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نزديك هش��ت ماه است 
هر روز خبره��اي مربوط 
ب��ه ب��ازار ارز و س��كه را 
مي شنويم و در اين مدت 
نوس��انات و الته��اب بازار 
ارز به قدري زي��اد بود كه 
تقريبا مردم ب��ه اخبار آن 
ع��ادت كرده ان��د . همين 
موضوع باعث شده است كه مردم كمتر متوجه اين 
نكته شوند كه التهابات دو هفته گذشته اين بازار به 
هيچ وجه عادي نبود .شايد در زمس��تان 96 دولت 
افزايش قيمت ارز را غيرطبيعي مي ناميد اما واقعيت 
اين اس��ت كه از نظر اكث��ر اقتصاددان��ان و فعاالن 
اقتص��ادي اين اتفاق دير ي��ا زود رخ م��ي داد و روند 
حوادث هرچند براي عموم جامعه تل��خ بود ولي با 

منطق اقتصادي تطابق كامل داشت... 

گروه انرژي| نادي صبوري |
۱۲ تير ماه س��ال گذش��ته زماني كه شركت ملي 
نفت طرح توس��عه فاز ۱۱ پ��ارس جنوب��ي را به 
كنسرسيوم تحت رهبري شركت فرانسوي توتال 
سپرد، از همان ابتدا عنوان شد كه انگيزه اصلي از 
چنين قراردادي طراحي »سكوهاي تقويت فشار« 
از س��وي توتال براي فاز ۱۱ پارس جنوبي اس��ت 
كه مانند ديگر فازهاي اين مي��دان عظيم گازي، 
به طور طبيعي در س��ال هاي پي��ش رو دچار افت 
فشار مي ش��وند. بخش دوم طرح توسعه فاز ۱۱ از 
همان زمان طراحي سكوي »فش��ارافزايي« براي 
اين ميدان گازي عنوان شد كه تكنولوژي پيچيده 
و منحصر به فردي را الزم دارد. شركت توتال اخيرا 
به صورت رس��مي اعالم ك��رد كه از پ��روژه طرح 
توسعه فاز ۱۱ بيرون خواهد رفت. اما اين موضوع 
تاكنون مطرح نشده بود كه اين غول فرانسوي در 
حدود يك س��ال حضور خود در ايران چه بخشي 
از كار را پي��ش برده اس��ت؟ محمد مش��كين فام 
مديرعامل ش��ركت نفت و گاز پارس به »تعادل« 
خبر داده است كه خوشبختانه طراحي سكوهاي 

فشارافزايي توسط توتال تمام شده ...

 محمود خاقاني |كارشناس بين المللي انرژي|
براي كس��اني كه تظاهرات و به ه��م ريختگي هاي 
دوس��ال قبل از پيروزي انقالب اسالمي و سال هاي 
بعد از پيروزي انقالب اسالمي و دوران جنگ تحميلي 
را به ياد دارند همواره اين س��وال مطرح است كه چرا 
با وجود تحريم هاي س��خت اقتصادي و غيره در آن 
روزگاران تغيير غير قابل انتظار نرخ برابري پول ملي 
دربرابر ارز هاي خارجي يا گران شدن كاال و خدمات 
آن طور كه اين روزها تجرب��ه مي كنيم، هرگز اتفاق 
نيفتاد؟ خانواده ديكتاتور آل س��عود براي بقا و ادامه 
حكومت شان در عربستان نگران هستند. همچنين 
متح��دان ديكتات��ور آنه��ا در خليج فارس و س��اير 

كشورهاي منطقه ...

»تعادل« از دامنه قيمتي انواع سيگارهاي رسمي 
وقاچاق در بازار گزارش مي دهد

انفجار قيمتي در بازار سيگار

وزير اطالعات: وظيفه همه 
بخش ها خدمت به مردم است

وزي��ر اطالع��ات گف��ت: در نظ��ام جمهوري 
اسالمي اصل مردم هس��تند و همه تشكيالت 
ب��راي خدمت رس��اني ب��وده و ب��ه آن افتخار 

مي كنيم.
به گزارش ايرنا حجت االس��الم والمس��لمين 
س��يد محمود علوي روز يك شنبه در همايش 
طالي��ه داران تبلي��غ در چهل س��ال بصيرت 
عاش��ورايي در گرگان مركز اس��تان گلستان 
اظهارداش��ت: بايد با خدمت رس��اني بيشتر، 
دس��ت دش��من را از ايجاد ناامني براي مردم 

كوتاه كنيم.
وي بيان كرد: دش��من در حوزه هاي مختلف 
درص��دد ضرب��ه زدن ب��ه كش��ور اس��ت و به 
شيوه هاي گوناگون مردم را تهديد مي كند كه 
يكي از اي��ن موارد باور و اعتقاد آنها اس��ت كه 
سبب مي شود پاسداري و حراست از مرزهاي 
اعتقادي اهميت بيش��تري نسبت به حراست 

از مرز فيزيكي داشته باشد.
حجت االس��الم علوي همچنين افزود: تبليغ 
معارف الهي و احكام ش��رع و هدايت افراد به 

سمت مسير الهي توفيقي براي مبلغان است.
وي با ي��ادآوري وظيفه خطيرعلم��ا در تبليغ 
معارف اسالمي و مرزباني از مرزهاي اعتقادي 
مردم، گفت: ش��ما ب��ا ورود به ح��وزه علميه 
وظيف��ه اي خطير برعه��ده گرفته اي��د و بايد 
مردم را با معارف اس��المي بيشتر آشنا كنيد و 
اگر در اين زمينه ورود پيدا نكنيد بطور قطع با 

مشكل مواجه خواهيم شد.
وزير اطالعات، افزايش اطالع��ات و آگاهي با 
اس��تفاده از منابع ديني، بهره گيري از آيات و 
روايات و بيان صحبت هاي حكيمانه، توجه به 
اخالق، تواضع و فروتني، مخاطب شناس��ي و 
احترام به ش��خصيت ديگران را از ويژگي هاي 

مهم مبلغان براي تبليغ برشمرد.
وي با بي��ان اينكه معارف اهل بي��ت )ع( ما را 
توانمن��د مي كند ودرغير اين صورت آس��يب 
مي بينيم، افزود: اخالق و رفت��ار با مردم بايد 
ماليم باش��د و در عمل نش��ان دهيم به آنچه 

مي گوييم، پايبند هستيم.
حجت االسالم علوي با تاكيد بر بصيرت افزايي 
و افزايش معلومات م��ردم نيز گفت: بايد روي 
مس��اله دشمن شناس��ي و بصيرت افزايي كار 

كنيم و عمق آگاهي مردم را افزايش دهيم.
او اخالق و رفتار بامحب��ت را الزمه تبليغ دين 
دانست و گفت: دين اس��الم آمده براي اينكه 
دشمني ها را تبديل به دوس��تي كند حتي با 
افراد غير مس��لمان باي��د رفتار نيك داش��ته 

باشيم.

خبرخبر

  سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس: 
تشكيل كميته سياست گذاري 
پولي و ارزي به تصويب رسيد

سخنگوي كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي از ايجاد كميته سياس��ت گذاري پولي و 
ارزي و همچنين كميته مقررات گذاري و نظارت 

بانكي در ساختار بانك مركزي خبر داد.
به گزارش خانه ملت، زهرا سعيدي مباركه درباره 
نتيجه نشس��ت هاي صبح و عصر روز يك ش��نبه 
كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي، 
افزود: اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي موادي ديگر از طرح قانون جامع بانكداري 
جمهوري اسالمي ايران را مورد بررسي قرار دادند. 
سخنگوي كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي 
اس��المي تصريح كرد: بر اس��اس نظر كميسيون 
اقتصادي در طرح قانون جامع بانكداري جمهوري 
اسالمي، تركيب ش��وراي فقهي بانك مركزي به 
صورت دايمي مطابق با تركيبي است كه در برنامه 

ششم توسعه كشور مصوب شده است.
نماينده مردم مبارك��ه در مجلس اف��زود: ايجاد 
كميته سياس��ت گذاري پولي و ارزي و همچنين 
كميته مقررات گذاري و نظارت بانكي در ساختار 
بان��ك مركزي در جلس��ه كميس��يون اقتصادي 
تصويب ش��د. س��عيدي مباركه تصويب تشكيل 
هيات انتظامي موسس��ات اعتباري ذيل سازمان 
نظارتي و ابزارهاي اعمال سياس��ت پولي از سوي 
بان��ك مرك��زي را از ديگر مصوبات كميس��يون 
اقتصادي مجلس عن��وان كرد. براس��اس برنامه 
ششم توسعه كش��ور، تركيب ش��وراي فقهي در 
بانك مركزي به اين ترتيب تشكيل مي شود پنج 
فقيه )مجتهد متجزي در حوزه فق��ه معامالت و 
صاحب نظر در مسائل پولي و بانكي(، رييس كل 
يا معاون نظارتي بانك مركزي، يك نفر حقوقدان 
آشنا به مسائل پولي و بانكي و يك اقتصاددان )هر 
دو با معرف��ي رييس كل بانك مرك��زي(، يك نفر 
از نمايندگان مجلس شوراي اس��المي با اولويت 
آشنايي با بانك داري اس��المي با انتخاب مجلس 
)به عنوان ناظر( و يكي از مديران عامل بانك هاي 

دولتي به انتخاب وزير اقتصاد.

مجلسخبر

فراز جبلي|
مشاور سردبير|

نزديك هشت ماه است هر روز خبرهاي مربوط به بازار ارز 
و سكه را مي شنويم و در اين مدت نوس��ان و التهاب بازار 
ارز به قدري زياد بود كه تقريبا مردم ب��ه اخبار آن عادت 
كرده اند . همين موضوع باعث شده است كه مردم كمتر 
متوجه اين نكته ش��وند كه التهابات دو هفته گذشته اين 
بازار به هيچ وجه عادي نبود .ش��ايد در زمستان 96 دولت 
افزايش قيمت ارز را غيرطبيعي مي ناميد اما واقعيت اين 
اس��ت كه از نظر اكثر اقتصاددانان و فعاالن اقتصادي اين 
اتفاق دير يا زود رخ مي داد و روند ح��وادث هرچند براي 
عموم جامعه تلخ بود ولي با منطق اقتصادي تطابق كامل 

داشت.
اما به همان ان��دازه كه اتفاق��ات زمس��تان 96 با منطق 
اقتصادي همخواني داش��ت روند ارز و س��كه در دو هفته 
اخير فاقد داليل قابل قبول اقتصادي بود .قيمت ارز براي 
چند هفته ثابت ب��ود ،تفاوت قيمت واقع��ي ارز با قيمت 
اس��مي چندان زياد نبود ،به خاطر چن��د نرخي بودن ارز 
امكان مديريت مص��ارف گوناگون فراهم ب��ود ،هنوز اثر 
تحريم ها به ش��كل قابل مالحظه در اقتصاد ظهور نكرده 
اس��ت و ش��وك جديدي افكار عمومي را تحت تأثير قرار 
نداده بود ك��ه اتفاقات ارزي را به انتظارات نس��بت دهيم. 
مردم به قدري خبر افزايش نرخ ارز شنيده اند كه افزايش 
قيمت دالر به پان��زده هزار تومان و س��پس كاهش قابل 
توجه آن را طبيعي مي دانس��تند اما نه اين افزايش قابل 
توجيه بود و نه آن كاهش .در زمستان 96 شرايط اقتصاد 
مانند اتاقي پر از گاز  ، آبستن نوسان بود و يك جرقه براي 
التهاب بازارها كفايت مي كرد .در چنين شرايطي تحريك 
تقاضا به وس��يله انتظارات كافي بود ك��ه قيمت ارز كه به 
صورت دستوري براي چند س��ال پايين نگه داشته شده 
بود به قيمت واقعي بازگردد اما شرايط در شهريور 97 به 

هيچ وجه اينگونه نبود.
سناريوي بدبينانه اي در تش��ريح دليل اتفاقات دو هفته 
اخير بين فعاالن اقتصادي وجود دارد كه بعضي در لفافه 
از آن با رسانه ها س��خن گفته اند .با توجه به اينكه بيش از 
 80درصد ارز در اختيار دولت است)با احتساب نفت ،گاز، 
ميعانات گازي ،پتروشيمي و معادن بزرگ (بعضي معتقد 
هس��تند دولت خود در دو هفته اخير به شكل مصنوعي 

قيمت را افزايش و سپس كاهش داده است .چندين دليل 
اين شك را تقويت مي كند. 

دولت براي پرداخت هزينه هاي ريالي خود نياز به فروش 
ارز دارد و در عين حال ش��رايط تورمي به گونه اي اس��ت 
كه بايد از فروش ارز به بان��ك مركزي و افزايش پايه پولي 
اجتناب كند پس بهترين روش ايج��اد تقاضا براي خريد 

ارزهاي گران قيمت در داخل است.
زمزمه افزايش حقوق كاركنان از هم اكنون آغاز شده است 
و در عين حال پس از تشديد تحريم ها در آبان ماه مساله 
انتقال ارز و تأمين حقوق كاركن��ان بحثي جدي خواهد 
بود و اگر دولت منابع ارزي خود را با دالر ۱5 هزار توماني 
بفروش��د بخش قابل توجهي از منابع الزم را تأمين كرده 

است.
نقدينگي زيادي در دس��ت مردم وج��ود دارد كه حركت 
آن در بازارهاي مختلف مشكل ساز است .تصور كنيد اين 
نقدينگي دالرهاي پانزده ه��زار توماني خريداري كنند و 
س��پس قيمت دالر به ۱0 يا ۱۲ هزار تومان كاهش يابد. 

عمال بخشي از اين نقدينگي مشكل ساز از بين رفته است.
شرايط سياس��ي دولت به گونه اي است كه مي تواند چند 
هفته انتق��اد را تحمل كند .وزير امور اقتص��ادي و دارايي 
اس��تيضاح ش��ده اس��ت و اگر انتقادي از ع��دم عملكرد 
صحيح اين وزارتخانه شود دولت توپ را به زمين مجلس 
مي اندازد .رييس كل بانك مركزي تازه تغيير كرده است 
و طبيعتا همه مي گويند به وي فرصت دهيم ..بعد از چند 
هفته هم قيمت ارز كاهش يافته است و دولتمردان ژست 

موفق بودن سياست ها را مي گيرند.
اگر چنين فرضيه اي صحيح باشد بايد گفت دولت دست 
به قمار بزرگي زده است .فراموش نكنيم كه آغاز التهابات 
ارزي سال 96 به خاطر دستكاري هاي كوچك هر ساله 
به منظور تأمين كسري بودجه بود اما در شرايط خاص 
سال 96 مانند اختالف ش��ديد نرخ ارز واقعي و اسمي و 
همچنين خروج س��رمايه قابل توجهي كه در سال قبل 
رخ داده بود و در نهايت عدم دسترس��ي دولت به منابع 
حاصل از صادرات عمال فن��ر ارزي در رفت .در اين برهه 
زماني ديگر فنر جمع شده ارزي وجود ندارد اما اگر واقعا 
دولت به ش��كل مصنوعي نرخ را دستكاري كند ممكن 
اس��ت عواقب غيرقابل پيش بيني به بار بيايد كه در اين 

باب بايد گفت : آزموده را آزمودن خطاست.

من جرب المجرب...

سرمقاله

رييس ات��اق بازرگان��ي، صنايع، معادن و كش��اورزي 
ايران طي نامه اي به معاون اول رييس جمهور، ضمن 
برش��مردن پيامدهاي منفي عرضه فوالد بر اس��اس 
مكانيزم هاي كنوني قيمت گذاري، خواس��تار اصالح 
آن ش��ده است.غالمحس��ين ش��افعي در نامه خود با 
اشاره به ضرورت حركت صنعت فوالد كشور به سمت 
چشم انداز توليد 55 ميليون تني، اصالح نظام معيوب 
قيمت گذاري فعلي را امري الزم دانسته و در اين رابطه 
4 پيشنهاد ارايه كرده است. در بخشي از نامه شافعي به 
جهانگيري با موضوع اصالح نظام قيمت گذاري فوالد 
اين طور آمده است: »با درنظر گرفتن ميزان توليد ۲۲ 
ميليون تني فوالد در كشور و مصرف ۱5 ميليون تني 
داخلي، اصالح نظام فعلي بر اس��اس مكانيزم عرضه و 
تقاضا، هيچ گونه نگراني از باب��ت تامين نياز داخلي و 

صنايع پايين دستي به دنبال نخواهد داشت.«
متن كام��ل نامه ريي��س اتاق اي��ران به مع��اون اول 
رييس جمهور به اين شرح اس��ت: »جناب آقاي دكتر 
جهانگي��ري، مع��اون اول محت��رم رييس جمهوري 
اس��المي ايران، احترام��ًا همان گونه ك��ه حضرتعالي 
مس��تحضريد عرضه ف��والد در ب��ورس كاال مطابق با 
دس��تور العمل كارگروه تنظيم بازار و ب��ر مبناي نرخ 
ارز 4۲000 ريالي صورت مي پذيرد ك��ه در تعارض با 
سياست جديد ارزي دولت محترم بوده و آثار و تبعات 
مخربي را براي اي��ن صنعت مهم و راهبردي كش��ور 
بدنبال داش��ته اس��ت. برخي از مهم ترين پيامدهاي 
منفي ناش��ي از عرضه فوالد بر اس��اس مكانيزم فعلي 
عبارتند از: ۱-ايجاد ش��كاف 50 درصدي قيمت فوالد 
در بورس كاال با ب��ازار آزاد كه تا پي��ش از اين حداكثر 
5 درصد بوده اس��ت. اين امر موجب ايجاد و تش��ديد 
تقاضاي كاذب و س��ودجويي هنگفت واسطه گران و 
دالالن شده و درنتيجه باعث زيان و واحدهاي توليدي 
مي گردد. ۲-عدم تأمين منافع مصرف كنندگان نهايي 
به دليل رانت موجود در اين سازوكار كه اجازه نمي دهد 
محصوالت فوالدي با قيمت عرضه ش��ده در بورس به 
دست مصرف كنندگان برسد.3-كاهش چشمگير ارز 
آوري ناش��ي ازصادرات فوالد، به دليل مشروط كردن 
اعطاي مجوزهاي صادراتي به عرضه در بورس با كمتر 
از قيمت ب��ازار. 4- نداش��تن توجيه اقتص��ادي توليد 
فوالد، به دليل باالتر بودن قيم��ت مواداوليه )قراضه( 
از قيمت ف��والد تولي��دي در ب��ورس كاال. 5- كاهش 
امكان مديريت و نظارت دولت بر ب��ازار فوالد، به دليل 
تغيير الگوي تعيين قيمت ازسمت فوالدسازان بزرگ 
به واحدهاي توليدي كوچك تر. )ش��ايان ذكر اس��ت 
طي س��ال هاي گذش��ته 70 درصد عرضه ي فوالد در 
بورس كاال انجام مي ش��د و ش��ركت هاي بزرگ فوالد 
ساز كه اتفاقًا تأثيرپذيري بيشتري هم از دولت دارند، 
تعيين كنن��ده اصلي قيمت مبتني ب��ر عرضه و تقاضا 

بوده ان��د كه با روي��ه  فعلي و به دلي��ل كاهش تصنعي 
قيمت فوالد در بورس كاال بر مبناي ارز 4۲000 ريالي، 
30 درصد مابقي واحدهاي فوالدي هس��تند كه نقش 
اصلي را در تعيين قيمت در بازار فوالد ايفا مي نمايند( 
. 6-اتالف س��رمايه هاي دولت و نهادهاي نظارتي )اعم 
از وقت، ان��رژي، منابع مال��ي و ...( ناش��ي از الزام همه 
واحدهاي فوالدي به عرضه ي   محص��والت در بورس 
كاال. )اين موضوع از زمان تأس��يس بورس كاال مطرح 
بوده و دولت هاي مختلف بناب��ه داليلي ازجمله وجود 
بازار توزيع آهن آالت موفق به انجام آن نشده اند( . 7- 
كم رنگ شدن نقش مكانيزم عرضه و تقاضا در تنظيم 
بازار فوالد، كه بجاي مديريت دو طرف عرضه و تقاضا، 
تنها بر عرضه ي همه واحدهاي فوالدي در بورس كاال 
تمركز نموده و منج��ر به كاهش انگي��زه عرضه براي 

توليدكنندگان بزرگ شده است.«
در ادامه اين نامه هم اين طور آمده اس��ت: »با عنايت 
به مراتب ف��وق و با توجه به ض��رورت حركت صنعت 
فوالد كشور در راستاي چش��م انداز توليد 55 ميليون 
تن، اصالح نظ��ام معيوب قيمت گ��ذاري فعلي امري 
الزم و ضروري ب��ه نظر مي رس��د. با درنظ��ر گرفتن 
ميزان توليد )۲۲ ميليون ت��ن( و مصرف )۱5 ميليون 
تن( كش��ور، اصالح نظام فعل��ي بر اس��اس مكانيزم 
عرضه و تقاضا، هيچ گونه نگراني را از بابت تامين نياز 
داخلي و صنايع پايين دس��تي بدنبال نخواهد داشت. 
علهيذا، موجب امتنان خواهد بود چنانچه حضرتعالي 
دس��تور فرمايند در راس��تاي اصالح فرايند معيوب 
قيمت گ��ذاري و عرضه فوالد، دس��تگاه هاي ذي ربط 
تصميمات الزم را اتخاذ نمايند. اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كش��اورزي ايران به عن��وان پارلمان بخش 
خصوصي و مش��اور قواي س��ه گانه، در جهت اصالح 
نظام قيمت گذاري فعلي، پيش��نهادهايي را به شرح 
زير تقديم مي دارد: الف( س��قف قيم��ت در معامالت 
محص��والت ف��والدي و نيز س��اير فل��زات در بورس 
برداشته ش��ود. ب( غربالگري پروانه هاي بهره برداري 
واحدهاي پايين دس��تي )خريداران محصول مياني 
در بورس( ب��ا اس��تفاده از اظهارنامه ه��اي ماليات بر 
ارزش افزوده آنها انجام گيرد و پروانه هاي بهره برداري 
غيرفعال حذف ش��ود. ج( لغو معافيت ص��ادرات مواد 
اوليه و محصوالت مياني ف��والدي، مس و آلومينيوم 
)انواع ورق، ش��مش و اس��لب( از پرداخت ماليات، تا 
مطلوبيت فروش ب��ه داخل افزايش ياب��د و دولت نيز 
از درآمدهاي ناش��ي از صادرات نهاده ه��اي يارانه اي 
)ان��رژي، آب و موادخ��ام( منتفع گردد. د( اس��ترداد 
ماليات بر ارزش اف��زوده در ص��ادرات زنجيره ارزش 
فوالد و مس به صورت تنازلي متوقف گردد، به نحوي 
كه به تناسب ايجاد ارزش افزوده و توليد كاالي نهايي، 

ماليات وصول شده مسترد گردد.«

نشست فراکسيون اميد و شهردار تهران عصر شنبه 
برگزار ش��د و مس��ائل و بودجه پايدار تهران مورد 

بررسی قرار گرفت.
به گزارش ايسنا، س��يد محمدعلی افشانی شهردار 
تهران در حاشيه اين جلسه که با حضور محمدرضا 
عارف رئي��س فراکس��يون اميد مجلس ش��ورای 

اسالمی، حسين مقيمی استاندار تهران و محسن 
هاشمی رئيس شورای اسالمی شهر تهران برگزار 
ش��د، درباره مس��ائل مطرح در نشس��ت گفت: در 
ديداری که با دوس��تان فراکس��يون اميد داش��تم 
مسائل شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و درباره 

درآمدهای پايدار شهر بحث و بررسی شد.

پيشنهادهاي 4 گانه  اتاق ايران براي اصالح 
نظام قيمت گذاري فوالد

بررسی مسائل تهران در نشست فراکسيون اميد و شهردار تهران

گزارش

خبركوتاه

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
مخاطبان عزيز مي توانند

 نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف 

روزنامه را با ذكر جزئيات به اين 
سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320  در دسترس شماست 

فراز  جبلي



  اعطاي نشان درجه يك »فتح« به دريادار 
سياري از سوي رهبر انقالب- سپاه نيوز|امير 
دريادار حبيب اهلل سياري معاون هماهنگ كننده 
ارتش، به دريافت نش��ان درجه  يك فتح از سوي 
فرماندهي معظم كل قوا حضرت آيت اهلل العظمي 

خامنه اي مفتخر شد.
در جري��ان حض��ور رهب��ر معظم انق��اب در 
مراسم تحليف و دانش آموختگي دانشجويان 
دانشگاه هاي افس��ري ارتش در دانشگاه علوم 
دريايي ام��ام خميني نوش��هر، امي��ر دريادار 
حبيب اهلل سياري معاون هماهنگ كننده ارتش 
به پاس خدمات شايس��ته و صيانت از مرزهاي 
آبي كش��ور و درياي عمان و حفظ منافع ملي و 
اهتزاز پرچم ايران در آب هاي آزاد و اهتمام به 
نوسازي تجهيزات و آباداني سواحل مكران در 
مدت تصدي فرماندهي نيروي دريايي راهبردي 
ارتش به دريافت نشان درجه  يك فتح از سوي 
فرمانده��ي معظ��م كل قوا حض��رت آيت اهلل 

العظمي خامنه اي مفتخر گرديد.

 ي�ك ميليارد دالر براي حفظ و توس�عه 
اش�تغال اختصاص يافت-پاد|در جلس��ه 
ديروز ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي كه با 
حضور روساي قواي مقننه و قضاييه و به رياست 
حجت االس��ام والمسلمين حس��ن روحاني 
تش��كيل ش��د، اختصاص يك ميليارد دالر از 
منابع صندوق توسعه ملي براي حفظ و توسعه 

اشتغال مصوب شد.
بر اس��اس مصوبه ش��وراي عال��ي هماهنگي 
اقتصادي، مبلغ مذكور از س��ه طريق حمايت 
از واحدهاي توليدي فعال، بازسازي بافت هاي 
فرسوده شهري و نيز نوس��ازي ناوگان حمل و 
تقل شهري و بين ش��هري و با تعيين و تامين 
يارانه مربوط به س��ود تس��هيات بانكي براي 
تقويت سرمايه در گردش واحدهاي متقاضي، 
در راس��تاي حفظ و توس��عه اش��تغال موجود 

اختصاص خواهد يافت.
در اين جلسه همچنين روساي قواي سه گانه 
پيش��نهادها و راهكارهاي نظارت قوي تر بانك 
مركزي بر بانك ها و كنترل نقدينگي در مسير 
ارتق��اي تولي��د داخلي و همچني��ن الزامات و 
راه هاي جديد مديري��ت و تنظيم بازار را مورد 

بررسي قرار دادند.

  صداي سيلي انتقام سپاه بلند بود- فارس| 
روز گذشته س��پاه پاس��داران با 7 فروند موشك 
كوتاه برد، مقر تروريست هاي )ح.د.ك( در اقيلم 
كردستان عراق را هدف قرار داد. اين حمله پاسخي 
به اقدام تروريستي 29 تيرماه به روستاي »دري « 
مريوان بود كه در آن يازده تن از نيروهاي نظامي 
و محافظ روستا به شهادت رسيدند. حادثه اي كه 
فرمانده كل سپاه عنوان كرده بود پاسخ متناسب 

به آن خواهند داد. 
در حمله روز گذش��ته س��پاه پاس��داران دفتر 
مركزي حزب دمكرات )HDK( هدف موشك 
قرار گرفت. منابع رس��انه اي كرد در عراق خبر 
دادند كه دفتر مركزي حزب دمكرات كردستان 
)ح. د.ك( در »ك��وي س��نجق« ه��دف حمله 

موشكي قرارگرفته است.

  راه اندازي س�الن س�اخت سانتريفيوژهاي 
م�درن ب�ه دس�تور رهب�ر معظ�م انقالب-

ايران|علي اكبر صالحي گفت: به دستور حضرت 
آقا، يك سالن بسيار پيشرفته ساخت سانتريفيوژهاي 
مدرن تجهيز و راه اندازي شده است. علي اكبر صالحي 
در گفت وگو با روزنامه ايران با اشاره به بازسازي راكتور 
تهران گفت: رآكتور تهران ديگر اصًا راكتور دوسال 
پيش نيست و كاما بازسازي شده است. االن با يك 
كشور اروپايي درباره اس��تحكام اين رآكتور قرارداد 
بزرگي بسته ايم. او در بخش ديگري از اين سخنان خود 
درباره اجراي پروتكل الحاقي در ايران افزود: اگر برجام 
به پايان برسد، احتمااًل ديگر پروتكل الحاقي را اجرا 
نمي كنيم البته بنده در اين خصوص تصميم گيرنده 
نيستم. اين تصميمي است كه هيات نظارت بر برجام 

و مسووالن ارشد نظام مي گيرند.

 ظرفيت هاي قانون اساسي مورد استفاده 
قرار نگرفته اس�ت- تعادل| س��خنگوي 
ش��وراي نگهبان با انتش��ار مطلب��ي در فضاي 
مجازي با بيان اينكه قانون اساسي ظرفيت هاي 
اس��تفاده نش��ده اي دارد، تاكيد كرد: به جاي 
اصاح قانون اساس��ي، به فكر استفاده از تمام 
ظرفيت هاي آن باش��يم. عباسعلي كدخدايي 
در توييتر خود نوشت: اصل در حقوق اساسي، 
ثبات قانون اساس��ي اس��ت. قانون اساسي ما 
ظرفيت هايي دارد كه مورد استفاده قرار نگرفته 
است. معتقدم به جاي اصاح قانون اساسي، به 
فكر استفاده از تمام ظرفيت هاي آن باشيم. آيا 
قواي س��ه گانه و ساير نهادها، تمام اختيارات و 
صاحيت ه��اي مصرح در قانون اساس��ي را به 

كار گرفته اند؟

 كميس�يون اقتص�ادي با تش�كيل هيات 
انتظامي موسس�ات مال�ي موافق�ت كرد- 
مهر| نائب رييس كميس��يون اقتصادي مجلس 
با اش��اره به بررس��ي طرح بانكداري اس��امي در 
كميسيون از موافقت نمايندگان با تشكيل هيات 
انتظامي موسسات مالي و اعتباري خبر داد. حسن 
حسيني شاهرودي با اشاره به بررسي طرح اصاح 
قانون بانكداري اس��امي در كميسيون اقتصادي 
مجلس، افزود: در جلسه صبح يكشنبه كميسيون 
اقتصادي مجلس ط��رح اصاح قان��ون بانكداري 
اس��امي در دستور كار كميس��يون قرار گرفت. او 
ادامه داد: در اين جلسه فصل هاي مربوط به ايجاد 
هيات عالي، سازمان نظارت، شوراي فقهي، كميته 
سياست گذاري پول و ارز، كميته مقررات زدايي و 

نظارت بانكي به تصويب رسيد.

ايران2روي موج خبر

فرمانده كل قوا در مراسم دانش آموختگي دانشگاه هاي ارتش در دانشگاه علوم دريايي نوشهر: 

ملت ايران از اخم امريكا نهراسيد و آن را به شكست و عقب نشيني كشاند
حضرت آيت اهلل خامنه اي فرمان��ده معظم كل قوا صبح 
ديروز در شانزدهمين مراسم مشترك دانش آموختگي و 
تحليف دانشجويان دانشگاه هاي افسري ارتش جمهوري 
اسامي ايران، لباس ارتش را لباسي مبارك و افتخار آفرين 
ناميدند و با اشاره به سياستهاي شرارت بار استكبار براي 
ايجاد ناامني و بي ثباتي در منطقه تأكيد كردند: جمهوري 
اس��امي و ملت ايران با ايستادگي در مقابل امريكا ثابت 
كرده اس��ت اگر ملتي از اخم و تش��ر زورگويان نترسد و 
به توانايي هاي خود اعتماد و اتكا كن��د، ابرقدرت ها را به 

عقب نشيني و شكست مي كشاند.
به گزارش پايگاه اطاع رساني دفتر مقام معظم رهبري؛ 
در ابتداي اين مراس��م كه در دانش��گاه علوم دريايي امام 
خميني )ره( در نوش��هر برگزار ش��د، حض��رت آيت اهلل 
خامنه اي با حضور بر مزار شهيدان گمنام و قرائت فاتحه، 
به شهيدان س��رافراز انقاب و دفاع مقدس اداي احترام 
كردند. رهبر معظم انقاب سپس از يگانهاي مستقر در 

ميدان سان ديدند.
فرمانده كل قوا در اين مراسم، حضور هزاران جوان رشيد 
و مومن در دانشگاه هاي ارتش را موجب اميدواري بيشتر 
هر انس��ان خردمند به آينده ايران خواندند و افزودند: بار 
سنگين آينده روشن ميهن عزيزمان بر دوش جوانان است 
و جوانان غيور ارتشي، يكي از بخش هاي مهم و حساس اين 

مسووليت را بر عهده دارند.
ايش��ان ملت ايران را پرچمدار آزادگي و عدالت در جهان 
برشمردند و افزودند: نيروهاي مس��لح از چنين ملتي و 
چنين كشوري دفاع مي كنند كه بايد اين افتخار بزرگ را 
با همه وجود و با انگيزه هاي عميق ديني و ملي ادامه دهند.

رهبر معظم انقاب اسامي با اشاره به مردمان بسياري كه 
در كشورهاي مختلف دوستدار عدالتند اما راهي براي ابراز 
عدالتخواهي و آزادي از چنگ استكبار ندارند، افزودند: در 
چنين دنيايي، جمهوري اسامي و ملت ايران با زبان رسا 
و بدون هيچ پنهان كاري، ايستادگي خود را درمقابل ظلم 
و استكبار ابراز مي كند و همين مساله علت اصلي دشمني 

ظالمان جهاني با ملت بزرگ ايران است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به ناامني و بي ثباتي در 
مناطق مختلف جهان به ويژه منطقه غرب آسيا افزودند: 
استكبار و در رأس آن امريكاي ظالم و ستمگر، منافع خود 
را در گرو ايجاد جنگ هاي خانگي، افزايش و توسعه فجيع 

فعاليتهاي تروريستي و درگيريهاي منطقه اي مي بينند و 
متأسفانه برخي كشورهاي منطقه به آنها كمك مي كنند.

رهبر معظم انقاب اسامي جلوگيري از سربلند كردن 
ي��ك قدرت اس��امي در منطقه را هدف امري��كا و رژيم 
صهيونيس��تي خواندند و افزودند: آنها مي دانند كه پيام 
جذاب اس��ام دفاع از مس��تضعفين و محرومين است، 

بنابراين از شكل گيري قدرتي بر مبناي اسام بيمناكند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي ايستادگي مقتدرانه جمهوري 
اسامي در مقابل استكبار را موجب شكست عمده اهداف 
ظالمان جهاني در منطقه برشمردند و خاطرنشان كردند: 
تحليلگران سياسي و هوشمندان عالم از اينكه ايران با اتكاء 
به خداوند و تكيه ب��ر قدرت ملي، قدرت هاي جهاني را در 
منطقه ناكام گذاشته است، شگفت زده اند و به اين واقعيت 
اذع��ان مي كنند. رهبر معظم انقاب اس��امي، تهديد و 
اخم و تشر و قدرت نمايي در حرف و سخن را روش عمده 
قدرت هاي ستمگر براي ترساندن ملت ها خواندند و تأكيد 
كردند: اگر ملتي از اين روش ها نهراس��يد و با شجاعت و 
اعتماد و اطمينان به توانايي هاي خود در راه حق و عدالت 
حركت كرد، ابرقدرت ها را وادار به عقب نشيني و شكست 
مي كند.ايشان جمهوري اسامي را نمونه اي روشن از اين 
واقعيت دانستند و خاطرنشان كردند: ۴۰ سال است ايران 
آماج خرابكاري هاي امريكا و همدس��تانش قرار دارد اما 
اكنون از نهالي كوچك به درختي برومند و پرثمر تبديل 
شده و با وجود اكراه شديد و اقدامات فراوان مستكبران، 
دل ه��اي ملت ها را به پيام انقاب ج��ذب و جلب كرده و 

توطئه هاي امريكا را در منطقه به شكست كشانده است.
رهبر معظم انقاب اس��امي، س��وريه، عراق و لبنان را 
نمونه هايي از شكست توطئه هاي امريكا در منطقه خواندند 
و افزودند: اينها نش��انه هايي از قدرت پ��روردگار و صدق 
وعده هاي الهي است كه مي فرمايد اگر خدا را ياري كنيد، 
خدا ش��ما را نصرت مي دهد و ثابت قدم مي دارد.فرمانده 
كل قوا در بخش ديگري از سخنانشان نيروهاي مسلح را 
به افزايش روزاف��زون ابتكارات، آمادگي ها و توانايي ها در 
ميدانهاي علمي، سازماني، رزمي و پيشرفت هاي گوناگون 
توصيه كردند و افزودند: براساس آيه شريفه قرآن هرچه 
مي توانيد بر قدرت خود بيفزاييد كه اقتدار شما دشمن را 
مي ترساند و به عقب نش��يني وا مي دارد.ايشان در بخش 
ديگري از سخنان ش��ان همه مردم به وي��ژه جوانان را به 

مراقبت و جلوگيري از تأثيرگذاري وسوسه هاي دشمن 
در فضاي عمومي زندگي توصيه كردند و افزودند: اجازه 
ندهيد نفوذ دش��من درصفوف يكپارچ��ه جوانان مومن 
اختال ايجاد كند.رهبر معظم انقاب تاشهاي دشمنان 
در فضاي مجازي و ديگر عرصه ها را مأيوسانه خواندند و 
افزودند: با وجود اين دشمن به شدت در زمينه هاي مختلف 
فعال است كه بايد با هوشياري، وحدت و تكيه بر خداوند 

در مقابل او ايستاد.
در اين مراس��م، امير دريادار حبيب اهلل س��ياري معاون 
هماهنگ كننده ارتش، به پاس خدمات شايسته و صيانت 
از مرزهاي آبي كشور در مدت تصدي فرماندهي نيروي 
دريايي ارتش، به دريافت نش��ان درجه يك فتح از دست 
فرمانده معظم كل قوا مفتخر شد.در اين مراسم فرماندهان، 

اس��تادان و دانش آموختگان نمونه ارتش جوايز خود را از 
دست فرمانده معظم كل قوا دريافت كردند و نمايندگان 
دانش��جويان و دانش آموختگان نيز درجه و سردوش��ي 
دريافت كردند.سپس گوش��ه هايي از آمادگي عملياتي 
دانش��جويان ارتش به نمايش درآمد و يگانهاي حاضر در 

ميدان از مقابل فرمانده كل قوا رژه رفتند.
همچنين در اين مراس��م اميرسرلشكر موسوي فرمانده 
كل ارتش ضمن خيرمقدم، تأكيد كرد: ارتش جمهوري 
اسامي، همراه و هم افزا با ديگر نيروهاي مسلح در خط 

مقدم دفاع از عزت و شرافت ملت ايران قرار دارد.
ناخدايكم كريم مصدري فرمانده دانشگاه علوم دريايي امام 
خميني)ره( نيز ازفعاليتهاي دانشگاه هاي افسري ارتش 
گزارشي داد.آخرين مرحله از شانزدهمين مراسم مشترك 

دانش آموختگي و تحليف دانشجويان دانشگاه هاي افسري 
ارتش به تمرين دريايي دانش��جويي در حضور فرمانده 
كل قوا اختصاص داش��ت. در اين تمرين ۸ مرحله اي در 
ساحل نوشهر، دانشجويان سال هاي دوم، سوم و چهارم 

گوشه هايي از آمادگي هاي خود را به نمايش گذاشتند.
در ادامه اين مراس��م در ارتباطي تصويري با ناو گروه ۵۶ 
مس��تقر در خليج عدن، ناخدا دوم عرشه و ستاد محسن 
رزاقي از اقدامات اين ناو گروه، ايجاد فضاي امن براي تردد 

كشتي ها در آبهاي آزاد منطقه گزارش داد.
فرمانده كل قوا نيز با تقدير و آرزوي توفيق بيشتر براي 
نيروهاي مسلح ايران تأكيد كردند: شما قادريد درياهاي 
اطراف ايران عزيز ما را با هوشمندي و شجاعت به امنيت 

كامل برسانيد.

مخالفت مجمع تشخيص مصلحت نظام با اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويي

CFTمهرماهبهصحنمجلسميرود
از لوايح ۴ گان��ه، 3 اليحه در مجلس، ش��وراي نگهبان و 
مجمع تشخيص مصلحت نظام دست به دست مي شود؛ 
بي آنكه به س��رانجام رس��د. در حالي كه همچنان اليحه 
پيوستن ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم 
)CFT( در مجلس مسكوت مانده، ديروز مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در نامه اي به شوراي نگهبان اعام كرد كه 
اليحه اصاح قانون مبارزه با پولشويي با »سياست هاي كلي 
اقتصاد مقاومتي، تشويق سرمايه گذاري، امنيت قضايي و 
امنيت اقتصادي« تضاد دارد. اين در حالي است كه چندي 
پيش مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه اي مشابه، به 
مصوبه پيوستن ايران به كنوانسيون پالرمو هم ايراد گرفته 
بود. حال سرنوشت لوايح پيوس��تن ايران به كنوانسيون 
 )CFT( پالرمو، كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم
و اصاح قانون مبارزه با پولشويي مبهم است. اين سه اليحه 
در كنار مصوبه اصاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم 
ايران را از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي )FATF( خارج 
مي كند؛ اما اگر تا يكماه آينده به تصويب برسد. تاييد آن به 
اعتقاد مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان به 
تغييراتي در مصوبات نياز دارد. ديروز مجمع در نامه خود 
به آيت اهلل جنتي دبير ش��وراي نگهبان درباره ايرادات به 

اليحه اصاح قانون مبارزه با پولشويي نوشت: »در ماده )۵( 
اصاحي از آنجا كه اشخاص مشمول قانون، شامل نهادهاي 
دولتي از جمله شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش 
و نوس��ازي صنايع ايران، بانك مركزي، بيمه مركزي و ... 
مي گردد كه خود ملزم به نظ��ارت بر اجراي اين قانون در 
شركت هاي زيرمجموعه هس��تند و از سويي مي تواند در 
شرايط آتي، مخاطراتي را براي كشور ايجاد كند با بندهاي 
)7(، )۱3( و )22( سياس��ت هاي كل��ي اقتصاد مقاومتي 

مغايرت دارد.«

ابهامدرايراداتمجمعتشخيص
اما ظاهرا ايرادات مجمع تش��خيص مصلحت نظام براي 
نمايندگان مجلس مبهم اس��ت. سخنگوي كميسيون 
حقوقي و قضايي مجلس با طرح پرسش هايي از ابهام در 
ايرادات مجمع به مصوبات مجلس سخن مي گويد. حسن 
نوروزي كه با ايسنا گفت وگو كرده با اشاره به ايرادات مجمع 
تشخيص مصلحت نظام به اليحه اصاح قانون مبارزه با 
پولشويي مي پرسد كه »در كدام قسمت از اين اليحه ايرادي 
در خصوص سياس��ت هاي كلي قضايي يا سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي وجود دارد؟ آيا تعيين مجازات براي كسب 

پول قاچاق و لزوم توضيح براي افرادي كه بيش��تر از يك 
ميليارد داشته باشد منافات با اقتصاد مقاومتي دارد؟ يا اينكه 
به تشكيل شوراي عالي متشكل از سپاه، نيروي انتظامي 
و وزارت خانه هاي اقتصاد و اطاعات براي كنترل مسائل 

مالي اشاره شده با اين سياست ها تضاد دارد؟«
او در ادامه گفت وگو با اشاره به بخشي از اليحه كه در آن به 
لزوم وجود شرايطي براي انتخاب مديران عامل تاكيد شده 
است، از مجمع تشخيص مي خواهد كه بگويد كدام يك 
از موارد با سياس��ت ها متضاد است؟ به گفته نوروزي بايد 
اين ايرادات به كميسيون حقوقي مجلس اعام شود تا در 
جلسه اي با مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي شود و 

در آن شرايط مي توان اصاحات الزم را انجام داد.
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اينكه 
سرنوشت دو اليحه پالرمو و پولشويي به نشست كميسيون 
با اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام گره خورده است، 
گفت: بايد مشخصا هدف آنها را بدانيم؛ قطعا اين فكر كه 
لوايح چهارگانه مرتبط با FATF خطرناك است، درست 
نيست، البته ممكن است بگويند مواد اين لوايح با اقتصاد 
مقاومتي منافات دارد كه در آن زمان بايد در نشس��تي با 
مجمع موارد روشن ش��ود.نوروزي در عين حال گفت كه 

كميته مربوط به بررس��ي لوايح پالرمو و پولشويي هفته 
جاري و يا هفته آينده جلس��ه اي را براي بررسي ايرادات 

مجمع تشخيص برگزار خواهد كرد.

بررسيCFTدرمهرماه
اگرچه سرنوشت پيوس��تن ايران به كنوانسيون پالرمو و 
اصاح قانون مبارزه با پولش��ويي در انتظار تصميم نهايي 
شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام است، اما 
پيوستن ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم 
)CFT ( در گام اول ق��رار دارد و سرنوش��ت آن در مجلس 
مشخص نشده اس��ت. خردادماه امس��ال در يك جلسه 
پرحاش��يه، نمايندگان به تعويق دوماهه بررس��ي اليحه 
پيوس��تن ايران به CFT راي دادند، اما با وجود گذش��ت 
نزديك به يكماه از پايان اين مهلت، همچنان بررسي آن 
در دس��تور كار صحن مجلس قرار نگرفته است. هر چند 
روز گذشته پس از انتشار نامه مجمع تشخيص به شوراي 
نگهبان و داغ ش��دن داستان لوايح مالي، يك عضو هيات 
رييس��ه مجلس اعام كرد كه اليحه پيوس��تن ايران به 
CFT  بعد از تعطيات دو هفته اي مجلس در صحن طرح 
خواهد شد.عليرضا رحيمي گفت كه با توجه به پايان يافتن 

مهلت دو ماهه مسكوت ماندن بررسي اليحه الحاق ايران 
به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم در مجلس و 
اينكه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز نظرش 
را به هيات رييسه اعام كرده است، CFT بعد از تعطيات 
در صحن علني مورد بررسي قرار مي گيرد. او درباره زمان 
بررس��ي ايرادات ش��وراي نگهبان به اليحه اصاح قانون 
مبارزه با پولشويي گفت: مصوبه كميسيون حقوقي درباره 
بررسي ايرادات شوراي نگهبان به اليحه پولشويي هم بعد از 

تعطيات مجلس مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
اينها در حالي است كه روز جمعه، محمود صادقي نماينده 
اصاح طلب مجلس در توييتي اعام كرد كه از   منابع   موثق 
شنيده اس��ت  رهبري   نظر   موافق   خود   را   با   لوايح   مبارزه   با 
  پولشويي   اعام   كرده اند.   خبري كه با واكنش هايي در فضاي 
مجازي مواجه شد و برخي چهره هاي سياسي تندرو، اين 
توييت صادقي را رد كردند و به او تاختند. خردادماه امسال، 
گروه ويژه اقدام مالي )FATF( براي چندمين بار به ايران 
فرصتي چندماهه داده اس��ت كه مهرم��اه پايان مي يابد. 
برخي اعتقاد دارند با عدم تصويب لوايح مالي و قرارگيري 
دوباره ايران در ليست سياه، مشكات ايران در حوزه بانكي 

چندين برابر خواهد شد.

داليل مخالفت دولت با طرح 
تشديد مبارزه با فساد

ن��ی  لما ر پا ن  و مع��ا
رييس جمهور به تشريح 
دليل مخالف��ت دولت با 
طرح تش��ديد مب��ارزه با 
مفاسد اقتصادی پرداخت 
و تاکيد ک��رد: طرحی که 
توسط توسط تعدادی از 
نمايندگان مجلس تهيه و روز چهارشنبه گذشته 
در صحن علنی پارلمان مطرح شد، خلق و ايجاد يک 
تشکيات با در اختيار گرفتن وظايف ذاتی برخی از 
دس��تگا ه های ديگر مانند وزارت اطاعات و نيروی 
انتظامی بود که با اساس��نامه اين نهادها در تناقض 

و تعارض است.
حسينعلی اميری در گفت وگو با ايلنا، درخصوص 
مخالفت دولت با طرح تش��ديد مبارزه با مفاس��د 
اقتصادی که روز چهارشنبه گذشته در صحن علنی 
مجلس مطرح و رد شد، گفت: دولت در بحث مبارزه 
با مفاسد قطعا از هر طرحی که معطوف به آن باشد، 

حمايت کرده و با آن موافق است.
او ادام��ه داد: طرح��ی که توس��ط تع��دادی از 
نمايندگان مجلس تهيه و روز چهارشنبه گذشته 
در صحن علنی پارلمان مطرح شد، خلق و ايجاد 
يک تش��کيات با در اختيار گرفتن وظايف ذاتی 
برخی از دستگا ه های ديگر مانند وزارت اطاعات 
و نيروی انتظامی بود که با اساس��نامه اين نهادها 
در تناقض و تعارض است.عضو دولت تدبير و اميد 
با اشاره به قانون اساس��ی اظهار داشت: آنچه در 
قانون اساس��ی مورد تاکيد قرار گرفته تشکيات 

اداری متناسب است. 

تهيه گزارش از کاالهای 
توقيفی ناشی از قاچاق

 وزي��ر کش��ور و نماينده 
رييس جمهوری در ستاد 
مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز 
از س��ازمان جم��ع آوری 
و فروش ام��وال تمليکی 
خواست گزارش دقيق از 
کاالهای توقيفی ناش��ی 

از قاچاق برای تصميم گيری به اين ستاد ارائه کند.
به گزارش »تع��ادل« از پايگاه اطاع رس��انی وزارت 
کشور، »عبدالرضا رحمانی فضلی« در يکصد و بيست 
و يکمين جلس��ه س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز، 
خواستار ارائه گزارش کاملی از عملکرد دستگاه ها در 
ايجاد سامانه ها و بارگذاری اطاعات در سامانه های 
نظارتی جهت ارائه به رييس جمهوری شد.رحمانی 
فضلی استقرار ۵ دستگاه جديد ايکس ری در مبادی 
رسمی گمرکات از ابتدای سال جاری تاکنون را اقدامی 
مناسب در جهت کشف و مبارزه با قاچاق کاال دانست 
و افزود: مجاری نفوذ و ورود قاچاق کاال در مناطق آزاد 
بايد شناسايی و نسبت به رفع اين مجاری فساد اقدام 
قاطع شود.وزير کشور گفت: برای جلوگيری از قاچاق 
سوخت به خارج از کشور بايد تصميمات مناسب اتخاذ 
کنيم بر همين اساس کارگروه ويژه ای برای تصميم 
گيری بدين منظور در اسرع وقت تشکيل شود. نماينده 
رييس جمهوری در س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
اظهار داشت: در تصميم گيری ها از ظرفيت نهادهای 
مردمی استفاده کنيد، همچنين اجرای کار را در ميدان 
به اتاق های بازرگانی واگذار کنيد و دولت و نهادها صرفا 
بر اجرا نظارت داشته باشند چرا که اولين مسووليت 

بايد با اصناف و اتحاديه اتاق های بازرگانی باشد.

اصولگرايان نمي توانند 
پاسخگوي مطالبات مردم باشند
رييس فراكس��يون اميد با 
بي��ان اينكه كس��انيكه در 
انتخابات س��ال ۸۴ و ۸۸ از 
نام��زد انتخاباتي خ��ود در 
انتخابات رياست جمهوري 
حمايت كردند حاضر نيستند 
از عملك��رد كانديداي مورد 
حمايت خود دفاع كنند و اين نوع رفتار اوج بي صداقتي و 
شفاف نبودن با مردم است.محمدرضا عارف قائم به شخص 
بودن احزاب را يكي از چالش هاي اصلي كاركرد حزبي در 
كشور دانست و خاطرنشان كرد: اگر در كشور چند حزب 
فراگير داشتيم ضرورتي به تشكيل جبهه هايي همچون 
ش��وراي عالي سياس��ت گذاري اصاح طلبان احساس 
نمي شد البته در آينده چاره اي جز تشكيل احزاب فراگير 
نداريم و بايد نخبگان و احزاب به اين سمت حركت كرده و 
تاش كنند بر اساس مشتركات و با هدف انسجام بخشي، 
رسيدن به احزاب فراگير را پيگيري كنند.عارف تاكيد كرد: 
رقيب جريان اصاحات نشان داد نمي تواند پاسخگوي 
مطالبات مردم باشد در حاليكه اصاح طلبان كارآمدي 
خود را در ادوار مختلف نشان دادند. وي به تاش برخي 
جريانات براي حذف اصاح طلبان و تحميل فاصله بين اين 
جريان سياسي با حاكميت بعد از حوادث سال ۸۸ اشاره 
كرد و گفت: در دهه 9۰ با وجود تاشهايي كه براي حذف 
اصاح طلبان از حاكميت انجام شد اما با تشخيص درست 
راه و مسير، جريان اصاح طلب بعد از يك دوره رخوت و 
عزلت نشيني كه بخشي از آن به دليل فشارها و تهديدهاي 
صورت گرفته به اين جريان تحميل شد در انتخابات سال 
92 فعاالن��ه حضور پيدا كرد و مانع از تداوم عقب گرد در 

اهداف انقاب شد.

 توضيحات يك نماينده 
درباره طرح عفو عمومي

عضو كميسيون حقوقي 
و قضاي��ي مجلس ضمن 
توضيح درباره طرح عفو 
عمومي كه قرار است در 
صحن علني مجلس مورد 
بررسي قرار گيرد، گفت: 
در طرح جديد، حبس ابد 
و مجازات اعدام تعزيري را به حبس تعزيري درجه 
يك تبديل كرديم. محمدجواد فتحي در خصوص 
طرح عفو عمومي كه توسط تعدادي از نمايندگان 
مجلس ارايه و بناس��ت با قيد دو فوريت در صحن 
علني به راي گذاشته ش��ود، گفت: مدعي العموم 
جايي وارد مي ش��ود ك��ه جنبه عموم��ي جرم را 
بخواهد دنبال كند. جنبه خصوصي با شاكي است. 
در اين ط��رح گفتيم عفو عموم��ي مربوط به اين 
جنبه عمومي جرم اس��ت؛ يعني براي كساني كه 
مرتكب جرمي شده اند كه شاكي خصوصي ندارند، 
دادستان حق اقامه تعقيب را ندارد و آنها مشمول 
عفو ق��رار مي گيرند. وي در ادامه گفت: در صورت 
تصويب اين طرح، چه آنهايي كه متهم هس��تند، 
چه آنهايي كه محكوم هس��تند و حكم برايش��ان 
صادر شده اس��ت. يعني بر اساس اين قانون حكم 
بااثر مي ش��ود؛ اگر زنداني هستند آزاد مي شوند، 
اگر بايد ش��اق بخورند نمي خورن��د اگر مدتي از 
محكوميتشان گذشته باش��د، بايد آزاد شوند. اگر 
محكوميتشان طي شده، آثار تبعي محكوميت از 
بين مي رود و سوء پيش��ينه كيفري در مورد آنها 
لحاظ نخواهد شد. اينها آثار عفو عمومي است كه 

در حقوق بحث مي شود. 

تغيير موگريني اتفاق 
غيرمترقبه اي نيست

رييس گروه روابط مجلس 
شوراي اسامي با پارلمان 
اروپا در واكنش به آمادگي 
موگريني براي ترك سمت 
خود از اتحادي��ه اروپا، اين 
اتفاق را جزئي از روال عادي 
و معمول��ي اي��ن اتحاديه 
دانست و تاكيد كرد كه قرار نيست اتفاق غيرمترقبه اي 
رخ دهد.كاظم جالي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به 
اظهارات موگريني مسوول سياست خارجي اتحاديه 
اروپا در افتتاحيه اجاس سفراي اتحاديه اروپا مبني بر 
اينكه كارها را بايد پيش ببرم تا نفر بعدي كه كارها را از 
من تحويل مي گيرد بتواند تاثيرگذاري مناسبي داشته 
باش��د، گفت كه اين صحبت ها درباره انتخابات سال 
آينده اتحاديه اروپا است.وي يادآور شد: تركيب پارلمان 
و كميس��يون اروپا هر ۵ سال يك بار تغيير مي كند لذا 
انتخابات س��ال آينده روند عادي و معمولي است.اين 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
در خصوص تغيير رييس كميس��يون اروپا نيز گفت: 
اين تغيير هم اتفاق غيرمترقبه اي نيست. البته ممكن 
است ش��وراي اروپا بخواهد بار ديگر خانم موگريني را 
انتخاب كند كه اين بحث ديگري است.جالي در ادامه 
با يادآوري اينكه دوره فعلي پارلمان اروپا در ماه مه 2۰۱9 
)خرداد 9۸( پايان مي يابد، گفت: دوره كميسيون فعلي 
اروپا نيز در اكتبر 2۰۱9 )آبان 9۸( به پايان مي رس��د.

نايب رييس اتحاديه بين المجالس جهاني در پايان اظهار 
كرد: شوراي اروپا در سطح سران و پارلمان اروپا طي يك 
فرايند رييس كميسيون و كميسيونرهاي جديد را براي 

دوره 2۰۱9 به بعد معرفي،  انتخاب و تصويب مي كند.
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مركز پژوهش هاي مجلس بررسي كرد

8 مانع واگذاري طرح هاي عمراني
گروه اقتصاد كالن    

بررسي هاي كارشناس��ان مركز پژوهش هاي مجلس 
از وضعي��ت طرح ه��اي عمراني نيمه تمام و ش��رايط 
واگذاري يا مشاركت بخش خصوصي در آنها از طريق 
تحليل قوانين و مقررات و نيز حضور در فضاهاي كاري 
و جلس��ات مش��ترك با فعاالن بخش خصوصي و نيز 
مديران و متوليان بخش عمومي، طي دو ساله منتهي 
به ش��هريورماه ۱۳۹۶ نشان مي دهد كه 8 مانع اصلي 
براي واگذاري يا مش��اركت بخش خصوصي در انواع 
مختلف طرح هاي عمراني وجود دارد. اين موانع شامل 
»عدم وضوح وضعيت و مشخصات اكثر قريب به اتفاق 
پروژه هاي نيمه تمام«، »ب��ي اطالعي يا ابهام فعاالن 
صنعت احداث نسبت به روندهاي واگذاري و مشاركت 
پروژه ها«، »تجربه نداشتن پيمانكاران و بازيگران در 
روش واگ��ذاري پروژه ها به آنان يا مش��اركت آنان در 
اجراي پروژه هاي«، »آشنا نبودن دستگاه هاي نظارتي 
و اجرايي با روش هاي جديد )اجرا از طريق واگذاري و 
مش��اركت( «، » عدم استفاده مناسب از ظرفيت هاي 
قوانين موجود«، » بازگشت مالي نامناسب پروژه ها و 
نبود محرك اقتصادي براي مشاركت در آنها«، »عدم 
اعتماد سرمايه گذاران به علت سابقه رفتار تعهدناپذير 
و پيش بيني ناپذير دولت« و »عدم اعتماد دستگاه هاي 
اجرايي به تداوم خط مشي واگذاري يا مشاركت و باور 
آنان به موقت بودن اين رويكرد« مي ش��ود. بر اساس 
گزارشي كه اين نهاد رسمي پژوهشي منتشر كرده براي 
حل برخي از مسائل پيش گفته بايد راهكارهايي مانند 
تصويب قانون جامع براي مسائل مرتبط با طرح هاي 
عمراني و واگذاري آنها، طراحي مجموعه اي منسجم از 
آيين نامه ها و بخشنامه هاي كارآمد، اصالح سريع قانون 
برگزاري مناقصات و آيين نامه هاي اجرايي آن و اصالح 
جام��ع قانون آيين نامه معام��الت دولتي و آيين نامه 
تضمين معامالت دولتي در دستور كار دولت قرار گيرد.

  وضعيت طرح هاي عمراني سال 96
به گزارش »تعادل« مركز پژوهش هاي مجلس با توجه 
به اهميت مساله طرح هاي عمراني نيمه تمام در كشور 
و توجه دستگاه ها و مقامات مختلف اجرايي، نظارتي 
و تقنيني كشور در س��اليان اخير به موضوع واگذاري 
طرح هاي عمران��ي نيمه تمام به بخ��ش خصوصي، 
مطالعه اي به منظور بررس��ي موانع و راهكارهاي اين 

موضوع انجام شده است. 
اين گ��زارش با بررس��ي فصول مختل��ف طرح هاي 
عمراني )براساس دس��ته بندي اليحه بودجه ۱۳۹۶( 
هشت فصل »حمل ونقل«، »منابع آب«، »كشاورزي 
و منابع طبيعي«، »آب و فاضالب«، »توسعه و خدمات 
شهري، روس��تايي و عش��ايري»، انرژي«، »درمان« 
و »آم��وزش عالي« انتخاب ش��ده اند ك��ه بيش از 70 
درصد اعتبارات تملك دارايي هاي س��رمايه اي اليحه 
بودجه سال ۱۳۹۶ و قريب ۹0 درصد از مانده اعتبارات 
سال هاي بعد طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي را 
به خود اختصاص داده اند. اعتبارات تملك دارايي هاي 
سرمايه اي در اليحه بودجه س��ال ۹۶ حدود ۶۳ هزار 
ميليارد تومان بوده است كه در قالب فصول مختلف، بين 

طرح هاي ملي و استاني توزيع شده است. 
رفع موانع واگذاري 8 فصل اصلي گفته شده مي تواند 
بخش اعظم معضل طرح هاي عمراني را حل كند. اين 
گزارش در ادامه با استفاده از نظرات دستگاه هاي دولتي، 
خبرگان و بخ��ش خصوصي مرتبط ب��ا فصول فوق، 
موانع واگذاري يا مشاركت بخش خصوصي در اجراي 
طرح هاي مذكور بررسي شده و بر اين مبنا راهكارهايي 

براي واگذاري و مشاركت ارايه شده است. 
گزارش ياد شده ابتدا تصويري از اعتبارات اختصاص 
يافته به طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي )غير از 
رديف هاي متفرقه( در اليحه بودجه ۱۳۹۶ ارايه كرده 

است. با توجه به تقسيم بندي وظايف دولت برحسب 
امور و فص��ول، در اين بخش مجموع اعتبار طرح هاي 
تملك دارايي هاي س��رمايه اي هريك از امور و فصول، 
تعداد طرح هاي ملي و استاني ويژه آنها و مانده اعتبار 
براي اتمام آن طرح ها به تفكيك آورده ش��ده اس��ت. 
در اليحه بودجه ۱۳۹۶ اعتب��ارات تملك دارايي هاي 
سرمايه اي ۶2 هزار و 70۹ ميليارد تومان و تقريبا معادل 
۱۹ درصد مصارف بودجه عمومي دولت است. در حدود 
۶۱ درصد از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي در 
جدول ۶ اليحه بودجه برطب��ق امور و فصول مربوطه 
طبقه بندي شده و نزديك ۴0 درصد آن در رديف هاي 
متفرقه آمده است. اعتبارات طبقه بندي شده در جدول 
۶ اليحه كه مبلغي برابر با ۳8 هزار و 7۹0 ميليارد تومان 
است، به دو گروه عمده اعتبارات ملي و استاني تقسيم 
مي ش��ود. اعتبارات ملي برابر ۳0 هزار و 7۹0 ميليارد 
تومان است كه در 2۶۶۵ طرح )200۳ طرح ملي و ۶۶2 

طرح استاني ويژه اختصاص يافته است. 
بيش��ترين مقدار اعتبارات اختصاص يافته، مربوط به 
طرح هاي امور اقتصادي با اعتبار ۱8 هزار ۱7۹ ميليارد 
تومان اس��ت. اعتبارات اين امور ۵۹ درصد از مجموع 
اعتبارات تملك دارايي هاي س��رمايه اي ملي س��ال 
۱۳۹۶ اس��ت. امور مسكن، عمران شهري و روستايي 
نيز با سهم ۱2 درصد از مجموع اعتبارات سال ۱۳۹۶ 
)در مجموع امور ده گانه( بعد از امور اقتصادي در جايگاه 

دوم قرار دارد.
بيش��ترين تع��داد طرح ه��اي تمل��ك دارايي ه��اي 
س��رمايه اي )مجم��وع مل��ي و وي��ژه اس��تاني ني��ز 
 به امور اقتص��ادي ب��ا ۱0۳8 طرح اختص��اص دارد.
 از منظ��ر »اعتبار مورد ني��از براي خاتم��ه« نيز امور 
اقتصادي، امور مس��كن، عمران ش��هري و روستايي 
و ام��ور فرهن��گ، تربيت بدن��ي و گردش��گري ب��ه 
ترتي��ب ب��ا 222 و ۴۹۳ ه��زار ميلي��ارد توم��ان 
 باالتري��ن اعتب��ار را براي اتم��ام طرح ها ني��از دارند.

اي��ن گ��زارش در ادامه نگاه��ي به اعتب��ارات تملك 
دارايي هاي سرمايه اي اختصاص يافته به فصول مختلف 
در اليحه بودجه ۱۳۹۶ داشته كه بر اساس آن بيشترين 
اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي با اعتباري برابر 7 
هزار ۳۹7 ميليارد تومان به فصل حمل و نقل اختصاص 
داده شده است. اين فصل 2۴ درصد از كل اعتبارات ملي 
سال ۱۳۹۶ را به خود اختصاص داده است. فصول منابع 
آب و كشاورزي و منابع طبيعي به ترتيب با سهم ۱۵ و 
۱۳ درصد كل اعتبارات ملي ۱۳۹۶ در رتبه هاي دوم 
و سوم قرار دارند.همچنين بيشترين تعداد طرح هاي 
تملك دارايي هاي سرمايه اي )مجموع ملي و استاني 
ويژه مربوط به فصول منابع آب با ۴۹۴ طرح، آموزش 
عالي با ۴۴8 طرح و حمل و نقل با ۳02 طرح اس��ت. از 
منظر حجم اعتبار مورد نياز براي خاتمه طرح ها فصل 
حمل ونقل با اعتبار مورد نياز برابر ۱27 هزار ميليارد 
تومان بيش��ترين اعتبار را براي اتمام طرح هاي خود 
نياز دارد. فصول ان��رژي و منابع آب به ترتيب با اعتبار 
مورد نياز ۳8 و ۳۳ هزار ميليارد تومان در جايگاه دوم 
و س��وم قرار دارند. مجموع اعتبارات س��ال ۱۳۹۶ در 
هفت فصل »حمل ونقل«، »منابع آب«، »كشاورزي و 
منابع طبيعي«، »آب و فاضالب«، »توسعه و خدمات 
شهري، روستايي و عش��ايري«، »انرژي« و »آموزش 
عالي« بيش از 70 درصد اعتبارات تملك دارايي هاي 
سرمايه اي اليحه بودجه سال ۱۳۹۶ و قريب ۹0 درصد 
از مان��ده اعتبارات س��ال هاي بع��د طرح هاي تملك 
دارايي هاي سرمايه اي را تشكيل مي دهند. بر همين 
اساس گفته شده كه بايد مطالعات را با تمركز بر همين 

بخش ها ادامه داد.

  موانع واگذاري و مشاركت
براساس اطالعاتي كه از فصول مختلف طرح هاي نيمه 

تمام وجود داشته است، فصولي به عنوان فصول داراي 
اولويت تعيين ش��ده اند. اين فص��ول منتخب درواقع 
مهم ترين بخش ه��ا از لحاظ كمي )ب��اال بودن حجم 
اعتبارات( و نيز كيفي پتانس��يل جذب سرمايه گذار 
هس��تند. مركز پژوهش هاي مجلس در اين گزارش 
به نتايج جلس��ات كارشناس��ي با ذي نفعان دولتي و 
خصوصي فعال در اين حوزه كه در آن موانع واگذاري 
و مش��اركت در طرح هاي نيمه تم��ام عمراني در اين 
فصول احصا و راهكارهايي براي آن پيش��نهاد ش��ده، 

پرداخته است.
بررس��ي و تحليل موانع و راهكارهاي شناسايي شده 
براي فصول منتخب مختلف نشان مي دهد كه برخي 
از موانع در اغلب پروژه ها و فصول وجود دارد كه در اين 
گزارش به مهم ترين آنها كه ميان فصول مشترك است، 
اشاره شده است. عدم كفايت اطالعات فني و اقتصادي 
طرح ها يكي از اين موانع اس��ت كه گفته شده ناشي از 
تعريف طرح ها به علل غير كارشناسي و خارج از نظام 
يكپارچه آمايش سرزمين است و اينكه در برخي موارد 
توليد اطالع��ات دقيق، در عمل داللت ب��ر عدم لزوم 

احداث پروژه خواهد داشت
دومين مانع فقدان چارچوب اس��تاندارد گزارش هاي 
توجيهي كه موجب عدم ام��كان ارزيابي بانك ها و در 
نتيجه عدم اطمينان بانك ها براي تأمين مالي مي شود. 
به بيان ديگر در بسياري از اين طرح ها مطالعات ناكافي 
و حتي نادرست براي كوچك نمايي هزينه ها و بزرگ 

نمايي دستاوردها در بسياري از طرح ها وجود دارد.
افزايش حجم پروژه در طول دوره احداث و فربه شدن 
دايمي طرح ها، همان مطالعات س��طحي اوليه را نيز 
نقض كرده و طرح ها را هرچه نامناسب تر ساخته است. 

يكي ديگر از مشكالت اين طرح ها تعارض منافع اداري 
مديران مرتب��ط و ميداني دولت ب��ا روش واگذاري و 
مشاركت است كه موجب كاهش اختيارات و امكانات 

در دسترس آنان خواهد شد.
از نظر اين گ��زارش تعارض منافع مالي بدنه دولت كه 
براي اجراي پروژه ها، اقدام به تش��كيل انواع ش��ركت 
تعاوني و ديگر تشكيالت اقماري كرده اند، يكي ديگر 
از اين موانع اس��ت كه به گفته آن فقط در صورت باقي 
ماندن پروژه ها در بخش دولتي، اين تشكيالت اقماري 
مي توانند ارت��زاق كنند و در صورت انت��زاع پروژه ها، 
اين تش��كيالت قادر به بق��ا در فض��اي رقابتي بدون 
رانت نخواهند بود. امكان معامله تشكيالت اقماري با 
دستگاه هاي دولتي وابسته، مهم ترين انگيزه مانع تراشي 
مديران دستگاه )كه در عين حال سهامدار تشكيالت 

اقماري هستند( در مسير واگذاري هاست.
 بر اس��اس اين گزارش يكي ديگ��ر از موانع واگذاري 
طرح ها به رويكرد غالب مديران دولت برمي گردد كه در 
آن فقط پروژه هايي را كه خودشان صالح بدانند براي 
واگذاري اطالع رس��اني مي كنند. در حالي كه بخش 
خصوصي بهتر صالح س��رمايه خود را مي داند و بايد 
اطالعات همه طرح ها در اختيارش قرار گيرد تا خودش 

اقدام كند و پيشنهاد بدهد.
عدم اطالع و آش��نايي كافي مديران و كارشناس��ان 
دستگاه هاي اجرايي، مديريتي و نيز نظارتي با دانش 
و تخصص واگذاري يا مش��اركت بخش خصوصي در 
پروژه ها، عدم وجود قوانين و مقررات جامع، س��ازگار، 
دايمي و قابل شناس��ايي و دسترسي در البه الي انبوه 
قوانين و مقررات چند ده ساله كشور، عدم دسترسي 
سرمايه گذاران به اطالعات مربوط به روندها و روش هاي 

واگذاري پ��روژه از جمل��ه روش هاي تأمي��ن مالي و 
قراردادي، مدل هاي مالي و تضامين و همينطور عدم 
دسترسي آنها به اطالعات فني و اقتصادي پروژه هاي 
قابل واگذاري و مش��اركت، نبود بسترهاي معامالتي 
شفاف كه ادامه روابط غير شفاف را امكان پذير مي سازد 
و در نهاي��ت ناكافي بودن قوانين متع��ددي كه براي 
اطالع رساني معامالت وضع شده اند )مانند ماده )2۳( 
»قانون برگزاري مناقصات« و بند »ب« ماده )۳( »قانون 
ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد«( از ديگر 
موانع واگذاري طرح هاي نيمه تمام هستند كه در اين 

گزارش به آنها اشاره شده است.

  راهكارهاي واگذاري
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس پس از شناس��ايي 
موانع واگذاري، اقداماتي را به عنوان راهكارهاي فراگير 
براي واگذاري حداكثري پروژه هاي نيمه تمام توصيه 
كرده كه بنا به گفته آنها بايد در دستور كار دولت قرار 

گيرد.
ممنوعي��ت معامله و واس��پاري ام��ور و قراردادهاي 
دس��تگاه هاي دولتي ب��ه انواع مختلف ش��ركت ها و 
تش��كيالت اقماري خود، ايجاد انگي��زه كافي براي 
مدي��ران، متصدي��ان و ذي نفعان كنون��ي طرح ها و 
پروژه ها از طريق ايجاد روش��ي براي بازگشت منابع 
صرفه جويي شده حاصل از سرمايه گذاري با مشاركت 
بخش خصوصي، تجميع و تنقيح مجموعه مقررات 
مرتبط و موثر بر مش��اركت يا واگ��ذاري طرح ها در 
يك قان��ون جامع؛ با حفظ تم��ام ظرفيت هاي قبلي 
ايجاد شده و نيز توسعه و تثبيت ظرفيت هاي جديد 
ب��ا بهره گيري از تج��ارب بخش هاي پيش��تاز مانند 
حمل و نقل و آب و فاضالب(، انجام برخي اصالحات 
موردي و مشخص در قانون برگزاري مناقصات براي 
هماهنگي با روش هاي واگذاري و مشاركت و بالفاصله 
اصالح آيي��ن نامه ه��اي مربوطه در دول��ت، اصالح 
قوانين و مقررات تضمينات با اصالح قانون آيين نامه 
معامالت دولتي و نيز قانون تنظيم بخشي از مقررات 
دولت، بالفاصله تدوي��ن آيين نامه مربوطه در دولت 
از مهم تري��ن راهكارهاي ارايه ش��ده در اين گزارش 

محسوب مي شوند.

عضو كميسيون برنامه مجلس گفت: در بودجه سال 
۹7 قرار ب��ود در ۳0 درصد از دس��تگاه هاي اجرايي، 
بودجه ري��زي مبتن��ي بر عملكرد باش��د ك��ه بعد از 
تعطيالت مجلس، عملكرداين دستگاه ها را بررسي 
مي كنيم. محمد خدابخشي با بيان اينكه بودجه ريزي 
مبتني بر عملكرد حكم قانوني است، اظهار كرد: دولت 

در برنامه ششم توس��عه كشور مكلف به اجراي نظام 
بودجه ريزي مبتني بر عملكرد شده است.

عضو كميس��يون برنام��ه و بودجه مجل��س افزود: 
بودجه ريزي مبتني بر عملكرد يكي از پيشرفته ترين 
نظام هاي بودجه ريزي در دنيا اس��ت و دولت مكلف 
اس��ت تا پاي��ان برنامه شش��م، بودجه ص��د در صد 

دستگاه هاي اجرايي و واحدهاي عملياتي را مبتني بر 
عملكرد تنظيم كند. وي ادامه داد: در بودجه سال ۹7 
هم قرار بر اجراي بودجه ريزي بر اس��اس عملكرد در 
۳0 درصد از دستگاه هاي اجرايي و واحدهاي عملياتي 
بود كه بعد از تعطيالت مجلس، گزارش عملكرد اين 

دستگاه ها را از سازمان برنامه و بودجه مي گيريم.

خدابخشي با بيان اينكه مجلس مصمم به اجراي اين 
نوع بودجه ريزي است و از آن حمايت نيز مي كند، به 
ايسنا اظهار كرد: دربودجه سال ۹8 قطعا به تعداد اين 
دستگاه ها افزوده خواهد شد زيرا اجراي بودجه ريزي 
مبتني بر عملكرد ن��ه تنها منجر به كاهش هدررفت 
منابع و ارتقاء كارايي و بهره وري دستگاه ها مي شود 

بلكه به افزايش شفافيت نيز كمك مي كند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تاكيد كرد: اگر 
ساليان گذشته نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد 
در كشور اجرا مي شد شاهد افزايش كارآمدي و حل 
مشكالت براي پاسخ گويي به اقش��ار مختلف مانند 

بازنشستگان و فرهنگيان بوديم.

بودجه ريزي مبتني بر عملكرد بعد از تعطيالت مجلس بررسي مي شود
عضو كميسيون برنامه مجلس:

سياست انكار جواب نمي دهد
رضا اميدي با بيان اينكه ما در سياس��ت گذاري هاي 
اقتصادي بايد از يكس��ري از سياست هاي غلط خود 
بازگرديم، اظهار كرد: ما بايد بپذيريم كه تجاري سازي 
آموزش و بهداشت و كااليي كردن اساسي ترين حقوق 
اجتماعي باعث آس��يب ديدن جامعه خواهد شد. اين 
تجاري س��ازي در حوزه هاي آموزش و بهداشت حتي 
باعث ناكارآمدتر كردن اين حوزه ها هم شده است. در 
برخي از كشورها كه مثال نظام بازنشستگي شان را به 
سمت خصوصي سازي برده اند بعد از چند سال متوجه 
اشتباه خود شده اند و دوباره سيستم را به حالت قبلي 
خ��ود برگردانده اند. براي مثال در كش��ور آلمان نظام 
بيمه اي را با نظام سالمت تركيب كردند كه بعد از چند 
سال كه متوجه اشتباهشان شدند آن را به حالت قبل 
برگرداندند.  وي با بيان اينكه متاسفانه سياست گذاران 
ما به جاي استراتژي بازگش��ت و پذيرش اشتباهات، 
استراتژي انكار دارند، به ايسنا اظهار كرد: مطالعاتي كه 
در حوزه مسكن انجام شده نشان مي دهد كه اتفاقاتي 

كه در ۱2 ماه اخير در حوزه مسكن در حوزه دسترسي به 
مسكن اتفاق افتاده پيامدهايي معادل هشت ساله دوره 
احمدي نژاد داشته است. ضريب دسترسي به مسكن در 
دوره ۱2 ماهه گذشته هفت و نيم سال افزايش داشته 
است در حالي كه در دوره احمدي نژاد ضريب دسترسي 

چهار سال افزايش را تجربه كرد.
 اين استاد دانشگاه با اشاره به توافق انجام شده موسوم 
به برجام هم اظهار كرد: واقعيت اين اس��ت كه منافع 
حاصل از برجام هم تنها به نفع برخي از طبقات باالي 
س��اكن در كالنش��هرها بود و طبقات ك��م برخوردار 
كمترين نفع را از آن داشته اند كه اين يعني اينكه اگر 
حت��ي برجام هم به هم نمي خورد اي��ن ناكارآمدي ها 

باالخره خود را نشان مي داد.
اميدي در ادامه به برخي برنامه ايجاد اشتغال در جوامع 
مختلف هم اشاره كرد و گفت: در برخي مناطق مانند 
هند دولت برنامه هاي مشاغل عمومي را اجرا مي كند. 
به اين صورت كه براي هر شهروند ۱00 روز كار را تامين 

مي أكند و معادل آن را حقوق حداقلي پرداخت مي كند. 
اينگونه برنامه ها هم براي ايران قابل اجرا هس��تند، اما 
واقعيت اين است كه ما در ايران نيازمند تغيير پارادايم 
و مسير در برخي از حوزه ها هستيم كه يكي از آن حوزه 
سياست است.  وي با بيان اينكه همبستگي اجتماعي 
دو بال دارد گفت كه يكي از اين بال ها مس��اله تقويت 
پيوندهاي اجتماعي و ديگري مساله عدالت اجتماعي 
است. به همين خاطر سياس��ت گذاري ها هم بايد به 
نحوي باش��د كه هم كاهش حداكثري در نابرابري ها 
را به وج��ود بياورد و هم اينكه ائتالف هاي اجتماعي را 
گسترده تر كند؛ در حالي كه سياست هاي اخذ شده ما 

تقريبا برعكس اين محورها بوده است.
 اين استاد دانشگاه در پايان با بيان اينكه ما با يك نوع 
اعيان سازي در حوزه هاي مختلف مواجه هستيم اظهار 
كرد: اين شكاف هاي بزرگ اجتماعي بين درصدي كم 
با بقيه افراد جامعه مي تواند باعث كاهش بيش از پيش 

همبستگي هاي اجتماعي شود.

يك كارشناس اقتصادي:

بودجه

 پايان عمر امضاهاي طاليي
با دولت الكترونيك

خانه ملت         نايب رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي، گفت: دولت الكترونيك 
در ايران تاكنون نتوانس��ته سيستم را جايگزين 

نقش اشخاص در انجام امور اداري كند.
سيد حسن حسيني شاهرودي درباره لزوم توجه 
به دولت الكترونيك، گفت: ش��فافيت در دنيا با 
قانون و اجراي سيستمي قانون به دست مي آيد 
بنابراين براي مبارزه با فس��اد بايد از سيس��تم 

استفاده شود.
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي، افزود: سالمت اداري، عدالت، شفافيت 
و نبود فساد و تبعيض ناشي از اجراي صحيح قانون 
در كشورهاي پيشرفته است و نقش اشخاص در 

اجراي قانون به حداقل مي رسد.
نماينده مردم شاهرود و ميامي در مجلس ادامه 
داد: به كارگي��ري صندوق مكاني��زه فروش يك 
نمونه از توجه ب��ه دولت الكتروني��ك در حوزه 
مالياتي است و باعث مي شود بصورت سيستمي 
كارها انجام ش��ود و در نهايت عدالت مالياتي را 

در پي دارد.
حسيني ش��اهرودي در ادامه گفت وگوي خود 
با خبرنگار خبرگ��زاري خانه ملت ب��ا تاكيد بر 
پيشگيري از ايجاد رانت در اقتصاد گفت: اينكه قوه 
تشخيص از اشخاص به سيستم انتقال يابد از رانت 

و اصطالحا امضاي طاليي جلوگيري مي كند.
وي اف��زود: امض��اي طاليي رانتي اس��ت كه در 
اختي��ار افراد قرار مي گي��رد و اين امضا حتي در 
سطح مديران و كارشناسان ادارات است چرا كه 
اگر امضا نشود كارها با دشواري روبرو مي شود و 
بايد پذيرفت دولت الكترونيك در ايران تاكنون 
نتوانسته سيستم را جايگزين نقش اشخاص در 

انجام امور اداري كند.
حس��يني ش��اهرودي ادامه داد: نقص سيستم، 
جامع نبودن سيستم و لينك نبودن سيستم ها و 
سامانه ها از علل عملكرد ضعيف دولت الكترونيك 
است و در اين راستا بايد دستگاه متولي با قدرت 
و اختيار باال تشكيل شود تا ابر سامانه پروژه دولت 
الكترونيك را پيگيري كند. نايب رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اس��المي، يادآور شد: 
بايد مس��ووالن مربوطه در خصوص روند دولت 

الكترونيك پاسخگو باشند و گزارش ارايه كنند.

دادگاه مفسدان اقتصادي 
ُمسكن موقت است

ايسنا        يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
گفت: تا وقتي زيرساخت هاي اقتصادي كشور را 
تصحيح نكنيم، حتي علني برگزار شدن دادگاه  
مفس��دان اقتصادي در بين مردم به عنوان يك 

نمايش ديده مي شود.
معصومه آقاپور عليش��اهي درخص��وص تاثير 
برگزاري علني دادگاه  مفس��دان و اخالل گران 
اقتصادي بر بازار، اظهار داشت: اينگونه موارد نقش 
يك ُمسكن موقت را بازي مي كند و مي تواند يك 
امنيت رواني خيلي كم را به دنبال داشته باشد، اما 
مهم زير ساخت هاي اقتصادي كشور است، تا اين 
زير ساخت ها را تصحيح نكنيم، حتي علني برگزار 
شدن اين دادگاه ها به عنوان يك نمايش در بين 

مردم ديده مي شود.
وي تصريح كرد: ش��ايد برگ��زاري دادگاه ها در 
چند ماه پيش تاثيري داش��ت ولي فكر نكنم در 
وضعيت فعلي تاثيري داش��ته باش��د و كاري از 

پيش نخواهد برد.
نماينده مردم شبستر در مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه » اينگونه محاكمه مفسدان، وضعيت 
را بدتر مي كند« گفت: اگر اين دانه درش��ت ها را 
برجس��ته كنيم، با ايجاد رعب و وحشت موجب 
مي شويم تعداد محدودي از آنها هم كه در توليد 
فعاليت و سرمايه گذاري مي كنند يا پول هاي خود 
را از گردش خارج كنند يا خودشان از كشور بروند.
آقاپور عنوان كرد: يكي از مش��كالت اساسي ما 
موضوع بروكراسي و عدم تصميم گيري متمركز 
در كش��ور اس��ت، به نظر من بايد معاونين وزرا، 

مديران مياني و كارشناسان را محاكمه كنيم.

  از نظ�ر اين گزارش تعارض منافع مالي بدنه دولت كه براي اجراي پروژه ها، اقدام به تش�كيل 
انواع شركت تعاوني و ديگر تشكيالت اقماري كرده اند، يكي ديگر از اين موانع است كه به گفته 
آن فقط در صورت باقي ماندن پروژه ها در بخش دولتي، اين تشكيالت اقماري مي توانند ارتزاق 
كنند و در صورت انتزاع پروژه ها، اين تشكيالت قادر به بقا در فضاي رقابتي بدون رانت نخواهند 
بود. امكان معامله تشكيالت اقماري با دستگاه هاي دولتي وابسته، مهم ترين انگيزه مانع تراشي 
مديران دستگاه )كه در عين حال سهامدار تشكيالت اقماري هستند( در مسير واگذاري هاست

برش

 خريد تجهيزات پزشكي داراي
توليد مشابه داخل مجاز شد

بر اس��اس اع��الم گم��رك، خري��د ملزومات و 
تجهيزات پزشكي به دليل ش��رايط ضروري در 
كشور از تصويب نامه ممنوعيت خريد كاالهاي 

خارجي داراي مشابه توليد داخل مستثني شد.
خريد ملزوم��ات و تجهيزات پزش��كي به دليل 
شرايط ضروري در كشور از تصويب نامه ممنوعيت 
خريد كاالهاي خارجي داراي مشابه توليد داخل 
مستثني ش��د. اس��حاق جهانگيري معاون اول 
رييس جمهور در اين ارتباط با ارس��ال تصويب 
نامه هيئت وزيران به وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشكي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
سازمان برنامه بودجه اعالم كرد: هيات وزيران در 
جلسه ۱۴ شهريور ۹7 به پيشنهاد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و اصل يك صد و س��ي و هشتم 
قانوني اساس��ي تصويب كرد: خريد ملزومات و 
تجهيزات پزشكي در شرايط ضروري به تشخيص 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي و 
وزارت صنعت، معدن و تج��ارت از تصويب نامه 
شماره 2۶72۵ ت ۴8۴۶2 و اصالحات بعدي آن 

مستثني است.



يادداشت

خبر

بانك و بيمه4
 الزامات تامين ثبات مالي

در نظام بانكي

همتي ميزبان 
صاحب نظران اقتصادي

محمدرض�ا آرام|بخش مالي و بط��ور ويژه نظام 
بانكي در هر اقتصادي، كليدي ترين عنصر آن است 
و بي ثباتي در اين نظام به صورت گس��ترده اي ساير 
بخش هاي اقتص��ادي و بخش واقعي اقتص��اد را با 

مشكالتي جدي مواجه مي كند.
سرنوشت اقتصاد هر كشوري ناخواسته با سرنوشت 
نظام بانكي و مالي آن درهم  تنيده و بروز خلل در نظام 
بانكي مي تواند به كل اقتصاد منتقل شود. محققان 
و سياس��ت گذاران مختلف اتفاق نظ��ر دارند حفظ 
ثبات در نظام مالي، ضرورتي غيرقابل مس��امحه در 
سياست گذاري اقتصادي است و تحقق ثبات مالي 
را منوط به شرايطي مي دانند كه »بخش مالي يك 
اقتصاد بتواند خدمات الزم براي عملكرد مناس��ب 
اقتصاد را بطور پيوسته ارايه كند و ارايه اين خدمات 
در زم��ان بروز نابس��اماني هاي مختلف با مش��كل 
روبرو نش��ود«. بحران هاي مال��ي جهاني، اهميت 
توجه به روابط و اثرات متقابل بازارهاي مالي، مانند 
بازارهاي پول، س��رمايه و بيمه  را در قالب يك نظام 
مالي يكپارچه نمايان س��اخته و ضرورت اتخاذ يك 
رويك��رد جامع به نظارِت بخش مال��ي را به همگان 
نشان داده است. در رويكرد جديد سياست گذاري، 
سياست هاي احتياطي كالن به عنوان تالشي براي 
 پاسخ به اين نارسايي  ها، كانون توجه سياست گذاران و 
بانك  هاي مركزي قرار گرفته است؛ به نحوي كه بخش 
جديدي از مطالعات در كش��ورهاي مختلف در اين 
حوزه گسترش يافته است. به دليل مهم ترين تحوالت 
عرصه مقررات گذاري در حوزه بانكي و موسس��ات 
مالي، يعني مقررات كميته بال با تكيه بر تجارب به  
 دس��ت آمده از بحران هاي مالي، در قالب اصول بال

۳ تدوين و تكميل شده است.
با بررس��ي ش��واهد و تجارب دني��ا در مي يابيم كه 
ساختارهاي نهادي مناسب براي اعمال سياست  هاي 
احتياطي كالن، كه مقامات ناظر بخش مالي را قادر 
به انجام اقدامات پيش��گيرانه مي كن��د، براي تمام 
كشورها، اعم از نوظهور و توسعه يافته، يك ضرورت 
انكارناپذير اس��ت. با توجه به اين واقعيت كه بخش 
مالي اقتصاد ايران بانك  محور است و بعضا به سبب 
اتخاد برخي سياس��ت  ها و همچني��ن در اثر ضعف 
مقررات و اختيارات بازدارنده طي دهه هاي گذشته، 
سالمت و ثبات صنعت بانكداري كشور با چالش  هايي 
مواجه شده است، از اين منظر، طراحي و پياده سازي 
نهادي با هدف پيگيري ثبات مالي در اقتصاد ايران 
گريزناپذير است. در برخي از كش��ورها، اين نهاد با 
عنوان كميته يا شوراي ثبات مالي، متشكل از مقامات 
بازار پول، بيمه و سرمايه و همچنين نهادهاي نظارتي و 
تنظيم  گري مالي ايجاد مي شود.تحوالت ساختارهاي 
سياس��ت گذاري و نظارت در بخش مالي در عرصه 
بين المللي كه بطور مجمل بيان شد در حالي است 
كه همگام با اين تحوالت، در بخش مالي اقتصاد ايران 
اصالح ساختارها و به روزرساني چارچوب هاي نظارتي 
و سياست گذاري به نحو مناسبي صورت نپذيرفته 
اس��ت. به اين دليل دوام اين كاستي ها در دهه هاي 
گذشته، موجب آسيب پذيري شبكه بانكي و ظهور 

چالشي بنام مشكل ثبات مالي شده است.
با درك اي��ن ضرورت، در س��ال  هاي اخي��ر تدابير 
متعددي براي اصالح نظام بانكي از جمله، ساماندهي 
موسسات مالي غيرمجاز، كاهش مطالبات غيرجاري 
بانك  ها، كاهش بنگاه  داري بانك ها و ارتقاي شفافيت 
گزارش��گري مالي بانك  ها با هدايت بانك مركزي 
انجام شده اس��ت. اما بايد بپذيريم كه اقتصاد، يك 
نظام منس��جم و درهم تنيده است. اگر بر مشكالت 
شبكه بانكي، بيشتر تأكيد مي ش��ود به دليل بانك  
محور بودن نظام مالي اقتصاد ايران است و به اين معنا 
نيست كه در ساير اركان بازار مالي شامل بازار سرمايه، 
صندوق هاي بازنشستگي و بيمه ها مشكل و چالش 
نداريم. در حال حاضر، برخي از شركت هاي بيمه و 
صندوق هاي بازنشستگي نيز از منظر شاخص  هاي 
سالمت و پايداري مالي در وضعيت قابل قبولي قرار 
ندارند. كسري منابع و شكاف نقدينگي عارضه اين 
بازارهاس��ت كه در كوتاه مدت سبب فشار بر بودجه 
دولت مي شود كه آن هم آثار پولي در بر خواهد داشت. 

رييس كل بانك مركزي در نشستي با حضور اساتيد 
دانشگاه ها و صاحبنظران حوزه اقتصاد ضمن بررسي 
مهم ترين تحوالت متغيرهاي كليدي اقتصاد به ويژه 
بازار ارز، به بحث و بررس��ي راهكارهاي ثبات فضاي 
اقتص��ادي پرداخت. در اين نشس��ت برخي اعضاي 
اتاق هاي بازرگاني و صاحب نظراني چون عبده تبريزي، 
تيمور رحماني، مجيد بنويدي، مدني زادگان حضور 
داشتند.  در اين جلسه كه بيش از سه ساعت به طول 
انجاميد، صاحبنظران اقتصادي از طيف هاي مختلف 
فكري و سياس��ي در فضايي صميمي و دوستانه و با 
صراحت كامل به ارايه نقطه نظرات خود در موضوعات 
»بازار ارز و مسائل روز نظام بانكي«پرداختند.اساتيد 
حاضر در هم انديشي ضمن تاكيد بر هدفمند بودن 
سياس��ت هاي بانك مركزي و ل��زوم تدوين برنامه 
منسجم به موضوعاتي از جمله»كنترل نقدينگي«، 
»فرهنگ س��ازي براي عدم ورود مردم به بازار سفته 
بازي از طريق رسانه هاي جمعي«، »حفظ وتقويت 
ذخائر ارزي كش��ور«، »تعمي��ق بازار ثانوي��ه ارز«، 
»جلوگيري از اضافه برداش��ت بان��ك ها«، »حفظ 
 ارزش پول ملي با اس��تفاده از سياست هاي صحيح و 
آينده نگر«، »افتتاح حس��اب هاي ارزي و متصل به 
طال«، »احياي اعتماد به نظام بانكي« و »بهره گيري 
از تجارب ساير كش��ورها در خصوص بازار ارز« اشاره 
كردند.  همچنين هماهنگي بيشتر بين سياست هاي 
پولي و مالي و طراحي س��ازوكار تقويت اس��تقالل 
بانك مركزي از ديگر موضوعات مورد اشاره اساتيد و 

صاحبنظران اقتصادي بود.

زماني كه قاعده هاي اقتصادي در ايران معكوس مي شود 

نرخ ارز در بازار سوم افت كرد، قيمت سكه در سراشيبي سقوط

قيمت خريد سه ارز در سنا باالتر از فروش شد

صالح آبادي: بانك هاي توسعه اي تقويت شوند

رونمايي از پازل بيمه  كوثر سهم بيمه دي در بازار كنوني قابل قبول است

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
در بازار س��نا، نرخ خري��د برخي ارزه��ا از جمله دالر 
امري��كا، ليرتركيه، دره��م امارات، فرانك س��ويس، 
كرون س��وئد و ك��رون ن��روژ باالتر از قيم��ت فروش 
در ح��ال معامل��ه اس��ت بط��وري ك��ه دالر امريكا 
ب��ا 1۳151 تومان قيم��ت خري��د و 12۳11 تومان 
قيم��ت فروش، لي��ر تركي��ه 2089 توم��ان خريد و 
1252 توم��ان فروش، درهم امارات ب��ا 2164 تومان 
 قيمت خريد و 2148 تومان قيم��ت فروش، در حال 
معامله اس��ت. به گزارش تعادل، اين درحالي است كه 
قاعده بازار، باالتر بودن نرخ فروش نسبت به نرخ خريد 
است و بازار يا فروش��نده حداقل براي خود سهمي از 
كارمزد يا س��ود فروش را قائل اس��ت يا اگر بدون سود 

كارمي كند، بايد نرخ خريد و فروش يكسان باشد. 
اما ادامه اين روند كه در روزهاي قبل نيز مشاهده شده، 
نش��ان مي دهد كه عده اي با هدف جم��ع آوري ارز، يا 
افزايش عرضه ارز، نرخ خريد باالتري را ارايه مي دهند 
و اين موضوع باعث مي شود كه ميزان خريد يا عرضه 
بيشتر باشد و فروشنده در مقايسه با نرخ خريد ظاهرا 
دچار زيان مي ش��ود تا در آينده از افزايش قيمت سود 
ببرد. از س��وي ديگر، ممكن است به اين معنا باشد كه 
حجم خريد اين نوع ارزها بيش از ميزان فروش باشد و 
در نتيجه به جمع آوري يا احتكار ارز منجر خواهد شد 
و مي تواند در آينده منجر به كاهش عرضه برخي ارزها 
شود و نوعي كمبود را ايجاد كرده و باعث افزايش نرخ 
آن در آينده شود و سود بيشتر را فروشنده در آينده كه 
نرخ ها باال مي رود خواهد برد. يعني امروز حباب ايجاد 
مي كند و باالتر مي خرد تا در آينده گران تر بفروشد و 

سود ببرد. 
براين اساس، بانك مركزي يا نهاد نظارتي بايد توضيحي 
در اين مورد كسب كند كه اين اقدام به چه دليل صورت 
مي گيرد و چه تحول يا اتفاقي ممكن است به دنبال آن 
رخ دهد. آيا موجب كاهش عرضه در آينده خواهد شد 
و قيمت ها را باال خواهد ب��رد. آيا هدف گران فروختن 

در آينده است؟
راهكار ديگر اين اس��ت كه دولت يا بانك مركزي با 
استفاده از منابع خود با هدف تنظيم بازار، نرخ خريد 
باالتري را اعالم مي كند تا عرضه بيش��تري در بازار 
انجام ش��ود اما قيمت پايين تري براي فروش ارايه 
مي دهد و از اين طريق،  دامنه نوسان و اختالف نرخ 
خريد و فروش را محدود مي كند و از افزايش شديد 

قيمت فروش جلوگيري مي كند. 
اما به ه��ر دليل اين وضعيت ايجاد ش��ده، مهم اين 
است كه اثر آن بر معامالت و بازار ارز در آينده، باعث 
نوسانات ش��ديد قيمتي نش��ود و ارز را از دسترس 

نيازمندان واقعي دور نكند. 
ممكن اس��ت عده اي از اين كاهش قيمت ها استفاده 
كنند و ارز را جمع كنند و بعد از كاهش اثر سياس��ت 
حمايتي دولت و بانك مركزي و افزايش قيمت ها، اقدام 
به عرضه با قيمت باالتر كنند و س��ود سرشار ببرند و 
لذا دولت و بانك مركزي بايد برنحوه كاهش قيمت ها، 
ميزان نوسان قيمت، اختالف دو نرخ خريد و فروش و... 
نظارت كنند تا بازار با ايجاد رانت، نوسان شديد قيمت ها 

و خسارت به فعاالن اقتصادي و مردم مواجه نشود.

 كاهش قيمت ارز و سكه در بازار 
از س��وي ديگر، به دنبال سياست جديد ورود و عرضه 
اسكناس توس��ط صرافي ها، قيمت هر دالر امريكا در 
بازار تهران به 12 هزار و 700 تومان و هر يورو 14 هزار 
560 تومان رسيد هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد امامي در بازار تهران با ۳60 هزار تومان كاهش 
نسبت به روز شنبه گذشته با رقم ۳ ميليون و 995 هزار 

تومان به فروش رسيد.
همچنين هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم 
با 200 هزار تومان افت نس��بت به روز شنبه به ارزش 
۳ ميليون و 906 هزار تومان داد و س��تد شد. از سوي 
ديگر، در بازار آزاد هر قطعه نيم سكه بهار آزادي با 100 
هزار تومان كاهش در مدت مشابه 2 ميليون و ۳4 هزار 
تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي نيز با 8۳ هزار تومان 
افت به ارزش يك ميليون و 10۳ هزار تومان معامله شد.
بر اساس اين گزارش، هر قطعه سكه گرمي با كاهش 
10 هزار توماني نسبت به روز شنبه به قيمت 612 هزار 
تومان معامله ش��د و هر گرم طالي 18 عيار نيز با 16 
هزار و 480 تومان كاهش ب��ه ارزش ۳۳6 هزار و 720 

تومان فروخته شد.
بر اساس آمار سامانه سنا، هر يورو در اين سامانه 9 هزار 
و 167 تومان و هر پوند 16 هزار و 460 تومان به فروش 
رسيد، دالر امريكا 1۳ هزار و 82 تومان داد و ستد شد و 
هر يوآن چين نيز يك هزار و 128 تومان قيمت خورد.

شنيده هاي خبرنگار ما حاكي است پيش بيني مي شود 
به دليل نزديك شدن به ايام محرم و افزايش جشن هاي 
عروسي شاهد افزايش قيمت طال و سكه در بازار باشيم. 

 اقدامات بانك مركزي
قيمت سكه  را كاهش داد

اي��ن در حالي اس��ت كه محمد كش��تي آراي رييس 
كميسيون تخصصي طال و جواهر از تاثير اقدامات بانك 

مركزي بر كاهش قيمت سكه خبر داد.
محمد كش��تي آراي درباره كاهش قيمت سكه طي 
روزهاي اخير، اظهار داش��ت: با توجه به اقدامات اخير 
بانك مركزي و تامين ارز مورد نياز بازار، قيمت ها رو به 
كاهش است. وي افزود: در همين راستا و از آنجايي كه 
قيمت سكه متاثر از قيمت ارز است، طي روزهاي اخير 

شاهد كاهش قيمت در اين بازار هستيم.
رييس كميس��يون تخصص��ي طال و جواه��ر درباره 
پيش بيني روند قيمت سكه طي روزهاي آتي، گفت: 
در حال حاضر امكان پيش بيني قيمت ها وجود ندارد 
و در صورتي كه اين روند ادامه داشته باشد، بطور حتم 
شاهد آرامش در بازار خواهيم بود.كشتي آراي درباره 
تاثير مذاكرات روند آستانه بر قيمت سكه و همچنين 
شروع ماه محرم، گفت: براي اظهارنظر درباره تاثير اين 
مذاكرات بر قيمت سكه و طال زود است و ايام سوگواري 

ماه محرم نيز تا به امروز تاثيري بر بازار نداشته است.

 استقبال از ورود اسكناس ارز صادراتي
همچنين رييس كنفدراس��يون ص��ادرات با تاكيد بر 
ضرورت نزديك شدن نرخ ارز در سامانه نيما با بازار سوم، 
از مجوز بانك مركزي ب��ه صرافي ها و صادركنندگان 
براي ورود اسكناس ارز به كشور استقبال كرد. محمد 

الهوت��ي درباره اظه��ارات عبدالناصر همتي ريييس 
كل بانك مركزي درب��اره اعطاي مجوز به صرافي ها و 
صادركنندگان درباره ورود اسكناس ارز به كشور گفت: 
نكته مثبت در بحث هاي ديروز رييس كل بانك مركزي 
در كميسيون اقتصادي مجلس اين بود كه به هر حال 
بانك مركزي پذيرفت در بازار ارز فيزيكي مداخله كرده 
و اجازه تزريق ارز صادركنندگان يا صرافي را صادر كرد.

وي با بيان اينكه بايد اين واقعيت را پذيرفت كه نرخ ارز 
در بازار سوم، قيمت آن را تعيين مي كند، اظهار داشت: 
در صورتي كه بانك مركزي بتوان��د نظارت بر بازار ارز 
فيزيكي را برعهده بگيرد و صرافي ها درخواست هاي 
ُخرد را تامين كنند، بطور حتم قيمت ها در بازار سوم 
كاه��ش خواه��د يافت.عضو هيات نماين��دگان اتاق 
بازرگاني با بيان اينكه موفقيت طرح هاي بانك مركزي 
در آن است كه قيمت ارز در سامانه نيما و بازار سوم به 
يكديگر نزديك شوند، توضيح داد: موفقيت هدايت گري 
بانك مركزي درباره نرخ ارز در آن خواهد بود كه تفاوت 
نرخ ارز در بازار سوم و سامانه نيما به عنوان سامانه مرجع 

در تجارت بين يك تا 2 درصد باشد.
الهوت��ي درب��اره اينك��ه صادركنن��دگان ب��ه ويژه 
صادركنندگان كوچك تا چه اندازه مي توانند اسكناس 
ارز به كشور وارد كنند، گفت: اين موضوع بيشتر به نوع 

كاال و كشورهاي هدف در صادرات بازمي گردد.
عضو هي��ات نمايندگان اتاق بازرگاني خاطرنش��ان 
كرد: امكان اينكه صادركننده بتواند اس��كناس ارز 
از كش��ورهايي مانند عراق يا افغانستان را به كشور 
بياورد وج��ود دارد اما اين امكان درباره اروپا يا چين 
وجود ندارد.وي با بيان اينكه كش��ورهاي اروپايي و 
چين اج��ازه خروج بيش از 10 ه��زار يورو يا معادل 

آن را نمي دهند، گفت: با اين حال معتقدم كه مجوز 
داده ش��ده به صرافي ها و صادركنندگان براي ورود 
اسكناس ارز نكته مثبتي است.رييس كنفدراسيون 
صادرات با بي��ان اينكه مجوز ورود اس��كناس ارز به 
كشور باعث آرامش بازار خواهد ش��د، ادامه داد: در 
24 ساعت گذش��ته قيمت ارز در بازار سوم كاهنده 
بوده و در صورتي كه روند كنوني ادامه يافته و بانك 
مركزي خود را موظف به مديريت اين بازار بداند، تا 
هفته آينده مي توانيم شرايط بهتري را شاهد باشيم.

 فروش ارز مسافرتي در بانك ها آغاز شد
همچنين از بانك ها خبر رسيده فروش ارز مسافرتي 
آغاز شده و يورو با قيمت 14 هزار و 500 تومان با ارايه 

مدارك به متقاضيان پرداخت مي شود.
ف��روش ارز مس��افرتي در ش��عب منتخ��ب بان��ك 
ملي با ش��رايط و مدارك پيش��ين و با ن��رخ جديد، از 
 امروز در ش��عب ميرداماد، اس��كان، مرك��زي، بازار، 
امام حسين )ع(، هفتم تير، استاد معين و كاشف انجام 
مي شود كه البته با گذشت زمان و به  تدريج، تعداد اين 

شعب بيشتر خواهد شد.
 الزم به ذكر است، ارز پرداختي به مسافران يورو است 
و دالر به متقاضيان پرداخت نمي شود. طبق بخشنامه 
بانك مركزي تامين و پرداخت ارز مسافرتي )به صورت 
اسكناس( از طريق بانك هاي  ملي ايران، ملت، سامان، 
تجارت و پارسيان به نرخ بازار بالمانع است كه در حال 
حاضر بانك ملي به عنوان نخس��تين بان��ك اقدام به 

پرداخت كرده است.
بر اين اساس بانك ها مجازند از محل ارزهاي خريداري  
شده و با تامين اسكناس از محل منابع خود، نسبت به 

فروش و پرداخت ارز مس��افرتي به نرخ بازار در سطح 
شعب داخل شهر با اخذ مدارك مثبته از قبيل گذرنامه  
معتبر، بليت  مسافرت هوايي، ويزاي كشور مقصد-  در 

مورد كشورهايي كه نياز به ويزا دارند- اقدام كنند.
همچنين الزم اس��ت مدارك مزبور به منظور نظارت 
بازرسان بانك در س��وابق نگهداري شود و اخذ تعهد 
كتبي از متقاضي مبني بر خريد ارز صرفا از يك منبع 
اعم از بانك و يا صرافي مجاز معتبر الزامي است.در عين 
حال، نرخ 14 ه��زار و 500 توماني يورو بر مبناي نرخ 
حدود 12 هزار و 100 توماني براي هر دالر تعيين شده 
است. بانك ملي اعالم كرده سقف فروش اسكناس يورو 

به هر مسافر معادل 500 يورو است.
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91679167يورو

1646016460پوند

11281128 يوآن

1۳0811۳082دالر

گروه بانك و بيمه| 
مديرعامل بانك توس��عه صادرات ايران در خصوص 
بانك هاي توسعه اي، ش��رايط جديد ارزي و اقدامات 
بانك توس��عه صادرات ب��راي ش��رايط جديد ارزي 
و برجام��ي گفت: اصوال برق��راري و توس��عه روابط 
كارگزاري با بانك هاي دنيا تحت تاثير مستقيم روابط 
سياسي كشورهاي ذي ربط است؛ بنابراين با توجه به 
باقي ماندن تحريم هاي امريكا عليه ايران، خروج امريكا 
از برجام و س��اير چالش هاي بين المللي، سختگيري 
بانك ها در رعايت قوانين مبارزه با پولشويي، مبارزه 
با تروريس��م و در مجموع تطبي��ق، محدوديت هايي 
وج��ود دارد. اما در چارچوب محدوديت هاي اش��اره 
ش��ده، حداكثر تالش براي حفظ، نگهداري  و توسعه 
روابط  مطلوب و پايدار  با كارگزاران فعلي بانك انجام 
شده اس��ت؛ ضمن اينكه برنامه ريزي الزم به منظور 

برقراري روابط كارگزاري در كش��ورهاي هدف بانك 
انجام شده است.

دكتر علي صالح آبادي افزود: دس��تگاه هاي نظارتي، 
بانك توس��عه صادرات و ديگر بانك ه��اي تجاري را 
يكس��ان مي بينند. ب��ا توجه به وضعي��ت بانك هاي 
توس��عه اي، الزم است اين نگاه تغيير كرده و مقررات 
خاص براي اين بانك ها لحاظ ش��ود. لزوم معافيت از 
ماليات و سود سهام دولت به عنوان يكي از راهكارهاي 
پيشنهادي ارتقاي جايگاه بانك هاي توسعه اي مانند 
بانك توسعه صادرات اهميت دارد و در صورت تحقق 
اين امر، ارقام ياد شده تبديل به سرمايه براي بانك ها 

خواهد شد.
وي در پاس��خ به اين پرس��ش ك��ه ن��رخ ارز در بازار 
ثانوي��ه و افزايش آن از 4200 توم��ان تا قيمت هاي 
جديد )8 هزار تومان و باالت��ر( چه تاثيري بر توليد، 

صادرات، تس��هيالت ارزي و بدهي هاي ارزي خواهد 
داش��ت؟ گفت: با وجود اينكه افزايش نرخ ارز باعث 
افزايش درآمدهاي صادراتي مي شود، اما هزينه هاي 
تامين م��واد اوليه و خريد كاال ني��ز افزايش مي يابد. 
همچنين توليدكنندگان و صادركنندگان به منظور 
اتخاذ تصميم مطمئن ب��راي قيمت گذاري كاالهاي 
خود، ترجي��ح مي دهند كه بازار ارز باثبات باش��د يا 
افزايش نرخ ارز به صورت تدريجي و براساس تفاوت 
تورم داخلي و خارجي باش��د تا ت��وان برنامه ريزي با 
س��هولت بيشتري را داش��ته باش��ند. از اين رو بهتر 
است سياست هاي اقتصادي كشور در تمام بخش ها 
به گونه اي اعمال شود كه اجازه نوسانات شديد نرخ ارز 
داده نشود؛ زيرا به دنبال گراني دالر، واردات نيز قطعا 

گران تر تمام خواهد شد.
وي گفت: در وضعيت ملتهب بازار ارز، توليدكنندگان 

و توزيع كنندگان كارهاي خود را به تاخير مي اندازند 
تا ثبات بر بازار حاكم ش��ود. در صورت اجراي درست 
بس��ته جديد ارزي دول��ت، مي توان انتظار داش��ت 
كه ثبات نس��بي در بازار ارز حاكم ش��ود و در نتيجه 
توليدكنندگان نس��بت به افزايش فعاليت هاي خود 
اقدام كنند.وي افزود: از س��وي ديگ��ر، افزايش نرخ 
ارز منجر به ت��ورم داخلي ش��ده و افزايش قيمت ها 
باعث كاه��ش داخلي تقاضاي خريد كاال مي ش��ود. 
الزم اس��ت براي اين مورد در كوتاه مدت برنامه ريزي 
شود. به هرحال اميدوارم همه ما به سمت نوعي ثبات 
حركت كنيم و جلوي نوس��انات يك باره و ش��ديد را 
بگيري��م.وي ادامه داد: افزايش لحظ��ه اي نرخ ارز در 
ماه هاي اخير باعث شد كه عده اي سودجو وارد بازار 
ارز ش��ده و وضعيت را متالطم تر كنند. توليدكننده 
و واردكننده هم كه نيازمند ارز ب��وده و با كمبود آن 

مواجه شده است. از آنجا كه بسياري از صادركنندگان 
ف��روش م��دت دار دارن��د، در وضعيت نوس��ان نرخ 
ارز نمي توانن��د تصميمات درس��تي را براي فروش 
محصوالت خود بگيرند. تسهيالت ارزي براي برخي 
صنايع بزرگ ضروري اس��ت؛ اما با وضعيت نوساني 
نرخ ارز، اين تس��هيالت مقرون به صرفه نخواهد بود، 
زيرا توليدكننده نمي داند در آينده اين تسهيالت را 
با چه نرخ ارزي بايد پرداخ��ت كند. البته بايد به اين 
نكته اش��اره كنم كه با طراحي سامانه نيما مشكالت 
شناسايي ورود و خروج ارز و تامين ارز و تبديل آن به 
پول ملي تا حدود زيادي برطرف ش��ده است. در اين 
سامانه بايد تمام صرافي ها ثبت نام كنند و از آنجا كه 
نرخ گذاري ارز در اين سامانه براساس عرضه و تقاضا 
انجام مي ش��ود، ثبات خوبي را در ب��ازار حواله ارزي 

ايجاد كرده است.

محمدرضا قربان��ي، مديرعامل بانك دي به همراه تني 
چند از معاوني��ن بانك با حضور در ش��ركت بيمه دي 
ضمن ديدار با مديران و كاركنان از بخش هاي مختلف 
اين مجموعه بازديد كرد.به گزارش اداره روابط عمومي 
و تبليغات بانك دي؛ جلس��ه شوراي مديران بيمه دي 
از ش��ركت هاي زيرمجموعه گروه مال��ي دي با حضور 
محمدرضا قرباني، مديرعامل بانك دي به همراه احمد 
حشمي پور، مديركل حوزه مديريت و احمد عبداللهيان، 
سرپرس��ت اداره كل سرمايه گذاري و امور شركت هاي 
بانك دي، عباسعلي بني صفار، سرپرست شركت بيمه 
دي و مديران ارش��د آن مجموعه با هدف آش��نايي با 
فعاليت ها و چشم اندازها درمحل بيمه دي برگزار شد.بر 
اس��اس اين گزارش، در اين ديدار مديرعامل بانك دي 
ضمن تقدير از خدمات ارزشمند سيد مجيد بختياري، 
مديرعامل سابق ش��ركت بيمه دي از ايشان به عنوان 
مديري كوشا، دلسوز، با تدبير و مسووليت پذير ياد كرد 
و گفت: شركت بيمه دي با تيم مديريتي خود توانسته 
است سهم قابل قبولي از بازار را كسب كند و هم اكنون، 
پس از چهار س��ال تالش مسووالنه در شرايط مناسبي 

قرار دارد.قربان��ي افزود: بانك دي به عنوان س��هامدار 
اصلي شركت بيمه دي همواره از اين مجموعه حمايت 
كرده اس��ت و در ادامه نيز همچنان به اين ش��ركت به 
عنوان ي��ك عضو مهم از گروه مال��ي دي توجه خواهد 
داشت.مديرعامل بانك دي با اش��اره به قرارداد درمان 
تكميلي جامعه ايثارگري، خاطرنش��ان ك��رد: قرارداد 
بيمه درمان خانواده معزز ش��هدا و ايثارگران با عنوان » 
طرح جبران« يكي از قراردادهاي بزرگ كشور است كه 
خوش��بختانه با همت واالي همكاران بيمه دي و آماده 
سازي زيرساخت هاي الزم و تعامل مناسب با دفاتر بنياد 
شهيد در شهرستان ها با وجود محدوديت ها موفق شد 

رضايت مطلوبي كسب نمايد.
 قربان��ي با تاكيد بر جديت و اهتمام بيش��تر خواس��تار 
توسعه فعاليت هاي بيمه اي و تحقق اهداف كوتاه مدت و 
بلندمدت اين مجموعه شد و گفت: فعاليت هاي گسترده 
بين شركت بيمه دي و بنياد ش��هيد و امور ايثارگران و 
ارايه خدمات مطلوب بيم��ه اي به جامعه هدف از جمله 
اقدامات شركت بيمه دي است كه اميد است در سال هاي 
آتي ش��اهد افزايش قيمت سهام ش��ركت بيمه دي نيز 

باشيم. عباس��علي بني صفار، سرپرست و رييس هيات 
مديره شركت بيمه دي نيز در اين ديدار ضمن قدرداني 
از حضور مديرعامل بانك دي و هيات همراه در جلس��ه 
ش��وراي مديران اين شركت، به ارايه گزارش عملكردي 
از فعاليت ها، دستاوردها و اقدامات آتي شركت بيمه دي 
پرداخت.  بني صفار همچنين ضمن ابراز خرسندي از ارايه 
خدمات بيمه اي در سطوح متنوع به خانواده هاي معظم 
شهدا و امور ايثارگران افزود: با توجه به برنامه ريزي هاي 
اخير انجام شده، وجود زيرساخت هاي مديريتي جديد و 
وحدت بين نيروهاي انساني شركت بيمه دي، سبب شده 
تا خدمات بيمه اي در بخش هاي مختلف با بهترين نحو به 
بيمه شدگان و خانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران ارايه 
شود تا بستر رضايت و مش��تري مداري بيش از گذشته 
رعايت گردد.سرپرست شركت بيمه دي افزود: مديرعامل 
و اعضاي هيئت مديره بانك دي به عنوان س��هامداران 
اصلي، حامي و پشتيبان شركت بيمه دي مي باشند كه 
نقش حمايت گرانه آنان در سال هاي اخير مشهود است.

گفتني است انعقاد قرارداد شركت بيمه دي با بنياد شهيد 
و امور ايثارگران از ديگر اقدامات مهم اين شركت است.

پازل راهبردي كس��ب  وكار در صنعت بيمه به  منظور 
هوشمندس��ازي فروش و ارزيابي يكپارچه و متوازن 
محورهاي راهبردي در بيمه كوثر تدوين و رونمايي شد. 
به گزارش روابط عمومي بيمه كوثر؛ مديرعامل شركت 
در نشس��ت هم انديش��ي مديران كه باحضور اعضاي 
هيات مديره، مديران س��تاد و سرپرستي هاي سراسر 
كشور در جوار حرم مطهر حضرت معصومه )س( برگزار 
شد، ضمن بيان اين مطلب، تصريح كرد: با تدوين اين 
پازل توس��ط همكاران معاونت برنامه ريزي و نظارت 
راهبردي، مديران با محيط كسب وكار واقعي صنعت 
بيمه و همچنين محدوديت ه��ا و فرصت هاي جديد 

آشنا مي شوند.
مجي��د مش��علچي فيروزآب��ادي هوشمندس��ازي 
كس��ب وكار را عامل افزايش تعامل و ارتباطات موثر 
بين بخشي دانست و گفت: در اين پازل نتايج فروش، 
خسارت، س��رمايه گذاري، فرايندها، نحوه تعامل با 
ذي نفعان و مشتريان و نيز توانمندسازي بخش هاي 

مختلف بررسي مي شود.
وي با بيان اينكه با هوشمندسازي كسب وكار وظايف 

و فرايندهاي اصلي كسب وكار در اين شركت بازنگري 
مي ش��ود، افزود: دس��تيابي به اطالع��ات اثربخش 
و كارگش��ا، دق��ت و كيفي��ت و در نهاي��ت، افزايش 
سودآوري و رضايت ذي نفعان و بيمه شدگان ازجمله 

مزاياي اجراي اين پازل است.
مديرعامل ش��ركت ب��ا تاكيد براين مطل��ب كه كار 
بدون برنامه اثرگذار نخواهد بود، خاطرنش��ان كرد: 
انتظار داريم با امضاي ميثاق نامه در ارديبهش��ت ماه 
س��ال جاري و هم انديشي مديران و بيان مشكالت و 
دغدغه ها و همچنين ارايه راهكارها ش��اهد جهشي 

عظيم در شركت باشيم.
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رويخطشركتها 5 بازار سرمايه
  آغ�از معام�ات ثانويه اوراق مش�اركت 
ولس�اپا: از روز يكش��نبه هجده��م ش��هريور 
م��اه 1397، معام��ات ثانويه اوراق مش��اركت 
ش��ركت ليزينگ رايان سايپا )س��هامي عام( در 
نماد »رايان106« از طريق ب��ورس اوراق بهادار 
تهران آغاز ش��د. به گزارش بورس تهران، اوراق 
مش��اركت رايان س��ايپا با نماد »رايان106« در 
تعداد 1500000 ورقه و به ارزش اسمي هر ورقه 
يك ميليون ريال منتشر شده اس��ت. اين اوراق 
4 ساله با تاريخ سر رس��يد 5 شهريور 1401 و با 
نرخ سود علي الحس��اب 16درصد به صورت روز 
ش��مار و معاف از ماليات، بدون جريمه و هر سه 
م��اه يك بار از تاريخ انتش��ارمدت اوراق پرداخت 
مي شود. روش پذيره نويسي، حراج زمان تسويه، 
T+1محدوديت هاي معامات��ي، حداقل تغيير 
قيمت: منفي 1 ريال، حداقل حجم هر سفارش: 1 
ورقه، حداكثر حجم هر سفارش: 10000 ورقه، 
حداكثر حجم خريد هر ك��د حقيقي و حقوقي: 
بدون محدوديت، اركان اوراق: متعهد عرضه ناشر: 
شركت ليزينگ رايان سايپا )سهامي عام(، متعهد 
خريد )پذيره نويس��ي(: ش��ركت تأمين سرمايه 
كاردان )س��هامي خاص(، مدي��ر عرضه )عامل 
فروش(: شركت كارگزاري بانك تجارت )سهامي 
خاص(، ضامن: بانك سامان )سهامي عام( و عامل 
پرداخت: شركت سپرده گذاري مركزي و تسويه 
وجوه )سهمي خاص( است. شرايط بازارگرداني: 
روش حراج بازارگردان: ش��ركت تامين سرمايه 
كاردان )س��هامي خاص(، كارگ��زار بازارگردان: 
شركت كارگزاري بانك تجارت )سهامي خاص(، 
دامنه نوس��ان روزانه: 10درصد، دامنه مظنه: 1 
درصد، حداقل معام��ات روزانه: 5 درصد حجم 
اوراق تعهد شده و حداقل سفارش انباشته7500 

ورقه است.
  انتش�ار گ�زارش عملك�رد 6 ماه�ه 
»كفپارس«: شركت فرآورده هاي نسوز پارس 
گزارش عملكرد 6ماهه خود را منتشر كرد. بر 
اين اساس، ش��ركت طي دوره 6 ماهه منتهي 
به 31 خردادماه 97 توانس��ته به 150ميليارد 
ري��ال درآمد دس��ت يابد كه نس��بت به مدت 
مشابه رشد 150 درصدي نش��ان مي دهد. با 
اين وجود رشد سود هر سهم شركت حدود 5 
درصد بيش از مدت ياد ش��ده در سال گذشته 
محقق ش��د كه دليل آن شناسايي هزينه هاي 
غير عملياتي بوده اس��ت. بر اس��اس اطاعات 
منتشر شده، س��ود ناخالص شركت در دوره 6 
ماهه )حسابرسي نشده( مبلغ 32ميليارد ريال 
حاصل ش��ده كه رشد 149 درصدي نسبت به 
مدت مشابه نش��ان مي دهد. در همين زمينه 
سود عملياتي شركت حدود 17 ميليارد ريال 
ش��ده كه رشد 303 درصدي را نسبت به دوره 
مشابه سال گذش��ته داشته است. با اين وجود 
رشد 229 درصدي هزينه هاي مالي سبب شد 
تا سود خالص شركت نيز تا حدود 506ميليون 
ريال كاهش يابد و براي هر سهم مبلغ 5 ريال 

سود محقق شود.
 رش�د س�ودآوري ب�راي »وغدي�ر«: 
س��رمايه گذاري غدي��ر در گ��زارش 6 ماه��ه 
حسابرس��ي ش��ده منتهي به 31 خردادماه 97 
مبلغ 76 ريال س��ود براي هر سهم محقق كرده 
كه نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته 15 
درصد رشد داشته است. همچنين، شركت طي 
گزارشي در خصوص عملكرد 6 ماهه منتهي به 
خرداد 97، مبلغ 76 ريال س��ود براي هر سهم 
محقق كرده اس��ت. برهمين اساس اين شركت 
در اين دوره نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل 
توانسته 15 درصد س��ودآوري را افزايش دهد. 
افزون بر اين، “وغدير “ در 6 ماه نخس��ت س��ال 
مالي، مبلغ 6ه��زار و 176 ميليارد ريال درآمد 
عملياتي داش��ته اس��ت، كه اين رقم نسبت به 
مدت مشابه رشد 14 درصدي را نشان مي دهد. 
بنا بر آمارهاي منتش��ر شده، عمده رشد درآمد 
عملياتي س��رمايه گذاري غدير ناشي از فروش 
سرمايه گذاري ها بوده است، كه اين مهم در 6 ماه 
نخست س��ال مالي بيش از 27 هزار درصد رشد 
داشته است. همچنين سود عملياتي شركت در 
دوره ياد ش��ده مبلغ 6هزار و 109 ميليارد ريال 
تخمين زده شده اس��ت كه اين رقم 14 درصد 
نسبت به مدت مش��ابه رشد نشان مي دهد. اين 
در حالي است كه، س��ود خالص شركت نيز در 
پايان دوره 6 ماهه مبل��غ 5هزار و 467 ميليارد 
ريال حاصل شده است كه16 درصد بيش از سود 

خالص 6 ماهه سال گذشته است.
  افزايش درآم�د »خمهر«  در مردادماه: 
شركت مهركام پارس، طي اصاحيه اي درآمد 
مردادم��اه خود را افزايش داد. بر اين اس��اس، 
شركت با انتش��ار اطاعيه اي در شبكه كدال 
از افزاي��ش درآمدهاي اين ش��ركت خبر داد. 
اين در حالي اس��ت كه، “خمهر “ در مردادماه 
توانس��ت مبل��غ 336 ميلي��ارد ري��ال درآمد 
كس��ب كند و جمع درآمد 5 ماه نخست سال 
شركت را به مبلغ دو هزار و هفت ميليارد ريال 
برساند كه هنوز هم از درآمد مدت مشابه سال 
گذشته كمتر است. افزون بر اين، شركت قبا 
طي گزارش��ي اعام كرده بود كه در مردادماه 
298 ميليارد ريال درآمد كسب كرده كه طي 
اصاحيه اي آن را به 336 ميليارد ريال افزايش 
داده اس��ت. بنابر اطاعات منتش��ر شده، نرخ 
انواع محصوالت ش��ركت نس��بت به ميانگين 
فروش 4 ماه نخس��ت س��ال تغيي��ر چنداني 
نداشته است. در اين بين تنها محصوالت فرعي 
مانند انواع رودري افزايش قيمت داشته است. 
يادآور مي شود “خمهر “ در مدت مشابه سال 
گذشته مبلغ 2هزار و 586ميليارد ريال درآمد 
فروش داش��ته است. بر اس��اس اين گزارش، 
شركت مهركام پارش طي چند روز معاماتي 
گذش��ته به تبعيت از بس��ياري از شركت هاي 

خودرويي روند صعودي داشته است.

»تعادل«وضعيتتوزيعسهاماجتماعيدرايرانوچندكشورديگررابررسيميكند

دست انداز انتقال ثروت از دولت به ملت 
گروه بورس|   سميرا ابراهيمي |

افزايش ثروت خانوارهاي ايراني، عنوان برنامه اي بود كه 
بر اساس برنامه چهارم توسعه و پس از تصويب هيات 
وزيران دولت هشتم، قرار بود اجرايي شود. اين برنامه در 
آن سال ها فرصت اجرا پيدا نكرد و در دولت نهم تحت 
عنوان سهام عدالت پا بر عرصه وجود نهاد. طرح توزيع 
س��هام عدالت در سال 85 وارد فاز اجرايي شد و قرار بر 
اين شد كه 60 شركت سرمايه پذير ذيل شركت هاي 
تعاوني س��رمايه گذاري استاني، عمليات ايجاد ارزش 
سهام عدالت را انجام دهند. سپس به 18 گروه مشمول 
كه گروه هاي شغلي كارمندان دولت، نيروهاي مسلح، 
روستاييان و عشاير و همچنين مددجويان كميته امداد 
و بهزيستي را تحت سرپرستي قرار مي داد، اين سهام 

تعلق گرفت. 

سهاماجتماعيدرعرصهبينالملل
نگاهي به تجربه عرضه عمومي سهام اجتماعي در ساير 
كش��ورها حاكي از انتقال اين سهام به 2 صورت عمده 
است. روش اول خصوصي سازي هاي گسترده اي است 
كه اين تجربه عمدتا در كشورهاي توسعه يافته مشاهده 
مي شود و از طريق بورس اوراق بهادار انجام شده است. اما 
روش دوم كه تحت عنوان طرح هاي كوپن سهام شهرت 
يافته، در كشورهاي با پايه و اساس اقتصادي كمونيستي 
مشاهده مي شود. اي�ن سياس�ت در ابت�داي ده�ه 1990 
متولد ش��د ودراواسط اين دهه به اوج شكوفايي رسيد، 
اما پس از س�ال 1998 ب�ا بح�ران هاي ايج�اد ش�ده در 
كشور چك كه پرچمدار اين سياست ب�ود تقريب�اً ه�يچ 
ي�ك از ك�شورهاي در ح�ال توس�عه ي�ا پيشرفته از اين 

شيوه براي خصوصي سازي استفاده نكردند.
برنامه كوپن سهام در روسيه با هدف ت�سهيل در فراين�د 
خ�صوصي س��ازي در س�ال 1992 ش���كل گرفت. 
براساس دستورالعمل برنامه توزيع كوپن سهام حدود 
5 تا 6 هزار بنگاه بزرگ دولتي ب�ه اجبار در اين فرايند 
شركت كرده و براي همه 150 ميليون ش�هروند روس�ي 
ك�وپن س�هام ص�ادر شد. هر شهروند درازاي دريافت 
ك�وپن س�هام خ�ودم�ي بايد مبلغ�ي ح�دود 5 س�نت 
امريكا پرداخت مي كرد. دارن�دگان ك�وپن س�هام در 
روس�يه مي توان�ستند ب�ه روش هاي موج�ود س�هام 
بنگاه هاي عرضه ش��ده را خريداري يا كوپن هاي خود 
را در بازارهاي ثانوي�ه تب�ديل ب�ه پ�ول نق�د كنند. اين 
روش باعث شد مديران ش��ركت هاي روسي بتوانند 
بخش زيادي از س��رمايه در گردش مورد نياز خود را از 
اين طريق به دست بياورند. همچنين قابليت خريد و 
فروش كوپن هاي سهام به افراد كم درآمد اجازه مي داد 

كوپن هاي س��هام خود را بفروشند و ب�ا كسب درآمد، 
سطح رفاه خود را افزايش دهند. 

ديگ��ر تجربه اي كه در اين حوزه به چش��م مي خورد، 
مربوط به جمهوري چك است كه در سال 1990 ب�راي 
اف�راد واج�د ش�رايط اق�دام ب�ه ص�دور دفترچه هاي 
كوپن سهام كرد. دارندگان اين كوپن ها مي توانستند 
سهام خود را به قيمتي معادل 35 دالر امريكا خريداري 
كنند. هر شهروند مقيم دايم در جمه�وري چ�ك ك�ه 
ح�داقل 18 س�ال تم�ام داشت مي توانست با مراجعه 
به مراكز تعيين ش��ده به مبادله كوپن خود با س��هام 
شركت ها يا س�هام صندوق هاي سرمايه گذاري اقدام 
كند. در اين كشور از 10 ميلي�ون نف�ر جمعي�ت واج�د 
ش�رايط حدود 8/5 ميليون نفر )85 درصد( به خريد 

كوپن مذكور اقدام كردند. 
در كشور لهستان نيز از سال 1993 به بعد، 512 شركت 
دولتي به منظ��ور واگذاري به م��ردم از طريق كوپن 
سهام مشخص شدند كه سرمايه آنها بين 15 صندوق 
سرمايه گذاري مل�ي تق�سيم شد. در آن مقطع زماني 
شهروندان باالي 18 س��ال لهستاني مي توانستند در 
ازاي پرداخ��ت مبلغي ح��دود 30 دالر ي�ك دفترچه 
كوپن س��هام دريافت كنند . كوپن هاي ارايه شده به 
مردم لهستان در بازار اين كشور قابل خري�د و ف�روش 
ب�ود، ام�ا اف�راد تنه�ا مي توانستند در قبال كوپن هاي 
دريافتي سهام يك يا چند صندوق سرمايه گذاري ملي 
را دريافت كنند و در واقع نمي توانستند بطور مستقيم 
به مبادله كوپن هاي خود با سهام شركت هاي دولتي 
بپردازند. ساختار توزيع كوپن سهام در كشور لهستان به 
نحوي طراحي شد ك�ه در آن واس�طه هاي م�الي نقش 
اساسي ايفا مي كردند. باز خواني اين اتفاق در ايران، در 
اين روزها كه صحبت از آزادسازي سهام عدالت تحت 
عن��وان صندوق هاي قابل معامل��ه )ETF( همخواني 
زيادي دارد. زيرا در اين فرآيند نيز واسطه هايي تحت 
عنوان تعاوني هاي سرمايه گذاري استاني حضور دارند 
كه در صورت آزاد س��ازي ب��ه روش مذكور به صورت 
عملياتي حذف مي شوند. اما به دليل پرسنلي كه در اين 
سال ها جذب كرده اند، تمايلي به انحال ندارند و اين 
عدم تمايل را مي توانيم در رايزني اين افراد با نمايندگان 
مجلس به خص��وص نمايندگان شهرس��تان ها براي 

ازاد سازي از روش هاي ديگر مشاهده كرد. 
در ابتدا قرار بر اين بود كه 10 س��ال س��هام عدالت در 
اختيار دولت باشد تا در اين سال ها، از اجماع ارزش سود 
شركت هاي س��رمايه پذير، ارزش يك ميليون توماني 
سهام عدالت حفظ شود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، اين 
بود كه بسياري از اين شركت ها به دليل شرايط ناگوار 

اقتصادي زيان ده شدند و حدود نيمي از سود پيش بيني 
شده طي 10 سال ساخته شد. در پايان مدت 10 ساله، 

سهام عدالت حدود نيمي از ارزش خود را از دست داد.
البته در اين مدت 10 س��اله قرار بود سود 60 شركت 
گرفته  و به خزانه واريز شود تا مشخص شود بعد از 10 
سال، چه مقدار از يك ميليون تومان تاديه شده  است. 
اما در سال هاي 87 و 88 به دليل رفتارهاي اشتباهي 
كه توسط دولت وقت انجام شد، به عده اي از مشمولين 
سود سهام عدالت پرداخت كه مخالفت صريح با نص 
قانون داش��ت. البته مجلس آن زم��ان اعتراض كرد و 
قانوني گذاشت كه دولت ديگر حق ندارد قبل از پايان 

10 سال، سود تقسيم كند. 

فرصتتامين1ميليونتوماني
پس از پايان مهلت 10 س��اله س��هام عدالت،  سازمان 
خصوصي سازي به مش��موالن فرصت 6 ماهه اي داد 
كه بتوانند ارزش س��هام خود را از 532 هزار تومان به 
هر اندازه كه مي خواهند تا سقف 1 ميليون تومان ارتقا 
دهند. حال پس از چند مرحله باز كردن سامانه سهام 

عدالت براي ثبت شماره شبا به منظور توزيع سود سهام 
به مش��مولين، اكنون براي بار آخ��ر و تا پايان مهرماه 
سامانه باز شده تا 2 درصد مشمول جا مانده نيز شماره 
ش��باي خود را ثبت كنند. طبق تصميم شوراي عالي 
اصل 44، كس��اني كه تا پايان اين مدت، شماره شباي 
خود را ثبت نكنند، به منظور حفظ ارزش دارايي،  سود 
آنها بر اساس پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و حسب 
تاييد وزير اقتصاد در قالب حساب بانكي با صندوق هاي 
پذيرفته شده در بورس س��رمايه گذاري خواهد شد و 
سازمان خصوصي س��ازي موظف است اطاع رساني 
مناس��ب را در اين ارتباط به عموم مش��مولين سهام 
عدالت انجام دهد. همچنين تقس��يم و انتقال سهام 
مش��مولين مزبور به وراث قانوني آنان از طريق دفاتر 
پيش��خوان دولت، تعيين مي ش��ود كه اي��ن فرآيند 

همچنان ادامه دارد. 

آزادسازيدقيقه90درزمينبهارستان
پس از تصويب هيات وزيران براي آزادسازي از طريق 
صندوق هاي قابل معامله، اليح��ه آن به مجلس برده 

شد كه اكنون بيش از 1 سال از اين موضوع مي گذرد. 
اما مجلس نشينان با آنكه قاطبه موافقت با اين اليحه و 
تصويب آن را دارند، اما به دليل آنكه هنوز صندوق هاي 
قابل معامله براي مديريت س��هام پس از آزادس��ازي 
را نتوانس��تند با تعاوني هاي س��رمايه گذاري استاني 
همخوان كنند يا با صراحت آن را حذف كنند، اليحه 
را  به نتيجه رد يا تصويب نرسانده اند. اين موضوع باعث 
شده كه با گذشت بيش از 2 س��ال از پايان مهلت 10 
ساله، آزادسازي انجام نشود. البته شنيده ها حاكي از 
اين است كه تا پايان مهرماه سال جاري، تعيين تكليف 
اين موضوع از طريق مجلس يا حتي جلسه سران قوا 

انجام خواهد شد. 
گفتني است ETF ها يا همان صندوق هاي قابل معامله 
در بورس مانند سهام معامله مي شوند و شبيه صندوق 
سرمايه گذاري مش��ترك كار مي كنند. عملكرد اين 
صندوق ها به صورت پيروي از يك شاخص مبناست 
كه اين شاخص مي تواند شاخص كل بورس، شاخص 
كل فرابورس، ش��اخص هاي قيمتي يا حتي شاخص 

جهاني طا باشد. 

رييسكميسيوناقتصاديمجلسمطرحكردكارشناسبازارسرمايهعنوانكرد

تعادلقيمتيوكاهشتقاضايكاذبفاصلهبورسباارزشواقعي
 يك كارش��ناس بازار سرمايه P/E برآوردي بازار را بين 3 تا 
4 مرتبه عنوان كرد. عليرضا تاج بر گفت: به نظر مي رسد با 
يك جابه جايي در گروه ها، بازار به سمت سهم هاي بزرگ 
و صادرات محور مي رود و شش ماهه دوم سال هم شرايط 
مثبتي را تجربه خواهيم كرد. به گزارش س��نا، وي اظهار 
داش��ت: بعد از افزايش نرخ ارز و دالر كه از س��ال گذشته 
شروع شد، شاهد بازدهي بازارهاي ارز و سكه هر كدام باالتر 
از 100 درص��د بوديم. همچنين يك بازدهي كوچك هم 
در بازار مسكن داش��تيم و اين روند بازدهي و موج افزايش 
قيمت ها، سه چهار ماه است كه به سمت بازار سرمايه آمده 
است. وي با بيان اينكه متاسفانه به دليل عدم معرفي درست 
بازار سرمايه به جامعه، اين بازار آخرين بخش از اقتصاد بود 
كه با اقبال مواجه ش��ده و هنوز هم بس��يار با ارزش واقعي 
خود فاصله دارد، افزود: شروع اين اقبال و افزايش قيمت ها 
با ش��ركت هاي دالرمحور و صادراتي و ش��ركت هايي بود 
كه نرخ فروششان به نوعي با دالر بستگي داشته و بازدهي 
خوبي را نصيب سرمايه گذاران كرده است. تاج بر در عين 
حال توضيح داد: در حال حاضر ابهامي كه در رابطه با نرخ 
خوراك و مواد اوليه وجود دارد، باعث شده است كه اين روند 
تا حدودي اصاح و با يك ايست مواجه شود. بر اين اساس، 
اقبال اوليه در س��هم هايي كه سرمايه گذاران در آن با سود 

مواجه بودند، به سمت شركت هاي كوچك سوق پيدا كرده 
است. اين تحليلگر بازار سرمايه در تبيين داليل اين اتفاق 
گفت: به هر حال بخشي از اين شركت ها وابسته به تورم اند و 
اهرم باال و حاشيه سودشان طوري است كه سودآوري آنها با 
تورم جاري در كشور بطور چشمگيري افزايش پيدا مي كند .

ليدرهايبازار
تاج بر در پاسخ به س��والي درخصوص ليدرهاي احتمالي 
بازار هم خاطرنشان كرد: به نظر مي رسد ليدر بازار همين 
شركت هايي هستند كه صادرات محورند و با قيمت هاي 
جهاني وابستگي دارند. منتهي نكته مهمي كه بايد به آن 
توجه شود، ابهاماتي است كه در حال حاضر وجود دارد. وي 
نرخ تسعير دالر، نرخ فروش مواد اوليه، نرخ خوراك و نرخ 
فروش محصوالت داخلي را از جمله ابهاماتي دانست كه بازار 
با آن مواجه است و افزود: البته مقدار فروش هم در اينجا بسيار 
مهم خواهد بود . مديرعامل كارگزاري تامين سرمايه نوين 
توضيح داد: به اين ترتيب، به سرمايه گذاري كه مي خواهد 
فعاليت خود را در بورس ادامه دهد، شديدا توصيه مي شود 
كه به تحليل سناريو با توجه به اين عوامل توجه داشته باشد 
و سود خالص و EPS هر سهم را با توجه به آن بسنجد و موارد 
بدبينان��ه را در نظر بگيرد. به گفته تاج بر، در بدبينانه ترين 

حالت يعني با نرخ تس��عير ارز س��امانه نيما و نرخ خوراك 
باال و مقدار فروش پايين هم خيلي از س��هم هاي اين گروه 
)صادرات محور( توجيه خريد دارند و تا آخر سال بازدهي 
مناسبي براي آن پيش بيني مي شود. وي ادامه داد: از طرفي 
گروه هاي ديگري هم هستند كه بايد به ارزش جايگزيني 
آنها توجه شود؛ گروه هايي كه در ترازنامه شان يك موجودي 
دالري وجود دارد و بازار آرام آرام به سمت اينها هم خواهد 
آمد. تاج بر با ذكر مثال هايي در اين رابطه توضيح داد: براي 
مثال ممكن است تجديد ارزيابي دارايي هاي بانكي ها يا تراز 
ارزي مثبت دالر در قيمت ذاتي آنها اثر مثبت داشته باشد. يا 
شركت هاي ديگري كه تشكيات و خط توليدي دارند، در 
اينها بر حسب ارزش جايگزين، بازار به تدريج حركت مي كند 
و به قيمت هاي باالتري خواهد رسيد. وي در خصوص ارزيابي 
خود از وضعيت بازار س��رمايه در شش ماهه دوم سال هم 
گفت: در حال حاضر مهم ترين مساله پيش روي بازار “ابهام 
“ است و اگر سرمايه گذاران به تحليل شركت ها توجه داشته 
باشند، با P/E برآوردي بازار كه بين 3 تا 4 است به نظر مي رسد 
يك جابه جايي در گروه ها صورت مي گيرد و مجددا بازار به 
سمت سهم هاي بزرگ و صادرات محور خواهد رفت؛ به اين 
ترتيب، شش ماهه دوم سال هم شرايط مثبتي را براي بازار 

سرمايه انتظار خواهيم داشت .

با برداشته ش��دن س��قف رقابت معامات مس در 
بورس كاال ش��اهد كاهش تقاضاي كاذب، واقعي تر 
شدن قيمت ها و متعادل ش��دن بازار معامات اين 
محصول هس��تيم. به گزارش تس��نيم، محمدرضا 
پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي مجلس با 
اشاره به مطالب فوق و بيان اينكه هر تحريمي بطور 
طبيعي محدوديت هايي را به ويژه براي شركت هاي 
صادرات��ي ايجاد مي كن��د تصريح كرد: ب��ه عنوان 
مثال ش��ركت مس تجربه ي��ك دوره از تحريم هاي 
ش��ديد را پشت سرگذاشته است، اما در دوره جديد 
برنامه ريزي هايي انجام ش��ده ك��ه فروش صادراتي 

شركت با لطمه مواجه نشود. 
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس افزود: در واقع 
مديري��ت ش��ركت برنامه ريزي كرده ك��ه در زمان 
تش��ديد تحريم ها بتواند از طريق مبادي صادراتي، 
محصول صادرات��ي را به اندازه كافي ب��ه بازارهاي 

هدف صادر كند. 
وي درباره آخرين وضعيت شركت ملي صنايع مس 
گفت: خوشبختانه اين ش��ركت در موقعيت خوبي 
به لح��اظ توليد و ف��روش ق��رار دارد و تنها دغدغه 
موج��ود اين ش��ركت تحريم ها مي تواند باش��د كه 

شركت را ش��ايد با محدوديت هايي مواجه كند، اما 
اين محدوديت ها جدي نيست و اطاع دارم كه اين 
شركت در حال تطبيق خود با شرايط جديد است و 
مي توان اين اطمينان را داد كه نگراني جدي در اين 

رابطه وجود ندارد. 
پورابراهيمي در برابر اين پرس��ش كه چه ارزيابي از 
آزاد شدن سقف رقابت معامات مس در بازار رسمي 
كاال دارد نيز گفت: در چند هفته گذشته با برداشته 
شدن س��قف رقابت معامات مس ش��اهد كاهش 
تقاضاي كاذب، واقعي تر ش��دن قيمت ها و متعادل 
ش��دن بازار معامات اين محصول بوديم، در حالي 
كه پيش از اين بازار معامات مس مختل بود و حتي 
گزارش هايي به ما رسيده بود كه برخي شركت هاي 
فعال در اين صنعت مجبور بودند تا محصوالت مس 
خود را به قيمت كيلويي ب��االي 50 هزار تومان آن 
هم بطور غيررسمي بفروش��ند، تا شرايط خود را با 

بازار واقعي تطبيق دهند. 
وي اضاف��ه كرد: اما در ش��رايط كنون��ي بازار مس 
متعادل شده و اطاع داريم كه فعاليت هاي واسطه ها 
در اين بازار كمرنگ شده و معامات مس شفاف تر از 

گذشته دنبال مي شود.

در معامات روز يك ش��نبه ب��ورس اوراق بهادار تهران ش��اخص كل 
توانس��ت با افزايش 2 هزارو 605 واحدي رقم 142 هزارو 234 واحد را 
به خود اختصاص دهد. از همين رو، ش��اخص كل هم  وزن اما با افزايش 
638 واحدي عدد 23 هزار و 436 واحد را به نمايش گذاشت. همچنين، 
شاخص سهام آزاد شناور نيز با افزايش 2720 واحدي به رقم 151 هزار 
و 952 واحد دست يافت. به گزارش فارس، شاخص بازار اول اما در حالي 
با افزاي��ش 1894 واحدي به رقم 104 هزار و 903 واحد دس��ت يافت 
كه ش��اخص بازار دوم با افزايش 5308 واحدي ع��دد 282 هزار و 710 
واحد را به نمايش گذاشت. بر اساس اين گزارش، ديروز معامات سهام 
در نماد معاماتي ش��ركت هاي پااليش نفت بندرعباس با 181 واحد، 
صنايع پتروشيمي خليج فارس با 167 واحد و پتروشيمي پارس با 151 
واحدافزايش بيشترين تأثيرمثبت را بر برآورد شاخص كل بورس به نام 
خود ثبت كردند. در مقابل، معامات سهام در نماد معاماتي شركت هاي 
فوالد خوزستان با 37 واحد، ارتباطات سيار با 27 واحد و آهنگري تراكتور 
سازي ايران با 10واحد كاهش، بيشترين تاثيرمنفي را در محاسبه اين 
نماگر به دوش كشيدند. افزون بر اين، ارزش كل معامات ديروز بورس 
تهران در حالي به بيش از 843 ميليارد و 432 ميليون تومان نمايش داده 
شد كه ناشي از دست به دست شدن بيش از 3 ميليارد و 566 ميليون سهم 

و اوراق مالي قابل معامله طي 205 و 747 نوبت داد و ستد بود.

تداومرشدآيفكس
از سويي ديگر، شاخص كل فرابورس ايران كه هفته معاماتي جاري 
را با رشد بيش از دو درصدي و فتح قله 1600 واحدي آغاز كرد، ديروز 
نيز روند صعودي خود را با 27 واحد رشد ادامه داد و در پايان اين روز 
كاري با سبزپوشي در ارتفاع 1642 واحدي ايستاد. بر اين اساس، 
ديروز شاهد دست به دست شدن افزون بر 814 ميليون ورقه بهادار 
در بازارهاي فرابورس بوديم كه ارزش اين دادوس��تدها به 4 هزار و 
313 ميليارد بالغ شد. در ميان نمادهاي فرابورسي نماد »ذوب« با 6 
واحد، بيشترين تاثير مثبت را در رشد آيفكس ايفا كرد؛ اين در حالي 
است كه اين نماد در صدر جدول نمادهاي پربيننده نيز قرار گرفت. 
در ادامه عنوان بيش��ترين افزايش قيمت به نماد »كشرق« از گروه 
استخراج زغال سنگ اختصاص يافت و در سمت مقابل نماد شركت 
بيمه سامان يعني »بساما« بار بيشترين افت قيمتي را در روز گذشته 
به دوش كشيد. نگاهي به معامات فرابورس به تفكيك بازارها حاكي 
نيز از آن است كه در مجموع بازارهاي اول و دوم 329 ميليون سهم به 

ارزش يك هزار و 235 ميليارد ريال نقل وانتقال يافته است. 

تدپيكس142000واحديشد
مروريبرآمارمعامالتديروز

نقش بورس كاال در دنيا تعريف ش��ده كه ش��امل بستري براي 
حض��ور توليدكنندگان و مص��رف كنندگان ب��ه منظور ايجاد 
شفافيت در دادوس��تدها و عملكرد شركت ها است و اين اتفاق 
در ايران نيز در حال وقوع اس��ت. به گزارش كاال خبر، خس��رو 
ابراهيمي نيا نايب رييس اتاق اصناف تهران با اش��اره به مطالب 
فوق و با اعام بررس��ي هم��كاري با بورس كاال ب��راي افزايش 
ش��فافيت و مانيتورينگ بازار كاال، دالي��ل اهميت اين بورس 
در اقتصاد ايران را تش��ريح كرد. وي ادامه داد: با مشاهد عرضه 
برخي كاالها در بورس كاال مانند انواع فلزات، مواد پتروشيمي 
و كش��اورزي، مشخص مي شود نرخ اين كاالها طبق معيارهاي 
ش��اخص، صحيح و همچنين برمبناي عرضه و تقاضا محاسبه 
ش��ده و تابلوي بورس در مقابل ديد همگان قرار مي دهد. البته 
در اين ميان نوسانات ارزي موارد مقطعي را در اين زمينه ايجاد 
كرده كه برطرف خواهد ش��د. وي افزود: با عرضه و معامله انواع 
محصوالت در بورس كاال، ديگر مانند بازارهاي غير رسمي امكان 
جهت دهي برخي افراد در روند معامات و قيمت ها وجود ندارد. 
بلكه ش��فافيت آماري و همچنين انجام نظ��ارت در معامات، 
شرايط برابري را براي معامله گران ايجاد مي كند. بنابراين بورس 

عاوه ب��ر ايجاد تعادل در بازار كااله��ا، از طريق ابزارهاي مالي 
امكان جذب نقدينگي جامعه و سرمايه هاي سرگردان را دارد كه 
به تجارت و توليد سالم كمك كرده و همچنين شرايط حاكم در 
سطح خرده فروشي را بهبود مي بخشد. ابراهيمي نيا اظهار كرد: 
با نگاهي به زمان قبل از تاس��يس بورس كاال، مشخص مي شود 
در هيچ بازاري يك نقطه اتكا به خصوص براي مصرف كنندگان 
وجود نداشت اما امروز بورس كاال به بازاري امن مبدل شده كه 
فارغ از اتفاق هاي اخير ب��ازار ارز كه كل اقتصاد را درگير كرده، 
بهترين و شفاف ترين بازار براي مبادله كاالها است. وي در برابر 
اين سوال كه آيا تاكنون در اتاق اصناف در خصوص همكاري با 
بورس كاال اقدامي صورت گرفته يا خير؟ گفت: درحال مطالعه و 
بررسي جهت همكاري با بورس كاال هستيم . در حوزه شفافيت 
و مانيتورينگ كاال يكي از برنامه هاي اصلي دور دوم اتاق اصناف 
تهران است كه در اولويت قرار گرفته و اميدواريم اين امر محقق 
مي ش��ود. ابراهيمي نيا افزود: به منظور ايجاد شفافيت و تمركز 
حداكثري كاالها، بايد زنجيره توليد كاالها در بورس عرضه شود 
تا همه جزئيات از مواد اوليه تا محصول نهايي از طريق مكانيسم 

بورس، شفاف شود.

احتمالهمكاريبورسكاالواتاقاصناف
نايبرييساتاقاصنافتهراناعالمكرد
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فرصتهاييكهبهدليلبيثباتيازبينميرود

افزايش ارزي كه در خدمت صنعت قرار نگرفت
 گروهتشكلها |

ش��وك ارزي با وجود تمام مش��كالتي كه براي معيشت 
مردم ايجاد كرد حداقل روي ورق بايد باعث تقويت توليد 
و صادرات ش��ود. با اين وجود شايد توليد بيش از هر زماني 
در دول��ت يازدهم و دوازدهم تحت فش��ار اس��ت. واردات 
بسياري از كاالها يا محدود شده يا با اين قيمت ارز توجيه 
اقتصادي ندارد اما هيچ كس از اين فرصت براي گسترش 
توليد استفاده نكرد. نوسانات مختلف در اقتصاد باعث شده 
است كه عمال فرصت توليد از بين برود. در حالي كه صنايع 
سلولوزي ايران در سال هاي اخير پيشرفت قابل مالحظه اي 
داشته است يك روز بحث كمبود پوشاك است و روز ديگر 
بحث كمبود ساير محصوالت بهداشتي. كارخانجات به جاي 
اينكه توليد را بيشتر كنند در حال تعديل نيرو هستند چرا كه 

با اين حجم از نوسانات نمي توان كاري كرد.

   مساله فقدان تعادل
در همين رابطه حس��ين س��الح ورزي نايب رييس اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي مي گويد آمارهاي 
رسمي نشان مي دهند كه توليد صنعتي روندي كاهنده را 
تجربه كرده است، صحبت هاي اكثريت توليدكنندگان كه 
به شكل هاي گوناگون با ما در ميان مي گذارند نشان دهنده 
رش��دهاي ناچيز در توليد برخي رش��ته هاي صنعتي و 
كاهش در برخي حوزه هاي ديگر است. درباره اينكه چرا 
چنين اتفاقي مي افتد و داليل اين كاهش چيست بايد به 
يك تقسيم بندي كلي اشاره كنم. به گفته وي واقعيت اين 
اس��ت كه متغيرهاي كالن اقتصادي در ايران كه بايد به 
رشد توليد دامن بزنند و آن را در مسير افزايش قرار دهند 
فقدان تعادل اند و از بي ثباتي رنج مي برند. اين بي ثباتي در 
متغيرهاي كالن به ويژه سرمايه گذاري و همچنين تجارت 
خارجي و تا اندازه اي مصرف كل )شامل مصرف خصوصي 
و مصرف دولتي( سال هاست در ايران ديده مي شود. يك 
بحث اصلي اين است كه درآمد ايران و ايرانيان به تجارت 
نفت گره خورده اس��ت و اين درآمد به دليل اينكه قيمت 
آن در بازارهاي جهاني تعيين مي ش��ود متغير اس��ت و 
برنامه ه��اي ايران را از تعادل خ��ارج مي كند و در نهايت 
به توليد آس��يب مي زند و توليد را به يك سيكل نوساني 
وارد مي كند. نايب رييس اتاق بازرگاني ايران تأكيد دارد 

متغيرهايي مثل پس انداز ملي كه در يك فرايند تبديل به 
سرمايه گذاري مي شود در ايران از درآمد ارزي حاصل از 
صادرات نفت تأثير مي پذيرد كه نوسان آن باالست و اصوال 
كنترل آن از اختيار دولت خارج است. براي رفع اين مساله، 
بايد سرمايه گذاري از محل منابع غير از نفت نيز در كانون 
توجه باش��د كه آن نيز به دليل فقدان بازار سرمايه بزرگ 
و كارآمد و داراي ابزارهاي گوناگون ناتوان است. آمارهاي 
ارايه شده نشان مي دهد كه 80 درصد سرمايه گذاري ها از 
محل منابع بانكي است و تنها 20 درصد آن از بازار سرمايه 
اس��ت. يك محل ديگر س��رمايه گذاري در ايران از محل 
سرمايه گذاري مستقيم خارجي و يا فاينانس است كه اين 

نيز در شرايط دشواري قرار دارد. سرمايه گذاران خارجي 
به داليل گوناگون به اي��ران نمي آيند يا كمتر مي آيند و 
س��رمايه گذاران داخلي نيز نيروي كافي براي به حركت 
درآوردن چرخ ه��اي توليد را ندارند. ع��الوه بر اين موارد 
همانطور كه يادآور شدم رشد مصرف دولت در سال هاي 
اخير به دليل عدم س��رمايه گذاري كاف��ي در طرح هاي 
عمراني كاهش يافته است و همه اين مسائل آثارش را بر 

توليد باقي مي گذارد.

   توليد داخلي كه وابسته به واردات است
در زماني كه شوك ارزي رخ مي دهد مي توان متوجه شد 

كه واقعا چه حجم از صنايع ايراني به خارج وابستگي دارند. 
خودروهايي كه مدعي بوديم در داخل توليد مي شود كامال 
تحت تأثير افزايش قيمت ارز قرار گرفتند. در صنايع ديگر 
هم همين شرايط جريان دارد. در حقيقت صنايع با وجود 
اينكه قرار بود از شرايط موجود سود ببرند در شرايطي قرار 
گرفتند ك��ه نمي توانند خود را با واقعيت ها تطبيق دهند.  
به گفته سالح ورزي نوس��ان شديد نرخ ارز نيز دست انداز 
بزرگي براي توليد داخلي است. از اواخر پاييز سال گذشته 
كه نرخ ارز وارد روند صعودي شد و در فصل زمستان شتاب 
بيشتري گرفت اول از همه فشار بر توليد تقويت شد و وقتي 
از اوايل سال جاري روند رشد قيمت ارز با قدرت بيشتري 

اتفاق افتاد برخي توليدكنندگان واقعا توان ادامه فعاليت را 
از دست دادند چراكه در برخي رشته هاي صنعتي كه مواد 
اوليه آن از خارج تأمين مي شود يا مواد اوليه آنها داخلي بود 
و با قيمت جهاني قيمت گذاري مي شد، با محدوديت هاي 
افزايش هزينه تمام شده توليد مواجه شدند درحالي كه نه 
اجازه افزايش شديد قيمت محصوالت را داشتند و نه طرف 
تقاضا توان قبول اين قيمت ها را داش��ت. در اين وضعيت 
توليدكنندگان ايراني كه با كوهي از مشكالت مواجه شده اند 
از طرف ديگر نمي دانند كه قيمت توليدات خود را با كدام 
دالر تعيين كنند تا آس��يب به آنها نرسد و با سازمان هاي 

نظارتي هم به چالش نرسند.
حتي تقاض��اي كاذب ايجاد ش��ده در صنايع مختلف هم 
نتوانسته است به كمك توليد بيايد و به جاي اينكه توليد 
بيش��تر ش��ود قيمت ها افزايش مي يابد. شركت ها توليد 
مي كنند اما نمي دانند ك��ه زمان عرضه آن كاالها بايد چه 
زماني باش��د و به دليل نوسانات قيمت ارز حاضر به عرضه 
نيستند. در حالي كه فروشندگان لوازم خانگي علت كمياب 
ش��دن لوازم خانگي را براساس اعالم شركت هاي توليدي 
نبود قطعه عنوان مي كنند اما برخي مديران شركت هاي 
توليد لوازم خانگي، وضعيت توليد را خوب و حتي بيش از 
سال گذشته عنوان مي كنند و يكي از داليل وضعيت اين 
بازار را تقاضاي زياد عنوان مي كنند. حتي اگر كارخانه و توليد 
كننده كاال را توليد كند و به فروش برساند چرخه طوالني 
توزيع مانع از آن مي ش��ود كه كاال به دست مصرف كننده 
نهايي برس��د. دليل روشن است، هر كااليي كه ماندگاري 
داشته باشد به چشم ابزاري براي حفظ ارزش ديده مي شود.

 آمارهايي كه مشكل ايجاد خواهد كرد
نتيجه اين وضعيت در ش��اخص رشد اقتصادي كشور در 
سال 97 و 98 نمايان خواهد شد. برخي از مطالعات كالن 
انجام ش��ده به ويژه مطالعات مركز پژوهش هاي مجلس 
نشان مي دهد رش��د اقتصادي ايران در سال 1397 منفي 
است و سال 98 وضعيتي همچون سال 92 خواهد داشت.  
نكته عجيب آن است كه دولتمردان و اقتصاددانان به خوبي 
شرايط س��ال 91-90 و نتايج آن در سال 92 و 93 را درك 
كرده بودند اما به جاي آنكه فكري به حال صنعت كنند تمام 

تالش خود را براي انكار بحران به كار گرفتند.

پيمان سپاري ارزي به توقف 
صادرات غيرنفتي مي انجامد

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران معتقد اس��ت 
كه اجراي سياست هايي مثل پيمان سپاري ارزي 
باعث مي شود تا صادركننده  چاره اي جز تبديل 
ارز به ريال و خريد از داخل نداشته باشد. به گفته 
س��يدرضي حاجي آقاميري، موضع گيري هاي 
دول��ت و تأكيد بر سياس��ت هاي خ��اص مثل 
پيمان س��پاري ارزي به نوعي فرافكني اس��ت.

او افزود: به نظر مي رس��د دولت در اداره اقتصاد 
كشور ناكارآمد اس��ت و برخوردهاي دولت خود 
به غيرعادي شدن شرايط دامن مي زند. حاجي 
آقاميري در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق تهران، 
بيان كرد: در شرايط كنوني اين انتظار از مسووالن 
دولتي وجود دارد كه در س��خنراني ها و صحبت 
در تريبون هاي عمومي از گفتن حرف هايي كه 
به التهاب بازار شدت مي بخش��د، احتراز كنند. 
اي��ن انتظ��ار از دولتمردان وج��ود دارد كه پس 
از مطالعه و كار كارشناس��ي نس��بت به مسائل 
اقتصادي اظهارنظر كنند.  عضو هيات نمايندگان 
اتاق تهران اظهار كرد: هيچ صادركننده متعلق 
به بخ��ش خصوصي به  ش��تاب اين چنيني نرخ 
ارز عالقه اي ندارد چراكه اين بي ثباتي به بحران 
معكوس در صادرات كشور دامن مي زند. ممكن 
است دولت از طريق مختلف بازار را هدايت كرده و 
قيمت ارز را پايين بياورد. به گفته او، با توجه به اين 
احتمال، صادركننده نمي تواند براي پنج ماه آينده 
قراردادي ببندد چون پيش بيني آينده دشوار شده 
است. اين دشواري به احتياط بيشتر، كندي كار 
و درنهايت توقف فعاليت ها منجر مي شود و البته 

دود چنين آتشي به چشم همه خواهد رفت.
س��يد رضي حاجي آقاميري در ادامه بيان كرد: 
سياس��ت هاي اقتصادي ام��روز دول��ت تكرار 
سياس��ت هاي دول��ت ده��م به نظر مي رس��د. 
پيمان س��پاري ارزي نس��خه اي قديمي اس��ت 
كه پيامد مطلوبي براي اقتص��اد به همراه ندارد. 
صادركننده اگر ارز حاصل از صادرات را به كشور 
وارد نكند نمي تواند فعاليت��ش را ادامه دهد. به 
گفته اي��ن عضو هيات نماين��دگان اتاق تهران، 
اگر دولت درباره عدم عرضه ارز صادراتي در بازار 
داخلي نگران است، نبايد با محصور كردن بخش 
خصوصي به دنبال رفع اين نگراني باشد. او اظهار 
كرد: صادركنندگان پتروشيمي و اقالم معدني 
كه بطور عمده شركت هايي خارج از دايره بخش 
خصوصي اند، بيش��ترين ارز حاصل از صادرات 
غيرنفتي را به دس��ت مي آورند و ارزي كه دست 
بخش خصوصي واقعي اس��ت، رقمي نيست كه 
قدرت برهم زدن تعادل بازار ارز را داش��ته باشد. 
به گفته اقاميري، صادركنن��ده فعال در بخش 
خصوصي جز عرضه ارز صادراتي در بازار، تبديل 
آن به ريال و پرداخت به كساني كه قصد خريد از 

آنها را دارد، چاره اي ندارند. 
در چند روز گذش��ته گم��رك برخالف مصوبه 
هيات دولت، صادرات اقالم سنتي را هم مشمول 
پيمان سپاري ارزي در نظر گرفته بود. اين مساله 
البته با همكاري كنفدراسيون صادرات و استناد 
به اين مصوبه حل شد اما تأكيد مسووالن دولت 
ازجمله رييس كل بانك مركزي بر پيمان سپاري 
ارزي، نگراني از بس��ط اين سياس��ت به تمامي 
اق��الم را ايجاد مي كند. اين در حالي اس��ت كه 
پيمان س��پاري ارزي منجر ب��ه توقف صادرات 
غيرنفتي، اعم از ص��ادرات كاال و خدمات فني 
و مهندسي خواهد ش��د. از سوي ديگر با توقف 
فعاليت صادركنن��ده ارز كمتري به بازار تزريق 

شده و دولت هم متضرر مي شود.

قاچاق لوازم التحرير با روش 
كم اظهاري در گمرك 

محمودرضا صنعت��كار رييس هيئ��ت مديره 
انجمن توليدكنندگان نوش��ت افزار با اش��اره 
ب��ه اينكه برخي اجن��اس داخلي ت��وان رقابت 
با نمونه ه��اي اروپايي را دارن��د، گفت: به دليل 
حمايت نكردن از توليد كننده و برخي مشكالت 
موجود بر س��رراه توليد، ب��ا 30 درصد ظرفيت 
توليد مي كنيم. وي با اش��اره به افزايش قيمت 
100 درصدي برخ��ي مواد اولي��ه در ماه هاي 
اخير اف��زود: در كمترين موارد گراني ش��اهد 
60 درص��دي افزايش قيمت هس��تيم. رييس 
هيئت مديره انجمن توليدكنندگان نوشت افزار 
افزود: در دوس��ال اخير ب��ه توليدكننده اجازه 
تبليغ رايگان در رس��انه ملي داده ش��ده و روي 
بحث قاچاق هم كارهايي صورت گرفته اس��ت. 
صنعتكار با اش��اره به اينكه در همان كاالهايي 
كه ظرفيت تولي��د داخلي داري��م واردات هم 
صورت مي گيرد گف��ت: ممنوعيت واردات ضد 
توليد است، بايد رقابت باشد اما واردات هدفمند 
صورت گيردو س��اماندهي شود. وي با اشاره به 
اينكه قاچاق به معني عرف آن و از مرزهاي كشور 
در صنعت نوشت افزار صورت نمي گيرد، افزود: 
قاچاق اين بخش با كم اظهاري در گمرك انجام 
مي شود، زيرا قانون ضعف دارد و گمرك تعرفه ها 

را به درستي تفكيك نمي كند.

قيمت مرغ كاهش يافت
مهدي يوسف خاني رييس اتحاديه پرنده و ماهي 
از كاه��ش 300 توماني قيمت م��رغ از ابتداي 
هفته در ب��ازار خبر داد و گفت: نرخ هر كيلو مرغ 
زنده درب مرغداري 6 هزار و 300، مرغ آماده به 
طبخ در كش��تارگاه 8 هزار و 8400، توزيع درب 
واحد هاي صنفي 9 هزار و خرده فروشي 9 هزار و 
800 تومان است. رييس اتحاديه پرنده و ماهي در 
پايان افزايش عرضه در برابر تقاضا را دليل اصلي 
كاهش قيم��ت مرغ در بازار اع��الم كرد و گفت: 
اين درحالي است كه به سبب افزايش تقاضا در 
ايام محرم امكان پيش بيني قيمت مرغ در بازار 

وجود ندارد.

بهرام ش��كوري رييس كميس��يون معادن و صنايع 
معدن��ي اتاق اي��ران، معتقد اس��ت هنگامي كه يك 
كسب وكار با بي ثباتي نرخ ارز روبرو باشد، نمي تواند 
پيش بيني هاي الزم را به ص��ورت دقيق انجام دهد و 
برنامه ريزي براي آينده در اين شرايط بسيار دشوار و 

نامطمئن مي شود.
او در پاس��خ ب��ه اين س��وال كه حل اساس��ي بحران 
ارز در گ��روي انج��ام چه اقداماتي اس��ت مي گويد: 
بحران افزايش نرخ دالر، مش��كلي نيس��ت كه بتوان 
ب��ه آن به صورت يك تك متغير نگريس��ت. بلكه اين 
موضوع پيوستگي بااليي با ساير متغيرهاي اقتصادي 
و اجتماع��ي دارد كه بعض��ا در تصميم گيري ها اين 

وابستگي هاي متقابل  مورد غفلت واقع مي شود.
ش��كوري افزود: بطور مث��ال به ازاي ه��ر 10 درصد 
افزايش نرخ ارز، ش��اخص بهاي توليدكننده به دليل 
واردات كاالهاي واس��طه اي، به مي��زان يك درصد 
افزايش مي يابد. از ط��رف ديگر توليدكننده به دليل 
افزايش نياز به س��رمايه در گردش به اخذ تسهيالت 
بانكي روي مي آورد كه در نهايت پرداخت سود بانكي 
و دريافت محصوالت واس��طه اي توليد با ارز گران تر، 
منجر به افزايش بهاي تمام شده كاالي توليدي خواهد 
ش��د. اين در حالي است كه حقوق و دستمزد نيروي 

كار نسبت به افزايش نرخ دالر انعطاف پذير نيست.
به اعتقاد رييس كميس��يون معادن و صنايع معدني 
اتاق ايران، در ش��رايطي كه با ثاب��ت ماندن درآمدها 
قيمت ه��ا چند برابر ش��ده اس��ت، توليدكننده با 2 
مساله اصلي روبرو است؛ يكي حجم عظيم كاالهاي 

توليدشده در انبار و دوم مساله معوقات بانكي كه توان 
بازپرداخت آنها نيس��ت. در چنين شرايطي كاهش 
كيفيت به منظور پايين آوردن هزينه هاي توليد لحاظ 
مي ش��ود كه اين تنزل كيفيت و كاهش هزينه ها در 
صنايع باالدستي منجر به رشد خام فروشي مي شود.

به گفته ش��كوري در سياه چال ارزي كه توليدكننده 
و مصرف كننده در آن گرفتار هستند، بانك ها نيز به 
دليل افزايش معوقات خود، تش��ديد كننده شرايط 

بحران هستند.
او در ادامه صحبت هاي خود تصريح كرد: متاس��فانه 
اقدام��ات نس��نجيده دول��ت و اراي��ه راه حل ه��اي 
كارشناسي نشده، لطمات غيرقابل جبراني را به برخي 
بخش ه��اي جامعه از توليدكننده ت��ا مصرف كننده 
مي زند. ب��ه عنوان مثال پيش از ش��روع بحران ارزي 
س��ال جاري، انتقادهايي در خص��وص وجود دو نرخ 
دالر مبادله اي و دالر آزاد ص��ورت گرفت و دولت در 
اولين واكنش به افزايش افسارگس��يخته نرخ ارز در 
س��ال جاري اقدام به تك نرخي نم��ودن ارز كرد كه 
فارغ از مش��كالت موجود در نحوه تخصيص، اقدامي 
موثر و موردحمايت بود. ام��ا هنوز چند ماه از اجراي 
اين سياست نگذشته كه شاهد چندين نرخ ازجمله 
نرخ ارز سامانه نيما، نرخ ارز سامانه سنا، نرخ ارز بانك 

مركزي و نرخ ارز بازار آزاد هستيم.
ش��كوري تأكيد كرد: سياست هاي اتخاذشده دولت 
در حوزه ارزي در س��ال جاري نش��ان داد كه در هر 
مرحله آزمون وخطاي دولت، سياست هاي بعدي از 
حمايت كمتري برخوردارند و با تصويب قوانين جديد 

و تبصره هايي كه رانت پذير هستند، سودجويان اين 
فرصت را پيدا مي كنند ت��ا كانال هاي جديدي براي 

سوءاستفاده خود بازكنند.
به اعتقاد رييس كميس��يون معادن و صنايع معدني 
اتاق ايران مهم ترين راهكار نه تدوين سياس��ت هاي 
جديد و اضافه ك��ردن مق��ررات ارزي پيچيده تر به 
قوانين قبلي است، بلكه تنظيم يك قانون ارز آزاد براي 
تمامي افراد و گروه هاي جمعيتي در كش��ور است تا 
نرخ ديگري چه در تأمين و چه در توزيع وارد معامالت 
نش��ود. او تأكيد كرد: متأس��فانه اين نظام حمايتي 
غيرشفاف دولت باعث به وجود آمدن تعارضاتي بين 
زنجيره هاي توليد شده است. تاجايي كه هر زنجيره 
خود را محق حمايت هاي دولت و زنجيره قبل و بعد 

خود را رانت جو تلقي مي كند.
به��رام ش��كوري در پايان صحبت هاي خ��ود تاكيد 
كرد: نج��ات اقتصاد جامعه تنها با حمايت از تعدادي 
گروه هاي محدود امكان پذير نخواهد بود، بلكه دولت 
بايد ناجي كل جامعه باش��د. بر اس��اس اين رويكرد 
ضروري است تا هرگونه سوبسيد دولتي )مانند ارايه 
معافيت  هاي ماليات��ي يا يارانه انرژي( به همه فعاالن 
توليد در چرخ��ه ارزش اف��زوده و مصرف كنندگان 
تخصيص ياب��د و تبعيضي در اي��ن تخصيص اعمال 

نشود.
به گفته ش��كوري اجراي يك تصميم در سطح كالن 
نبايد منجر به ايج��اد امتياز براي ي��ك گروه خاص 
به بهاي حذف منافع گروه هاي ديگر باش��د. بلكه در 

تصميم گيري بايد كليه ذينفعان را در نظر گرفت.
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تنظيمقانونارزآزاد،راهكاراساسيحلبحرانارزيتقويتSMEهاعاملتقويتروابطتهران-رم
احمد پورفالح رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و ايتاليا 
و مشاور عالي اتاق ايران در خصوص تعامالت تجاري ايران 
و ايتاليا در شرايط حال حاضر و تاثير تحريم هاي پيش 
روي اين مناس��بات گفت: ايتاليا از معدود كشورهاي 
اروپايي است كه همواره در تعامالت خود با ايران، هرگز 
هيجانزده و با تعصب تصميم گيري نكرده و ديپلماسي 

في مابين در حد مطلوبي در جريان بوده است.
رييس اتاق بازرگاني بين المللي افزود: ايتاليا سال هاي 
طوالني ش��ريك اول ايران در اروپا بوده و تنها كشوري 

در حوزه اروپاست كه تراز تجاري ما با آن مثبت است.
 وي اذعان داش��ت با وجود اينكه زيرساخت بسياري از 
صنايع ما از جمله فوالد، نساجي و لوازم خانگي و حتي 
پتروشيمي ما ايتاليايي است اما به دليل پرهيز اين كشور 
از برخوردهاي سياس��ي در حوزه اقتصادي، همواره از 

شركاي اصلي تجاري ما بوده است.
پورفالح با اشاره به اينكه صنايع پتروشيمي و پااليشگاهي 
ايتاليا مطابق با كيفيت نفت ايران كار مي كنند، گفت: 
هزينه تغيير زيرساخت هاي پااليشگاهي براي ايتاليا 
گران تمام مي ش��ود و اين كش��ور حاضر نيست نفت 
جايگزين براي نياز خود پيدا كند. رييس اتاق بازرگاني 
مشترك ايران و ايتاليا گفت: نگاه مثبت ايتاليا به ايران 
ارزشمند است، در گذشته حجم تجارت ما با ايتاليا به عدد 
7 ميليارد يورو رسيد و امروز اين رقم 1600 ميليارد يورو 
است و روند آن رو به رشد است و البته اين رشد مستلزم 
بهبود مناسبات بين المللي و رفع تهديد هاست.  به گفته 
پورفالح اتاق ايتاليا بيش از 5 هزار عضو دارد كه دبيرخانه 
آن بصورت 24 ساعته نياز فعالين اقتصادي را در حوزه 

ايران و ايتاليا پاسخ مي دهد. عمده خريد ايتاليا از ايران 
را به ترتيب نفت و محصوالت پتروشيمي، سنگ، چرم 
اس��ت ودر مقابل ايران از ايتاليا تكنولوژي و خط توليد 
كارخانه ج��ات خود را تامين مي كن��د؛ به خصوص در 
حوزه فوالد بسياري از خطوط توليد فوالد از جمله فوالد 
مباركه، ايتاليايي است. همچنين در حوزه لوازم خانگي و 

مواد غذايي از تكنولوژي ايتاليايي بهره مي گيريم.
احمد پورفالح بر ضرورت تقويت SMEها براي توسعه 
تعامالت تجاري با كش��ورهاي اروپاي��ي تاكيد كرد و 
گفت: توان SMEها محدود و ارتباطات ارگانيك آنها با 
سياست گذاران در نهادهايي مانند بانك مركزي، وزارت 
اقتصاد و ساير سازمان ها و نهادهاي مرتبط با صنعت كم يا 
حتي بطور كلي قطع است و طبعا با اين شرايط SME هاي 
ما آس��يب پذير و شكننده هستند و به سرعت به نقطه 
پايان كار خود مي رس��ند. وي گفت: امروز دولت به اين 
نتيجه رسيده كه تنها راه برون رفت از بن بست تحريم ها، 
استفاده از ظرفيت شركت هاي كوچك و متوسط است 
و تالش دارد با حمايت هايي از جمله تخصيص وام هاي 
تشويقي و برنامه حذف ماليات بر ارزش افزوده از SMEها 
از آنها حمايت كند اما كماكان تا رسيدن به توان الزم براي 

حضور موثر در سطح بين المللي فاصله داريم.
 پورفالح افزود: توصيه ات��اق بازرگاني اين بوده كه اگر 
بناس��ت از توان ش��ركت هاي كوچك و متوسط براي 
برون رفت از بحران تحريم استفاده شود بايد سرعت كار را 
باال برد؛ نود درصد اقتصاد كشور ايتاليا را SME ها تشكيل 
مي دهند و مي توانيم از تجربيات اين كش��ور در زمينه 

توسعه و ارتقاي توان SMEها بهره مند شويم.

جمشيدعدالتيانمطرحكرد
متقاضي واقعي براي خريد دالر در بازار وجود ندارد

جمشيد عدالتيان عضو اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينكه 
جو رواني در ظاهر كمبود عرضه ارز را عامل افزايش قيمت ها 
مي دان��د اما با قيمت هاي موجود در ب��ازار به نظر نمي آيد 
تقاضاي واقعي عامل اين كمبود باشد، اظهار داشت: با دالري 
كه در محدوده 10 تا 15 هزار تومان اس��ت نه توليد صرفه 
اقتصادي دارد و نه مسافرت برون مرزي، اعزام بيماربه خارج 
از كشور و ارز دانشجويي و بسياري از مسائل كه با ارز مرتبط 
است زير س��وال مي رود زيرا قيمت ها واقعي نيست، پس 
متقاضي واقعي هم ندارد. عوامل اين جهش ارزي سوداگري 

و دخالت خارجي است.
وي با اش��اره به اينكه به احتمال زياد دخالت كش��ورهاي 
خارجي در نابساماني بازار ارز نقش آفرين است، يادآور شد: 
انگيزه عربستان و امارات براي متالشي كردن اقتصاد ايران 
زياد اس��ت. براي مثال در خيلي از تبليغات خريد و فروش 
ساختمان در دبي اعالم مي كنند كه ريال هم مي پذيرند، 
به گونه اي كه حتي اگر ضرر كنند اين ريال را از متقاضيان 
خريد س��اختمان در دبي دريافت مي كنند و در مقابل در 

داخل شروع به خريد ارز مي كنند.
عدالتيان با اش��اره به آغاز دور دوم تحريم ها عنوان كرد: 
دولت و بانك مركزي در آنچ��ه كه در بازار اتفاق مي افتد 
دخالت دارند و اينطور نيس��ت كه كنترل از دستش��ان 
خارج شده باش��د. هدف دولت در واقع پيشگيري است 
و پيش بيني اش اين اس��ت كه با آغاز دور دوم تحريم ها، 
درآمدهاي ارزي حاصل از نفت بس��يار كاهش پيدا كند؛ 
بنابراين درصدد حفظ ذخاير ارزي براي روز مبادا هستند و 

به همين دليل نرخ ارز مبادله اي را چنان باال برده كه ميزان 
مصرف را كاهش دهد و باعث تعادل بين درآمد ارزي در 

آينده و مصارف باشد.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با اعالم نرخ 
معقول دالر بين 5500 تا 6000 تومان پيش بيني كرد كه 
دولت بعد از اين مرحله، مرحله كاهشي بيشتر عرضه را در 

پيش گيرد تا نرخ دالر رسمي را هم افزايش دهد.
عدالتيان با توجه به موج سوم گراني خاطرنشان ساخت: 
وقتي قيمت دالر د رچند روز اخير به 15هزار تومان رسيد 
فاصله زيادي با قيمت واقعي كه حدود 8 تا 9 هزار تومان است 

پيدا كرد. براين اصل آنچه در حال وقوع است غيرطبيعي، 
غيرواقعي و غيرمنطقي ارزيابي مي ش��ود كه بايد عوامل 
پشت پرده آن شناسايي شود. در اين مساله يا پاي مزدوران 
خارجي در ميان است و يا موضوع سوداگري مطرح است كه 

با چرخش دالر قيمت ها را به صورت تصنعي باال مي برند.
اين عضو اتاق بازرگاني با تاكيد براينكه ذخيره ارزي كشور 
به قدر كفايت وجود دارد، گفت: ذخاير ارزي ايران بيش 
از 110 ميليارد دالر است كه براي روز مبادا در نظر گرفته 
شده و دولت در عرضه دالر صرفه جويي مي كند تا منابع 
ارزي حفظ شود. عضو اتاق بازرگاني اظهار كرد: دالر 15 

هزار توماني از تورم 100 تا 200 درصدي است، اين واقعا با 
وضعيت كشور جور در نمي آيد. كسي كه در پشت صحنه 
دالر 15 هزارتوماني است واقعا اخاللگر محسوب مي شود 
چون بر مبناي فروپاشي اقتصاد ايران عمل مي كند. خالصه 
زنگ خطر به صدا درآمده است و اگر دولت براي خروج از 
بحران كاري نكند، به فاجعه نزديك مي شويم و اگر به فاز 
فاجعه اقتصادي برويم، مرحله بعد فروپاشي اقتصادي است 

كه ديگر نمي توان آن را جمع كرد.
عدالتيان با بيان اينكه دالر 15 هزار توماني از تورم 100 تا 
200 درصدي خبر مي دهد، تصريح داشت: مسببان اين 
وضعيت اخاللگر محسوب مي شوند كه با رساندن دالر به 
مرز 15 هزار تومان سنگ بناي فروپاشي اقتصاد ايران را رقم 
زده اند كه اگر در اين شرايط دولت براي خروج از بحران اقدام 
موثري انجام ندهد كنترل بازارها از اختيار خارج خواهد شد.
وي معتقد اس��ت: ع��دم هماهنگي بين ش��وراي اقتصاد 
مقاومتي، جلسه سران سه قوه، شوراي بحران و شوراي عالي 
اعتبارات در بانك مركزي موجب بروز برخي تصميم گيري ها 
و نظارت هاي ضعيف ش��ده اس��ت كه براي زمان بحران 
از كارايي الزم برخوردار نيس��ت. زي��را در زماني كه جنگ 
اقتصادي در جريان است بايد سياست هاي مديريت بحران 
به مورد اجرا گذاشته ش��ود اما آنچه اكنون ديده مي شود 
اس��تراتژي دولت بيشتر تدافعي اس��ت كه اين امر باعث 
سرگرداني بيشتر بازارها شده و در صورت تشديد تحريم ها، 
شايد اين س��ناريو براي دولت شفاف باش��د اما بازار از آن 

سيگنال مثبت نمي گيرد.

عدالتيان با اشاره به اينكه در يك هفته گذشته هيچ كس 
مواد اوليه مورد نياز صنايع داخل را به ما نفروخته است، گفت: 
بسياري از صنايع و كارخانه ها از حالت نيمه فعال به سكون 
كامل رسيده اند و در پرداخت اقساط شان به بانك ها با مشكل 
مواجه شده اند. مسبب اين آشفتگي بازار دولت است چون 

90 درصد عرضه ارز را برعهده دارد.
وي با تاكيد براينكه نرخ واقعي دالر تابع چند متغير است 
كه اگر بر مبناي اندازه و ظرفيت هاي اقتصادي تنش هاي 
سياسي گرفته شود و فشارهاي خارجي نيز برداشته شوند، 
مي توان گفت نرخ واقعي دالر قطعا رقمي در حدود 3000 
تا 3500 تومان است، عنوان كرد: با توجه به وجود شاخصي 
با عنوان تورم، اگر قيمت دالر واقعي و بدون حباب بود، نبايد 
تا اين حد اثرات تورمي از خود به جا مي گذاشت. براين اصل 
بايد فاصله بين تورم داخلي و خارجي كم شود و به همان 
نسبت نرخ دالر تعديل شود. اما در حال حاضر واقعيت امر اين 
است كه قيمت نرخ مبادله ارز بسيار باالتر از حالت طبيعي 
است و به همين دليل اثرات تورمي آن در بازار ديده ميشود.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران يادآورشد: 
در حال حاضر قيمت خودرو، مسكن، مواد غذايي و نظاير 
آن به ش��دت افزايش پيدا كرده كه نشان از آن دارد كه نرخ 
مبادله ارز بيش از توان جذب جامعه است و در نتيجه هزينه 
را توليدكننده و در نهايت مصرف كننده بايد بپردازد كه اگر 
ادامه پيدا كند، شرايط اقتصادي سخت تر خواهد شد؛ چراكه 
نرخ داخلي آنقدر افزايش پيدا مي كند كه مجددا وضعيت 

رقابتي در سطح خارجي را از بين مي برد.
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دولت امريكا از »اپل« خواست چين را ترك كند

جشن 70سالگي كره شمالي بدون موشك هاي بالستيك برگزار شد

تقابلكاخسفيدباسيليكونولي

تالش كره شمالي براي جلب اعتماد جهاني

گروه جهان
رييس جمهوري امريكا گفته شركت اپل اگر مي خواهد 
از تبعات تعرفه هاي واش��نگتن بر كاالهاي چيني در 
امان بماند، بايد چين را ترك كرده و محصوالتش را در 
اياالت متحده توليد كند. دونالد ترامپ در شرايطي از 
اپل خواسته تا چين را ترك كند كه رابطه دولت امريكا 
و سيليكون ولي مركز صنعت تكنولوژي امريكا و قلب 

نوآوري جهان چندان حسنه نيست. 
به گ��زارش رويترز، اپ��ل دو روز پي��ش در نامه اي به 
مقام هاي تجاري امريكا گفته بود دور بعدي تعرفه هاي 
واشنگتن عليه چين طيف گسترده اي از محصوالت 
اين ش��ركت را نيز تحت تاثير ق��رار داده و قيمت آنها 
را باال مي برد. ش��ركت اپ��ل در نامه خ��ود خطاب به 
رييس جمهوري امريكا آورده بود: »بار تعرفه هاي وضع 
شده بيشتر روي دوش امريكا خواهد كرد افتاد تا چين.« 
ساعت اپل يكي از محصوالتي است كه اين شركت در 

نامه خود به افزايش قيمت آن اشاره كرده است. 
دونال��د ترامپ اما در توييتي نوش��ته اس��ت: »بهاي 
محصوالت اپل ش��ايد به دليل تعرفه هاي گسترده اي 
كه عليه چين وضع خواهيم ك��رد، افزايش پيدا كند 
اما راه آساني وجود دارد كه مالياتي بر اين محصوالت 
وضع نشود و از مشوق هاي مالياتي برخوردار شود.« او 
خطاب به اين شركت گفته: »محصوالت خودتان را به 
جاي چين در امريكا توليد كنيد. همين حاال احداث 

كارخانه هاي جديد را شروع كنيد.«
رييس جمهوري امريكا اخيرا پس از انتش��ار گزارش 
افزايش كس��ري تج��اري چين و امريكا ك��ه با وجود 
سياست هاي سخت گيرانه تجاري دولت فعلي امريكا 
بيشتر ش��ده گفته قصد دارد دور تازه اي از تعرفه ها را 
بر 267 ميليارد دالر كاالي چيني وضع كند. به اعتقاد 
كارشناس��ان، بخش فناوري يك��ي از بازندگان اصلي 
اين تعرفه هاي خواهد بود زي��را بهاي واردات قطعات 
كامپيوتري را بسيار باال خواهد برد. چين و امريكا پيش 
از اين هر كدام ب��ر بيش از 50 ميليارد دالر از كاالهاي 
يكديگر تعرفه وضع كرده بودند. چين تهديد كرده كه 
در صورت وضع تعرفه هاي جديد، دس��ت به اقدامات 

تالفي جويانه خواهد زد.

نشريه فايننشال تايمز نوشته، اپل كه يكي از بزرگ ترين 
برندگان سياس��ت اخير كاهش ماليات بوده، به دنبال 
راهي براي برجسته كردن نقش فعلي خود در حمايت 
از كارخانه هاي امريكايي اس��ت. محصوالت محبوب 
اپل از جمله آيفون، آي پد و ساعت اپل شامل قطعات 
و موادي است كه در اياالت متحده توليد مي شود يا با 
استفاده از تجهيزاتي ساخته شده اند كه تامين كنندگان 
مس��تقر در اياالت متحده آنها را فراهم كرده اند مانند 
ميكروچيپ هاي شركت اينتل و شيشه هاي شركت 

كورنينگ. 
ش��ركت اپل اعالم كرده كه انتظار دارد در سال جاري 

ميالدي 55 ميليارد دالر به تامين كنندگان امريكايي 
قطعات موردنياز خود پرداختي داشته باشد. اين رقم 
در سال گذشته 50 ميليارد دالر بوده است. مشاركت 
مستقيم اپل در اقتصاد امريكا در 5 سال آينده چيزي 

حدود 350 ميليارد دالر ارزيابي شده است. 
گفته شده، تيم كوك مديرعامل شركت اپل، همواره 
تالش كرده تا با سياست هاي سختگيرانه تجاري دولت 
امريكا برخوردي ديپلماتيك داش��ته باشد. ضيافت 
ناهار در تعطيالت تابستاني ماه گذشته در باشگاه گلف 
بدمينستر ترامپ در همين راستا ارزيابي شده است. 
با اين حال تيم كوك همواره آش��كارا از سياست هاي 

تجاري نظي��ر افزاي��ش تعرفه ه��اي تالفي جويانه و 
سياست هاي ضدمهاجرتي انتقاد كرده است. 

اما اين تنها اپل نيس��ت كه با سياست هاي كاخ سفيد 
درگير شده است. اغلب شركت هاي سيليكون ولي با 
طيف گسترده اي از اتهامات دولت ترامپ روبرو شده اند 
از اتهام در پيش گرفتن رفتارهاي ضدرقابتي گرفته تا 
تعصبات سياسي و محدود كردن آزادي بيان. دونالد 
ترامپ چند هفته پيش با متهم كردن گوگل، قيس بوك 
و توييتر به حمايت از ديدگاه هاي دست راستي )ليبرال 
و دموكرات( مدعي شد كه اين شركت ها اخبار خوب 
درب��اره دولتش را سانس��ور كرده و اخب��ار دروغ را در 

دسترس مخاطبان قرار مي دهد. ترامپ هشدار داد كه 
دستور تحقيقات در اين باره را خواهد داد و اين شركت ها 

بايد مراقب باشند. 
به نوشته گاردين، واشنگتن همواره پكن را به سرقت 
مالكيت معنوي ش��ركت هاي اي��االت متحده متهم 
مي كند. كاخ سفيد معتقد است كه چين شركت هاي 
امريكاي��ي را وادار مي كند تا فناوري  ه��اي خود را در 
اختيار شركت هاي چيني قرار دهند. به اعتقاد ترامپ، 
فشار تعرفه اي دولت امريكا احتماال باعث خواهد شد تا 
چين از اين رفتار خود دست بكشد. اين در حالي است 
كه اپل در نامه خود خطاب به ترامپ گفته بعيد است 
كه سياست هاي يك جانبه گرايانه و وضع تعرفه هاي 
س��نگين عليه كاالهاي چيني بتواند چنين هدفي را 

محقق كند. 
شبكه سي  ان بي  س��ي نيز نوشته، ترديدي نيست كه 
وزارت دف��اع امريكا براي رقابت با چين و اثبات برتري 
اياالت متحده به كمك س��يليكون ولي نياز دارد. اما 
پرسش اين است كه آيا سيليكون ولي تمايلي به اين 
هم��كاري دارد يا اينكه طبيع��ت مبارزه جوي ترامپ 

احتمال هر نوع همكاري را از ميان برده است.
وي��وك واثوا كارش��ناس فناوري اطالعات دانش��گاه 
مهندس��ي كارنگي ملون، در اين باره مي گويد: »االن 
زماني است كه دولت امريكا و شركت هاي فناوري بايد 
با ه��م همكاري كرده و در يك جبهه بجنگند. تنها در 
اين صورت است كه دشمنان ما نمي توانند سناريوهاي 

بهتري را پيش ببرند. “
اما كاركنان شركت هاي فناوري تمايلي به همكاري با 
ترامپ ندارند. گفته شده، در ماه هاي اخير هزاران نفر 
از كاركنان حوزه فناوري از ش��ركت هاي بزرگي چون 
گوگل، آمازون و مايكروسافت، شورش هاي گسترده اي 
را عليه كارفرمايان خود در زمينه قراردادهاي با دولت 
به راه انداخته اند و بخش عمده اي از اين اعتراض ها نيز 
درباره اس��تفاده از هوش مصنوعي گوگل در مقاصد 
نظامي بوده است. ناظران بر اين باورند كه با اوج گرفتن 
تنش هاي تجاري امريكا و چين، اگر س��يليكون  ولي 
هم��كاري با دولت ترامپ را نپذي��رد، بخش بزرگي از 

معادالت كاخ سفيد به هم خواهد ريخت. 

گروه جهان| طال تسليمي| 
كره شمالي يكشنبه به مناسبت هفتادمين سال تشكيل اين 
كشور يك مراسم بزرگ رژه نظامي برگزار، اما از به نمايش 
گذاشتن موشك هاي پيشرفته اش خودداري كرد و نيمي 
از رژه را به فعاليت هاي غيرنظامي با هدف ساخت و توسعه 
اقتصاد داخلي اختصاص داد. بي بي سي پيش از برگزاري 
اين رژه نوشت اهميت مراسم امسال در نشانه هايي است كه 
از نيت كره شمالي در زمينه تسليحاتي و تعهد اين كشور به 
خلع سالح هسته اي خبر دهد. برخي تحليل گران پيش بيني 
كرده بودند كه رهبر كره شمالي در پي نشستي كه با دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امريكا داشته است، در سخنراني در 
اين مراسم لحن ماليم تري داشته باشد. كيم جونگ اون در 
مراسم حضور داشت، اما از سخنراني براي جمعيت حاضر 
خودداري كرد.  به نوشته روزنامه تلگراف، اين ميزان از تمركز 
و توجه به اقتصاد از استراتژي جديد كيم جونگ اون رهبر 
كره شمالي مبني بر اولويت دهي به توسعه اقتصادي حكايت 
داشت. كيم يونگ نام رييس پارلمان كره شمالي در سخنراني 
در آغاز اين مراس��م، لحني نرم تر در قياس با مراسم قبلي 
داش��ت و به جاي تمركز بر قدرت هسته اي كره شمالي، از 
اهداف اقتصادي كشورش سخن گفت. او همچنين از ارتش 
خواست تا خود را براي همكاري در احياي اقتصادي كشور 

آماده كن��د. پس از عبور صف كوتاهي از تانك هاي تجهيز 
شده كه تعداد آنها از شمار متداول كمتر بود و رژه هنگ هاي 
متعدد از شاخه هاي متفاوت ارتش به همراه دانش آموزان و 
ديگران، محور مراسم به گروه هاي غيرنظامي از پرستاران 
گرفته تا كارگران ساختماني تغيير كرد. اگرچه كره شمالي 
اين رژه نظامي را تقريبا هر سال برگزار مي كند و يك رژه هم 
پيش از آغاز بازي هاي المپيك در كره جنوبي در ماه فوريه 
سال جاري ميالدي برگزار كرد، اما رژه يكشنبه از نظر زماني 
با حساسيت ويژه اي همراه بود. مدتي است به نظر مي رسد 
تالش هاي كيم براي كاهش تنش ها با اياالت متحده كه از 
زمان ديدار با دونالد ترامپ در سنگاپور آغاز شد، متوقف شده 
است. ترامپ و كيم جونگ اون در ديداري كه در ماه ژوئن 
امسال داشتند، توافقنامه مبهمي را در زمينه خلع سالح 
هسته اي شبه جزيره كره امضا كردند، اما در اين توافقنامه به 
زمان، جزييات يا مكانيسم روند خلع سالح هسته اي اشاره اي 
نشده بود. گفت وگوها پس از اين ديدار بين مقامات ارشد دو 
كشور ادامه پيدا كرد. اما اخيرا سفر از پيش برنامه ريزي شده 
مايك پمپئو وزير خارجه امريكا به پيونگ يانگ در آخرين 
لحظه لغو و علت آن نامه رهبر كره شمالي اعالم شد. هر دو 
طرف كه ديگري را در قطع روند مذاكرات مقصر مي دانند، 
اكنون بر نقطه آغازي متفاوت تاكيد دارند. واشنگتن از رهبر 

كره ش��مالي مي خواهد كه ابتدا تعهدش را به خلع سالح 
هسته اي نشان دهد، اما پيونگ يانگ تضمين امنيت خود 
و توافقنامه صلحي را خواس��تار اس��ت كه بطور رسمي به 
جنگ كره پايان دهد. باتوجه به اينكه تنش ها بين اياالت 
متحده و كره شمالي مجددا در حال افزايش است، برگزاري 
مراسمي با نمايش موشك هايي كه سال گذشته ترامپ را 
بسيار خشمگين ساخت، بسيار ناخوشايند و اقدام در جهت 
تحريك عمدي به جنگ قلمداد مي شد. كره شمالي آخرين 
مرتبه در رژه ماه فوريه جديدترين تجهيزات موشكي خود 
را به نمايش گذاشت. در مراسم جشن هفتادمين سالگرد 
تشكيل كره ش��مالي مقامات پارلماني چين و همچنين 
هيات هايي بلندپايه از كشورهاي دوست، حضور داشتند. 
در پايان اين مراسم دو ساعته كيم جونگ اون با همراهي لي 
ژانشو فرستاده ويژه چين در كنار لبه بالكن مشرف به محوطه 
رژه قدم زدند و سپس به رسم هميشگي دو كشور كه از قديم 
روابط دوستانه و نزديكي داشته اند، دست يكديگر را گرفتند. 
اندكي پس از پايان مراسم جشن )احتماال در تاريخ 18 تا 20 
سپتامبر( قرار است كيم جونگ اون در پيونگ يانگ با مون 
جائه اين رييس جمهوري كره جنوبي ديدار و درباره چگونگي 
برون رفت از بن بست كنوني در ارتباط با تسليحات هسته اي 
كره شمالي گفت وگو كند. رويكرد جديد مبني بر قرار دادن 

توسعه اقتصادي در اولويت، از ابتداي سال جاري ميالدي 
در دس��توركار كيم جونگ اون بوده اس��ت. او مدعي شده 
زرادخانه هسته اي كره شمالي را به اندازه كافي به حد كمال 
رسانده است كه مي تواند در مقابل تجاوزهاي امريكا بايستد و 
اكنون قصد دارد منابع دولت را در جهت ارتقاء استانداردهاي 
زندگي مردم كشورش اس��تفاده كند. جشن هاي امسال 
همچنين از احياي مراسم جالب و گسترده كره شمالي پس 
از وقفه اي پنج ساله حكايت داشت. در اين مراسم، ده ها هزار 
نفر از مردم با در دست داشتن پالكاردهايي يا با انجام حركات 
موزون با هماهنگي كامل، اتحاد ملت كره شمالي را به نمايش 

گذاشتند. ساكنان پايتخت كره شمالي كه از ماه ها پيش از 
مراس��م تحت آموزش بودند، دسته هاي گل را به نحوي به 
نمايش گذاشتند كه از جايگاه اصلي قابل مشاهده باشند. 
برگزاري اين مراسم در سال جاري همچنين يك پس زمينه 
قدرتمند اقتصادي داشت: بليت هاي اين جشن از بيش از 
100 دالر آغاز مي ش��د و تا 800 دالر براي هر صندلي هم 
مي رسيد. نگاه اقتصادي دولت پيونگ يانگ همچنين در 
برگزاري كنسرتي در شامگاه سالگرد تشكيل كشور قابل 
مشاهده بود و به شخصيت هاي مطرح و رسانه هاي بزرگ 

خارجي اجازه داده شد در اين مراسم حضور داشته باشند.

دريچه

كوتاه از منطقه

نگراني از قدرت گيري 
پوپوليست ها در سوئد

گروه جهان| انتخابات پارلماني سوئد در شرايطي 
يكشنبه برگزار شد كه نظرس��نجي ها حاكي از آن 
است كه احزاب سنتي به احتمال قوي آراي زيادي 
را از دست خواهند داد و در مقابل، حزب پوپوليستي 
»دموكرات سوئد« حمايت قابل توجهي را به دست 
خواهد آورد. سياست هاي پناهجويي و پناهندگي 

موضوع محوري كارزارهاي انتخاباتي بوده است.
به گ��زارش دويچه ول��ه، ح��دود 7.3 ميلي��ون فرد 
واجد ش��رايط براي انتخاب 349 نماينده پارلمان 
پاي صندوق هاي راي رفتن��د. انتظار مي رود حزب 
سوسيال دموكرات س��وئد به رهبري استفان لوون 
نخست وزير كنوني، همچنان جايگاه خود را به عنوان 
قدرتمندترين حزب حفظ كند، اما پيش بيني مي شود 
كه اي��ن حزب و ديگر احزاب س��نتي آراي زيادي را 
در قياس با انتخابات 2014 از دس��ت بدهند. طبق 
نظرسنجي ها، حزب سوسيال دموكرات حدود 25 
درصد از كل آراء را به دست خواهد آورد كه 6 درصد از 
انتخابات قبلي كمتر است. برخي از تحليلگران حتي 
س��ناريوي هاي ديگري هم ارايه كرده اند. هنريك 
اسكارسون پژوهشگر و كارشناس مسائل انتخاباتي، 
گفته: »پيش بيني درباره اينكه سوسيال دموكرات ها 
چقدر رأي خواهند آورد، بس��يار دشوار است. شايد 
16درصد، 18درصد، 24درصد يا 26درصد از آراء را 
به دست آورند. اين رقم هايي است كه در نظرسنجي ها 
مشاهده ش��ده است.«  كارشناس��ان در عين حال 
پيش بيني كرده اند كه حزب پوپوليستي »دموكرات 
سوئد« به رهبري بيمي آكيسون بتواند 20 درصد از 
آراء را در انتخابات 2018 به دس��ت آورد و به دومين 
قدرت بزرگ در پارلمان بدل شود. اين حزب در دوره  
قبلي انتخابات 12.9 درصد از آراء را به دس��ت آورده 
بود. قدرت گيري اين حزب راس��ت  پوپوليستي در 
نتيجه نارضايتي گروهي از مردم سوئد از سياست هاي 
دولت كنوني در ارتباط با پناهندگي و مهاجرت بوده 
است. حزب دموكرات سوئد ناخرسندي سوئدي ها از 
عملكرد دولت كنوني و ترس آنها از سقوط اجتماعي 
را به عنوان موضوعات محوري كارزار انتخاباتي خود 
برگزيده بود. برخي ناظران نيز بر اين باورند همان گونه 
كه پشتيباني از احزاب دست راستي زياد است، گرايش 
برخي از راي دهندگان و احزاب سياسي به بشردوستي 
ني��ز افزايش يافته اس��ت. با توجه ب��ه قدرت گيري 
احتمالي دموكرات س��وئد، ادامه  كار دولت كنوني 
دشوار خواهد شد. دولت سوئد ائتالفي از چهار حزب 

محافظه كار و ليبرال است. 

 تشديد فشارها بر عبادي 
براي استعفا 

 توقف ثبت نام پناهجويان 
در تركيه توسط سازمان ملل

چرخش سياست 
امارات در برابر سوريه 

فعاليت 240 شركت امريكايي 
در جمهوري آذربايجان 

دو فراكس��يون پيروز انتخاب��ات پارلماني عراق 
خواستار اس��تعفاي حيدر عبادي نخست وزير 
اين كشور، شدند. به گزارش يورونيوز، فراكسيون 
س��ائرون به رهبري مقتدا صدر كه با كسب 54 
كرس��ي در انتخابات ضمن دعوت نخست وزير 
به استعفا و انحالل كابينه اش خواستار تشكيل 
دولتي مقتدر براي پاسخگويي به مطالبات مردم 
شده است. س��خنگوي فراكس��يون فتح نيز به 
شكست دولت در حل بحران بصره اشاره كرده و 

خواستار استعفاي دولت شده است.

كميس��ارياي عالي پناهندگان س��ازمان ملل 
رون��د ثبت نام پناهن��دگان را در تركيه متوقف 
مي كند. فعاالن حقوق پناهن��دگان در تركيه 
نگران هس��تند آنكارا با صالحيتي كه به دست 
آورده، روند اخراج پناهندگان را سرعت بخشد و 
رسيدگي جدي به پرونده هاي مهاجران صورت 
نگيرد. به گزارش بي بي سي، كميسارياي عالي 
پناهندگان س��ازمان ملل گفته به فعاليت هاي 
حمايت��ي خود از جمله ارايه خدمات مش��اوره 
به پناهندگان ادام��ه خواهد داد. تركيه ميزبان 

ميليون ها پناهجوست. 

يك روز پس از برگزاري موفقيت آميز اجالس 
سه جانبه ايران، روسيه و تركيه درباره سوريه، 
امارات در واكنش به اين نشس��ت، خواس��تار 
بازنگري در سياس��ت كشورهاي عربي نسبت 
به دمش��ق ش��د. به گزارش ايرنا، انور قرقاش 
وزير مش��اور در امور خارج��ي امارات، كاهش 
نقش كش��ورهاي عربي در تحوالت س��وريه 
را نگران كنن��ده خوانده اس��ت. اتحاديه عرب 
نوامبر 2011، همزمان با فش��ارهاي غرب بر 
نظام قانوني س��وريه عضويت اين كش��ور را به 

حالت تعليق درآورد.

در ح��ال حاض��ر 240 ش��ركت امريكايي در 
حوزه ه��اي صنعت��ي، س��اختمان، مخابرات، 
بانكي و ديگ��ر عرصه هاي اقتص��اد جمهوري 
آذربايجان فعال هستند. به گزارش وزارت اقتصاد 
جمهوري آذربايجان، در نيمه اول س��ال جاري 
گردش تجاري جمه��وري آذربايجان و امريكا 
476ميلي��ون دالر بوده اس��ت. امريكا تاكنون 
بيش از 13ميلي��ارد دالر در اقتصاد جمهوري 
آذربايجان س��رمايه گذاري ك��رده كه بيش از 
يك ميلي��ارد دالر آن در بخش هاي غير نفتي 

سرمايه گذاري شده است.

 ديدار مخفيانه امريكايي ها 
با كودتاچيان در ونزوئال

گروه جهان|
 شبكه سي ان ان به نقل از مقام هاي فعلي و پيشين 
امريكا جلس��ات مخفيان��ه دولت دونال��د ترامپ 
با افس��ران شورش��ي ارتش ونزوئال را تاييد كرده 
اس��ت. به گزارش يورونيوز، اين جلسات مخفيانه 
سال گذش��ته ميالدي و در چندين نوبت برگزار 
شده است ولي در نهايت كاخ سفيد به اين نتيجه 
رسيده كه از كودتاچيان در برابر نيكالس مادورو 
رييس جمهوري اين كشور، حمايت نكند. پيشتر 
نش��ريه نيويورك تايمز انجام اي��ن گفت وگوها را 
فاش كرده بود. كاخ سفيد تاكنون به اين ادعا پاسخ 
روش��ني نداده با اين حال رس��انه ها اوت 2017 
گزارش دادند دونالد ترامپ از مشاوران ارشد خود 
در مورد احتمال حمل��ه اياالت متحده به ونزوئال، 
اطالعات خواس��ته اس��ت. در همان زمان، ترامپ 
بطور علني گفت كه گزينه نظامي براي پايان دادن 
به ناآرامي در ونزوئال را منتفي نمي داند. فروپاشي 
اقتصادي در ونزوئ��ال در دوره زمامداري مادورو، 
به كمبود مواد غذايي و دارو در اين كش��ور منجر 
شده است. اين در حالي اس��ت كه مادورو، امريكا 

را مسبب بسياري از مشكالت كشورش مي داند.
رييس جمهوري ونزوئال در پي انفجار اخير دو پهپاد 
مملو از مواد منفجره در جريان يك سخنراني خود 
در كاراكاس، انگش��ت اتهامش را به سوي كلمبيا و 
دشمنان داخلي خود نشانه رفته و آنان را به دست 
داش��تن در اين ترور متهم ك��رد. در آن زمان جان 
بولتون مشاور امنيت ملي امريكا، بر دخالت نداشتن 

دولت امريكا در اين حمله تاكيد كرده بود. 

آسوشيتدپرس ادعاي رونق 
اقتصادي امريكا را رد كرد

گروه جهان|
دونال��د ترام��پ رييس جمه��وري امري��كا، ب��ه 
دستاوردهاي اقتصادي دولتش در سطحي وسيع 
مي بالد، اما آسوشيتدپرس آمارهاي منتشر شده از 
جانب وي در ارتباط با رشد اقتصادي در اين كشور 
را اشتباه و مبالغه آميز خوانده است. آسوشيتدپرس 
نوش��ته: »ترامپ بطور غير دقيقي مدعي اس��ت 
كه امريكا قوي ترين رش��د اقتص��ادي را در دوره 
زمامداري اش تجربه مي كند.« ترامپ در توييتي 
اعالم ك��رده كه اقتصاد امريكا بي��ش از هر زماني 
در گذشته در حال رونق اس��ت و اشتغال زايي در 
باالترين ميزان خود قرار دارد. اما آسوشيتدپرس 
يادآور ش��ده اقتصاد امريكا هرچند پررونق است، 
بيش از هر زماني در گذش��ته، وضعيت بهتري را 
تجربه كرده است. رش��د اقتصادي امريكا در سه 
ماهه دوم س��ال جاري به 4.2درصد رسيده كه در 
بهترين شرايط طي چهار س��ال گذشته است. با 
اين حال، رشد اقتصادي امريكا در حال حاضر در 
مقايسه با قبل، رشد ناچيزي دارد. در اواخر دهه 90 
ميالدي از سال 1997 تا سال 2000، ميزان رشد 
اقتصادي در امريكا ظرف چهار سال پي در پي به 
بالغ بر چهار درصد رسيد. اين ميزان حتي در سال 

1984 رقم 7.2درصدي را تجربه كرد.
آسوشيتدپرس نوشته، نرخ 3.9 درصد بيكاري در 
امريكا، رقمي قوي است اما در بهترين نقطه خود در 
تاريخ اين كشور قرار ندارد. پايين ترين نرخ بيكاري 
در امري��كا 1953 روي داد، زماني ك��ه اين رقم به 

2.5درصد كاهش يافت. 

جنجال سياسي هزينه 
بازي هاي آسيايي در اندونزي

گروه جهان|
هزينه بازي هاي آسيايي براي اندونزي كه اين روزها 
درگير بحران اقتصادي است به جنجالي سياسي در اين 
كشور تبديل شده است. در شرايطي كه سقوط ارزش 
روپيه نظم اقتصادي اندونزي را به هم ريخته، اعالم شده 
هزينه بازي هاي آسيايي 2018 حدود 1.6 ميليارد دالر 
بوده كه از بودجه ملي پرداخت شده است؛ موضوعي كه 

واكنش گسترده مخالفان را در پي داشته است. 
به گزارش ايرن��ا، كميته برگزاركنن��ده بازي هاي 
آسيايي اعالم كرده برآوردهاي اوليه حاكي از هزينه 
1.6ميليارد دالري اين مسابقات بوده است. اگرچه 
هزينه هاي انجام شده از برآوردهاي اوليه كمتر شده 
اما اين رقم بر اقتصاد بحران زده اندونزي كه اين روزها 
در سراش��يبي ارزي نيز قرار گرفته بسيار سنگين 
است. ارزش روپيه در روزهاي اخير با كاهش شديد 
در قب��ال ارزهاي خارجي به ويژه دالر امريكا مواجه 
شده و با از دست دادن 10 تا 12درصد از ارزش خود 
در سال جاري به پايين ترين سطح در 20سال اخير 
رسيده است. مخالفان جوكو ويدودو رييس جمهوري 
اندونزي، مي گويند 24 هزار ميلي��ارد روپيه )1.6 
ميليارد دالر( هزينه سنگيني براي اندونزي بوده و 
اين مبلغ مي توانست در بخش هاي ديگر هزينه شود. 
اين در حالي است كه ويدودو گفته برگزاري موفق 
مسابقات آسيايي 2018 اين امكان را براي اندونزي 
فراهم كرده درخواست ميزباني مسابقات المپيك 
2032 را نيز مطرح كند. وزارت امور مالي اندونزي 
گفته 13.6تريليون روپيه از اين هزينه ها صرف امور 

زيرساختي شده است.

چين و هند برترين قدرت هاي 
اقتصادي آسيا در 2018

گروه جهان|
آخرين تحقيق��ات صندوق بين المللي پول نش��ان 
مي دهد ك��ه چين ب��ا داش��تن 23 و و هن��د با 10 
ه��زار ميليارد دالر توليد ناخال��ص داخلي به ترتيب 
جايگاه ه��اي اول و دوم فهرس��ت قدرتمندتري��ن 
كشورهاي اقتصادي آس��يا را در سال 2018 به خود 

اختصاص داده اند.
براساس گزارش چشم انداز اقتصادي جهان در سال 
2018 صندوق بين المللي پول، بعد از كش��ورهاي 
چين و هند، فيليپين با داش��تن 955 ميليارد دالر 
توليد ناخالص داخلي در حال پش��ت س��ر گذاشتن 
كشورهاي آس��يايي اس��ت و هم اكنون يكي از 10 
كشور قدرتمند اقتصادي آسيا محسوب مي شود. بر 
اساس تحليل كارشناسان اقتصادي، بعد از فيليپين 
كشورهاي مالزي و اندونزي به خوبي با انعطاف پذيري 
و توسعه پايدار توانسته اند جايگاه خود را در بازارهاي 
اقتصادي حفظ كنند و ارتقاء دهند و تايلند هم با رشد 
و پيشرفت در جهت صنعتي شدن، در حال پيمودن 

پله هاي ترقي و توسعه است.
در گزارش مذكور تعداد جمعيت و تغييرات جمعيتي 
نيز در نظر گرفته ش��ده اس��ت، چرا كه كش��وري با 
جمعيت باال بايد داراي اقتصادي قوي باشد تا بتواند 
امكان اشتغال بيشتر براي جمعيت جوان خود را فراهم 
آورد. دو كشور هند و فيليپين كه بيشترين جمعيت 
جوانان را در منطقه آسيا دارند، به خوبي توانسسته اند 
اقتصادي توانمند ايجاد كنند. طبق گزارش صندوق 
بين المللي پ��ول، ايران با 430 ميلي��ارد دالر توليد 

ناخالص داخلي در رتبه 27 جهاني قرار دارد.

معاون اول ترامپ تالش براي 
بركناري او را رد كرد

گروه جهان|
معاون اول رييس جمه��وري امريكا با رد گمانه زني ها 
مبني بر اينكه او همان نويسنده ناشناس مقاله جنجالي 
نيويورك تايمز است، هرگونه تالش عليه دونالد ترامپ 
را رد ك��رد. به گزارش س��ي بي اس، مايك پنس گفته 
اعضاي كابينه امريكا درب��اره اجراي متمم 25 قانون 
اساسي امريكا در خصوص بركناري رييس جمهوري 
سخني به ميان نياورده اند. او گفته هرگز چنين بحثي 

در كاخ سفيد به ميان نيامده است. 
احتمال بركناري ترامپ پس از آن مطرح ش��د كه 
روزنامه نيويورك تايمز هفته گذشته يادداشتي به 
قلم »يك عضو ارشد دولت امريكا« منتشر كرد كه از 
تشكيل جبهه مقاومت اعضاي كاخ سفيد در مقابل 
بدترين اميال رييس جمهوري خبر مي داد. بسياري 
از اعضاي دولت ترامپ آشكارا اعالم كرده اند چنين 
يادداشتي ننوش��ته اند. در برخي گمانه زني ها اين 
احتمال مطرح شده كه شايد مايك پنس نويسنده 

اين مقاله باشد.
در مقال��ه نيويورك تايم��ز آم��ده: »باتوج��ه ب��ه 
بي ثباتي هايي كه بسياري شاهد آن بوده اند...كار ما 
اين خواهد بود كه دولت را در مسير درست هدايت 
كنيم تا عمر آن به پايان برسد.« پنس در مصاحبه با 
سي بي اس، انتشار اين يادداشت را تقبيح و نويسنده 
آن را بي ش��رم خوانده اس��ت. ترام��پ در چند روز 
اخير به شدت از نيويورك تايمز و نويسنده ناشناس 
مقاله انتقاد كرده و گفته اين روزنامه بايد به خاطر 
امنيت مل��ي امريكا هويت نويس��نده را فاش كند. 
نيويورك تايمز اما با اين خواسته مخالفت كرده است.
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پرونده8اخبار
بذر مقاوم از اركان پايداري 

توليد است
رييس موسسه تحقيقاتي اصالح و تهيه نهال و بذر 
كشور گفت كه يكي از راه هاي پايداري توليد غالت 
به ويژه محصول گندم، استفاده از ارقام جديد و مقاوم 
است. به گزارش ايرنا، گودرز نجفيان در گردهمايي 
ساالنه برنامه ريزي تحقيقات و توليد بذور پرورشي 
غالت آبي كشور اظهار كرد كه با وجود كاهش سطح 
زير كشت گندم به واسطه افزايش بهره وري امسال 
ميزان خريد گندم نسبت به گذشته افزايش خوبي 
داش��ته است كه اس��تفاده از ارقام جديد و مقاوم در 
تثبيت توليد تاثيرگذار بوده است. وي با اشاره به اينكه 
استفاده از2 رقم سيروان و پيشگام در اراضي زير كشت 
محصول گندم با حدود 2 ميليارد مترمكعب در سال 
صرفه جويي آب روبرو بوده، گفت: كاهش بارندگي و 
خشكسالي از تهديدهاي جدي بر سرراه كشت گندم 
است ليكن استفاده از ارقام زودرس و مقاوم سطح توليد 
را ارتقا بخشيده است. نجفيان يكي ديگر از تهديدات 
بر س��ر راه پايداري توليد را تحليل نيروي انساني در 
بخش تحقيق دانست و افزود: متاسفانه سهم موسسه 
تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذردر جذب نيروي 
انساني با ساير بخش ها يكسان ديده مي شود. وي با 
بيان اينكه نيروهاي محقق اين موسسه از 800 نفر به 
300 نفر كاهش يافته اند، اظهار داشت: فكر و نيروي 
انساني در بخش تحقيق موجب ايجاد تحول مي شود 
بطوريكه در ط��ول دوران پس از پي��روزي انقالب 
اسالمي تاكنون موسس��ه تحقيقات اصالح و تهيه 
نهال و بذر موفق به معرفي 220 رقم انواع بذر شده كه 
60 رقم آن در 4 سال اخير بوده است. رييس موسسه 
تحقيقاتي اصالح و تهيه نهال و بذر كشور با اشاره به 
اينكه براي پايداري توليد بايد توليد بذر از بخش دولتي 
به بخش خصوصي واگذار شود، گفت: هم اكنون 95 
درصد پژوهش ها در دست بخش دولتي است و اين 
وضعيت بايد به نفع بخش خصوصي تغيير كند. وي 
به سياس��ت هاي موجود براي سپردن توليد بذر به 
بخش خصوصي اشاره كرد و افزود: از امسال موسسه 
تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر موفق به واگذاري 
توليد بذر گندم به بخش خصوصي شد كه اثرگذاري 

خوبي در دراز مدت دارد. 

 ۴۰ ميليون قطعه پرنده
با آنفلوانزااز بين رفت

مدير طرح هاي تحقيق و كنترل آنفلوآنزا در ش��رق 
آسيا گفت: در سال 20۱8 عربستان بيشترين آسيب 
را از ويروس آنفلوآنزاي حاد پرندگان ديد و در كشور 
ما )ايران( 40 ميليون قطعه پرنده از بين رفته است. 
به گزارش صدا و س��يما، فرهيد همت زاده،    دانشيار 
دانشگاه آداليد استراليا گفت: قرار بود عربستان تا سال 
2020 بتواند ۷5 درصد مصرف داخلي خود را توليد 
كند كه آنفلوآنزاي حاد پرندگان باعث شد  توليد اين 
كشور به  كمتر از 50 درصد نيازشان برسد. وي با اشاره 
به اينكه امسال موج كمتري از آنفلوآنزاي حاد پرندگان 
را شاهد خواهيم بود، تصريح كرد: ميزبان هاي حساس 
اين ويروس ها از بين رفته اند  و در كل صنعت مرغداري 
نسبت به قبل آگاهتر شده و آمادگي بيشتري براي 
مقابله با آن دارد. همت زاده گفت:   طرح هايي كه در 
زمينه پيشگيري و كنترل آنفلوآنزاي حاد پرندگان 
داريم دركشورهاي جنوب ش��رق آسيا و بيشتر در 
اندونزي متمركز است . وي اضافه كرد: گروهي روي 
 طراحي واكس��ن و روش هاي مانيتورينگ مطابق 
واكسيناس��يون  كار مي كنند. هم��ت زاده افزود: در 
۱5سال اخير كه چنين مسووليت هايي در منطقه 
جنوب شرق آسيا داريم، اميدواريم واكسن هاي موثري  
براي مقابله با اين بيماري در كش��ور ما بومي سازي 
شود. مديرطرح هاي تحقيق و كنترل آنفلوآنزا در شرق 
آسيا گفت: نوع واكسن آنفلوآنزا براي هركشور متفاوت 
است، بنابراين با استفاده از ظرفيت هاي موجود ساخت  
واكسن هاي بومي بسيار موثرتر خواهد بود. وي اضافه 
كرد: ويژگي آنفلوآنزا اين است كه از يك موج بزرگ 
شروع مي شود و كم كم به يك موج كوچك مي رسد 
و هر ۱0 سال يك بار اين موج تكرارمي شود، بنابراين 

دايما بايد آن را كنترل كنيم.

رشد ۸۰ درصدي 
صادرات گندم روسيه

صادركننده برتر غالت جهان، روسيه، در بازه ژانويه 
تا ج��والي 20۱8، فروش گندم در خارج از مرزهاي 
خود را 80.2 درصد، نسبت به دوره مشابه سال 20۱۷، 
افزايش داد. به گ��زارش مهر به نقل از راش��اتودي، 
صادركننده برتر غالت جهان، روسيه، در بازه ژانويه 
تا ج��والي 20۱8، فروش گندم در خارج از مرزهاي 
خود را 80.2 درصد، نسبت به دوره مشابه سال 20۱۷، 
افزايش داد. آمار اداره خدمات كاالي فدرال نش��ان 
داد در ماه جوالي اين كشور 3.8 ميليون تن گندم، 
گندم سياه و گندم چاودار، صادر كرده است كه تقريبا 
۷8 درصد نس��بت به ماه قبل بيش��تر است. ارزش 
صادرات هم ۷4 درصد رشد كردند. طبق داده هاي 
اداره خدم��ات كاال، واردات گندم و گندم چاودار، در 
ماه ج��والي 36.۷ درصد افزايش يافت كه ارزش آن 
32.2 ميليون دالر ب��ود. در كل، واردات غالت در ۷ 
ماهه اول امسال 22۷.8 ميليارد دالر شد كه نسبت به 
سال قبل ۷.8 درصد كاهش يافته است. در سال هاي 
اخير روسيه توانسته است بيش از نيمي از بازار گندم 
جهان را به خود اختصاص دهد و به لطف برداش��ت 
عالي و قيمت پايين جذاب، به بزرگ ترين صادركننده 
غالت جهان تبديل شود. در سال 20۱6 اين كشور به 
برترين صادركننده گندم جهان تبديل شد. از اوايل 
دهه 2000 تا كنون سهم روسيه از بازار گندم جهان، 
4 برابر شده است. درحالي كه محصوالت كشاورزي 
روسيه در بازار اكثر كشورهاي خاورميانه خريداري 
مي شود، صادرات غالت روسيه به چين در سال زراعي 
امسال به س��طح تاريخي ۱.23 ميليون تن رسيده 
است. اين درحالي است كه انجمن گندم امريكا اعالم 
كرد به علت تقاضاي كم براي گندم امريكا در روسيه، 
از اول اكتبر دفتر خود در مسكو را تعطيل خواهد كرد.

پشت پرده حمله به كنسولگري ايران در بصره

جنگ رواني براي تصرف منابع نفت و گاز منطقه
 محمود خاقاني |كارشناس بين المللي انرژي|

براي كساني كه تظاهرات و به هم ريختگي هاي دوسال 
قبل از پيروزي انقالب اس��المي و بعد سال هاي بعد از 
پيروزي انقالب اس��المي و دوران جنگ تحميلي را به 
ياد دارند همواره اين سوال مطرح است كه چرا با وجود 
تحريم هاي س��خت اقتصادي و غيره درآن روزگاران 
تغيير غير قاب��ل انتظار نرخ برابري پ��ول ملي دربرابر 
ارز هاي خارجي يا گران شدن كاال و خدمات آنطور كه 

اين روزها تجربه مي كنيم، هرگز اتفاق نيفتاد؟ 

     جنگ رواني ؟
خانواده ديكتاتور آل س��عود براي بقا و ادامه حكومت 
شان در عربس��تان نگران هستند. همچنين متحدان 
ديكتاتور آنها در خليج فارس و ساير كشورهاي منطقه. 
آنها سعي بسيار كردند كه با تامين هزينه هاي نظامي 
)جنگ هشت ساله صدام حسين عليه ايران با كمك 
شوروي سابق، امريكا، فرانسه، انگليس و ساير متحدان 
شان( نظام جمهوري اس��المي ايران را تغيير دهند و 
يك نظ��ام ديكتاتوري را دوب��اره روي كار آورند. تمام 
س��رمايه گذاري آنها به باد رفت و پرزيدنت ترامپ هم 
اخيرا “ رسما “ گفت كه امريكا در اين راه هفت تريليون 
دالر هزينه كرد و هيچ دس��تاوردي نداشت. پس چه 
بايد مي كردند؟ آنها طرح هايي را كه براي جنگ رواني 
درايران برنامه ريزي كرده بودند با تامين سرمايه جديد 
)هفتصد ميليارد دالر توسط آل سعود و متحدانش( با 
توسعه كار رسانه هاي تصويري برون مرزي و شبكه هاي 
مجازي و تحريم هاي اقتصادي، جنگ رواني عليه مردم 
ايران را به منظور براندازي نظام جمهوري اسالمي ايران 
از درون سخت تر كردند. برنامه جديد آنها براين استوار 
اس��ت كه تحريم ها ي اقتصادي جديد پس ار خروج 
امريكا از برجام براي كاسبان تحريم كه قدرت اقتصادي 
را به دست گرفته اند و مافياهاي مختلف اقتصادي را به 
وجود آورده اند، فرصت مناسب را فراهم خواهد آورد تا 
با افزايش تارضايتي هاي داخلي قدرت سياسي مطلق 

را هم به دست بگيرند. 

     نفوذ در بخش هاي اقتصادي مهم
ي��ادآوري كني��م كه ب��ا نف��وذ در بخش ه��اي مهم 
تصميم س��ازي و تصميم گي��ري اقتصادي كش��ور 
وضعيتي دردولت نه��م و دهم پديد آوردند كه برخي 
از تصميم سازان و تصميم گيران در ايران تصميماتي را 
اتخاذ كردند كه سليقه اي بود و موجب سخت تر شدن 
ش��رايط اقتصادي، محيط زيست، بيكاري، كم شدن 
اعتماد عمومي به نظام و دولت مردان كش��ور و غيره 
ش��د. نگاهي به قانون بودجه هاي دولت نهم و دهم و 
يازدهم و بعد دولت دوازدهم كه بسياري از آنهايي كه به 
بودجه هاي قبل از آن عادت كرده بودند معترض بودجه 
سال 9۷ ش��دند نمايانگر اين واقعيت است.  درجنگ 
رواني كه عليه ايران شروع شد، اينطور تفهيم شد كه 
خصوصي سازي ها و هدفمند كردن يارانه هاي سوخت 
به نحوي كه اجرا شدند، حالل مشكالت اقتصادي است. 
بنابراين، اموال بيت المال به قيمت هاي غير قابل تصور 
ارزان را از طريق كانال س��ازي و نه خصوصي سازي به 

مالكيت اصحاب زر نوپا )تازه به دوران رسيده( و كساني 
كه خودشان هم دردولت هاي آن زمان تصميم ساز و 
تصميم گير بودند، درآوردند و به اصحاب زروقدرت هم 
تبديل شدند. اقتصاد كشور در اواخر دولت دهم درحال 

ورشكست شدن بود. 

     دلسوزان نظام براي نجات نظام 
وارد عمل شدند

مقام معظم رهبري و دلسوزان نظام جمهوري اسالمي 
ايران متوجه اين واقعيت و ناكارآمدي و انحراف دولت 
دهم شدند. مردم هم كه ذله شده بودند با راي شان به 
دولت يازدهم توانستند تا حدودي جلوي تسلط كامل 
اصحاب زر براقتصاد كشور را بگيرند. دولت يازدهم خوب 
عمل كرد و توافق برجام امضا شد. اما مشكل اقتصادي 
كشور بصورت آتش زير خاكستر باقي ماند. وقتي دولت 
نهم سركار آمد ميزان نقدينگي )پول درگردش( حدود 
68000 ميليارد تومان بود، اما دولت نهم و دهم با تعريف 
سياست هاي پوپوليستي )عوام گرايي( ميزان نقدينگي 
را ح��دود بيس��ت و پنج برابر )چاپ اس��كناس بدون 
پشتوانه( را افزايش داد. بعد هفتاد درصد نقدينگي كشور 
)9۷ درصد سپرده هاي نقدي در نزد بانك ها( دردست 
تعداد محدودي كه همان اصحاب زر و كاسبان تحريم 
لقب گرفته اند قرار گرفت كه بيشترين وام هاي بانكي را 
هم گرفتند و پس ندادند. پول هاي مردم را در موسسات 
مالي و اعتباري كه درس��ت كرده بودند باال كشيدند و 
دولت يازدهم و دوازدهم را مجبور كردند كه به جاي آنها 
پول مردم را بازهم با افزايش نقدينگي )چاپ پول( پس 
بدهد، درحالي كه خودشان وام هايي كه گرفته بودند 
را هم پس ندادند. اصحاب زر آنقدر از قدرت سياس��ي 
برخوردار شدند و هستند كه دولت دوازدهم را در بعضي 

موارد وادار به عقب نشيني كرده است.

     كاهش قدرت خريد ارز ملي 
بخشي از جنگ رواني ؟

رييس دول��ت دوازدهم در آذرم��اه 96 هنگام تقديم 
اليحه بودجه سال 9۷ درسخنراني مبسوطي كه اين 
روزها ديگر تكرار نمي كند گفت كه قصد دارد بودجه و 
هزينه هاي مرتبط با آن را شفاف كند، گفت: پول هاي 
كش��ور در طرح هاي نيمه تمام قفل ش��ده اند. گفت 
6000 طرح نيمه تمام ملي و 65000طرح اس��تاني 
نيمه تمام داريم. دولت يازدهم اميدوار بود كه با فعال 
ش��دن برج��ام و ورود س��رمايه گذاران مردمي و ملي 
)بخش خصوصي مردمي( و با مشاركت سرمايه گذاران 
خارج��ي برجام هاي 2 و 3 و غي��ره دردولت دوازدهم 
تعريف ش��وند. اما، دلواپسان مخالف برجام و كاسبان 
تحريم ادامه چنين برنامه هايي را مورد حمله قراردادند 
و دولت دوازدهم ديگر از آن حرف ها  نزد. درسخنراني 
تقديم اليحه بودجه 9۷ به مجلس در آذرماه 96 رييس 
دولت دوازدهم گفت قرار است نظام بانكي كشور اصالح 
ش��ود. گفت كه چند تعاوني مالي و اعتباري در كشور 
زندگي مردم را دچار اختالل كردند و شش تعاوني 25 
درصد نقدينگي كشور را دراختيار دارند و هركاري كه 
اراده نمايند با اقتصاد كشور مي كنند. درواقع ما قدرت 

اقتص��ادي و اراده آنها را دراين روزگار تجربه مي كنيم 
كه يك روز در بازار ارز، يك روز دربازار ملك، يك روز در 
بازار اتومبيل، پوشك، دارو و غيره چگونه فعال هستند 
و كشور را سعي دارند به زانو درآورند تا تسليم خواسته 
دونالد ترامپ كنند. نكته مهم اين است كه رييس دولت 
دوازدهم در آذرماه 96 درمجلس شوراي اسالمي گفت 
كه در آخر دولت يازدهم خدمت مقام معظم رهبري 
گزارشي داد و قرار ش��د كه با حمايت ايشان در دولت 
دوازدهم مبارزه را با اصحاب زر وزور با قدرت و جديت 
تمام پيش ببرند، و گفت: “ چقدر س��خت بود با اينها 

برخورد كردن ... “ 

  آتش زدن كنسولگري جمهوري اسالمي 
ايران در بصره ؟

مطمئنا باور آنچه در جنگ رواني عليه افكار و باور هاي 
مردم صورت مي گيرد مشكل است. اما، واقعيت دارد. 
خوب فكر كنيد كه اصحاب زر وزور ومافياهاي ايراني، 
عراقي و غيره كه با هم متحد هستند، چگونه بين مردم 
تفرقه مي اندازند تا قدرت سياسي ديكتاتوري به دست 
آورند و حكومت كنن��د. درايران تظاهراتي را تحريك 
مي كنند براين اس��اس ك��ه آب ايران ب��ه بصره صادر 
مي شود و به همين دليل در جنوب كشور كم آبي بيداد 
مي كند. با تبليغ اينكه عراقي ها براي خوش��گذراني با 
زنان ايراني به مشهد مي روند و از اين قبيل افكار مردم 
ايران زمين را عليه مردم مسلمان و شيعه عراقي كه آنها 
هم دچار مصيبت فساد و اختالس توسط اصحاب زر 
وزورعراقي كه پش��ت پرده با مثلث امريكا، اسراييل و 

آل سعود همدست هستند، دست به گريبان هستند 
و فري��اد برآورده اند تحريك مي كنند. از س��وي ديگر 
درط��رف عراق هم تبليغ مي كنند كه اي��ران آب را به 
روي مردم بصره بس��ته است و در ايام اربعين ايراني ها 
براي خوشگذراني با زنان عراقي به عراق مي روند وازاين 

قبيل. نتيجه هم آن مي شود كه دراخبار آمده است. 

     نتيجه گيري
دس��ت اندركاران تصميم ساز و تصميم گير در كشور 
كه تصور مي كنند براي مبارزه با جنگ رواني يا تهاجم 
فرهنگي بايد ش��بكه هاي مجازي را فيلت��ر كرد. در 
صورتي كه بهتر اس��ت رسانه ملي را به دست اهل فن 
بدهند كه بلد باشند چه كنند. تنها راه مبارزه با جنگ 
رواني دشمن اين است كه نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي شفاف سخن بگويند )نظير آنچه اخيرا مردم 
ش��نيدند و خوشحال ش��دند(، باالخره بايد در ايران 
معلوم ش��ود كه  منتخب مردم قدرت سياسي دارد يا 
كساني كه منتخب مس��تقيم مردم نيستند صاحب 
چنين قدرتي هستند. شفاف سازي و شفاف برخورد 
كردن با فساد و اختالس تنها سالح جنگ موثر براي 
مب��ارزه و خنثي س��ازي جنگ رواني مثل��ث امريكا، 
اس��راييل و آل سعود اس��ت. عالوه برآن بايد به مردم 
ايران و امريكا و ساير كش��ورها به ويژه عراق و سوريه 
اين فرصت را داد كه باهم ديپلماسي مردم با مردم را 
تجربه كنند و در ارتباط باشند و با مشاركت درتجارب 
يكديگر ب��ه اين واقعيت پي ببرند كه اصحاب زر و زور 
حاكم در امريكا نگران خطر متالش��ي ش��دن قدرت 

بين المللي دالر امريكا هستند و سعي دارند همانطور 
كه ترامپ در 29 ژوئن سال 20۱۷ رسما اعالم كرد بر 
تجارت جهاني نفت و گاز تسلط كامل داشته باشند. 
به اين منظور امريكا براي حفظ قدرت اقتصادي دالر 
براي تجارت نفت وگاز مش��غول پشتوانه سازي براي 
دالر با نفت و گاز صادراتي امريكا، نفت و گاز عربستان، 
عراق و س��وريه اس��ت )مردم بدانند كه 30 درصد از 
خاك سوريه درهمين منطقه ادلب و بخش هاي ديگر 
درتصرف نيروهاي امريكايي است كه بيشترين منابع 
نفت وگاز سوريه در اين مناطق موجود است و تركيه 
هم به همين دليل در اين مناط��ق خواهان حضور و 
نفوذ فعال اس��ت( .مردم بدانند كه اتحاد مردم ايران، 
عراق، س��وريه و س��ايرين يعني پايان تسلط امريكا و 
متحدان اش در منطقه . پس مثلث امريكا، اس��راييل 
و آل س��عود اميدوارن��د با بهره ب��رداري از هنر جنگ 
رواني مردم را دراي��ران به جان هم بيندازند، در عراق 
هم همينطور )استفاده از تجربه سوريه( و مردم ايران 
و عراق را هم دوباره با هم درگير كنند )تجربه هش��ت 
سال جنگ صدام عليه ايران( و خالصه مطلب تفرقه 
بياندازند و نفت وگاز و ثروت منطقه را به تاراج ببرند. 
طبيعي است كه چون گذشته )قبل از پيروزي انقالب 
اس��المي در ايران( ع��ده كمي كه اصح��اب زر و زور 
هستند با آنها همدست خواهند شد و باروي كار آوردن 
يك نظام ديكتاتوري درايران هركس مخالفت كند يا 
مي كشند و يا به زندان مي اندازند و امريكا و متحدان 
اروپايي شان هم سخني از حقوق بشر نخواهند گفت 

و نفت و گاز منطقه را به تاراج مي برند. 

فس��اد در اش��كال گوناگون در همه جاي جهان مشاهده 
مي شود و هم اينك بيش از دو سوم كل كشورهاي جهان 
در زمره ممالك فاسد قرار دارند و در اين ميان استثناهايي 
همانند سنگاپور نيز وجود دارند كه به الگوي مبارزه با اين 

پديده تبديل شده اند.
به گزارش ايرنا، فس��اد مي تواند توجيه اقتصادي داش��ته 
باش��د؛ بس��ياري از پرداخت ه��اي غيرقانون��ي با هدف 
تسهيل رويه هاي قانوني صورت مي گيرد. هند و چين به 
عنوان دو نمونه از موفق ترين اقتصادهاي آس��يا، باالترين 
نرخ فس��اد را دارند. ك��ره جنوبي و ژاپن نيز در اوج رش��د 
اقتصادي شان با فس��اد دست به گريبان بوده اند. به عقيده 
نتينگتون،  برخي صاحب نظ��ران، از جمله س��اموئل ها
آنچ��ه در ظاه��ر فس��اد خوان��ده مي ش��ود، در حقيقت 
جبران كنن��ده نظام دس��ت و پاگي��ر ديوان س��االري و 
 روغني براي افزايش س��رعت حركت چرخ اقتصاد است.

هر چند نتايج برخي پژوهش ها مويد وجود ارتباط مثبت 
ميان فس��اد و رشد اقتصادي اس��ت، اما شمار بيشتري از 
مطالعات نشان مي دهد كه توسعه اقتصادي باعث كاهش 
ميزان فساد در جامعه مي شود. با رشد توسعه يافتگي جوامع 
و افزايش سطح دس��تمزدها، در واقع هزينه درگير شدن 
 افراد در تخلفات مال��ي و رانت خواري نيز افزايش مي يابد.

همچنين نگاهي اجمالي به داده هاي مرتبط نشان مي دهد 
كه فاس��دترين و فقيرترين كش��ورها در گذش��ته امروز 
نيز در همان وضعيت قرار دارن��د؛ به عبارتي مهار نكردن 
فس��اد باعث ادامه چرخه معيوبي مي ش��ود ك��ه رهايي 
 از آن، اگر نگويي��م غيرممكن، يقينا دش��وار خواهد بود.

در ادبيات مربوطه، از فساد عموما تحت عنوان سوءاستفاده 
از قدرت براي اهداف شخصي ياد مي شود. اما بانك جهاني 
فس��اد را 'اس��تفاده از اختيارات دولتي براي منافع فردي 
تعريف كرده است. اين نهاد بين المللي ضمن آنكه وجود 
فس��اد در بخش خصوصي را انكار نمي كن��د، تاكيد دارد 
كه فساد دولتي و اداري بيشترين آثار مخرب را بر توسعه 
 و نظام سياس��ي و اقتصادي كش��ورها بر جاي مي گذارد.

فساد در س��طوح، مقياس و رژيم هاي سياسي و اقتصادي 
مختلف اتف��اق مي افت��د و تاكنون هيچ كش��وري بطور 
كامل از تيررس آن در امان نبوده اس��ت. رش��وه، باج، فرار 
مالياتي، اختالس، دزدي، خويشاوند ساالري و پولشويي 
 رايج ترين ش��كل هاي فس��اد مال��ي و دولتي هس��تند.

ريشه هاي فساد را در عوامل متعددي مي توان جست وجو 
كرد. فقر گس��ترده، پايين بودن دس��تمزدهاي كاركنان 
دولت در كش��ورهاي در حال توس��عه و نبود ارتباط ميان 

ارتقاي ش��غلي با عملكرد آنان، باعث افزايش انگيزه افراد 
 براي كس��ب درآم��د از روش هاي غيرقانوني مي ش��ود. 

فقدان اراده سياسي براي مبارزه با فساد، نبود قوانين صريح، 
شفافيت و اطالع رس��اني درباره مصاديق فس��اد، فقدان 
قوانين مربوطه و تبعات نقض آنها، فقدان پاس��خگويي و 
نهادهاي مستقل ضد فساد نيز امكان حسابرسي، مواخذه 
و مجازات موثر مرتكبان را كاهش داد و در نتيجه زمينه را 
براي گسترش فساد فراهم مي كند.فساد امروزه به عنوان 
هسته اصلي بيشتر معضالت شناخته مي شود، به همين 
دلي��ل مبارزه با اين پديده ش��رط الزم براي ثمربخش��ي 
تالش هاي مرتبط با ريشه كني فقر، ارتقاي وضعيت رفاه و 
معيشت مردم، توزيع عادالنه ثروت، و مبارزه با تروريسم و 
افراط گرايي تلقي مي شود. عالوه بر اين وجود فساد اقتصادي 
 و اداري مانعي بر سر راه جذب سرمايه گذاري خارجي است.

هرچند با افزاي��ش آگاهي عمومي درب��اره اثرات مخرب 
فساد بر رشد و توس��عه اقتصادي، سياس��ي و اجتماعي 
كش��ورها، قوانين و نهادهاي مبارزه با فس��اد را تقريبا در 
همه نقاط جهان مي توان ديد، اما تعداد كشورهاي موفق 
 در مهار اين پديده به معناي واقعي انگش��ت شمار است.

براس��اس آماره��اي منتشرش��ده، بيش از دو س��وم كل 
كش��ورهاي جهان در زمره كشورهاي فاس��د قرار دارند، 
در اين ميان س��نگاپور يكي از كش��ورهايي است كه طي 
تاري��خ چند دهه خود از زمان ش��كل گيري و اس��تقالل، 
مبارزه با فس��اد را در اولويت سياس��ت هايش ق��رار داده 
 و اكنون از س��الم ترين جوام��ع جهان به ش��مار مي آيد.

اين كش��ور در اوايل دهه 50 ميالدي كه تحت اس��تعمار 
بريتانيا قرار داش��ت، با فس��اد گس��ترده مواجه بود. اما با 
روي كار آم��دن حزب اقدام مردم در س��ال ۱959، تدابير 
مبارزه با فس��اد در سنگاپور ش��دت و جديت بيشتري به 
خود گرفت. دولت س��نگاپور بالفاصل��ه قانون جلوگيري 
از فس��اد را ك��ه ه��دف اصل��ي آن كاه��ش فرصت هاي 
 ارت��كاب تخلف ه��اي مال��ي و اداري بود، تصوي��ب كرد.

 ،)ICP( سنگاپور در گزارش شاخص درك فساد، اي سي پي
در س��ال 20۱۷ با يك رتبه ارتقا  نسبت به سال 20۱6 در 

ميان ۱80 اقتصاد جهان در رتبه ششم قرار گرفت.
نهاد شفافيت بين الملل گزارش هاي ساالنه خود را به استناد 
داده هاي دست كم ۱6موسسه مستقل ارايه و براي ارزيابي 
ميزان فساد، كشورها و مناطق مختلف جهان را بر اساس 
امتياز صفر تا ۱00 رتبه بندي مي كند. در اين مقياس هرچه 
امتياز به صفر نزديك تر باشد، ميزان فساد باالتر و هرچه به 
۱00 نزديك تر باشد ميزان فساد كمتر است. سنگاپور در 

سال گذشته با امتياز 84 همتراز سوئد قرار گرفت. اين كشور 
همچنين بعد از نيوزيلند، باالترين رتبه را در كشورهاي آسيا 

پاسيفيك كسب كرده است.
س��نگاپور در ديگر رتب��ه بندي هاي مرتبط با فس��اد نيز 
از موقعيتي مش��ابه برخوردار اس��ت. بر اس��اس گزارش 
سال 20۱8 موسسه مشاوره ريسك اقتصادي و سياسي، 
اين كش��ور با امتياز ۱.9 رتبه اول اقتصادهاي مهم آسيا، 
امريكا و اس��تراليا را كس��ب كرد؛ رتبه اي كه از س��ال 95 
تاكنون در قبضه سنگاپور بوده اس��ت. در اين گزارش كه 
بر اساس نظرسنجي از افراد مشغول به كار در كشورهاي 
مورد بررسي تهيه شده است، استراليا، ژاپن، هنگ كنگ و 
 امريكا پس از سنگاپور در رتبه هاي دوم تا پنجم قرار دارند.

در آخرين گزارش پروژه عدالت جهاني، سنگاپور بر اساس 
فاكتور نبود فساد كه دومين فاكتور از چهار فاكتور شاخص 
حكومت قانون است، در ميان ۱۱3 كشور در رتبه چهارم 
قرار گرفت. فاكتور نبود فساد چهار شاخه حكومت، يعني قوه 

قضاييه، مجريه، مقننه و پليس را در بر مي گيرد.

     اراده سياسي
اراده سياس��ي مهم ترين و پركاربردترين عاملي است كه 
براي توضيح شكست يا موفقيت سياست هاي ضد فساد 
دولت ها به آن اشاره مي شود. اراده سياسي دولت ها عبارت 
اس��ت از ميزان تعهد و حمايت مقامات ارش��د از راه حلي 
مشخص براي معضلي مشخص؛ اما، امروزه باور بر اين است 
كه سياست گذاران دولتي به دليل آنكه به نحوي از وجود 
فساد منتفع مي شوند يا حتي خود مستقيما در آن درگير 
 هستند، تمايلي به مقابله جدي با اين پديده نشان نمي دهند.

اداره مبارزه با فساد در س��نگاپور همواره از حمايت كامل 
دولت در همه ابعاد، اعم از بودجه، تامين نيروي انس��اني، 
اس��تقالل عمل در تحقيق و تفحص، اختي��ارات قانوني 
براي تصميم گي��ري و اجرا و نيز عدم مداخله ديگر نهادها 
و مقام ه��ا برخوردار بوده اس��ت. در اين ميان از ش��اخص 
اس��تقالل در تصميم گيري و عمل به عن��وان مهم ترين 
ويژگي مي توان نام برد كه اين نهاد را به يكي از كارآمدترين 
 آژانس هاي مبارزه با فس��اد در جهان تبديل كرده است. 

دولت س��نگاپور عزم خود براي ريشه كني فساد را با شعار 
انتخاباتي پاك بمانيد: رشوه نگيريد حزب حاكم اين كشور 
در س��ال ۱959 اعالم و س��پس در دهه ۱980 با پيگرد، 
بازجويي و مجازات ش��ماري از ش��خصيت هاي عاليرتبه 
سياسي به راي دهندگان اين كشور ثابت كرد. اداره مبارزه 
با فس��اد بارها اعضاي كابينه س��نگاپور را به اتهام ارتكاب 
 فساد تحت پيگرد قرار داده، محكوم و مجازات كرده است.

لي س��ين-لونگ نخس��ت وزير س��نگاپور در شصتمين 
سالگرد تاس��يس اداره مبارزه با فس��اد اين كشور در سال 

20۱2 تاكيد كرده بود كه مصمم به مقابله با فساد و تخلف 
افراد در هر سطحي از قدرت اس��ت؛ ولو تحقق اين هدف 
به رسوايي دولتش منجر شود. وي گفت ترجيح مي دهم 
شرمسار ش��وم و كشور را از لوث فس��اد پاك كنم، تا آنكه 
 وانمود كنم اتفاقي نيفتاده و اجازه دهم فساد گسترش يابد.

 لي كوآن-يو  بنيانگذار و نخس��ت وزير پيشين سنگاپور 
نيز در يادداش��ت هايش تحت عنوان س��نگاپور؛ از جهان 
س��وم تا اول تالش براي ايج��اد ع��زم الزم در راه مبارزه با 
 فس��اد را يكي از افتخارات بزرگ حياتش دانس��ته است.

دولت سنگاپور براي تحقق اين هدف، راهبردي چند جانبه 
را اتخاذ كرد تا نه تنها فرصت فساد را در اين كشور از ميان 
ببرد، بلكه انگيزه هاي ارتكاب تخلف هاي اداري و مالي را نيز تا 
حد امكان كاهش دهد. به عبارت ديگر، تالش هاي سنگاپور 
براي مبارزه با فساد به تحقيق و مواخذه و مجازات خالصه 
نمي شود بلكه دولتمردان اين كشور در سايه اراده سياسي 
براي از ميان بردن زمينه هاي فساد، با جديت تدابير مقابله با 

فساد را اجرا كرده اند.

     اصالحات
در سال ۱960 قانون جلوگيري از فساد در سنگاپور بازنويسي 
شد و طي سال هاي بعد نيز با هدف تقويت و حمايت از اين 
قانون كه اس��اس كار نهاد مبارزه با فس��اد در سنگاپور را 
 تشكيل مي دهد، اصالحيه هاي متعددي بر آن افزوده شد.

قوانين رس��يدگي به اموال كاركنان گمرك و جلوگيري 
از اعم��ال نف��وذ اعضاي پارلم��ان در مباح��ث اين نهاد 
براي پيش��برد اهداف و منافع ش��خصي در زمره قوانين 
اثربخشي است كه به وجهه سنگاپور در جهان كمك كرده 
است. همچنين بر اس��اس قانون اين كشور، شهروندان 
س��نگاپوري در هر نقط��ه اي از جه��ان مرتكب تخلف 
 ش��وند، در كش��ور خود مورد پيگرد قرار خواهند گرفت.

خدمات دولتي سنگاپور در س��ال ۱995 با هدف بهبود 
اداره كش��ور به ش��يوه اي س��الم مورد بازبيني و اصالح 
قرار گرف��ت. اصالح��ات زيربنايي در اين كش��ور براين 
اساس اس��توار بود كه ارايه خدمات در كوتاه ترين زمان 
و با بهترين كيفي��ت، فرصت و عوامل وسوس��ه برانگيز 
 ارت��كاب فس��اد مال��ي و اداري را كاه��ش خواه��د داد.

از جمله اقداماتي كه در اين راستا صورت گرفت، معرفي 
طرح دولت و ش��هروند الكترونيك و ايجاد س��ازوكاري 
براي دريافت پيش��نهادات و انتق��ادات از ارباب رجوع در 
مورد قوانين و مقررات اداري و بهينه س��ازي دايمي آنها 
براي آسان تر شدن كسب و كار را مي توان نام برد. حاصل 
تالش هاي انجام شده سبب شد تا سنگاپور در گزارش سال 
20۱8 بانك جهاني در زمينه آساني كسب و كار رتبه دوم 

را به خود اختصاص دهد.

     ايجاد و توانمندسازي آژانس مبارزه با فساد
اداره مبارزه با فساد سنگاپور )CPIB( در سال ۱952 تاسيس 
شد. رس��وايي هاي مالي مقامات ارش��د اين كشور از جمله 
همدس��تي چند تن از افسران عاليرتبه پليس با قاچاقچيان 
مواد مخدر، دولت سنگاپور را متقاعد كرد كه آژانس مبارزه با 
فساد بايد مستقل از پليس و هر نهاد ديگري با دايره اختيارات 
 گس��ترده اي براي رسيدگي به موارد مشكوك فعاليت كند.

به گفت��ه كه تك هين، مع��اون مدير عملي��ات اداره مبارزه 
با فس��اد س��نگاپور، هيچ محدوده ممنوعي پيش روي اين 
اداره وج��ود ن��دارد و مي تواند موارد مش��كوك به فس��اد را 
 از جزي��ي گرفت��ه تا كالن در هر س��طحي پيگي��ري كند. 

اين اداره كه بر اس��اس نظام مديريت مقابله با ارتش��ا داراي 
استاندارد ISO 3۷00۱ است، هر ساله ميزبان بازديدكنندگان 
زيادي از كش��ورهاي خارجي است كه خواستار بهره مندي 
 از تجربي��ات س��نگاپور در زمينه مقابله با فس��اد هس��تند.

اس��تاندارد ISO 3۷00۱ يك سيس��تم مديري��ت مبارزه 
با رش��وه خواري اس��ت. اين اس��تاندارد به منظ��ور كاهش 
و مديري��ت خطر رش��وه خواري، ب��ه س��ازمان ها در زمينه 
راه اندازي، پياده سازي، نگهداري، بازنگري و بهبود سيستم 
 مديريت مبارزه با رشوه خواري )ABMS( كمك مي كند. 

موفقيت اداره مبارزه با فساد سنگاپور را كه تنها نهاد متولي 
رسيدگي به جرايم اقتصادي و فساد اين دولت- شهر است، 
نه تنها از گزارش موسس��ات و سازمان هاي بين المللي نظير 
ش��فافيت بين الملل، بلكه از سير نزولي ش��مار پرونده هاي 
 ارجاع داده ش��ده ب��راي رس��يدگي نيز مي ت��وان دريافت.

براساس گزارش آوريل 20۱8 اداره مبارزه با فساد سنگاپور، 
تنها ۱03 مورد شكايت مربوط به فساد در سال 20۱۷ قابليت 
پيگيري در اين مرجع را داشته كه فقط 8 درصد از اين موارد 
مربوط به بخش دولتي بوده و رقمي بي سابقه از زمان تاسيس 

اداره مذكور را نشان مي دهد.

     افزايش دستمزدها
يكي از راهكارهاي سنگاپور براي جلوگيري از فساد، افزايش 
دستمزد كاركنان دولت به ويژه كارمندان رده باال است. ناكافي 
بودن حقوق و مزاي��اي كاركنان همواره يكي از عوامل اصلي 
براي فراهم كردن زمينه ارتكاب فساد در ساختار دولتي بوده 
است. سنگاپور بارها دستمزد كاركنان دولت را افزايش داد، 
اما مهم ترين اقدامي كه در اين راستا صورت گرفت تصويب 
قانوني در سال ۱994 بود كه بر اساس آن دستمزد وزيران و 
كاركنان رده باالي بخش دولتي متناسب با ميانگين باالترين 
دس��تمزدها در ش��ش بخش پردرآمد، يعني حس��ابداري، 
بانكداري، مهندس��ي، حقوق، صنايع توليدي و شركت هاي 
چند مليتي را تعيين مي كرد. تصويب اين قانون در واقع انگيزه 

ارتكاب فساد را كاهش و ريسك آن را افزايش داد.
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خبر آخر 9 پرونده
نبود عزم ملي براي ارتقاي 

بهره وري
علي اكبر اولياء، رييس سازمان بهره وري با حضور 
در برنامه تلويزيوني درباره شاخص هاي بهره وري 
در كش��ور گفت: مركز ملي بهره وري ايران بعد از 
برنامه پنجم، تبديل به س��ازمان مستقلي به نام 
»س��ازمان ملي بهره وري ايران« ش��د كه يكي از 
برنامه هاي اين سازمان پايش بهره وري در كشور 

است.
وي افزود: در بررسي بهره وري كالن كشور، برآورد 
اين س��ازمان اين بود كه در مجموع تحقق رشد 
بهره وري در كشور صفر است. اين درحالي است 
كه از برنامه چهارم توسعه موظف شديم بهره وري 
را سرلوحه كار خود قرار دهيم كه به اين كار توجه 

زيادي نشده است.

   سهم بهره وري از رشد اقتصاد كشور
رييس سازمان بهره وري در ادامه گفت: در برنامه 
ششم س��هم بخش هاي مختلف از بهره وري نيز 
مشخص شده است و كشور برخالف سابقه ديرينه 
حضور در سازمان بهره وري آسيايي از دهه پنجاه 
ميالدي انتظار مي رفت كه موفقيت بيشتري در 

بهره وري داشته باشد.
او افزود: بهره وري در آسيا از ژاپن شروع شد كه آنها 
حركت خوبي انجام دادند آنها توانس��تند پويايي 
خوبي به اقتصاد كشورش��ان بدهن��د اما به دليل 
اينكه بهره وري در كشور ما زياد جدي گرفته نشد 
برنامه ها موفق نبوده است بنابراين يكي از اهداف 
واكاوي بهره وري و توجه بيش��تر به اين بخش و 
آسيب شناسي است و اگر مديران بنگاه ها به بهره 
وري توجه بيشتري داشته باشند، موفقيت ها در 

اين بخش بيشتر خواهد بود.
او افزود: سازمان بهره وري، متوليان بخش صنعت و 
كشاورزي در كاهش بهره وري نقش داشته اند كه 
بايد آسيب شناسي شود و عزم جدي براي باالبردن 

بهره وري در كشور داشته باشند.
رييس س��ازمان ملي به��ره وري در ادامه گفت: 
اقتصاد ما دولتي است و بخش خصوصي فعالي هم 
نداريم بنابراين مجموعه عوامل الزم است تا دست 
به دس��ت هم دهند تا بهره وري به نقطه مطلوب 
برسد. او افزود: شرايط تحريمي كه بر كشور حاكم 
شده است جداول برنامه ششم را تغيير خواهد داد، 
بنابراين بايد به بهره وري توجه بيش��تري داشته 

باشيم تا چالش هاي بهره وري را برطرف كنيم. 
سيد حميد كالنتري رييس هيات مديره انجمن 
بهره وري ديگر مهمان برنامه درباره شاخص هاي 
سنجش بهره وري و كاهش نرخ بهره وري در كشور 
گفت: بهره وري بايد براساس باور و اعتقاد باشد و 
همه شهروندان هر روز به دنبال بهره وري بيشتر 
باشند. بهره وري از خانواده شروع مي شود تا به اداره، 

صنعت و كل نظام مي رسد.

   سهم بهره وري در اقتصاد كشور 
او با بيان اينكه مساله اصلي در بهره وري مجموعه 
نظام اداري و حكمراني كش��ور اس��ت، افزود: در 
ساختار اداري كشور بايد موضوعاتي مثل شفافيت، 
پاسخگويي و قانون گرايي را به عنوان پيش نياز بهره 

وري داشته باشيم.
او افزود: بهره وري در محيط خود رش��د مي كند 
بنابراين اگر زمينه مش��اركت مردم و خصوصي و 
تعاوني فعال شوند زمينه رش��د بهره وري فراهم 
مي ش��ود. يكي از داليل اصل��ي پايين بودن بهره 
وري اين است كه نظام تعليم و تربيت ما مبتني بر 
بهره وري نيست بنابراين كادرانساني كه مي خواهد 

بهره وري را باال ببرد به درستي تعليم نديده است.
كالنتري درباره ضعف در بخش صنعت نيز گفت: ما 
بايد بين دانشگاه و صنعت دوره اي براي آماده كردن 
نيروي مستعد پرورش دهيم. استخدام هاي علمي 
براي ورود نيروهاي كيفي به واحدهاي صنعتي به 
كارامدي كار كمك مي كند. يكي از عوامل افزايش 
بهره وري اين است كه فضاي كسب و كار مناسب 
و مشكالت اداري نداشته باشد از طرفي هم تفكيك 

مديريت به مالكيت بايد صحيح باشد.
نظام بهره وري بايد به دوبخش خرد و كالن تقسيم 
ش��ود بنابراين وقتي همه اينها باهم ديده ش��ود 
وظايف دولت در زيرساخت ها مشخص مي شود. 

شكوري عضو اتاق بازرگاني ايران در ارتباط تلفني 
درباره پايين بودن بهره وري در كشور گفت: بهره 
وري حاصل كارارايي و اثر بخش��ي است يعني با 
كمترين عوامل توليد بيشترين بهره وري را داشته 
باشيم. به اعتقاد من بهره وري در بخش خصوصي 

با استانداردهاي جهاني مطابقت دارد.
شكوري افزود: در كشور ما ۸۵ درصد اقتصاد تحت 
نظارت دولت اس��ت و وقتي ميانگين بهره وري 
سنجيده مي شود نسبت به دنيا عدد مناسبي ارايه 
نمي دهد اما آنچه مسلم اس��ت بهره وري بخش 
خصوصي باالس��ت بنابراين ب��راي افزايش بهره 
وري باي��د فعاليت هاي بخ��ش اقتصاد به بخش 
خصوصي واگذار شود. ش��كوري در ادامه گفت: 
بخش خصوصي چ��ون به فكر منافع اس��ت، در 
اموزش نيز برنامه ريزي و سرمايه گذاري مي كند، در 
حالي كه در بخش دولتي اينگونه نيست. راندمان ها 

در بخش خصوصي در كل دنيا مشخص است.
وحيد ش��قاقي كارشناس اقتصادي هم گفت: در 
كش��ور ما2.۵ درصد از ۸ درصد رش��د اقتصادي 
كشور ما قرار بوده بر اساس بهره وري باشد كه فقط 
2۵ صدم واحد درصد رشد اقتصادي كشور از بهره 
وري بوده است. در مالزي بيش از 60 درصد رشد 

اقتصادي از حوزه بهره وري بوده است.
او افزود: اقتصاد ما س��رمايه داري دولتي متكي بر 
رانت نفتي بوده است، درحالي كه ما بايد اقتصادي 
متكي با سرمايه گذاري مردمي و بهره وري داشته 
باشيم. ما اقتصادي ساخته ايم كه سوداگري حرف 
اول را زده و اقتصاد برپايه پول بوده است، بنابراين 
از اين م��دل اقتصاد ما نبايد به��ره وري را انتظار 

داشته باشيم.

»تعادل«بررسيميكند

چگونه تجارت حاكم اقتصاد ايران شد؟
اميرعباس آذرم وند 

هنگامي كه در سال 13۸۵ طرح بنگاه هاي زودبازده 
اجرايي ش��د، هدف از اجراي آن را تقويت اش��تغال 
به ويژه در بخش ه��اي خرد اعالم كردن��د. با وجود 
اين در حالي كه هنوز يك س��ال از اجراي اين طرح 
نمي گذش��ت، ش��وراي پول و اعتبار قوانيني سخت 
براي توليدكنندگاني در نظر گرفت كه به موجب آن 
واحدهاي صنعتي بدهكار به واس��طه عدم پرداخت 
بدهي هاي خود فشارهاي زيادي را متحمل مي شدند. 
همزماني اجراي يك طرح ناموفق با سخت تر كردن 
شرايط براي توليدكنندگان يك واقعيت را يادآوري 
مي كند؛ تغيير پاردايم اقتصاد كش��ور. در حالي كه 
دهه ۸0 خورشيدي، امتيازات فراواني به بانك هاي 
خصوصي داده مي ش��د و منابع بانك هاي دولتي با 
اجراي سياست هاي غلط هدر مي رفتند، توليدكننده 
در كارگاه نيز بايد هزينه بيش��تري براي بدهي خود 
مي پرداخت. تغيير پارادايم امروز مش��خص اس��ت، 

بخش تجاري بزرگ ترين برنده اقتصاد ايران است.
يكي از مش��كالت مه��م در نظام اقتص��ادي ايران، 
مش��كالت مربوط به سيس��تم بانكي كش��ور است. 
البته اگر كس��ي تصور كند كه مشكالت نظام بانكي 
ماحصل يك كاركرد دروني بوده و به ش��كل مجرد 
در اين بخش به وجود آمده، طبعا اش��تباه بزرگي را 
مرتكب شده چرا كه سيستم بانكي هر كشور، تابعي 
از مجموعه اقتصاد كالن آن كشور است و طبعا نظام 
بانكي خود با مشكالتي مواجه مي شود كه محصول 
يكس��ري اش��تباهات در تصميم گيري و اخالل در 
سيستم كالن اقتصاد آن كشور است. سيستم بانكي 
از آن جايي ك��ه تامين كننده حدود 90 درصد منابع 
مالي مورد نياز اقتصاد ايران است، در كاركرد اقتصاد 
كش��ور، نقش��ي حياتي دارد اما اين رابطه محكم و 
عميق ميان سيس��تم بانكي و نظام اقتصادي، سبب 
شده تا مشكالت اين دو تاثيري دو چندان بر يكديگر 
بگ��ذارد. اي��ن وضعيت ب��ه گونه اي بود ك��ه يكي از 
مش��اوران اقتصادي دانشگاه هاروارد كه در دهه 40 
به ايران آمده بود اين موضوع را به درس��تي دريافت 
و در كتابي ك��ه با عنوان » تامي��ن مالي صنعتي در 
ايران« به انتقاد از بانكداري و نگاه به اقتصاد در ايران 
مي پردازد. بنديك به ساختار رباخواري در نظام بانكي 
ايران انتقاد مي كند و با تعجب به ولع س��يري ناپذير 
بانك ها و بازار به تامين مالي تجارت، س��اخت و ساز 
مسكن مي پردازد. او همچنين نسبت به بي توجهي 
بانك ها در رابطه با كاربرد تس��هيالت پرداخت شده 

هم نقد مي كند.
به گزارش تعادل، با وجود گذش��ت بيش از ۵0 سال 
از س��فر تيم اقتصادي دانش��گاه ه��ار وارد به ايران، 
همچنان مي توان عوارضي كه آنها يادآور شده بودند 
را در اقتصاد ايران مش��اهده ك��رد. اينكه همچنان 
بزرگ تري��ن گروه ه��اي ذي نفع از اقتص��اد ايران را 
بازاري ه��ا )كه عمدت��ا واردكننده كاال هس��تند( و 
سازندگان مسكن تش��كيل مي دهند . موضوعي كه 
همين امروز هم قابل مشاهده است. تنها كافي است 
به تحوالت اخير ارزي در كش��ور نگاه كرد تا متوجه 
شد بزرگ ترين برد از آن كساني شد كه توانستند از 
طريقي اجناس خود را در زم��ان ارزان تر بودن دالر 
وارد كنند و سپس آن را با تغيير و افزايش قيمت ارز 
به فروش رس��اندند. حضور پر قدرت و تاريخي اين 
دو بخش در باالترين بخش هاي س��وددهي اقتصاد 
كشور منجر به افزايش توان چانه زني ها آنها با قدرت 
نيز ش��ده و همين امر گهگاه روند تصويب قوانين به 

نفع آنها را نيز تسهيل مي كند. 
نظام سرمايه داري در ايران سه دوره رشد و توسعه را 
از سر گذرانده است، دوره اول مربوط به سال 1304 
تا 1320 است كه در اين دوره رشد اوليه اين سيستم 
آغاز و نسبت به مناسبات گذشته تفاوت هايي ايجاد 
شد. سپس از سال 1342 رشد شتاباني آغاز شد كه 
تا انقالب 13۵7 ادامه يافت. آخرين مرحله توس��عه 
اين مناسبات در كشور پس از جنگ هشت ساله آغاز 

و تا امروز ادامه دارد.
در تمام اين دوران بخش تجاري همواره توانسته خود 
را از ش��كاف و روزنه هاي موجود عبور دهد و به اين 

شكل حيات خود را تضمين كند.
اين كه اقتصاد ايران همواره بيش��ترين ميزان سود 
خود را بخش هاي نامولد پرداخته، س��بب ش��ده تا 
سياس��ت گذاري ها به سويي بروند كه تفوق سرمايه 
تجاري هر چه بيشتر بر اقتصاد كشور شكل بگيرد و 
قوانين و سياست گذاري ها به سمتي بروند كه نهايتا  
فعاليت هاي سوداگرانه و نامولد همواره سودده ترين 
فعاليت هاي اقتصادي باشند و عالوه بر اين كمترين 
ريس��ك ممكن ه��م در اين بخش ها وجود داش��ته 
باشد. به هر روي در اين بخش نه تنها مشكالت توليد 
وج��ود ندارد و با ريس��ك هايي همچون مش��كالت 
نيروي كار، بيمه ها و ماليات ها، سياست هاي بخش 
عموم��ي، تغيير نرخ تعرفه ها و تغيي��رات قيمت ارز 
مواجه نيس��تند، اين دسته از فعاليت هاي اقتصادي 
جاذبه بيش��تري دارد و سودهاي سرش��اري را هم 
براي س��وداگران مالي به ارمغان آورد. سود ده بودن 
فعاليت ه��اي نامولد ب��ه تدريج بانك ه��ا را به دادن 
تسهيالت بيشتر به اين بخش مجاب كرد. به ويژه بعد 
از پايان جنگ، آرام آرام فعاليت هاي نامولد توانستند 
با فراغ بال بيشتري به ادامه فعاليت خود بپردازند و 
بانك ها هم با رها ش��دن از سيستم نظارتي سفت و 
سخت توانس��تند جدا از تسهيالت تكليفي، بخشي 
از تسهيالت خود را به اين بخش بدهند. اين روند به 

مرور رو به افزايش رفت.

   رابطه دالليسم و اقتصاد
برخي از كارشناس��ان اقتصادي نسبت به حاكميت 
بخش مالي ب��ر اقتصاد ايران، نظر مثبت��ي ندارند و 

چني��ن تحليلي را رد مي كنند. بررس��ي فهرس��ت 
سازمان مديريت صنعتي كشور در مورد شركت هاي 
برتر اقتصاد ايران در سال 1393 و نيز گزارش مركز 
پژوهش هاي مجلس با عنوان توقف و ورشكس��تگي 
در نظام بانكي ايران كه در س��ال 139۵ منتشر شد، 
نش��ان مي دهند: � ۵7 درصد دارايي و 2۵.۵ درصد 
فروش100شركت برتر ايران مربوط به گروه بانك ها 
و موسسات اعتباري بوده است، در ميان ۵0 شركت 
برت��ر در اقتصاد اي��ران در س��ال 1393 حدود 20 
شركت در بخش مالي اقتصاد فعال اند و 21 شركت 
از ۵0 ش��ركت برتر ايران هلدينگ هايي هستند كه 
بخش مهمي از پرتفوي دارايي آنها دارايي هاي مالي 
است. عالوه بر اين موسسات بزرگ مالي و بانك ها از 
زمره س��هام داران عمده بسياري از شركت هاي برتر 
اقتصادي در ايران هس��تند. به اينها مي تواند موارد 
چون هلدينگ هاي بزرگي كه به موازات فعاليت هاي 
مالي اعم از بانكداري تجاري، سرمايه گذاري، بيمه، 
ليزينگ و امثالهم فعاليت مي كنند، را مورد اش��اره 
قرار داد. از ميان اين ۵0 شركت، تعداد زيادي از آنها 
در حال تغيير روش تامين مالي خود از روش متكي 
به بانك به روش متكي به بورس هس��تند كه اين نيز 
به عنوان يكي از شاخص هاي مالي گرايي در اقتصاد 

شناخته مي شود.
از آن جاي��ي كه مالي گرايي س��بب مي ش��ود نحوه 
انباش��ت تمامي بنگاه هاي اقتصادي متاثر ش��وند، 
تمركز بنگاه ها ني��ز بر ش��اخص هاي مالي افزايش 
مي ياب��د و درنتيجه آرام آرام به س��مت تامين مالي 
از طريق انتش��ار اوراق به��ادار روي مي آورند. كارل 
ماركس در جلد دوم كتاب سرمايه اين تغييرات را تا 
تمركز بانك ها از پرداخت وام شركتي تا واسطه گري 
مال��ي توضيح مي ده��د. ب��ا پذيرش اي��ن گفته ها 
مي توان نتيجه گرفت كه با وجود آنكه شاخص هاي 
متع��دد اقتص��اد در دوران از مش��كالت اقتصادي 
ب��ه ويژه در بخش ه��اي پولي و مال��ي خبر مي دهد 
ولي س��رمايه داران حوزه مال��ي همچنان جايگاهي 

مستحكم در اقتصاد كشور دارند. 

   به نام رقابت »تبعيض« حاكم شد
يك ده��ه پس از پايان جنگ هش��ت س��اله، اجازه 
فعاليت دوباره به بانك هاي خصوصي داده شد. اين در 
حالي بود كه پس از انقالب تمام بانك هاي خصوصي 

دولتي شدند.
اولين با ر در آبان ماه 134۵ بانك مركزي به بررسي 
فعاليت بانك هاي خصوصي در كش��ور پرداخت اما 
رييس كل وق��ت بانك مركزي، ضم��ن مخالفت با 
اين طرح، مدعي ش��د براي جمع آوري وجوه نقدي 
نيازي به تاسيس بانك هاي مستقل نيست و از طريق 
افزايش شعب مي توان اين نياز را برطرف كرد. البته 
آن زمان نيز استدالل اصلي مخالفان تاسيس بانك 
خصوصي، ع��دم توانايي بانك مرك��زي در نظارت 
درست بر فعاليت هاي آنها و ناتواني نهاد تصميم گير 
پولي در قبال اعمال مقررات بود. البته در زمان شاه 

نيز نهايتا بانك هاي خصوصي تاسيس شدند. 
تغيير گفتمان و ن��گاه فكري مس��ووالن دولتي در 
دهه 70 سبب ش��د تا برخي تصميمات گرفته شده 
در روزهاي نخستين انقالب كنار گذاشته شوند. در 
همين رابطه و در س��ال 137۸ ب��ا تصويب ماده 9۸ 
قانون برنامه توسعه سوم تاس��يس بانك خصوصي 
رس��ما قانوني شد و به تصويب رس��يد. متعاقب اين 
تصميم ش��وراي پول و اعتبار در جلس��ه 20 آذرماه 
1379 آيين نام��ه  بانك هاي خصوصي را به تصويب 
رساند و در همان جلس��ه مجوز فعاليت به سه بانك 
خصوصي داده شد كه مجموع س��رمايه آنها، در آن 

زمان به 76 ميليارد تومان مي رسيد. 
هر چند هواداران خصوصي سازي اقتصاد و كم كردن 
نقش دولت مي گويند انجام اين كار به نفع شكل دادن 
فضاي رقابتي در اقتصاد است و از قضا آنها مهم ترين 
حاميان بانكداري خصوصي در كشور هم بودند، اما از 
همان آغاز قوانين به نفع بانك هاي خصوصي تصويب 
شد. به بيان ديگر هر چند بانك هاي دولتي بيشترين 
سهم را در پرداخت تسهيالت تكليفي به بخش هايي 
چون صنعت برعهده داشتند اما در مقابل رقبايي تازه 
نفس خصوصي خود از نظر قانوني نيز تحت تبعيض 

قرار گرفتند.
از جمله مي توان به يكي از مفاد مصوب شوراي پول 
و اعتبار در س��ال 13۸0 اش��اره كرد كه در آن آمده: 
»تعيين نرخ سود علي الحساب سپرده ها و نرخ سود 
مورد انتظار تسهيالت بر عهده بانك هاي غير دولتي 
است “ اما به آنها توصيه شد “ تا بانك هاي خصوصي 
نرخ سود علي الحساب س��پرده ها را دو تا سه درصد 
باالتر از نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار تعيين 
كنن��د.« در اين جا به ش��كل قانوني ب��ه بانك هاي 
خصوصي اجازه داده شد تا در زمينه تعيين نرخ سود 
بانكي دست بازتري نسبت به بانك هاي دولتي داشته 

باشند و همين امر سبب شد تا مردم منابع خود را به 
اين بانك ها بدهند. فرصت نابرابري كه به بانك هاي 
خصوصي داده شد، با وجود تاكيدهاي مكرر برنامه 
سوم توسعه به بر رقابت، عمال رقابت را در بخش پولي 

به سود بخش خصوصي از بين برد.
از س��وي ديگر دادن امتيازات گوناگون به بانك هاي 
خصوصي از جمله پرداخت س��ود بيش��تر س��پرده 
گذاران نيز اثرات مهمي بر سيس��تم بانكي كش��ور 
گذاش��ت. در س��ال 13۸1 بانك ه��اي خصوص��ي 
1.6درصد س��پرده هاي مردم را در خود داش��تند و 
بانك ه��اي دولت��ي 9۸.4 درصد. اين رقم در س��ال 
1394 تغيير كرد، و 71.7درصد از سپرده هاي مردم 
در بانك هاي خصوصي جذب ش��د. بخش مهمي از 
اين تح��ول در دولت هاي نهم و دهم رخ داد كه خود 
را بيش از دولت هاي ديگ��ر مدافع عدالت اجتماعي 
مي دانس��ت اما عمال در دوره احمدي نژاد يك تغيير 

پرادايم در اقتصاد ايران شكل گرفت و تحكيم شد.
قوانيني كه به اين ش��كل فضاي رقابت��ي را در نظام 
پولي به هم مي زدند باز هم به تصويب رسيدند. مثال 
به بانك هاي خصوصي اجازه داده شد الزامات مربوط 
به »رعايت سهميه بندي تس��هيالت در بخش هاي 
مختلف اقتص��اد« را كنار بگذارد. بر اس��اس مصوبه 
هيات وزيران در س��ال ۸1، بانك هاي دولتي اجازه 
يافتند كه تسهيالتي به بخش هاي غير دولتي از جمله 
بانك هاي خصوصي بدهند و از اين راه بخش مهمي 
از منابع بانك هاي دولتي ه��م در اختيار بانك هاي 
خصوصي قرار گرفت. به استناد بند ب تبصره 3 قانون 
بودجه سال 13۸3، كه عينا در برنامه چهارم توسعه 
مصوب س��ال ۸4 و به عنوان م��اده 10 آمد تاثيرات 

شديدي بر وضعيت اقتصادي كشور گذاشت.
مهم تري��ن انحرافات ناش��ي از اين قان��ون، انحراف 
منابع بان��ك و تغيير جه��ت تس��هيالت بانك ها از 
بخش هاي مول��د و صنعتي به بخش ه��اي نامولد و 
خدماتي اس��ت. طبق ماده 10 قانون برنامه چهارم، 
هر گونه سهميه بندي تس��هيالت بانكي به تفكيك 
بخش هاي مختلف اقتصادي و مناطق مختلف تنها 
از طريق منابع يارانه نقدي توسط دولت به بانك هاي 
خصوصي امكان پذير ش��د. در بند ب همين قانون 
آمده اس��ت كه الزام بانك ها به پرداخت تس��هيالت 
با نرخ كمتر در قالب عقود اسالمي، در صورتي مجاز 
خواهد بود كه ما به التفاوت از طريق يارانه ها يا وجوه 
اداره ش��ده توسط دولت تامين ش��ود. همچنين در 
مصوبات بعدي و تحت عن��وان ايجاد فضاي رقابتي 
س��الم و ب��ه دور از انحص��ار در سيس��تم بانكي و به 
منظور اقتصادي كردن فعاليت بنگاه ها، موسس��ات 
و س��ازمان هاي دولتي و ديگر نهاده��اي عمومي و 
شهرداري ها، مقرر ش��د كه بنگاه هاي دولتي اجازه 
داشته باش��ند بانك هاي عامل خودشان را انتخاب 

كنند.
اين رون��د نهايت��ا تغييرات��ي را در بخش هاي ديگر 
تسريع كرد و حتي انتشار آمارها را دچار تغيير كرد. 
مثال بانك مركزي در طول 40 س��ال گذشته آماري 
با عنوان »شاخص بهاي توليد كننده« انتشار مي داد 
كه اين شاخص نش��ان دهنده مطلوبيت بخش هاي 
مختلف اقتصاد ايران است. يكي از بخش هايي كه اين 
شاخص به آن مي  پردازد، شاخص واسطه گري هاي 
مالي است. از زمان تصويب آيين نامه شوراي پول و 
اعتبار در سال 79، شاخص واسطه گري مالي به شكل 
فزاينده اي افزايش داش��ت و بخش ه��اي ديگر را به 
سرعت پشت سر گذاشت. نكته مبهم و مشكوك اين 
است كه اين ش��اخص از سال 13۸7 از گزارش هاي 
بانك مركزي حذف شد و ديگر هم منتشر نشد. اين 
شاخص نش��ان مي دهد كه اقتصاد كش��ور به كدام 
س��مت تغيير مس��ير داده و بيانگر اين اس��ت كه به 
واسطه تاسيس بانك خصوصي نه تنها رقابت پذيري 
در بخش مالي تحقق پيدا نكرد بلكه جامعه با افزايش 

نسبي هزينه ها در اين بخش هم مواجه شد. 

   نگاهي به يك طرح ناموفق
تداوم اين قوانين و سياست گذاري ها به جايي رسيد 
كه نهايتا نرخ سود تسهيالت همه بخش ها برابر شد 
و بانك هاي دولتي هم فرصت يافتند تا سهميه بندي 
تسهيالت را رعايت نكنند. آمارهاي ارايه شده توسط 
بانك مركزي، مشخص مي شود كه از ابتداي سال ۵2 

تا پيش از تصويب ماده 10 برنامه چهارم توسعه، دو 
بخش كشاورزي و صنعتي در مقابل بخش خدمات، از 
نقطه نظر نرخ تسهيالت دريافتي، از نرخ پايين تر سود 
تسهيالت نسبت به بخش خدمات بهره مي گرفتند. 
علت اصلي حمايت دولت ها از بخش هاي كشاورزي و 
صنعت در مقابل خدمات وجود ريسك ها و مخاطرات 
به مراتب بيشتري اس��ت كه اين دو بخش نسبت به 
بخش هاي تجاري و خدمات دارند و ميزان اثربخشي 
آنها در توس��عه اقتصادي اجتماعي كش��ور است. از 
همي��ن نقطه نظ��ر اولويت اصلي سياس��ت گذاران 
در اعطاي تسهيالت به س��مت بخش هاي مسكن، 
س��اختمان و خدمات متمركز ش��د كه اين تصميم 
ضربه ديگري بود كه بر پيكر نحيف واحدهاي مولد و 

توليدي كشور فرود آمد. 
سياست گذاري هاي كالن اقتصاد به شكل همزمان 
بخش هاي مختلف را متاثر مي كرد و نظام بانكي نيز 
مانند ديگر بخش ها از اين تغييرات تاثير مي گرفت. 
اين ميان بايد توجه كرد در فاصله س��ال هاي مياني 
ده��ه 70 و پايان ده��ه ۸0 قوانين ديگري به س��ود 
بخش هاي فرادس��ت اقتصاد و به زيان فرودس��تان 
تغيير كرد از جمله گس��ترش مناط��ق آزاد و خارج 
ش��دن كارگاه هاي كوچك از ش��مول قانون كار كه 
س��بب ش��د نيروي كار در مقاب��ل كارفرما تضعيف 
ش��ود. با اين همه دولت تالش كرد ت��ا براي جبران 
كاس��تي هايي كه بخش توليد از ناحيه تغيير قوانين 
دچار شده، تصميمات به اصطالح جبراني اتخاذ كند. 
در همين رابطه مي توان به طرح بنگاه هاي زودبازده 
كه در س��ال 13۸4 و در آغاز دول��ت نهم به تصويب 
رسيد اشاره كرد. بر اساس آيين نامه اجرايي گسترش 
بنگاه هاي كوچك اقتص��ادي زودبازده، مصوب 19 
آبان ماه سال 13۸4 هيات وزيران، بانك هاي دولتي 
موظف شدند تسهيالت مورد نظر اين مصوبه را تامين 
كنند. بر اساس آمارها، تا پايان سال 1391 تسهيالت 
ارايه ش��ده به اين بنگاه ها به رقم 2۸4 هزار ميليارد 

ريال بالغ شد.

اي��ن رقم، از يك طرف فش��ار بس��يار زي��ادي را به 
بانك ه��اي دولت��ي وارد ك��رد و از س��وي ديگر هم 
نتوانس��ت به توليد در كش��ور ياري برس��اند بلكه با 
تضعيف منابع بانك هاي دولتي، هم آنها را در مقابل 
بانك هاي خصوصي در موقعيت تضعيف ش��ده تري 
ق��رار داد و ه��م توليد كنندگاني كه قص��د دريافت 
تس��هيالت بانكي براي ادامه فعاليت خود داشتند را 
با مش��كل مواجه كرد. همچنين نقدينگي در كشور 
به شدت افزايش پيدا كرد كه تورم  سال هاي نخستين 
دهه 90 ناشي از اتخاذ اين تصميمات شتابزده است.

به بيان ديگ��ر اجراي طرح بنگاه ه��اي زودبازده در 
حالي كه قرار بود توليد خرد را در كش��ور گسترش 
دهد و اشتغالزايي را در دستور قرار دهد نهايتا در تمام 
اين زمينه ها شكس��ت خورد و به افزايش نقدينگي 
و هدر رفت منابع بانك ه��اي دولتي انجاميد. مركز 
پژوهش هاي مجلس قبال در گزارش��ي كه در رابطه 
با اين طرح و طرح مش��ابهي كه در دولت اصالحات 
تصويب شد، پرداخت و نشان داد در طرح بنگاه هاي 
زودبازده 70 درصد منابع منحرف شدند. در بخشي 
از گزارشي كه مركز پژوهش ها در سال 1391 منتشر 
كرده آمده اس��ت: » دفتر مطالعات انرژي، صنعت و 
معدن اي��ن مركز اعالم كرد: » از زمان ش��روع طرح 

حمايت از بنگاه هاي زودب��ازده در آذرماه 13۸۵ تا 
پايان س��ال 13۸9، مانده مبل��غ طرح هاي معرفي 
ش��ده به بانك ها حدود 672.4 هزار ميليارد ريال و 
ارزش طرح هاي تاييد شده در بانك ها 312.1 هزار 
ميليارد ريال بود كه از اين مبلغ تا پايان اس��فندماه 
13۸9، معادل 2۵0.۸ ه��زار ميليارد ريال پرداخت 
ش��د. همچنين تا پاي��ان اس��فندماه 13۸9 معادل 
22.3 ه��زار ميليارد ريال افزايش تس��هيالت س��ر 
رسيد گذشته و معوق شد. بررسي عملكرد طرح هاي 
زودبازده نشان مي دهد كه نسبت اشتغال ايجاد شده 
به اش��تغال پيش بيني شده در قراردادهاي منعقده 
در پايان س��ال 13۸9 به 39.43 درصد رس��يد كه 
اين امر نشان دهنده ناموفق بودن سياست اشتغالي 
دولت در قالب طرح هاي زودبازده و انحراف بيش از 
60 درصدي برنامه مذكور از اهداف اشتغال زايي آن 
است. همچنين با اس��تنباط از گزارش هاي سازمان 
بازرس��ي كل كش��ور و بانك مرك��زي و به خصوص 

عملكرد طرح هاي به بهره برداري رسيده است.«
همزمان با اجراي اين طرح، در سال 13۸6 مصوبه اي 
توس��ط هيات وزيران به تصويب رسيد كه بر اساس 
آن محدوديت هاي سختي بر ضد واحدهاي توليدي 
صنعتي بدهكار اعمال شد. به گونه اي كه چنانچه يك 
موسسه توليدي نمي توانست پس از سه ماه از مهلت 
تسويه بدهي، بدهي خود را بپردازد، مشمول مطالبات 
معوق مي شد، ارايه خدمات براي اين بنگاه ها در كليه 
موسسات مالي و بورس اوراق بهادار ممنوع مي شد و 
سپس به دنبال آن اعطاي هرگونه تسهيالت، پرداخت 
وجه چك، صدور ضمانتنامه، گشايش اعتبار، صدور 
انواع حواله و خريد هرگونه سهام براي آنها غير ممكن 
شد. درواقع حلقه فشار بر توليدكنندگان همزمان با 
روند باز گذاشتن دست بانك هاي خصوصي افزايش 
يافت. در همين س��ال ش��وراي پول و اعبتار مصوبه 
ديگ��ري تصويب كرد كه براس��اس بن��د ب آن، نرخ 
سود تس��هيالت بانك ها و موسس��ات اعتباري غير 
دولتي در عقود مبادله اي در س��ال 13۸6 يك واحد 
در سال بيشتر از نرخ مشابه بانك هاي دولتي تعيين 
شد. در سال 13۸۸ هم مصوبه ديگري توسط هيات 
وزيران تصويب ش��د كه بر مبناي آن جريمه تاخير 
بازپرداخت بدهي ها به صورت پلكاني و افزايشي همراه 
با محروميت خدمات بانكي بر بنگاه هايي اعمال شد 
كه در اثر سياست  تحريم ها و همين طور موارد گفته 
ش��ده قادر به بازپرداخت بدهي هاي خود نبودند. از 
جمله اينكه جريمه تاخير در بازپرداخت بدهي ها از 
6 تا 14 درصد، بس��ته به مدت تاخير در بازپرداخت، 
افزايش پيدا كرد. به اين ترتيب دولت و بانك مركزي 
در حالي كه هزينه هاي زيادي به دليل سياست هاي 
غلط نظام بانكي و اقتصادي و تحريم هاي تحميل شده 
بر بنگاه هاي صنعتي اعمال ش��ده بود، مجازات هاي 
جديدي براي آنها در نظر گرفتند كه موجب ش��د در 
س��ال هاي بعد شاهد كاهش س��هم تشكيل سرمايه 
ثابت ناخال��ص در بخش صنعت و مع��دن و افزايش 
اين سهم در بخش مستغالت باشيم كه به دنبال آن 
ركود اقتصادي، كاهش رش��د توليد ناخالص داخلي 
را شاهديم و همزمان با افزايش معوقات بانكي ركود 

پايدار شد. 

   منابع محدود و دوراهي تاريخي
با در نظر گرفتن اين موارد مي ت��وان ادعا كرد نظام 
بانكي كشور همزمان با تثبيت دوباره بخش تجاري 
ب��ر اقتصاد كش��ور، به س��مت فعاليت ه��اي نامولد 
متمايل ش��د و به مرور با تسلط بانك هاي خصوصي 
بر اين بخش، تسهيالت بيشتر به سمت فعاليت هاي 
غير توليدي رفتند. در بخش توليد نيز هر چه فش��ار 
بيشتري به توليدكننده و نيروي كار وارد مي شد، آنها 
ضعيف و ضعيف تر مي شدند و در مقابل واردكنندگان 

توانستند در اين پهنه نيز خود را تقويت كنند.
راهكار اين مشكالت چندان دش��وار نيست؛ تغيير 
رويكرد در ن��گاه كالن به اقتص��اد، در كنار حمايت 
گس��ترده تر از دول��ت از توليد در كن��ار باالتر بردن 
هزينه هاي نامولد چاره رهايي از اين ش��رايط است. 
منابع محدود اقتصاد اجازه اي��ن را نمي دهد كه هر 
كس به اندازه اي كه مي خواهد يا طمعكار اس��ت، از 
منابع بهره جوي��د، درنتيجه يا بايد نيروهاي مولد را 

تقويت كرد يا نامولد ها سوار اقتصاد خواهند شد.
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  نظام س�رمايه داري در ايران س�ه دوره 
رشد و توسعه را از سر گذرانده است، دوره 
اول مربوط به س�ال 1304 تا 1320 است كه 
در اين دوره رش�د اوليه اين سيستم آغاز 
و نسبت به مناسبات گذشته تفاوت هايي 
ايجاد ش�د. س�پس از س�ال 1342 رش�د 
شتاباني آغاز شد كه تا انقالب 1357 ادامه 
يافت. آخرين مرحله توسعه اين مناسبات 
در كشور پس از جنگ هشت ساله آغاز و تا 
امروز ادامه دارد. در تمام اين دوران بخش 
تجاري همواره توانسته خود را از شكاف و 
روزنه هاي موجود عبور دهد و به اين شكل 

حيات خود را تضمين كند

برش

  بانك مركزي در طول 40 س�ال گذشته 
آماري با عنوان »شاخص بهاي توليد كننده« 
انتشار مي داد كه اين شاخص نشان دهنده 
مطلوبيت بخش هاي مختلف اقتصاد ايران 
اس�ت. يكي از بخش هايي كه اين شاخص 
به آن مي  پردازد، شاخص واسطه گري هاي 
مالي اس�ت. از زم�ان تصويب آيي�ن نامه 
ش�وراي پول و اعتبار در سال 79، شاخص 
واس�طه گري مالي ب�ه ش�كل فزاينده اي 
افزاي�ش داش�ت و بخش هاي ديگ�ر را به 
سرعت پشت سر گذاش�ت. نكته مبهم و 
مشكوك اين است كه اين شاخص از سال 
1387 از گزارش ه�اي بانك مركزي حذف 

شد و ديگر هم منتشر نشد

برش



دانش و فن10اخبار
گوشي هاي جديد »اپل« 

گران تر از حد تصور
فايومك| در حالي كه كمتر از يك هفته به رونمايي 
از گوش��ي هاي جديد اپل باقي مانده، خبرهايي در 

مورد باال بودن قيمت اين گوشي ها شنيده مي شود.
منابع نزديك به اين شركت مي گويند ظاهرا اپل تصور 
مي كند اس��تقبال از آيفون هاي جديد بيشتر از حد 
تصور خواهد بود و از همين رو قصد دارد آنها را با قيمت 

باالتري روانه بازار كند.
به عنوان مثال قبال اعالم شده بود كه آيفون ۶.۱ اينچي 
اپل با نمايشگر ال سي دي ۶۹۹ دالر قيمت خواهد 
داش��ت. اما تحليل گران مي گويند قيمت پايه اين 

گوشي كمتر از ۸۴۹ دالر نخواهد بود.
عالوه بر اين پيش بيني مي شود كه آيفون ايكس با 
نمايشگر ۵.۸ اينچي به قيمتي بين ۹۴۹ تا ۹۹۹ دالر 
به فروش برس��د كه خاطره عرضه آيفون ايكس در 
سال گذشته به قيمت ۱۰۰۰ دالر را زنده خواهد كرد.

برخي تحليل گران مي گويند حدود دوسوم كساني 
كه در حال حاضر از آيفون استفاده مي كنند از دو سال 
قبل به اين سو گوشي هاي خود را عوض نكرده اند و لذا 
به احتمال زياد اين بار به دنبال ارتقاي گوش��ي هاي 
خود خواهند بود و همين امر احتمال خريد آيفون هاي 

جديد را بيشتر مي كند.

 توسعه هوش مصنوعي
 با سرمايه گذاري 2 ميليارد دالري

تك كرانچ| يك ش��ركت وابس��ته به وزارت دفاع 
اياالت متحده امريكا، اعالم ك��رده كه قصد دارد در 
حوزه هوش  مصنوعي 2 ميليارد دالر سرمايه گذاري 

كند.
شركت دارپا )DARPA( كه وظيفه انجام و اجراي 
تحقيقات نظامي ب��راي وزارت دفاع اياالت متحده 
امريكا را برعهده دارد، به تازگي در همايش��ي كه در 
واشنگتن دي س��ي برگزار شد، اعالم كرده است كه 
مي خواهد در پنج س��ال آينده به منظور بهره گيري 
از فناوري ه��اي نويني همچ��ون هوش مصنوعي و 
يادگيري ماشيني، 2 ميليارد دالر سرمايه گذاري كند.

اين ش��ركت به منظور برطرف ك��ردن و به حداقل 
رس��انيدن مش��كالت و ناكارآمدي هاي موجود در 
سيس��تم هاي يادگيري ماشيني س��عي دارد اين 
سرمايه گذاري را انجام دهد و به توسعه فناوري هوش 
مصنوعي كه كاربردهاي ويژه و مهمي در صنايع دفاعي 
دارد، بپردازد. يادگيري ماشيني و هوش مصنوعي 
دو فناوري جديدي است كه مي تواند در بسياري از 
زمينه ها به توسعه زيرساخت هاي مختلف كمك كند 
.از آنجا كه چين پيش تر اعالم كرده بود قصد دارد تا 
س��ال 2۰3۰ ميالدي به بزرگ ترين قطب فناوري 
هوش مصنوعي تبديل شود، حاال به نظر مي رسد كه 
اياالت متحده امريكا نيز احساس خطر و نياز كرده تا به 
توسعه و رقابت در فناوري هوش مصنوعي و يادگيري 
ماشيني بپردازد و از ساير رقباي قدرتمند و احتمالي 

خود سبقت بگيرد.

ابتكار عمل تازه »اپل« براي 
همكاري با پليس

ديجيتال ترندز|  اپل كه پيش از اين، مدت ها با اف 
بي اي بر سر حفاظت از داده هاي خصوصي كاربران 
درگيري داشت، حاال به دنبال يافتن راهي بهتر براي 

پاسخ به درخواست هاي پليس است.
 نيروهاي پليس در سراس��ر جه��ان بطور مرتب 
درخواست هاي خود را دريافت اطالعات نيروهاي 
خالفكار و جاني به اپل مي دهند و اين شركت براي 
مديريت اين درخواس��ت ها قصد دارد يك پرتال 
آنالين راه اندازي كند كه به پليس امكان مي دهد 
به سادگي درخواست هاي خود را ثبت كند و نحوه 
رسيدگي به درخواست هاي ثبت شده را رسيدگي 

كند.
اين پرتال تنها براي استفاده پليس امريكا طراحي 
نش��ده و عالوه بر اف بي اي ديگر نيروهاي پليس از 

كشورهاي مختلف مي توانند از آن بهره بگيرند.
راه ان��دازي اين پرتال آنالين تا قبل از پايان س��ال 
2۰۱۸ مي��الدي انجام خواهد ش��د و از طريق آن 
فرايند تعامل اپل با پليس از نظم و انضباط بيشتري 
برخوردار خواهد شد. اپل همچنين قصد دارد يك 
برنامه آموزشي آنالين را اجرا كند تا نيروهاي پليس 
در كشورهاي مختلف بتوانند از اين طريق با فرايند 
ثبت درخواست و دريافت اطالعات آشنا شوند. پيش 
از اين كاخ سفيد بارها اپل را براي دريافت اطالعات 
خصوصي از آيفون افرادي كه آنها را مظنون به اقدام 
عليه امنيت ملي تش��خيص داده بود، تحت فشار 

قرار داده بود.

كناره گيري سومين ثروتمند 
چيني از رياست »علي بابا«

ديلي ميل جك ما به عنوان سومين مرد ثروتمند 
چين و بنيان گ��ذار بزرگ ترين ش��ركت فروش 
اينترنتي در اين كشور اعالم كرد امروز از اين شركت 

كنار مي رود.
وي هدف از اين اقدام را سپردن مديريت شركت 

علي بابا به نسل بعدي عنوان كرد.
جك ما گفت اين اقدام به صورت رس��مي در روز 
دوش��نبه و همزمان با تولد ۵۴ سالگي وي انجام 
خواهد ش��د. ارزش كنوني شركت علي بابا حدود 

۴2۰ ميليارد دالر برآورد مي شود.
روز جمعه نيز نيويورك تايمز اعالم كرد كه وي قرار 
است از شركت علي بابا بازنشسته شده و به سمت 
تحصيالت در حوزه بشردوستانه برود.وي يكي از 

بنيان گذاران شركت علي بابا در سال ۱۹۹۹ بود.
وي كه هم اكنون با ثروت خالص 3۶.۶ ميليارد دالر 
سومين فرد ثروتمند چين به شمار مي آيد گفته 
است كه بازنشستگي به معناي اتمام دوران فعاليت 
وي نيست و شروع يك دوره ديگر به شمار مي آيد.

جك ما اعالم كرده اس��ت كه همچنان در هيات 
مديره علي بابا باقي خواهد ماند.

وزير ارتباطات از تخلف بزرگ ديگر خبر داد 

كشف يك باند اختاپوسي در حوزه ارزش افزوده 
گروه دانش و فن|مرجان محمدي|

در مهرماه س��ال ۹۶ با اجرايي شدن رجيس��تري در بازار 
تلفن همراه به يك باره قيمت گوشي تلفن همراه از سوي 
برخي فروشندگان با افزايش چشمگيري مواجه شد،  وزير 
ارتباطات در واكنش به اين حركت فروشندگان در توييتي 
از مردم خواست تا گوشي تلفن همراه نخرند، وي نوشت: 
افزايش قيمت ها در بازار گوشي موبايل با آغاز رجيستري 
حباب است و بهترين پاسخ به اين موضوع، عدم خريد گوشي 

براي تنظيم بازار است. 
وي تاكيد كرد: طرح رجيستري تاكنون هيچ هزينه اي براي 
بازار تلفن همراه نداشته و نبايد ريال اضافه اي بيش از ارزش 
واقعي گوشي به فرصت طلبان پرداخت كنند. از سويي نظام 

عرضه و تقاضا نيز تغييري نكرده است. 
وزير ارتباطات گفت: هر چند در اين باره نقش دستگاه هاي 
نظارتي در كنترل و نظارت بر بازار بسيار حائز اهميت است اما 
بهترين پاسخ به اين موضوع، عدم خريد گوشي براي تنظيم 

بازار عرضه و تقاضا به نفع مشتري است.
وي كه در در يك برنامه تلويزيوني، حاضر شده بود گفت: در 
حال حاضر ۷2۰ هزار دستگاه موبايل توقيف شده كه ۱2۰ 
هزار مورد آن توقيف قضايي و ۶۰۰ هزار مورد نيز در بخش 
گمرك است. اما افزايش قيمت گوشي دو دليل دارد؛ نخست 
افزايش نرخ ارز و دوم نب��ود كاال در بازار. برخي مي گويند 
رجيستري واردات گوش��ي را كاهش داد اما براساس آمار 
مي گويم كه پس از رجيستري، گوشي بيشتري به كشور 
وارد شده است. ۱.3 ميليون واردات گوشي داشتيم اكنون 

به دو ميليون رسيده است.
وزير ارتباطات با بيان اينكه قبل از اجراي طرح رجيستري، 
۹۵ درصد تلفن همراه به صورت قاچاق وارد كشور مي شد 
كه امروز اين قاچ��اق را نداريم، افزود: در بازار موبايل، فقط 
بخش مقابله با قاچاق بر عهده وزارت ارتباطات بوده و كنترل 
قيمت وظيفه ما نيست. به دليل از بين رفتن رانت ها عده اي 
در برنامه رجيستري اختالل ايجاد مي كنند. گوشي 3.۵ 
ميليوني االن ۸.۵ ميليون شده و عده اي اصرار دارند بگويند 
به خاطر طرح رجيستري است، در حالي كه هيچ ربطي ندارد 
و اين پروژه تخريب طرح ضد قاچاق اس��ت چون عده اي از 

آن نفع مي برند.

وي با بيان اينكه برخي ارز ۴2۰۰ را گرفتند و گوش��ي ها را 
گران فروختند، گفت: ما كميته اي براي مقابله با تحريم ها 
تشكيل داديم و به شركت ها گفتيم پيش از اينكه تحريم ها 
شروع شود، خريدهايشان را انجام دهند كه دچار مشكل 
نش��وند. اما من وزير ارتباطات نتوانستم براي اپراتورها ارز 
بگيرم، برخي چطور توانس��تند ب��راي واردات آيفون ارز 
بگيرند؟ شركتي نوپا از واردكنندگان موبايل را مديرعاملش 
را گرفته اند كه آن فرد مديرعامل واقعي آن شركت نيست. 
فردي را كه گرفته اند اصال فعاليت اقتصادي و سابقه اي در 

ماليات ندارد.
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات ادامه داد: اختصاص ارز به 
واردكنندگان در عهده اختيارات وزارت ارتباطات نيست و 
حتي كنترل قيمت گوشي به ما ارتباطي ندارد. ما مديريت 
پروژه مقابله را قاچاق را انجام مي دهيم. حل مشكل اشتغال 
با مسوول اشتغال است و با اين الفاظ نبايد مبارزه با قاچاق را 
زير سوال برد. البته وزارت صمت براي شفاف سازي زحمات 

زيادي كشيده و در دولت الكترونيكي پيشرو است.
وي در پاس��خ به اين سوال كه ۷۰۰ هزار گوشي اگر به بازار 
وارد شوند تاثير زيادي روي قيمت دارد، گفت: نه خيلي هم؛ 
ذهن مردم اين است كه همه چيز برگردد مثال گوشي بشود 
3 ميليون تومان. نه اينكه فراموش كنيم؛ واقعيت اين است 
كه اكنون قيمت ارز اكنون چقدر است؟ 2 عامل باعث گراني 

شده است، هم كاهش جنس هم افزايش نرخ ارز.
وي د ر ادامه در پاس��خ به مش��كالت ادامه دار پيامك هاي 
تبليغاتي بيان كرد: اين مكانيزم كه موجب نارضايتي مردم 
است، انتقاد به جايي است. ما ابتدا سرشماره هاي تبليغاتي را 
قطع كرديم كه بعد آنها از شماره هاي عادي استفاده كردند. 
سپس ما با استفاده از ظرفيت مردم از سامانه ۱۹۵ استفاده 
كرديم كه بيش از ۷۰ هزار سيم كارت قطع شد و اين روند 
باز هم ادامه دارد. از ظرفيت شفاف سازي نيز استفاده كرديم 
و مردم مي توانند از س��امانه #۸۰۰* ببينند كه عضو چه 
خدمات ارزش افزوده اي هستند. او ادامه داد: به يك پرونده 
بزرگ تخلف در ارزش افزوده رسيده ايم. براي ما شفاف است 
كه تخلفاتي انجام شده و وقتي كل پرونده به سرانجام رسيد 
اع��الم مي كنيم. يك باندي در ح��وزه ارزش افزوده وجود 

دارد كه اختاپوسي است و گزارش آن را به مردم مي دهيم.

    دولت الكترونيك عصاي موسي نيست 
آذري جهرم��ي با بيان اينكه دولت الكترونيكي عصاي 
موسي نيست بلكه شفافيت ايجاد مي كند، گفت: در حوزه 
دولت الكترونيكي دستگاه هاي مختلفي وجود دارد، فقط 
دولت نيست و كل حاكميت را دربرمي گيرد. بيشترين 
دستگاهي كه بايد به استعالمات پاسخ دهد، قوه قضاييه 
است كه 2۷ درصد كل استعالمات مربوط به آن است. 
نيروي انتظامي هم ۱۸ درصد كل اس��تعالمات را بايد 
پاسخ دهد. اما دستگاه قضا مي گويد كه مستقل است و 
به همين دليل نمي تواند به دولت الكترونيكي بپيوندد و 
نيروي انتظامي نيز استدالل دارد چون زيرمجموعه دولت 

نيست، پس نيازي به اتصال به دولت الكترونيكي نيست.
وي با اش��اره به ضرورت اتصال دس��تگاه قضا و نيروي 
انتظامي به دولت الكترونيكي در نظام اعتبارس��نجي 
اظهار كرد: نمي توان قبل از پيوس��تن اين دو دستگاه 
به دولت الكترونيكي فراينده��ا را تكميل كرد چراكه 
نظام اعتبارس��نجي بدون حضور قوه قضاييه و نيروي 
انتظامي معني ندارد. اما در حال حاضر دستگاه قضايي، 
نيروي انتظامي، سازمان امور مالياتي، روزنامه رسمي، 
شهرداري ها، بانك مركزي، وزارت علوم و بيمه  از غايبان 

بزرگ پيوستن به دولت الكترونيكي هستند.
وزير ارتباطات گفت: اكنون ش��رايط براي مردم بسيار 

سخت است و با جهش سرسام آور نرخ ارز، شكاف طبقاتي 
بين مردم بيشتر ش��ده كه زمينه نارضايتي اجتماعي 
افزايش مي يابد و راه حل دولت الكترونيك و شفاف شدن 

فرآيندها است.
جهرمي افزود: ۹۵ درصد بازار 2 ميليارد دالري موبايل 
قاچاق بود كه اكن��ون ديگر قاچاق نداريم. ۹.2 ميليارد 
يورو ارز براي گوشي گرفته بودند كه پرونده اين متخلفان 
تنها پرونده اي است كه به دليل شفافيت مشخص بود و 
طي 2 هفته نيز رسيدگي مي شود. وي گفت: بسياري از 
كارشكني هاي امروز در نتيجه مقاومت در برابر شفافيت 

و ضربه خوردن منافع متخلفان است.

نيواطلس | 
طبق گزارش جديدي كه توسط كنگره امريكا آماده شده، 
ممكن است ناسا براي توليد يك تلسكوپ فضايي جديد 
اقدام كرده و بودجه قابل توجهي نيز بدين منظور دريافت 
كند. هدف از توليد تلسكوپ يادشده يافتن منظومه هاي 
شمس��ي با شرايط مش��ابه در ديگر نقاط جهان و بررسي 

احتمال وجود حيات در ساير كرات آسماني است.
اين گزارش با همكاري آكادمي هاي ملي علوم، مهندسي و 
پزشكي امريكا تهيه شده و بر اساس آن ناسا بايد در حوزه 
علوم فضايي جديد سرمايه گذاري كند و تاسيسات زميني 
جديدي را به منظور استفاده از تلسكوپ فضايي خود ايجاد 
كند تا دانشمندان بتوانند اطالعات بيشتري در مورد ماهيت 
و نحوه تكامل سياراتي كه به دور ديگر ستاره ها مي چرخند، 
جمع آوري كنند. پيش از اين تلسكوپ فضايي كپلر توانسته 
بود اطالعات قابل توجهي در مورد سيارات خارج از منظومه 
شمسي براي دانشمندان ناسا ارسال كند. اما توانمندي هاي 
آن محدود اس��ت و گمان مي رود صدها و چه بسا هزاران 
سياره مشابه سياره هاي منظومه شمسي در كهكشان هاي 
ديگر وجود داشته باشد و چه بسا حيات در آنها نيز جاري 
باشد. روش هاي مورد استفاده فعلي تنها شناسايي سيارات 
جديد و جمع آوري اطالعات اساسي در مورد آنها را ممكن 
مي كند، اما امكان پي بردن به جزئيات بيشتري را در مورد 
آنها ممكن نمي كند. اميد مي رود تلسكوپ فضايي جديد 
ناسا بتواند بر اين مشكالت غلبه كند و تا اواسط سال 2۰2۰ 

ميالدي آماده استفاده باشد.

زد  دي نت |  
گروهي از محققان امنيتي هشدار داده اند پروتكل جديدي 
كه براي تاييد صالحيت و شناسايي كاربران بدون نياز به 

كلمات عبور ابداع شده، آسيب پذيري هاي جدي دارد.
گروهي از محققان امنيتي هشدار داده اند پروتكل جديدي 
كه براي تاييد صالحيت و شناسايي كاربران بدون نياز به 

كلمات عبور ابداع شده، آسيب پذيري هاي جدي دارد.
 اين پروتكل كه WebAuthn نام دارد بطور رس��مي در 
اوايل سال جاري ميالدي عرضه شد و استانداردي است كه 
توسط كنسرسيوم W3C ابداع شده است. اين كنسرسيوم 
نهاد رسمي جهاني است كه استانداردهاي وب را وضع كرده 

و مورد بررسي قرار مي دهد.
 Web 2.۰ FIDO پروتكل مذكور مبتني بر رابط كاربري
API است كه توسط برخي از شركت هاي بزرگ فناوري 
و علمي در جهان مورد پش��تيباني قرار مي گيرد وهدف از 
استفاده از آن ارتقاي استانداردهاي شناسايي و تعيين هويت 
است. پروتكل جديد WebAuthn به كاربران رايانه ها و 
گوشي ها امكان مي دهد تا با استفاده از يك كليد امنيتي 
مبتني بر يو اس بي مجوز ورود به حساب هاي كاربري خود 
را در سايت هاي مختلف دريافت كنند. به بيان ديگر پروتكل 

يادشده نياز به استفاده از كلمات عبور را برطرف مي كند.
در اين روش كاربر با اس��تفاده از يك كليد گواهي فيزيكي 
مجوز ورود به سايت را كسب مي كند و اين كار بعدها هم تكرار 
مي شود. با توجه به عدم امنيت اين روش به نظر مي رسد فعال 

كاربران بايد كماكان از كلمات عبور استفاده كنند.

بيزينس اينسايدر | 
مايكروس��افت با بهره گيري از دس��تيار صوتي الكس��اي 
آمازون به كاربران كنس��ول بازي ايكس باكس وان اجازه 
مي دهد با دستورات صوتي به كنترل دستگاه خود بپردازند. 
مايكروسافت به تازگي از كنترل صوتي كنسول هاي بازي 
ايكس باك��س وان رونمايي و پرده برداري كرده اس��ت و 
كاربران قادر خواهند بود با بهره گيري از دستيارهاي صوتي 
كورتاناي مايكروسافت و الكساي آمازون به كنترل و بازي با 

دستگاه هاي مذكور بپردازند.
 البته كنسول هاي بازي ايكس باكس وان تنها دستگاهي 
نيستند كه به اين دستيارهاي صوتي مجهز مي شوند بلكه 
رايانه هاي ويندوز ۱۰، اسپيكرهاي هوشمند آمازون اكو، 
هارمن كاردن اينووك و سونوس وان نيز به اين دستيارهاي 
صوتي مجهز هستند. اين نشان دهنده همكاري و قرارداد 
آمازون و مايكروسافت اس��ت كه هريك متعهد شدند در 
دستگاه هاي هوشمند خود از دستيارهاي صوتي يكديگر 
استفاده كنند. كنترل صوتي به كاربران كنسول هاي بازي 
و سرگرمي نظير ايكس باكس وان مايكروسافت اين امكان 
را مي دهد تا بتوانند بازي، اپليكيشن، موسيقي و فيلم هاي 
موردنظر خود را تنها با ارس��ال دس��تورات صوتي كنترل 
كرده و تجربه لذت بخش تري از بازي را براي خود به ارمغان 
بياورند. ايكس باكس وان )Xbox One( يك كنسول بازي 
ويديويي خانگي است كه توسط شركت مايكروسافت در 
سال 2۰۱3 ميالدي معرفي شد و از نسل هشتم كنسول هاي 

بازي است.

جي اس  ام آرنا | 
ميزان فروش شركت اچ تي سي نشان مي دهد كه اين شركت 
به شدت در معرض خطر ورشكستگي و كاهش فروش قرار 

گرفته است.
 شركت اچ تي سي )HTC( كه چند سال است در سراشيبي 
نزول و خطر ورشكستگي قرار گرفته اس��ت، حاال با ارايه 
گزارش مال��ي و ميزان فروش آن در ماه اوت س��ال جاري 
2۰۱۸ ميالدي، مي توان به وضوح دريافت كه آمار فروش 
اين شركت ۵3 درصد در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 
كاهش يافته است. كاهش ۵3 درصدي فروش در ماه اوت به 
معناي كاهش ۴۵.2 ميليون دالري درآمد و سودآوري اين 
شركت بوده است. سال قبل بدترين سال تجاري و اقتصادي 
براي اچ تي سي بود چراكه متحمل يك ضرر و زيان معادل 
۵۸۰ ميليون دالري شده بود. اما اين شركت با هدف گذاري 
بلندمدت خود و سرمايه گذاري برروي فناوري هاي نوين و 
نوظهور همچون واقعيت افزوده و مجازي تصميم گرفته 
است كه به مرور ش��ركتش را از خطر ورشكستگي و از هم 
گسس��تگي برهاند. ميزان فروش اچ تي س��ي در ماه اوت 
كمترين ميزان در ۱۵ سال گذشته براي اين شركت است. 
اين خبر در حالي منتشر شده كه اين شركت تايواني اخيرا 
گوشي ميان رده جديدي را تحت عنوان يو ۱2 اليف را براي 
بازارهاي اروپا و آسيا عرضه كرده و اميدوار است بتواند فروش 
نسبتا خوبي را براي آن رقم بزند. اما حاال به نظر مي رسد كه 
اين اقدامات نيز نمي تواند اچ تي سي را از خطر ورشكستگي 

و سراشيبي فروش برهاند.

اپل اينسايدر | 
بررس��ي تعدادي از برنامه هاي موجود در فروش��گاه مك 
استور شركت اپل نشان مي دهد كه اين برنامه ها اطالعات 

خصوصي كاربران را به سرقت مي برند.
بررس��ي تعدادي از برنامه هاي موجود در فروش��گاه مك 
استور شركت اپل نشان مي دهد كه اين برنامه ها اطالعات 
خصوصي كاربران را به سرقت مي برند.  برنامه هاي يادشده 
اطالعات حساس��ي را از كاربران خود جم��ع آوري كرده و 
اين اطالعات را براي توسعه دهندگان برنامه هاي مختلف 
ارسال مي كنند. تعدادي از اين برنامه هاي سارق اطالعات 
در مك استور شناسايي و حذف شده اند، اما تعداد زيادي 
از آنها هنوز در دس��ترس بوده و مشغول سرقت اطالعات 
خصوصي كاربران هستند. ش��ركت امنيتي ملوربايتس 
مي گويد برخي از اين داده ها به سرورهايي در كشور چين 
فرستاده شده اند. رسانه هاي غربي مدعي شده اند كه ممكن 
است از اين اطالعات براي مقاصد نامناسبي استفاده شود. 
يكي از برنامه هايي كه بطور گسترده براي سرقت اطالعات 
به كار گرفته شده، Adware Doctor است كه هم اكنون 
از مك استور حذف شده است. اين برنامه كه مدعي پاكسازي 
بدافزارها از رايانه هاي مك اس��ت، در عمل خود اطالعات 
خصوصي افراد را سرقت مي كند. يكي ديگر از اين برنامه ها 
ه��م Open Any Files نام دارد. به دنبال انتش��ار خبر 
فعاليت برنامه هاي مخرب يادشده سرورهاي ذخيره كننده 
اطالع��ات مربوط به آنه��ا در چي��ن از كار افتاده اند. اپل و 
شركت هاي امنيتي در حال تحقيقات در اين زمينه هستند.

فون آرنا | 
 به نظر مي رسد فيس بوك نيز قصد دارد به منظور رقابت 
با ش��بكه اجتماعي يوتي��وب، يك پلت ف��رم اختصاصي 

ويديومحور براي كاربرانش ايجاد كند.
ظاهرا شبكه اجتماعي فيس بوك كه مدت هاست درگير 
رسوايي افشاي اطالعات خصوصي كاربران و نقض حريم 
شخصي آنهاست، تصميم گرفته است با افزودن قابليت هاي 
جديد به پلت فرم خود، نظر خيل عظيمي از كاربرانش را به 
سمت و سوي خود جلب كند تا بدين ترتيب بتواند آن دسته 
از كاربراني را كه به نشانه اعتراض به سهل انگاري و كوتاهي 
در حفاظت از اطالعات شخصي آنها اقدام به خروج و ترك 
اين شبكه اجتماعي كرده بودند، باري ديگر به سمت خود 
بازگرداند. حاال فيس بوك اعالم كرده است كه مي خواهد با 
توسعه و ارايه يك پلت فرم ويديومحور به رقابت تنگاتنگي 
با يوتيوب بپردازد و به كاربرانش اين امكان را بدهد تا ويديو 
و فيلم هاي مورد عالقه شان را با دوستان و آشنايانشان به 
اشتراك بگذارند و اوقات فراغت خود را بدين ترتيب پر كنند. 
بر اساس گزارش هاي منتشره، اين غول تكنولوژي در حال 

مذاكره با ش��بكه هاي تلويزيوني و پخش محتواي آنالين 
است تا بتواند در آينده اي نزديك به بالغ بر 2 ميليارد نفر از 
كاربرانش اجازه دهد تا به محتواي ويديويي نيز دسترسي 
داشته باش��ند و ويديوهاي آنالين خود و سايرين را در اين 

پلت فرم مشاهده كنند.
اين پلت فرم كه فيس بوك واچ )facebook watch( نام 
دارد، به كاربران اين شبكه اجتماعي اين امكان را مي دهد تا 
بتوانند به تماشاي ويديوهاي موردعالقه خود بنشينند و با 
انتشار و اشتراك گذاري بازي و فيلم هاي مختلف با دوستان، 

افراد جديدي را به تماشاي آنها دعوت و عضو كنند. 

آندرويد هدالين | 
تحليلگران پيش بيني مي كنند كه گجت هاي پوشيدني 
بزرگ ترين منبع درآمد و س��ودآوري ش��ركت اپل در 

سال هاي آينده محسوب خواهند شد.
با توجه به آمار و ارقامي كه در گزارش وال استريت ژورنال 
آورده و ذكر شده است مي توان دريافت كه گجت هاي 
پوشيدني نظير ساعت هاي هوشمند به سرعت جاي 
ساير محصوالت محبوب اپل نظير گوشي هاي آيفون را 
خواهند گرفت و به بزرگ ترين منبع درآمد و سودآوري 

اين شركت تكنولوژي تبديل خواهند شد.
گجت هاي پوشيدني از زمان معرفي آن تاكنون توانسته 
اس��ت بخش اعظمي از فروش شركت هاي تكنولوژي 
در سراس��ر جهان را به خود اختصاص دهد، به گونه اي 
كه توليدكنندگان موبايل همگي به سمت طراحي و 
توليد گجت هاي پوشيدني نظير ساعت هاي هوشمند 

و مچ بندهاي هوشمند روي آورده اند.
بر اس��اس اين گزارش، گجت هاي پوشيدني به زودي 
گوشي هاي آيفون را كه در حال حاضر نخستين محصول 

پرفروش اپل به شمار مي آيد، كنار خواهند زد و در صدر 
پرفروش محصوالت اين شركت جاي خواهند گرفت.

طبق گزارش جديد IDC، س��اعت هاي هوشمند اپل 
واچ در سه ماهه اخير توانسته است ۱۷ درصد از سهم 
بازار گجت هاي پوشيدني در جهان را به خود اختصاص 
دهد و فروش قابل مالحظ��ه اي را براي خود رقم بزند. 
همچنين اپل توانسته اس��ت در طول يك سال اخير، 
از طريق فروش اپل واچ و ايرپاد ۱۰ ميليارد دالر كسب 
كرده و به موفقيت نسبتا خوبي دست يابد كه البته در 
مقايسه با فروش گوشي هاي آيفون رقم قابل مالحظه اي 

نيس��ت اما تحليلگران برآورد كرده اند ك��ه با توجه به 
افزايش اس��تقبال از ساعت هاي هوشمند و همچنين 
افزايش قيمت گوشي هاي آيفون جديد، ميزان فروش 
گجت هاي هوشمند و پوشيدني از فروش آيفون پيشي 

خواهد گرفت.
جين مانستر به عنوان يكي از تحليلگران فعال در اين 
حوزه نيز پيش بيني كرده اس��ت كه اپل قادر خواهد 
بود ۱۰ ميليون عينك واقعيت افزوده خود را در طول 
يك سال به فروش برساند كه گفته مي شود اين اتفاق 
در سال 2۰2۱ ميالدي رخ دهد و عينك هاي واقعيت 
افزوده اپل با قيم��ت ۱3۰۰ دالر به بازارهاي جهاني 
عرضه شود. او همچنين برآورد كرده است كه اپل در 
عرض تنها ۱2 م��اه، ۱۰ ميليون عدد عينك  واقعيت 
افزوده به فروش برس��اند؛ وي مدعي است كه اهالي 
كوپرتينو، عينك AR خودشان را در سال 2۰2۱ و با 
قيمت ۱.3۰۰ دالر عرضه خواهند كرد و اين محصول 
در سال اول، ۱3 ميليارد دالر درآمد براي اين شركت 

به همراه خواهد داشت.

انتشار پلت فرم جديد فيس بوك براي رقابت با يوتيوب

احتمال ساخت تلسكوپ 
فضايي جديد توسط »ناسا«

افشاي ناامني پروتكل جديد 
رمزگذاري اينترنتي

تجهيز» ايكس باكس وان« 
به دستيار صوتي »آمازون«

»اچ تي سي« هم چنان در 
سراشيبي نزول

سرقت اطالعات از طريق 
برنامه هاي »مك استور«

گجت هاي پوشيدني پرفروش ترين محصول»اپل« مي شوند
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اخبارشهرستانها 11 بنگاهها
 كپي كارت هاي بانكي 

در پوشش دستفروشي

كرج|رييس شعبه 112 كيفري دو كرج گفت: 
احكام محكوميت جاعالن كارت هاي بانكي كه 
در استان هاي تهران، مازندران و البرز پس از داير 
كردن بساط ميوه فروش��ي اقدام به كپي كردن 
كارت بانكي خريداران و سپس انجام خريد با آن 

مي كردند صادر شد.
صادق حسنوند درباره نحوه فعاليت متهمان كه 
پنج مرد و يك زن هستند توضيح داد: متهم رديف 
اول كه فارغ التحصيل مقطع كارشناس��ي ارشد 
رش��ته كامپيوتر از يكي از دانشگاه هاي دولتي 
بود به هم��راه متهم رديف دوم اق��دام به خريد 
دستگاه اسكيمر كرده و سپس با نصب برنامه اي 
كه خودشان طراحي كرده بودند در كنار خيابان 
به عنوان فروشنده ميوه يا در مانتوفروشي شروع 
به فعاليت مي كنند؛ وقتي خريدار، كارت بانكي 
خود را براي كسر مبلغ خريد به كالهبردارها ارايه 
مي كند متهمان پس از كشيدن كارت قرباني در 
دستگاه اسكيمر، به مشتري اعالم مي كنند كارت 
موجودي ن��دارد و در اين فاصله اطالعات كارت 

بانكي و رمز آن را كپي مي كردند.

 پيگيري احداث قطعات اول
و دوم محور اربعين

ايالم| مديركل راه وشهرس��ازي اس��تان ايالم 
ضمن بازديد از قطعات اول و دوم احداث بزرگراه 
ايالم- مه��ران با پيمانكاران و مش��اورين طرح 

تشكيل جلسه داد.
در اين بازديد و جلسه آخرين وضعيت پروژه ها و 
راهكارهاي تسريع اجراي آنها مورد بحث و بررسي 

قرار گرفت.
مديركل راه وشهرسازي استان در خصوص قطعه 
اول اين طرح گفت: قطعه اول اين طرح به طول 
7/10 كيلومتر )حدفاصل روستاي مهدي آباد تا 
س��ه راهي ماربره( بوده كه با توجه به توپوگرافي 
منطقه يكي از سخت ترين قسمت هاي طرح است 
كه شامل تونل، پل هاي بزرگ و عمليات خاكي 

عظيم وكوه بري و ترانشه برداري است .

س�اري|قائم مقام و معاون هماهنگي شركت 
توزيع نيروي برق مازن��دران از بهره برداري 68 
پروژه تامين برق متقاضيان و اصالح و بهينه سازي 
شبكه با مبلغ بيش از 71 ميليارد ريال در هفته 
دولت امسال خبر داد.مهدي متقي مجد با بيان 
اينكه در هفته دولت امسال68 پروژه برقرساني 
توزيع برق مازندران با مبلغ بيش از 71 ميليارد 
ريال به بهره برداري مي رس��د اظهار داشت: اين 
پروژه ه��ا در بابل 5 پروژه، س��اري 9 پروژه، نكا5 
پروژه، سوادكوه 3 پروژه، آمل 10 پروژه، جويبار 
4 پروژه، س��يمرغ 12 پروژه، گلوگاه سه پروژه، 
قائمش��هر 4 پروژه و مياندورود 2 پ��روژه مورد 
بهره برداري ق��رار مي گيرد.قائم مق��ام و معاون 
هماهنگي ش��ركت توزيع نيروي برق مازندران 
پرداخت به موقع و غيرحضوري صورتحساب هاي 

برق مصرفي را مورد تاكيد قرار داد.

شاهين شهر|همايش لبخند آب با محوريت 
س��ازگاري با كم آبي با حضور بيش از 5 هزار 
نفر در شهر گز برگزار ش��د.مدير آبفا شاهين 
شهر در همايش لبخند آب برضرورت ساكنان 
اين شهرستان به سازگاري با كم آبي تاكيد و 
اعالم كرد: در نيمه اول سال جاري با توجه به 
محدوديت ش��ديد منابع آبي، تخصيص آب 
شرب شهرستان شاهين شهر با درنظر گرفتن 
به اينك��ه انتهاي خط منابع پي��الف قراردارد 
حدود 50 درصد نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل كمتر شده است.محمد خليلي با اشاره به 
افت شديد منابع آب زيرزميني در اين منطقه 
 اعالم كرد: بس��تر شهرس��تان ش��اهين شهر 
به گونه يي است كه ازمنابع غني آبي زير زميني 
برخوردار نيس��ت بنابراين مردم بايد خود را با 

چنين اقليمي سازگار كنند.

چادگان| همايش لبخند آب با حضور بيش 
از 6 هزار نفر از اقصي نقاط كش��ور در دهكده 
تفريحي و گردش��گري شهرس��تان چادگان 

برگزار شد.
مدير آبفا چادگان با اشاره به استقبال بي نظير 
مردم از اين همايش گفت: همايش لبخند آب 
كه با محوريت فرهنگ سازي مردم با سازگاري 
با كم آبي در دستور كار قرار گرفت برگزاري آن 
در اين دهكده كه يكي از قطب هاي گردشگري 
در كشور به ش��مار مي آيد در واقع منجر شده 
عالوه بر اينك��ه مردم شهرس��تان چادگان از 
طريق برنامه ه��اي آموزنده و ش��اد با مصرف 
صحيح آب آش��نا شوند بلكه مس��افراني كه از 
جاجاي كشور به اين دهكده تفريحي آمدند با 
حضور در اين همايش با مباني مصرف صحيح 

آب بيشتر آشنا شدند.

»تعادل«درگفتوگوباكارشناساناقتصاديدراستانهابررسيميكند

ابرچالش هاي پيش روي كسب و كار خرد
گروه بنگاه ها|

ابرچالش هاي پيش روي كس��ب و كار خرد در ش��رايط 
جديد اقتصادي كش��ورمان كدامند؟ اين پرسشي است 
ك��ه اين روزها كه ترامپ نغمه ناخوش خ��روج از برجام و 
بازگشت تحريم ها را كوك كرده به نظر ضروري مي رسد. 
نبايد فراموش كرد كه اقتصاد ايران در حالي روزگار خود 
را سپري مي كند كه موضوع توسعه و پويايي كسب و كار 
كوچك و متوسط به عنوان مهم ترين راهكار اجرايي كشور 
براي افزايش دامنه هاي اشتغالزايي؛ توسعه صادراتي و در 
نهايت بهبود شرايط معيشتي مردم و مقابله با فقر مطلق 
از جان��ب تمام گروه هاي تاثيرگ��ذار در فضاي اقتصادي، 
اجتماعي، سياسي و...پذيرفته ش��ده است. واقعيتي كه 
هرچند در صحنه تئوريك تردي��دي در اجراي آن وجود 
ندارد اما درصحنه عمل با چالش ها و مش��كالتي مواجه 
مي ش��ود كه رس��يدن به اهداف از پيش تعيين ش��ده را 
س��خت تر )اگر نگوييم ناممكن( مي سازد. مشكالتي كه 
به اعتقاد كارشناس��ان اگر براي ب��رون رفت از آنها فكري 
نشود بخش قابل توجهي از سرمايه گذاري هاي دولت طي 
 5سال گذشته در حوزه توسعه كسب و كار خرد را با اتالف

 روبه رو مي سازد.
مطرح شدن دوباره موضوع تحريم هاي اقتصادي امريكا 
عليه كشورمان كه بعد از خروج ترامپ از برجام كليد خورد؛ 
باعث شده تا يك بار ديگر نگاه تيزبين تحليلگران به سمت 
ظرفيت هايي كه كسب و كار كوچك و متوسط مي تواند 
ايجاد كند؛ جلب ش��ود. ظرفيت هايي كه هم به نيازهاي 
اشتغالزايي كشور پاسخ مي گويد؛ هم دامنه هاي صادراتي 
را افزايش مي دهد و هم به مهم ترين وعده دولت براي مقابله 

بافقر مطلق پاسخ مي دهد. 
براي آگاهي از كم و كيف مش��كالتي كه صنايع خرد در 
شرايط پرنوس��ان فعلي با آنها روبه رو هستند؛ مسووالن 
اقتصادي فعال در استان ها منابع اطالعاتي مناسبي هستند 
كه ب��ا توجه به قرار گرفتن در بطن مش��كالت واحدهاي 
توليدي و صنعتي معموال حرف هاي شنيدني بسياري در 

اين زمينه دارند. 
معاون صنايع كوچك ش��ركت ش��هرك صنعتي استان 
قزوين يك��ي از همين چهره هاي اقتصادي اس��ت كه در 
خصوص اهميت واحدهاي صنعتي كوچك و متوس��ط 
مي گويد: با توجه ب��ه ويژگي هاي بي نظير sme )صنايع 
كوچك و متوسط(، از قبيل اشتغال باال، كم هزينه بر بودن، 
خانوادگي بودن، دانش محور بودن، بومي بودن و اتكا بودن 
آنها به تكنولوژي داخل در صورت توسعه آنها مي توانيم در 

شرايط تحريم از اين بحران گذر كنيم.

 معادله تامين نقدينگي بنگاه ها
به نظر مي رسد تمام راه هاي اقتصادي براي توسعه كسب 
و كار خرد به مسير تامين نقدينگي واحدها باز مي گردد. 
شهريار كش��اورز معاون صنايع كوچك شركت شهرك 
صنعتي اس��تان قزوين با اشاره به مش��كالت واحدهاي 

صنعتي تصريح كرد: عمده ترين مشكل واحدهاي صنعتي 
كمبود نقدينگي است؛ به جهت سياست ها و راهبردهاي 
اشتباه بانكي در سال هاي گذش��ته نقدينگي از توليد به 
بانك ها انتقال پيدا كرد. به جاي گردش نقدينگي در چرخه 
توليد، در بانك ها با انباشت سرمايه مواجه شديم كه اين 
سياس��ت هاي آزمون وخطاي مس��ووالن وقت خسارات 
جبران ناپذيري به اقتصاد كش��ور وارد كرد. اوايل انقالب 
سياس��ت گذاران و برنامه ريزان اقتصادي كشور حمايت 
از صنايع بزرگ و س��نگين را از وظايف خود مي دانستند، 
خوشبختانه در سال هاي اخير به اهميت sme ها بيشتر 
واقف شده اند. تغيير رويكرد اساسي در حمايت از صنايع 
كوچك و متوسط در برنامه هاي مسووالن قرارگرفته است، 
اميدواريم اين سياست هاي حمايتي از sme ها پايدار باشد، 
با توجه به ويژگي هاي بي نظير اين صنايع در خوداتكا بودن 
آنها در صورت توسعه آنها مي توانيم در شرايط تحريم از اين 
بحران گذر كنيم. متوليان امر و ما دولتي ها بايد به اين نكته 
توجه كنيم كه كار توليدي و صنعتي كوچك بسيار مهم و 
ارزشمند است با اين نگاه در جامعه نيز بايد جايگاه صاحبان 

صنايع برجسته شده و فرهنگ سازي صورت گيرد.
كشاورز با اشاره به ممنوع شدن واردات هزار و 391 كاال در 
سال جاري، يادآور شد: اين كار بايد در فرصت هاي بهتر كه 
درآمدهاي نفتي بااليي داشتيم انجام مي شد، اين امر ناشي 
از سياست هاي اشتباه بوده است اگر شعار حمايت از كاالي 
داخلي را جدي مي گرفتيم و از واردات بي رويه جلوگيري 
مي كرديم امروز بسياري از واحدهاي توليدي ما سرپا بودند.

 عبور از سد قاچاق كاال
معاون صنايع كوچك شركت شهرك صنعتي استان قزوين 
اظهار كرد: يكي ديگر از مشكالت توليدكنندگان قاچاق 
كاالست و تاكنون برنامه ريزي مناسب براي مقابله با قاچاق 
كاال تدوين  نش��ده، لذا براي ساماندهي قوانين و مقررات 
زائد بايد برنامه ريزي جدي صورت بگيرد و آزمون وخطاها 
كاهش پيدا كند.التهابات جامعه دامن توليدكنندگان را 
مي گيرد، ثبات اقتصادي و سياسي بايد براي توليدكنندگان 
ايجاد شود، از طرفي نگاه دستگاه هاي متولي صنعت بايد 
يك نگاه ثابت حمايتي باشد و اشتغال و توليد ملي را مدنظر 

قرار دهند.
كشاورز با اش��اره به نقص قوانين خاطرنشان كرد: اخيراً 
طي يك آيين نامه غيركارشناسي محاسبه، شعاع زميني 
فاصله از 120 كيلومتري تهران را بدون بررسي كارشناسي 
شعاع هوايي محسوب نمودند كه طي آن مشكالت فراواني 
ايجادشده اس��ت، قوانين بايد كارشناسي باشد و از باال به 
پايين نباشد يعني قوانين بايد از بدنه كارشناسي سازمان ها 
باال برود. اس��تانداران بايد با توجه به ظرفيت هاي قانوني 
استان قدرت تشخيص و اجرا داشته باشند، در حال حاضر 
وظايف استان ها در مركز متمركزشده و براي هر موردي 

پيگيري مسائل از تهران نياز به زمان دارد.
معاون صنايع كوچك شركت شهرك صنعتي استان قزوين 

يادآور شد: تحريم ها براي ما عالوه بر تهديد به نوعي فرصت 
است، بايد به اين تحريم ها به چش��م فرصت نگاه كنيم، 
واحدهاي توليد داخلي ظرفيت مناسبي دارد كه به عرصه 
توليد برگردند و با ظرفيت باال ش��روع به كار كنند. براي 
حل برخي از مشكالت، واحدهاي صنعتي بايد به نوآوري، 
خالقيت و توس��عه مراكز D & R توجه بيشتري داشته 
باشند، نهاد حاكميت و دولت نيز بايد به حمايت از صنايع 
بپردازد كه اين حمايت صرفاً مادي نيست sme ها حمايت 
غيرمادي مي خواهند در اين زمينه اقدامات مختلفي صورت 
گرفته است ازجمله اين اقدامات برگزاري تور صنعتي قضات 
بود، دادستان و برخي از قضات حوزه صنعت از چند واحد 
صنعتي بازديد كردند و با شرايط كار آشنا شدند.او افزود: 
Sme معمواًل به صورت خانوادگي اداره مي شود، ما بايد در 
ح��وزه بازاريابي، مديران اين واحدهاي صنعتي را متبحر 
كنيم و به اين واقعيت برسانيم كه واحد صنعتي به مدير 
بازرگاني نياز دارد، همچنين در نظر داريم ضمن شناسايي 
شركت هاي مستعد دانش بنيان شدن؛ به آنها مشاوره ارايه 

دهيم و اين شركت ها را به دانش بنيان تبديل كنيم.

 توسعه زيرساخت ها
در شرايطي كه كشاورز مشكالتي مانند تامين نقدينگي 
و قاچاق را به عنوان ابرچالش هاي پيش روي كسب و كار 
خرد عنوان مي كند؛ وحيد شقاقي شهري كارشناس مسائل 

اقتصادي و عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي از منظر 
ديگري به بحث ورود مي كند از ضرورت توسعه زيرساختها 
براي پويايي بيش��تر اين بنگاه ها سخن مي گويد. شقاقي 
شهري با بيان اينكه توسعه بنگاه هاي كوچك و متوسط، 
فراهم شدن زيرس��اخت ها و شرايط الزم اقتصادي را نياز 
دارد، گفت: توس��عه صنايع خرد و متوسط نيازمند وجود 
شرايط اقتصادي است و نبود زيرساخت ها در كشور رشد و 

توسعه آنها را با مشكل روبرو مي كند. 
اين كارش��ناس اقتصادي ارايه اعتبارات الزم را به صنايع 
خرد و متوسط به وسيله دولت دوازدهم ضروري دانست 
و بيان داش��ت: دولت آينده بايد قوانيني را پي ريزي كند 
تا صندوق توس��عه ملي، اعتبارات ضروري را براي كمك 
به صنايع كوچك و متوسط در نظر بگيرد تا مشكل هاي 
عمده اين بنگاه ها حل ش��ود و پيش��رفت و توليد آنها به 
بازدهي الزم برسد. دولت دوازدهم با تدوين سياست ها و 
برنامه هاي جديد و انديشيدن تدبير هوشمندانه مي تواند 
به فضاي اقتصادي مطلوب پس از تحريم هاي بين المللي 
دست يابد. اين مهم نيازمند سياست هاي كالن اقتصادي 
 مانند سياست هاي تش��ويقي و برنامه هاي افزايش توان 

توليدكنندگان واحدهاي خرد و متوسط است.
او با اشاره به اينكه دولت دوازدهم بعد از بازگشت تحريم ها 
بايد براي رفع موانع محيط كس��ب و كار توجه خود را به 
بنگاه هاي خرد و متوسط معطوف كند، اظهار كرد: بيشتر 

بنگاه هاي كشور دولتي هستند و بزرگ بودن بيش از حد 
آنها سبب صرف هزينه هاي بيشتر از درآمد مي شود. دولت 
دوازدهم با معطوف كردن توان خود به منظور بهبود فضاي 
كس��ب و كار در حوزه هاي خرد و سياس��ت گذاري هاي 
 مناس��ب در اين زمينه مي تواند باعث رقاب��ت و افزايش 

بهره وري اين بنگاه ها شود.
عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي جذب سرمايه گذاران 
داخلي و خارجي در حمايت از صنايع خرد و متوسط را بسيار 
مهم دانس��ت و گفت: امروز كه اروپايي ها از توسعه روابط 
اقتصادي در حوزه كسب و كاركوچك و متوسط صحبت 
مي كنند؛ خروج از ركود و رونق فضاي كسب و كار بايد در 
اولويت دولت دوازدهم قرار بگيرد. برنامه ريزي مشخص 
براي بهره گيري مناسب از سرمايه گذاري خارجي بايد بر 
تعيين اولويت بهره گيري از سرمايه خارجي يعني جبران 
منابع مالي، جذب تكنولوژي هاي روز يا سيستم هاي كارآمد 
مديريتي باشد. صنايعي كه بازدهي بيشتري براي كشور به 
لحاظ ايجاد درآمد ارزي، افزايش اشتغال و كمك به حضور 
موفق در بازارهاي جهاني دارند، بايستي در اولويت جذب 
س��رمايه گذاران خارجي قرار گيرند. تامين مالي صنايع 
كوچك و متوس��ط از طريق بازار س��رمايه به عنوان يك 
راهبرد ضروري خواهد توانست فرصت هاي شغلي، انباشت 
سرمايه و افزايش توليد داخلي ايجاد و رشد اقتصادي كشور 

را تسريع كند.
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درقالبطرحتوانمندسازياقتصادياجتماعمحور»مهتاب«

بنياد بركت 250 فرصت شغلي در خميني شهر ايجاد مي كند
 بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره(

در قالب طرح توانمندس��ازي اقتصادي اجتماع محور 
 »مهت��اب« )م��دل هادي ت��الش اقتص��ادي بركت(

250 فرصت ش��غلي در شهرستان خميني شهر ايجاد 
مي كند.  به گزارش دريافتي از معاونت توسعه كارآفريني 
اجتماع مح��ور بنياد برك��ت، در دي��دار چندي پيش 
محمدجواد ابطح��ي نماينده مردم خميني ش��هر در 
مجلس شوراي اس��المي با محمد مخبر رييس ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره(، مقرر شد برنامه ريزي 
براي اش��تغال زايي، محروميت زدايي و توانمندسازي 
اقتص��ادي در اين شهرس��تان از س��وي بني��اد بركت 
انجام ش��ود. در همين راستا، جلس��ه اي در فرمانداري 

خميني ش��هر با حضور مديران بنياد بركت وابسته به 
س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( و نماينده مردم 
خميني شهر در مجلس ش��وراي اسالمي و مسووالن 
دستگاه هاي اجرايي و اقتصادي اين شهرستان برگزار 
و مدل هاي اشتغال زايي و مشاركت هاي اقتصادي بنياد 
بركت در حوزه هاي تس��هيالت محور، اجتماع محور و 

بنگاه محور تشريح و تبيين شد. 
همچنين مقرر ش��د ك��ه در حوزه توانمندس��ازي 
اقتصادي بنگاه محور، ش��ركت هايي كه عالقه مند به 
سرمايه گذاري و مشاركت در ايجاد اشتغال هستند، 
به بنياد بركت معرفي شوند. در حوزه تسهيالت محور 
هم از محل تس��هيالت بانك پارسيان به عنوان بانك 

عامل استفاده خواهد ش��د.  براساس اين گزارش، در 
حوزه توانمندسازي اقتصادي اجتماع محور و در قالب 
طرح »مهتاب«، 250 فرصت شغلي در مرحله اول در 
خميني شهر ايجاد مي شود كه مدت اجراي اين طرح 
از ابتداي مهر ماه 97 تا پايان س��ال خواهد بود. طرح 
اجتماع محور »مهتاب« بر مشاغل و كسب وكارهاي 
خ��رد و خانگي متمركز اس��ت و در خميني ش��هر با 
توجه به ظرفيت ها و قابليت ه��اي اقتصادي منطقه 
در زمينه هايي همچون زنبورداري، قالي بافي، صنايع 

دستي و گردشگري اجرا خواهد شد. 
با توجه به نزديكي خميني شهر به اصفهان، ظرفيت ها 
و پتانس��يل هاي فراوان��ي در حوزه هاي گردش��گري، 

بوم گردي و صنايع دس��تي در اين شهرس��تان وجود 
دارد. گفتني اس��ت، به منظور انجام كارهاي مقدماتي 
و شناس��ايي و پايش افراد واجد شرايط براي مشاركت 

و دريافت تس��هيالت در طرح اجتماع محور »مهتاب« 
به زودي كميته توسعه اشتغال بركت در خميني شهر 

تشكيل خواهد شد.

مازندران|مدير شركت 
ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه ساري گفت: 
 با ت��الش ش��بانه روزي

ك��ز  مر ن  كن��ا ر كا
سوختگيري هواپيمايي 
منطقه س��اري، عمليات 
س��وخت رس��اني به ناوگان هواي��ي زائرين مكه 

معظمه انجام شد.
 به گزارش »تع��ادل«، حس��ينعلي طالبي بيان 
كرد: س��وخت رس��اني به ناوگان هوايي فرودگاه 
بين المللي دشت ناز ساري به منظور اعزام زائرين 
به مكه معظمه به صورت شبانه روزي و با پشتيباني 
فني، تداركاتي و لجس��تيكي شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه ساري به بهترين نحوه 
ممكن انجام ش��د و در مجموع با 24 پرواز رفت و 

برگشت به پايان رسيد.
طالبي اظهار ك��رد: تعداد پروازه��اي حجاج در 
مرحله رفت به مقصد مدينه با 12 پرواز انجام شد .
وي ادامه داد: بر اساس برنامه هاي پيش بيني شده 
12 پرواز در مرحله برگشت، حجاج را از مدينه به 

ساري بازمي گردانند .
حسينعلي طالبي از روند س��وخت رساني ايمن 
ب��ه پروازها در ف��رودگاه بين المللي س��اري ابراز 
خرس��ندي نموده و از زحمات مس��ووالن و كليه 
كاركنان مركز سوختگيري هواپيمايي تقدير كرد.

مركزي|مديركل كميته 
امداد استان مركزي گفت: 
در جشن عاطفه هاي امسال 
192 پاي��گاه در اس��تان 
مرك��زي كار جم��ع آوري 
كمك هاي مردم و خيرين 
با ه��دف تامي��ن نيازهاي 
محرومين در آستانه سال تحصيلي را بر عهده دارند. به 
گزارش »تعادل« قنبر موسي نژاد در نشست با اصحاب 
رسانه و خبرنگاران در اراك، با اشاره به اينكه شعار امسال 
جشن عاطفه ها »لبخند مهر بسته به مهر شما« تعيين 
شده است، اظهار داشت: از 192 پايگاه پيش بيني شده، 
32 پايگاه ثابت، 36 مركز نيكوكاري و 124 پايگاه سيار در 
نقاط مختلف استان كار جمع آوري كمك هاي مردمي و 
خيرين را برعهده دارند. مديركل كميته امداد امام خميني 
)ره( اس��تان مركزي افزود: در اس��تان مركزي عالوه بر 
پايگاه هاي مورد اشاره چند سامانه جديد نيز براي دريافت 
كمك هاي مردمي طراحي شده است.او در بخش ديگر 
سخنان خود گفت: هم اكنون در استان مركزي بيش از 
پنج هزار و 321 نفر دانش آموز تحت پوشش كميته امداد 
قرار دارند ك��ه از اين رقم يك هزار و 146 نفر در مناطق 
محروم استان زندگي مي كنند كه اين بخش را بيشتر مورد 
توجه قرار داده ايم.مديركل كميته امداد امام خميني )ره( 
استان مركزي خاطرنشان كرد: همچنين 780 دانشجو 
نيز تحت پوشش اين نهاد قرار دارند و از كمك هاي اين 

كميته امداد بهره مند مي شوند.

مركزي|مع��اون ام��ور 
باغبان��ي وزارت جه��اد 
كش��اورزي درب��اره نياز 
پس��ته كاري كش��ور، 
گفت: يكي از مش��كالت 
كش��ور  داران  پس��ته 
مش��ورت  ز  ا غفل��ت 
ب��ا كارشناس��ان و پس��ته كاري بر مبن��اي علمي 
اس��ت، اي��ن مش��ورت در زمين��ه باغ��داري، 
 مي توان��د كيفيت محص��والت را افزاي��ش دهد.

محمد علي طهماسبي افزود: از 460 هزار هكتار باغ 
پسته موجود در كش��ور، 20 هزار هكتار در استان 
 سمنان و 12 هزار و 600 هكتار در دامغان قرار دارد.
وي تاكي��د ك��رد: پس��ته كاري ب��ر منب��اي 
علمي مش��كالتي مانن��د باردهي و هم پوش��اني 
 را در بين باغ هاي پس��ته كش��ور از بي��ن مي برد. 

طهماس��بي، جايگزين��ي فرآينده��اي عرض��ه 
پس��ته را از اولويت ه��اي وزارت جهاد كش��اورزي 
دانس��ت و اضاف��ه كرد: عم��ر روش هاي س��نتي 
عرض��ه تمام ش��ده و مراكز فرآوري پس��ته بايد به 
س��مت دانش روز حرك��ت كنن��د و وزارت جهاد 
 كشاورزي نيز با تسهيالت از آنها حمايت مي كند.

معاون امور باغباني وزارت جهاد كشاورزي با اشاره 
به ضرورت افزايش بهره وري مصرف آب، تاكيد كرد: 
طبق اعالم وزارت جهاد كشاورزي، آبياري نوين در 
 سطوح كشاورزي كشور بايد به 85 درصد افزايش يابد.

اردبيل|مديركل فرهنگ و 
ارشاد اسالمي استان اردبيل 
گفت: صنعت چاپ و نش��ر 
به دليل ماهيت فرهنگي با 
انگيزه اقتصادي هيچ نسبت 

و سنخيتي ندارد.
به گزارش ايسنا،  سيدناصر 
اسحاقي در آيين گراميداشت صنعت چاپ اظهار كرد: 
صنعت چاپ به عنوان صنعت همزاد بشر از اول خلقت 
مورد توجه قرار گرفته بطوري كه روي درخت، سنگ 
و س��اير صحنه ها و ابزارها نقش و نگارهايي را مشاهده 
مي كنيم كه نش��ان دهنده اهميت اين ام��ر و توجه به 

متون است.
اس��حاقي ادامه داد: فعاالن اين صنعت تنها به س��ود و 
منفعت آن نگاه نمي كنند بلكه به واسطه صنعت چاپ 
همواره يك نگاه معرفتي و فرهنگي به اين حوزه وجود 
دارد همانطوري كه منزلت و ابهت يك معلم در اصالت 
كار فرهنگي و علمي اوست كه هيچ وقت نمي توان آن را با 
پول مورد ارزيابي و سنجش قرار داد.او تصريح كرد: فعاالن 
صنعت چاپ هيچ وقت با انگيزه اقتصادي به فعاليت در 
اين حوزه نمي نگرند. او  ادامه داد: يك كتابفروشي، يك 
چاپخانه و يك موسس��ه نشر در حقيقت محل حفظ و 
صيانت از رهاورد فكري و فرهنگي جامعه است كه در 
حقيقت فعاالن اين بخش به ميراث فرهنگي اين جامعه 
و حفظ و نگهداري آن كمك كرده و به اين حركت عظيم 

خود افتخار مي كنند.

ايالم|اس��تاندار اي��الم 
گف��ت: التهابات ب��ازار در 
حال فرو نشس��تن است و 
پيش بيني ها اين است كه 
نهايتًا تا دو ماه آينده بازار به 

آرامش خواهد رسيد.
ايس��نا،  گ��زارش   ب��ه 
 قاس��م سليماني دشتكي در نشس��ت هم انديشي با 
اتحاديه هاي صنفي استان، ديدار با اقشار مختلف مردم 
را بهترين شيوه گرفتن مشاوره از آنان دانست و گفت: 
مي كوشيم اين ديدارها و جلسات به صورت دوره اي و 

مستمر ادامه داشته باشد.
او با اشاره به نشأت گرفتن انقالب اسالمي از بازار اظهار 
كرد: صداي انقالب اس��المي از بازار بلند شد، انقالب 
فرزند بازار اس��ت، اگر اين فرزند آس��يب ببيند، بازار 
همه سرمايه خود را براي اين فرزند خود فدا مي كند و 
همه ما در جريان مشكالت موظف هستيم كه در اين 
شرايط خاص مشكالت را برطرف كنيم. او خاطرنشان 
كرد: دشمنان با فشار بر مردم به دنبال فروپاشي كشور 
هس��تند تا از اين مسير قدرت كش��ور را بشكنند و با 
تقسيم ايران به كشورهاي كوچك، آن را تحت سيطره 
خود درآورند كه در اين شرايط بايد به علت تقويت اين 
انقالب و كشور، دس��ت در دست هم و با ايستادگي از 
اين شرايط عبور كنيم، چون شريط امروز ما اصاًل بدتر از 
دوران جنگ نيست، چرا كه آن دوران در ابتداي مسير 

بوديم اما اكنون شرايط فرق كرده است.

چهرههاياستاني

بهره برداري از 68 پروژه 
شركت برق مازندران

اجتماع 5 هزار نفري مردم شهر گز 
در همايش لبخند آب

 برگزاري همايش لبخند آب 
در دهكده تفريحي چادگان



اقتصاد اجتماعي12اخبار
 آماده باش پليس

براي محرم و اول مهر

 رتبه ۱۰۹ ايران
در حوزه نشاط و شادي اجتماعي

فرمانده انتظامي تهران بزرگ از آماده باش پليس 
براي تامين امنيت ترافيكي و انتظامي مراسم هاي 

ايام محرم و نيز بازگشايي مدارس خبر داد.
حس��ين رحيمي در حاش��يه جلسه كميسيون 
تحول كالنتري ها با حض��ور در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به س��والي درباره اقدامات پليس در ايام 
محرم و نيز بازگشايي مدارس اظهار كرد: در ايام 
محرم هماهنگي هاي الزم ب��راي تامين امنيت 
شهروندان و عزاداران حسيني در تكايا، هيات ها، 
مساجد و ... پيش بيني شده و پليس در اين زمينه 
از آمادگي كامل برخوردار است. او افزود: همچنين 
به كالنتري ها نيز ماموريت داده شده تا با شناسايي 
هيات ها و تكاياي مذهبي موارد الزم را به مسووالن 
آن آموزش داده و خوشبختانه هماهنگي خوبي در 
اين زمينه وجود دارد. به گفته رحيمي، در حوزه 
ترافيكي هماهنگي ها و اقدامات الزم انجام شده و 
موارد مربوطه به مسووالن هيات ها، تكايا و مساجد 

گفته شده است.
فرمانده انتظامي تهران بزرگ به بازگشايي مدارس 
نيز اش��اره كرد و گفت: با توجه به نزديك شدن به 
اول مهر ماه در اين زمينه نيز تمهيداتي اتخاذ شده 
از جمله اينكه در روزهاي منتهي به بازگش��ايي 
مدارس با توجه به افزايش خريدها، ماموران پليس 
در حوزه انتظامي و ترافيكي در اطراف مراكز خريد 
حضور داشته و نسبت به گشت زني در اين مراسم 
و روان سازي ترافيك اقدام خواهند كرد. رحيمي 
اضافه كرد: همچنين براي بازگشايي مدارس نيز 
تمهيدات ترافيكي پيش بيني شده كه جزئيات 
بيشتر از اين طرح ها اطالع رساني خواهد شد، اما 
هدف پليس اين است كه شاهد ترافيك سنگين 
در اين ايام نباش��يم كه الزم اس��ت در اين زمينه 

شهروندان نيز با ما همراهي كنند.

رييس انجمن م��ددكاري اجتماع��ي ايران گفت: 
براساس آمار سازمان پزش��كي قانوني در سال ۹۶ 
پنج درصد فوت هاي مربوط به خودكشي در ايران 
افزايش يافته است. حسن موسوي چلك در دومين 
همايش ملي پيشگيري از خودكشي با بيان اينكه 
براساس آمار اعالم شده از سوي رييس قوه قضاييه 
۱۶ ميليون و ۳۰۰ هزار پرونده قضايي در كشور ثبت 
شده است كه الزاما همه آنها مجرم نيستند، افزود: اين 
در حالي است كه در كشوري مانند هندوستان با بيش 
از يك ميليارد نفر جمعيت تنها يك ميليون و ۲۰۰ 
هزار پرونده قضايي وجود دارد كه اين مساله نشان 
مي دهد در حوزه قضايي، سياست گذاري مناسبي 
نداش��ته ايم. او با بيان اينكه نه خودكشي و نه هيچ 
آسيب اجتماعي ديگري يك جزيره مستقل نيست، 
اظهار ك��رد: با جزيره كردن آس��يب ها نمي توانيم 
تأثيرگذاري خوبي در آنها داشته باشيم. براساس آمار 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بين ۲۳ تا 
۲۵ درصد مردم حداقل يك اختالل رواني دارند كه 
نيازمند مداخله است. همچنين شش ميليون نفر 
در كشور افسردگي دارند. براساس اظهارات رييس 
ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز ۷۵ درصد دانشجويان 
قبل از ورود به دانشگاه داراي اختالل رواني يا آسيب 
اجتماعي هستند. همچنين دو ميليون و ۸۵۰ هزار نفر 
داراي سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان در كشور 
هستند و در عين حال شاهد افزايش مصرف گل و 
مواد مخدر صنعتي در كشور هستيم. موسوي چلك 
از رتبه ۱۰۹ ايران در حوزه نشاط و شادي اجتماعي در 
ميان ۱۵۷ كشور جهان خبر داد و گفت: پرونده هاي 
مربوط به خشونت جزو پرونده هاي با فراواني بسيار 
باال و مراجع قضايي هستند. همچنين ميانگين زمان 
گفت وگو در خانواده ها تنها ۱۵ دقيقه است. وي در 
ادامه اظهار كرد: براس��اس گفته هاي معاون وزير و 
رييس سازمان امور دانش��جويان وزارت علوم طي 
يك سال ۲۲ درصد خشونت و درگيري فيزيكي از 
دانشگاه ها گزارش شده است. همچنين ۲۷ درصد از 
دانشجويان كشور با مشكالت روان شناختي درگير 
هستند و ۳۳ درصد از دانش��جويان از زندگي خود 
ناراضي اند كه اين موارد منجر به باال نبودن سرمايه 
اجتماعي و مسووليت اجتماعي در كشور شده است.  
رييس انجمن مددكاري اجتماعي كش��ور تصريح 
كرد: رييس جمهور روز گذشته گفتند كه در حال 
حاضر درگير يك جنگ اقتصادي هستيم و مردم بايد 
كمك كنند؛ اما مشاركت مردم جز با افزايش سرمايه 
اجتماعي مهيا نمي شود. مردم كشور ما همان هايي 
هستند كه در زمان جنگ اگر فرزند اولشان را از دست 
مي دادند فرزند ديگرشان را راهي جبهه مي كردند اما 
زماني كه اعالم شد تا از گرفتن يارانه انصراف دهند 
بيش از ۷۳ ميليون نفر در س��امانه مربوطه ثبت نام 
كردند. موسوي چلك با تأكيد بر اينكه بايد به حوزه 
اقتصاد سياسي توجه ويژه اي كرد، تصريح كرد: باز 
بودن فضاي سياسي ميزان شادي را افزايش مي دهد. 
در ح��ال حاضر محيط اجتماعي و مح��ل كار ما و 
حتي فضاهاي شهري تا چه ميزان شاد هستند؟ او 
در ادامه با انتقاد از اينكه در سال هاي اخير به جاي 
سياست گذاري فرهنگي بيشتر مميزي فرهنگي 
اتفاق افتاده است، ادامه داد: شايد به دليل استفاده 
نكردن از داش��ته هاي فرهنگي مان به اين شرايط 
رس��يده ايم و ديوار اعتماد ترك برداشته است. اگر 
قرار اس��ت از اين شرايط خارج شويم به جز توسعه 
اقتصادي بايد به س��متي برويم كه مردم مشاركت 
كنند. تا زماني كه نش��اط و س��رمايه اجتماعي در 
كشور نهادينه نشود ش��اهد افزايش خودكشي ها 
خواهيم بود. اين در حالي است كه در دوره هايي كه 
آزادي عمل سياسي بيشتر بوده ميزان خودكشي 
نيز كاهش يافته اس��ت. بايد اجازه دهي��م افراد با 
ديدگاه هاي مختلف در چارچوب قانون اساس��ي 
فعالي��ت كنند؛ در غي��ر اين صورت آس��يب هاي 
اجتماعي، امنيت ملي ما را تهديد مي كند و دود اين 

آسيب ها به چشم همه خواهد رفت.

خشكساليوسرريزفاضالبها،امنيتآبومحصوالتكشاورزيرابهخطرمياندازد

فاضالب هاي سرگردان در كمين منابع آب

شانس باالی ازدواج مجدد مردان

هر متر مكعب فاضالب بسته به ميزان غلظتش بين ۷ 
تا ۱۵ متر مكعب آب سالم را آلوده مي كند. از حدود 4.۵ 
ميليارد متر مكعب فاضالب شهري در كشور هرساله 
حدود ۷۰۰ ميليون متر مكعب تصفيه و تبديل به پساب 
مي ش��ود. به عبارت ديگر فق��ط ۱۵درصد از فاضالب 
شهري تصفيه مي ش��ود. در چنين شرايطي فاضالب 
سرگردان، منابع آب را آلوده كرده و بيماري هاي ناشي 
از آن ام��روز تبديل به يكي از مش��كالت اصلي وزارت 
بهداشت ش��ده است. اين ميان خشكس��الي و پايين 
آمدن سطح آب هم مزيد بر علت شده و اگر فاضالب ها 
به رودخانه ها ريخته شوند، غلظت مواد آالينده افزايش 
مي يابد و امنيت آب به ش��دت به خطر مي افتد اما اين 
وضعيت در حالي است كه هنوز طرح جامع فاضالب 
شهر تهران هم كامل اجرا نشده و روند تكميل آن هم 
كند است. شاخص جمع آوري و دفع بهداشتي فاضالب 
در پايتخت نشان مي دهد كه حدود ۵۷ درصد متوسط 
پيش��رفت طرح بوده است و در ش��رايط فعلي حدود 
۳۰۰ ميليون متر مكعب در سال پساب توليد مي شود 
كه در بخش كشاورزي، فضاي سبز، آبخوان و آب هاي 

سطحي مورد استفاده قرار مي گيرد.

  كاهش سطح آب و خطر ناامني 
روز گذشته معاون بهداش��ت وزير بهداشت با اشاره به 
مناس��ب نبودن سيس��تم تصفيه فاضالب در كشور، 
فاضالب هاي س��رگردان را يكي از عواملي دانست كه 
امنيت آب را به خطر مي اندازند. عليرضا رييسي درباره 
اين موضوع گفت: »خشكس��الي امكان شيوع برخي 
بيماري ها را افزايش مي دهد. بايد توجه داشت كه بحث 
مديريت خشكسالي در اين زمينه مطرح است و الزاما 
خشكسالي باعث بيماري نمي شود؛ بلكه بايد مديريت آن 
را بدانيم. در خشكسالي اتفاقاتي از جمله كمبود و قطعي 
آب و در نهايت به خطر افتادن امنيت و سالمت آن اتفاق 
مي افتد؛ اين موضوع به عنوان يكي از مش��كالت اصلي 
ما در اين زمينه مطرح است.يكي از مشكالت ما بحث 
فاضالب هاس��ت؛ درصد زيادي از فاضالب هاي كشور 
سيستم تصفيه مناسبي ندارند با توجه به خشكسالي 
فعلي و پايين آمدن سطح آب، اگر به رودخانه ها ريخته 
شوند، غلظت مواد آالينده افزايش پيدا مي كند و امنيت 

آب به شدت به خطر مي افتد.«
او با اشاره به كاهش سطح آب هاي زيرزميني در كشور، 
افزود: » با توجه به كاهش سطح اين آب ها و همچنين 
فرسودگي شبكه انتقال آب، سوراخ هايي در اين مسير 
وجود دارد؛ به همين دليل هنگام قطعي آب با توجه به 

اينكه با استفاده از پمپ، اين آبها بيرون كشيده مي شود، 
آب بيرون رفته از لوله ها با فاضالب آلوده شده و به داخل 
سيستم بر مي گردد كه اين موضوع مي تواند مشكالت 

زيادي را براي مردم ايجاد كند.«
رييس��ي با بيان اينكه مراكز بهداشت به صورت مرتب 
ميزان كلر باقيمانده آب را رصد مي كنند، ادامه داد: »اين 
مراكز نتيجه گزارش هاي خود را به آب و فاضالب اعالم 
مي كنند، اما بايد توجه داشت كه همه ميكروارگانيسم ها 
و ويروس ها با كلر از بين نمي روند. گاهي مردم به دليل 
قطعي آب، مجبور مي شوند از سرچشمه هايي آب تهيه 
كنن��د كه نه كلر دارند و نه از نظ��ر بار ميكروبي كنترل 
ش��ده اند. مصرف اين آب مردم منطقه را دچار مشكل 

مي كند.«
معاون وزير بهداش��ت بيان كرد: »بحث مواد شيميايي 
موج��ود در آب مانند نيترات ني��ز مي تواند مخاطرات 
ج��دي براي مردم ايجاد كند؛ براي مث��ال اگر اين ماده 
ش��يميايي به ميزان زياد در آب زياد وجود داشته باشد 
مي تواند باعث بروز برخي سرطان ها باشد. نيترات باالي 
آب ناشي از فاضالب انساني يا كودهاي كشاورزي است. 
بيشتر بيماريهايي كه ممكن است در شرايط خشكسالي 
با آنها روبرو شويم، بيماري هاي ويروسي و ميكروبي مثل 
اسهال و »ايكوالي« است.اگر در آب منطقه اي باكتري 
ايكوالي وجود داش��ته باشد به معني آلودگي با مدفوع 

انساني است.«
او افزود: »اگر به دليل خشكسالي آب در روخانه اي راكد 
شود، آن نقطه به محل تجمع انواع پشه ها تبديل مي شود 
كه مي تواند باعث ايج��اد بيماري هاي مختلفي مانند 
سالك، ماالريا و ... شود. ثابت شده  است احتمال برگشت 
بس��ياري از بيماري ها از جمله ماالريا در نقاطي كه به 
سمت خشكسالي مي روند افزايش پيدا مي كند. اين در 
حالي است كه ايران در زمينه كنترل ماالريا بسيار پيشرو 
است و آمار درخشاني دارد، اما در عين حال اين تهديد نيز 
وجود دارد. در حال حاضر بيشترين موارد ابتال به ماالريا 
در كش��ور، وارداتي و مربوط به كشورهاي افغانستان و 
پاكستان است. دو دهه پيش ساليانه حدود ۶۲ هزار مورد 
ابتال به ماالريا گزارش مي شد، اما در سال ۹۶، حدود ۹۳۰ 
مورد ابتال داش��تيم كه ۸۷۱ مورد وارداتي بود. بعضي از 
فلزات سنگين در برخي از چشمه ها نيز وجود دارد كه با 
گرما و تبخير آب به دليل كاهش حجم آن، ممكن است 

ميزان بيشتري از آن وارد بدن شود.«
 اظهارات معاون بهداشت وزير بهداشت در حالي است 
كه پي��ش از اين هادي فهمي، مع��اون مدير كل دفتر 
برنامه ريزي كالن آب و آبف��اي وزارت نيرو درباره تاثير 

فاضالب ها بر آلودگي منابع آب، آمار و ارقامي ارايه داده 
بود كه جاي تامل دارد. او گفت: » بدون ترديد در تصفيه 
فاضالب ضعيف عمل كرده ايم و اين موضوع بر كيفيت 
آب هاي موجود اثر خواهد داشت. اگر دير اقدام كنيم، در 
آينده عالوه بر كميت و نبود آب، موضوع كيفيت آب هاي 
موجود مبحث مهم تري خواهد بود و بحران هاي جدي 
را در پي دارد اما كمبود منابع مالي يك سد بزرگ است. 
تا زماني كه اقتصاد كشور ناپايدار است، مديريت جدي 

بخش آب با چالش مواجه مي شود.«

  نفوذ به اليه هاي آب با هدف آلودگي
چني��ن وضعيتي در حالي اس��ت كه تخلي��ه بي  رويه 
فاضالب هاي صنعتي، بيمارستاني، كشاورزي و شهري 
رودخانه ها، دري��ا و تاالب ها را هم از نفس انداخته و اين 
بسترهاي آبي را دچار مرگ تدريجي كرده است. محمد 
حس��ين محمدي، كارشناس مسائل زيست محيطي 
معتقد اس��ت ورود پس��اب  هاي صنعتي، كشاورزي، 
بيمارستاني و ش��هري از مهم ترين خطرات ذخاير آب 

هستند. او درباره اين موضوع بيان كرد : » نفوذ عمودي 
پس��اب در اليه هاي زمين، ذخاير آب را آلوده خواهند 
كرد براي مثال مواد شوينده در پساب تا هزار و ۲۰۰ متر، 
مواد آلي و معدني تا چهار هزار و ۵۰۰ متر و مواد نفتي تا 
سه هزار متر در زمين نفوذ كرده و در سر راه خود مخازن 
آبي را آلوده مي كنند. همچنين اين فاجعه وقتي به اوج 
خود مي رسد كه  عوامل بيماري زا و فلزات سنگين مثل 
كروم، مس و نيكل نيز به آب هاي زيرزميني نفوذ كنند.«

او اف��زود: » از آنجا كه آب هاي س��طحي منابع اصلي 
تامين كننده آب براي مصارف مختلف خانگي، شهري، 
كش��اورزي و صنعتي را تش��كيل مي دهند، بنابراين 
آلودگي اين منابع توس��ط انواع آالينده ها از قبيل زه 
آب هاي اراضي كشاورزي، پساب هاي صنعتي، شهري 
و خانگي اثرات سوء و جبران ناپذيري بر منابع حياتي 
مزبور وارد مي كند و از طرفي س��المتي و بهداش��ت 
جوامع را ب��ه خطر مي اندازد، اگر چه تصفيه و س��الم 
س��اختن مجدد آن باعث صرف هزينه گزافي خواهد 
شد. از مهم ترين اثرات ورود پساب به رودخانه مي توان 

به كاهش اكسيژن محلول، پيدايش بوهاي زننده  بر اثر 
اكسيداسيون غيرهوازي، مهاجرت يا مرگ ومير آبزيان، 
ممانعت از نفوذ نور خورشيد براي انجام عمل فتوسنتز، 
ورود مقادي��ر زيادي مواد مغذي مانند تركيبات ازته و 
فسفاته و همچنين ورود عوامل بيماري زا به آب اشاره 

كرد.«
محمدي گفت: » اجراي طرح هاي توسعه كشاورزي 
و صنعتي در پيرامون و اطراف رودخانه ها بدون در نظر 
گرفتن اثرات زيست محيطي منجر به افزايش روزافزون 
ورود بي رويه حجم پس��اب هاي صنعتي، شهري و زه 
آبهاي كشاورزي به رودخانه ها مي شود. تخليه بي  رويه 
فاضالب هاي صنعتي به رودخانه ها اثرات زيانباري را 
به محيط زيس��ت به ويژه زمين هاي كشاورزي  كه با 
اين منابع آبياري مي  شوند، وارد خواهد  ساخت. گرچه 
دفع فاضالب در زمين در حال  حاضر از كمترين هزينه 
برخوردار است ولي اثرات سوء آن  مي تواند تجمع فلزاتي 
از قبيل كروم، نيكل و كادميوم باشد كه از عناصر در وهله 

نخست خاك را آلوده مي سازد.«

طالق به عنوان يک معضل اجتماعی که آس��يب های 
زيادی به همراه دارد، يکی از دغدغه های مسئوالن امر و 
متوليان حوزه آسيب های اجتماعی است. زيرا، بررسی ها 
نشان داده است که وقوع يک طالق، آسيب های جبران 
ناپذيری برای خانواده و جامعه به دنبال دارد که در نهايت 
می تواند به تشديد فساد نيز منجر شود. از همين رو، توجه به 
راهکارهای پيشگيری از وقوع طالق به ويژه در بين زوجين 
جوان، از اهميت ويژه ای برخوردار است. بطوريکه، دولت 
و مجلس نيز با طرح ها و لوايحی که در دستور کار دارند، 
تالش می کنند تا حد ممکن، آمار طالق را کاهش دهند. 
اما، آمارها حکايت ديگری دارد. آمارهای س��ازمان ثبت 
احوال نشان می دهد که ۸ درصد طالقهای سال گذشته 
برای بار دوم در زنان و مردان رخ داده و همچنين شانس 
مردان برای ازدواج مجدد پس از طالق بيشتر از زنان است. 
آمارهای ثبت احوال نشان می دهد در سال گذشته ۱۷۶ 
هزار و ۹۲۲ طالق به ثبت رسيده است که استان تهران 
با ۳۶ هزار و ۹۰۱ مورد، خراسان رضوی با ۱۶ هزار و ۱۹۰ 
مورد و اس��تان اصفهان با ۱۰ هزار و ۸۰۲ مورد به ترتيب 
بيشترين طالقهای ثبت شده را به خود اختصاص داده اند.

  ۹۱ درصد طالق ها برای بار اول در زنان و مردان
بر اس��اس آمارهای موجود در س��ال ۹۶، ۹۱.۱درصد از 
طالق ها در مردان برای بار اول و ۸.۲ درصد بار دوم و ۷ دهم 
درصد بار سوم و بيشتر به ثبت رسيده است، همچنين ۹۱.4 
درصد طالق زنان برای ب��ار اول، ۸ درصد بار دوم و ۶ دهم 
درصد بار سوم و بيشتر به ثبت رسيده است. به گزارش مهر، 
برهمين اساس کارشناسان معتقدند ضروری است آموزش 
های مهارت های زندگی و آموزش قب��ل از ازدواج و تاب 
آوری زندگی مشترک و نيز مهارت های ارتباطی افراد که 
به دفعات اقدام به ازدواج و طالق می کنند، مورد رصد قرار 

گيرد و با توجه به برابری اين نسبت شايد بهتر باشد برنامه 
ويژه ای برای ارائه مشاوره قبل از ازدواج طراحی شود. نسبت 
جنسی افراد بی همسربر اثر طالق اين گونه است که ۱۷۹ 
زن در برابر ۱۰۰ مرد به ثبت رسيده واين آمار نشان می دهد 
شانس مردان برای ازدواج مجدد پس از طالق بيشتر از زنان 
است.   آخرين سرشماری انجام شده توسط مرکز آمار نشان 
می دهد که ۳ ميليون و ۸۳۹ هزار و ۸۸4 فرد بدون همسر 
هستند که سهم زنان از اين تعداد ۸۱ درصد است که ۶۲ 
درصد آنها بر اثر فوت همس��ر در اين آمار قرار گرفته اند و 
همچنين ۱۹ درصد زنان مطلقه هستندو همچنين سهم 
مردان از بدون همسری ۱۹ درصد است که ۱۰ درصد آنان 
مطلقه و ۹ درصد نيز بر اثر فوت همسر در اين آمار قرار دارند. 

با وجود تغييرات رخ داده شده در الگوی همسرگزينی در 
سال های اخير با افزايش نسبت همسران همسن مواجه 
بوده ايم که به طور ميانگين مردان حدود ۵ تا ۸ سال نسبت 
به زنان بزرگتر بوده اند. همچنين بر اساس آمارهای ثبت 
احوال، ۸۵ درصد زنان و ۷۵ درصد مردانی که طالق می 
گيرند در سن کمتر از 4۰ سال قرار دارند. در سال ۹۶، ۲4۷ 
طالق برای زنان ۱۳ ساله و کمتر رخ داده که اين رقم برای 

مردان ۱۵ ساله و کمتر، ۷ مورد ثبت شده است.

  نسبت ازدواج به طالق در استان ها
نسبت ازدواج به طالق در استان تهران در سال ۹۵، ۲.4۷، 
اس��تان البرز ۲.۵۸ و استان قم ۲.۹۵ بوده که اين رقم در 

سال ۹۶ در تهران به ۲.۲۰، البرز ۲.۵۱ و قم ۲.۷4 رسيده 
اس��ت و سيستان و بلوچستان نيز با نسبت ۱۱.۶ پايين 
ترين، يعنی در حدود يک ط��الق در ازای ۱۲ ازدواج به 
ثبت رسيده است و استان تهران نيز با ۲.۲ باال ترين آمار را 
به خود اختصاص داده يعنی در ازای يک طالق دو ازدواج 
انجام شده است. مقايسه سال ۹۲ تا ۹۶ نشان می دهد در 
کل کش��ور تعداد ازدواج های رخ داده در مقابل هر يک 
طالق از ۵ به ۳ کاهش يافته اس��ت. در سال ۹۶ به ازای 
هر هزار نفر جمعيت ۲ طالق در کشور به ثبت رسيده که 
استان تهران در اين آمار در ازای هر هزار نفر ۳ طالق داشته 
است و سيستان و بلوچستان با کمتر از يک طالق به ازای 
هر هزار نفر پايين ترين رتبه را دارا است. آمارها نشان می 
دهد استانهای تهران، کرمانشاه، گيالن، کردستان، قم، 
مازندران، کهگيلويه و بويراحمد، البرز، مرکزی و خراسان 
رضوی ميزان طالق اس��تاندارد شده برای آنها بيشتر از 
ميزان کشور است که اين موضوع نيازمند توجه و مداخله 
برای برنامه ريزی در زمينه شناسايی مشکالت و تالش 

برای حفظ زندگی مشترک در معرض خطر است.

  رابطه گروه های سنی و ميزان طالق
براساس آمارهای سازمان ثبت حوال در سال گذشته، 
باالترين ميزان طالق در گروه سنی زنان ۱۵ تا ۱۹ ساله 
رخ داده که ۲۹.۸4 درص��د بوده و همچنين باالترين 
ميزان طالق در مردان ۲۰ تا ۲4 ساله نيز ۲۳.۵۰ بوده 
و 4۵ درصد طالق ها مربوط به همسران متعلق به يک 

دهه سنی بوده است.
در بين زنان بيشترين سهم )4۰درصد( مربوط به زنانی است 
که در دهه سوم زندگی خود هستند يعنی ۲۱ تا ۳۰ ساله ها و 
همچنين بيشترين سهم مردان نيز حدود ۳۹ درصد مربوط 
به مردانی است که در دهه چهارم ۳۱ تا 4۰ ساله زندگی می 

کردند. همچنين۱۸۵۰ طالق نيز برای زنان بيشتر از ۶۰ 
سال به ثبت رسيده که اين رقم برای مردان ۶ هزار و ۳۸4 

مورد است که 4 درصد کل طالق ها را شامل شده است.

  مدنسبی طالق در مردان و زنان
ُمد نسبی طالق برای زنان در سال ۹۶، ۲۸ سالگی است 
که 4 درصد کل زنان طالق گرفته در اين س��ن بوده اند 
و همچنين ۸۱ درصد زنان ۲۸ ساله که در سال گذشته 
طالق گرفته اند از ش��وهران خود کوچکتر بوده اند. مد 
نسبی طالق برای مردان نيز سن ۳۱ سالگی است که ۵ 
درصد کل مردان طالق گرفته را شامل می شود که ۷۸ 
درصد آنها از زنان خود بزرگتر بوده اند. آمار طالق های 
انجام شده در سال گذشته نشان می دهد که ۳4 درصد 
افراد تحصيالتش��ان همانند يکديگر بوده است، 44.۶ 
درصد زوجين با تحصيالت ديپلم و پيش دانش��گاهی، 
4۰.4 درصد بيش��تر از ديپل��م و ۱۵ درصد تحصيالت 
باالی ديپلم را داشته اند. همچنين بيشترين فراوانی در 
مورد اشتغال زنان طالق گرفته 4۱.۲ درصد کارمند امور 
دفتری و اداری بوده، ۹.۹ درصد خدمات و فروش��نده و 
۳۰.۹ درصد متخصص ب��وده اند و همچنين مردان نيز 
۲۶.۸ درصد صنعتگر، ۲۵.۵ درصد کارمند امور دفتری 
و ۱۳.۳ درص��د نيز نيروی خدماتی ب��وده اند که طالق 
گرفته اند. درهر حال آمارهايی که سازمان ثبت احوال 
هر س��اله ارائه می دهد نش��ان دهنده اين موضوع است 
که بايد مسئوالن ذی ربط براساس اين تحليل ها برنامه 
ريزی گسترده ای برای کاهش آسيب های ناشی از طالق 
در ميان زوجين انجام دهند و همچنين برای جلوگيری 
از وقوع اين پديده نيز باتوانمندسازی خانواده ها مشاوره 
و آموزش مهارتهای ارتباطی و طرحهای ديگر می تواند 

خانواده را تاحدودی مصون کند.

بدهيسنگينوزارتنيروبهدرياچهاروميه۱۹۰۰دختردرمعرض»فرار«موردحمايتبهزيستيقرارگرفتند
مديركل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان 
بهزيستي كشور گفت: سال گذش��ته حدود ۱۹۰۰ 
دختر در معرض آسيب در كش��ور شناسايي و مورد 
حمايت بهزيستي قرار گرفتند. رضا جعفري سدهي 
با اش��اره به مراكز حمايت رواني و اجتماعي دختران 
در معرض آسيب كه در سطح كشور راه اندازي شده 
است افزود: ضرورت و فلسفه وجودي اين مراكز بحث 
مداخله زودهنگام و شناس��ايي دختران در معرض 
آسيب اس��ت كه بتوانيم اين دختران را شناسايي و 
از فرار دخت��ران به تبع آن آس��يب ديدگي دختران 
در معرض آس��يب جلوگيري كني��م. مديركل دفتر 
امور آس��يب ديدگان اجتماعي س��ازمان بهزيستي 
كشور خاطرنش��ان كرد: اگر گروه در معرض آسيب 
شناس��ايي و خدمات به موقع ارايه شود، آسيب هاي 
بعدي به صورت ناخودآگاه و هزينه دولت در اين حوزه 
كاهش پيدا مي كند. او اظهار كرد: آنچه در اين ميان 
اهميت دارد توانمندسازي به معناي واقعي است، اگر 
ما نتوانيم توانمندسازي در حوزه آموزش، حرفه آموزي 
و ارايه خدمات بهداش��تي و درمان��ي را فراهم كنيم 

موفق نمي ش��ويم، اغلب اين دختران بعد از دريافت 
خدمت به كانون آس��يب در خانواده برمي گردند اين 
توانمندس��ازي از تبعات ديگ��ر جلوگيري مي كند. 
جعف��ري به ايس��نا گفت: م��ا نيازمند هس��تيم كه 
س��ازمان هاي متولي كنترل و كاهش آس��يب هاي 
اجتماعي و ساير سازمان هاي ارايه دهنده خدمات در 
بخش آموزش و حرفه آموزي، بهداشت و درمان نيز به 
كمك سازمان بهزيستي بيايند و خدمات بهداشتي 
رايگان به اين افراد اراي��ه دهند. او تأكيد كرد: برخي 
از اين دخت��ران ترك تحصيل كردن��د بنابراين بايد 

آموزش وپ��رورش همكاري الزم براي برگش��ت اين 
دختران به مدرس��ه را فراهم بياورد و در اين حوزه به 
ما كمك كنند، اگر هم��ه ما دغدغه مند كمك كنيم 
مي توانيم گام هاي جدي برداريم. مديركل دفتر امور 
آسيب ديدگان اجتماعي س��ازمان بهزيستي كشور 
يادآور ش��د: س��ال گذش��ته به هزار و ۹۰۰ دختر در 
معرض آس��يب خدمات ارايه داديم كه اين دختران 
از طريق اورژان��س اجتماعي يا به صورت خود معرف 
مراجعه كردند همچنين برخي از طريق دادگستري 
به ما مراجعه كردند. او اظهار كرد: برخي از دختران از 
طريق كالنتري يا آموزش وپرورش شناسايي شدند؛ 
همچني��ن برخي از ش��هروندان به دليل احس��اس 
مسووالن پذيري اجتماعي دختراني را كه در معرض 
آس��يب هس��تند را به ما معرفي مي كنند. جعفري 
افزود: خدمات ما مداوم است و بعد از خروج اين افراد 
از مركز تا زماني كه به اين نتيجه نرسيم كه مي تواند 
به زندگي سالم خود ادامه دهد خدمات ادامه دارد تا 
امروز نيز تعدادي كمي بعد از ارايه خدمات به چرخه 

آسيب برگشتند.

مدير دفتر برنامه ريزي و تلفيق س��تاد احياي درياچه 
اروميه با اش��اره به اينكه درياچه اروميه ۳۵۰ ميليون 
متر مكعب حق آب��ه از وزارت نيرو طلب دارد، گفت: اگر 
در فصل پاييز اين حق آبه تامين ش��ود؛ در افزايش تراز 
درياچه اروميه موثر خواهد بود. مسعود تجريشي اظهار 
كرد: امس��ال با وجود بارش هاي خوب در حوضه آبريز 
درياچه اروميه، ميزان روان آبها كم بوده و آب زيادي وارد 

درياچه اروميه نشد.
او ادامه داد: امسال تعداد بارش ها در حوضه آبريز درياچه 
اروميه باال بود اما بارش ها عمدتا كمتر از ۱۰ ميلي متر و 
بارش غير موثر بود كه تبديل به روان آب نشد. از سوي 
ديگر عمده بارش ها در ماه هاي فروردين و ارديبهشت 
اتفاق افتاد، زماني كه گياهان رشد كرده بود و بخشي از 
بارش و رطوبت حاصل از آن از طريق اين گياهان جذب 
شد. مدير دفتر برنامه ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه 
اروميه با اشاره به اينكه عمده بارش هاي امسال در حوضه 
آبريز درياچه اروميه در باالدش��ت بوده است، به ايسنا 
گفت: بررس��ي هاي علمي نشان مي دهد كه با توجه به 
تغيير صورت گرفته در رطوبت خاك در باالدست حوضه، 

بيشتر بارش ها در بخش باالدست بوده و بارش كمتري 
نصيب حاشيه درياچه اروميه كه در پايين دست حوضه 
قرار دارد؛ شده است. تجريشي در پاسخ به پرسشي در 
مورد ميزان تامين حق آبه درياچ��ه اروميه اظهار كرد: 
حق آبه درياچه اروميه ۲.۵ ميليارد متر مكعب است اما 
هنوز ۳۵۰ ميليون متر مكعب از وزارت نيرو براي درياچه 
اروميه طلب داريم. او اظهار كرد: قرار ستاد احياي درياچه 
اروميه و وزارت ني��رو اين بود كه در صورت كمبود آب، 
۵۰ درصد از سهم كشاورزي و۵۰ درصد از سهم درياچه 
اروميه كم شود و و آب مازاد به درياچه اروميه اختصاص 
يابد با اين وجود هنوز حق آبه درياچه اروميه بطور كامل 
داده نشده است. مدير دفتر برنامه ريزي و تلفيق ستاد 
احياي درياچه اروميه و معاون محيط زيس��ت انساني 
سازمان حفاظت محيط زيست در پايان اظهار كرد: اگر 
در فصل پاييز كه كشاورزان مصرف آب ندارند؛ حق آبه 
درياچه اروميه پرداخت شود؛ در افزايش تراز درياچه موثر 
خواهد بود. ضمن اينكه تجربه ها نشان مي دهد كه هر 
زمان رهاسازي آب از رودخانه صورت گرفته، بعد از 4۸ 

ساعت آب به درياچه اروميه رسيده است. 
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ايرانشهر 13 راهوشهرسازي
درخواست رفع تحریم های 

داخلی حمل و نقل

دریاچه چیتگر ۲.۵ درصد آب 
رودخانه کن را برداشت می کند

انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی 
ایران در نام��ه ای خطاب به وزیر راه و شهرس��ازی، 
تقاضا کرد، به هفت مشکل شرکت های حمل و نقل 

رسیدگی شود.
به گ��زارش ف��ارس، در ابتدای این نام��ه خطاب به 
 وزیر راه و شهرسازی آمده است: بخش حمل و نقل 
بین المللی کشور نه توقعات خارج از حدود و اختیارات 
را از ش��ما دارد و نه از ش��رایط و امکانات کشور غافل 
است، اما حداقل انتظار آن، این است که کف مطالبات 
شرکت های حمل و نقل بین المللی پس از این همه 
جلسات و مکاتبات متعدد که نه ربطی به تحریم ها 
دارد و نه خارج از توان دولت است، با توجه به شرایط 

حساس و تحریم های کنونی ، عملیاتی شود.
براساس متن نامه انجمن صنفي شركت هاي حمل 
ونقل بین المللي، تحریم های داخلی، به مراتب بیشتر 
از تحریم های خارجی بر شرکت ها فشار وارد آورده و 
شرایط تعطیلی و بی رمقی را بر آنان تحمیل کرده است 
و از شما عاجزانه تقاضا می کنیم از جایگاه وزیر مرتبط 
و صاحب منصب دولتی در هیات وزیران، این هفت 
تقاضای عاجل صنفی بخش را حداقل در یک دوره 
زمانی کوتاه مدت یک ماهه با پیگیری های شخصی 

خود، عملیاتی کنید.
در ادامه نامه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل 
بین المللی ایران آورده ش��ده است: حذف مالیات بر 
ارزش افزوده بر شرکت های حمل و نقل بین المللی 
کشور که چندین سال است که باوجود موافقت هیات 
دولت در صحن مجلس هنوز بی جواب مانده است، در 

دستور كار قرارگیرد.
همچنین مالیات بر عملکرد شرکت های حمل و نقل 
بین المللی ج��اده ای از 25 و 18 درصد به 12 درصد 
كاهش یابد همان مالیاتي كه شرکت های حمل و نقل 

دریایی، هوایی و داخلی پرداخت مي كنند.
عالوه براین موارد، فروش سوخت به قیمت جایگاه 
در حد یک باک استاندارد برای کامیون های ایرانی 
حامل محموالت صادراتی و ترانزیتی کشور در مرز 
بازرگان پیرو توافقات اولیه با وزیر محترم نفت آغاز 
ش��ود،  ضمن اینكه براي حل مشکالت بیمه تأمین 
اجتماعی شرکت های حمل و نقل بین المللی کاال با 

سازمان ذی ربط دستوري صادر شود.
از دیگر درخواس��ت هایي كه در ای��ن نامه آمده این 
است كه تکلیف عاجل سیستم حواله کرایه حمل و 
سایر هزینه های مرتبط بر فعالیت های حمل و نقل 
بین المللی با طرف های خارج��ی و با توجه به نظام 
بانکی کشور مشخص شود. همچنین تکلیف فوری با 
سازمان امور مالیاتی کشور در مورد نوسانات ارزی و 
دالری صورت حساب های صادره شرکت های حمل 
و نقل بین المللی در چند ماهه اخیر برای جلوگیری از 
مالیات های سنگین آتی بر شرکت های حمل و نقل 

بین المللی تعیین شود.

مشاور مدیر طرح دریاچه چیتگر و عضو هیات علمی 
دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه دریاچه چیتگر 
فقط حدود 2.5 درصد آب رودخانه کن را برداش��ت 
می کند، گفت: اگر رودخانه فصلی کن بخواهد با خطر 
خشک شدن مواجه شود، قبل از اینکه دریاچه چیتگر 

خشک شود اتفاق های بدتر دیگری می افتد.
به گزارش ایسنا، حسین هاشمی با بیان این که آورده 
میانگین رودخانه کن ساالنه حدود 8۰ میلیون متر 
مکعب است، گفت: این رودخانه، رودخانه ای فصلی 
است که در برخی س��ال ها آورده بیشتر و در برخی 
سال ها آورده کمتری دارد. شرکت آب منطقه ای پس 
از بررسی های خود و در نظر گرفتن نیازها و شرایط 
رودخانه به این نتیجه رس��یده بود که برای دریاچه 
چیتگر می توان 5میلیون مت��ر مکعب آب از محل 
رودخانه کن برداشت و مجوز آن را صادر کرد. اما در 
عمل برای تامین آب دریاچه این مقدار آب برداشت 

نمی شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به 
اینکه دریاچه چیتگر حدود 2 میلیون متر مکعب آب از 
رودخانه کن برداشت می کند، تصریح کرد: دریاچه در 
ابتدا برای آبگیری به آب بیشتری نیاز داشت، بنابراین 
5 میلیون متر مکعب آب به آن اختصاص داده شد، 
ولی در حال حاضر حدود 2 میلیون مترمکعب و حتی 

کمتر، از رودخانه کن برداشت می کند.

3  برنامه شهرداري براي حفظ هواي پاك در مهر و آبان سال جاري تشريح شد

نسخه بانك جهاني براي كاهش آلودگي هواي تهران
گروه راه و شهرسازي|

 روز گذش��ته محسن پور س��یدآقایي معاون حمل و نقل 
شهردار تهران با حضور در صحن علني شوراي شهر تهران 
س��ه برنامه اصلي ش��هرداري براي كاهش آلودگي هواي 
تهران را اعالم و تش��ریح كرد. اجراي فاز دوم طرح كاهش 
از آبان ماه، اجراي طرح كلید به كلید براي موتورسواران و 
نوسازي سامانه اتوبوسراني از جمله برنامه هاي شهرداري 
براي كاهش آلودگي هواي تهران به شمار مي رود. همزمان 
محسن هاشمي، رییس شوراي شهر تهران از ارسال نامه 
اعضاي شوراي شهر به ریاست جمهوري با هدف اقدام براي 

نوسازي ناوگان اتوبوسراني تهران خبر داد.
نوسازي ناوگان اتوبوس��راني پایتخت مدت هاست كه در 
دستور كار ش��هرداري قرار دارد اما به دلیل نداشتن منابع 
مالي، ش��هرداري به تنهایي قادر به انجام این كار نیست و 
تاكنون دولت ها از پرداخت سهم خود در این خصوص سرباز 
زده اند. محسن هاشمي در این باره گفت: دولت براي نوسازي 
ناوگان كامیون ها و اتوبوس هاي بین شهري اقداماتي را انجام 
داده و در حال پیگیري آنهاست. براساس مصوبه اي كه دولت 
دراین زمینه داشته نوسازي اتوبوس هاي درون شهري نیز 
مدنظر قرار گرفته و منابعي براي این كار اختصاص پیدا كرده 
است. اعضاي شوراي شهر تهران اصرار مي كنند كه هنوز 
در این حوزه كار جدي انجام نشده است. از این رو، نامه اي 
خطاب به رییس جمهور با امضاي همه اعضا ارسال خواهد 
ش��د و براي اقدام جدي در این ح��وزه از رییس جمهوري 

درخواست كمك خواهد شد.
وي تاكید كرد: به پیشنهاد بنده موضوع پرداخت یارانه بلیت 
مترو و اتوبوس نیز به موضوع نامه اضافه شد چرا كه هر سال 
این منبع توسط دولت پرداخت نمي شود و به عنوان بدهي 
شهرداري تهران محاسبه مي شود. امسال نیز تا شهریور كه 
در آن قرار گرفته ای��م از محل یارانه هاي اتوبوس و مترو به 
شهرداري تهران پولي داده نشده است بنابراین به پیشنهاد 
بن��ده نیز این موضوع در نامه ارس��الي ب��ه رییس جمهور 

اضافه شد.
بر اس��اس این گزارش، اعضاي شوراي ش��هر در نامه اي با 
2۰ امضا خطاب به حسن روحاني رییس جمهور نوشتند: 
»همانطور كه استحضار دارید برنامه نوسازي ناوگان فرسوده 
سنگین، نقش راهبردي بر كاهش آلودگي هوا در كالنشهرها 
دارد. بنا بر مصوبه شوراي اقتصاد به شماره 1۳88۴5۰ مورخ 
2۰ خرداد 97 مقرر شده است منابع حاصل از صرفه جویي 
س��وخت براي نوسازي ناوگان فرس��وده اتوبوس به تعداد 
19 هزار دس��تگاه و پس از تایید ش��هرداري هاي ذي ربط 
پرداخت شود. ضمن سپاس از تاكیدات جنابعالي بر اهمیت 
جایگزیني اتوبوس هاي فرسوده، متاسفانه براساس آخرین 
اطالعات دریافتي، عمده سفارشات صورت گرفته مربوط 
به ناوگان حمل و نقل جاده اي است و بیم آن مي رود كه با 
توجه به محدودیت هاي ارزي پیش رو، خرید اتوبوس براي 
كالنش��هرها دچار تاخیر جدي شود. نمایندگان مردم در 
شوراي اسالمي شهر تهران، با توجه به نیاز مبرم شهر تهران 
به جایگزیني 5 هزار دستگاه اتوبوس فرسوده در سال جاري، 
اختصاص منابع ارزي الزم براي نوس��ازي ناوگان اتوبوس 

شهري را خواستاریم.«

   تصویب ساعت شناور ادارات در مهر ماه
در جلسه دیروز شوراي ش��هر تهران، معاون حمل و نقل 
ش��هردار ابتدا به تش��ریح اقدامات معاون��ت حمل و نقل 
ترافیك در خصوص استقبال از مهر پرداخت و گفت: یكي 
از مهم ترین دستاوردهاي كمیته حمل و نقل براي فراهم 
كردن شهر در راستاي استقبال از مهر، تصویب طرح ساعت 
كاري ش��ناور از 7 تا 8:۳۰ صبح بود كه این مهم در شوراي 
اداري استانداري تصویب ش��د و توسط استاندار به دولت 

ارسال شد.

وي با بیان اینكه بر این اساس در دو هفته اول مهرماه ساعات 
كار ادارات از 7 صبح آغاز و تا ساعت 8:۳۰ به صورت شناور 
خواهد بود، گفت: همچنین تمهیداتي اندیشیده شده است 
كه اگر كارمندي دیرتر به محل كار خود آمد بتواند در عصر 
ساعت كاري خود را جبران كند. پورسیدآقایي با بیان اینكه 
بر این اساس مدارس ساعت 8 صبح و اصناف ساعت 9 صبح 
فعالیت خود را آغاز مي كنند، گفت: همچنین با همكاري 
پلیس راهور، تردد ناوگان پخش كاال اعم از كامیونت، وانت 
و ... از ساعت 6 صبح تا 9 صبح تا 11 مهرماه ممنوع است و 
پلیس ضمن توقف و اعمال قانون، خودروي متوقف شده را 

به پاركینگ ارسال مي كند.
وي با بیان اینكه ترافیك ساكن اطراف مدارس هم مدیریت 
مي ش��ود، گفت: اتوبوس، مترو و تاكسي بسیج شده اند تا 
بتوانیم آغاز س��ال تحصیلي خوبي داش��ته باشیم.معاون 
شهردار تهران با بیان اینكه گره هاي ترافیكي توسط مناطق 
شناسایي و راه حلي براي رفع آن اتخاذ شده است، تصریح 
كرد: امیدواری��م بتوانیم ترافیك كم حجمي را در مهر ماه 

شاهد باشیم.

  تمركز روي كاهش آلودگي از اول آبان
پورسیدآقایي در ادامه گزارشي از برنامه ها و اقدامات معاونت 
حمل و نقل و ترافیك شهرداري تهران، در خصوص كاهش 
آلودگي هوا ارایه كرد و گفت: سال گذشته 8 روز وضعیت 
هواي تهران ناسالم براي همه گروه ها بود و تنها 1۴ روز هواي 
پاك داشتیم.معموال در نیمه دوم سال كه غلظت آلودگي 
هوا بیش��تر مي ش��ود كه حدودا از آبان  تا بهمن ماه را در بر 
مي گیرد، شاهد وضعیت ناسالم هوا در پایتخت هستیم، بر 
همین اساس باید از ابتداي آبان تا پایان سال برنامه هاي خود 

را بر كاهش آلودگي هوا متمركز كنیم.

  حذف گوگرد از هواي پایتخت 
پورسیدآقایي با بیان اینكه خوشبختانه توانستیم میزان دي 
اكس��ید گوگرد را تقریبا از هواي شهر تهران حذف كنیم، 
گفت: بر اساس گزارش بانك جهاني، خسارت آلودگي هواي 
تهران ساالنه بیش از 2 میلیارد و 6۰۰ میلیون دالر است، 
ش��هرداري تهران به دولت طرحي ارایه كرد كه معادل 2 
میلیارد دالر براي نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي است 

تا زیان 2 میلیارد و 6۰۰ میلیون دالري را نبینیم.
همچنین طرحي داشتیم براي كاهش آلودگي هوا كه ساالنه 
به 7 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داشت. قرار بود دولت 
بخشي از آن را تامین كند و مابقي نیز از طریق سرمایه گذاري 
بخش خصوصي تامین شود، اما متاسفانه نشد.بانك جهاني 
در گزارش خود راهكارهایي را مش��خصا براي تهران براي 
كاهش آلودگي هوا پیشنهاد كرد كه اعم از نوسازي ناوگان 
سنگین، نصب فیلتر دوده، توسعه طرح كاهش و ... بود. اعتبار 
مورد نیاز ما ب��راي حل آلودگي هواي تهران چیزي حدود 
75۰۰ میلیارد تومان بود كه بخشي از آن باید توسط دولت 

تامین مي شد كه این اتفاق نیفتاد.
پورس��یدآقایي با بیان اینكه بدترین حالت در آلودگي هوا 
متعلق به س��ال 9۴ بود كه 19 روز سكون كامل وارونگي 
را ش��اهد بودیم، گفت: اگر این برنامه ها اجرا ش��ود، دیگر 
شاخص هاي قرمز نخواهیم داشت و شاهد تعطیلي مدارس 

نخواهیم بود. 
وي با بیان اینكه سال گذشته برنامه اي را به دولت ارایه كردیم 
اما در بودجه محقق نشد، تصریح كرد: اما سه اتفاق رخ داد 
كه یكي از آنها اجرایي شدن طرح كاهش در كل تهران بود 
و دیگر این بود كه منابع ناشي از جرایم راهنمایي و رانندگي 
براي اولین در جهت توسعه حمل و نقل عمومي صرف  شد 
كه حدود 17۳ میلیارد تومان ابالغ ش��ده است.همچنین 
دولت اجازه داد كه براي اولین بار اوراق مشاركت براي توسعه 

حمل و نقل عمومي منتشر شود.

  كنترل ۲4 ساعته معاینه فني در تمام تهران
پورسیدآقایي با بیان اینكه در شهر تهران سه مصوبه براي رفع 
آلودگي هوا داریم كه جدیدترین آنها تخفیف 9۰ درصدي 
به خودروهاي برقي و تخفیف 2۰ درصدي به خودروهاي 
داراي معاینه فني برتر در طرح ترافیك جدید است، گفت: 
یكي از مهم ترین اقداماتي كه در راستاي كاهش آلودگي هوا 
انجام خواهد شد، اجراي فاز دوم طرح »كاهش آلودگي« از 
آبان ماه است كه معاینه فني در كل شهر تهران به صورت 
2۴ س��اعته و در 7 روز هفته كنترل مي شود. البته معاینه 
فني خودروهایي كه در محدوده طرح ترافیك و زوج و فرد 
تردد مي كردند، كنترل مي شد، اما اكنون با مصوبه كمیته 
ملي كاهش آلودگي هوا مي توانیم در تمام سطح شهر كنترل 

را انجام دهیم. 
وي با بیان اینكه مبادي ورودي شهر به دوربین ثبت تخلف 
مجهز شده است، گفت: ۴6 سامانه دوربیني طراحي شده 
و مناقصه خرید دوربین نیز در حال برگزاري است.یكي از 
مشكالت دوربین ها، عدم رویت پالك در شب بود، اما حاال 
تمام دوربین ها به پرژكتور مجهز شده اند، همچنین 87۰ 
دوربین ثبت تخلف به كد جریمه معاینه فني مجهز شده اند.

پورسیدآقایي از تجهیز مراكز معاینه فني به دستگاه هاي 
جدید و حساس براي كنترل معاینه فني خودروهاي سنگین 
خبر داد و گفت: طرح ترافیك جدید نتایج خوبي داشته است 
كه یكي از این نتایج این است كه 257 هزار خودرو معاینه 
فني گرفته اند و 6۰ هزار خودروي زیر ۴ سال كه مشمول 
معاینه فني نبودند نیز توانستند معاینه فني برتر بگیرند، 
اما متاس��فانه باید اعالم كنم كه 55 درصد این خودروها 
موفق به دریافت معاینه فني برتر در مرحله اول نشده اند. 
در بررسي خودروهایي كه در محدوده طرح ترافیك تردد 
مي كنند دریافتیم كه كمتر از 5۰۰ خودروي تردد كننده 
در محدوده، معاینه فني ندارند، خوشبختانه پلیس پذیرفته 
است كه از ابتداي آبان ماه ناوگان دیزلي سنگین فاقد معاینه 
فني را متوقف و اعمال قانون كند و همچنین استانداري به 
تمام وزرا بخشنامه اي را ارسال كرده است كه اجازه ندارند با 
هیچ شركت پیمانكاري كه خودروهایش برگه معاینه فني 

ندارد، كار كنند و به آنها پول پرداخت كنند.
پورسیدآقایي با بیان اینكه ش��ركت واحد اتوبوسراني نیز 

متعهد شده است كه از اول مهرماه خودروهاي بدون برگه 
معاینه فني را اجازه تردد ندهد، گفت: نصب فیلتر دوده بر 
7۰۰ اتوبوس بي آر تي نیز در دستور كار قرار دارد و همچنین 
در نظر داری��م اتوبوس هاي بخش خصوص��ي را از طریق 
پرداخت پیمایشي تشویقي به نصب فیلتر دوده مجاب كنیم.

  تبدیل موتور هاي كاربراتوري به انژكتوري
به گفته معاون حمل و نقل شهرداري یكي از طرح هاي مهم 
در این خصوص طرح كلید به كلید موتورسیكلت هاست . 
او در این باره توضیحات بیش��تري ارایه كرد و گفت: بر این 
اساس، موتورسیكلت هاي كاربراتوري با صرف هزینه یك 
میلیون تومان به انژكتوري تبدیل مي شوند و اگر این اتفاق 
مهم رخ دهد، میزان آلودگي آنها از 15 گرم بر كیلومتر به 
زیر 5 گرم در كیلومتر مي رسد كه اتفاق خوبي است. نصب 
2هزار كاتالیست بر روي تاكسي ها نیز جزو برنامه هاي این 
معاونت است. همچنین شهرداري تهران در نظر دارد 5 هزار 
دستگاه موتورسیكلت خریداري كند و به صورت قسطي آنها 

را به سامانه هاي حمل بار موتوري واگذار كند.
وي با بیان اینكه تاكسي هاي فرسوده عمال بعد از 1۰ سال 
نمي توانستند معاینه فني را پاس كنند و جریمه مي شدند، 
گفت: با همكاري پلیس و استانداري اگر تاكسي ها تا اول 
مهرماه معاینه فني اخذ كنند، جرایم آنها در حوزه معاینه 

فني بخشیده مي شود.

  كاهش آلودگي هوا نیازمند ۲ میلیارد دالر
پورس��یدآقایي همچنین با حضور در جمع خبرنگاران با 
بیان اینكه تاكنون برنامه جامعي ارایه نشده بود كه همگان 
بدانند با چه هزینه  و برنامه اي مي توان آلودگي هواي تهران 
را كاهش داد، گفت: براي كاهش آلودگي هوا به 2 میلیارد 
دالر بودجه نیاز داریم كه ظرف مدت ۴ سال آلودگي كاهش 
یابد، اما از مجلس و سازمان برنامه و بودجه بپرسید كه چرا 
این رقم اختصاص داده نشده است. نمي توانم بگویم كه چه 
میزان از آلودگي هوا كاهش مي یابد، اما 7۰ درصد آلودگي 
تهران ناشي از خودروهاست و با این برنامه ها مي توانیم میزان 

آلودگي را كاهش دهیم.
اعضاي شوراي شهر پس از استماع گزارش معاون حمل و 

نقل و ترافیك شهردار، محسن پورسیدآقایي در خصوص 
آلودگي هوا به این گزارش واكنش نشان دادند. 

حجت نظري عضوكمیس��یون فرهنگي ش��وراي شهر با 
اشاره به اظهارات چندي پیش رییس كمیسیون حمل و 
نقل و ترافیك شوراي شهر گفت: چرا معاونت حمل و نقل 
و ترافیك درآمد حاصل از طرح ترافیك را به خزانه مركزي 
واریز نمي كند؟ درست است كه شما طرح دوچرخه اشتراكي 
را افتتاح كردید اما از دوچرخه س��واران در س��طح خیابان 
خبري نیست؟ ناهید خداكرمي نیز با اشاره به كساني كه 
از حمل و نقل درآمد كسب مي كنند، گفت: باید از كسب 
و كارهایي كه موجب ترافیك شده و یا خودروهاي دودزا و 
گران عوارض بگیرید، آنها بیش از هر كس دیگري از مواهب 

این شهر بهره مي برند.
ش��هربانو اماني نیز با بیان اینكه ۴5۰۰ شهروند تهراني 
در س��ال به خاطر عوارض آلودگي هوا ج��ان خود را از 
دس��ت مي دهند، افزود: از رییس شورا مي خواهم وزیر 
صنعت را دعوت كنند تا از ایش��ان بپرس��یم چرا حتي 
خودروهاي نو هم نمي توانن��د معاینه فني برتر را پاس 
كنند. آقاي پورسید آقایي گفتند كه شهرداري بنا دارد 
5 هزار دستگاه موتور سیكلت خریداري كرده و تحویل 
موتور سواران بدهد. من خواهش دارم كه شهرداري تنها 
تسهیلگر باشد. در دوره گذش��ته نیز بنا بود شهرداري 
تسهیلگر باشد، اما چون مستقل وارد شد، مورد حمایت 

قرار نگرفت.
آرش میالني رییس كمیته محیط زیس��ت ش��وراي 
شهر تهران نیز عنوان كرد كه مطالعات صورت گرفته 
براي طرح جامع آلودگي هوا قدیمي بوده و الزم است 
مطالعات آن م��ورد بازنگري قرار گی��رد.او با تاكید بر 
نوسازي خودروهاي ون بیان كرد: خودروهاي ون در 
حمل و نقل ش��هري نقش وی��ژه اي دارند اما اكثر آنها 
فرسوده شده اند و شركت هایي كه متعهد به نوسازي 
این ون ها شده اند، با توجه به شرایط ارزي عقب نشیني 
كرده اند. در این ش��رایط چه باید كرد؟گفتني اس��ت 
اعضاي شوراي ش��هر تهران پس از هشتاد و پنجمین 
جلسه شوراي شهر تهران از خودرو دو توان برقي بنزیني 

رونمایي كردند.

راي شورای عالی شهرسازی به حفظ باغات کن

واکنش نظام مهندسی تهران به خبر حقوق هاي نجومي

شورای عالی شهرسازی و معماری طرح ساماندهی و صیانت 
از باغات کن را تعیین تکلیف کرد و لزوم حفاظت از پهنه های 

مختلف باغات کن را به تصویب رساند.
به گزارش پایگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازی، دهمین 
جلسه شورای عالی شهرس��ازی و معماری ایران در سال 
جاری با دستور جلسه ساماندهی و صیانت از باغات کن برگزار 

شد و در این جلسه در مورد پهنه های یک، 2، ۳، ۴، 5، 6 و 7 
منطقه »کن« در غرب تهران تصمیم گیری شد.

بر اساس نظر اکثریت اعضا مقرر شد تا پهنه ۴ از محدوده 
خارج شود و محدوده های 2، ۳، 5، 6 و 7 بر اساس نظر کمیته 
فنی باشد،  همچنین، پیشنهاد شورای عالی شهرسازی و 
معماری به این صورت ارایه و مورد تصویب قرار گرفت که 

این پهنه به عنوان پهنه هدف بازآفرینی در نظر گرفته شود 
و بر همین اس��اس هم ساخت و ساز در این پهنه با رویکرد 
بازآفرینی شهری مشمول استفاده از تسهیالت و بسته های 
تشویقی شود. براساس اعالم دبیر شورای عالی شهرسازی 
و معماری ایران مقرر ش��د تا معاون معماری و شهرسازی 
شهردای تهران طرح ویژه ای را با اصل حفاظت از بافت بومی 
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آگهي ابالغ اجرائيه كالسه: 9700182
بدینوسیله به 1- خانم نسرین بهرامي خاني فرزند عباس به شماره ملي 216262۴8۰1  )بدهكار( پرونده 
كالس��ه 98۰۰182 كه برابر گزارش مامور ابالغ اداره پس��ت آدرس شما جهت ابالغ اوراق اجرائي مورد 
شناسائي واقع نگردیده است، ابالغ مي گردد كه برابر قرارداد شماره 51567۰۴82 مورخ 1۳89/۰7/۰5 
بین ش��ما و بانك كشاورزي ش��عبه جهاد كش��اورزي ایالم مبلغ ۳7/۴5۰/۰۰۰ )سي و هفت میلیون و 
چهارصد و پنجاه هزار ریال( بدهكار مي باش��ید كه بر اثر عدم پرداخت وجه، بستانكار درخواست صدور 
اجرائیه نموده پس از تشریفات قانوني اجرائیه صادر و بكالسه فوق در این اجراء مطرح مي باشد لذا طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرائي مفاد اس��ناد رسمي بش��ما ابالغ مي گردد از تاریخ انتشار این آگهي كه تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یك نوبت در یكي از روزنامه هاي كثیراالنتشار درج و منتشر مي گردد 
ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهي دیگري 

عملیات اجرائي طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 
هوشنگ بابائي – رئيس اداره اجراي اسناد رسمي ايالم 

آگهي ابالغ اجرائيه كالسه: 9600274
بدینوس��یله به 1- خانم فاطمه احمد بیگي فرزند صید احمد به شماره ملي ۴۴9۰۰۳9۳6۰ )بدهكار( 
2- آقاي سعید نورمحمدي فرزند محمدحسین به شماره ملي ۴۴9۰۰17۰7۳ )ضامن( پرونده كالسه 
96۰۰27۴ كه برابر گزارش مامور ابالغ اداره پست آدرس شما جهت ابالغ اوراق اجرائي مورد شناسائي 
واقع نگردیده اس��ت، ابالغ مي گردد كه برابر قرارداد ش��ماره 72۰519۴6۰ مورخ 1۳9۳/۰6/1۳ بین 
شما و بانك كشاورزي ایالم مبلغ 1۴9/7۰۰/۰۰۰ ریال )یكصد و چهل و نه میلیون و هفتصد هزار ریال( 
بدهكار مي باشید كه بر اثر عدم پرداخت وجه، بستانكار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانوني اجرائیه صادر و بكالسه فوق در این اجراء مطرح مي باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائي مفاد 
اسناد رسمي بشما ابالغ مي گردد از تاریخ انتشار این آگهي كه تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط 
یك نوبت در یكي از روزنامه هاي كثیراالنتش��ار درج و منتشر مي گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به 
پرداخت بدهي خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهي دیگري عملیات اجرائي طبق مقررات 

علیه شما تعقیب خواهد شد. 
هوشنگ بابائي – رئيس اداره اجراي اسناد رسمي ايالم

آگهي ابالغ اجرائيه كالسه: 9700383
بدینوسیله به 1- آقاي ایوب رضائي فرزند خدابخش به شماره ملي ۴5۰1297298 )بدهكار( 2- آقاي حجت 
ایرانپور فرزند خدایار به ش��ماره ملي ۴5۰۰1۰۴28۳ )ضامن( پرونده كالس��ه 97۰۰۳8۳ كه برابر گزارش 
مامور ابالغ اداره پست آدرس اعالمي از طرف بستانكار جهت ابالغ اوراق اجرائي مورد شناسائي واقع نگردیده 
است، ابالغ مي گردد كه برابر قرارداد شماره 59۳ مورخ 1۳87/11/۳۰ بین شما و بانك كشاورزي ایالم مبلغ 
26/591/125 ریال )بیست و شش میلیون و پانصد و نود و یك هزار و صد و بیست و پنج ریال( بدهكار مي باشید 
كه بر اثر عدم پرداخت وجه، بستانكار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانوني اجرائیه صادر 

و بكالس��ه فوق در این اجراء مطرح مي باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي بشما ابالغ 
مي گردد از تاریخ انتشار این آگهي كه تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یك نوبت در یكي از روزنامه هاي 
كثیراالنتشار درج و منتشر مي گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام و در غیر این 

صورت بدون انتشار آگهي دیگري عملیات اجرائي طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 
هوشنگ بابائي – رئيس اداره اجراي اسناد رسمي ايالم

آگهي ابالغ اجرائيه كالسه: 9700398
بدینوسیله به 1- خانم س��میه عالیبیگي فرزند مراد به شماره ملي ۴712۳2۰5۰8 )بدهكار( 2- آقاي 
رحمت امین پور فرزند نامدار به ش��ماره ملي ۴5۰۰19۳9۳6 )ضامن( پرونده كالس��ه 97۰۰۳98 كه 
برابر گزارش مامور ابالغ اداره پست آدرس خانم س��میه عالیبیگي مورد شناسائي واقع نگردیده و ابالغ 
واقعي به آقاي رحمت امین پور میسر نبوده ابالغ مي گردد كه برابر قرارداد شماره 5۰57۴۳۴21 مورخ 
1۳89/۰5/۰7 بین شما و بانك كشاورزي ش��عبه مركزي ایالم مبلغ ۳7/۴15/۰۰۰ ریال )سي و هفت 
میلیون و چهارصد و پانزده هزار ریال( بدهكار مي باشید كه بر اثر عدم پرداخت وجه، بستانكار درخواست 
صدور اجرائیه نموده پس از تش��ریافت قانوني اجرائیه صادر و بكالسه فوق در این اجراء مطرح مي باشد 
لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائي مفاد اس��ناد رسمي بشما ابالغ مي گردد از تاریخ انتشار این آگهي كه 
تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب اس��ت و فقط یك نوبت در یكي از روزنامه هاي كثیراالنتشار درج و منتشر 
مي گردد ظرف مدت بیس��ت روز نس��بت به پرداخت بدهي خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار 

آگهي دیگري عملیات اجرائي طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
هوشنگ بابائي – رئيس اداره اجراي اسناد رسمي ايالم

آگهي ابالغ اجرائيه كالسه: 9700423
بدینوسیله به 1- آقاي ضیاءالدین نوروزي فرزند احمد به شماره ملي ۴5۰۰568۰85 )بدهكار( 2- آقاي 
سعید كریمي فرزند روح اهلل به ش��ماره ملي ۴5298۴5۴۰۰ )ضامن( ۳- آقاي محمد پورالماس فرزند 
احمد به ش��ماره ملي ۴5۰119228۳ )ضامن( پرونده كالسه 97۰۰۴2۳ كه برابر گزارش مامور ابالغ 
اداره پست آدرس ش��ما جهت ابالغ اوراق اجرائي مورد شناسائي واقع نگردیده است، ابالغ مي گردد كه 
برابر قرارداد شماره 62۰925125 مورخ 1۳91/۰۴/2۰ بین شما و بانك كشاورزي شعبه مركزي ایالم 
مبلغ 15۳/852/۳92 ریال )یكصد و پنجاه و س��ه میلیون و هش��تصد و پنجاه و دو هزار و سیصد و نود و 
دو ریال( بدهكار مي باش��ید كه بر اثر عدم پرداخت وجه، بستانكار درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
از تشریفات قانوني اجرائیه صادر و بكالسه فوق در این اجراء مطرح مي باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرائي مفاد اسناد رسمي بشما ابالغ مي گردد از تاریخ انتشار این آگهي كه تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب 
اس��ت و فقط یك نوبت در یكي از روزنامه هاي كثیراالنتش��ار درج و منتشر مي گردد ظرف مدت بیست 
روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهي دیگري عملیات اجرائي 

طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 
هوشنگ بابائي – رئيس اداره اجراي اسناد رسمي ايالم

سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران به اظهارات مدیرکل 
دفتر توسعه مهندسی س��اختمان وزارت راه و شهرسازي 
واکنش نشان داد و اعالم کرد: هیچگونه پرداخت غیرقانونی 
و خارج از روال به رئیس، اعضای هیات رئیسه، هیات مدیره، 
مدیران و کارکنان سازمان صورت نگرفته و بر اساس مصوبات 
ارکان باالدستی بوده است. به گزارش تسنیم، سازمان نظام 
مهندسی در واکنش به اظهارات منوچهر شیباني اصل كه در 
روز شنبه )دهم شهریور ماه( در نشستي خبري از پرداخت 
میلیوني به هیات مدیره سازمان نظام مهندسي خبرداده 
بود، توضیحاتي را در قالب جوابیه براي رسانه ها ارایه كرد. 
در جوابیه نظام مهندسي آمده اس��ت، کلیه فرآیندهای 
کاری و امور سازمان نظام مهندسی، از ابتدای دوره ریاست 
آقای مهندس خرم بر سازمان، ُمر قانون و بر طبق ضوابط و 
مقررات بوده است از این رو ایراد مطالبی کذب و بی اساس 

و غیرمستند از مصادیق بارز تشویش اذهان عمومی است.
همچنین این سازمان، از بدو تاسیس تاکنون، از یک ریال 
بودجه دولتی برخوردار نبوده و همواره به عنوان سازمانی 
تخصصی و حرفه ای، نقش اصلی را در ارتقای کیفیت ساخت 
و ساز و اعتالی دانش فنی مهندسان بر عهده داشته است.  
الزم به ذکر اس��ت که در راستای اتهام افکنی برخی افراد، 
هیچگونه پرداخت غیرقانونی و خ��ارج از روالی به رئیس، 
اعضای هیأت رئیسه، هیأت مدیره، مدیران و کارکنان سازمان 
صورت نگرفته است. این سازمان بر اساس مصوبات ارکان 

باالدستی و آئین نامه های مصوب و ضوابط و مقررات مالی و 
اداری و بر اساس ساختار سازمانی، میزان حقوق مسئوالن 
و کارکنان سازمان و مواردی نظیر حق جلسه و ... را تعیین 
كرده و از آن عدول نکرده است. دربخش دیگري از جوابیه 
نظام مهندسي آمده است كه بدیهی است در هر سازمانی 
امکان بروز تخلف وجود دارد و در حوزه بررسی تخلفات مالی، 
بررس��ی از پایین انجام می شود و هرآنکس که در ماجرای 
فساد دخیل بوده و اطالع داشته و دخالتی کرده است، توسط 
مراجع ذی صالح انتظامی و قضایی تحت پیگرد قرار گرفته 
و کسانی که اطالع و دخالتی نداشته اند مبرا می شوند. لیکن 
وزارتخانه کل سازمان را متهم نموده است و این نشان دهنده 
اهدافی غیر از اصالح است. قطعاً اگر وزارتخانه حساسیتی که 
روی این تخلف به خرج داده است را )که به نظر غیرعادی و 
غیر معمول می رسد( روی سایر فعالیت ها و امور وزارتخانه 
داشته باشد، جلوی بسیاری از فسادها گرفته می شود، اراده 
اصالحات و پیگیری و مقابله با فساد، بسی مایه خوشحالی 
اس��ت ولیکن از این برخوردها چنین نتیجه ای مس��تفاد 
نمی گردد. در جوابیه سازمان نظام مهندسي همچنین آمده 
است: امری که مدت ها در جریان بوده اما در مقطع بررسی 
صالحیت ها افشا و بزرگنمایی می شود و تخلف تعدادی از 
افراد به گونه ای طرح می گردد که گویی تمام سازمان فاسدند، 
جای سئوال دارد. الزم است تاکید شود، عزم جدی رئیس و 
اعضای هیئت مدیره بر پیگیری و برخورد قانونی و قضایی با 

متخلفان و از بین بردن زمینه ها و بسترهای وقوع تخلف وجود 
دارد و این سازمان با رسیدگی قاطعانه و پیگیری موضوع از 
طریق مراجع ذی صالح، نسبت به احقاق حقوق خود، ذره 
ای دریغ نخواهد ورزید و بی تردید در آینده ای نزدیک، اطالع 
رسانی مناسبی برای اطالع اعضای محترم که مالکان اصلی 

سازمان هستند، به عمل خواهد آمد.
عالوه براین موضع س��ازمان که به طور رسمی در نشست 
خبری ریاست س��ازمان مطرح شده است، پیگیر برخورد 
قاطع با متخلفان بوده است و در این زمینه خود را با وزارت 
محترم راه و شهرسازی در یک جبهه دیده است اما متاسفانه 
وزارتخانه و مدیرکل محترم ایشان اصرار دارد که وزارتخانه را 
در مقابل سازمان نشان دهد. متاسفانه بسیار پیش آمده است 
که یک مدیر در ساختار جمهوری اسالمی، چنان لطمه ای 
به اعتبار کشور و جامعه بزند که تمام دشمنان جمهوری 
اسالمی هم اگر بخواهند نمی توانند چنین آسیبی بزنند 
و جای بسی تعجب و نگرانی است که هنوز پس از سپری 
شدن ۴۰ سال از عمر انقالب این عناصر در ساختار جمهوری 
اسالمی جای دارند. گفتني است كه دوشنبه هفته گذشته 
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه با بیان 
این که آیین نامه کنترل ساختمان از دستور کار دولت خارج 
نشده است، گفت:وزیر راه و شهرسازی به موضوع تخلف مالی 
نظام مهندسی ساختمان تهران وارد شده و در آینده در این 

رابطه دستورات الزم را ابالغ می کند.

منطقه تهیه کند و به تصویب معاونت برسد تا به کمیسیون 
ماده 5 شهر تهران برود.

محمدسعید ایزدی، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری 
ایران در این جلسه، اعالم کرد: اولین تصمیم خروج اراضی 
حاشیه رودخانه رسه است و تامین نظریه طرح تفصیلی بر 
این منطقه است، همچنین پیشنهاد دوم این است که در 
مورد پهنه های2، ۳، 6 و 7 عینا با نظر کمیته فنی عمل شود.

این مقام مسئول همچنین در مورد حوزه 5 هم اعالم کرد: در 

مورد این پهنه، پیشنهاد شورای عالی شهرسازی و معماری 
این اس��ت که این پهنه را به عنوان پهنه هدف بازآفرینی 
تصویب کنیم و بازآفرینی این پهنه را مشمول استفاده از 

تسهیالت و بسته های تشویقی کنیم. 
طبق توافق کمیته فنی با تراکم 18۰ درصد از دکتر حناچی 
خواهش می کنیم که طرح ویژه ای با اصل حفاظت از بافت 
بومی منطقه تهیه کنند و به تصویب معاونت برس��د و به 

کمیسیون ماده 5 برود.



صنعت،معدن و تجارت14اخبار
تقاضاي هند براي افزايش 

مبادالت تجاري با ايران
تس�نيم|وزیر بازرگانی و صنعت هند، پیشنهاد 
دوبرابر ش��دن حجم مبادالت تج��اری ایران و هند 
طی ۵ س��ال آینده را مطرح كرد. به گفته یک مقام 
هندی، »س��ورش براپهو« وزیر بازرگانی و صنعت 
هند، پیشنهاد دو برابر شدن حجم مبادالت تجاری 
ایران و هند طی ۵ س��ال آینده را مطرح كرده است. 
این در حالي اس��ت كه حجم مب��ادالت تجاری دو 
کشور در حال حاضر به 13.8 میلیارد دالر می رسد.  
از سوي دیگر، وزیر بازرگانی و صنعت هند در دیدار 
با عباس آخون��دی، وزیر راه و شهرس��ازی ایران در 
دهلی نو، راه های گسترش تجارت و سرمایه گذاری 
میان دو کش��ور را مورد بحث قرار داد. وزیر بازرگانی 
و صنعت هند پس از مالق��ات با آخوندی در توییتر 
نوش��ت: »محور اصلی مذاکرات ما، گسترش روابط 
دوجانبه بین ایران و هند به فراتر از حوزه های انرژی 

و امنیت بود«. 

بی ثباتی قیمت مواد اولیه؛ 
دغدغه اصلی تولیدکنندگان 

پایگاه خبري اتاق اصناف ایران|عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس 
دغدغه های خود در خصوص بی ثباتی قیمت ها را 
بارها به دولت اعالم کرده و پیشنهادها و راهکارهایی 
نیز ارائه کرده اس��ت. در ش��رایط حاض��ر ثبات در 
تصمیم گیری ها از سوی دولت به آرامش بازار کمک 
می کند. سیدمهدی مقدس��ی افزود: بی ثباتی در 
تصمیم گیری ها به آشفتگی های بازار دامن می زند 
و دولت باید برای ایجاد آرامش در بازار ، ثبات قیمت ها 
را در دستور کار قرار دهد. او با بیان اینکه در حال حاضر 
دغدغه اصلی تولیدکنندگان بی ثباتی در قیمت مواد 
اولیه است، تصریح کرد: تولیدکنندگان نگران تامین 
مواد اولیه به میزان کافی هستند و نمی توانند با یک 

بهای ثابت مواد اولیه را تهیه کنند. 
 به گفته مقدسي، الزم است دولت در شرایط فعلی، 
نرخ مشخصی برای مواد اولیه تولید به مدت ۲ سال 
اعالم و اگر قیمت مواد اولیه در این مدت افزایش یافت، 
مابه التفاوت را بپردازد و اگر هم قیمت پایین تر آمد 
که به آرامش بازار و کاهش قیمت ها کمک می کند. 
او افزود: بی ثباتی قیمت ها در بازار و تغییرات مکرر 
آشفتگی خاصی را ایجاد کرده و برخی سوء مدیریت ها 
مشکالتی را به وجود آورده است؛ به خصوص در بازار 
خودرو که ش��اهد آشفتگی و حباب باالی قیمت ها 

هستیم  . 
او همچنین اظهار کرد: کاهش نرخ سود تسهیالت 
س��ود بانکی در حوزه تولیدات صنعتی و کشاورزی 
ضروری اس��ت؛ اگر بانک ها توان کاهش نرخ س��ود 
تسهیالت را ندارند، دولت با پرداخت مازاد سود بانکی 
در قالب یارانه وام، به واحدهای تولیدی کمک کند تا 
تولیدکنندگان بتوانند با دریافت وام ارزان، هزینه های 
تولید را کاهش داده و تولیدات خود را با قیمت مناسب 

روانه بازار مصرف کنند.

گزارش شريعتمداري به 
ريیس جمهور از وضعیت بازار

وزارت صنعت، مع�دن و تجارت|وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، گزارش عملكرد مبارزه با قاچاق كاال 
در سطح عرضه طي مرداد ماه را به رییس جمهور ارایه 
داد. بر اساس این گزارش تعداد ۶۲۹ 3۲ مورد بازرسي 
از مراكز خرد و كالن در سطح عرضه صورت گرفته 
و از این ناحی��ه ۹۷۵ پرونده تخلف به ارزش بیش از 
1۶8 میلیارد ریال تشكیل و براي رسیدگي به مراجع 
قضایي ارسال شده است. همچنین در بازه زماني مورد 
اشاره، استان تهران با 8۲1‚۵ مورد بازرسي، استان 
هرمزگان با 1۵۶ مورد تشكیل پرونده و استان البرز با 
بیش از ۷8 میلیارد ریال ارزش كاالي قاچاق مكشوفه، 

باالترین عملكرد را در بین استان ها داشته اند. 
بیشترین ارزش ریالي كاالهاي قاچاق مكشوفه نیز 
به ترتیب مرتبط با گروه هاي وس��ایل نقلیه زمیني، 
اج��زاء و قطعات آنها ب��ا ۷۰.۲ میلیارد ری��ال، لوازم 
خانگي با 3۶.۶ میلیارد ریال، مواد خوراكي وصنایع 
غذایي با 3۴.۷ میلیارد ریال، سیگار، توتون، تنباكو و 
محصوالت دخاني با ۵.۲ میلیارد ریال و انواع پارچه با 

۴ میلیارد ریال است.

تعريف حدود جرايم براي 
كارت بازرگاني

تسنيم|معاون رییس قوه قضاییه در بخشنامه اي با 
استناد به موادي از قانون صادرات و واردات و تشدید 
مجازات مرتكبان ارتشا، اختالس و كالهبرداري، خرید 
و فروش كارت بازرگاني را جرم، و انتقال آن در دفاتر 

اسناد رسمي را ممنوع اعالم كرد.
در این بخشنامه با اشاره به اینكه برخي از دارندگان 
كارت بازرگاني از طریق تنظیم سند رسمي در دفاتر 
اسناد رس��مي با عناوین صلح، هبه، وكالت بالعزل 
با حق توكیل و نظایر آن مب��ادرت به واگذاري حق 
استفاده از كارت هاي مذكور به دیگران مي كنند، و 
همچنین با استناد به آیین نامه اجرایي ماده 1۰ قانون 
مقررات ص��ادرات و واردات كه بر عدم حق واگذاري 
كارت بازرگاني به غیر تأكید دارد، تصریح شده است 
كه »دفاتر اسناد رسمي مجاز به تنظیم سند رسمي 
كه منجر به نقل و انتقال كارت بازرگاني یا واگذاري 
حق استفاده از مزایاي كارت هاي مذكور به غیر دارنده 

كارت در قالب هر یك از عقود، نیستند«.
همچنی��ن محمدباقر الف��ت، مع��اون اجتماعي و 
پیش��گیري از وقوع جرم قوه قضایی��ه در نامه اي به 
فرود عسكري مدیركل گمرك ایران، با تأكید بر اینكه 
حق استفاده از كارت بازرگاني، قائم به شخص است، 
گفته اس��ت: »چنانچه ترخیص كاال منوط به ارایه 
كارت بازرگاني به عنوان یكي از اسناد مثبته است، از 
پذیرش ارایه دهندگان كارت هاي مذكور كه به اشكال 
مختلف )صلح، هبه، وكالت بالعزل با حق توكیل و...( 
به اقتصاد كشور لطمه جدي وارد مي سازند، خودداري 

به عمل آید«.

»تعادل«ازدامنهقيمتيانواعسيگارهايرسميوقاچاقدربازارگزارشميدهد

انفجار قيمتي در بازار سيگار
تعادل| فرشته فریادرس|

»گ�ران ام�ا مض�ر.« برندهایي كه خریدش�ان 
ضرورتي ندارد اما مش�تري دارد. »سيگار« این 
محصول مضر اما گران این روزها شرایط عجيب 
وغریبي را در بازار تجربه مي كند؛ چراكه قيمتش 
در ه�ر محل�ه اي از پایتخت، متفاوت اس�ت. از 
آن سو، نبود نظارت در بازار انواع برندهاي رسمي 
و قاچاق سيگار، بر طبل گراني اش بيشتر مي كوبد. 
اما نبود نظارت از س�وي نهاده�اي ذي ربط و كم 
توجهيها به چنين تجارت پرسودي موجب شده 
تا عرضه كنندگان و واسطه گران پول هاي مفت 
وكالني را به جيب بزنند. بطوریكه مشاهده عيني 
خبرنگار »تع�ادل« از بازار این محصول نش�ان 
مي دهد، هر بسته سيگار در خرده فروشي ها با 
قيمتي دو براب�ر و حتي بيش از چند برابر قيمت 
مصوب سال 97 به مشتریان عرضه مي شود. بطور 
مثال سيگار »وینس�تون« كه قيمت مصوب آن 
براي سال 97 برابر 5500 تومان لحاظ شده اكنون 
با قيمتي حدود 10 هزار تومان به فروش مي رسد 
یا برند »مارلبرو« كه به صورت غيررس�مي وارد 
كشور مي ش�ود، قيمت مصوب آن بين 18 تا 23 
هزار تومان لحاظ شده كه در حال حاضر در بازار 
با قيمتي حدود 32 هزار تومان به فروش مي رسد. 
اما چرا سيگار گران شده و پشت پرده این گراني ها 
چيست؟ عرضه كنندگان این محصول در بازار از 
 فاكتورهاي مهمي سخن گفتند. اما شاید بتوان

»نوس�ان بازار دالر، نبود نظارت، عدم تخصيص 
ارز به م�واد اوليه تولي�د این محص�ول، انتقال 
س�يگارهاي خریداري شده به پس�توها، ورود 
پول هاي سرگردان به خرید سيگار توسط افراد 
غير مرتبط و ..« را در التهابات قيمتي بازار سيگار 

اثرگذار عنوان كرد. 

  قیمت ها چه مي گويند؟
اضافه ش��دن بند جنجال برانگیز الحاقي ۷ به تبصره 
۶ الیح��ه بودجه توس��ط مجلس ش��وراي اس��المي 
درخصوص اخذ عوارض سیگار، موجبات جهش قیمت 
خرده فروشي هر نخ سیگار تولید داخل و سیگار وارداتي 
از ابتداي س��ال 13۹۷ را به دنبال داشت. به طوري كه 
بازار این محصول در اواخر سال 13۹۶ دچار آشفتگي 
در زمینه قیمت فروش شد. با خبر افزایش قیمت سیگار 
كه از اواخر سال گذشته با توجه به الیحه بودجه سال 
13۹۷ مطرح شد، شاهد افزایش قیمت این محصول 
توسط توزیع كننده ها بودیم. اما با شروع سال جاري و 
پس از اتفاقات اخیري كه در اقتصاد كش��ور رخ داده، 
دامنه التهابات بازار این محصول شدیدتر شد؛ به نحوي 
كه اكنون شاهد نوس��ان در سطح عرصه محصوالت 
دخاني در بازار هس��تیم. اگرچه این آشفتگي در بازار 
عرضه محصوالت دخاني چندماهي است كه دامنگیر 
مصرف كنندگان شده، اما هیچ نهاد نظارتي تاكنون به 
صورت جدي نسبت به سودجویي دالالن و واسطه ها 
ورود نكرده و آنها نیز به راحتي سود حاصل از خرید و 

فروش سیگار را به جیب مي زنند. 
البته اواسط خرداد ماه س��ال جاري بود، كه بر اساس 
موضوع ماده ۲۲ و ۵3 قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، 
قیمت خرده  فروشي ۶۲ برند س��یگار در سال جاري 
اعالم شد. بر این اس��اس قیمت هر نخ سیگار موجود 
در ب��ازار از ۷۵ تا ح��دود 11۵۰ تومان اس��ت و كلیه 
محصوالت دخاني عرضه شده در سطح بازار باید قیمت 
خرده فروشي تعیین ش��ده اي داشته باشند. از آن سو، 
ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز در سال جاري 
فهرست قیمتي 3۲ برند قاچاق سیگار را نیز منتشر كرد 
كه برندهایي چون »پلیژر، المبورگیني، انواع ویكتوري، 
كینگ دام، كاپیتان بلك، منچستر، دانهیل، رویال ۵، 
ال ۵، وست، س��یگارت 3۰3، سناتور مقوایي، سناتور 
 Super( قوطي فلزي، میكادو، مور، میامي، الگانس
GRAND( س��وپرگراند، ان��واع ریچموند، مكبث، 
دیویدف، اس اسSafari star، مادوكس، مراد، انواع 
ریو، مهر، ناپل��ي، برلیانت، مارلبرو )فیلتر پالس، قرمز 
بلند، سفید اس��موك(، مارلبرو قرمز كوتاه، سایر انواع 

مارلبرو و..« را در بر مي گیرد. 

  چرا گران شد؟ 
اما مش��اهدات عیني م��ا از عرضه س��یگار در بازار چه 
مي گوید؟ به منظور بررسي قیمت انواع برندهاي مجاز 
و قاچاق سیگار، س��ري به بازار این محصول زدیم تا در 
گفت وگو با عرضه كنندگان دامنه قیمتي این كاال را در 
شرایط كنوني بازار جویا شویم. مشاهدات عیني خبرنگار 
»تعادل« از بازار این محصول نشان مي دهد، هر بسته 
سیگار در خرده فروشي ها با قیمتي دو برابر و حتي بیش 
از چند برابر قیمت مصوب سال ۹۷ به مشتریان عرضه 
مي شود. بطور مثال سیگار »وینستون« كه قیمت مصوب 
آن براي سال ۹۷ برابر ۵۵۰۰ تومان لحاظ شده اكنون با 
قیمتي تا 1۰ هزار تومان به فروش مي رسد. از آن سو، برند 
»مارلبرو« كه به صورت غیررسمي وارد كشور مي شود، 
قیمت مصوب آن بین 18 تا ۲3 هزار تومان لحاظ شده 
كه در حال حاضر در بازار با قیمتي حدود 3۲ هزار تومان 
به فروش مي رسد )در ادامه گزارش، فهرست كامل انواع 
برندهاي سیگار و تفاوت قیمت مصوب خرده فروشي 
با قیمت هاي عرضه ش��ده در بازار در جداولي جداگانه 

آورده شده است.( 
وقت��ي از عرضه كنن��دگان س��یگار در م��ورد تفاوت 
قیمت ه��اي مصوب س��ال ۹۷ و آنچه در ب��ازار عرضه 
مي شود، س��وال مي پرس��م؛ خیلي صریح مي گویند: 
افزایش دو تا چند برابري. وقتي از آنها در مورد این جهش 
قیمتي یا همان گرانفروشي سوال مي پرسم با پاسخ هاي 
متفاوتي روبرو مي شود. اما شاید نخستین سیگنالي كه 
بازار این محصول به آن واكنش نشان داده و موجب شده 

تا قیمت هایش را باالببرد؛ نرخ دالر است. یعني در پرس 
وجوهایم به این مي رسم كه بازهم پاي این پول كاغذي 
قدرتمند در میان است. عرضه كنندگان در توضیح این 
فاكتور اثر گذار بر قیمتها به »تعادل« مي گویند: طبیعي 
است كه بازار سیگار مثل س��ایر محصوالت در شرایط 
كنوني، متاثر از نرخ دالر باشد. بنابراین وقتي بازار ارز دچار 
التهاب مي شود، دامنه آن به بازار سیگار هم میرسد. بنابه 
اظهارات آنها، وقتي ۷۰ درصد مواد اولیه مورد استفاده 
در تولید مواد دخاني وارداتي هس��تند كه طي ماه هاي 
گذشته ارزي دریافت نكرده اند، از این رو، عدم تخصیص 
ارز به مواد اولیه مورد استفاده در تولید سیگار كه شامل 
كاغذ س��یگار، فویل آلومینیومي، نوار دو میلي متري و 
توتون بریده شده است، بازار قیمتي این كاال را با چالش 
مواجه كرده است. صحبت هاي گویاي این است وقتي 
كه در چنین شرایطي كه تولیدكنندگان نمي توانند مواد 
اولیه خود را وارد كنند و تولید داشته باشند؛ در عین حال 
بازار به سمت افزایش قاچاق رفته تا سودجویان سیگار 
را با قیمت و كیفیتي پایین تر ب��ه بازار عرضه كنند. در 
همین رابطه، رییس هیات مدیره انجمن تولیدكنندگان، 
واردكنندگان و صادركنندگان محصوالت دخاني، نیز با 
اشاره به اینكه قیمت دالر در سال گذشته حدود 3۴۰۰ تا 
۴۲۰۰ تومان بود اما در سال جاري به حدود 8۰۰۰ تومان 
در سامانه نیما افزایش یافته است، این را نشانه رشد 1۰۰ 
درصدي قیمت مي داند كه در حوزه محصوالت دخاني 

كه ۷۰ تا 8۰ درصد مواد اولیه وارداتي است. 
 اما از آن س��و، فروش��ندگان دیگري ه��م بودند كه در 

گفت وگو ب��ا ما این فاكت��ور دالر را در بازار قیمتي دالر 
بي اثر مي دانس��تند. به گفته آنه��ا، دالر بهانه اي بیش 
نیست تا عمده فروش��ان كاالیشان را با قیمت باالتري 
در این آشفتگي هاي اقتصادي آنهم بدون هیچ نظارتي، 
عرضه كنن��د. البت��ه »تحریم ها« مس��اله اي دیگري 
 اس��ت كه برخي فروش��ندگان آن را مورد اش��اره قرار 
دادند. بنابه توضیحات آنها، بازگش��ت دوباره تحریم ها 
موجب ش��ده، تا در تهیه مواد اولیه تولید پاكت سیگار 
نه خود محصول، تولیدكنندگان با چالش جدي مواجه 
شوند. همین امر موجب كاهش عرضه و از آن سو گراني 

انواع برندهاي سیگار شده است 
در این میان عامل دیگري وجود دارد، كه موجب افزایش 
قیمت سیگار و فروش آن با رقمي بیشتر از قیمت درج 
شده روي پاكت ها آن شده است. حال از آنجایي كه سیگار 
جزو كاالهایي است كه مشمول قیمت گذاري نمي شود، 
اما ستاد تنظیم بازار در بهمن ماه سال 13۹۶ اعالم كرد 
كه هیچ كاالیي تا پایان فروردین ماه سال 13۹۷ نباید 
افزایش قیمتي داشته باشد، اماافزایش قیمت سیگار در 
اواخر سال 13۹۶ توسط توزیع كننده ها كلید خورد و آنها 
با احتكار این محصول دخاني موجب آشفتگي در بازار 
قیمت سیگار شدند. احتكار توزیع كنندگان موجب شد 
تا عرضه سیگار در سطح بازار كاهش یابد و همین مساله 
موجب گراني ش��ود. پس از آن با توجه به اینكه تعادل 
بازار به هم خورده بود تولیدكنندگان تصمیم گرفتند 
تا قیمت ها را افزایش دهند تا ش��اید عرضه كنندگان از 
احتكار خودداري كنند و مجددا تعادل به بازار بازگردد؛ 

مساله اي كه تا حدودي تاثیرگذار بود اما نتوانست موجب 
جلوگیري از افزایش قیمت سیگار شود. موضوعي كه 
احتكاركنندگان س��یگار به دنبال آن بودند این بود كه 
با عدم فروش كارتون هاي س��یگار خریداري ش��ده از 
تولیدكنندگان بود تا با آغاز سال 13۹۷ سود دوبرابري را 
به علت افزایش قیمت ها به جیب بزنند. به نظر مي رسد، 
با توجه به شرایطي كه پیش از آغاز سال به وجود آمد و 
بازار از افزایش قیمت ها در سال 13۹۷ مطلع شد، برخي 
با خرید سیگار و احتكار آن قصد داشتند كه با آغاز سال 
جاري سود هاي كالني را به جیب بزنند؛ بنابراین پول هاي 
سرگردان به حوزه دخانیات آمد و در این راستا نه تنها 
نظم بازار به هم ریخت بلكه مصرف كننده و تولید كننده 
آسیب دیدند و در این بین تنها سودجویان منتفع شدند.

ام��ا اتفاقي كه به گفت��ه فعاالن این ح��وزه در بازار این 
محصول رخ مي دهد، اینكه در این شرایط، قاچاق سیگار 
مشابه تولید داخلي در بازار جایگزین مي شود. به گفته 
آنها، زماني كه به ازاي هر كارتن سیگار داخلي ۷۵ هزار 
تومان، هر كارتن سیگار برند خارجي تولید داخل ۲۵۰ 
هزار تومان و هر كارتن سیگار وارداتي ۶۰۰ هزار تومان 
عوارض تعیین مي شود، بنابراین سودجویان از شرایط به 
وجود آمده حداكثر استفاده را مي برند و دست به قاچاق 
سیگار مي زنند؛ چرا كه شرایطي توسط تصمیم گیران 
به وجود آمده كه هر فردي را تحریك مي كند تا با خرید 
و فروش س��یگار در بازار س��ود كالني به جیب بزند. در 
همین رابطه رییس هیات مدیره انجمن تولیدكنندگان، 
واردكنن��دگان و صادركنندگان محص��والت دخاني، 
در گفت وگ��و با ایس��نا از ورود پول هاي س��رگردان به 
خرید سیگار توسط افراد غیر مرتبط مي گوید. به گفته 
محمدرضا تاجدار، س��یگار از كاالي مصرفي به كاالي 
سرمایه اي تغییر پیدا كرده و برخي افراد براي حفظ ارزش 
پول خود شروع به خرید سیگار و انبار آن كرده اند، افراد 
غیر مرتبطي كه فاصله عرضه و تقاضا را افزایش داده اند 
و اساس��ا كنترل بازار از دست رفته است، چراكه همین 
افراد مي توانند قیمت ها را كنترل كنند. او التهاب در بازار 
محصوالت دخاني را به انتقال سیگارهاي خریداري شده 
نیز نسبت مي دهد و مي گوید: قیمت عرضه شده توسط 
واحدهاي فروش با قیمت درج ش��ده روي پاكت هاي 
سیگار متفاوت است واكنون شاهد پدیده اي هستیم كه 
بر اساس آن، سود حاصل از این تعارض به جیب دالالن 

و محتكران سیگار مي رود. 

  چه بايد كرد؟ 
اما مساله اي دیگر كه باید مورد توجه قرار گیرد، اینكه 
شبكه توزیع سیگار الیه هاي مختلفي دارد؛ الیه نخست 
تولید كنندگان و عمده فروش��ان اصلي وفرعي را در بر 
مي گیرد، اما در الیه بعدي خرده فروشان هستند. نظارت 
در الیه اولیه به صورت حداكثري است اما در الیه هاي 
بعدي این نظارت كمتر و ضعیف است. از این رو، طبیعي 
اس��ت كه دالالن و واس��طه گران از این موضوع به نحو 
مطلوب اس��تفاده مي كنند. حتي تلخ ماجرا آنجاست 
بس��یاري از واحدهاي خرده فروش��ي كه حتي مجوز 
عرضه ندارند، درغیاب دستگاه هاي نظارتي با هرقیمتي 
كه دلشان بخواهند سیگار را به فروش مي رسانند فعاالن 
این حوزه بر این باورند كه بطور حتم تولیدكنندگان راغب 
به افزایش قیمت سیگار در بازار نیستند و در شرایط فعلي 
روي نقطه س��ر به سر و حتي در حال زیان دهي امورات 
خود را سپري مي كنند. اما از نگاه آنها آنچه رخ مي دهد 
مربوط به بازار توزیع است و در صورت تامین منابع ارزي 
بطور حتم حباب دخانیات خواهد شكست و قیمت ها 
واقعي مي ش��ود. اما فروش بدون ضابطه و عدم دخالت 
دستگاه هاي نظارتي در چنین شرایطي موجب شده تا 
عرضه كننده سیگار بدون هیچ حساب وكتابي، اقدام به 

عرضه و فروش سیگار كند.
با این چنین وضعیتي، وظیفه دس��تگاه هاي نظارتي 
درخصوص كنترل عرضه در س��طح بازار و نظارت بر 
قیمت فروش عرضه كنندگان چگونه باید باشد؟ به نظر 
مي رسد، مركز برنامه ریزي و نظارت بر دخانیات كشور 
كه زیرنظ��ر وزارت صنعت، مع��دن و تجارت فعالیت 
مي كند، تعزیرات و نیز سازمان حمایت مصرف كنندگان 
و تولید كنندگان باید در این رابطه ورود كرده و نسبت 

به كنترل قیمت ها اقدام كنند.
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  اضاف�ه ش�دن بن�د جنجال برانگي�ز 
الحاقي 7 به تبصره ۶ الیحه بودجه توسط 
مجلس شوراي اسالمي درخصوص اخذ 
عوارض س�يگار، موجبات جهش قيمت 
خرده فروشي هر نخ سيگار توليد داخل 
و س�يگار وارداتي از ابتداي سال 1397 
را به دنب�ال داش�ت. به طوري ك�ه بازار 
این محصول در اواخر س�ال 139۶ دچار 

آشفتگي در زمينه قيمت فروش شد.
 ب�ا خب�ر افزایش قيم�ت س�يگار كه از 
اواخر س�ال گذش�ته با توجه ب�ه الیحه 
بودجه س�ال 1397 مطرح ش�د، شاهد 
افزای�ش قيم�ت ای�ن محصول توس�ط 
توزیع كننده ها بودیم. اما با شروع سال 
جاري و پ�س از اتفاقات اخي�ري كه در 
اقتصاد كش�ور رخ داده، دامنه التهابات 

بازار این محصول شدیدتر شد.

برش قيمت هر پاكتعالمت تجاری )برند(
 در بازار )تومان(

قيمت  مصوب
 هر پاكت )تومان(

1۶0.00014.535کاپيتان بلک

100.0005.010دانهيل

45.00010.725سناتور مقوایی

98.0001۶.440سناتور قوطی فلزی

110.00014.535مور

)Safari star(95.0005.9۶2اس اس

45.000۶.915مادوکس

32.0005.010ناپلی

23.00023.107مارلبرو) فيلتر پالس، قرمز بلند، سفيد اسموک(

17.00020.250مارلبرو قرمز کوتاه

1۶.00018.345 تا 32.000 سایر انواع مارلبرو

قيمت هر پاكتعالمت تجاری )برند(
 در بازار )تومان(

قيمت مصوب 
قيمت هر پاكتعالمت تجاری )برند(هر پاكت  )تومان(

 در بازار )تومان(
قيمت مصوب 

قيمت هر پاكتعالمت تجاری )برند(هر پاكت  )تومان(
 در بازار )تومان(

قيمت مصوب 
هر پاكت  )تومان(

بهمن )کتابی، سوپر اسليم آبی، نانو مشکی، 25.000۶.000وینستون اکس اس دابل
8.5004.500اسه )آبی، سبز(4.5002.200التراالیت(

5.0004.000سيما بلند)کالسيک(4.5001.800بهمن )سافت، هارد(10.0005.500انواع وینستون

5.0003.500سيما معمولی2.5001.500انواع زیکا8.0004.500انواع  کمل

5.0004.000انواع زست3.5002.000تی فور) T4(7.0003.500انواع  مگنا

2.0002.500انواع پين3.5002.000هما فيلتردار4.5003.000انواع مونت کارلو

3.5003.000ميالنو فن پک )سفيد، مشکی(1.7001.500کاسپين5.0002.500انواع اونيکس

3.5002.500ميالنو فن پک )آبی، سبز(2.5001.500انواع فروردین4.5002.000انواع ساتر

4.0002.800ميالنو)سوپر اسليم آبی، نقره ای(5.0001.500سيگارت 5.5003.00057انواع جی وان

4.5002.500موند )مشکی، آبی(3.5002.000انواع بيستون8.5004.500کنت)قرمز، اچ دی آی4و8 و۶، کنت 1، 4و8 و کنت نانو تک(

5.0002.000موند تاچ5.7002.000انواع امگا8.5005.000کنت سویچ و دابل کپسول

3.5002.000اسکار) OSCAR (3.5002.000انواع مدرن5.5002.500انواع مونتانا)طالیی، نقره ای(

3.5001.500پرزیدنت3.0002.000انواع آمور5.0003.000انواع پال مال

3.5002.000ام ام ) MM (8.5005.500اسه طالیی12.0007.000انواع دانهيل

4.5002.000افایر10.0005.000اسه )مشکی، نقره ای(4.5002.500بهمن سوپر اسليم مشکی، متوسط )طرح ریه(



اخبار 15 انرژي
تهران؛ آماده تامين نيازهاي 

انرژي پاكستان
شانا|س��فير اي��ران در پاكس��تان در همايش 
بين الملل��ي »الزام ه��ا و نيازه��اي ژئوپليتيك 
پاكستان« در شهر اسالم آباد، با تشريح اهميت 
طرح انتقال گاز ايران به پاكس��تان موس��وم به 
آي پي گفت: عملي ش��دن اين ط��رح مي تواند 
تغييرات اساس��ي در اقتصاد پاكستان به همراه 

داشته باشد.
مهدي هنردوس��ت با تش��ريح سياس��ت هاي 
زورگويانه امريكا عليه ايران در اعمال تحريم هاي 
غيرقانوني افزود: خط انتقال گاز ايران به پاكستان 
در چارچوب تحريم هاي امريكا عليه ايران نيست.

وي همچنين با ب��ه فال نيك گرفتن آغاز به كار 
دولت جديد به رهبري عمران خان در پاكستان 
تصريح كرد: عملياتي شدن خط لوله گاز بين دو 
كشور، مي تواند مشكالت زيادي از دوش دولت 

جديد پاكستان بردارد.
هنردوست با بيان اينكه عملياتي شدن خط لوله 
گاز ايران و پاكس��تان مي تواند هزاران شغل در 
پاكستان ايجاد كند، عنوان كرد: دولت جديد بايد 
از فرصت جديد استفاده كند و ايران نيز همانند 
گذشته آماده است تا مردم پاكستان را در فوايد 

حاصل از اين طرح بزرگ سهيم كند.

مكزيك به دنبال افزايش 
صادرات نفت

شانا|آندرس مانوئل لوپز ابرادور اعالم كرد كه 
انتظار مي رود توليد نفت اين كشور تا پايان دوره 
رياست جمهوري، از سطح كنوني يك ميليون و 
۸۰۰ هزار بشكه در روز، به ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار 

بشكه در روز برسد.
به گ��زارش رويت��رز وي همچني��ن اعالم كرد 
ك��ه مزايده هاي جديد براي حف��اري چاه هاي 
نف��ت در مكزيك ك��ه در هفته گذش��ته اعالم 
شدند، در ميدان هاي متعلق به شركت دولتي 
پيمكس و همچنين در آب هاي كم عمق انجام 

خواهند شد.
توليد نفت ش��ركت دولت��ي پيمكس مكزيك 
اكنون به پايين ترين حد خود در چند دهه اخير 
رسيده و ۶ پااليشگاه نفت اين شركت تنها با ۴۰ 
درصد ظرفيت خود توليد مي كنند و اين مساله، 

نياز به واردات سوخت را افزايش مي دهد.
لوپز اوبرادور كه از ماه دس��امبر امسال فعاليت 
خود را به عنوان رييس جمهوري جديد مكزيك 
آغاز مي كند، بارها از اقدام دولت پيش��ين براي 
اجازه حضور بخش خصوص��ي به صنعت نفت 

مكزيك انتقاد كرده بود.

آغاز عرضه مجدد بنزين سوپر 
از اول مهر

تسنيم|سخنگوي كميسيون انرژي مجلس با 
اشاره به عدم عرضه بنزين سوپر در جايگاه هاي 
سوخت، اظهار كرد: دو هفته آتي اوج سفرهاي 
تابستاني در كش��ور است كه شايد به اين دليل 
بنزين سوپر در كشور عرضه نشده باشد. احتماال 
پس از اين دو هفت��ه و از ابتداي مهرماه عرضه 
مجدد بنزين س��وپر در جايگاه هاي س��وخت 

آغاز مي شود.
اس��داله قره خاني با بيان اينكه اگ��ر در مهرماه 
بنزين سوپر در جايگاه هاي سوخت عرضه نشود 
جاي سوال دارد، افزود: اگر ميزان مصرف بنزين 
با كاهش سفرها كمتر شود، توليد بنزين سوپر 

از سر گرفته مي شود.
وي با بيان اينكه روزانه بين ۲ تا 3 ميليون ليتر 
بنزين سوپر مصرف مي شود، تصريح كرد: توليد 
5 ميلي��ون ليتر بنزين يورو ۴ مع��ادل توليد 3 
ميليون ليتر بنزين سوپر است، بنابراين حدود ۲ 
ميليون ليتر از اين طريق صرفه جويي مي شود. 
قره خان��ي با تاكيد ب��ر اينكه زمان��ي كه مقدار 
مصرف بنزين كاهش و توازني بين توليد و تقاضا 
ايجاد ش��ود توليد بنزين س��وپر آغاز مي شود، 
افزود: اولويت نخست اين است كه ابتدا مصرف 
بنزين داخلي مردم از توليد داخل تامين شود و 

سپس به فكر تامين بنزين سوپر باشيم.

توقف اجراي 300 قرارداد 
جاري صنعت برق

باش�گاه خبرنگاران جوان|عليرضا كالهي 
رييس هي��ات مديره س��نديكاي صنعت برق 
ايران با اش��اره به افزايش هزينه هاي توليد برق 
در كش��ور، اظهار كرد: با افزاي��ش قيمت مواد 
اوليه، عايق هاي فشار قوي، عايق هاي ترانس و 
مشكالت فعاالن حاضر در اين بخش براي تامين 
نياز هاي خ��ود، قرار بر تامين منابع مالي از بازار 
ثانويه شد، اما به دليل عدم تخصيص مناسب ارز 
در اين بازار قيمت مواد اوليه افزايش چشمگيري 

داشته است.
رييس هيات مديره سنديكاي صنعت برق ايران 
با بيان اينك��ه قرارد ادهاي وزارت نيرو با بخش 
خصوصي نياز ب��ه تعدي��ل دارد، تصريح كرد: 
با جهش قيمت ارز، ادامه 3۰۰ قرارداد منعقد 
ش��ده مابين بخش خصوص��ي و وزارت نيرو به 
ارزش ۲ هزار ميليارد تومان متوقف شده است 
كه با توجه به دو برابر ش��دن هزينه ها و به تبع 
آن افزايش تعداد قرارد اده��ا اين رقم به ۶ هزار 

ميليارد تومان مي رسد.
رييس هيات مديره سنديكاي صنعت برق ايران 
با اشاره به سياس��ت دولت براي ارايه يارانه برق 
بيان كرد: در صورتي ك��ه دولت در پي كنترل 
قيمت برق و جلوگبري از افزايش آن است، بايد 
ورودي هاي اين صنع��ت را نيز با قيمت دولتي 
تامين كن��د.در غير اين ص��ورت، قيمت برق را 

آزاد اعالم كند.

»تعادل« در گفت وگو با مديرعامل گاز پارس، سرنوشت سكوي فشارافزاي فاز 11 را بررسي كرد

دهلي نو هزينه نقل و انتقال نفت امريكا را به صرفه نمي داند

طرح پايه سكوي تقويت فشار در دست ايران است

سكوي توتال در فاز 11 ماند

هند پيشنهاد جايگزيني نفت امريكا با ايران را رد كرد

گروه انرژي| نادي صبوري |
1۲ تير ماه سال گذشته زماني كه شركت ملي 
نفت طرح توس�عه فاز 11 پ�ارس جنوبي را به 
كنسرس�يوم تحت رهبري شركت فرانسوي 
توتال س�پرد، از هم�ان ابتدا عنوان ش�د كه 
انگي�زه اصلي از چني�ن ق�راردادي طراحي 
»س�كوهاي تقويت فش�ار« از س�وي توتال 
ب�راي ف�از 11 پارس جنوبي اس�ت ك�ه مانند 
ديگر فازهاي اين مي�دان عظيم گازي، بطور 
طبيعي در سال هاي پيش رو دچار افت فشار 
مي ش�وند. بخش دوم طرح توس�عه فاز 11 از 
همان زمان طراحي س�كوي »فش�ارافزايي« 
براي اين ميدان گازي عنوان شد كه تكنولوژي 
پيچي�ده و منحص�ر ب�ه ف�ردي را الزم دارد. 
ش�ركت توتال اخيرا به صورت رسمي اعالم 
كرد كه از پروژه طرح توس�عه ف�از 11 بيرون 
خواهد رفت. اما اين موض�وع تاكنون مطرح 
نش�ده بود كه اين غول فرانس�وي در حدود 
يك س�ال حضور خود در ايران چه بخشي از 
كار را پيش برده اس�ت؟ محمد مش�كين فام 
مديرعامل شركت نفت و گاز پارس به »تعادل« 
خب�ر داده اس�ت ك�ه خوش�بختانه طراحي 
سكوهاي فشارافزايي توسط توتال تمام شده 
و اي�ران طرح ه�اي اين س�كوها را در اختيار 
دارد. اتفاقي كه باعث مي ش�ود مش�كين فام 
تاخير در پروژه را بعيد بداند. در گزارش پيش 
رو به اين موضوع پرداخته ايم كه سرنوش�ت 
سكوهاي فش�ارافزايي و موضوع افت فشار 
مخازن گازي پارس جنوبي در دوران پيش رو 

چه خواهد بود؟ 

اوايل تير ماه سال گذش��ته، ايران قراردادي بسيار 
مهم را با كنسرسيومي متشكل از شركت فرانسوي 
توتال، شركت چيني سي ان پي سي و شركت ايراني 
پتروپارس به امضا رس��اند. اين قرارداد دال بر طرح 
توس��عه فاز ۱۱ پارس جنوبي )دومين ميدان گازي 
بزرگ جهان( بوده و ارزش آن ۴.۸ ميليارد دالر بود. 
غول فرانسوي با در دس��ت داشتن 5۰.۱ درصد كه 
اصطالحا س��هام مديريتي محس��وب مي شود ليدر 
كنسرس��يوم محسوب مي شد و س��ي ان پي سي و 
پتروپ��ارس به ترتيب 3۰ درص��د و ۱۹.۱ درصد در 

پروژه قدرالسهم داشتند. 
مس��ووالن وزارت نفت پيش تر عن��وان كرده بودند 
كه تمامي مخ��ازن گاز ايران، پ��س از طي دوره اي 
در حدود ۱۰ س��ال، با افت فش��ار مواجه مي شوند. 
اين افت فش��ار بر تولي��د تاثير گذاش��ته و نيازمند 

راهكارهايي مختلف است.
۱۸ آبان ۹5 زماني كه موافقتنامه اصولي طرح توسعه 
فاز ۱۱ بين ايران و كنسرسيوم بسته شد، بيژن زنگنه 
وزير نفت ايران عنوان كرد كه طرح توسعه فاز ۱۱، 
نخستين طرح در كل منطقه به منظور افزايش فشار 
گاز به حساب مي آيد و با اجراي اين طرح ايران وارد 
فاز ۲ عس��لويه براي افزايش برداشت و جلوگيري از 
افت فش��ار گاز در ۲7 فاز ديگر خواهد ش��د. در آن 
زمان محمد مش��كين فام مديرعامل شركت نفت و 
گاز پ��ارس عنوان كرد كه هنوز قطر نيز اين پروژه را 

در ميدان گازي خود انجام نداده است. 

  توتال رفت، افزايش فشار چه مي شود؟ 
دونالد ترامپ رييس جمه��وري اياالت متحده ۱۸ 
ارديبهش��ت س��ال جاري در اقدامي كه ايران آن را 
»غيرقانوني« و بر خالف تعهدات بين المللي مي داند 
از برجام خارج شد. شركت توتال بالفاصله بعد از اين 
اقدام امريكا اعالم كرد كه حضورش در طرح توسعه 
فاز ۱۱ آن هم در قالب رهبر كنسرسيوم در صورت 
عدم دريافت معافيت از دولت اياالت متحده ممكن 
نخواهد بود. در نهايت ۲۹ تير ماه س��ال جاري بيژن 

زنگنه وزير نفت ايران اعالم كرده كه توتال به صورت 
رسمي قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي را ترك 

كرده است. 
فارس در اين تاريخ به نقل از بيژن نامدار زنگنه نوشت 
كه در حال حاضر فرآيند جايگزيني شركت ديگر در 
حال انجام اس��ت. از آن زمان تاكنون خبري در اين 
خصوص كه طرح سكوهاي فشارافزاي براي ميدان 
گازي پ��ارس جنوبي در نبود ش��ركت توتال چطور 

پيش خواهد رفت منتشر نشد. 
 »تعادل« براي پيگيري اي��ن موضوع گفت وگويي 
كوتاه را با محمد مشكين فام مديرعامل شركت نفت 
و گاز پارس )شركتي كه مامور بهره برداري و توسعه 

تمامي فازهاي گازي عسلويه است( انجام داد. 

  طرح سكوها در دست ايران 
محمد مش��كين فام مديرعامل ش��ركت نفت و گاز 
پارس در حاشيه مراسم افتتاح 3 طرح پتروشيمي 
در عسلويه، در پاسخ به اين پرسش »تعادل« كه در 
نبود ش��ركت توتال ايران تا چه اندازه ممكن است 
خود بتواند تكنولوژي پيچيده سكوهاي تقويت فشار 
را با شركت سي ان پي سي چين و شركت پتروپارس 
پيش ببرد عن��وان كرد: » چيني ه��ا در حال انجام 
تالش هاي خود هستند. اصل كار در واقع در دست 

داش��تن طراحي اين سكوها اس��ت كه اين طراحي 
بحمداهلل انجام شده است.« 

 مديرعام��ل POGC س��ال ۹5 و در جريان انعقاد 
موافقتنامه اصولي با كنسرس��يوم به رهبري توتال 
كه بعدا در تير ماه ۹۶ به قرارداد تبديل ش��د گفته 
بود كه طرح توس��عه فاز ۱۱ نخستين طرحي است 
كه سيس��تم تقويت فش��ار دري��ا در آن پيش بيني 
شده اس��ت و اين طراحي، الگويي براي بقيه فازها 

خواهد بود. 
مشكين فام اكنون با تاييد اينكه طراحي اوليه سكوها 

توسط شركت توتال انجام ش��ده است در پاسخ  به 
پرس��ش ديگر »تعادل« كه آيا ايران مي تواند از اين 
طراحي براي ديگر فازهاي پارس جنوبي كه پيش تر 
عنوان ش��ده دچار افت فشار مي شوند استفاده كند 
عن��وان كرد: »ما فارغ از توتال و س��ي ان پي س��ي 
خودمان نيز در حال اجراي پروژه سيس��تم تقويت 
فشار هستيم و براي آن مشاور بين المللي گرفته ايم. 
خوشبختانه مطالعات اين بخش تكميل شده است 
و ما همين حاال براي كمپرس��ورهاي تقويت فشار 

طراحي در دست داريم.« 
او توضيح داد كه اين طراحي نه براي فاز خاصي بلكه 
طراحي مفهومي براي كل فازه��اي پارس جنوبي 

محسوب مي شود. 
مش��كين فام همچنين عنوان كرد كه انتظار تاخير 
خاص��ي در طرح توس��عه فاز ۱۱ پ��ارس جنوبي را 
ندارد، اكنون بايد طراحي پايه تكميل شود و سپس 
بر اساس آن پيمانكار اس��تخدام شود. او تاكيد كرد 

كه ايران اين اقدام را پيش خواهد برد. 

  پيوند توتال كامال قطع مي شود؟ 
يكي از مس��ائل ديگري كه احتم��اال به دليل برخي 
مالحظ��ات كمتر به آن پرداخته ش��ده اس��ت اين 
موضوع اس��ت كه آيا خروج رس��مي شركت توتال 

از قرارداد طرح توس��عه فاز ۱۱ به معناي قطع تمام 
و كمال همكاري اين ش��ركت با طرفين اين پروژه 
اس��ت يا توتال ممكن است بتواند براي مثال برخي 
ارتباطات خود در خصوص اين پروژه را با ش��ركت 

سي ان پي سي ادامه دهد. 
قبال و در زم��ان انعقاد ق��رارداد با كنسرس��يوم به 
رهب��ري توت��ال عنوان ش��ده بود كه اگر ش��ركت 
فرانس��وي در ش��رايطي كه در ترم قرارداد از آن با 
عنوان »فورس ماژور« ياد ش��ده پروژه را ترك كند، 
هزينه هاي انجام شده توسط آن شركت فقط زماني 
به اين طرف معامله بازگردانده مي شود كه به پايان 

رسيده باشد. 
رقم دقيقي كه توتال در پروژه فاز ۱۱ تاكنون صرف 
كرده اس��ت از مجاري مختلف متفاوت عنوان شده 
است. اعداد بين ۴۰ تا ۹۰ ميليون دالر عنوان شده 

است. 
فاز ۱۱ پ��ارس جنوبي به واس��طه طوالني ش��دن 
سال هاي توسعه، اكنون مدت زماني كه ديگر فازها 
طي آن توليد داش��ته اند را طي كرده و ۲ الي 3 سال 
ديگر با افت فش��ار مواجه مي شود، به همين واسطه 
مسووالن وزارت نفت ايران اعتقاد دارند كه از ابتداي 
طرح توس��عه بايد مس��اله »تقويت فش��ار« در نظر 
گرفته شود. محمد مش��كين فام مديرعامل شركت 
نفت و گاز پارس پيش��تر اين موضوع را »مهم ترين 
تفاوت فاز ۱۱ با ديگر بلوك هاي گازي« دانسته بود 
كه الزام حضور شركتي بين المللي با تجربه  در زمينه 

سكوهاي تقويت فشار را مسجل مي كند. 

  اهميت سكوها 
موضوع سكوهاي تقويت فشار براي ايران از اهميت 
بااليي برخوردار اس��ت. مديرعامل ش��ركت نفت و 
گاز پارس س��ال ۹5 گفته بود كه »س��كوهاي فشار 
افزايي« وزني در حدود ۱۰ برابر وزن سكوهايي دارد 
كه تاكنون به صورت معمول در ايران س��اخته شده 
و در فازهاي پارس جنوبي به كار گرفته شده است. 
او تاكيد كرده بود كه ساخت اين سكوي حدود ۲۰ 
هزار تني، نياز به تكنول��وژي اي دارد كه ايران فعال 
به آن دسترسي نداش��ته و نياز به ورود شركت هاي 
بين المللي براي انجام آن دارد. او در آن زمان عنوان 
كرده بود: » س��كوي تقويبت فش��ار ب��ا هزينه ۲.5 
ميليارد دالر جاي ريسك كردن نيست و نمي توانيم 
س��نگ بناي طرح هاي تقويت فش��ار در ايران را به 

اشتباه بگذاريم«. 
محمد مشكين فام اكنون نيز با تاييد اظهارات خود 
در گذش��ته عنوان كرد كه ايران پروژه كلي افزايش 
فش��ار در فازهاي گازي پارس جنوب��ي را با كمك 
مشاور بين المللي پيش خواهد برد. اين پروژه طبق 
اظهارات مديرعامل نفت و گاز پارس بطور كلي ۲۰ 

ميليارد دالر هزينه خواهد برد. 
اس��دهلل صالحي فروز از نخس��تين مدي��ران عامل 
شركت نفت و گاز پارس سال گذشته درباره اهميت 
تاسيسات فشار افزايي به »تعادل« گفته لود: »افت 
فش��ار گاز چندين اثر را بر پروژه ها مي گذارد. يكي 
اينكه به دليل مش��ترك بودن مخازن گازي ايران با 
قطر، ايران با افت فشار گاز دچار ضرر شده و امكان 
برداش��ت گاز كمتري را پيدا مي كند. از سوي ديگر 
نيز طراحي پااليشگاه ها بر اساس فشار 75 دالر براي 

گاز ورودي انجام گرفته است.
عملكرد مناسب و كاراي پااليشگاه ها در توليد گاز يا 
مراحل ديگر مانند جداسازي ميعانات گازي، منوط 
به ورود گاز با همان فشار گازي است كه در طراحي 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت و در نتيج��ه ورود گاز با 
فشار كمتر مانند 7۰ بار به عمليات پااليشگاه خلل 
وارد مي كن��د« او در آن زمان عن��وان كرد كه نصب 
تاسيسات و سكوهاي تقويت فشار موجب مي شود 
ك��ه از ضرر اقتص��ادي ايران در برداش��ت از مخزن 

مشترك با رقيب جلوگيري شود. 

ايلنا| 
درخواست واشنگتن از كشورها براي توقف واردات 
نفت از ايران به يك س��ردرگمي ب��زرگ براي هند 
تبديل ش��ده اس��ت. هند دومين واردكننده بزرگ 
نف��ت از ايران بعد از چين اس��ت و ب��ه تحريم هاي 
امري��كا بعد از خ��روج از برجام انتق��اد جدي دارد؛ 
چراكه قيمت حامل هاي انرژي را براي اين كش��ور 

افزايش داده است.
به گزارش »سي ان بي سي«، با افزايش جهاني قيمت 
نف��ت و كاهش ارزش پ��ول ملي، اقتصاد كش��ورها 
آسيب خواهد ديد. يكي از مقامات امريكايي در اين 
باره گفته واشنگتن ممكن اس��ت به واردكنندگان 
عمده نف��ت از ايران، معافيت هاي��ي را اعطا كند اما 
هنوز انتظار دارد آنه��ا در نهايت از تحريم ها تبعيت 

كنند.
»مايك پمپئ��و« وزي��ر خارجه امري��كا در جريان 
كنفرانس خب��ري با همتاي هندي خ��ود گفت: ما 
در نظر داريم در جايي كه مناسب ببينيم تعليق هايي 
را براي تحريم هايمان داش��ته باشيم اما اين انتظار 
را هم داريم كه خريد نفت از ايران به صفر برسد. در 
نتيجه ما با هندي ها همكاري كرده و تعهد مي كنيم 

كه اين تالش را ادامه دهيم.
بر اس��اس گ��زارش اين رس��انه امريكاي��ي، هند 

7۰ درص��د انرژي م��ورد ني��ازش را وارد مي كند و 
قيمت نفت با توجه به جمعي��ت رو به افزايش اين 
كشور كه امروز چيزي بالغ بر ۱.3 ميليارد نفر است، 

باال رفته است.
ارزش روپي��ه هم در برابر دالر در اين هفته ش��اهد 
س��قوط به پايين ترين ركورد خود بوده است. همه 
اين عوامل دست در دست هم داده و به همراه حذف 
منبع ارزان انرژي براي هند، تاثيرات شگرفي بر تورم 

و رشد اقتصادي اين كشور گذاشته است.
يك مقام هندي در گفت وگو با روزنامه »اكونوميك 
تايمز هند« گفت: ما بايد بر اي��ن نكته تاكيد كنيم 
كه هند به واردات نفت براي نياز مصرفي اش وابسته 
اس��ت و ۸3 درصد اين نياز از منابع خارجي تامين 

مي شود.
مقامات ارش��د امريكايي بر اين نكته كه هند بطور 
كامل نمي توان��د خريد نفت از اي��ران را قطع كند، 

اتفاق نظر دارند.
»سي ان بي سي« به تخفيف هاي ارايه شده از سوي 
ايران براي جلب مشتريان هم اشاره كرده و نوشت: 
ايران برخي بندهاي اعتباري را در پيشنهادهايش 
افزوده و ارسال نفت را براي مشتريان رايگان كرده 
است. اين پيشنهادها براي كاهش هزينه هاي حمل 

و نقلي هند حياتي است.

از طرفي بيشتر پااليشگاه هاي هندي براي فرآوري 
نفت ايران طراحي ش��ده اند و اين يعني به سادگي 
نمي توانن��د به نف��ت توزيع كنن��دگان ديگر تغيير 

جهت دهند.
ضرب االجل وزارت خارجه امريكا براي تحريم هاي 
ايران، چه��ارم نوامبر اس��ت. آنها احتم��ال برخي 
معافيت ه��اي موقت��ي را رد نكرده اند ب��ا اين حال 
درصدد اعمال تحريم هاي ثانوي��ه بر كمپاني هايي 

هستند كه از تحريم ها تبعيت نكنند.
»سي ان بي سي« به پيشنهاد امريكايي ها به هندي ها 
براي جايگزين��ي نفت امريكا به جاي ايران اش��اره 
ك��رده و گفته با اي��ن حال به دلي��ل هزينه بر بودن 
انتقال اين نفت به هند در مقايس��ه با ايران، اين كار 

امكان پذير نبود.
در واقع واردات نفت هند از ايران در ماه آگوست 3۲ 
درصد كاهش يافته است. با اين حال هنوز اين ميزان 
5۶ درصد از مشابه سال گذشته باالتر است؛ چراكه 
تهران به واسطه تحريم ها تخفيف هاي گسترده اي 

ارايه كرده است.
اين رس��انه امريكايي به جايگزيني نفت عربس��تان 
و عراق به جاي ايران هم اش��اره كرد و نوشت: اداره 
اطالعات انرژي امريكا در گزارش��ي نش��ان داد كه 
صادرات نفت خام امريكا به هند به باالترين ركورد 

خود دست پيدا كرده و در ماه ژوئن ۴۱3 هزار بشكه 
در روز بوده است. به گفته تحليل گران نفتي، عجيب 
نيس��ت اگر انتظار داشته باشيم روابط عاشقانه هند 

و امريكا با شروع تحريم ها عليه ايران تقويت شود.
با اي��ن وجود، برخي تحليل گ��ران، اين تغييرات را 
با تاثي��رات بزرگ بر اقتصاد هند هم��راه مي دانند. 

پااليش��گاه هاي هندي با هزينه هاي ورودي باالتر 
مواجهند و به نفت خام ارزان قيمت ايران دسترسي 
ندارن��د. هرگونه افزايش قيم��ت حامل هاي انرژي 
در هند، براي دولت مش��كل زا است؛ به ويژه اينكه 
س��ال آينده با انتخابات عموم��ي در هند مصادف 

شده است.
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مخ�زن هيدروکرب�وری س�اختاری اس�ت 
متخلخل و نفوذپذير در زيرزمين که انباشتی 
طبيع�ی از هيدروکربورها را به صورت مايع و 
يا گاز در خود جای داده و به وسيله  سنگ های 
نفوذناپذي�ر از محيط اطراف مج�زا گرديده 
است. در توصيفی ملموس تر می توان مخازن 
هيدروکربوری را به بادکنکی پر از هوا تشبيه 
ک�رد که پوس�ته  اي�ن بادکنک نق�ش همان 
س�نگ های نفوذناپذي�ر را ب�ازی می کند و 
به محض س�وراخ کردن اين محيط متعادل، 
سيال های مخزنی )همچون هوا که به سرعت 
از بادکنک خارج می ش�ود( توسط نيروهای 
هيدروليکی ب�ه درون چاه رانده می ش�وند. 
البته قدرت اين رانش طبيعی همزمان با توليد 
از مخزن کاسته می شود، چنان که برای نمونه 
گفته می ش�ود مخازن ايران به  طور متوسط 

ساالنه 1۰-۸ درصد افت طبيعی فشار مخزن 
و افت دبی  توليد از چاه دارند. گفتنی اس�ت 
که افت دبی  توليد از چاه با افت فش�ار مخزن 
رابط�ه مس�تقيم دارد. اگر در مي�دان گازی 
پارس جنوبی برای مقابله با افت مداوم فشار 
مخزن برنامه ای اتخاذ نش�ود، دبی  توليد آن 
رفته رفته کم می شود تا جايی که تا چند سال 
ديگر توليد طبيعی از مخزن مقرون به صرفه 
نخواهد بود. از اين رو، تکميل فازهای پارس 
جنوبی به معنای پايان کار در اين ميدان عظيم 
مشترک نيست، بلکه به معنای شروع مراحلی 
سخت تر است و افت فشار گاز و ميعانات گازی 
بدون ترديد يکی از عمده ترين چالش های اين 

ميدان خواهد بود. 
با نزديک شدن فش�ار سرچاهی و فشار خط 
توليد مخزن گازی پارس جنوبی به يکديگر، 

اس�تفاده از راهکارهايی جه�ت جبران افت 
فشار مخزن و استمرار توليد ضرورت خواهد 
داشت. اس�تفاده از کمپرسورهای فشارافزا، 
می تواند يکی از اقدام ها برای رفع اين چالش 
باشد. ضمن اينکه مطالعات مخزنی اين ميدان 
نيز بايد به طور جدی تر و فراگيرتر انجام شود. 
بررسی تغيير وضع و رفتار مخزن در شرايط 
کنونی و پيش بين�ی در آين�ده و همين طور 
اليه های ديگر پارس جنوبی از مواردی است 
که برای مواجهه با چالش افت فش�ار بايد در 
دستور کار قرار گيرد. همچنين انتقال گاز از 
ميدان های مجاور، اقدام ديگری است تا تراز 
توليد پارس جنوبی، فش�ار گاز و حجم توليد 
ميعانات گازی س�ريع افت نکند؛ گرچه افت 
يک موضوع طبيعی به ش�مار می رود اما بايد 

سعی کرد برنامه توليد را طوالنی تر کرد.

  مديرعامل ش�ركت نفت و گاز پارس: ما 
فارغ از توتال و سي ان پي سي خودمان نيز 
در حال دنبال كردن اجراي پروژه سيستم 
تقويت فش�ار هس�تيم و براي آن مشاور 
بين المللي گرفته ايم. خوشبختانه مطالعات 
اين بخش تكميل شده است و ما همين حاال 
براي كمپرسورهاي تقويت فشار طراحي در 
دست داريم. اين طراحي نه براي فاز خاصي 
بلكه طراح�ي مفهومي ب�راي كل فازهاي 

پارس جنوبي محسوب مي شود

برش
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عكسروز

چهرهروز

ادبيات، بحراني اما اميدواركننده
عبدالعلي دستغيب در عين  حال كه مي گويد وضعيت ادبيات مان بحراني است، اميدوار است در آينده شخصيت هايي چون سيلويا پالت در شعر 
و ادبيات فارسي داشته باشيم.اين مترجم و منتقد ادبي پيشكسوت درباره وضعيت كنوني ادبيات در كشورمان اظهار كرد: وضعيت ادبيات ما در 
حال حاضر مانند وضعيت اقتصادي و سياسي كشور بحراني است؛ يعني نظم قديم از دست رفته و نظم جديد نيامده است. همه جا صحبت از 
گراني، محاصره اقتصادي، فساد و رشوه خواري است و اين موضوع بسيار عادي شده است؛ حتي كودك دبستاني از اين حرف ها مي زند. من به 
اين مسائل كاري ندارم، زيرا در حدود صالحيت من نيست؛ نه متخصص اقتصادم و نه متخصص سياست. آنچه من مي بينم اين است كه ما در 

مواجهه با مدرنيته و تمدن جديد نمي دانيم چه كنيم. تالقي جامعه سنتي با جامعه مدرن يك تالقي منطقي نيست و بيشتر احساساتي است.

بازارهنر

اكران »دو لكه ابر« با يادي از امير نادري و فريدون گله 

مستند »لوتوس« در رقابت امريكايي ها

دستور قضايي براي متوقف شدن اجراي يك نمايش

مراسم اكران افتتاحيه و آيين ديدار 
فيل��م س��ينمايي »دو لكه اب��ر« به 
كارگرداني مهرشاد كارخاني با يادي 
از فريدون گله و امير نادري در موزه 

سينما برگزار شد.
مهرش��اد كارخاني كارگ��ردان اين 
فيل��م با اش��اره ب��ه اهمي��ت نقش 
كارگردان هاي��ي همچ��ون فريدون 

گله و امير نادري در سينماي ايران گفت: امشب 
مي خواهم نمايش اين فيلم را به اين دو كارگردان 
بزرگ و تاثيرگذار تقديم كنم زيرا امير نادري با 
فيلم هايش چگونه ديدن و مبارزه در س��ينماي 
مس��تقل را به م��ن آموخت و فري��دون گله كه 
با آثارش جس��ارت و شناخت ش��خصيت هاي 

فيلم هاي خياباني را به ما آموخت.
به گزارش ايس��نا ، او ادامه داد: متاس��فانه امير 
نادري و فريدون گله بعد از س��ال ۵۷ اجازه پيدا 
نكردن��د تا جريان س��ينماي خيابان��ي را ادامه 
دهن��د و امير نادري ب��ه خاطر برخي ش��رايط 
موجود مجبور به مهاجرت ش��د و فريدون گله 
نيز به نوعي حبس شد. كارگردان فيلم »دو لكه 

ابر« درباره داليل و انگيزه ش��خصي 
س��اخت اين فيلم گف��ت: در جريان 
تح��والت اجتماعي س��ال ۵۷ عده 
بسياري از افراد در اين حوادث ناپديد 
و گم ش��ده اند و هرگز پيدا نش��دند . 
كارخاني با اش��اره به اينكه گم شدن 
افراد مساله بسيار مهمي است گفت: 
وقتي خانواده اي فردي را گم مي كند 
دچار مشكالت زيادي مي ش��ود اگر دختري از 
خانواده اي گم ش��ود تلخي آن بسيار زياد است 
زيرا با توجه به شرايط كشور ما وقتي يك دختري 
گم مي شود اولين مساله اي كه به ذهن خانواده 
او خطور مي كند اين اس��ت كه آيا او مورد تجاوز 

قرار گرفته است يا نه.
او افزود: كسي كه گمش��ده اي دارد آرام آرام به 
م��رگ نزديك مي ش��ود و هيچ ش��بي را راحت 
نمي خوابد. متاسفانه در كشور ما هيچ نهاد دولتي 
و NGO وجود ندارد كه به مس��اله گمشدگان 
بپردازد. در حالي كه در كشورهاي پيشرفته براي 
اين مس��اله نهادهاي مختلف وجود دارد و آن را 

پيگيري مي كنند.

فيلم مس��تند »لوتوس« به كارگرداني 
»محمدرضا وطن دوست« در سومين 
حض��ور بين الملل��ي خ��ود در بخش 
رقابت��ي جش��نواره  بين الملل��ي فيلم 
»لوس آنجل��س« امري��كا ب��ه نمايش 
درمي آيد و گفته مي ش��ود در صورت 
برن��ده ش��دن، ورودي جايزه اس��كار 
۲۰۱۹ را كس��ب خواهد كرد. مستند 

»لوتوس« تنها نماينده س��ينماي مستند ايران در 
بيست و چهارمين دوره جشنواره بين المللي فيلم 
لوس آنجل��س LA Film Festival اس��ت كه از 
تاريخ ۲۰ تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۸ برابر با ۲۹ شهريور 
تا ۶ مهرماه ۹۷ برگزار مي ش��ود. برنامه نمايش اين 
فيلم ب��راي دو نوبت و در روزهاي يكم و دوم مهرماه 

پيش بيني شده است. 
جش��نواره بين الملل��ي فيل��م لوس آنجل��س از 
جش��نواره  هاي بزرگ س��ينمايي امريكاس��ت كه 
توسط “نهاد سينماي مستقل “ برپا مي شود. جنيفر 
كوچيز مدير جشنواره لوس آنجلس در اين ارتباط 
مي گويد: هدف ما يافتن صداه��اي جديد و تازه از 

جغرافيا و فرهنگ مختلف و خاص است.
پيش از اين »لوتوس« در اولين حضور 
بين الملل��ي خ��ود در بخ��ش رقابتي 
جشنواره  مستند »شفيلد« انگلستان 
و در دومي��ن حض��ور جهان��ي اش در 
بخش رقابتي جشنواره  بين المللي فيلم 

»سروينو« ايتاليا به نمايش درآمد.
اين فيلم در اولين نمايش ملي خود نيز 
در سه بخش رقابتي يازدهمين جشنواره بين المللي 
»سينماحقيقت« حضور داشت و تنديس فيروزه اي 
ويژه هي��ات داوران براي بهتري��ن فيلم در بخش 
مس��ابقه بين الملل اين جش��نواره را دريافت كرد. 
در دهمين جش��ن مستقل س��ينماي مستند هم 
كانديداي بهترين فيلم و بهترين كارگرداني بود و 
تنديس شير سنگي بهترين فيلم را دريافت كرد و 
همچنين كانديداي بهترين كارگرداني در بيستمين 
جشن بزرگ سينماي ايران نيز بود. در اين مستند 
داستاني، زندگي پيرزني را مي بينيم كه ۱۲ سال در 
انتظار مجوز ورود به جزيره نشسته است تا به ديدار 

تنها ساكن آن برود...

مديركل هنرهاي نمايش��ي از توقف 
اجراي نمايش »روياي شب تابستان« 
به كارگرداني مريم كاظمي با دستور 
قضايي و تالش براي اجراي دوباره آن 
خبر داد. شهرام كرمي با تاييد توقيف 
نمايش »روياي شب تابستان« نوشته 
ويليام شكسپير كه قرار بود ديشب در 
سالن اصلي تئاتر شهر آخرين اجراي 

خود را روي صحنه ببرد، به ايسنا گفت: اين ماجرا 
بابت تيزري اس��ت كه در ش��بكه هاي مجازي از 
نمايش پخش شده و البته تيزر با تاييد اداره كل 
هنرهاي نمايش��ي نبوده اس��ت و ارتباطي هم با 

نمايش ندارد، اما به آن ايراد گرفته شده است.
او افزود: اگرچه تيزر رس��مي پخش نش��ده ولي 
به هر حال روز هفدهم ش��هريور ب��ا ابالغ قاضي 
قرار شد تا رسيدگي دوباره، مانع اجراي نمايش 
شويم. البته تالش مي كنيم با برطرف شدن اين 
مس��اله آخرين اجراي اين نمايش هم به صحنه 
رود به ويژه آنكه محتواي اثر مشكلي ندارد و اين 
اتف��اق فقط به خاطر تيزر رخ داده اس��ت. كرمي 
ادامه داد: ش��وراي نظارت و ارزشيابي به منظور 
صيان��ت از حقوق هنرمندان س��عي مي كند در 

چارچ��وب مقررات وظاي��ف خود را 
انجام دهد و خواهش من اين اس��ت 
كه گروه هاي نمايش��ي به اخذ مجوز 
فضاي تبليغاتي خود توجه كنند. در 
چند سال اخير اين نوع اتفاقات بارها 
پيش آمده كه پوستر يا تبليغ خاصي 
در فضاي رس��مي يا مج��ازي بدون 
مجوز منتش��ر ش��ده و تبعات منفي 
داشته اس��ت. خواهش من از گروه هاي نمايشي 
اين اس��ت با توجه به تدوي��ن آيين نامه تبليغات 
نمايش و ضوابط ش��وراي نظ��ارت، حتما به اين 

موضوع مهم توجه كنند.
مديركل هنرهاي نمايش��ي در ادامه در پاسخ به 
اينكه آيا قرار است طبق وعده اي كه پيش از اين 
داده فهرست كمك هزينه ها و حمايت هاي مالي از 
گروه هاي نمايشي را اعالم كند؟ گفت: اين مساله 
به ما ابالغ شده و جزو تكاليف ماست. گزارش هاي 
نهايي آن در حال جمع آوري اس��ت و تا يكي، دو 
هفته آينده جزييات جشنواره تئاتر عروسكي و 
ديگر حمايت هاي امس��ال را اعالم خواهيم كرد 
چون اين كار سبب مي شود همه به ميزان بودجه 

ما و شكل توزيع آن آگاه شوند.

میراثنامه

اين شهر را بايد ديد 
س��راي سعدالس��لطنه، عمارت عالي قاپو و چهل 
س��تون، حمام قج��ر، خانه ه��اي تاريخي زعيم، 
رفيعي ه��ا و يزدي، مش��اغل س��نتي و هنري و 
خوراكي هاي سنتي، دهكده زيباي طبيعت و... از 
جمله جاذبه هاي ميراثي و گردشگري شهر قزوين 
بوده كه زير سايه پروپاگانداي گردشگري اصفهان 

مغفول و مهجور مانده است.
به گزارش اس��كان نيوز، گروه��ي از خبرنگاران 
و تصويربرداران و عكاس��ان رس��انه هاي داخلي 
و خارج��ي در هفت��ه فرهنگي قزوي��ن ميهمان 
ش��هرداري اين ش��هر بودند و بس��ياري از آنها از 
اين هم��ه جاذبه گردش��گري در نزديكي تهران 
متعجب بودن��د. خبرنگاران در اي��ن بازديد يك 
روزه از ساختمان قديمي ش��هرداري قزوين كه 
قديمي ترين ساختمان بلديه كشور است، بازديد 
كردند. پس از آن از كارگاه كهن مشاغل اين شهر 
از جمله خشكه پزي و مسگري و... بازديد كردند. 
حضور در كاروانسراي سعد السلطنه، بخش بعدي 
اين برنامه بود. آجرچيني هاي بسيار ظرافتمندانه 

و هماهنگي كاش��ي هاي فيروزه الب��ه ال آنها در 
فضاي��ي پر از آرام��ش با كوچه ه��ا و تيمچه هاي 
تودرتو نما نخستي اس��ت كه از “سعدالسلطنه “ 
هر بيننده اي را ب��ه خود مجذوب مي كند.  حمام 
قجر يكي ديگر از جاذبه هاي تاريخي اين ش��هر 

است موزه مردم شناسي نيز در دل خود از اداي و 
رسوم و سنن كهن مردم اين استان دارد. حمامي 
ديدني با كاشي كاري هاي آبي فيروزه اي و چشم 
نواز با برخي آثار قديمي و عتيقه، متعلق به دوران 
قاجار. خانه اميني ها در خيابان مولوي قزوين هر 
بيننده اي را جذب خودش مي كند. خانه اي بسيار 
زيبا با ارسي هاي شكيل و شيشه هاي رنگارنگ و 
لوسترهاي كريستال سفارش��ي خريداري شده 
از قلب اروپا، زيبايي چش��م ن��وازي از تلفيق هنر 
ايراني و مصنوعات خارجي به گردش��گران ارايه 
مي ده��د. خانه اي ب��ا ۱۶ اتاق تو در ت��و با درها و 
پنجره هاي تابس��تاني و زمس��تاني با فرش هاي 
دستباف ارزشمند الكي قديمي ايراني كه زماني 
ناصرالدين ش��اه چش��م طمع بر آن داش��ت، اما 
صاحب ملك اجازه دس��تيابي به آن را به او نداد و 
حاال تبديل به حسينيه اي شده كه در ايام محرم 
ميزبان عزاداري مردم است. اينها فقط بخشي از 
جاذبه هاي گردشگري شهري است كه بيخ گوش 

تهران است. اين شهر را بايد ديد.

تاريخنگاري

درگذشت آيت اهلل طالقاني 
نوزدهم شهريور ۱3۵۸، آيت اهلل س��يد محمود طالقاني نخستين امام جمعه 
تهران پس از انقالب درگذش��ت. امام خميني )ره( به مناسبت درگذشت اين 
روحاني مبارز در پيامي فرمود: »...او ش��خصيتي بود كه از حبسي به حبسي و 
از رنجي به رنج ديگر در رفت و آمد بود و هيچگاه در بهار بزرگ خود سستي و 
سردي نداشت...او براي اسالم به منزله حضرت ابوذر بود و زبان گوياي او چون 

شمشير مالك اشتر برنده بود.« 
طالقاني متولد ۱۲۸۹ در طالقان، از طرفداران دكتر مصدق و از اعضاي جبهه 
ملي بود و در دوران پس از كودتاي ۲۸ مرداد به فعاليت در نهضت مقاومت ملي 
پرداخت. وي در سال ۱33۹ جزو هيئت موسس جبهه ملي دوم بود و در كنگره 
۱3۴۱ جبهه ملي از س��وي شركت كنندگان در كنگره به عضويت در شوراي 
مركزي انتخاب ش��د. او همچنين در سال ۱3۴۰ به اتفاق مهندس بازرگان و 
دكتر سحابي نهضت آزادي ايران را بنا نهاد و تا پايان عمر عضو اين مجموعه بود. 
او در دوره هاي مختلف و شرايط گوناگون نظير رويداد كشف حجاب و نهضت 
ملي ش��دن نفت، نهضت مقاومت ملي، كودتاي ۲۸ م��رداد، وقايع ۱۵ خرداد 
۱3۴۲ به مخالفت آش��كار با رويكردهاي جاري حكوم��ت پهلوي پرداخت و 
همچنين بارها به داليل مختلف نظير پناه دادن سيد مجتبي نواب صفوي كه 
در آن زمان فراري محس��وب مي شد يا ارايه آموزش هاي مذهبي و مبارزاتي و 
انتشار اعالميه هاي اعتراضي در سال ۱3۵۰ حدود يك ماه در خانه خود تحت 
حص��ر خانگي قرار گرفت و پس از آن نيز به زابل و بافت تبعيد و زنداني ش��د. 
كمي بعد از پيروزي انقالب در ۲۲ بهمن، در اسفند ۱3۵۷ طالقاني راهي قلعه 

احمدآباد و مزار محمد مصدق شد و به سخنراني و دفاع از مصدق پرداخت.

او پس از پيروزي انقالب ايران در بهمن ۱3۵۷ سمت هاي مختلفي را بر عهده 
گرفت. نخست، پس از ترور مرتضي مطهري، رياست شوراي انقالب اسالمي 
را عهده دار ش��د و پس از آن، با راي مردم تهران در ۱۲ مرداد ۱3۵۸ به عنوان 
نماينده اين شهر راهي مجلس خبرگان قانون اساسي شد. در مرداد همان سال 
از س��وي امام خميني)ره( به عنوان امام جمعه تهران منصوب شد و تا قبل از 

فوت ۵ نماز جمعه را برگزار كرد.

كیوسك

روزهاي ناآرام جهان 
 لوموند: 

اي��ن روزنامه در صفحه 
اول خ��ود، گزارش��ي از 
چين و تهدي��د مجدد 
بريتاني��ا منتش��ر كرد. 
طبق اين گزارش، چين 
براي دومين بار در هفته 
گذش��ته، ب��ه بريتانيا 
هش��دار داد كه در امور 

داخلي اين كشور مداخله نكند چرا كه مي تواند 
براي روابط دو كشور گران تمام شود. اولين بار به 
دليل نزديك ش��دن ناو انگليسي به جزاير مورد 
مالكيت چين در درياي جنوبي و دومين بار هم 
به دليل ورود اين كشور به مساله هنگ كنگ باعث 
شد تا پكن به بريتانيا هشدار دهد. وزارت خارجه 
چين در بيانيه اي گفته اس��ت كه مداخله هاي 
بريتانيا در امور هنگ كنگ باعث خواهد ش��د تا 
به روابط دو كش��ور در زمينه سياس��ي لطماتي 
وارد شود. طبق گزارش هاي منتشر شده، دولت 
بريتانيا در گزارش ۶ ماهه خود درباره هنگ كنگ 
از بهبود شرايط در منطقه ابراز خرسندي كرده اما 
چين را متهم كرد كه آزادي هاي اساسي و از جمله 
حق استقالل مردم را در اين منطقه نقض مي كند.

 رپابليكا: 
صفحه اول اين روزنامه، 
ت��الش  از  گزارش��ي 
راس��ت گرايان ب��راي به 
دس��ت آوردن بيشترين 
كرس��ي هاي پارلم��ان 
ايتاليا منتشر كرد. طبق 
اين گزارش، وزير كشور 
ايتاليا در ديدار با مش��اور 

پيشين رييس جمهوري امريكا در بروكسل، اعالم 
كرده كه راس��ت گرايان مي كوش��ند در انتخابات 
پارلماني س��ال آينده، بيش��ترين كرسي را كسب 
كنند. به گزارش اين روزنامه ايتاليايي، س��الويني 
در جريان نشس��تي سياس��ي، اقتصادي در شهر 
»چرنوبيو« واقع در شمال ايتاليا در اين مورد گفت: 
»انتخابات فرصتي براي تغييري تاريخي و آخرين 
ش��انس براي حفظ اروپاست. ما تالش مي كنيم تا 
اصلي ترين گروه در پارلمان اروپا باشيم و ماجراي 
غم انگيز مربوط به سوسياليس��ت ها كه بيكاري و 
عدم امنيت را به دنبال داشتند را فراموش كنيم.« 
همچنين گفته شده كه سالويني در ماه آگوست با 
»ويكتور اوربان« نخست وزير مجارستان ديدار كرده 
بود و دو طرف توافق كرده بودند در زمينه مخالفت 
با سياست هاي مخالف پذيرش پناهجويان موضع 

واحدي اتخاذ كنند.

 نيويورك تايمز: 
دي��دار مخفيانه مقامات 
امريكاي��ي با كودتاچيان 
در ونزوئ��ال تيتر گزارش 
صفحه اول اي��ن روزنامه 
است. طبق اين گزارش، 
مقامات فعلي و پيش��ين 
امريكا برگزاري جلسات 
مخفيانه دول��ت دونالد 

ترامپ با افس��ران شورش��ي ارتش ونزوئال را تاييد 
كردند. آنطور كه در اين گزارش گفته شده، مقامات 
امريكا بطور مخفيانه با گروهي از افس��ران ناراضي 
ارتش ونزوئال براي گفت وگ��و در مورد طرح كودتا 
عليه نيكالس مادورو، رييس جمهوري اين كشور 
ديدار كرده اند. آنطور كه گفته شده، پيش از اين نيز، 
در س��ال ۲۰۱۷ چندين بار اين جلسات مخفيانه 
برگزار شده اما در نهايت، كاخ سفيد به اين نتيجه 
رس��يده از كودتاچيان حمايت نكند. اين روزنامه، 
قبل از اين نيز اين گفت وگوها را فاش كرده بود. كاخ 
سفيد تاكنون به اين ادعا پاسخ روشني نداده است. 

نگاهي به سهم رشته ها در بيكاري فارغ التحصيالن امريكا 

گروهگوناگون|
در سال هاي اخير، به دليل بحران هاي 
اقتصادي و درگيري هاي سياس��ي، 
بازار كار در بس��ياري از كشورها آش��فته شده و 
آمار بيكاري افزايش قابل توجهي داش��ته است. 
از طرفي، اش��تغال زايي دولتي نيز در بسياري از 
كشورها كاهش يافته و به دليل نگراني هاي مالي، 
س��رمايه گذاران تمايل كمتري ب��راي هزينه در 
بخش كارآفريني دارند. بر اين اس��اس، روزبه روز 
آمار بي��كاري در سراس��ر جهان افزاي��ش يافته 
و اي��ن موض��وع، مهاجرت هاي كاري بس��ياري 
نيز به دنب��ال دارد. اين در حالي اس��ت كه بخش 
قابل توجه��ي از بي��كاران را اف��راد تحصيل كرده 
و متخصصان تش��كيل مي دهند. آنط��ور كه در 
بسياري از گزارش ها گفته شده، يكي از مهم ترين 
معض��الت دولت ه��ا در زمينه بي��كاري، مربوط 
به افرادي مي ش��ود كه پ��س از پايان تحصيالت 
دانش��گاهي امكان راهيابي به بازار كار را ندارند. 
طبق آمار منتش��ر ش��ده، بيكاري گريبان امريكا 
را نيز گرفته اس��ت؛ كش��وري كه در س��ال هاي 
گذشته رتبه قابل توجهي در اشتغال زايي داشت. 
گفته ش��ده كه نرخ بيكاري امريكا تا پايان فوريه 
۲۰۱۸ در س��طح ۴.۱ درصد باقي ماند اما تعداد 
بيكاران ۲۲هزار نف��ر افزايش يافت. اين در حالي 
است كه تعداد فارغ التحصيالن در امريكا، به ويژه 
در مقطع دكتري، روبه افزايش اس��ت و آنطور كه 
گفته ش��ده، به دليل رشد هزينه هاي تحصيل در 
امري��كا، فارغ التحصيالن، بس��يار نيازمند يافتن 
ش��غلي مناس��ب هس��تند. به گفته بس��ياري از 
تحليلگران، عالقه و گرايش افراد در انتخاب رشته 
تحصيلي نقش قابل توجه��ي دارد، اين در حالي 
است كه در بس��ياري از رش��ته هاي دانشگاهي، 
با وجود تقاضاي زياد دانش��جويان، نرخ بيكاري 
بااليي وج��ود دارد كه اين موض��وع، چالش هاي 
فراواني ب��راي فارغ التحصيالن ايجاد مي كند. در 
تازه ترين گزارش هاي منتشر شده از دانشگاه هاي 
امريكا، به معرفي رش��ته هايي پرداخته شده كه 
با وجود تقاضاي و گراي��ش باال، فارغ التحصيالن 
آن نرخ قابل توجه��ي در بيكاري دارن��د. در اين 
ميان، دانش��جوياني كه تحصيالت ش��ان درباره 
رسانه هاي جمعي است، بيشترين ميزان بيكاري 
را ب��ه خود اختص��اص داده اند. طب��ق آمار اعالم 
ش��ده در ژانويه ۲۰۱۸، از مجموع سهم بيكاري 
فارغ التحصي��الن در امريكا، ح��دود ۷.۴ درصد 

مربوط ب��ه فارغ التحصيالن رس��انه هاي جمعي 
ب��ود. اين در حالي اس��ت كه امروزه با گس��ترش 
روزافزون اينترنت، رس��انه هاي برآمده از فضاي 
اينترن��ت، جايگاه ويژه اي پيدا كرده اند. فلس��فه 
نيز، از ديگر رش��ته هايي اس��ت كه با وجود آنكه 
بسياري افراد گرايش بسياري به مطالعات فلسفي 
و تاريخ دارند، اما اين رش��ته، بازار كار مناس��بي 
ندارد. آنطور كه در بررسي هاي آغاز سال ۲۰۱۸ 
اعالم ش��ده، حدود ۶.۲ درصد از س��هم بيكاري 
فارغ التحصيالن دانش��گاهي در امريكا، به رشته 

فلسفه اختصاص دارد. 
در س��ال هاي اخير، خبرهاي بسياري از كاهش 
ش��ركت كنندگان رش��ته رياض��ي و فيزيك در 
بسياري از دانشگاه هاي جهان منتشر شده است. 
آنطور كه در تازه ترين گزارش ها گفته شده، بازار 
كار رشته رياضي، يكي از مهم ترين عواملي است 
كه دانش��جويان، تمايل چنداني ب��ه تحصيل در 
اين رش��ته ندارند. طبق آمار، حدود ۵.۶ درصد از 
سهم تحصيل كرده هاي بيكار در امريكا، مربوط به 
فارغ التحصيالن رشته رياضي است. بر اين اساس، 
رش��ته رياضي، رتبه س��وم را در ميان بيكارترين 
رشته هاي تحصيلي به خود اختصاص داده و علوم 
كامپيوتر نيز، با س��هم ۴.۴ درص��دي در بيكاري 
فارغ التحصي��الن امريكا، در جاي��گاه چهارم قرار 

گرفته است. 
هر س��ال، جذابيت هاي هنر، مخاطبان بسياري 
را به فراگيري اين رش��ته دانشگاهي مي كشاند؛ 
رش��ته هايي با هزينه ه��اي باال اما با ب��ازار كاري 

بسياري محدود. آنطور كه در بسياري از گزارش ها 
گفته ش��ده، هنر هاي نمايش��ي بيش��ترين آمار 
بي��كاري را در مي��ان س��اير رش��ته هاي هنري 
به خ��ود اختص��اص داده اس��ت. اي��ن موضوع 
تقريبا در بس��ياري از كش��ورها يكس��ان است و 
فارغ التحصي��الن امريكايي در رش��ته هنرهاي 
نمايشي نيز، چالش هاي بس��ياري براي ورود به 
بازار كار دارند. طبق آمار منتش��ر شده در ژانويه 
۲۰۱۸، هنرهاي نمايش��ي سهمي ۴.۲ درصدي 
در بيكاري فارغ التحصيالن امري��كا دارد. بر اين 
اس��اس، درصد بيكاري در رشته هاي رسانه هاي 
جمعي، فلسفه، رياضي، علوم كامپيوتر و هنرهاي 
نمايش��ي از ميانگين بي��كاري فارغ التحصيالن 

امريكا باالتر است. 
به نظر مي رسد با تحوالت گسترده مالي در جهان، 
رشته هاي مربوط به اقتصاد، توجه بسياري افراد را 
به خود جلب كرده و بازار كار مناسبي داشته باشد. 
در اين ميان اما، آمار بي��كاري فارغ التحصيالن، 
گزارش ديگري از رشته امور مالي دارد. اين رشته 
در مي��ان فارغ التحصي��الن امريكايي، ب��ازار كار 
مناسبي نداشته و سهم 3.۷ درصدي در بيكاري 
تحصيل كرده ه��اي امريكا را ب��ه خود اختصاص 
داده است. دانشجويان تاريخ هنر نيز، در فهرست 
فارغ التحصيالن بيكار امريكا كه در ژانويه ۲۰۱۸ 
منتشر شده، قرار گرفته اند. مهندسي كامپيوتر، 
آموزش ه��اي ويژه و تكنيس��ين هاي پزش��كي 
نيز، س��همي ح��دود ۱ ت��ا 3 درص��د در بيكاري 

فارغ التحصيالن بيكار امريكايي دارند. 

تحصيالت بي سرانجام

آمارنامه


	P-01
	P-02
	P-03
	P-04
	P-05
	P-06
	P-07
	P-08
	P-09
	P-10
	P-11
	P-12
	P-13
	P-14
	P-15
	P-16

