذيرش 38 درصد رشد محقق شد و 
بايد توجه داشت که اين ارقام اغلب در شرايط تحريم 

محقق شده است.

 كاهش 1۳ درصدي مسافران 
در نيمه اول سال

درحال��ي كه براس��اس اظهارات مديرعامل ش��ركت 
فرودگاه ها، شمار مسافران هوايي طي 10 سال گذشته 
رش��د داش��ته و روندي افزايش��ي را طي كرده است 
اما نگاهي به آمار منتش��ر ش��ده از س��وي وزارت راه و 
شهرسازي، حدود 28 ميليون مسافر داخلی و خارجی با 
230 هزار پرواز در نيمه نخست امسال در فرودگاه های 
کشور جابه جا شدند که نسبت به مدت مشابه پارسال 
به ترتيب 13 و 10 درصد کاهش داشته است.براساس 
آمار شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوايی ايران، در نيمه 
نخست امسال 230 هزار و 136 پرواز در فرودگاه های 
تحت مالکي��ت ش��رکت فرودگاه ها و پن��ج فرودگاه 
اختصاصی کشور انجام شده اس��ت.در اين مدت، 27 
ميليون و 916 هزار و 304 نفر مس��افر و 284 ميليون 
و 895 ه��زار و 516 کيلوگرم بار توس��ط اين پروازها 
جابه جا شده اند.شمار پرواز، جابه جايی مسافر و حمل 
بار در نيمه نخست امسال نسبت به مدت سال گذشته 
به ترتيب10، 13 و 11 درصد کاهش را نشان می دهد.

بيشترين جابه جايی مس��افر و تعداد پرواز به فرودگاه 
مهرآباد تعلق دارد به طوری که در نيمه نخست امسال، 
65 هزار و 973 پرواز در اين فرودگاه انجام شده و هفت 
ميلي��ون و 665 هزار و 864 نفر مس��افر با اين پروازها 
 جابه جا شده اند.رتبه های دوم و سوم در ميان فرودگاه  ها

به ترتيب متعلق به فرودگاه  مش��هد با 34 هزار و 834 
پرواز و پنج ميليون و 41 هزار و 155 مسافر و فرودگاه 
امام خمينی )ره( با 27 هزار و 569 پرواز و چهار ميليون 

و 334 هزار و 70 مسافر است.

  انجام بيش از 189 هزار پرواز داخلی
در 6 ماه نخست سال جاری 189 هزار و 103 پرواز داخلی 
در کشور انجام شده و 21 ميليون و 750 هزار و 26 نفر با اين 
پروازها جابه جا شده اند که اين آمار نسبت به سال گذشته 
به ترتيب 9 و 13 درصد کاهش داشته است، در اين مدت 
بيشترين پروازهای داخلی در فرودگاه مهرآباد تهران انجام 
شده است.پس از مهرآباد، فرودگاه  مشهد با 28 هزار و 833 
پرواز داخلی و چهار ميليون و 110 هزار و 71 مس��افر و 
فرودگاه شيراز با 15 هزار و 136 پرواز داخلی و يک ميليون 
و 464 هزار و 101 مسافر در رتبه های دوم و سوم پروازهای 
داخلی قرار دارند.رتبه های چهارم تا دهم نيز به ترتيب 
 در اختيار فرودگاه  های اه��واز، کيش، اصفهان، تبريز، 
بندرعباس، آبادان و عسلويه است.همچنين در اين مدت 

434 پرواز داخلی از فرودگاه بين المللی امام خمينی )ره( 
انجام شده و هشت هزار و 16 مسافر توسط اين پروازها 

جابه جا شده اند.

 کاهش پروازهای خارجی
در شش ماه نخس��ت س��ال جاری در مجموع 41 هزار و 
33 پرواز خارجی در کش��ور انجام و 6 ميليون و 166 هزار 
و 278 مسافر به وسيله اين پروازها جابه جا شده اند که اين 
آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتيب 12 و 11 
درصد کاهش را نشان می دهد. همچنين يک هزار و 252 
پرواز خارجی متعلق به پروازهای حج و 6 هزار و 462 پرواز 
متعلق به پروازهای عتبات عاليات بوده است که به ترتيب 
170 هزار و 356 نفر و يک ميليون و 146 هزار و 407 نفر با 
اين پروازها جابه جا شده اند. رتبه اول پروازهای خارجی در 
6 ماه نخست سال جاری متعلق به فرودگاه بين المللی امام 
خمينی )ره( است که 27 هزار و 135 پرواز خارجی در آن 
انجام شده و چهار ميليون و 326 هزار و 54 نفر به وسيله اين 
پروازها جابه جا شده اند که از نظر تعداد پرواز و مسافر نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته 11 درصد افت داشته است. بعد 
از فرودگاه بين المللی امام خمينی )ره(، به ترتيب فرودگاه  
مشهد با 6 هزار و يک پرواز و 931 هزار و 84 مسافر خارجی 
و ش��يراز با يک هزار و 995 پ��رواز و 249 هزار و 586 پرواز 

خارجی در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.
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 سهم  وسايل نقليه موتوري
 از آلودگي هواي تهران به درصد

12 اتوبوس هاي شركت واحد
18 اتوبوس هاي سرويس سازمان ها و ادارات
23 ناوگان بار
10 موتورسيكلت ها
32 خودروهاي كاربراتوري و فرسوده
5 ساير خودروهاي سواري

100 جمع
مجموعه سهم وسايل نقليه موتوري از آلودگي هواي 
تهران 80 درصد اس��ت، از اي��ن رو، درصدهاي اين 
جدول، بيان گر س��هم هريك از وسايل نقليه از كل 

)100درصد( اين سهم 80 درصدي است.

كارشناسان اقتصاد مسكن معتقدند كه با كاهش نرخ 
ارز، سه سناريوي كاهش، ثبات و افزايش قيمت مسكن 
براي بازار مس��كن پيش بيني مي ش��ود اما وزير راه و 
شهرسازی معتقد است كه با كاهش قيمت ارز، التهاب 
در بازار مس��كن فروكش مي كند و قيمت ها متعادل 
مي شود، عباس آخوندي با بيان اينکه جهش قيمت 
مسکن با افزايش قيمت مصالح که منجر به رکود و عدم 
ساخت وساز شده است، گفت: بخش مسکن تابعی از 

اقتصاد کالن بوده و نمی توان آن را جدا کرد. 
به گزارش پايگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، آخوندی 
در حاشيه سفر به مشهد و افتتاح 16 پروژه افزود: صنعت 
و مسکن به هم پيوسته اس��ت و با ثباتی که در اقتصاد 
کالن در حال انجام اس��ت، با کاهش التهاب بازار ارز و 
سکه در مس��کن نيز اين التهاب فروکش کرده و همه 

بخش ها را در بر خواهد گرفت.
وزير راه و شهرسازی ادامه داد: از ابتدا ديدمان اين بود 

که به جای رها کردن محالت فرس��وده و خانه سازی 
در مناطق ديگر، کيفي��ت زندگی را در همين مناطق 

افزايش دهيم.
او اظهار كرد: يکی از مزايای طرح بازآفرينی اين است که 
کليه دستگاه ها درگير شده و به توسعه اين کار ارزشمند 
کمک می کنند، با اين روش خودبه خود محيط زندگی 
مردم ارتقا پيدا کرده و عمال بعد از آن خود مردم برای 

خانه سازی و ساخت و ساز اقدام می کنند. 

به گفته آخوندي، راه درستی انتخاب شده است چون 
اگر نگاهی به طرح بازآفرينی ش��هري داش��ته باشيم 
شاهد هستيم که با آوردن خدمات زيربنايی، خانه ها 
ساخته شده و ساختمان ها ارتقاي کيفيت پيدا می کنند.

وزير راه و شهرسازی ادامه داد: نيازی نيست در بحث 
خانه سازی به طور مستقيم دخالت داشته باشيم؛ زيرا 
مهم ارتقاي کيفيت زندگی مردم اس��ت و از همين رو 
نام اين طرح را بازآفرينی شهری گذاشتيم و شهر اگر 

بازآفرينی شود باقی مسائل خودبه خود توسط مردم رفع 
مي شود. او در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه وزارتخانه در 
بخش مسکن و پرداخت تسهيالت مسکن چه طرحی 
در نظر دارد؟ اظهار كرد: تس��هيالت بانکی برای خانه 
اولی ها و بافت های فرسوده از سيستم پس انداز با نرخ 
بهره 6 درصد به خوبی مورد استقبال قرار گرفت و طبق 
آمار ارائه ش��ده بيش از 400 هزار خانوار در اين طرح 

پس انداز داشته اند و اين طرح در خدمت مردم است. 



صنعت،معدن و تجارت14اخبار
رجيستري موبايل تمام شد

غفلت از استانداردسازي 
محصوالت بومي

كرباسيان از ايميدرو رفت

برآورد قاچاق و مصرف سيگار 
در كشور

ف�ارس| معاون فناوري اطالع��ات و ارتباطات 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز با بيان اينكه طرح 
رجيس��تري تلفن همراه به پايان رسيده است، 
گفت: مرحله بعدي براي مودم ها و مسيرياب ها 
انجام مي ش��ود. حميدرضا دهقاني نيا در مورد 
اينكه آيا رجيستري )ثبت مشخصات( موبايل به 
پايان رسيد، گفت: رجيستري موبايل تمام شد، 
اما براي مودم ها، دانگل ها )مودم هاي كوچك( و 
روترها )مسيرياب ها( در حال هماهنگي است كه 
به زودي اجرا مي ش��ود. او تاكيد كرد: عمده اين 
دستگاه هاي الكترونيكي وارداتي هستند كه به 
زودي با اجراي رجيس��تري آنها، قاچاق در اين 
زمينه حذف خواهد شد. به گفته او، در حال حاضر 
با اجراي رجيستري، قاچاق گوشي تلفن همراه در 

واقع حذف شده است.

ايس�نا| مع��اون ارزيابي كيفيت س��ازمان ملي 
اس��تاندارد ايران گفت: بعد از گذش��ت ۱۰۰ سال 
از استانداردس��ازي در كش��ور از استانداردسازي 
محصوالت بومي خود غافل مانده ايم كه در سال آينده 
اين مساله بايد مورد توجه قرار بگيرد. مسلم بيات در 
مراسم روز جهاني استاندارد در استان همدان، با بيان 
اينكه در پيام امسال سالروز جهاني استاندارد، تاكيد 
ويژه اي به انقالب صنعتي ش��ده است، عنوان كرد: 
در انقالب اول با اختراع ماشين بخار، در انقالب دوم 
بهره گيري از انرژي ها و توليد انبوه و گذر از مرحله 
سنتي به صنعتي، در انقالب سوم ورود كامپيوترها 
و در انقالب چهارم به سيستم هاي فيزيكي سايبري 
توجه ويژه شده است. معاون ارزيابي كيفيت سازمان 
ملي استاندارد ايران گفت: تغيير عظيم و نظام مند و 
ايجاد نابرابري به اقتصاد دو ويژگي مهم انقالب چهارم 
است. او افزود: در قرن ۲۱ به واسطه فرآوري ديجيتال 
كاركنان دانشي جايگزين كاركنان غيردانشي شده 
و بخش عظيمي از افراد بيكار خواهند شد. انقالب به 
واسطه فيزيك و ديجيتال ما را درگير خود خواهد 
كرد. قرن ۲۱، قرن فناوري اطالعات اس��ت. بيات 
تصريح كرد: با پيشرفت علم، محصوالت تراريخته در 
كشور افزايش پيدا كرده و سالمت انسان ها به خطر 
خواهد افتاد كه با بهره گيري از اس��تاندارد سازي، 
تاحدودي از اين مشكالت رهايي خواهيم جست. 
او افزود: انتخاب استاندارد يك ضرورت است و براي 
سالمتي و ايمني مردم ناگزيريم كه اين راه را برويم. 
معاون ارزيابي كيفيت سازمان ملي استاندارد ايران 
گفت: استانداردها مداركي هس��تند كه الزامات و 
ويژگي هاي را در اختيار ما قرار مي دهند كه پيوسته 

از آنها استفاده كنيم.

فارس| رييس س��ازمان توسعه و نوسازي معادن 
و صنايع معدني ايران در راستاي اجراي قانون منع 
به كارگيري بازنشستگان از سمت خود در ايميدرو 
كناره گيري كرد. مهدي كرباسيان روز گذشته در 
جلسه اي با حضور معاونين و مديران سازمان توسعه 
و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران )ايميدرو( از 
كناره گيري از سمت خود در اين سازمان خبر داد. او 
در جمع معاونان و مديران اعالم كرد كه با توجه به 
پايبندي به قانون منع به كارگيري بازنشستگان از 
سمت خود كناره گيري مي كند.  كرباسيان پيش از 
اين در اواسط مردادماه اعالم كرده بود كه با ابالغ قانون 
مذكور از سمت خود كناره گيري مي كند. او همچنين 
در اين جلس��ه اعالم كرد: اردشير سعد محمدي به 
صورت موقت جايگزين وي خواهد بود.. در همين 
حال، اردشير سعد محمدي از مديران ايميدرو است 
و بطور موقت به جاي كرباس��يان تصدي امور اين 
س��ازمان را برعهده خواهد گرفت. پيش از اين نيز با 
توجه به اعالم تغييراتي در كابينه از احتمال معرفي 
مهدي كرباسيان به عنوان وزير جديد صنعت، معدن 
و تجارت به مجلس خبرهايي شنيده شده بود كه با 
توجه به كناره گيري وي از سمت خود در ايميدرو اين 

گمانه زني قوت يافت.

ايس�نا| طي چهار ماهه نخست س��ال جاري بر 
اس��اس برآوردهاي صورت گرفت��ه ميزان قاچاق 
س��يگار دو ميليارد و ۱۲۰ ميليون نخ و مصرف آن 
معادل ۱۸ ميليارد و ۳۳۰ ميليون نخ بوده است. بر 
اساس محاسبات انجام شده طي مدت مشابه سال 
گذشته برآورد قاچاق رقمي معادل ۹ ميليارد و ۲۱۰ 
ميليون نخ بوده است. همچنين طبق آمار، برآورد 
مصرف سيگار در كش��ور طي چهار ماهه نخست 
سال جاري ۱۸ ميليارد و ۳۳۰ ميليون نخ بوده، در 
حالي كه برآورد مصرف سيگار در كشور طي مدت 
مشابه سال قبل، ۲۱ ميليارد و ۶۶۰ ميليون نخ بوده 
است. گفتني است برآورد مصرف سيگار در چهار 
ماهه اول سال ۱۳۹۶ بر اساس ۵۵ ميليارد نخ و در 
چهار ماهه اول سال ۱۳۹۷ بر اساس ۶۵ ميليارد نخ 
محاسبه شده است. با توجه به اينكه در فصل اول 
دستورالعمل پيش��گيري و مبارزه با قاچاق كاالي 
دخاني، س��تاد مركزي مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز 
برآورد مصرف سيگار در كش��ور را در سال ۱۳۸۶ 
به تعداد ۵۷ ميليارد نخ اعالم كرده است، اما مركز 
برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كشور به طبع موارد 
اعالمي در جلس��ات ستاد ياد شده، برآورد مصرف 
را از سنوات گذشته ۵۵ ميليارد نخ لحاظ و در آمار 
عملكرد خود منعكس نمود، اما با توجه به افزايش 
جمعيت، كاهش سن مصرف كنندگان و گرايش 
بانوان به مصرف سيگار مي توان نتيجه گرفت كه 
پس از گذشت ۱۱ س��ال ميزان مصرف سيگار در 
كشور بيش از ۶۵ ميليارد نخ است كه اين امر مورد 
تاييد ساير متوليان امر نيز بوده و منبع آمار مذكور 

بر اساس آخرين اصالحيه ارايه شده است

»تعادل« آثار بخشنامه هاي متعدد تجاري و نرخ ارز را  بر روند تجارت خارجي بررسي مي كند 

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس عنوان كردنايب رييس كميسيون انرژي اتاق تهران مطرح كرد

ناكامي تجار در بازارهاي هدف 

خودرو به كانال قيمت منطقي هدايت مي شودضرورت قطع تدريجي يارانه پتروشيمي ها

تعادل|
چرا با وج�ود افزايش ن�رخ ارز، آن گونه كه بايد 
صادرات ايران رش�د نكرد؟ تعادل در گفت وگو 
با فعاالن اقتصادي به دنبال پاس�خگويي به اين 
پرس�ش اس�ت. اما آمارها به ما چه مي گويند؟ 
با بررس�ي آخرين آمار تج�ارت خارجي ايران 
در نيمه نخس�ت س�ال جاري متوجه مي شويم 
ك�ه با وجود افزاي�ش 4 برابري ن�رخ ارز، ميزان 
صادرات غير نفتي، همراستا با افزايش نرخ ارز، 
رشد نيافته اس�ت. بنابه نظر تحليلگران، رشد 
صادرات غيرنفتي در بازه زماني ياد ش�ده، نيز 
عمدتا ناش�ي از افزايش قيمت نفت صادراتي و 
نيز ميعانات گازي بوده و نه صادرات غير نفتي. با 
اين حال، افزايش نرخ ارز موجب شده كه ميزان 
واردات به كشور نيز دس�تخوش كاهشي قابل 
توجه شود و با توجه به سهم حدود 90 درصدي 
كاالهاي واسطه اي از مجموع كاالهاي وارداتي 
به كش�ور، بخش توليد نيز با معضالت متعددي 
مواجه ش�ود. حال اگر بخواهيم به چالش رشد 
صادرات�ي با وج�ود افزايش نرخ ارز، پاس�خي 
قانع كننده بدهيم، بهتر است به گفته هاي خود 
فعاالن اقتصادي استناد كنيم. آنها در گفت وگو 
از صدور بخشنامه هاي شبانه وخلق الساعه اي 
مي گويند ك�ه تجارت آنه�ا را نش�انه گرفته و 
موجب از دست رفتن وكوچك شدن بازارهاي 
صادراتي شده است. بخشنامه هايي كه مدام از 
ممنوعيت ها ومحدوديت هاي صادراتي مي گويد، 
بدون اينكه حتي مالحظه صادركنندگان درگير 
با آن را در نظر بگيرد. اين در ش�رايطي است كه 
حتي براساس برنامه هاي چهارم، پنجم و احكام 
دايمي برنامه ششم توس�عه در كشور، دولت از 
اعم�ال ممنوعيت در زمينه ص�ادرات، حتي به 
بهانه تنظيم بازار داخلي منع شده است. اما اينها 
تنها پارازيت هايي نيس�ت ك�ه صادركنندگان 
در مواجهه ب�ا آن رنج مي برند. به طوري كه بنابه 
گفته برخي فعاالن اقتصادي، اتخاذ سياس�ت 
پيمان س�پاري ارزي و ال�زام صادركنن�ده ب�ه 
بازگردان�دن ارزهاي حاصل از صادرات، موجب 
ناكام ماندن فرآيند صادرات در برخي بازارهاي 
هدف شده است. با اين همه بايد چه كرد؟ فعاالن 
اقتص�ادي راه حل هايي دارند كه به آنها اش�اره 
خواهيم كرد. اما خواسته نخست آنها اين است 
كه »پيمان سپاري و قيمت پايه هاي صادراتي« 

مورد تجديدنظر قرار گيرد. 

  محتويات سبد صادراتي ايران 
صادرات غير نفتي كشور در نيمه نخست سال جاري 
براساس آمار رسمي تجارت خارجي كشور به لحاظ 
ارزش دالري ۱۳ درصد رش��د كرد. اين رقم در حالي 
ثبت شده كه كارشناسان اقتصادي موافق افزايش نرخ 
ارز، هميشه يكي از داليل دفاع از اين رويكرد را افزايش 
صادرات مي دانستند. اما طي چند ماه اخير ارز نوسان 
شديد حدود ۴ برابري داشته و به تبع آن صادرات غير 
نفتي چنين رشدي را به خود نديده و سبد صادراتي 
بدون تغيير به راه خام فروشي خود ادامه مي دهد. طبق 
آمارها، حجم صادرات غيرنفتي ايران در نيمه امسال 
ب��ه ۵۶ ميليون و ۶۴۴ هزار تن رس��يده كه ارزش آن 
رقمي برابر ۲۳ ميليارد و ۱۲۳ ميليون دالر است. اقالم 
عمده صادراتي ايران در اين مدت به ترتيب »ميعانات 
گازي، پروپان مايع شده، روغن هاي سبك و فرآورده ها 
به جز بنزين، متانول« بوده است. گزارش گمرك ايران 
نيز حاكي از آن اس��ت كه در اين مدت ۳۰.۳۹ درصد 
از ارزش كل صادرات ايران مربوط به پتروش��يمي ها، 
۱۰.۴۶ درصد مربوط به ميعانات گازي و ۵۹.۱۶ درصد 
مربوط به ساير كاالها بوده است. بدون شك با نگاهي به 
عمده اقالم صادراتي كه از جنس خام فروشي يا سطح 
ضعيفي از ارزش افزوده را به همراه دارد، نتوانس��تيم 
در رابطه با تكمي��ل ايجاد زنجيره ارزش براي صنايع 

پايين دستي يا تبديل به محصول نهايي طبق قوانين 
باالدستي و سياست هاي اقتصاد مقاومتي براي كشور 
ثروت آفريني كنيم. از سوي ديگر، عملكرد صادرات 
مواد خام نفتي و معدني نشان مي دهد كه اين سياست 
همچنان مهجور مانده و تمايل سيري ناپذير مبني بر 
خام فروشي مانند سال هاي قبل در آمارهاي تجارت 
خارجي خودنمايي مي كند. در همين حال، براساس 
شواهد و پيش بيني ها، در شرايط كنوني كه صندوق 
بين المللي پول هم رشد اقتصادي ايران را منفي ۱.۶ 
درصد برآورد كرده، رونق توليد و صادرات محصوالت 
نهايي در سبد صادراتي كشور قرار نخواهد گرفت و اين 
روند براي حداقل ۲ سال آينده هم پيش بيني مي شود. 

  صادركنندگان ناكام 
در حالي كه مدافعان افزايش نرخ ارز نوس��انات اخير 
بازار ارز را فرصتي براي افزايش صادرات مي دانستند، 
اما فعاالن بازار بر اين باورند كه نه تنها افزايش نرخ ارز 
تاثيري در افزايش صادرات نداشته بلكه صادركنندگان 
بهره ي��ي از افزايش نرخ ارز نبرده ان��د؛ چرا كه پس از 
دوره اي ب��راي تامين م��واد اوليه نيازمن��د واردات با 
قيمت هاي گزاف هستند. بنابراين تنها ثبات نرخ ارز و 
واقعي بودن آن، اقتصاد كشور را بهره مند مي كند. در 
همين رابطه، رييس فدراسيون واردات اتاق بازرگاني 
ايران نيز در گفت وگو با ف��ارس، مي گويد: با توجه به 
اينكه صادرات و واردات به هم مرتبط ش��ده  و فارغ از 
مشكالتي كه در بخش صادرات به وجود آمده، عمال 
موجب ش��ده كه هر دو متوقف شوند. به گفته فرهاد 
احتش��ام زاد، اين واقعيت فراموش ش��ده كه بيش از 
۹۰ درصد كاالهاي وارداتي به كشور در خطوط توليد 
اس��تفاده مي شوند و مس��تقيما روي صادرات كشور 
تاثيرگذار خواهند بود، مواد اوليه و نيمه ساخته كه در 
خطوط توليد و براي صادركنندگان استفاده مي شوند، 

طبيعتا مبناي قيمت قرار مي گيرد.
بنابراين هر قدر قيمت دالر باال برود، بعد از يك دوره 
گردش موجودي فعلي توليدكننده و صادركننده ها 
با افزايش قيمت واقعي ارز در تامين مواد اوليه روبرو 
مي شوند كه اين موضوع به عينه در حال حاضر اتفاق 
افتاده است. از آن سو، در شرايط عدم ثبات اقتصادي 
هيچ نوع برنامه ريزي حتي كوتاه مدت هم امكان پذير 
نيس��ت؛ بنابراين مس��تقيما در وهله اول مشتريان 
)مردم( ب��ه عنوان مصرف كننده واقع��ي و بعد از آن 
سازمان هايي كه طي سال جاري با تعديل هاي فراوان 
روبرو شده اند، كساني هستند كه آسيب مي بينند و 
طبيعتا اين آسيب به صورت سلسله وار به تمام بخش ها 
منتقل مي ش��ود. در رابطه با اين موضوع، عضو هيات 
نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، در گفت وگو با »تعادل« 
اظهار كرد كه با توجه به اينكه نرخ دالر به باالترين حد 
خود در سال هاي گذش��ته رسيد، در ميزان صادرات 
كشور تفاوت مشهودي به ويژه در كاالهاي غيرنفتي 
ديده نش��د. به گفته حميدرضا صالحي، افزايشي كه 
در صادرات در بازه زماني نيمه نخس��ت سال جاري 
داش��تيم، تنها به دلي��ل صادرات كااله��اي نفتي و 

ميعانات بوده است. 

  چالش بخشنامه هاي شبانه
از س��ويي ديگر، اگرچ��ه برخي رش��د ارزش ريالي 
صادرات را نش��انه افزايش عملكرد تجارت به ش��مار 
مي آورند، اما با اعمال دس��تورالعمل هاي ممنوعيت 
صادرات برخي كاالها و اقالم صادراتي كه در راستاي 
سياست هاي ارزي در دولت گرفته شد، باعث كاهش 
حجم صادراتي كاالهاي بومي به بازار هاي هدف شد. 
در عين حال نيز فهرس��ت اق��الم صادراتي و وارداتي 
همچنان در حال حذف و اضافه است؛ متوليان حوزه 
تجارت، همواره دست به دامان س��اده ترين راهكار، 
يعني ايجاد ممنوعيت و محدوديت در برابر رويه هاي 
تجاري كشور  مي شوند و مدام در حال جرح و تعديل 
فهرست كاالهاي ممنوعه صادراتي و وارداتي هستند 
و به بهانه هايي چون »شرايط ويژه«، »حمايت از بخش 

خصوصي« و »تنظيم بازار داخلي« تصميمات متفاوت 
خود را توجيه  مي كنند.

صالحي در اين باره نيز مي گويد كه دستورالعمل هاي 
يك ش��به ممنوعيت ص��ادرات را با چال��ش مواجه 
مي كند. او در توضيح اين مطلب مي افزايد: ممنوعيت 
اقالم صادراتي موجب مواجه شدن صادركنندگان با 
جريمه هاي ديركرد سفارش شد. از اين رو، بازارهاي 
هدف منتظر حل مش��كالت صادركننده نمي ماند و 
رقبا به س��رعت جايگزين مي شوند. وقتي صادرات با 
بخشنامه هاي موقتي و خلق الساعه روبرو مي شود يا 
در مدت كوتاه شاهد تصميمات متعدد است كه فرآيند 
صادرات را با مش��كل روبرو مي كند، نمي توان انتظار 
افزايش صادرات را داشت. بطور مثال، اگر صادرات به 
عراق به جهت صدور بخشنامه ها و مقررات لحظه اي 
با اختالل همراه شود، تركيه به سرعت جايگزين شده 
و عمال بازار اين كش��ور براي صادركنندگان ايراني از 

بين مي رود.
از آن س��و، بر اس��اس قوانين، اگر دولت قرار اس��ت، 
ممنوعيتي در مورد ص��ادرات كااليي اعمال كند، در 
وهله نخست بايد از سه ماه قبل اطالع رساني كرده و 
س��پس آن را عملياتي كند. اما معموال دولت اين نوع 
تصميمات را يك ش��به و پش��ت درهاي بسته اتخاذ 
كرده و بالفاصله ابالغ و اجرايي  مي كند. عالوه بر اين، 
اگر دولت به هر دليلي تصميم به ممنوعيت صادراتي 
گرفت و حتي فرجه س��ه ماه را ني��ز رعايت كرد، اگر 
صادركننده يا واردكننده اي تعهدي ايجاد كرده و بر 
اثر تصميمات دولت متضرر  مي شود، دولت مكلف است 
كه اين ضرر و زيان را جبران كند كه البته بعيد به نظر 
مي رسد دولت حتي يك مورد از مصاديق اين قانون 

را اجرا كرده باشد.
در همي��ن رابط��ه، ريي��س كنفدراس��يون صادرات 
ايران مي گويد كه وضع ناگهاني و يك ش��به مقررات 
محدودكنن��ده و ممنوع كننده ص��ادرات، از فعاالن 
اقتصادي ايراني تصوير يك تاجر بد را ترسيم مي كند. 

محمد الهوتي در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق تهران، 
اظهارمي كن��د: قوانين متعددي ب��راي جلوگيري از 
تكرار اين گونه تصميمات در كش��ور به عنوان قوانين 
باالدستي و برنامه توسعه اي وضع شده است. چنانكه در 
برنامه هاي چهارم، پنجم و احكام دايمي برنامه ششم، 
قيد شده است كه دولت نمي تواند ممنوعيتي را براي 
صادرات اعمال كند حتي به بهانه تنظيم بازار داخل. 

  چرا پيمان سپاري ارزي بد است؟
اما بهتري��ن راهكاره��ا و تثبيت ش��رايط و مقررات 
صادراتي در نوس��انات ارزي، اين است كه در شرايط 
متعادل و مناس��ب به فكر زمان التهاب باشيم و براي 
آن راهكار تهيه كرده و تمرين كنيم، در غير اين صورت 
نمي توان براي متعادل كردن بازار داخلي، چالش ها را 
ناديده گرفت و فقط به فكر صادرات بود و يا بالعكس.

اما فرهاد فزوني، عضوكميس��يون تسهيل تجارت و 
توس��عه صادرات اتاق تهران در گفت وگو با »تعادل« 
نيز معتقد است كه بايد برنامه ريزي و پيش بيني هاي 
الزم براي شرايط تحريمي و نوسانات داشته باشيم، 
اين مباحث وظيفه يك دس��تگاه يا يك نفر نيس��ت 
و مجموعه اي از نهادها و س��ازمان ها دخيل هستند. 
فزوني مي افزايد: به عنوان مثال در حوزه گوجه فرنگي 
كه اخيرا شاهد كاهش اين محصول در بازار و افزايش 
قيمت آن بوديم، دولت مي توانس��ت اقدام به واردات 
گوجه از كش��ور هاي همس��ايه كند تا بازار به تنظيم 
برسد. اما طي دستورالعملي، صادرات گوجه را ممنوع 
كرد كه موجب از دس��ت رفتن بخش��ي از بازار هاي 

هدف شد. 
عالوه ب��ر اين، برخ��ي از فع��االن اقتص��ادي بر اين 
عقيده اند كه پيمان سپاري ارزي از جمله تصميمات 
خلق الساعه يي است كه باعث شده تا در مراودات تجاري 
با كشور هاي همسايه با مشكل مواجه شويم. به گفته 
عدنان موسي پور، پيمان سپاري ارزي براي صادرات به 
كشوري مانند »عراق« از تصميمات اشتباهي است كه 

فقط فشار به توليدكننده و صادركننده را بيشتر كرده 
است. او در توضيح اين مطلب به »تعادل« مي گويد: در 
حال حاضر دو كشور همسايه »افغانستان و عراق« با 
ريال ايران كار مي كنند، اما پيمان سپاري ارزي باعث 
شد تا تجارت با دالر انجام بگيرد و به اين ترتيب سرمايه 
صادركننده به اين كشور ها تقليل يابد. او بر اين موضوع 
تاكيد مي كند كه با فش��ارهايي كه از سوي دولت به 
بخش خصوصي وارد شده بسياري از توليدكنندگان 
واقعي كن��ار رفته اند ودالالن ب��ا كارت بازرگاني هاي 
اجاره اي اقدام به صادرات مي كنند. به گفته موسي پور، 
بخشنامه پيمان سپاري ارزي در شرايطي ابالغ شد كه 
بسياري از بخش ها مانند اتاق بازرگاني ايران، سازمان 
گمرك، سازمان توسعه تجارت يا با آن موافق نبودند و 

يا نظرات آنها اعمال نشد. 
با اي��ن اوص��اف، وقت��ي بازاره��اي خارج��ي براي 
سرمايه گذاري با دروازه هاي بسته مواجه شود، باعث 
مي شود تا به تدريج واحدهاي اقتصادي تعطيل شوند. 
در حال حاضر صادركنندگان ايراني هر لحظه بيم آن 
دارند تا بخشنامه يي از سوي دولت رونمايي و به اجرا 
درآيد و بازاري را كه مدت ها براي تصاحب آن تالش 
كرده اند را يك ش��به از دست بدهند. از سويي ديگر، 
ش��رايط جديدي كه بر صادرات حاكم ش��ده مانند 
پيمان س��پاري ارزي، مساله اس��تفاده از كارت هاي 
يك بار مصرف و اجاره اي را افزايش داده اس��ت. حال 
آنكه پيمان سپاري بر اساس ماده ۱۳ قانون صادرات 
و واردات براي كاالهاي غيرپايه نفتي ممنوع ش��ده 
اس��ت. از اين رو، به نظر  مي رس��د، دولت بايد هر چه 
زودت��ر موضوعاتي چ��ون »پيمان س��پاري و قيمت 
پايه هاي صادراتي« را مورد تجديدنظر قرار دهد. در 
غير اين صورت استفاده از كارت هاي يك بار مصرف 
رونق بيشتري  مي گيرد و صادركنندگاني كه قائل به 
شفافيت هس��تند، كار خود را متوقف خواهند كرد؛ 
چرا كه بايد متعهد به صادراتي ش��وند كه ميزان ارز 

استحصالي آنها به مراتب پايين تر است. 

در پي برداشتن سقف معامالت محصوالت پتروشيمي 
در ب��ورس كاال و حذف قيمت گذاري هاي دس��توري، 
نايب رييس كميس��يون ان��رژي ات��اق بازرگاني تهران 
گفت: بايد با برنامه هاي بلندمدت پتروش��يمي ها را به 
س��مت بازار عرضه و تقاض��ا هدايت كرد ت��ا به  تدريج، 
يارانه هايش��ان قطع ش��ود. در حالي كه قيمت گذاري 
دستوري محصوالت پتروشيمي در بورس كاال براساس 
دالر ۴۲۰۰ توماني موجي از تقاضاي داللي و واسطه گري 
براي اين محصوالت ايجاد كرد، مش��كالت بسياري را 
هم براي تامين مواد اوليه واحدهاي توليدي به بار آورد. 
بنابراين با دس��تور وزير صنعت، سرانجام سقف رقابت 
محصوالت در بورس كاال حذف شد. بر اساس اين تصميم 
شركت ملي صنايع پتروشيمي پس از هر بار عرضه منجر 
به معامله در بورس كاال، قيمت پايه را بر اساس ميانگين 
چهار هفته اي تعديل شده به بورس اعالم مي كند. البته 
اين شركت مكلف به رعايت كف عرضه اعالم شده حداقل 

به مقدار عرضه كاال در بورس است.
در اين باره حميدرضا صالحي گفت: نكته حائز اهميت اين 
است كه پتروشيمي از متغيرها و شاخص هاي كالن تأثير 
مي پذيرد و نمي توان در حوزه كالن، سياست دستوري 
در پيش گرفت ولي نوس��ان قيمت را به بازار آزاد سپرد. 
در بحث خوراك صنايع پتروشيمي ، بايد اجازه دهند كه 
محصوالت در ساز و كار بازار آزاد عرضه شود. اكنون در 
مقطعي قرار گرفته ايم كه اقتصاد كشور به نوعي به سمت 
ساز و كار بازار آزاد حركت مي كند. با وجود اينكه دولت ها 

طي سال هاي گذش��ته به دليل درآمدهاي نفتي، مدل 
اقتصاد يارانه اي و توزيع گرايي را بيشتر دنبال مي كردند، 
در مقاطعي دچار تحميل  مشكالت شده اند؛ لذا چه خوب 
است كه قبل از بروز مسائل، دولت ها با برنامه حركت كنند 
تا بتوانند س��از و كار صحيحي ايجاد كنند و كسب و كار 
رونق داشته باشد تا اختاللي در كسب و كار صورت نگيرد 

و مجبور نشوند برنامه اصالحي پيش گيرند.
به گزارش ايسنا، او افزود: در حال حاضر با توجه به اتفاقاتي 
كه در اقتصاد كش��ور افتاده اس��ت، ناخواسته بخشي از 
اقتصاد به س��مت اقتصاد آزاد حركت كرده است. ارز در 
چارچوب عرضه و تقاضا قرار گرفته و قيمت خود را پيدا 
كرده است. همچنين به داليل غير فني همچون تحريم ها 
قيمت ارز نوسان دارد و روي قيمت سكه، طال، مسكن، 
خودرو و غيره هم تاثيرگذار شده است. به گفته صالحي، 
وقتي نرخ ارز باال مي رود، قيمت فوالد و پتروشيمي كه 
وابسته به قيمت هاي جهاني هستند نيز باال مي رود. به 
عبارتي پتروش��يمي ها از متغيرها و شاخص هاي كالن 
تأثي��ر مي پذيرند و نمي توان در حوزه كالن، سياس��ت 
دستوري در پيش گرفت. نايب رييس كميسيون انرژي 
اتاق بازرگاني، صنايع ومعادن تهران تاكيد كرد: پيروي از 
سياست هاي گذشته امكان پذير نيست، چرا كه مشاهده 
كرديم سيستم هاي دس��توري و سياست گذاري ها در 
مورد ارز نتوانست موفق باشد. زماني دولت در فروردين 
ماه اعالم كرد كه نرخ واقعي دالر ۴۲۰۰ تومان اس��ت و 
توانايي تامين آن را داري��م، بعد از چند ماه پذيرفت كه 

بايد اصالحاتي انجام گيرد و بازار ثانويه را راه اندازي كند 
و اجازه دهد عرضه و تقاضا ايجاد و بس��ياري از نيازها در 

آنجا برطرف شود.
او اظهار كرد: در حوزه سياست گذاري قيمت ها مي بينيم 
ساليان سال است كه سيستم سياست گذاري ها حركت 
درس��ت در اقتصاد آزاد را برنمي تابد. اما اكنون با توجه 
ب��ه بحران هاي اقتص��ادي، اقتصاد ما را به س��مت بازار 
آزاد مي برد. لذا معتقدي��م اگر واقعًا دولت برنامه ريزي و 
طبق آن برنامه حركت كند و اجازه دهد پتروشيمي ها، 
فوالدي ها و فلزات س��نگين هم به س��مت آزادسازي 
پيش روند و عرضه و تقاضا داش��ته باشند، هم قيمت ها 
به ثبات و آرامش خواهد رس��يد و هم يارانه هايي كه در 
قالب انرژي پرداخت  مي شوند، كامال قطع خواهد شد، 
چرا كه شايسته نيست از يك سو اجازه دهيم قيمت ها 
با سازوكار باشند اما خوراك هاي يارانه اي دريافت كنند. 
صالحي با بيان اينكه نبايد يك شبه قطع يارانه ها اتفاق 
بيفتد، گفت: همين پتروشيمي ها كه امروز بازار صادراتي 
دارند به اين دليل اس��ت كه از مزيت خ��وراك يارانه اي 
برخوردار بوده اند و توانسته اند بازار صادراتي براي خود 
پيدا كنند. اگر خوراك ش��ان يك دفعه قطع شود، قطعًا 
دچار شوك مي شوند؛ لذا بهتر است دولت با يك برنامه 
مدت دار خوراك آنها را قطع كند تا بتوانند به عنوان بخش 
خصوصي حرفه اي دخل و خرج ش��ان را متناسب و در 
بازارهاي بين الملل خود را پيدا كنند و به تدريج بتوانند 
روي پاي خود بايستند و كسب و كارشان را رونق دهند.

عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس ش��وراي 
اس��المي گفت: كاهش نرخ ارز، بازار دالالن صنعت 
خودرو و خريد و فروش را كساد مي كند. به گزارش 
مهر، محمد عزيزي با بيان اينكه كاهش نرخ ارز دور از 
انتظار نبود، گفت: خوشبختانه شاهد كاهش حباب 
قيمت خودرو و منطقي تر شدن نرخ ها در اين حوزه 
هس��تيم. نماينده مردم ابه��ر و خرمدره در مجلس 
شوراي اسالمي با بيان اينكه سوء تدبير بازار داخلي 
را تهديد كرد، افزود: خوشبختانه با ورود جدي دولت 
و بانك مركزي و مهار نرخ دالر آرامش نسبي به بازار 
برگشته اس��ت. او با تاكيد بر اينكه در روزهاي اخير 
كه كاهش نرخ ارز رخ داده بازار خريد و فروش خودرو 
با نرخ هاي كاذب كساد شده است، تصريح كرد: در 
اخبار ديده ش��د كه بسياري از احتكار كنندگان نيز 
با رس��وايي از رفتار خالف شأن خود كه اقتصاد را با 

مشكل مواجه كرده بودند دست برداشتند.
اي��ن نماينده م��ردم در مجلس دهم ب��ا بيان اينكه 
كاه��ش يك روزه نرخ ارز نش��ان داد كه مردم نبايد 
در چنين ش��رايط با دش��من همراهي كنند، گفت: 
مردم بايد از اي��ن تجربه درس گرفت��ه و در چنين 
موقعيت هاي��ي ب��ا عدم خري��د غير ض��رور نهايت 

همكاري خود را با كشور نشان دهند. 
او ادامه داد: خوش��بختانه با كاه��ش نرخ ارز نه تنها 
قيم��ت خودروهاي وارداتي بلك��ه نرخ خودروهاي 
داخل��ي ني��ز شكس��ته ش��ده و تامي��ن قطع��ات 

كاميون داران نيز تسهيل ش��ده است. اين نماينده 
مردم در مجلس دهم با بيان اينكه مردم بايد منتظر 
بهبود وضعيت اقتصادي كشور باشند، تصريح كرد: 
در شرايط فعلي قوه قضاييه بايد اشد مجازات را براي 
محتكران، سوءاستفاده كنندگان در نظر بگيرد زيرا 
در شرايطي كه نرخ دالر روز به روز بيشتر شد قيمت 
كاالهاي توليد داخ��ل نيز به دليل برخي رفتارهاي 

خالف عرف و شرع نجومي شد.
عزيزي ادامه داد: با ت��داوم كاهش نرخ دالر قيمت 
خودرو و همچنين قطعات مورد نياز س��اخت آن در 
داخل كش��ور به نرخ هاي چند ماه قب��ل باز خواهد 
گشت كه اين امر به همراهي دولت و مردم نياز دارد. 
عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس ش��وراي 
اس��المي يادآور ش��د: كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس در نشست هاي مستمر خود ساماندهي بازار 

خودرو و ساماندهي ارزي را پيگيري خواهد كرد.
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  در حالي كه مدافعان افزايش نرخ ارز نوسانات اخير بازار ارز را فرصتي براي افزايش صادرات مي دانستند، اما فعاالن بازار بر اين باورند كه نه تنها 
افزايش نرخ ارز تاثيري در افزايش صادرات نداشته بلكه صادركنندگان بهره يي از افزايش نرخ ارز نبرده اند؛ چرا كه پس از دوره اي براي تامين مواد 

اوليه نيازمند واردات با قيمت هاي گزاف هستند. بنابراين تنها ثبات نرخ ارز و واقعي بودن آن، اقتصاد كشور را بهره مند مي كند.
  از آن سو، بر اساس قوانين، اگر دولت قرار است، ممنوعيتي در مورد صادرات كااليي اعمال كند، در وهله نخست بايد از سه ماه قبل اطالع رساني 
كرده و س�پس آن را عملياتي كند. اما معموال دولت اين نوع تصميمات را يك ش�به و پشت درهاي بسته اتخاذ كرده و بالفاصله ابالغ و اجرايي 
 مي كن�د. عالوه بر اين، اگر دولت به هر دليلي تصميم به ممنوعيت صادراتي گرفت و حتي فرجه س�ه م�اه را نيز رعايت كرد، اگر صادركننده يا 

واردكننده اي تعهدي ايجاد كرده و بر اثر تصميمات دولت متضرر  مي شود، دولت مكلف است كه اين ضرر و زيان را جبران كند.

برش



كوتاه از دنياي انرژي 15 انرژي
 ژاپن به دنبال معافيت

از تحريم ها

كاهش جهاني سرمايه گذاري 
در انرژي هاي نو

منتظر نوسان قيمت نفت باشيد

ايلنا| وزير دارايي ژاپن در ديدار با همتاي امريكايي 
خود درخواست كشورش در مورد لزوم تامين امنيت 
شركت هاي خريدار نفت ايران در برابر تحريم هاي 
نفتي امريكا را تكرار كرد.به گ��زارش ايلنا به نقل از 
»مينيچي« ژاپن، »تارو آسو« وزير دارايي ژاپن روز 
پنجشنبه از شريك امريكايي خود »استيو منوچين« 
خواست تا نسبت به تامين امنيت شركت هاي ژاپني 
در برابر آسيب ناشي از تحري هاي امريكا عليه ايران 
ضمانت كند. چهارم نوامبر تحريم هاي نفتي امريكا 
عليه ايران آغاز خواهد شد. آسو در كنفرانس خبري 
با همتاي امريكاي��ي خود ابراز امي��دواري كرد كه 

نگراني هاي ژاپن مورد توجه قرار بگيرد. 

ايسنا| بنا بر گزارش سه ماهه بلومبرگ نيوانرژي 
فاينان��س )BNEF(، س��رمايه گذاري جهاني روي 
انرژي هاي پاك در سه ماهه سوم سال ميالدي جاري 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد كاهش 
يافت و به ۶۷.۸ ميليارد دالر رسيد.سرمايه گذاري 
اروپ��ا بر مبناي س��االنه يك درصد رش��د كرد و به 
۱۳.۴ ميليارد دالر رسيد در حالي كه سرمايه گذاري 
خورشيدي چين ۲۳ درصد كاهش يافت. امريكا و 
ژاپن نيز شاهد افت س��رمايه گذاري بودند.گزارش 
BNEF يك روز پ��س از گزارش آژانس بين المللي 
انرژي منتش��ر شد كه هش��دار داد رش��د جهاني 
انرژي هاي تجديدپذير به ح��د كافي نبوده تا روند 
افزايش انتشار دي اكسيد كربن جهاني را معكوس 
كند. در نتيجه انتظار مي رود در س��ال ۲۰۱۸ براي 
دومين سال متوالي انتشار دي اكسيد كربن رشد كند.

مديرعامل غول نفتي BP به شبكه CNBC گفت 
ك��ه ابهام پيرام��ون صنعت نفت ايران در آس��تانه 
تحريم هاي امريكا، ممكن است باعث نوسان شديد 

قيمت هاي نفت شود.
به گزارش ايسنا، باب دادلي اظهار كرد: تصور مي كنم 
۴۵ روز نوسان شديد ادامه داشته باشد، ممكن است 
قيمت نفت باال رود يا ممكن اس��ت جهت منفي يا 

مثبت پيدا كند.
دادلي گفت: اگر كش��ورهاي مصرف كننده بزرگ 
نفت معافيت از تحريم هاي امريكا را دريافت كنند، 
قيمت هاي نفت ممكن اس��ت كاهش پيدا كند، با 

اين همه در حال حاضر ابهام فراواني وجود دارد.
مديرعام��ل BP انتظ��ار ن��دارد تقاض��ا در نتيجه 
قيمت ه��اي باال كاهش پيدا كند زيرا رش��د توليد 

ناخالص داخلي جهاني هم چنان قوي است. 

اوپكوآژانسبينالملليانرژيدورنمايرشدتقاضارانزوليميبينند

نشريهفوربسمدعيشد

منابعثانويهكاهشروزانه150هزاربشكهرادرتوليدنفتخامايراندرسپتامبرگزارشكردند

تيغ انرژي گران، بر پيكر رشد اقتصادي

افزايش صادرات نفت ايران در سپتامبر؛ بر خالف آمارها

گروه انرژي|نادي صبوري-عليرضا كياني|
همزمان با اينكه بسياري اختالالت طرف عرضه را 
محركي براي افزايش قيمت نفت به 100 دالر در هر 
بش�كه مي داند، هر دو گزارش سازمان كشورهاي 
صادركننده نف�ت و آژانس بين المللي انرژي كه در 
دو روز گذشته منتشر شده اند بر كاهش رشد تقاضا 
براي نفت خام در سال آتي دست گذاشته اند. در اين 
ميان آژانس بين المللي انرژي به وضوح از قيمت باال 
به عنوان دليل كاهش تقاضا نام برده اما خطر آن را 
فراتر از مساله نفت مي داند. خطري جدي براي رشد 

اقتصادي جهان. 

اين روزها بازار نفت پر خبر اس��ت. از افزايش قيمت  برنت 
به باالترين س��طح خود در ۴ سال گذشته تا كاهش سهم 
عرضه نفت خام ايران از بازار طالي سياه و توئيت هاي ترامپ 
همگي باعث شده اند تا اين بازار در صدر اخبار باشد. هفته 
گذشته، نقل قول ها، نگراني ها و تحليل هاي بسياري درباره 
وضعيت و افق بازار نفت خام منتشر شد. يكي از مهم ترين اين 
واكنش ها به افزايش قيمت نفت از سوي فاتح بيرول، رييس 
آژانس بين المللي انرژي بود كه از كشورهاي اوپك خواسته 
بود تا فكري به حال طرف عرضه بازار طالي سياه كنند. از 
همين رو بسياري نگاهش��ان به پايان هفته بود تا گزارش 
اوپكي ها كه اخيرا مورد هجمه هاي بسياري به خصوص از 
سوي رييس جمهور اياالت متحده قرار گرفته بودند، منتشر 
شود. اما انتشار گزارش آژانس بين المللي انرژي كه وظيفه 
مشاوره به كشورهاي مصرف كننده نفت را دارد، يك روز پس 
از انتشار گزارش اوپك به عنوان نهاد نماينده عرضه كنندگان، 
نشان داد هر دو گروه تقريبا بر سر چيزي كه در كمين بازار 

است توافق دارند؛ »كاهش تقاضا«.

  نفِت سر به فلك گذاشته
قيمت نفت اخيرا در واكنش به اختالالت موجود در بازار، 
به خصوص زمزمه كاهش عرضه ايران، به سطوحي رسيده 
كه حتي تا ۶ ماه پيش تصور آن براي بسياري از تحليلگران 
بازار محلي از ارعاب نداش��ت. در همين راس��تا، چنان كه 
گزارش ماه اكتبر س��ازمان كش��ورهاي صادركننده نفت 
خام كه روز پنجشنبه منتشر شد گزارش داده است در ماه 
سپتامبر، سبد مرجع اوپك با افزايش شديد ۷ درصدي يا ۴ 
دالر و 9۲ سنتي نسبت به ماه پيش به متوسط ۷۷ دالر و ۱۸ 
سنت در هر بشكه رسيده است. اين رقم باالترين قيمت سبد 
مرجع اوپك از اكتبر سال ۲۰۱۴ به اين سو است. افزايش 
در قيمت قراردادهاي آتي نفت خام در ماه گذشته به دليل 
تنش هاي ژئوپليتيك، افزايش نگراني ها درباره كاهش عرضه 
جهاني و موجودي پايين انبارهاي نفت در اياالت متحده 
)علي الخصوص انبار كاشينگ در ايالت اوكلوهاما(، رخ داد. 

قيمت نفت خام درياي شمال با ۵ دالر و ۲۷ سنت افزايش 
نسبت به ماه گذشته به بشكه اي ۷9 دالر و ۱۱ سنت رسيد. 
همچنين، قيمت وست تگزاس اينترمديت نيز ۲ دالر و ۲۴ 
سنت افزايش يافت و ۷۰ دالر و ۸ سنت در هر بشكه رسيد. 
قيمت شاخص نفتي عمان نيز ۶ دالر و ۸ سنت افزايش را 
تجربه كرد تا به مرز ۷۸ دالر و ۷9 سنت در هر بشكه برسد.

قيمت نفت برنت از ابتداي سال جاري تا انتهاي ماه سپتامبر 
۲۰ دالر و ۲۳ سنت افزايش يافته و به ۷۲ دالر و ۷۴ سنت در 
هر بشكه رسيده است. نفت خام امريكا نيز در همين مدت 
۱۷ دالر و ۴۳ س��نت افزايش يافت و به متوسط ۶۶ دالر و 
۷۰ سنت رسيد و قيمت نفت عمان نيز ۱۸ دالر و ۲۵ سنت 
رشد كرد و بطور متوسط بشكه اي ۷۰ دالر و ۴۸ سنت به 
فروش رفت.   »اختالف قيمت ميان برنت و دبليوتي آي« نيز 
از نوسانات اخير قيمت متاثر شده است، اوپك كه همواره در 
گزارش هاي خود به اين شاخص مي پردازد روز پنجشنبه 
نوشت كه شكاف قيمت ميان دو شاخص اصلي نفت جهان 
يعني برنت و وست تگزاس اينترمديت در ماه گذشته به 9 
دالر و ۲ سنت در هر بشكه رسيد. در بازار سهام، خريد اوراق 
برنت بسيار پررونق بود، حال آنكه بازار نفت خام امريكا چنين 
وضعيتي نداشت. قيمت حال نفت دوبي در ماه سپتامبر 
از قيمت اوراق آتي اين گريد نفتي پيشي گرفت در حالي 
كه قيمت حال و آتي وست تگزاس اينترمديت به يكديگر 
نزديك شد. ساختار بازار نفت برنت نيز به دليل نگراني ها از 
كمبود عرضه جهاني به گونه اي رقم خود كه قيمت حال اين 
گريد نفتي از قيمت آتي آن بيشتر شود. فاصله قيمت نفت 
خام ترش به شيرين به دليل انتظار كاهش عرضه نفت ترش 

و در دسترس بودن نفت شيرين، كاهش يافت.

  تقاضا زير تيغ قيمت
»هر دو سمت عرضه و تقاضاي نفت خام اكنون به پيك هاي 
قابل توجه تاريخي ۱۰ ميليون بشكه اي حركت مي كنند و 

هيچ نشانه اي از توقف در حركت اين دو ديده نمي شود«. 
آژانس بين المللي انژري با اين جمله و با استفاده از اصطالح 
»twin peaks« كه نام يك سريال امريكايي ژانر سورئال 
است براي نام گذاري گزارش جديد خود استفاده كرده است 
كه احتماال اشاره به ۲ پيك عرضه و تقاضا و وضعيت ترسناكي 
كه ممكن است بر اقتصاد جهان حاكم شود دارد. آژانس كه 
از دريچه نگاه مصرف كنندگان به بازار نفت نظر مي افكند، 
عقيده دارد كه »انرژي گران بازگشته است و اين تهديدي 

براي رشد اقتصادي است«. 
اين آژانس ادامه مي دهد: »براي برخي از كشورهاي در حال 
توس��عه، باال رفتن بهاي انرژي با كاهش ارزش پولشان در 
مقابل دالر امريكا مصادف شده است، بنابراين خطر آسيب 
اقتصادي حادتر شده است. از طرفي، اقتصاد جهاني از سوي 
جنگ هاي تجاري ميان چين و اياالت متحده نيز تهديد 
مي شود.«   از همين رو آژانس در پيش بيني رشد تقاضا براي 
هر دو س��ال ۲۰۱۸ و ۲۰۱9 تجديد نظر كرده و هر دو را به 

مقدار ۱۱۰ هزار بشكه در روز كاهش داده است.
گزارش اوپ��ك نيز با دي��دي فني تر هر چند ب��ا اعدادي 
كوچك تر، بر همين موضوع صحه مي گذارد. در اين گزارش 
آمده كه در سال ۲۰۱۸، انتظار بر اين است كه تقاضا براي 
نفت خام به ۱ ميليون و ۵۴۰ هزار بشكه در روز برسد. اين 
رقم ۸۰ هزار بشكه كمتر از برآوردهاي ماه گذشته سازمان 
است. دليل كاهش از طرف اوپك تحوالت اخير اقتصادي در 
كشورهاي امريكاي التين و آخرين داده ها در مورد وضعيت 

اقتصادي كشورهاي خاور ميانه و اروپا عنوان شده است. 
همچنين اوپك اضافه مي كند كه تقاضاي نفت براي كل 

سال به 9۸ ميليون ۷۰۰ هزار بشكه در روز رسيده است. 
سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام برآورد رشد تقاضا 
براي سال ۲۰۱9 را نيز ۱ ميليون و ۳۶۰ هزار بشكه در روز 
اعالم كرده است كه اين رقم حدود۵۰ هزار بشكه پايين تر از 
برآوردهاي ماه گذشته است. دليل اين كاهش نيز اصالحات 
در برآوردهاي اقتصادي در مورد كشورهايي مانند تركيه، 
برزيل و آرژانتين اس��ت.در نتيجه، انتظار بر اين است كه 
تقاضاي كل براي نفت به ۱۰۰ ميليون ۱۵۰ و هزار بشكه 
گزارش شده است. كش��ورهاي اوپكي نيز از گزند كاهش 
تقاضا در امان نيس��تند، برآوردهاي س��ازمان كشورهاي 
صادركننده نفت خام در تازه ترين گزارش نشان مي دهد كه 
تقاضا براي نفت خام اوپك در سال ۲۰۱۸ به ۳۲ ميليون و 
۷۰۰ هزار بشكه در روز برسد كه اين ميزان ۸۰۰ هزار بشكه 
پايين تر از سطح تقاضا در سال گذشته است. در سال ۲۰۱9، 

اين سازمان انتظار دارد كه تقاضا براي نفت خام با حدود 9۰۰ 
هزار بشكه كاهش نسبت به سطح خود در سال ۲۰۱۸ به ۳۱ 

ميليون ۸۰۰ هزار بشكه در روز برسد.

 اشتهاي عرضه
آژانس بين المللي انرژي در بخش��ي از گزارش ديروز خود 
نوش��ته اس��ت كه از ماه مه  و اعالم خروج امريكا از برجام، 
طرفين توافق وين به جز اي��ران، مكزيك، ونزوئال، ليبي و 
نيجريه همه در مجموع ۱ ميليون و ۶۰۰ هزار بشكه در روز 
بر توليد نفت خام خود اضافه كردند. از طرف ديگر توليد نفت 
خام امريكا نيز روزانه ۳9۰ هزار بشكه افزايش را تجربه كرده 
است. چنان كه گزارش آژانس اشاره مي كند، حتي چين 
نيز براي نخستين بار در ۳ سال گذشته افزايش توليد نفت 
در واكنش به باال رفتن قيمت ها را تجربه كرده است. با اين 
همه، توليد نفت خام ايران، ونزوئال و مكزيك روي هم روزانه 
۵۷۵ هزار بشكه كاهش را ثبت كرده اند و افزايش خالص 
 توليد از ماه مه تاكنون از سوي توليدكنندگان، به رهبري 

عربستان سعودي رقم خورده است.
گزارش آژانس ادعا مي كند كه » بازار به وضوح سيگنال هاي 

حاكي از نياز به عرضه بيشتر را ارسال مي كند«. 

  عرضه در تقال 
البته واضح است كه طرف عرضه نيز در حال پاسخ به اين 
سيگنال هاست. گزارش ديروز اوپك با تاييد اين مساله اشاره 
مي كند كه انتظار دارد عرضه نفت كشورهاي غيرعضو اوپك 
در سال ۲۰۱۸ معادل ۲ ميليون و ۲۲۰ هزار بشكه در روز 
افزايش يابد. اين برآورد نسبت به ماه گذشته، افزايشي ۲۰۰ 
هزار بشكه اي را نشان مي دهد. گزارش، كشورهايي مانند 
اياالت متحده، كانادا، قزاقستان و برزيل را عوامل اصلي اين 
رشد ساالنه مي داند. همچنين اوپك انتظار دارد كه عرضه 
ديگر كشورهاي توليدكننده نفت خارج از اين سازمان مانند 
مكزيك، نروژ، اندونزي و ويتنام كاهش يابد. انتظار مي رود 
كه توليد كل اوپك در س��ال ۲۰۱۸، ب��ه ۵9 ميليون و ۷۷ 
هزار بشكه در روز برسد. برآوردهاي گزارش از اين حكايت 
دارند كه توليد كشورهاي غيرعضو در سازمان كشورهاي 
صادركننده نفت در سال ۲۰۱9 چيز معادل ۲ ميليون ۱۲۰ 
هزار بشكه در روز رشد كند. اين رقم نسبت به پيش بيني هاي 

ماه پيش، ۳۰ هزار بشكه در روز كاهش نشان مي دهد. 
اين گزارش ادام��ه مي دهد: »اياالت متح��ده و برزيل، 
محرك هاي اصلي رش��د در عرضه غيراوپك هس��تند 
در حالي ك��ه انتظار مي رود كه مكزيك، نروژ، اندونزي و 
ويتنام بيشترين كاهش در عرضه را شاهد باشند. عرضه 
نفت كشورهاي غيراوپك در سال ۲۰۱9 همچنان درگير 
بسياري از عدم قطعيت هاست. در حال حاضر نشانه ها از 
كاهش عرضه اين كشورها حكايت دارند. انتظار مي رود 
كه عرضه نفت كش��ورهاي غيراوپك ب��ه ميانگين ۶۱ 

ميليون ۸9۰ هزار بشكه در روز برسد«. 
اوپك همچنين انتظار دارد صادرات ميعانات گازي اوپك در 
سال هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱9 به ترتيب ۱۲۰ هزار بشكه و ۱۱۰ 
هزار بشكه افزايش يابد تا به رقم متوسط روزانه ۶ ميليون 
و۳۶۰ هزار بش��كه و ۶ ميليون و ۴۷۰ هزار بش��كه برسد. 

به گزارش منابع ثانويه، در ماه س��پتامبر، توليد نفت خام 
اوپك ۱۳۲ هزار بشكه افزايش يافت تا به متوسط روزانه ۳۲ 

ميليون و ۷۶۰ هزار بشكه در روز برسد.

  صعود زوري به قله هاي دوگانه بازار
ام��ا آژانس بين المللي ان��ژري اين تقال و دس��ت و پا زدن 
توليد كنندگان براي توليد به هر قيمتي را اتفاقي ناخوشايند 
مي داند. در گزارش آژانس آمده است كه براي صنعت نفت 
رفع نياز تقاضاي حدودي ۱۰۰ ميليون بشكه در روز، يك 
دستاورد خارق العاده است، اما »امروز در يك چهارم پاياني 
س��ال ۲۰۱۸، م��ا در حالي به قلل دوگان��ه عرضه و تقاضا 
رس��يده ايم كه بخش هايي از س��از و كار را با زور به سمت 
سرحدهاي خود هل داده ايم«.  افزايش اخير عرضه نفت خام 
به هزينه ظرفيت مازاد، همين حاال اين ظرفيت را نسبت به 
رشد اقتصادي ۲ درصد كاهش داده و كاهش بيشتري نيز به 

دنبال خواهد داشت. اين فشار هر چقدر كه ما از بابت وجود 
و تاثير منفي اش بر رشد اقتصادي متاسف باشيم براي مدت 
زماني با ما خواهد بود و احتماال با افزايش بهاي نفت خام نيز 
همراه خواهد شد.  تاكيد آژانس تا حدي به وضعيت صادرات 
نفت ايران باز مي گردد. ايران سومين توليدكننده اوپك و 
پنجمين توليدكننده نفت در جهان است كه به دليل مواجهه 
با تحريم هاي امريكا، احتماال نتواند بخشي از نفت خود را 
پس از روز چهارم نوامبر يعني كمتر از ۱ ماه ديگر صادر كند. 
در حالي كه آژانس در روز ۱۲ جوالي امسال در نخستين 
واكنش به اعالم خروج امريكا از برجام نوشته بود كه احتماال 
صادرات نفت خام ايران بيش از ۱.۲ ميليون بشكه در روز 
كاهش خواهد يافت، گزارش فعلي آژانس به صورت گذرا 
اين تاثير را بيش از ۸۰۰ هزار بشكه در روز اعالم كرده است. 
هر چند اين سازمان، اين تغيير را در زمره »بازنگري ها« قرار 

نداده و تقريبا چراغ خاموش آن را انجام داده است. 

تسنيم|  نشريه فوربس در گزارشي نوشت كه ايران با 
استفاده از ترفندهاي مخفي كاري موفق شده است در 
ماه سپتامبر به خالف اخبار منتشرشده، صادرات نفت 

خود را افزايش دهد.
نشريه فوربس در گزارشي با استناد به داده هاي وبگاه 
»تانكر تراكر« از افزايش صادرات نفت خام ايران در ماه 

سپتامبر نسبت به ماه پيش از آن خبر داد.
به نوشته فوربس، داده هاي به دست آمده نشان مي دهد 
كه ايران ميزان بيشتري نفت را به مقصدهاي بيشتري 
�� نس��بت به آنچه پيش��تر معلوم بود �� صادر كرده 
است. فوربس در تشريح وبگاه تانكر تراكر نوشته است 
كه داده ه��اي اين وبگاه معمواًل با اس��تفاده از تصاوير 
ماه��واره اي جمع آوري و تجزيه و تحليل مي ش��وند، 
وبگاهي كه از سال ۲۰۱۵ ذخيره و صادرات نفت ايران را 

به صورت مرتبط رصد مي كند.به تصريح نشريه فوربس، 
اين گزارش كه با داده هاي حاصل از »مارين ترافيك« و 
»پالنت لبس« به دست آمده و در تاريخ ۷ اكتبر منتشر 
شده است، يكي از جامع ترين گزارش ها درباره نقل و 

انتقال نفت ايران است.
در بخش��ي از اين گزارش با اشاره به واردات نفت ايران 
از سوي هند آمده اس��ت كه دهلي نو خواهان دريافت 
معافيت از امريكا براي ادامه واردات نفت ايران پس از 
ضرب االجل اعمال تحريم هاي نفتي عليه تهران است، 
آن هم بر اساس اين توجيه كه هند واردات نفت ايران 
را به ميزان قابل توجهي كاهش داده اس��ت. اما اعداد 
به دس��ت آمده از اين گزارش يك چيز ديگر را نش��ان 
مي ده��د؛ در واقع واردات نفت ايران از س��وي هند در 
ماه هاي آگوست و سپتامبر تقريباً بدون تغيير باقي مانده 

است. طبق داده هاي اين گزارش، هند در ماه سپتامبر 
و آگوست ۱۴.9۷ ميليون بشكه نفت از ايران وارد كرده 
اس��ت، در حالي كه در ماه جوالي، ميزان واردات نفت 
ايران از سوي هند برابر با ۱۷.۸9 ميليون بشكه بود. در 
واقع اين اعداد نش��ان مي دهد كه هند آن چنان كه به 
امريكايي ها مي گويد واردات نف��ت از ايران را كاهش 

نداده است.
فوربس در بخش ديگري از گزارش خود آورده است كه 
داده هاي مرتبط با نقل و انتقال نفت به صورت تقريبًا 
قطعي نشان مي دهد كه صادرات نفت ايران آن چنان 
كه رسانه ها مي گويند كاهش نيافته است. ايران در ماه 
سپتامبر روزانه دست كم ۲ ميليون بشكه نفت صادرات 
داشته است، كه در واقع نسبت به ميزان صادرات نفت 

در ماه آگوست رشد داشته است.
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نوبت دوم آگهی فراخوان عمومی

شرکت فوالد خوزستان

روابطعمومیشرکتفوالدخوزستان

ش�رکت فوالد خوزس�تان در نظر دارد اقالم مورد نياز ذيل را از ش�رکت ه�ای توانمند و با تجربه که محصول آنها دارای اس�تانداردهای الزم می باش�د 
تامين نمايد .لذا کليه ش�رکتهايی که تمايل به همکاری با اين ش�رکت را دارند می توانند از تاريخ آگهی بمدت پانزده روز  نسبت به اعالم آمادگی خود با 

تلفاکس:32136164-061 و ايميل o.arjmandfar@ksc.ir  واحد خريد مواد مصرفی و اقالم عمومی شرکت فوالد خوزستان تماس حاصل نمايند.
WWW.KSC.IR: آدرس اينترنتی

بديهی اس�ت پس از بررسی و ارزيابی فنی و بازرگانی ،از متقاضيان واجد ش�رايط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.ضمنًا شرکت فوالد 
خوزستان هيچگونه تعهدی در خصوص توضيح و نوع ارزيابی يا امتياز نخواهد داشت .

شرحرديف

1LENDTH  1500  MM ‚ CAP   STEEL - PT 13 ‚ RH - PT -MMT13 - 1500FE  : مدل R ترموکوبل کوره 1500 ميليمتر تايپ

2CAP    STEEL ‚ LENGTH  1200  MM  - PT  13 ‚ RH - PT  -  MM 113  - 1200 FE مدل R ترموکوبل پاتيل تايپ

3 CAP  STEEL  ‚  LENGTH 600  + 200  MM  . NS . - PT 13 ‚ RH - PT  -MM 13 -1200 -600  FE مدل R ترموکوبل تانديش تايپ

4  LENGTH  1200  MM - S - 1200 -HK -AL3   -7025   مدل MM 1200 نمونه گير کوره

5LENGTH  900  MM - S - 900 -HK -NK   - 7040 مدل MM 900 نمونه گير پاتيل

6LENGTH  450  MM. ‚ DISK  TYPE  - M - S - 450 - HT  -NK   790نمونه گير مذاب تانديش بلوم ديسکي مدل

7TYPE : 10 . 79 DM - S- 100  HT . LEN GTH 100 MM -- M- 5 - 100 - HT - NK -  790-10 :نمونه گير مکشي اسلب 100  ميلي متر مدل

8
IN  STEEL  BATS ‚ PT % 13 RH / PT  -  1000با رنج  50تا R طول 1500 ميلي متر تايپ-R سنج 1500 ميليمتر تايپ PPM پروب

OXYGEN  ACTIVITY  MEASURING  PROBE  IN - . PART  NR .. CE 13011500 : ELECTRO  NITE OR APPR . EQUR
LIQUID  METALS  . TAPE :  APPLICATION  FOR MEASUREMENT 50

توليد نفت خام کشورهای اوپک )هزار بشکه در روز(
اختالفماه آگوستماه سپتامبرنام کشورها

۸-۱.۰۴9۱.۰۵۷الجزاير
۵۷+۱.۵۱9۱.۴۶۲آنگوال
۱-۳۱۲۳۱۳کنگو
۵۳۱۵۳۱۰اکوادور

۲-۱۲۴۱۲۶گينه استوايی
۱-۱۸۷۱۸۸گابون
۱۵۰-۳.۴۴۷۳.۵9۷ايران
۸+۴.۶۵۰۴.۶۴۲عراق
۶+۲.۸۱۲۲.۸۰۶کويت
۱۰۳+۱۰۵۳9۵۰ليبی
۲۶+۱.۷۴۸۱.۷۲۲نيجريه
۲-۶۱۶۶۱۸قطر

۱۰۸+۱۰.۵۱۲۱۰.۴۰۴عربستان
۳۰+۳.۰۰۴۲.9۷۴امارات
۴۲-.۱.۱9۷۲۳9۱ونزوئال

۱۳۲+۳۲.۷۶۱۳۲.۶۲9جمع کل اوپک
منبع:  اوپک
توليد نفت ايران در ماه سپتامبر بر اساس داده هاي 
منابع ثانويه به ۳ ميليون و ۴۴۷ هزار بشكه در روز 
رسيد كه اين رقم ۱۵۰ هزار بشكه در روز نسبت به 
ماه پيش كاهش از خود نش��ان مي دهد. به استناد 
آمارهاي اظهار شده از سوي ايران البته توليد نفت 
اين كشور در سپتامبر ۳ ميليون ۷۵۵ هزار بشكه در 
روز بوده است كه اين رقم نسبت به جوالي ۵۱ هزار 
بشكه كاهش را نشان مي دهد. همچنين گزارش 
اوپك نشان مي دهد گريد نفتي ايران هوي در ماه 
سپتامبر با افزايش ۶.۸ درصدي، بشكه اي ۷۵ دالر 

و ۲۸ سنت به فروش رسيد.
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عكسروز

چهرهروز

جايگزين نوبل ادبيات به »ماريز كنده« رسيد
جايزه جايگزين نوبل ادبيات كه امس��ال در پي عدم برگزاري جايزه اصلي برگزار ش��د در نهايت به »ماريز كنده« نويس��نده 

فرانسوي رسيد.
به گزارش ايس��نا به نقل از گاردين، پس از اينكه بنياد آلفرد نوبل س��وئدي نوبل تصميم گرفت، به دليل حواش��ي مربوط به 
رس��وايي اخالقي در آكادمي سوئد )مرجع انتخاب برنده نوبل ادبيات( براي اولين بار در هفت دهه اخير، جايزه نوبل ادبيات را 
در س��ال ۲۰۱۸ برگزار نكند؛ عده اي از چهره هاي شاخص فرهنگي سوئد دست به كار شدند و جايزه اي را به عنوان جايگزين 

نوبل به راه انداختند تا جاي خالي نوبل اصلي ادبيات را در سال جاري ميالدي پر كنند.  

میراثنامه

آتش تهديد جدي براي بناهاي تاريخي
از آتش سوزي ها تا بروز زلزله و حتي نشت لوله هاي آبي 
كه در خفا مي تواند بناهاي تاريخي را به كوهي از خاكستر 
يا خاك تبديل كنند، هر كدام به نوعي يك فاجعه ملي 
و تاريخي رقم بزنند، مگر اينك��ه مديريت مان در زمان 
بحران، آنقدر قوي باشد كه بتوانيم اتفاقات هر لحظه را 

پيش بيني كنيم.
براي برشمردن آتش سوزي ها و اتفاقات مهيب رخ داده 
در بناهاي تاريخي و موزه ها نياز به تمركز زيادي نداريم، 
آنقدر كه اين اتفاقات به ما نزديك شده اند. آخرين آنها در 
سطح بين المللي آتش سوزي و بروز فاجعه آتش سوزي 
موزه برزيل با از بين رفتن حدود ۲۰ ميليون قطعه و اثر 
تاريخي در آن موزه بود و در س��طح ملي، آتش  گرفتن 
مسجد تاريخي ساري در استان مازندران بود تا امروز فقط 
بيشترين بخش باقي مانده اش را يك اسكلت ساختماني 
بنامند. اما از اين دست اتفاقات دست كم يك سده گذشته 
در كشور كم رخ نداده اند، چه هشدارها و چه وقوع نصف 
و نيمه اتفاقاتي كه ش��انس ياري كرده تا بتوانيم از آنها 
حفاظت كنيم، شايد به دليل همين اتفاقات كم و بيش 
فاجعه آميز و احتمال رسيدن شان به فاجعه هاي ملي بوده 
كه براي برگزاري همايش هاي مديريت بحران درموزه ها و 

بناهاي تاريخي هم به راه چاره رسيده ايم.
اما يكي از مهم ترين بحران ها، آتش سوزي است، اتفاقي 

كه نه انسان مي شناس��د، نه اثر تاريخي و نه هويت يك 
كشور و يك ملت، اگر روشن شود تا آخرين قطعه را با خود 
خاكستر مي كند، اما رس��يدن به راهكارهاي مشخص 
براي جلوگيري از هر گونه اتفاقات مشابه در اين زمينه 
خود مساله مهمي است كه قطعا سازمان هاي متولي بايد 

به آن فكر كنند.
اما حاال محمدحسن طالبيان - معاون ميراث فرهنگي 
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري - 
مي گويد: تجربه استفاده از ماشين ها و ابزارآالت كوچك 
مانند آتش نش��اني در زمان بروز ح��وادث در بافت هاي 

تاريخي چون بازار تهران را تجربه كرده ايم.
او با بيان اينكه در بازار تهران عالوه بر موتور در زمان بروز 
حادثه از ماشين هاي سايز كوچك استفاده مي شود، اظهار 
مي كند: ماشين هاي آتش نشاني هاي سايزكوچك كه در 
همه كوچه ها و بن بست هاي بازار تهران بتوانند رفت وآمد 
كنند، امروز در ايستگاه هاي آتش نش��اني در بازارهاي 
تاريخي تهران فعال هس��تند. در هر نقطه از بازار تهران 
وقتي يك اتفاق مي افت��د بالفاصله آنها حاضرند. او بازار 
تهران را از نظر وضعيت كابل هاي برق زياي كه در سقف ها 
به كشيده شده اند و انواع و اقسام شغل هايي كه در آن فضا 
كار مي كنند نمونه اي از فضاهاي شلوغ بازار مي داند و ادامه 
مي دهد: بازار تبريز نيز از اين امر مستثني نيست، در آن 

بازار تجربه منظم و سيستماتيك تر لوله هاي آتش نشاني 
به جاهاي مختلف رسيده است. وي با بيان اينكه بهترين 
ابزارها در اين زمينه در بازار تهران استفاده مي شود، ادامه 
مي دهد: وقتي پرونده كاخ گلستان را براي ثبت جهاني 

مي نوشتيم، مجبور بوديم در اين مورد زياد فكر كنيم.
طالبيان همچنين با بيان اينكه وقتي براي پرونده ثبت 
جهاني تبريز كار مي كرديم بخشي از پرونده مربوط به 
تهديدات اثر بود، تاكيد مي كند: آتش يكي از موارد مهم در 
تدوين پرونده جهاني بازار تبريز بود. معاون ميراث فرهنگي 
س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
با اشاره به تهيه يك برنامه جامع براي مهار در بازارهاي 
تاريخي با كمك مجموعه آتش نشاني و مديريت شهري، 
ادامه مي دهد: از سوي ديگر يك طراحي ويژه براي بازار 

تبريز انجام و بخش زيادي از آن نيز اجرا شد.

بازارهنر

تاريخنگاري

تصويب كاپيتوالسيون در مجلس شوراي ملي 
قانون اجازه استفاده رايزنان نظامي امريكا در ايران از مصونيت ها و معافيت هاي تصريح 
شده در قرارداد وين )كاپيتوالسيون( مصوب سوم مرداد مجلس سنا، با وجود مخالفت 
گروه كثيري از وكالي مردم، در جلسه اي پرتنش از تصويب اكثريت نمايندگان مجلس 
شوراي ملي گذش��ت. واژه كاپيتوالسيون به معني انعقاد عهدنامه و قرارداد و يا خود 
عهدنامه و مفهوم عام حقوقي آن عبارت است از: پيمان هايي كه حقوق قضاوت كنسولي و 
حقوق برون مرزي را به كشور ديگري در قلمرو حاكميت ملي كشور ميزبان اعطا مي كند. 
مقررات كاپيتوالسيون اگر چه از دوران صفويه به صورت نانوشته در مورد تجار و اتباع 
اروپايي رعايت مي شد، اما به صورت قانون، از دوران قاجار و در پي جنگ هاي ايران و 
روس به اجرا در آمد. اين مقررات براي اولين بار در ۱۸۲۸ ميالدي به موجب عهدنامه 
تركمانچاي از طرف دولت روسيه تزاري بر ايران تحميل شد. پس از آن بود كه انگلستان 

و ساير كشورهاي اروپايي رسماً از اين امتياز بهره مند شدند. 
برداشتن موانع حقوقي و قانوني حضور نيروهاي امريكايي در ايران و تضمين امنيت 
آنان براي محمدرضاشاه اهميت داشت، به ويژه آنكه وي براي اجراي سريع اصالحات 
اقتصادي و سياس��ي، زير فش��ار امريكا قرار گرفته بود. در اين ش��رايط احياي نظام 
كاپيتوالسيون با هدف اعطاي مصونيت سياسي و كنسولي به اتباع امريكايي در ايران در 
دستور كار دولت قرار گرفت . اين چنين بود كه اليحه كاپيتوالسيون در ۱۳ مهر ۱۳۴۲ 
در كابينه علم و در مرداد ۱۳۴۳ در مجلس س��نا به تصويب رسيد. در ۲۱ مهر ۱۳۴۳ 
حسنعلي منصور نخست وزير وقت اين اليحه را به صورت ناگهاني به مجلس شوراي ملي 
برد.  حسين خطيبي نايب رييس وقت مجلس شوراي ملي كه در آن روز به جاي عبداهلل 
رياضي رييس مجلس، مديريت جلسه را برعهده داشت، درباره چگونگي تصويب اين 
اليحه مي گويد: »يك باره ديدم منصور با كليه وزيران كابينه وارد مجلس شدند، تعجب 
كردم زيرا لوايح موجود اهميتي نداشت كه همه كابينه در جلسه حاضر شوند. پس از 

لحظاتي بي مقدمه دكتر ناصر يگانه كه وزير مشاور در امور پارلماني بود برخاست و با 
قيد سه فوريت تقاضا كرد اين اليحه در دستور قرار گيرد. غافلگير شدم... طبق آيين نامه 
مجلس، اگر هيأت دولت با قيد فوريت، تقاضاي تغيير دستور جلسه مجلس را مي كرد 
مي بايست در مورد آن رأي گيري شود و اگر تصويب مي شد، دستور جلسه تغيير مي كرد 
و تقاضاي دولت مقدم بود. رأي گرفتم اكثريت موافقت كردند، چون اكثر نمايندگان عضو 
حزب ايران نوين بودند و به اين ترتيب اليحه مطرح شد.« مجلس شوراي ملي بررسي 
اين اليحه را در دو نوبت ۴ ساعته انجام داد. ۸ ساعتي كه پر بود از نطق هاي تند مخالفان 
پرشمار عليه طرح اين موضوع، اما سرانجام از ۱۳۶ رأي مأخوذه اليحه مورد نظر با ۷۴ 

رأي موافق و ۶۱ رأي مخالف تصويب شد.

كیوسك

امريكا و توفاني ديگر
    واشنگتن پست: 

داستان ناتمام توفان ها 
در امريكا، دوباره تكرار 
شد. به گزارش بسياري 
از روزنامه ه��ا، توف��ان 
مايكل ب��ا درنورديدن 
س��احلي  ش��هرهاي 
فلوريدا خسارات زيادي 
بر جاي گذاشته و منجر 

به جان باختن هفت نفر شده است. اين توفان 
با ق��درت ۴ در رده توفان ها روز چهارش��نبه 
ساحل ش��مال غربي فلوريدا در نزديكي شهر 
كوچك “مكزيكو بي��چ “ را همراه با بادهايي با 
سرعت ۲۵۰ كيلومتر در س��اعت درنورديد و 
باعث سرازير ش��دن امواج سهمگين به سمت 
اين شهر شد. تقريبا ۹۵۰ هزار خانه و مغازه در 
فلوريدا، آالباما، كاروليناي شمالي و جورجيا با 
قطعي برق ناش��ي از توفان مواجه شده بودند. 
انتظار مي رود تعداد افرادي كه به پناهگاه هاي 
اضطراري پناه مي برن��د در روزهاي آينده، در 

۵ ايالت امريكا به ۲۰ هزار نفر افزايش يابد. 

    داون: 
اين روزنامه در صفحه 
اول خود گزارش��ي از 
صن��دوق بين الملل��ي 
پول منتشر كرد. طبق 
اين گزارش، پاكستان 
اع��الم ك��رد ني��از به 
درياف��ت برنامه نجات 
از صندوق بين المللي 

پول دارد. بر اس��اس گزارش صفحه اول داون، 
پاكس��تان كه اصلي ترين گذرگاه پروژه جاده 
ابريشم جديد چين است از صندوق بين المللي 
پول ب��راي دريافت يك بس��ته نجات تقاضاي 
كمك كرده اس��ت. اين درخواست پس از آن 
ص��ورت مي گيرد ك��ه برخ��ي از اقتصاددانان 
به پاكس��تان در خصوص دريافت وام از چين 
هشدار داده بودند. احتماال صندوق بين المللي 
پول در صورت قبول درخواس��ت پاكستان بر 
برنامه هاي مالي اين كش��ور محدوديت هايي 
وضع خواه��د كرد كه به موج��ب آن برخي از 
وعده هاي انتخاباتي عمران خان- نخست وزير 
جديد پاكس��تان - نظير اشتغال زايي بيشتر و 

نظام رفاهي را به حال تعليق در مي آورد. 

    نيويورك تايمز: 
صفحه اول اين روزنامه، 
از شاهزادگان سعودي 
و ارتباط با ناپديد شدن 
و قتل روزنامه نگار عرب 
گزارش��ي منتشر كرد. 
طبق اين گزارش، خالد 
بن فرحان، ش��اهزاده 
مخال��ف س��عودي كه 

در آلم��ان زندگي مي كند ف��اش كرد تطميع 
مخالفان ب��راي مالقات با آنها به منظور ناپديد 
كردنش��ان، ش��يوه اي رايج اس��ت كه بوسيله 
مقام��ات عربس��تان انج��ام مي ش��ود. او در 
مصاحب��ه اي گفته كه ۱۰ روز قب��ل از ناپديد 
ش��دن جمال خاش��قجي، مقامات س��عودي 
قصد داشتند به مانند آنچه بر اين روزنامه نگار 
گذش��ته، او را ني��ز بربايند. آنط��ور كه گفته 
شده، از زمان ناپديدشدن روزنامه نگار منتقد 
عربستاني ۵ شاهزاده نيز ناپديد و شماري نيز 
بازداشت شدند. در چند روز گذشته، پنج نفر 
از شاهزاده ها به ديدار »سلمان بن عبدالعزيز« 
پادشاه رفتند تا نگراني شان را از آينده خاندان 
آل س��عود ابراز كنند ولي آنها به دليل اشاره به 

قضيه خاشقجي، بازداشت شده اند.

بررسي نگاه تبعيض آميز به توانايي زنان در مقابل مردان

الههباقري|
با وج��ود تمام فعاليت هاي��ي كه براي 
براب��ري حق��وق زنان و رف��ع تبعيض 
جنس��يتي صورت گرفته، هنوز هم در 
بسياري از كشورها نگرش هاي كهنه و كليشه هاي 
جنس��يتي در مقابل زنان وجود دارد. نگرشي مانند 
اينكه زنان در انجام اموري مانند كسب درآمد، توانايي 
زندگ��ي اجتماعي، موفقيت در ش��غل و ... از مردان 
ضعيف تر هس��تند. در آخرين گزارش هاي به دست 
آمده، فهرست كشورهايي ارايه شده كه هنوز چنين 

نگرش سنتي و كهنه اي در آنها رايج است. 
در ميان كش��ورها، چين بيش��ترين ميزان تبعيض 
جنس��يتي را دارد. در اين كش��ور با وجود مقررات 
س��خت گيرانه دولتي كه عليه تبعيض جنس��يتي 
در دانش��گاه ها و محيط كار وضع شده است، به نظر 

مي رسد تبعيض همچنان ادامه دارد. 
در اين كش��ور، با توجه به نظرسنجي صورت گرفته، 
عالوه ب��ر تبعيض هايي كه دولت علي��ه زنان اعمال 
مي كند، در حدود ۵۶ درصد از افراد نيز به باالتر بودن 
توانايي مردان نس��بت به زنان اعتق��اد دارند. در اين 
كشور حتي جاي پارك خانم ها با الگو و رنگ خاصي 
مشخص شده است. اين جايگاه ۵۰ درصد بزرگ تر از 
جايگاه هاي پارك مردانه است كه اين موضوع به گونه اي 
رانندگي زنان و توانايي آنان را به تمس��خر مي گيرد. 
اين موضوع نش��ان دهنده وجود كليشه هاي قديمي 
تبعيض جنسيتي در اين كشور است. در سال هاي اخير، 
فارغ التحصيالن دانشگاه ها، تالش هايي در راستاي 

مبارزه با اين تبعيض را آغاز كرده اند. 
در روس��يه نيز، با توجه به تغييرات ايجاد ش��ده در 
فرهنگ جامعه، هنوز بي توجهي بس��ياري به زنان 
مي ش��ود. هرچند كه در گزارش ها آمده است كه به 
دليل اس��تقالل مالي زنان، مردس��االري در روسيه 
كمرنگ ش��ده، اما همچنان اين كشور در خشونت 
خانگي عليه زنان رتبه بااليي دارد. اين موضوع ناشي 
از نگاه سنتي مردساالرانه در ميان روس ها است. در 
اين كش��ور در حدود ۵۴ درصد از مردم توانايي هاي 
مردان را در ساير امور اجتماعي، شغلي، مهارتي و ... از 

زنان بيشتر مي دانند. 
در هند ني��ز، نگاه تبعيض آميزي به زنان وجود دارد. 
اين نگاه از ديرباز در فرهنگ مردساالرانه اين كشور 
بوده و سال ها منجر به عقب  نگه داشتن زنان در ساير 
امور اجتماعي شده است. اين نگاه در برخي از مناطق 

اين كشور آنقدر پررنگ است كه هنوز در آن مناطق 
دختربچه ه��ا را زنده به گور مي كنند. برخورد با زنان 
ميانسال نيز مناسب نيست و زناني كه همسرانشان را 
از دست داده اند، جايگاه مناسبي در اجتماع ندارند. 
در اين كش��ور در حدود ۴۸ درص��د از مردم اعتقاد 
دارند كه مردان در بس��ياري از امور از زنان قوي تري 
هستند و توانايي هاي بيشتري دارند. همين نگاه باعث 
ش��ده كه در اين كش��ور، براي تحصيل و شغل زنان 
محدوديت هاي بسياري به وجود آمده است. هرچند 
اين نوع نگاه تبعيض آميز به زنان در هند از سال ۱۹۸۱ 

تاكنون بسيار كمرنگ شده است.
در بسياري از كشورها نيز با وجود تبليغات گسترده 
و فعاليت هايي كه عليه تبعيض جنس��يتي صورت 
گرفته، هنوز هم بي اعتمادي به توانايي زنان نسبت 

به مردان وجود دارد. 
در كشوري مانند كره جنوبي، در حدود ۳۳ درصد از 
افراد، معتقد هستند كه مردان توانايي هاي بيشتري 
از زنان در ساير امور دارند. اين ميزان بي اعتمادي به 
توانايي زنان در كشوري مانند امريكا به ۲۲ درصد 
مي رسد. اين در حالي اس��ت كه امريكا همواره در 
حال تالش براي دفاع از حقوق بش��ر و حقوق زنان 
است. آنطور كه كميسيون كيفيت زندگي و حقوق 
بشر مجلس نمايندگان امريكا گزارش داده است، 
كارمن��دان زن امريكايي حتي با داش��تن مدارك 
تحصيلي باالتر، حقوق بس��يار كمتري نس��بت به 
همكاران خود دريافت مي كنند. اين كميس��يون 
وجود تبعيض ميان زنان و مردان در اين كش��ور را 

ناشي از وجود قوانين تبعيض آميز در امريكا مي داند. 
هرچند كه در كش��ورهاي اروپايي نيز فعاليت هاي 
گس��ترده اي در مبارزه با تبعيض عليه زنان صورت 
گرفته اما به نظر مي رسد كشورهاي اروپايي هنوز راه 
درازي تا تامين برابري زنان و مردان در پيش دارند. 
آلمان يكي از كشورهاي اروپايي است كه در حدود 
۲۰ درصد از افراد توانايي هاي مردان را بيشتر از زنان 
مي دانند. اين افراد در بريتاني��ا در حدود ۱۶ درصد 
از شهروندان را تش��كيل مي دهند و در سوئد به ۱۲ 

درصد مي رسند. 
كانادا از كشورهايي اس��ت كه همواره فعاليت هاي 
بس��ياري در خصوص برابري زنان و م��ردان انجام 
مي دهند. با اين حال در سال هاي اخير گروه هايي از 
زنان با ارسال شكايت به سازمان ملل، نسبت به برابري 
حقوق زن و مرد در كانادا اعت��راض كرده اند. در اين 
كشور هنوز حدود ۱۱ درصد از افراد، به توانايي مردان 
بيش از زنان اعتقاد دارند كه اين تعداد در كش��وري 
مانند اسپانيا به ۹ درصد مي رسد. اين تحليل ها نشان 
مي دهد ك��ه كار زنان و تبعيض حضور جنس��يتي 
آنان در اجتماع، در اغلب كش��ورها مانند بسياري از 
سنت هاي كهن پابرجاس��ت. اين مشكل مربوط به 
منطقه خاصي نيست و صرفا به كشورهاي در حال 
توس��عه محدود نمي ش��ود. با توجه ب��ه تالش هاي 
بسياري كه در خصوص از بين بردن نگاه مردساالرانه 
در كشورها شده، درصد بسيار بااليي از زنان، با توجه 
به رشد علمي و كيفي، هنوز هم جايگاهي متناسب 

با مردان ندارند. 

كشورهايي كه زنان را دوست ندارند 

آمارنامه

اميررضا كوهستاني »مكبث« را به مونيخ مي برد
اميررضا كوهستاني براي كارگرداني نمايش »مكبث« 
و اجراي »بي تابس��تان« به كشور آلمان مي رود. تئاتر 
كمراشپيله مونيخ از اميررضا كوهستاني براي كارگرداني 

نمايِش »مكبث«، دعوت به عمل آورده است.
 »مكبث« هفتمين كارگرداني اميررضا كوهستاني در 
آلمان و سومين همكاري او پس از »پرونده مورسو« و 
»تهاجم« با تئاتِر كمراشپيله  مونيخ است. كوهستاني 
به دعوِت ماتياس ليلينتال مدير هنري تئاتِر كمراشپيله 
چند ماهي اس��ت كه مشغول پيش توليد و بازخواني 
جديدي از اثر شكسپير است. در اين نمايش كه تمرينات 
آن از ۱۵ اكتبر )۲۳ مهر( شروع مي شود و از ۷ دسامبر 
)۱۶ آذر( در سالن اصلي تئاتر كمراشپيله به روي صحنه 
خواهد رفت ميترا نجم آبادي همچون ديگر نمايش هاي 
كوهستاني در آلمان طراحي صحنه نمايش را برعهده 
خواهد داشت، نگار نعمتي در ششمين همكاري اش با 
كوهستاني طراح لباس اين كار خواهد بود و بنيامين 
كريگ، ويدئو آرتيست شناخته شده  تئاتر آلمان كه 
پيش از اين با كارگردانان صاحب نامي همچون استر ماير 
و رونن همكاري داشته، ويدئو هاي اين نمايش را خواهد 
ساخت. گروه موسيقي الكترونيك »پوليستر« ترانه ها 
و موس��يقي متن نمايش را خواهند ساخت و مهدي 
مرادپور متن نمايش را به آلماني ترجمه مي كند. عالوه 

بر بازيگران آلماني تئاتر كمراشپيله از جمله كريستين 
لوبر در نق��ش مكبث، مهين صدري در هش��تمين 
همكاري اش با كوهستاني در اين نمايش نقش ليدي 

مكبث را ايفا مي كند.
همچنين همزمان با ش��روع تمرينات نمايش جديد 
كوهستاني، نمايش »بي تابستان« نيز ۱۶ و ۱۷ اكتبر 
)۲۴ و ۲۵ مهر( در سالن شماره ۲ كمراشپيله به روي 
صحن��ه خواهد رفت. در اين نمايش ليلي رش��يدي، 
سعيد چنگيزيان و مونا احمدي به عنوان بازيگر حضور 
دارند و محمدرضا حسين زاده به عنوان مدير توليد و 
دستيار، شهريار حاتمي طراح صحنه، علي شيرخدايي 
و داود صدري سازندگان ويديو، انكيدو دارش سازنده  

موسيقي، كوهستاني را همراهي مي كنند.

»آناليز« با محوريت صلح جهاني روي صحنه مي رود
دور دوم اجراه��اي نمايش »آناليز« به نويس��ندگي 
عدالت فرزانه و طراحي و كارگرداني اميد اسدي از روز 
دوشنبه ۲۳ مهر در تماش��اخانه »ايران تماشا« روي 

صحنه مي رود. 
در نمايش »آناليز« به نويسندگي عدالت فرزانه و طراحي 
و كارگرداني اميد اسدي كه از روز دوشنبه ۲۳ مهر در 
تماشاخانه »ايران تماش��ا« روي صحنه مي رود، رضا 
زنده جاه، افسانه بخشي فرد، علي حيدري،  پانيذ ملكي، 
 س��ارا نظري ، غزاله منيري و  آيدا متقيان ايفاي نقش 
مي كنند. موضوع و محوري��ت »آناليز« نمايش صلح 
جهاني است. دنيا پر از جنگ و آشوب شده است و همه در 
حال كشتن يكديگر هستند. جنگ نه به آن معنايي كه 
رايج است، گاهي انسان ها در خانه، خيابان و مكان هاي 
عمومي بر سر مسائل پيش پا افتاده با ديگران مي جنگند 
در حالي كه در زندگي تنها محبت، عشق، دوست داشتن 
و صلح مي ماند. اسدي داستان اين اثر نمايشي را اين گونه 
توضيح داده است: اين نمايش داستان زندگي يك سرباز 
است كه در يك سياه چاله نفتي، گير افتاده است و زمان 
و مكاني ندارد و با اين وجود تصميم به تغيير مي گيرد و 
مي گويد به نحوي بايد خودم را از اين سياهچاله نجات 
دهم. از آنجا كه نمي تواند بيرون را تغيير دهد، دست به 
تغيير خودش مي زند و خود را آناليز كرده و مي شناسد و 

در نهايت بيرون را هم تغيير مي دهد. ديگر عوامل آناليز 
عبارتند از؛ طراح حركات فرم: ساغر صمدي، دستياران 
كارگردان: محمدحبيبى و نسيم آدبر، انتخاب موسيقي 
و صداگ��ذاري: احمد چراغي فرد، مش��اوران اجرايي: 
علي اكبر مجد راد، اميررضا هرمزي، مجري طرح: مهدي 
قاسمي، عكاسان: ميعاد دلفي و ياسمن اسكندري، روابط 
عمومي و تبليغات رسانه اي: جعفرپاكزاد، عكس وطراح 

پوستر: محمد آل احمد. 
نمايش آناليز، هرشب از ساعت ۳۰ :۲۰ در تماشاخانه 
ايران تماشا به نشاني: خيابان انقالب، ميدان فردوسي، 
بعد از خيابان نجات الهي )ويال(، كوچه سمنان پالك 
۳ روي صحنه مي رود. عالقه مندان مي توانند بليت اين 

نمايش را از سايت تيوال تهيه كنند. 

توليد قطعه اي اجرانشده از همايون خرم 
فرزند زنده ي��اد همايون خرم، نوازنده و آهنگس��از 
پيشكسوت موس��يقي ايراني از انتشار يك آلبوم به 
خوانندگي همايون كاظمي با آث��اري از پدرش در 

آينده اي نزديك سخن گفت.
رضا خرم فرزنده زنده ياد همايون خرم آهنگس��از و 
نوازن��ده فقيد گفت: آلبومي متش��كل از تعدادي از 
آثار قديمي پدرم به همراه يك قطعه اجرانش��ده از 
وي با نظارت بابك ش��هركي و بنده در حال توليد و 
ضبط است كه همايون كاظمي از هنرمندان باسابقه 
موسيقي كشورمان در آن به عنوان خواننده حضور 
دارد. او ادامه داد: در اين اثر چهار قطعه از آثار قديمي 
پدرم به همراه يك قطعه تاكنون اجرا نشده از او توسط 
همايون كاظمي خوانده ش��ده كه از نظر من يكي از 
آثار باكيفيت بازخواني شده پدرم است كه اميدوارم 
بتواند مورد پس��ند مخاطبان قرار گيرد. به گفته او، 
گروه اجرايي آلبوم نيز نهايت تالش خود را انجام داده 
كه بتوانند اين آلبوم را با بهترين كيفيت به مخاطبان 
ارايه دهند. خرم درباره نحوه انتش��ار آثار اجرانشده 

زنده ياد همايون خرم، به مهر گفت: آثار متعددي از 
پدر به جاي مانده ك��ه هم در حوزه بي كالم و هم در 
حوزه باكالم مي تواند در دسترس مخاطبان قرار گيرد، 
اما الزمه چنين كاري طبقه بندي و تنظيم دوباره آثار 
است كه برخي از آنها نيمه كاره هستند. رضا خرم در 
پايان خبر داد: بابك شهركي به عنوان هنرمندي كه در 
زمان حيات پدر بسيار مورد وثوق بود، مشغول تدوين 
برخي كارهاي به جا مانده از پدرم است تا بتوانيم آنها 

را منتشر كنيم. 
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